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YARIMBURGAZ "1990"

Güven ARSEBÜK*
F. Clark HOWELL

Mihrihan ÖZBAŞARAN

İstanbul ve Berkeley'deki California Üniversitelerinin ortak projesi
olarak sürdürülen Yarımburgaz Mağarası kazrları-, ı 990 yılında

22.06. ı990 ile 08.08. ı990 tarihleri arasında gerçekleştirildi>,

*

2

Prof. Dr. Güven ARSEBÜK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim
Dalı, 34459 ISTANBUL.
Prof. Dr. F. Clark HOWELL, Laboratory for Human Evolutionary Studies Department of
Anthropology University of California, Berkeley, CA 94720 U.S.A.
Mihriban ÖZBAŞARAN, M.A. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 34459 İS
TANBUL.
Yarımburgaz "1990" kazı kurulu Prof. Dr. Güven Arsebük (başkan), Prof. Dr. F. Clark
Howell (paleoantropolog), Prof. D~: Sırrı Erinç (jeomorfolog), Prof. Dr. William Far
rand (jeomorfolog), Mihriban Ozbaşaran, M.A. (arkeolog/alan yöneticisi), Y. Mim.
Müh. Alpaslan Koyunlu (mimar), Oğuzhan Tanındı, M.A. (arkeolog/bilgisayar..sorum
lusu), Ahmet Boratav (fotoğraf uzmanı), arkeologlar Şadan Alptekin, Nilgün Ozbaşa

ran Dede, M.A., Ahmet Demirtaş, Gönül Egeli, M.A., Sibel Küpeli, M.A., ıbrahim Tığlı

ve Jill P. McMahon (jeomorfolog) ile Anabilim dalımız öğrencilerindenRüstem Aslan,
İlhan Devir, Bekir Gürdil, Kerem İnanç, Kevork Kartallıoğluve Aysel Temel'den oluş
tu.
Ayasofya Müzesi elemanlarından,meslekdaşırnızSüleyman Eskalen Anıtlar ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü'nu temsil etti. Paleontolog Dr. Evangelia S. Tsoukula, Anabilim dalımız la
boratuvarında, yaklaşık iki hafta süre boyunca, 1990 Yarımburgaz memeli faunası üzerinde
çalışarak bizlere yardımcı oldu.
Yarımburgaz "1.990 kazısının parasal kaynağını National Geographic Society (Washington,
D.C.), Istanbul Universitesi/Edebiyat Fakültesi, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Turing ve Oto
mobil Kurumu ile bazı dostların maddi destekleri oluşturdu. Sayın Haluk Akbaşoğlu, kazı

mız için büyük önem taşıyan yardımlarını bu yıl da bizden esirgemedi. 1988 ve 1989 yılla

rında olduğu gibi bu yıl da Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile meslekdaşımız Sayın

Alpay Pasinli'nin şahsında, Istanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün çok yönlü ve unu
tulmaz desteğini gördük.
Yarımburgaz "1990" kazısına büyük özveri göstererek fiili emekleriyle katılanlara, maddi
ve manevi destek sağlayarak çalışmamızı mümkün kılan bütün dostlara, kişi ve kurumlara
teşekküretmek zevkli bir borçtur.
Yarımburgaz "1990" çalışmalarının mevcut düzeyine, bu kazıya başından itibaren katı

lan "tüm kazı kurulu üyeleri", "dost", "kişi" ve "kurum'Tarın katkıları sayesinde
ulaştığına içtenlikle inanıyor ve bu gerçeği de son bir defa daha vurgulamak istiyo
ruz.
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Ana hatları kazıya başlanmadan, 1987 yılında çizilen projemize- ve
ona bağlı olarak saptanan temel çalışma ilkelerine bu yıl da uyduk. Başka
bir deyişle, önceki yıllarda olduğu gibi

a) Mağaranın oluşumunu ve yakın çevrenin jeolojisini daha iyi anla
maya,

b) Mağara içi katmanların arasındaki oluşumsal ilişkileri saptayıp,

jeomorfolojik kökenlerini açıklığa kavuşturmaya,

c) Pleistosen dönemin yerel paleoekolojisi konusunda azami bilgiyi
edinmeye,

d) Mağara'da mevcut Alt Paleolitik çağ kültürleri konusunda elden
geldiğince ayrıntılı bilgi sahibi olmaya ve

e) Eldeki her türlü verinin zaman yelpazesini saptamaya çalıştık'. Bu
nedenle, ikisi Aşağı Mağaranın içinde, biri ise dışında olmak üzere üç
"esas" açma açtık; bunları N-9ü, P-9Ü ve R-9ü açmaları olarak adlandır

dık (Çizim: 1-2).

YARIMBURGAZ "1990"

o leoloji-leomoıfoloji Çalışmaları

Yakın Çevre Araştırmaları: Mağara dolaylarının jeomorfolojik araş

tırmaları çerçevesinde, Sazlıdere'nin batı yakasında yeralan ve günümüz
de yoğun olarak kullanılan büyük taş ocağı, uzmanlarımızdan Farrand ve
McMahon tarafından ziyaret edilmiş ve buradaki kireçtaşı oluşumu

nun, Yarımburgaz Mağarası'ndakinden bütünüyle farklı olduğu saptan
mıştır.

3 1987 yılında, gerçek anlamıyla kazılara henüz başlamadan, Yarımburgaz Mağarası ile ilgili
ayrıntılı projemizi oluştururken, arazi çalışmalarının (normal koşullar altında) üç yıl devam
etmesini öngörmüştük. Kazı stratejimizi de, doğalolarak, bu yönde gerçekleştirdik. Nite
kim, 1988, 1989 ve 19-90 yıllarında (her sene ± 40 gün) mağaradaki fiili çalışmalarımızı ger
çekleştirdik.

Aynı zamanda, ülkemizde yer alan ve her yönüyle gerçekten önemli olduğuna inandığımız

bu yerleşim yerinin ilerideki yıllarda tekrar kazılması, araştırılması ve değerlendirilmesine

olanak sağlamaya da bilhassa önem gösterdik. Büyük bir olasılıkla 200ü'li yıllarda, kazı ve
değerlendirme yöntemlerinin kuşkusuz çok daha gelişeceği bir dönemde, gelecek kuşaklara

"bizi" ve Yarımburgaz'da "yaptıklarımızı" sınama olanağını verebilmek için, arazı çalışma

larımızı da 1990 yılı itibariyle kestik. Şu aşamada tüm çabalarımızı 1988-1990 yıllarını içe
recek nihai yayına yönelik olarak sürdürüyoruz.

4 Bu aşamada, önemli olduğuna inandığımız bir noktanın altını özellikle çizmek istiyor ve
Pleistosen arkeolojisinin kendine özgü bazı koşullarının olduğunu, kesin sonuçlara ancak
uzun zaman gerektiren disiplinler arası çalışmalar sonunda ulaşılabildiğini, bu ve önceki ya
yınlarımızda öne sürülen görüş, yorum ve değerlendirmelerin tümüyle geçici nitelikte oldu
ğunu, bunların zamanla tarafımızdan değiştirilmesinin doğal karşılanması gerektiğini, özet
le, Yarımburgaz hakkındaki görüşlerimizi nihai yayınımızda söyleyeceğimizi bir kere daha
hatırlatmak istiyoruz.
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Yukarı Mağara: İstanbul ve Berkeley ekibi olarak bizler, zamansal
açıdan büyük bir bölümü Pleistosen arkeolojisinin sınırlan dışında kalan
ve tahribatın en yoğun olduğu Yukan Mağara'da hiççalışmadık.Ancak,
jeomorfologlanmızdanFarrand, burada, 1986 yılında Ozdoğan tarafından

kazılan bazı açmaların profillerinin yer yer çapraz tabakalanma (cross
hedding) gösterdiğini (Ozdoğan'ın lLtabakası) ve üstelik bu çapraz ta
bakalanmalı çökeltiyi oluşturan zerreciklerin boylannın da birbirinden
farklı olduğunu saptadı. Bu zerreler, ince kum taneciklerinden, boylan
bazen 5-6 mm ye ulaşan çakılcıklara kadar değişmekteydi. Konu edilen
bu çökeltinin susal kökenli olup, deniz veya gölortamında oluşan kum
sallara (heach deposits) işaret etmesi olasılığı güçlüdür. Ayrıca, bu kat
manda yer ve kısmen çimentolanmanın görüldüğü, ve/fakat CaC0

3'e
rast-

lanılmadığı da belirtilmelidir.

Çapraz katmanlaşma gösteren bu tabakanın içinde, onun kökenini
ve/veya yaşını saptamaya yarayacak türden fosil ele geçmedi. Buna rağ

men, konu edilen katmanın denizden (bugün) 12-15 m kadar yüksekte ol
ması, oluşum biçimi ve hemen üzerinde (jeolojik açıdan) yeni bir tabaka
nın yer alması, bu birimin son Buzularası'na ait bir kumsalolması

ihtimalini akla getirmektedir. O zaman, Farrand'ın ileri sürdüğü bu görüş

doğrultusunda, Yukan Mağara'daki katmanın günümüzden ±125.000 ile
85.000 yıl öncelerine, genel anlamda Tirennierı'e, veya başka bir değişle

Derin Deniz Kronolojisi'nin izotop 5 evresine aitolduğu söylenebilir.

Aşağı Mağara: Aşağı Mağara'da gerçekleştirilen jeomorfoloji çalış

maları sırasında, P-90 ve R-90 açmatarının tabakalan.ile önceki yıl

lardaki çalışmalanmıza ait açma katmanlarının arasındaki ilişkilerin

saptanabilmesi için de özel çaba harcanmıştır. Bu çerçevede, P-90 açma
sının 3. tabakasının, V-88 açmasının (Çizim: 2) hemen hemen ortalanna
rastlayan kırmızımsı/sanmtrak katmana ve özellikle bu katmanın -9 ile 
9.5 m derinlikte rastlanan "a'' ve "b" evrelerine benzediği gözlemlenmiş

tir.

V-88 açmasında karşımıza çıkan en yukardaki 1.5 m lik bölüm,
P-90'da mevcut değildir. Ancak, Aşağı Mağara'nm bugünkü tabanının,

jeomorfolojik bakımdan ne zaman yer aldığını kesin olarak saptayamadı

ğımız bir aşınıma (erosion) ve bazı fiziksel değişimlere uğradığı, buna
bağlı olarak da V-88 ile onun hemen yanındaki T-89 açmasından, P-90
yönüne doğru (Çizim: 2) ±1.5 m lik bir eğim bulunduğu hatırlanacak

olursa, bu birimin yokluğunu doğal kabul etmek gerekir.

R-90 ve Y-88 açmalanna gelince (Çizim: 2), her ne kadar bu iki aç
ma birbirine çok yakınsa da, aralannda son dönemlere ait bir çukurun bu-
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lunması, iki açmanın tabakalarını birbirine doğrudan bağlamaya olanak
vermemektedir. Ancak, R-90 açmasının koyu sarı/kahverengimsi, sert
yapılı ve topaklı olan 3. tabakası, Y-88'in 3. katmanına ve özellikle bu
katmanın "3b" evresine çok benzer. Her iki açmanın yukarıda değindiği

miz katmanlarında ayı (Ursus) fosillerine rastlanıldığı da hatırlatılmalı

dır.

1990 yılı çalışmaları sırasında, jeomorfolojik yönden Aşağı Mağa

ralnın iç galerilerini de (Çizim: 1) ele aldık ve buralarda, 1988 yılından

itibaren kazı alanlarımızda (Çizim: 2) gözlenen tabakalara benzer veya
aynı türden oluşumların bulunup, bulunmadığını araştırdık. Aşağı Mağa

ra'nın kuzeybatıya doğru dirsek yaptığı yerin, yaklaşık P-90 açmasının

bulunduğu yerin, birkaç yüz metre ilerisinde, tabanda, ince kum taneli ve
kuartz çakıllı katmanlar saptandı. Bu katman, V-88 açmasının alt bölü
münde karşılaşılan çökeltiyi hatırlatmakta ve büyük bir olasılıkla da bir
zamanlar Mağara'nın içinde akan bir akarsuya işaret etmektedir. Bu su
yun Mağara'ya nereden girdiğini kesin olarak saptayamadık. Ancak Ma
ğara'nın doğal yapısına ters düşen bu tür malzemenin akarsu tarafından

dışarıdan ve bugün tıkanmış/kapanmışolan bir delikten geçerek,içeriye
taşınmış olması akla yakın gelmektedir. Suyun girdiği delik, doğudaki

uzun galerinin bugün tıkalı/kapalıolan ucu olabilir (Çizim: 1).

Yukarı ve Aşağı Mağara'lann tabakalarını birbirine "doğrudan" bağ

layabilmek için, her iki mağaranın birleştiği yer olan rampada (Çizim: 1
ve 2), defineciler tarafından kaplarak ortaya çıkartılan, Antik Çağla ait
apsis'uı (?) batısında kazı yapmaya 1989 yılında karar vermiştik. Bunu
1990 yılında gerçekleştirdik; ancak amacımıza ulaşamadık. Nedenine ge
lince, görünümü bakımından doğalolduğunusandığımız "ramparnn An
tik Çağ'da oluşturulduğunu kazıya başlar başlamaz anladık ve o dönem
lerde Yukarı ve Aşağı Mağara'ları birbirinden ayırmak için, devşirme

malzemeden yararlanılarak,buraya, yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda

ve yüzü Aşağı Mağara'ya bakan tek yüzlü bir duvarın inşa edilmiş oldu
ğunu gördük. Başka bir deyişle, Aşağı ve Yukarı Mağara'lar arasındaki

doğal katmanlaşma ilişkisi yüzyıllar öncesi bozulmuştu.

Mağara Dışındaki Çalışmalar: 1990 yılının son çalışması olan N-9ü
açmasını (Çizim: 2), Aşağı Mağara'nın girişinin biraz dışında açtık. Bu
açmanın amacı, jeomorfolojik yapı bakımından, Mağara'nırı "içinde"
epey derinde kaldığı için mevcut olanaklarımızla ulaşamadığımız doğal

mağara tabanını saptamaktı. Bu açmada, yüzey toprağının hemen altında,

Antik Çağla ait bir yapının elemanlanyla karşılaştık. Üyelerimizden Y.
Mim. Müh. Alpaslan Koyunlu'ya göre, Antik Çağla ait bu yapı biriminin
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Mağara'ya doğru yükselen basamaklı bir döşeme olması ihtimali güçlü
dür.

Burada, Pleistosen arkeolojisi ile ilgili hiçbir buluntu ele geçmedi.
Buna rağmen N-90 açması amacına bütünüyle ulaştı ve Yarımbur

gaz'daki üç yıllık çalışmamız sonunda, anakaya ilk defa burada saptandı

(Resim: 1). Açmamızın en derin noktası yüzeyden (±) -2.60 m oldu ve
jeomorfolojik tahminlerimiz doğrultusunda, mağara tabanının çok yay
van bir "U" biçiminde olduğu, bu tabanın içerilerde derin ve ağızlarda ise
yüzeye nispeten yakın olduğu anlaşıldı'. N-90 açmasında, anakayanın he
men üzerinde, kumlu ve killi bir katman ile karşılaştık. Bu katmandan
alınan "sediman" örneklerinin Ann Arbor/Michigan'da ayrıntılı incelen
mesi sonucu, bu konudaki bilgilerimizin artacağını umuyoruz.

D Paleoekoloji-Arkeometri Çalışmaları

Yarımburgaz "1990" çalışmaları sırasında paleoekolojik açıdan

önem taşıyan fosil memeli örneklerine, özellikle P ve R açmalannda rast
landı (Tablo: 1). Yoğunluk, -daha önceki yıllarda da olduğu gibi- bu sene
de etciller, tek ve çift parmaklılar, yarasalar, kemiriciler ve tavşanımsılar

daydı. Ancak, her zaman olduğu gibi, ele geçen bütün fosil memeliler
içinde ağırlığı (yine) Ursus deningeri kalıntıları oluşturdu. Bu aşamada,

1990 çalışmalarımızda, sayıca çok olmamakla birlikte, Ursus arctos/
praearctos oldukları konusunda kuşkuya pek yer bırakmayan bazı çene,
diş ve iskelet kalıntılarına rastlanıldığı da belirtilmelidir.

1990 fosil Memeli buluntuları içinde, günümüze tüm olarak ulaşan

Ursus pençesi (Resim: 2) ile kazı sırasında yanlışlıkla arslan sandığımız

ve/fakat daha sonra iri bir ayıya ait olduğu anlaşılan kafatası (Resim: 3)
vurgulanmaya değer.

Tablo: 1'de gösterildiği gibi, bazı fosil memeli türlerine hem P-90
hem de R-90 açmasında, bazılarına sadece P-90 diğerlerine ise yalnızca

R-90'da rastlanılmasının biyokültürel bir anlam taşımadığı ve bunun te
melde rastlantısalolduğukanısındayız.

Daha önceki yayınlarımızda belirtilen nedenlerden ötürü, mikrofau
nanın saptanıp, muhafazasına bu yıl da büyük özen gösterdik. Mikrofau
na örneklerimiz, 1988 yılından beri W. von Koenigswald (Bonn/
Almanya) tarafından incelenmektedir.

Mağara'da ve bu arada özellikle kültür tabakalarımızın içinde mevcut
olabilecek polen örneklerinin analizini ise W. Watts (Dublin/lrlanda) ger
çekleştirmektedir.
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Yukarı ve Aşağı Mağara ile N-90 açmasından alınan çeşitli sediman
örnekleri de, ineelenmeleri için Ann Arbor/Michigan'daki Jeoloji Bilim
leri Bölümü'ne gönderildi.

Yarımburgaz "1990" çalışmalarına ait bu raporun kaleme alındığı ta
rihe (Nisan 1991) kadar,mikrofauna ile polen ve sediman analizleri konu
sundaki çalışmalar sonuçlanmamış,dolayısıyla tarafımıza yeterli bilgi de
ulaşmamıştır.

H. Schwarcz (McMaster/Kanada), Yarımburgazmalzemesinin ESR
tarihlenmesinin henüz sonuçlanmadığını, ancak bugüne kadar incelenen
bütün örneklerin tartışmasız olarak son Buzularası'ndan daha öneeye ait
olduğunu, ölçümü yapılan bir örneğin yaşının ise 300.000 yıldan eski
olarak saptandığını (özel yazışmalarında) belirtmektedir.

Özetle, Yarımburgaz'da karşılaştığımız Orta 'Pleistosen'e ait kültürel
verilerin kesin yaşlarının tartışmasız olarak saptanıp, belirtilebilmesi için
belli bir süreye daha gereksinim olduğu kanısındayız.

D Alt Paleolitik Çağ Çalışmaları

1990 yılı çalışmaları sırasında, Alt Paleolitik Çağ'a ait kültürel
veriler yalnızca Aşağı Mağara'dan, burada açılan iki açmadan, P-90 ve
R-90'dan (Çizim: 2) elde edildi.

R-90 açması Aşağı Mağara'nın ağzına yakın bir yerlerde (1989 yı

lında açılan ve yüzeyin hemen altında karşılaştığımız büyük düşük taş

nedeniyle de kazısını kısa bir süre sonra durdurmak zorunda kaldığımız

U-1989 açmasının doğusunda)3x4 m boyutlarında gerçekleştirildi. Ağıza

yakın olması nedeniyle bol ışık alan,aynı zamanda üstü kapalı olduğu

için de kötü hava şartlarından korunan mağaranın bu kesiminin Alt Pale
olitik Çağ insanı tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılmış olduğu ça
lışmalarımız sonunda saptandı. R-90 açmasında -2.40 m derine indik.
Kültürel tabakanın 6 evreli olduğu ve kalınlığının da 2.30 m ye ulaştığı

anlaşıldı.

Şimdiye kadar Yarımburgaz'da gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sıra

sında yalnız bu açmada saptadığımız ilginç bir husus, burada hem kemik,
hem diş ve hem de taş ağırlıklı olmak üzere bazı "buluntu yoğunluk alan
lan'İna (find concenıratioıı centers) rastlanılmasıdır (Çizim: 4). Bu bulun
tu yoğunluk alanlarının (şayet gerçekten varsa) "anlamı", ileride, bütün
buluntuların mekansal dağılımı (spatial distribution) ve bu dağılımların

istatistiksel özellikleri incelendiği zaman anlaşılabilecektir.
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R-90 açmasının taş bulguları Tablo: 3'de gösterilmiştir. Tablo: 1'de
ise aynı açmada ele geçen fosil memelilere ait bulgular özetlenmiştir. Bu
her iki levhada rahatlıkla görüldüğü gibi, R-90 açması çalışmaları her yö
nüyle verimli olmuş ve ilginç sonuçlar vermiştir.

P-90 açması, girişten yaklaşık 45 m içeridedir. Aşağı Mağara, P-90
açmasının bulunduğu yerde kuzeybatıya doğru bir dirsek yapar (Çizim: 1
ve 2). Bu alan, dışarıdan gelebilecek tehlikelerden hayli uzak, kuytu bir
yerdir. Ancak, mevkii bakımından çok az ışık alır. Günümüzde (karanlı

ğa yakın) alacakaranlıktır.Yapay bir aydınlatma olmadan burada iş görü
lemez, ancak oturolabilir ve yatılabilir.

P-90 açmasını yukarıda özetlenen türden fiziksel özelliklere sahip bir
yere yerleştirmemizin amacı, Yarımburgaz'da Alt Paleolitik Çağ insanı

ile ilgili yaşam alanının sınırını saptayabilmekti. Kazı stratejimizi oluştu

rurken, bu alanın oldukça karanlık olması nedeniyle Aşağı Mağara'daki

yaşam alanının sınırını oluşturabileceğini düşündük ve bu görüşümüzün

geçerliliğini sınamak için de P-90'nı uygulamaya koyduk.

Açmayı 3x4 m boyutlarında' gerçekleştirdik ve -1.94 m derine indik;
buradaki kültürel tabakanın 4 evreli olduğunu ve ortalama kalınlığının da
yaklaşık 1.80 m ye ulaştığını .saptadık. Günümüze tüm olarak ulaşan Ur
sus pençesi ile kafatası (Resim: 2 ve 3) burada bulundu. Sonuçta da, P-90
açması bize bol miktarda fosil memeli kalıntısı ve göreli olarak da az
miktarda taş endüstrisine ait örnek verdi (Çizim: 3). Çalışmalarımız so
nunda da, P-90 açmasının YarımburgazAlt Paleolitik Çağ insanının ya
şam alanının içinde ve/fakat bu alanın hemen bitim sınırında bir yerde
kaldığı açıkça görüldü. Bu açmanın taş bulguları Tablo: 2'de, fosil meme
lilere ait türler ise Tablo: Ilde özetlenmiştir.

Yarımburgaz Alt Paleolitik Çağ taş endüstrisine ait buluntular bir bü
tün olarak ele alındığında, bunlardan 47 adedinin P-90, 391 tanesinin ise
R-90 açmasından elde edildiği görülür (Tablo: 4). Başka bir deyişle, bu
yıl taş türünden toplam 438 bulgu ele geçmiştir (Tablo: 6). Taş endüstri
sinde ağırlığın 190 örnekle yongalarda olması ve "yongaların" diğer ör
neklere olan oranının da % 43 gibi yüksek bir değere ulaşması, kuşku

suz,dikkat çekicidir (Tablo: 5). 1990 çalışmaları sonunda varılan bu
sonuç (Çizim: 5), Yarımburgaz'da karşılaşılan Alt Paleolitik Çağ taş en
düstrisinin ne denli yonga ağırlıklı olduğu konusunda daha önce ulaştığı

mız yargıları destekler mahiyettedir.

Satır türü buluntu (Çizim: 6) sayısı yalnızca l S'dir ve bunların tüm
bulguların % 3.5lini dahi oluşturmadığı (Tablo: 5) görülür.

Amacımız, yakın bir gelecekte, Yarımburgaz'daki üç yıllık çalışma

larımızın sonuçlarını bir yayın halinde ilgililere sunmaktır.
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SUMMARY

The cave of Yanmburgaz, a mid-Pleistocerıe site near İstanbul, has
again revealed some very interesting finds, all culturally belonging to
Lower Paleolithics. Geological, geomorphological, paleontological and
archaeological studies were conducted at the site during the 1990 field

. season.

A number of sand and gravel deposits (all from the Upper Chamber),
showing various angles of crossbedding as well as other characteristic
features, may well be good candidates for a Last Interglacial beach
deposit. If it is so, then its age could be somewhere between 125.000 and
85.000 BP, i.e., Tyrrhenian in the broad sense. Different Pleistocene
Mammals (see Plate 5) are represented at Yanmburgaz.

The lithic industry, on the other hand, consisty mainly of flake tools
(see Plates 9 and ll) choppers, though present, are rare. The general
assemblage is rather similar to some of the contemporary sites in Central
and Eastern Europe.

ESR dating work is stilI in progress. All the (so far received) results
are older than a Last Interglacial age; the oldest estimate (so far) is in
excess of 300 ka., which is not inconsistent with most of the fauna.
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YARIMBURCAZ "1990"

iLK BELiRLEMEYE GÖRE ro stı fAUNA ÖRNEKLERi

ADI Paçmgsı

CARNIVORA / ETCiLLER

Ursidae/ Avıgill er
Ursus deningeri ssp. ..J
Ursus ar<.10S / praearctos -4

Canidae / Kôpekgill er

Canis i upus mosbachensis -4
Canis aureus lupaster -4
Cuon sp. cf

Canidaeindet . ..J
Hyaenidae / Sm iangil l er

Crocut a crocut a praespel aea ..J
Felidae / Kedigi!! er

Panthera 100 ssp. ..J
Fel idae indet. (küçük)

M ust el idae / SonsargiII er

Mustela aff. putocius

Carnivora indet.

PERISSODACTYLA / TEK PARMAKULAR

Equidae / A Tgi!! er

Equus caball us aff. mosbachensis ..J
Rhinocerot idae / GergedangiII er

ARTlODACTYLA / ÇiFT PARMAKULAR

Cervidae / Geyikgil l er

Cervus elephus ssp. ..J
Dama ssp, 4

Suidae / Dam u: gill er

Sus sp.

CHIROPTERA / YARASALAR

RODENTlA / KEM İRİCİLER

LAGOMORPHA / TA "ŞANIMSILAR

PISCES / BA U K

REPTlUA / SOR ONGENLER

Tablo: 1

15

RqçfTlc:ıs ı

cf.

..J

?

?

13



14



15



~

0\

Tablo: 4

YClrımburgClz ·90 TCI$ filetleri DClğıilml

4

3 5 22 16

7 2 5

2 6 7 4

1 3 25 18 2 3

5 1 1

26 17 2

11 1 82 67 16

1 1 1

1 6 3 2

2 1

3



Yarımbargaz ~90 Ta, Aletlerinin

Yüzdesel Daiılımı

Levha 9

11%1% 2% 01% 10%

13%

~

'::l

Iillaec
• alade

Tablo: 5

ETI Chip
D Chopper

• Chunk
mı Cobble

• Core
• Denticulate

mn Flake
ii backed Knife

ın Manuport
~ Notch

[;) Pebble
EBI Scraper

~ Slab
D Unknown



~

00

Yanmburgaz '90 Taş Aletleri Sayısal Dağılımı

~~ınmilii~ii!i~liıiliiiii!iiliiiliijiiiii!iiiiliiiiiiiiiiiiii!iii!iiiii!iiiiIIi!iii!i:iii:!i:i!iii!iiilii!i!:iI46

~iii~W:ili~i~MljiHt~?~i~~iiiMiililiili@ıiBfilin@iIiIJ47

lilliirjW~ii~~;]I~iiiii!iii!iiıiiIiiıiliiiiIiiliiiiiıiliiiiiiirJiıfiiiiiiiIiiiiiiıiiJIiiiiiiIiiiiiiiiiliiiiil59

Unknown

Slab

Scraper

Pebble

Notch

Manuport

Knife (backed)

Flake

Denticulate

Core .7

Cobble

c:~p:: -=:20
Chip

Blade

Bec .5
O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Tablo: 6



E
u

LO

o
o')
o'),...
N
CO
cı
~

:s
OC
E
t:co
>

o

,.ey,
.. .. . . . ::-. <lo ....,

.. -:

19



20

E
u
ın



Resim: 1- N-9ü açması, anakaya

Resim: 2- Ursus pençesi

Resim: 3- Ursus kafatası
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PAŞALAR (BURSA) KAZISI - 1990

BernaALPAGUT*

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına 1983
yılından beri tarafımdan yürütülen Paşalar kazısının VII. çalışma sezonu,
14.07.1990-19.09.1990 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

.. Kazımıza parasal destek sağlayan kuruluşlara; Kültür Bakanlığı,

A.U. Araştırma Fonu, A.U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ile
yabancı uzmanların kazımıza "katılarak çalışmalarını finanse eden L.S.B.
Leakey Foundation, Boise Foundation, Finland Science Academy, N.S.F.
Foundation'a katkılarından dolayı en derin teşekkürlerimizi sunarım.

Bakanlık gözlemcisi olarak Bursa Arkeoloji Müzesi uzman arkeo
loglarından Sayın Goncagül Hançer'in denetiminde yürütülen kazımızın

çalışma ekibinde; Dr. P. Andrews, Dr. R. Bernor, Dr. D. Eckhart, Dr. T.
Cerling, Dr. E. Bestland, Dr. J. Jernvall yabancı uzmanlar olarak; Araş.

Gör. A. Ersoy, fotoğraflama ve restorasyon uzmanı H. Çelebi, Paleonto
log M. Gürbüz (Dr. öğrencisi), S. Alpaslan (Dr. öğrencisi), öğrencile

rimizderı I. Gençtürk, H. Çağlayan, B. ;J?oz, A. Güngör, H. Ustündağ ve
S. Ozbek yer almışlardır. Ayrıca ODTU fizik Bölümü öğ. elemanların

dan E. Bulur, O. Çetin ve öğrencimiz G. Unal veri toplamak-üzere çalış

malarımıza katılmışlardır.

ALAN ÇALIŞMALARI-1990

1988 yılında kareleme yöntemi ile başladığımız fosil yatağımızdaki

kazıya; F,G,H karelerinde de devam edilirken bunlara III -2-3; J/2- 3; K/l
2-3 kareleri de eklenmiştir. Ancak J ve K karelerinde yüzey temizliği ile
bunların elenmesi dışında kazıya yönelik bir çalışma yapılmamıştır,çün
kü; PL kazı alanı ile tam sınır oluşturan J ve K kareleri, Pl de yürütülen
ölçüm sistemine yardımcı olarak hazırlanmış ve kazılması ileriki yıla bı

rakılmıştır.

* Prof. Dr. Berna ALPAGUT, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Anabi
lim Dalı Başkanı, Sıhhıye-ANKARA.
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P3 kazı alanındaki E,F,G,H karelerinin Pot-Holes çalışmalan planda
da görüldüğü gibi (Plan: 1) sonuna gelmek üzere temizlenirken alt kal
kerli üniteye varmadan iyi korunmuş bir fil azı dişi, boynuzlu otçullara
ait bir altçene ve yine bir file ait savunma dişi ele geçmiştir.

T-S AÇMASı ÇALIŞMALARI: TS/]

Bu açma 1985 yılında P3 kazı alanı oluşturulurken bir kontrol açma
sı niteliğinde düşünülerek açılmıştı. P2 ve P3 kazı alanlarının arasında sı

nır oluşturan bu açmanın doğuya doğru 10 m kadar uzatılması ile çok
önemli bir fosil olan Sivapithecus altçenesi I9891da bu açmanın tabanın

da ele geçmişti. Stratigrafik olarak sedimanın doğu ve kuzey yönlerinde
üç boyutlu yayılımını görebilmek amacı ile 900lik bir yola paralelolacak
biçimde açılan (NS) 3 m lik bir uzatma açmasında sedimantolojik analiz
lerin yapılabilmesi için sediman örnekleri alındı. T5/1 adı verilen bu yeni
küçük boyutlu açmanın çizimleri yapılarak üniteler detaylı olarak işlendi

(Kesit: 1). Ust ve alt kalkerli silt ünitelerinin arasında bir sandviç gibi ko
runmuş olan fosilli grimsi-yeşil kum ünitemizin sedimantolojik analizle
rinin sonuçlarını bekliyoruz.

T-9 AÇMASı ÇALIŞMALARI: T9/1

Bu açma P3 kazı alanı ile PI kazı alanı arasındaki sının oluşturmak

tadır. P3 kazı alanın köy yoluna göre sağ .tarafında yer alan bu açmayı

mekanik kazıcı ile açmış bulunmaktayız. Işlenmiş toprağın atılması ile
açığa çıkan üst kalkerli silt ünitesi, çizimde' görüldüğü gibi oldukça dü
zensiz bir yayılım göstermektedir. Ust kalkerli siltin içinde yeralan kal
kerli damarlar daha önceki yayınlarımızda tanımlanmıştı. Burada amaçla
nan araştırmalar sırası ile; ünitenin tane boyutu analizi; sedimanın renk
ayrımı analizi; sedimanın doku analizi ve fosilli ünitelerin, alt ve üst kal
kerli silt ile ilişkileri şeklinde planlanmıştır (Kesit: 2).

ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR

Paşalar fosil yatağında fosillerin çökelmesine ilişkin bilgilerin birara
ya gelebilmesi ve sağlıklı bir yoruma gidilebilmesi için tarihlendirmele
rin yanısıra jeokimyasal analizlerin sonuçlarına çok ihtiyacımız vardır.

Fosillerimizin biokronolojik yaşlandırmasını desteklemek amacı ile
bu yıl ESR ve Paleomagnetisma yaşlandırmaları yöntemlerini denemek
üzere alanın uzmanları çalışmalanmıza katılmışlardır.

Çizimler İpek-Ben Cookson tarafından yapılmıştır. Kendilerine teşekkürlerimi iletirim.
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Arkeometrik çalışmalarımızışu gruplarda toplayabiliriz:

/) ESR (Electron Spine Resonance) Yöntemi ile Yaşlandırma

Fosil dişlerimizinmine ve dentin tabakalarındabiriken radioaktivite
yi ölçmeye dayalı olan bu yöntem için; 25 adet fosil diş toplanmıştır. Her
fosilin etrafından saat yönünde ABCD ile kodlanan sediman örnek 5 gr
ölçüsünde alınmış ve fosil yerinden kaldınldıktan sonra da (d) kodu ile
fosilin tam altında bulunan sedimandan bir örnek daha alınarak sayı 5
adet toprak örnek olarak tesbit edilmiştir. Her örnek fosil dişin önce XYZ
koordinatlarıve dip-orientation açıları ölçülmüş ve yerinden bundan son
ra çıkarılmıştır. Kazı alanımızın sistemi dahilinde toplanan örnekler için
T5 açması içinde E kolonu üzerinde E- 1, E-2, E-3, E-4 ve E-5 (kareleri)
özelolarak açılmış ve 3 öğrenci burada yükseltiler yönünden (h) senkro
nize bir süratte kazıyı gerçekleştirmiştir.

DOZ HARİTALAMA YÖNTEMİ (URANİUM-THORİUM)

Uzmanlarca önerilen, sedimanımızda biriken yıllık doz miktarının

ölçülmesi için (Uranium-Thorium), her plan karede 1/16 ölçeğinde oluş

turulan küçük karelerden her 10 cm yükseltide 5 gr sediman örneği top
lanmıştır. EFGH karelerinde yürütülen bu işlem aynı zamanda ESR için
oluşturulanE (-1,2,3,4,5) karelerinde de devam edilmiştir.

ESR ve DüZ haritalama yöntemleri sonuçlarını bir proje şeklinde

oluşturarak geliştirmiş bulunmaktayız. üDTU Fizik ve Arkeometri Ana
bilimdalı öğretim üyeleri tarafından yürütülen bu çalışma sonuçlarını

beklemekteyiz.

II) Jeokimyasal Yöntemler

Kazı alanımız içinde bulunan çok ince kum ünitesiriin fosilsiz olması

ve tane boyutuna göre önceki yıl burada bir tatlısu kaynağının olabileceği

fikrini vermesi üzerine, uzmanlar Tl ve P1 alanlarından örnek alarak Iab.
incelemesine başlamışlardır. Ayrıca, sedimanın oluşumunda önemli rolü
olan kalsiyum karbonatın bünyesindeki (C) isotopları üzerinde (C3) ve
(C4) çalışmaları başlamıştır. Sedimanımızın ihtiva ettiği bu C3 ve C4
miktarlarının ölçülerek yorumlanması bize Miyosen ortamlarının bitki
yaşam yılları hakkında önemli bilgiler verecektir. U.S.A. üregon Jeokim
ya bölümünde çalışmalarsürmektedir, sonuçları beklemekteyiz.
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III) PALEOMAGNETİZMA İLE YAŞLANDIRMA

Arkeometrik yaşlandırmametodlanndan bir diğeri olan yerin magne
tik birikimini ölçmeye dayalı olan bu yöntem için Paşalar fosil yatağına

yaklaşık 2 km uzaklıktaki .eski bir (telgraf vadisi) vadi içinden alınan 8
adet sediman örneği Paris Insan Paleontolojisi laboratuvarında inceleme
ye alınmıştır, sonuçları beklemekteyiz.

Biokronolojik yaşlandırmaya yardımcı olacak bu yöntemlerin sonuç
larını deneştirerek, Paşalar fosil yatağının radiometrik yaşını da elde ede
bileceğiz.

FOSİLLERİNKORUNMASI VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

P3 kazı alanından ve P1 alanından toplanan sedimanlar her yıl oldu
ğu gibi, havuzda elekte yıkanarak sedimanından arındınldıktan sonra
bezler üzerinde kurutulmuş ve laboratuvarda ilk koruma ve restorasyon
işlemleri yapılmıştır. Gerekli kuvvetlendirici yöntemlerin ardından eksik
kısımların tamamlanması işlemi için Ankara Paleoantropoloji Laboratu
varı'na getirilen fosillerin restorasyon işlemleri yapıldıktan sonra fotoğ

raflama ve mülajların alınma işlemleri başlamıştır. Bugüne kadar özellik
le hominoid izole dişlerine ait yaklaşık 1000 adedin üstünde mülajalma
işlemi gerçekleştirilmiştir".Bu örnek mülajlar (casts) yurtdışında ilgili la
boratuvar, müze ve paleoantropoloji bölümleri arasında değiş-tokuş yolu
ile bilgi alışverişini hızlandırmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin tez çalış

maları sırasında doğrudan başvurdukları birer kaynak olmaktadır.

FOSİLLERİN PALEOANTROPOLOJİKVE PALEONTOLOJİK DE
GERLENDİRİLMESİ

19833 yılında başlayan çalışmalarımızdan önce toplanmış olarr' 100
adet hominoid dişlerinden oluşan kolleksiyonumuzda sayısal açıdan çok
önemli artışlar olmuştur. 3 adet maxillae (üstçene) 2 adet mandibulae
(altçene) ve 1200 adet daimi izole dişin yanısıra 64 adet süt dişi ve 17
adet post-cranial (vücut) kemikleri ele geçmiş bulunmaktadır.

Paşalar primata takımı üyeleri, dünya primat kuşağı içerisinde çok
önemli bir yer tutmaktadır. Bilindiği gibi Çandır (Kalecik)' primatı Paşa

larıdan daha genç yaştadır. Sirıap- primatı ise (Ankara-Kazan) Çandır'dan

2 Fosillerin insitu ve laboratuvar çekimleri ile restorasyon, mülaj alma işlemlerini gerçekleşti-

ren H. Çelebi'ye teşekkür1erimi iletirim.
3 Alpagut, B. 1990b.
4 Andrews. P., Tobien, H. 1971.
5 Tekkaya,i.1974.
6 Ozansoy, F. 1957, 1965, 1970; Andrews, Tekkaya, İ. 1980.
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daha genç yaştadır. Anadolu için geçerli olan bu sıralama kronolojik ola
rak Paşalar'ı Avrupa karasal memeli zonlarında MN6 7 zonuna getirmekte
ve yaklaşık olarak 15 milyon yıl eskiye tarihlernektedir. Biokronolojik
yaşı gereği Anadolu'nun en eski primatı olan Paşalar fosil örnekleri mor
folojik açıdan göreli olarak homogendirler ama metrik açıdan çok değiş

kenlik gösterirler. Metrik varyasyonlan modern orang-utan ve sub-fosil
orang-utan'larla ve öteki Miyosen fosil örneklerinden Çin'in Lufeng ve
Pakistan'ın Siwalik hominoidleriyle kıyaslanmıştır. Paşalar'da iki farklı

morfolojinin varlığından dolayısıyla iki -farklı türden bahsetmek duru
mundayız-. Bunlardan ilki, % 90 oranında boyut açısından dişlerde farklı

lık göstermektedir. Bu morfoloji Çandır, Neudorf ve Kenyapithecus afri
canus? ile benzeşmekte olup, daha önce literatürde cf. Sivapithecus
darwini olarak yer alan örnekle deneştirilmiştir. Ikinci tür ise; izole diş

lerden incisive, premolar, alt molarlann morfolojik yapısına dayalı olarak
tanımlanmış ve intennediate bir tür olduğu kanısıyla cf. Sivapithecus'a
atıf yapılmıştır. Gelecek yılların çalışmaları, tür tanımlamalarına ışık tu
tacaktır. Post-cranial materyalin analizlerinin tamamlanması da aynca tür
tanımlamalarımıza yeni boyutlar getirecektir, şöyle ki, ağaç hayatı yaşa

yan primatlarlmızın, adı geçen vücut parçalarından elde edilecek bilgile
rinden lokomasyon davranışlarını öğrenmek mümkün olacaktır. Bilindiği

gibi ağaçüstü yaşam ve yerde (kısmen) yaşam sürdüren primatlarda farklı

lokomasyon sistemleri gelişmektedir. Bu açıdan verilerimizi şimdilik izo
le dişlere dayalı olarak değerlendinnekteyiz ama yakın bir gelecekte yo
rumlarımıza yeni boyutlar eklenecektir.

Paşalar'ın fosil faunası tekil bir faunadır ve 58 türle temsil edilmekte-
dir.

Paşalar'da paleoekolojik ortamın nasılolduğuna ilişkin çalışmaların

bize verdiği sonuçlara göre», koruluk tropikal-sub tropikal mevsimsel bir
iklim; daimi yeşil bir orman örtüsü mevcut değil, bunun yerine tropikal
geçici koruluk hakim ve yazları. yağışlı mevsimsel yarı geçici orman ör
tüsü ile Hindistan ve Afrika'nın ortamını andırır bir çevreden söz edilebil
mektedir. Faunayı oluşturan türler; Böcekciller (5 tür); Kemirgenler (10
tür), (2 tür tavşan); Etyiyiciler (16 tür), Gergedanlar (2 tür); Atgiller (1
tür); Otçullar (12 tür); Filgiller (2 türj'dir».

7 Bernor, R.; Tobien, H. 1990.
8 Alpagut, B., Andrews, P., Martin, L. 199Od.
9 Abd, 1902; Lewis 1934; Andrews., Tobien 1977; Andrews, Tekkaya 1976.
10 Alpagut, B., Andrews, P., Martin, L. 1990a; Alpagut, R, Andrews P. 1990c.
11 Journal of Human Evolution. 1990 Special Issue "The Miocene Hominoid Site at Paşalar,

Turkey. vol. 19 no. 4/5 pp. 1-589. June-/August 1990. Adı geçen periyodikte paleontolojik
ve sedimantolojik, paleoekolojik makalelerin tümü yer almaktadır. Paşalar için özel sayı ha
zırlanmıştır.
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Primata takımı üyeleri günümüzden 15 milyon yıl öncesinde yukan
da adı geçen hayvan türleriyle aynı ekolojik ortamı paylaşmış ve evrimle
rini bu ekolojik ortamda sürdürmüşlerdir.

İnsanoğlunun en eski atalan Afrika'da günümüzden 5 milyon yıl ön
ce ortaya çıktığı zaman, ekolojik ortamın savanna-orman sının olduğu ve
açık arazide yürümek ve bannmak zorunda kaldığı fosil belgelerden bi
linmektedir. Paleoantropolojik araştırmalar sürdükçe insanın kökeni hak
kındaki bilgilerimizin fosiller aracılığı ile artacağı şüphe götürmez bir
gerçektir. Işte, Uçüncü Jeolojik Zaman'ın sonlannda görülmeye başlayan

insanın en eski fosil örneklerine kucak açmış olan eski doğal çevrelerin
değişimini, evrimini çok iyi anlamak zorundayız ve insanı ortaya çıkaran

doğal çevrelerin evrim mekanizması ile olan ilişkilerini aydınlatmayı

amaç edinmeliyiz. Bu da ancak paleoekolojik çalışmalarla, paleontoloji
ve paleoantropoloji disiplinlerinin öteki doğa ve temel bilimlerin işbirliği

ile gerçekleşmektedir.

Paşalar fosillerinih gün ışığına çıkanlmasındaki asıl amaç insanın ve
onunla evrimleşen canlıların geçmişine ışık tutmaktadır.

Çalışmalanmız gelecek yıllarda da sürecektir.
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1990 YILI KARAİN KAZıLARı

Işın YALÇINKAYA*

1 Ağustos 1990 tarihinde başlayan Karaın kazıları, 15 Eylül 1990 ta
rihinde sona ermiştir. Söz konusu kazılar, büyük ölçüde Kültür Bakanlığı

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kısmen de Dil ve Tarih-Coğrafya

Fakültesi Dekanlığı ile Antalya ili Üzel Idaresi tarafından desteklenmiş

tir',

Kazı çalışmaları başkanlığımda Liege Üniversitesi'nden Prof. Dr.
Mareel Otte, Dr. Jean-Marc Leotard: Harvard Universitesi'nden Prof. Dr.
Ofer Bar-Yosef; Krakov Üniversitesi'nden Prof. Dr. Janusz Kozlowski;
Fransa'daki "Centre des Faibles Radioactivites" den Dr. Nobert Mercier;
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma

Görevlisi Harun Taşkırarı' ve 21 öğrencimiz ile Liege Universitesi "Ser
vice de Prehistoire'ldan 4 öğrenciyle Topograf Philippe Lacroix'darı'olu
şan bir ekiple gerçekleştirilmiştir.

Kültür Bakanlığı yetkili uzmanı olarak Erzurum Müzesi araştırmacı

larından Cengiz Topal görev yapmıştır-.

* Prof. Dr.. Işın YALÇINKAYA, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Pre-
historya Anabilim Dalı ANKARA. ... .
Adı geçen kurumların tüm yetkililerine teşekkürlerimizisunarız. Ayrıca Antalya il üzel Ida
resi, il Kültür Müdürlüğü ve Antalya Müzesi Müdürlüğü'nün büyük gayretleriyle Karain'e
gereken ilginin gösterilmeye başlanmış olması da, bilim adına övgüyle söz edilecek bir du
rumdur. Karain mağarası ve müzesinin etrafında geniş ölçüde bir çevre düzenlemesine baş

lanmıştır.

:2 Adı geçen meslektaşlanmıza,büyük ve değerli bilimsel katkılarından ötürü en içten teşek
kürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca kazımrzı ziyaret ederek palinoloji konusunda bize yardımcı

olma sözü veren Dr. Aline Emery-Barbier'ye de ıcşckkürlerimizi tekrarlıyoruz.

3 Kazıımza katılan öğrencilerimizden Ercan Arslan, Ali Atmaca, Aysel Aydil, E. Gökhan
Bozkurtlar. Levent Buran, Kadriye Ceylan, M. Naları Çopuroğlu, Paşa Dabağ, Ayfer İf

lazoğlu. Metin .~artal, O. Ozhan Kızıltan, M, Beray Kocakundakçı,Seyit Mumcu, A. Tuğba
ünal, Güngör üzçelik, Feride üzen, Unsal üzırmak, Handan Ozönder, Serpil Uz, Sema Yıl

dız, A. Habibe Yükselen'e; Belçikalı öğrencilerDominique Bonjean, Vincent Ancion, Rene
Neumann, Pierre François'ya ve özellikle de Philippe Lacroix'ya büyük bir titizlik ve özve
riyle uyum içinde yaptıkları çalışmalar için takdir ve ıeşekkürlerimizi dile getirmek istiyo
ruz.

4 Cengiz Topal'ın görevine olan bağlılığı ve titizliği örnek oluşturacakniteliktedir.
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1990 Yılı Karain Kazı Çalışmaları

- Kazılar;
- Arkeometri ve determinasyon çalışmaları;

- Çevre araştırmasıolmak üzere üç alanda açıklanabilir.

KAZ/LAR

1990 yılındaki kazı çalışmalarına yine "E" gözü ya da "Kökten Salo
nu" adı verilen boşlukta, gerek "ana dolgu" gerekse "doğu profili"nde de
vam edilmiştir (Çizim: 1 ve 2).

Kazıya başlamadan önce, bu iki dolgu arasına 3 m lik metal bir iske
le kurulmuştur'. Bu işlemden sonra ana dolguda yatay, doğu profilinde
ise düşey planda kazılara başlanmıştır.

a) Ana Dolgu (örnek hlok) Kazısı

. 1989 yılında ana dolguda H17 ve İ17 karelerinde 12.; H18 karesinde
7.; 118 karesinde ise 9. arkeolojik seviyelerin tabanıarına kadar inilmişti",

Bu yılki kazılara H18 karesinin 8. arkeolojik seviyesinden başlanmış ve
13. arkeolojik seviyenin tabanına kadar inilmiştir. Daha sonra ı18, Il7 ve
H17 karelerinin kazılarına geçilmiş ve bu karelerde de 13. arkeolojik se
viyenin tabanına yani -6.S0m kotuna ulaşılmıştır.

Bu arada 1989 yılında H 17 ve H18 karelerinin birleştikleri yerde or
taya çıkan ve tabanı 12. arkeolojik seviye içinde bulunan küçük dikit de?
yerinden kaldırılmıştır. Bu karelerde dikitin tabanı büyük bir alana yayıl

mış olduğundan, bu kısım buluntu yönünden verimli olmamıştır. Bura
dan çıkan sedimanlar 12. arkeolojik seviyenin sedimanlarına ilave edil
miştir. -Arkeolojik buluntular bakımından steril olmasına karşıı:ı, çok
sayıda yumuşakça kabuğu ele geçmiştir. Denizel kökenli olan bu kabuk
lar, büyük bir olasılıkla insanlar tarafından yosunlarla birlikte mağaraya

taşınınış olmalıdırlar. Zira bu türden kabukluların beslenmede hiçbir rol
lerinin bulunmadığı bilinmektedir.

5

6
7

34

1985 yılından bu yana, "E" gözü içinde sürdürülen kazılarda son derece basit bir materyel
donatımıyla ve öğrencilerimizin gayretleriyle kurduğumuz portatif iskeleler, kazımızın en
büyük teknik sıkıntısını oluşturmaktadır. Nitekim basit ve küçük çaptaki bu iskelelerin, 11
m derinliğinde bir sondaj çukurunun hemen kenarında kurulmuş oldukları dikkate alınacak

olursa, çalışma konumunun ne denli tehlikeli olduğu görülür. Bu tehlikenin yanı sıra, sedi
mantolojik incelemelerin gereği gibi yapılabilmesinde de bu iskeleler yetersiz kalmaktadır.

Bu yılki kazı sezonunun bitimine doğru Antalya il üzel Idaresi, "E" gözünün 11 m lik son
daj çukurunun tabanına oturan ve tüm kesitleri kuşatan sabit ve büyük bir iskelenin kurula
bilmesi için maddi olanak sağlamıştır.Bu iskelenin gerçekleşmesi durumunda, 1991 sezo
nunda çok önemli bir sorun çözümlenmiş olacaktır.

Yalçınkaya, 1991: 47.
Yalçınkaya, 1991: 47.



12. seviyenin gerek üstünde, gerekse altında çakmaktaşı ve radyola
ritten üretilmiş çok sayıda Orta Paleolitik tipte yontmataş alet ve çeşitli

hayvan kalıntıları gün ışığına konulmuştur. Ozellikle 13. arkeolojik sevi
yede yanmış kemik ve odun kömürü kalıntılarında bir artış gözlemlen
miştir.

h) Doğu Profili Kazısı

Yine Kökten Salonu'nda bulunan doğu profilinde devana dolgu kazı

sına paralelolarak çalışılmıştır. 1989 sezonunda burada 112, 112, 113 ve
113 kareleri kazılmış; ilk iki karede 168 . ; son iki karede ise 21. arkeolojik
seviyelerin tabanıarına kadar inilmişti. Bu yıl kazı; H12, G 12 ve F12 ka
relerinin kazılması yoluyla kuzeye doğru genişletilmiştir (Çizim: 2 ve 3).

Kazıya HI 2 karesinden başlanmıştır. Karenin güneydoğu köşesinin

kotu -5.39 m; kuzeydoğu köşesinin kotu ise -5.81 m olarak ölçülmüştür.

Başlangıçta doğu-batı yönündeki genişliği ancak 10 cm olan bu karenin
genişliği, dolgunun eğimine koşut olarak gitgide artmış ve 22. arkeolojik
seviyenin tabanında, -7.60 m kotunda, 1 ın ye ulaşmış ve böylece tam 1
In2 halini almıştır. Hatta bu seviyenin tabanından itibaren H13 karesi be
lirmeye başlamıştır. Her iki karenin sınırlarının belirlenebilmesi için,
HlJ karesinden de bir seviye (lO cm) kaldırılmıştır. Böylece -7.70 m ko
tunda yani 23. seviyenin tabanında, H13 karesinin kazısına 1991 sezo
nunda devam edilmek üzere ara verilmiştir.

H12 karesinin içinde çok gelişkin çatlaklar bulunmaktadır (Çi-
zim: 3)9. Bu ise, hiç kuşkusuz ki, buluntuların bir kısmının "intrüzyon"
yoluyla aşağı tabakalara inmesine, yani bir karışmaya neden olmuştur.

Diğer karelerde de olduğu gibi, H12 karesinin ı. seviyesi yine yoğun bir
kalsit tabakasıyla tamamen sertleşmiştir. Bu özellik 2. ve 3. ve yer yer
bunları izleyen tabakalarda da gözlemlenmiştir. Bu kalsit örtü, kama şek

linde aşağı doğru uzanmakta ve 19. arkeolojik seviyeye kadar daralarak
devam etmektedir (Çizim: 3). Bu oluşumun nedeni, yapılmakta olan sedi
mantolojik analizler sonucunda, sedimantasyon olayının dinamiğinin an
laşılmasından sonra açıklık kazanabilecektir.

Doğu profilinin kuzeyinde yer alan F12 ve G 12 karelerinin bulundu
ğu kısım, Kökten tarafından yapılmış olan kazılar sırasında belirli bir se
viyeye kadar kazılmıştı. Bu kısım günümüze kadar gerek insan, gerek
hayvan faaliyetleri, gerekse doğal etmenlerle son derece tahrip olmuştur.

8 Yalçınkaya, 1991: 46, çizim 7
9 Profilin çizimi Arş. Gör. Harun Taşkıran tarafından yapılmıştır.
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Bu nedenle de G12 karesi ancak 16. arkeolojik seviyeden (-6.90/-7.00
m); F12 karesi ise 19. seviyeden (-7.20/-7.30 m) başlamaktadır. Burada
da kazı sonunda 22. arkeolojik seviyenin tabanına kadar inilmiştir (Çi
zim: 3).

Doğu profilinde stratigrafik açıdan bazı önemli özellikler saptanmış

tır. Bunlardan biri, yukarıda sözü edilen, oluşma nedeni ve şekli çözüm
lenememiş olan kama şeklindeki kalsitik oluşumdur. Diğeri ise, gerek sel
sularıyla sürüklenip gelmiş olabilecekleri, gerekse tavandan düşmüş ola
bilecekleri düşünülen kalker ve sarkıt parçalarının, tüm karelerde 12. ar
keolojik seviyeden başlayarak bololarak bulunuşlarıdır. Ozellikle sarkıt

parçalannın çokluğu, bir sarsıntının olmuş olabileceği olasılığını da akla
getirmektedir.

Buluntular

Gerek ana dolgu, gerekse doğu profiline, kültürel katlaşma açısından

genel bir bakış yapılacak olursa, ana dolguda kazılan tüm tabakalar Orta
Paleolitik; doğu profilinde ise H12 karesinin evrimlenmiş bir Ust Paleoli
tik veren ilk iki seviyesi dışında, diğer seviyeler yine Orta Paleolitik en
düstriler vermiştir. Tahribata uğramış olan F12 ve G 12 kareleri, bu özel
liklerinden ötürü kare parçacıkları halinde olduklarından fazla sayıda

buluntu vermemişlerdir. Büyük bir olasılıkla içerdikleri buluntulann bir
kısmı: zamanla dökülmüştür. Nitekim bugüne kadarki gözlemlerimize
göre, çakmaktaşlan, tahribat sırasında dolgudan çok daha kolayca aynla
rak dökülmektedirler. Bu iki kareden ele geçen az sayıdaki, ancak tipik
parçalar yine Orta Paleolitik endüstrilere aittirler.

1990 yılı buluntuları, mağara içindeki yatay dağılımları açısından de
ğerlendirildiklerirıde: doğu profilinin ana dolguya oranla çok daha fazla
sayıda tipik alet verdiği görülmektedir. Bu ise, akla iki soruyu ya da ola
sılığı getirmektedir: Acaba Orta Paleolitik insanları "E" gözünün daha
çok doğu duvarı kenarını mı oturma yeri olarak yeğlemişlerdi? Yoksa do
ğuya doğru eğimli olan tabakalar boyunca mı bu buluntular buraya sü
rüklenerek yığılmışlardı? Bu sorun da sedimantasyon olayının mağarada

ki dinamiğinin saptanmasından sonra çözümlenebilecektir.

Söz konusu buluntulara, bir kez de dikey dağılımlan içinde bakıldı
ğında; hemen hemen her.seviyede kenar kazıyıcılann (Levha: I-IV)lo; ol
dukça evrimlenmiş uçların (Levha: V); ileri düzeyde bir redüksiyonu (kü
çültmeyi) gösteren disk biçimIi çekirdeklerin (Levha: VI-IX) tekrarlanan
hakim tipler oldukları görülüyor.

10 Yontmataş aletlerin çizimi öğrencilerimizdenBeray Kocakundakçı tarafından yapılmıştır.
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Teknolojik ve tipolojik açıdan dikey plandaki bağdaşıklığın aksine,
yatay plandaki endüstri topluluklarını nitelendiren alet tipleri, kendi kla
sik kontekstleri içinde bulunmamaktadırlar. Orneğin "Charentien" ya da
"Quina" nitelikli ve basamak pulCuklu düzeltiler taşıyan kenar kazıyıcıla

rın (Levha: X/2,3), gelişkin ve disk biçimli çekirdeklerle son bulan bir
Levallois tekniği ile bir arada bulundukları görülüyor. Iki yüzeyli ele
manlara (Levha: X/I) gelince, bunlar daha çok EI-Tabun'un acheuleo
jabrudien sırtlı iki yüzeylilerine yaklaşırlar. Bu karmaşık durum, Anado
lu'da en azından Batı Akdeniz yöresinde kültürel bir yöneşme olup olma
dığı problemini ortaya koymaktadır. Yontmataş aletler üzerinde yapıl

makta olan istatistiksel çalışmaların tamamlanması ve yaşlandırma

probleminin çözümlenmesinden sonra, bu duruma açıklık getirilebilecek
tir.

ARKEOMETRİ ve DETERMİNASYON ÇALIŞMALARI

Karain mağarasında bu yıl yapılan arkeolojik çalışmaların önemli
bir bölümünü de yaşlandırmaya ve dererminasyorıa" yönelik analiz
çalışmaları oluşturmaktadır. Bu çerçeve içinde sedimantolojik, palino
lojik ve mikro-morfoloji analizleri" için her iki kazı alanından sedi
man örnekleri alınmış ve bunlar çizilen profiller üzerinde işaretlendi

ği gibi, yerleri dolgu üzerine konulan etiketlerle de belirlenmiştir.

Yine CI4 yaşlandırması için odun kömürü örnekleri de toplanmıştır. Bu
örnekler Fransa, Almanya ve Belçika'daki laboratuvarlara gönderilmişler

dir.

Yaşlandırmaya yönelik çalışmalardan biri de "TL" yönteminin uy
gulanabilmesi için yapılan ön hazırlık çalışmalarıdır. Bu çalışma

kapsamı içinde, daha önceki yıllarda yapılmış olan kazılarda, yan
mış çakmaktaşlarının . çıktığı arkeolojik seviyeler saptanmış ve bu
saptamaların ışığında: yanmış çakmaktaşlarının yoğun olarak ele geçti
ği bazı arkeolojik seviyelere, yıllık radyoaktivite dozunun hesapla
nabilmesi için, aşağıda gösterildiği düzende, dozimetreler yerleştirilmiş

tir":

1 ı Malakolojik determinasyonlar Dr. Wolfgang Rahle; mikro-favna determinasyonu ise Dr.
Gerhard Storch tarafından yapılmaktadır. Yumuşakçaların ilk sınıflama listesi 2.10.1990 ta
rihli; Mikro-favnanınki ise 10.7.1990 tarihli bir raporla kazı başkanlığına gönderilmiştir.

Bunlar uzmanlarca ayrıca yayınlanacağındanburada söz etmiyoruz. ..
12 Mikro-morfoloji analizleri Dr. Bar-Yosef ve Dr. Goldberg tarafından Harvard Urıiversite

si'nde yapılmaktadır.

13 Dozimetreler "Centre des Faibles Radioactivites'tden Norbert Mercier tarafından yerleştiril

miştir. Analizler Dr. Helene Valladas tarafından yapılacaktır.
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Ana dolguya konulan dozimetrelerin konumu:

Dozimetre no. Yükselti H/İ karesine uzaklık

1 -6.77 m 20 cm
2 -6.95 m 65 cm
3 -7.46 m 43 cm
4 -7.80m 86 cm
5 -7.94 m 37 cm

Doğu profiline konulan dozimetrelerin konumu:

Dozimetre no. -5.50'ye göre Yatay konumu
yükselti

6 -0.63 m H/İ'nin 50 an solunda
7 -0.61 m 6
8 -0.62 m 50 an sağında

9 -0.42 m İ/J'nin 18 00 solunda
10 -0.88 m H/İ'nin 30 00

sağında

11 -0.84m İ/J'nin 20 00 solunda
12 -L.16m H/İ'nin 29 00

sağında

13 -L.15m 60 00

14 -L.14m 90 00

15 -L.50m 22 00

16 -L.70m 13 00

17 -1.78 m İ/J'nin 30 00 solunda

Bu dozimetrelerin üzerleri çamurla sıvanarak, 1991 kazı sezonu
na kadar yerlerinde bırakılmışlardır. Bunun yanı sıra, dozimetrelerin
daldırıldığı noktaları 30 cm lik bir çap üzerinde çevreleyen sedimanlar
dan da örnek alınarak Fransa'ya gönderilmiştir. Ayrıca kazı sırasında bu
seviyelerden toplanan yanmış çakmaktaşları aluminyum folyalara sarıla

rak analizlerinin yapılacakları zamana kadar gün ışığından yalıtılmışlar

dır.

Yaşlandırmaya yönelik tüm analizlerin sonuçlarının alınmasından

sonra, Karain mağarasının salt kronolojisine ilişkin önemli adımlar atıla

caktır. Daha da önemlisi, Anadolu Paleolitiği için ilk kesin tarihlerneler
elde edilmiş olacaktır.

Bugün için elde ..bulunan tek sonuç, C14 yöntemiyle gerçekleştiril

miş olup, Georgia Universitesinden Prof. Dr. George A. Brook tarafın

dan elde edilmiş olandır. Buna göre ana dolgu üzerindeki 6. arkeolojik
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seviye -24.887 ± 510; 16. seviye ise 34.024 ± 1.383 C14 yaşını vermiş

tir>.

Yaşlandırma ve determinasyon çalışmalarının yanı sıra, 1989 yılında

başlatılan topografik çalışmalar" tamamlanarak mağaranın planı son şek

lini almıştır (Çizim: 4).

Yine bir önceki yılda ana dolguda, karşılaştırma malzemesi olarak
bırakılan ve yaklaşık 1.5 ton ağırlığında olan sediman bloğu da, öngörül
düğü gibi", dolgudan aşağı indirilerek ilerdeki çalışmalarda kullanılmak

üzere "F" gözüne yerleştirilmiştir'?

ÇEVRE ARAŞTIRMASI

1990 yılında da kazı çalışmalarının yanı sıra Karain mağarası çevre
sinde iskarı edilmiş yeni bazı mağaralar saptanmıştır». Bölgede zengin
bir mağara ağı söz konusudur. Ne var ki, bunların bazılarının ağızları tı

kalı olduğundan saptanmaları zordur.

Bu yıl daha önce saptamış olduğumuz, ancak bazı nedenlerden ötürü
iyice incelenememiş olan Harunini mağarasınm" fotoğraf ve diaları çe
kilmiştir. Bu mağaranın döşemesi üzerinde çok sayıda hayvan ve insan
iskelet ve kafataslarıyla birlikte Kalkolitik Çağ çanak-çömleğibulunmak
tadır.

- Öküzini ve Suluin mağaralarının hemen kuzeydoğusunda "Boynuz
luin" ya da "Çevlikbaşı ini" olarak adlandırılan, ağızı sonradan tıkanmış

yeni bir mağara daha bulunmuştur. Bu mağaranın içinde sağlam büyük
bir çanak ve duvar kalıntısı vardır. Mağaranın dip kı-smına doğru bulunan
çanağın etrafındaki yanma izleri, olası bir kremasyonu düşündürtmekte-

ı 4 ı 989 yılında uranium-thoriurn ve C ı 4 yaşlandırmaları yapmak üzere, biri eski kazılar sıra

sında mağaranın dışına taşınmış (KA ı, 3), diğeri "E" gözünün doğu duvarıdibinde bulunan
(KA 11), bir diğeri ise ana dolgu üzerinde bulunan üç dikitten örnekler alınmıştı (Yalçınka

ya, ı 99 ı: 49, 50). Ancak bu örneklerin uranium-thorium için yeterli derecede saf olmadıkla

rı anlaşıldı. Buna karşılık üzerlerinde Cı4 analizleri yapılabilmiştir.

15 Yalçınkaya, 199ı: 50, çizim 8.
16 Yalçınkaya, 199ı: 47, çizim ı ve 2
i 7 Bu çok ağır,aynı zamanda kırılgan blok, Antalya Turmak Organize Sanayii Mümessilliği

Yetkilisi Sayın Turan Şahin'in hiçbir maddi karşılık beklemeksizin gönderdiği ekip tarafın

dan kurulan caraskarla ve öğrencilerimizin her türlü tehlikeyi göze alarak gösterdikleri ola
ğanüstü çabayla yerinden kaldırılarak dolgudan aşağı indirilmiş ve "F' gözüne taşınmıştır.

Başta Sayın Şahin olmak üzere Turmak'ın bütün çalışanlarına bu örnek davranışlarından;

öğrencilerimize ise özverili çabalarından ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız.

ı8 Mağaraların saptanmasında Topograf Philipe Lacroix'nın büyük katkıları olmuştur.

t9 Yalçınkaya, ı 986: 430, dipnot 6
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dir. Bütün bu saptamalar, yörede çok aynntılı araştırmalannyapılmasını

zorunlu kılmaktadır".

Görüldüğü gibi, Karain çevresi protohistorik arkeoloji alanında uz
manlaşmış 'olanlann da ilgisini beklemektedir. Esasen Antalya yöresinin
Klasik çağlara ilişkin zenginliği öteden beri bilinmektedir.. Prehistorik
durumu ise gittikçe açıklık kazanmaktadır. Buna karşılık Iç Anadolu,
özellikle Burdur yöresinin, protohistorik dönemlerin başlangıcı açısından

zenginliği karşısında Batı Akdeniz, Antalya yöresi hakkında bilinenler
son derece sınırlıdır. Oysa iç bölgelerin kıyı bölgeleriyle bağıntılannın

ortaya konulması büyük bir önem taşımaktadır.Antalya traverten ovasın

da şimdilik Gökhöyük'ün dışında başka bir höyük bilinmemektedir. Buna
karşılık mağaralardaki yerleşme bir hayli yoğundur. Acaba Neolitik ve
Kalkolitik çağlarda kıyı bölgesi insanlan, daha çok mağaralan mı iskarı

etmişlerdi? Sanıyoruz ki, bu açıdan çevrede ve mağaralarda yapılacak ka
zı ve araştırmalar, bu ve buna benzer sorulara yanıt bulabilecektir.

KAYNAKLAR

YALÇINKAYA, I. (1986).- "Batı Toroslarda Paleolitik Çağ Yüzey Araştınna1arı, 1984". III.
Araştırma Sonuçlan Toplantısı, Ankara, 20-24 Mayıs 1985, Başbakanlık Basımevi, Ankara,
1986: 429-447.

YALÇINKAYA, I. (1991).- "1989 Yılı Karain Kazıları". iX. Kazı Sonuçlan Toplantısı I, Ankara,
28 Mayıs- 1 Haziran, 1990, Ankara Universitesi Basımevi, Ankara, 1991: 43-70.

20 Bu önernin bilincinde olan bazı yabancı turist1er,yöreye gelerek mağaralara ginnektedirler.
bu nedenle Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne. bu alanda
bir tesbit ve tescil çalışması yapılması konusundaki başvurumuz, büyük bir hızla gündeme
alınarak, sonuçlandırılmıştır. Bu konudaki duyarlılığı için Bölge Müdürlüğü'ne içtenlikle te
şekkür ederiz.
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1990 YILI ÖKüzİNİ KAZISI

Işın YALÇINKAYA*

Uzun bir aradan sonra, Karain kazılarına paralelolarak, Antalya Mü
zesi adına, bilimsel başkanlığım altında, kazılarına yeniden başladığımız

Oküzinimağarası,Antalyaının yaklaşık olarak 32 km, Karain'in ise 1 km
kuzeydoğusunda bulurunaktadır. Torosların kratese dönemi kalkerli alçak
yamaçları içine açılmış küçük, fakat kültür tarihimiz açısından çok önem
li bir mağaradır. Denizden 305 m, önünde yer alan traverten ovasından

ise 5 m yüksekliktedir. Ağzı doğu kuzeydoğuya açıktır. Hemen yakının

da karstik su kaynakları bulunmaktadır.

Öküzini ilk kez İ. Kılıç Kökten tarafından, Karain'deki çalışmalara
paralelolarak saptanmıştır'. 1956 yılında, giriş boşluğunda Kökten tara
fından 2.5x 1.5 m çapında bir sondaj çukuru açılmış, 2.52 m derinliğe

inilmiştir-. Adını ilk bulunduğu sırada, duvarlarından biri üzerinde sapta
nan bir öküz tasvirinden almıştır'. Bu kazılar sırasında dolgusu içinden
çıkarılan bir diğer öküz tasviri, 46 mm boyunda, 35 mm eninde ve 5 mm
kalınlığında bir çakıl üzerine gravür tekniği ile işlenmiştire.

ilk kazı, sondaj niteliğini taşıdığından, mağaranın kronostratigrafik
ve kültürel stratigrafi problemleri yeterince gün ışığına konulamamıştır.

Son yıllarda mağara, bölgede yapılan yüzeyaraştırmaları sırasında

tekrar gezilmiş ve atılmış olan eski kazı toprakları içinden seramik ve taş

buluntular toplanmış, bu örnekler üzerinde ön incelemeler yapılmıştır'.

* Prof. Dr. Işın YALÇINKA YA, Ankara Üniversitesi DTCF Prehistorya Anabilim Dalı, Sıh-
~.ıye/Ankara. . .
Oküzini kazısı, 1990 yılı Karain kazısının yerli ve yabancılardan oluşan ekibiyle gerçekleşti

rilmiştir. Katılanlara teşekkürlerimizi tekrarlıyoruz.

2 Kökten, 1959 :11
3 Kökten, 1959 :11, 13
4 Kökten, 1962 :41, Lev. XXXVII. Bugün bu tasviri bulmak mümkün olmamıştır. Büyük bir

olasılıkla duvarlar üzerinde oluşan kalsit tabakasıyla örtülmüş olmalıdır.

5 Kökten, 1962 : 41, Lev. XXXV/I. Bunun bir yaban öküzü (Bison priscus) olduğu düşünül

mektedir.
6 Yalçınkaya, 1986: 432; Albrecht, 1988 :218-221.
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1989 yılında ise, Karain çevresi pleistosen ekolojisinin ve bu ekolo
jik ortam içindeki kültürel stratigrafinin belirlenmesi amacıyla mağara

dan sediman örnekleri alınmıştır. Ancak bu çalışmalar sırasında mağara

da süregelmekte olan hızlı bir tahribat gözlemlenmişve burada ivedilikle
bir kurtanna kazısının yapılması gerektiği saptanmıştır". Anıtlar ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü'nebu konuda yapılan başvuru olumlu karşılanmış

ve böylece 1990 yılında kazılara başlanmıştır".

Bu ilk sezonda mağarada yapılan çalışmalar

.,. Temizlik çalışmaları;

- Parselasyon çalışmaları;

- Kazı;
- Topografya çalışmaları;

- Arkeometri ve detenninasyon çalışmaları olmak üzere beş grupta
toplanabilir.

Temizlik Çalışma!arı

Öküzini mağarası, son kazıldığı tarihten bu yana yıllarca kaderine
terk edilmiş olduğundan, Kökten'in açmış olduğu sondaj çukurunu çevre
leyen kesitler geniş ölçüde doğal tahribata uğramıştır. Mağara ovanın he
men kenarında bulunduğundan, içine çeşitli amaçlarla giren kişiler; at gi
bi, ovada başıboş dolaşan hayvanlar ve keçi sürüleri, bu doğal tahribata
yapay bir tahribatın da eklenmesine neden olmuştur. Sedimanları ve ma
ğaranın içini kaplayan otlar ise, doğal tahribatı hızlandırıcı rol oynamış
lardır.

Kazıya başlamadan önce, mağara, içini kaplayan otlardan temizlen
miş; içinde ve önündeki sekide temizlik çalışmaları yapılmıştır. Kesitle
rin döküntüleri, eski kazılardan atılan toprakların oluşturduğu yığıntılar,

kovalarla mağaranın dışında taşınmış, yakındaki kaynak suyunda ince
eleklerle elenmiş ve buluntular ayıklanmıştır. Ayıklama sonucunda çok
sayıda çakmaktaşı dilgi, dilgicik, çekirdek; az sayıda çanak-çömlek par
çası, cilalı taşlar, öğütme ve bileğ taşları gün ışığına konulmuştur. Ayrıca

bir tane insan dişiyle çok sayıda hayvan kemiği de ele geçmiştir. Bu ara
da mağaranın tavanından ve duvarlarından düşmüş olan iri kalker blokla
rı da, mağaranın dışına taşınmıştır.

7 Yalçınkaya, 1991 :51
8 Antalya Müzesi Müdürü Sn. Kayhan Dörtlük ve Müdür Yardımcısı Sn. Selahattin Kor başta

olmak üzere, kazının tüm aşamalarında yakın ilgilerini gördüğümüz Müze elemanlarına son
suz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Temizlik sırasında elde edilen buluntular, buluntunun niteliğine göre,
"ı990 yılı döküntüleri" ulamında sınıflandırılmışlardır.

Parselasyon Çalışmaları

Mağara temizlendikten sonra, çağdaş kazı sistemine göre çalışabil

rnek amacıyla, mağaranın parsellenmesi işlemine girişilmiştir-, Oneelikle
mağaranın güneydoğu köşesinde kazı (O) noktası belirlenmiştir. Daha
sonra, kazının yapılacağı, Kökten'in sondaj çukurunun güneybatı kesiti
nin bulunduğu yerde kareleroluşturabilmek amacıyla tavana, güneydo
ğu-kuzeybatı ve kuzeydoğu-güneybatı yönlerinde iki eksen çekilmiştir.

Bu eksenlerin (O) noktasına göre değeri -39 cm dir. Enine eksene birer
metre aralıklarla 1, K, L harfleri; boyuna eksene ise 5, 6 rakamları konul
muştur. Böylece giriş gözünün güneybatı köşesinde 15, K5, L5, 16, K6,
L6 kareleri oluşturulmuştur (Çizim: 1).

Oluşturulan kareler, buluntuların.yatay ve dikey konumlarının daha
hassas bir biçimde belirlenebilmesi için çeyrek karelere bölünmüşlerdir.

Bu çeyrek kareler "a", "b", "c", "d" şeklinde adlandırılmışlardır.

Kazı

Kazıya başlarken, öncelikle kesit üzerinde "O" ile VI arasında sırala

nan bir jeolojik seviye silsilesi saptanmış ve bunların sınırları, profil üze
rine raptedilen fişlerle belirginleştirilmiştir (Çizim: 3). En üstte yer alan
"O" tabakası, eski kazılardan arta kalan yığıntıdır ve dolayısıyla gerçek
bir jeolojik ya da arkeolojik tabaka olmayıp, karışıklık göstermektedir.
Hatta bu karışıklık, ı. arkeolojik seviyede de gözlemlenmiştir.

Kazıya 15d, K5c, K5d, L5d ve L5c çeyrek karelerinden başlanmış

tır". Kazı sonunda 15d çeyrek karesinde 24; K5c'de 23; K5d ve L5d'de
. ise 20 arkeolojik seviye kazılmıştır". Bunlardan L5c çeyrek kare kalıntı

sı, ı989 yılında eşantiyon almak amacıyla yapılan profil temizliği sırasın

da kazıldığından, ancak ı9. arkeolojik seviyede ortaya çıkmış ve 20. se
viyenin tabanına kadar kazılmıştır (Çizim: 2).

9 Parselasyon çalışmalarını gerçekleştiren Dr. J.M.Leotard, V.Ancion, D. Bonjean'a teşekkür

borçluyuz, .
10 Oküzini'nde de Karain'de uygulanan kazı yöntemi kullanılmıştır. Böylece her iki mağarayı

karşılaştırmakdaha kolayolacaktır. Her 10 cm de bir, bir arkeolojik seviyenin varolduğu ka
bul edilmiştir. Ancak dolgusunun elverişli olması nedeniyle Oküzini'nde, Karain'den farklı

olarak, her kare çeyrek karelere bölünmüştür.

II Kazı sezonu sonunda ortaya çıkan kesit, öğrencilerimizden Metin Kartal tarafından aynntılı

bir biçimde çizilmiştir. Bu işlemden sonra kazılan alan, naylonlarla kaplanarak ve rnağara

nın girişinde örülen kuru duvarlarla kısmen koruma altına alınmıştır. Ancak mağaranın giri
şinin bir kapı ile kapatılması gerekmektedir.
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Kalıntı halinde olan 16b, L6b, L6a ve K6a ise dönüşümlü olarak ka
zılmışlardır. 1 6b kare parçacığının ilk tabakası ancak 14. arkeolojik se
viyeden; L6b ve Lôa'nınki 19. ; K6b'ninki 17. ; Kôa'nınki ise 20. arkeolo
jik seviyeden itibaren katlaşma göstermeye başlamıştır.

Kazı işlemine paralelolarak laboratuvarçalışmalarınıda sürdürebil
mek için, Oküzini'nirı en yakınındaki su kaynağının kenarı açık hava la
boratuvarı şeklinde düzenlenmiştir». Burada suyun kenarına ahşaptan

portatif bir iskele; kıyının kenarındaki düzlüğe ise bir çardak ve elenen
sedimanlarla buluntuların üzerinde kurutulacağı ahşap tezgahlar kurul
muştur.

Kazı sırasında çıkan toprak kovalara doldurulmuş,her kovaya, üzeri
ne kovanın içindeki sedimanların ait oldukları karenin, arkeolojik ve jeo
lojik seviyenin, kazı tarihinin, kova sayısının ve kazıyı yapan kişilerin

adlarının işlendiği fişler konularak açık hava laboratuvarına taşınmıştır.

Burada öncelikle, "yüzdürme" (flotation) yöntemiyle kömür parçacıkları

nın toplanması amacıyla her kovanın sedimanı, iki kovaya bölünmüş, za
man zaman karıştırılarak kömür partikülleri iyice suyun üstüne çıkana

kadar bekletilmiştir.Daha sonra kömürler süzdürillerek toplanmıştır.

Bu işlemden sonra geriye kalan sedimanlar, jlst üste konmuş, farklı

kalınlıklardaki eleklerde suyla yıkanmıştır. En üstteki kalın elek içinde
ortaya çıkan buluntular, cinslerine göre gruplandırılarakayıklanmışlardır.

Orta ve ince elek dipleri ise, daha sonra ayıklanmak üzere kurutulmaya
bırakılmışlardır. Kurutulan sediman ve buluntular ayrı ayrı poşetlendik

ten sonra, temizleme ve ayıklama işlemlerinin yapılabilmesi için Kara
in'deki laboratuvara taşınmışlardır. Burada çalışan ekip üyelerinden bir
grup, hergün bir önceki günün sedimanlarının içerdiği mikrofavna, yu
muşakça ve minik çakmaktaşlarını ayıklamış, buluntuları temizleyip ku
ruttuktan sonra markajlayarak incelemeye hazırlamıştır.

Buluntular

Ele geçen endüstrilere dikey dağılımları açısından genel bir bakış ya
pılacak olursa; tamamen karışık olan "O" seviyesi ile kısmen kanşıklık

gösteren 1... seviyenin dışında, epipaleolitik özellikler gösterdikleri görül
mektedir. Ozellikle 20. seviyeye kadar bu durum, kendisini kesinkez or
taya koymaktadır.

Yontmataş aletler temelde geometrik mikrolitler (Levha: 1111, 12,
15; u/ıo, 14; LLL/S, 12, 13, 14, 15, 21, 22) ve küçük ön kazıyıcılardan

12 Karain ekibi üyeleri burada, dörder kişilik gruplar halinde, dönüşümlü olarak çalışmışlardır.
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(Levha: 1/16, 17, 18,23,24; II/5; III/3; IV/8, 12, 16, 17; V/I, 2,10, 16)
oluşmaktadır". Geometrik formlar üçgen, yarımay ve trapezleri içermek
tedir. Ozellikle yarımaylar hakim tipler olarak belirmektedirler. Mikrolit
lerin bir kısmı üzerinde görülen cilalanmalar, bunların orak elemanı ola
rak kullanılmış olabileceklerini akla getirmektedir. Yine sırtı düz devrik
dilgicikler, düzeltili mikrolitler (Levha: II/7, 13; III/4, 20; IV/9; V/9, 13)
ve geniş üçgen tipler vardır. On kazıyıcılar kısa ve geniştir; tırnak biçim
liler dikkati çeken tiplerdir (Levha: 1/16, 17, 18; II/5; IV/8, 16, 17). Bun
ların içinde asimetrik alınlı olanları da vardır (Levha: 1/16, IV/16). Çeşitli

tabakalarda budanmış minik parçalar (Levha: III/18; V/7, 14) ve dişleme

liler(Levha: IV/3, l O; V/4, 5,15) görülmektedir. Bunlara ek olarak mini
taşkalemler, saplı parçalar da, çok sayıda olmamakla birlikte temsil edi
len parçalar arasındadır. Tek tük olan taş delgilerin çok tipik bir örneği

de ele geçmiştir (Levha: II/LL). Çekirdekler hemen hemen daima tüketi
lineeye kadar yontulmuşlardır (Levha: 1/26). Genellikle vurma düzlemi
ile yongalama yüzü arasındaki açı dardır. Çift vurma düzlemli (Levha: V/
17), çift yongalama yüzlü olanları az sayıdadır.

Bunların yanı sıra, özenle biçimlendirilmiş, ortası hafifçe çukur bir
dibek ile öğütme-sürtme taşları I5c çeyrek karesinin 13. arkeolojik sevi
yesinde toplu olarak ele geçmiştir (Çizim: 4). Bu ise öğütme işleminin

var olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak öğütülen tahılların cinsi, yabani mi,
evcil mi oldukları, yapılacak paleobotanik analizleriyle ortaya çıkacaktır.

Yabani olmaları olasılığı yüksektir.

Buluntular arasında ilginç bir grubu da takı elemanlarıyla, üzeri gra
vürlü çakıl parçaları oluşturmaktadır. Boncuk taaeleri radyolaritten üre
tilmişlerdir" (Levha: 1/10).

Topografya Çalışma/arı

Bir yandan kazı çalışmalan sürdürülürken öte yandan Belçikalı Spe
leolog-Topograf P.Lacroix, Oküzini'nin tüm gözlerine ve hatta ulaşılması

çok zor olan sokuntularına kadar giderek, mağaranın çok ayrıntılı bir to
pografik planını çizmiştir". Bu plan, desinatörler tarafından temize çekil
mek ve düzeltmeleri yapılmak üzere Liege Universitesi'ne götürülmüş,

çizim tamamlandıktan ve kazı alanı plan üzerine işlendikten sonra, kazı

13 Bu yazıdaki levha çizimleri Dr. J. M. Leotard tarafından yapılmıştır.

14 Taş endüstri analizleri ve tasvirli parçalar üzerindeki çalışmalar devam ettiğinden, burada
ayrıntıya girmiyoruz.

15 Sn. P. Lacroix'nın, Öküzini'nde çok yaygın olan akrep gibi zehirli hayvanların büyük bir teh
like oluşturmasına ve sürünerek girilen kısımlarda sıkışıp kalma olasılığına karşın, büyük
bir özveriyle, en ücra köşelere kadar girmekten çekinmemiş olmasını takdirle karşılıyor ve
en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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başkanlığına gönderilmiştir. Planda (Çizim: 1) görüleceği gibi, Öküzini
daha çok uzun tip mağara (kavem) özelliği göstermektedir.

Arkeometti Çalışmaları

Karain'e paralel olarak Öküzini'nde de yaşlandırmaya ve determinas
yona yönelik bazı çalışmalargerçekleştirilmiştir:

- i. Yalçınkaya,o. Bar-Yosef, J.Kozlowski, M.Otte, J.-M.Leotard'ın

kazı sırasında yontmataş aletler üzerinde ,yaptıkları ortak çalışmalar sonu
cunda tekno-tipolojik analiz fişleri geliştirilmiş ve böylece, endüstri ana
lizlerinde uygulanacak yöntem birliğine gidilmiştir.

- Açığa çıkarılan kesit üzerinde mikro-morfoloji analizleri yapmak
üzere alınan örnekler Harward Universitesi'ne yollanmıştır".

- Palinolojik analizler için, bütün arkeolojik seviyelerden alınan sedi
man örnekleri Dr. A. Emery-Barbier tarafından incelenmek üzere Paris'e
gönderilmiştir.

- Öküzini'nde hemen hemen bütün seviyelerde rastlanan odun kömü
rü örnekleri, yukarıda açıklandığı biçimde toplandıktan sonra Amerika ve
Belçika'ya yollanmıştır(Çizim: 3).

ilk sonuçlar Harward Üniversitesi'nden gelmiştir. Buna göre; dolgu
nun üst kısımlarına doğru (6. ve 7. arkeolojik seviyeler) G.O. 11.880 ±
530 (Gx-16283); tabanına doğru (19. ve 20. arkeolojik seviyeler) G.Ö.
12.595 ± 280 (Gx-16284) C14 yaşları elde edilmiştir. Bu yaşlar, tipolojik
olarak yapılan epipaleolitik tanımlamasını doğruladığı gibi, Karain'in
kronostratigrafik durumu ile Oküzini'nkini karşılaştırmaya da büyük öl
çüde yardımcı olmaktadır. Daha önce Karain'in (B) gözünün 18. arkeolo
jik seviyesinin G.O. 12.550 ± 400 (Hv.14374) C 14 yaşını vermiş oldu
ğui7 göz önünde bulundurulacak olursa, Oküzini'nin alt seviyelerinin
Karairi (B)'nin Geç Ust Paleolitik'i ile çağdaş olduğu görülür. Ancak
Oküzini'ndeki üst seviyeler. Karain'den daha genç görünmektedir. Bu ise
bizim tipolojik açıdan yaptığımız gözlemlere uygunluk göstermektedir.

Sonuç olarak, kazının daha ilk sezonu olmasına karşın, mağaranın

buluntu yönünden gösterdiği zenginlik, dikkat çekici bir düzeydedir. Ay
rıca ilk gözlemlere göre, Karain'in kültürel stratigrafisinin devamını ve
üretim öncesi evreden üretim evresine geçişi (transition) bu mağarada

saptayabileceğimize ilişkin belirtiler de büyük önem taşımaktadır.

16 Bu analizler Prof. Dr. P. Goldberg ve Prof. Dr. O. Bar-Yosef tarafından yapılmış ve "Preli
minary Micromorphological Observations on Samples from Oküzini and Karain Caves (An
talya-Turkey)" başlıklı bir önrapor kazı başkanlığına gönderilmiştir.

17 Albrecht. 1988 : 214.
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ÜÇAGIZLI MAGARASI KAZıLARı ve
ÇEVRE ARAŞTIRMALARI

Angela Minzoni-DEROCHE*

1988,1989 ve 1990 Çalışmaları

Anadolu paleolitiğini araştırma projemiz çerçevesinde, amaçlarımızı

ve öncelik vereceğimiz alanları saptamak gerekti. Gaziantep ilinde birkaç
yıl sistematik araştırmalar yaptıktan sonra, elde ettiğimiz sonuçlara baka
rak, çalışma kapsamımızı genişletmek ihtiyacını hissettik. Lojistik ve ida
ri zorunluluklar göz önünde tutulunca, her ne kadar bu durum arkeolojik
açıdan suni bir bölümleme olsa da, çalışma alanımızın il sınırları içinde
kalması gerekliliği ortaya çıktı. Ilk hedeflerimizden vazgeçmeden (geniş

coğrafi alanlarda ortaya çıkarılan kalıntıları, değişik uzmanlık dallarından

yararlanan bir yaklaşımla, paleo-ortamları içine yeniden yerleştirmek),

aynı zamanda, daha dar kapsamlı bir proje (Uçağızlı Mağarası kazıları)

başlatmak kararını verdik. Geniş alan araştırmalarında elde ettiğimiz ve
rilerdeki boşlukları, bu kazılar yardımıyla doldurmayı amaçlıyorduk.

Neden seçimimiz Hatay ili oldu? Levant kıyısındaki daha iyi tanınan

yörelerle ilişkileri saptamak ve çalışma alanımızı genişletmek isteği bu
seçimimizi belirledi. Göç hareketlerini daha iyi anlamak ve tarihöncesi
insanının şu ya da bu yeri yerleşim olarak seçmesinin nedenlerini belirle
mek için geomorfologlarla birlikte ortaklaşa yürütülen geniş kapsamlı

araştırmalara girişrnek gerekmektedir. Böylece geniş coğrafi alanlarda
mikro-ortamların karakterleri saptanabilmektedir. Orneğin, bir ırmağın

orta ya da aşağı kesimi izlenebilir (her kesimin değişik özellikleri vardır

ve birbirini tamamlayan bilgiler verir), ya da bir kalker oluşumun tümü
ayrıntılı bir biçimde incelenerek, Paleolitik dönemde işletilmiş olabilecek
çakmaktaşı damarları aranabilir. Elimizdeki 1/500.000 ölçekli jeolojik
haritalarda bu tür veriler yer almamaktadır. Paleolitik taş endüstrilerinin
ve yerleşimlerinin anlaşılmasında bunlar vazgeçilmez unsurlar oldukla
rından, arazide gerçekleştirilen bu ortam araştırmalarına hatırı sayılır bir
zaman ayırmak kaçınılmazdır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz hedeflere
ulaşabilmek için, aynı il sınırları içinde dört ya da beş senelik bir araştır-

* Dr. Angela Minzoni-DEROCHE, 27 allee Centrale, 78170 du Celle St Cloud, FRANSA.
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ma programı gereklidir (aslında bu, toplam olarak 8-10 haftalık bir arazi
çalışması demektir). Ileride her il için ayrı ayrı yapılacak olan yayınlar,

Paleolitik dönem kalıntılarınınve olası hammadde yataklarının belirtildi
ği haritalar içerecek, Dördüncü Zaman ile Paleolitik arasındaki bağların

incelenmesi için yararlı her türlü geolojik ve geomorfolojik veriyi kapsa
yacaktır.

Bu genel araştırmalar, Gaziantep ili için bitmek üzereydi; 1988'den
itibaren komşu Hatay ilinde araştırmalara başladık. Bu ilde, prehistorya
cıyı teşvik eden bir takım özellikler görülmektedir; aynı zamanda, yuka
rıda sözünü ettiğimiz yöntem açısından, Gaziantep ile sıkı bağlar bulun
maktadır: ilk önce Hatay Gaziantep'e komşudur ve oradaki bazı coğrafi
özellikler bu ilde de devam etmektedir (Orneğin, kaynağını Gaziantep'ten
alan Afrin deresi Suriye topraklarına geçtikten sonra Hatay ili sınırları

içinde denize dökülmektedir). il topraklarından önemli bir ırmak olan
Asi de geçmektedir. Buna karşılık, Gaziantep'in aksine Hatay'ın denize
kıyısı vardır ve böylece burada, Gaziantep'te bulunmayan ilginç kıyı yer
leşmeleri görülmektedir. Bu iki il birlikte ele alındığında, Levant ile Av
rupa arasındaki göç hareketlerinin anlaşılmasında anahtar rolü oynayan
bu bölgenin Paleolitik dönemdeki durumu üzerine değerli veriler elde
edilecektir.

Hatay'ın Paleolitik dönemi oldukça az araştırılmıştır. Veriler çok da
ğınık, tarihlerneler oldukça belirsizdir. 1943 yılında amatör bir araştırma

cı il sınırları içinde birkaç taş alet toplamıştır; bunun üzerine M. Şenyü

rek ve E. Bostancı buluntu yerlerini 1956'da ziyaret etmişlerdir. Daha
sonra bu iki prehistoryacı araştırmalarını bir Alman jeologun bulduğu üç
örenyerinin kazılmasınayoğunlaştırmışlardır.

Kazılara, daha sonra E. Bostancı tarafından Merdivenli olarak adlan
dırılan "birinci mağara"da başlanmıştır. Buluntular Orta ve Üst Paleoli
tik'e tarihlenmiştir. 1958'de M. Şenyürek Tikali Mağarası'nı kazmaya
başlamış ve buradaki taş endüstrisini Orta Paleolitik'e tarihlemiştir. Niha
yet 1966'da, E. Bestancı Kanalolarak anılan yerdeki malzemeyi toplamış
ve bu endüstrinin Ust Paleolitik'e tarihlenebileceğini ileri sürmüştür.

1988'de gerçekleştirdiğimiz yüzeyaraştırmasınınhedefi araziyi tanı

mak ve 1/500.000 ölçekli jeolojik haritada yer alan bilgileri irdeleyerek
bunların topografya ile bağlarını saptamaktı. Asi nehri Dördüncü Zaman
oluşumlarının incelenmesine öncelik verildi. ırmak, aşağı kesiminde, yu
karı kesiminden (Suriye'de) çok değişik özellikler göstermektedir. ırma

ğın Türkiye topraklarındaki bölümü Pliyosen'den kalma kayalar arasın

dan akmakta ve günümüzde hiçbir allüviyaloluşumgözlenememektedir.
Ele geçen birkaç balta alet dere yataklarında bulunmuştur ve büyük bir
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olasılıkla burada Qf I'den eski bir oluşumu yerinde görmek mümkün de
ğildir.

Antakya'nın güneyinde, kalker katmanları içine oyulmuş karstik çö

küntülerin görüldüğü bir bölge yer almaktadır. Bu katmanların içinde
çakmaktaşı yumrularına rastlanmaktadır. Zamanla matrisleri yok olup
açığa çıkan bu yumrulardan, az da olsa, Paleolitik dönemde birkaç kez
hammadde olarak yararlanılmıştır. Bu bölgenin kenarında, iki derenin
birleştiği noktada yine kalker katmanlan içinde yer alan 700m rakımlı bir
düzlükte Ust Acheul evresine ait bir endüstriye rastlanmıştır. Buluntular
büyük bir olasılıkla ilk yerlerindedir ama erozyon ve tarım çalışmaları

sonucu az çok tahrip olmuşlardır.

Kıyıda, Samandağ yakınında, Asi deltasının kuzeyinde ve Mağaracık

köyünün doğusunda, M.Şenyürekve E. Bostancı'nın kazı yaptığı mağara

lar bulunmaktadır. Kıyıda yaptığımız keşif sonucu, Samandağ'ınkuzeyin
deki Nur Dağı sisteminin genelde serpentin kayalardan oluştuğu anlaşıl

mıştır. Bu kaya türünün Paleolitik'te hiç kullanılrnamış olduğunu

sanmaktayız. ıskenderun ile Asi deltasının güneyi arasında kalan kıyı

ovaları oldukça dardır ve kesintilidir. Dağ yamaçları sık sık yalıyarlar ha
linde denize doğrudan iner. Ziyaret Dağı'nın kalker kayaçları ve bu ke
simde görülen yoğun karstik oluşum, Samandağ'ın güneyinde kalan ve
daha önce Prehistorik yerleşme araştırması yapmadığımız bu bölgede
çakmak taşı yataklarının ve mağaraların bulunduğunu düşündürtmektey

di. Gerçekten de burada yaptığımız incelemeler çok iyi sonuç vermiştir.

Bir çok eski kalıntı ortaya çıkarılmış ve 1988 ile Uçağızlı kazısını başlat

tığımız 1989 çalışmalan bu kesimde yoğunlaştırılmıştır.

Bu mağara, ya da daha doğru bir deyişle bu mağaralar topluluğu, Asi
nehri deltasının güneyinde, Meydan köyünün bir kilometre kadar güne
yinde yer almaktadır. Uçağızlı Mağarası, kretase kalkerinin içine oyul
muştur ve günümüz deniz seviyesinden 18 m yüksekliktedir, 200 m
yüzölçümü vardır. Bununancak 120 m lik bir bölümü kazıya elverişlidir.

1990 kampanyası sırasında bütünün topografik bir planı çizildi ve karele
me yapıldı. Mağaranın kaya yan duvarlarına yapışık olan ve bugünkü ze
mine göre kalındığı yer yer 2 m ye varan anthropik sediman. parçaları
bulunmaktadır. Bunların içinde yer yer kopuntular ve kemikler görül
mektedir. Bundan yola çıkarak mağaranın Ust Paleolitik'te (bu tarihlerne
daha çok aletlerin özelliklerine göre yapılmıştır; geofizik tarihlerne daha
sonra yapılacaktır) uzunca bir süre yoğun bir biçimde iskarı edildiğini

söyleyebiliriz. Kazıların ilk yılında, 9 m? lik bir alana yayılan, 50 cm de
rinliğinde iki açma açılmıştır. Kazı çalışmaları, sedimentolojik bakımdan

değişiklik gösteren uç tabaka içinde var olan çeşitli zeminlerin birbiri ar
dınca temizlenmesi şeklinde yürütülmüştür. Temizlenen "zemin"ler üs-
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tünde bol miktarda taş alet, kemik (daha çok öküzgiller ve geyikgiller) ve
denizkabukları ele geçmiştir. Her temizlik için plankarelere göre yatay
planlar çizilmiştir.

Aletlerin (çekirdek kadar yongalann ve yeniden işlenmiş parçaların)

teknik ve tipolojik özellikleri, Levant'taki Aurignac endüstrisinin eski ev
relerini hatırlatmaktadır. Bir varsayım olarak bunları Lübnan kıyısındaki

Antelias Mağarası endüstrisiyle karşılaştırabiliriz. Bazen eğri kesitli ola
bilen dilgiler, dilgiciklerden sayıca fazladır. Sırtlı bıçaklar ve dilgiler bu
alet çeşitlerini tamamlar. Mağara sakinleri hammaddeyi mağaranın içinde
işliyorlardı. Kabuklu yorıgaların ender olduğunu belirtmek gerekir. 1989
çalışmaları sırasında hammadde kaynakları konusunda yaptığımız incele
meler bu duruma bir açıklama getirmemizi sağlamıştır: Mağara sakinleri
nin kullandığı çakmaktaşı, kalıntıların kuzeyinde yer alan eski bir Pliyo
sen plajındaki çakıl yığınında bulunmuştur. Bu çakıllar yassıdır ve çoğu

kabuklarını yitirecek derecede aşınmıştır. Bu dumm, mağaranın içinde
çok az kabuk kopuntusu ele geçirilmiş olmasını açıklayabilir. Çekirdek
ler genelde küçük boyutludur.

Çevrenin araştırılması sonucu, yakındaki tatlı su kaynaklannın yeri
ve Dördüncü Zaman'ın çeşitli evrelerine tekabül eden konglomera parça
ları tesbit edilebildi. Araştırmalanmızın hedeflerinden biri de, Dördüncü
Zaman boyunca deniz seviyesinde görülen değişiklikleri saptamak ve
bunlarla o dönemdeki iklim değişiklikleri arasında bir bağ kurmaktır. El
de edilen sonuçlar doğalolarak geçici niteliktedir. Şimdilik yalnızca An
takya'nın güneyinde kalan bölge araştırılmıştır. Amik ovası ve ilin Isken
derun'a kadar kuzey kesimi de araştırılmalıdır.

Üst Paleolitik, özellikle de eski Aurignac evresi genelde Yakındo
ğu'da pek iyi bilinmemektedir. Sonuç olarak, gerek topografyası ve jeolo
jik ve morfolojik özellikleri, gerekse Levant geleneğine bağlı olması ba
kımından günümüzde Türkiye'de benzeri olmayan yerleşme odağının

tümüyle incelenebilmesinin ne kadar önemli bir şeyolduğunu vurgula
mak isteriz. Gerçekten de bu çalışmalar 1985'te öne sürdüğümüz savı

destekleyici niteliktedir: Bize göre tarihöncesi Türkiye'sinde (en azından

Orta Paleolitik'ten itibaren) aynı zamanda iki değişik gelenek bir arada
görülmektedir. Bunlardan biri Toros/Zagros geleneğine (Anadolu'daki ta
rihöncesi kalıntıların büyük bir bölümü bu kola aittir), diğeri ise Levant
geleneğine (yegane örnekler Tikali, Kanal mağaraları ve Uçağızlı komp
leksidir) bağlanmaktadır.

Çalışmalanmıza büyük destekte bulunan MTA'ya, katılan öğrencile

re, Bakanlık temsilcisine, Anıtlar ve Müzeler genel Müdürlüğü'ne teşek

kürü borç biliyorum.

Aynca, bu çeviriden dolayı Sayın Aksel Tibet'ede teşekkür ederim.
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Fouille de la grotte Uçagızlı dans son cadre environemental
(travaux effectues en 1988,1989 et 1990)

Dans le cadre du projet d'etude du paleolithique anatolien, il a ete
necessaire de definir des objectifs et des priorites, Apres plusieurs arınees

corısacrees ades recherches systematiques dans la province de Gazian
tep, nous avons pu, au vu des resultats, envisager d'etendre notre champ
d'investigation. Pour le maintenir aussi etendu que possible, tout en te
nant compte des necessites logistiques et administratives, le cadre des
provinces s'impose naturellement, meme stil s'agit pour nos recherches
d'un decoupage artificiel. Aussi, sans renoncer aux orientations initiales,
a savoir une approche interdisciplinaire visant a replacer les vestiges
decouverts sur de vastes ensembles geograph iques dans leur
paleoenvironnernent, nous avons choisi de mettre en ceuvre de maniere
concomitante un projet ponctuel - la fouille de la grotte d'Üçagızlı- des
tine a affiner les dorınees recueillies lors des prospections extensives
qu'impose actuellement le caractere profondernent lacunaire de notre
connaissance de cette periode.

Pourquoi avoir choisi la province du Hatay? II s'agit a la fois de la
volonte d'elargir le champ de l'investigation et de la recherche raisonnee
de convergences avec des secteurs mieux connus de la côte levantine.
Afin de comprendre les mouvements migratoires et les raisons qui ont
pousse les hommes prehistoriques a choisir tel ou tel habitat, il faut
realiser des prospections "extensives", en collaboration etroite avec des
geomorphologues: sur de vastes etendues geographiques, on pourra cer
ner les caracteres propres d'un microenvironnement, on suivra, par
exemple, toute la partie moyenne ou aval d'une riviere puisque les parti
es d'un meme fleuve sont differerıtes et apportent des donrıees

complementaries; ou encore on prospectera dans le detail toute une for
mation calcaire a la recherche de veines ou de nodules de silex suscep
tibles d'avoir ete exploites au paleolithique, Ces donnees ne figurent pas
sur les cartes geologiques au 1/500.000 dont nous disposons et, puisqu'il
s'agit de renseignements capitaux pour la comprehensiorı des habitats et
des industries paleolithiques, il faut investir un temps de terrain con
siderable dans cette recherche sur l'environnemerıt. Afin d'atteindre les
buts que nous avons indiques, il est indispensable de pouvoir effectuer
des recherches sur programme d'une duree de quatre ou cinq ans dans
une seule et meme province (cela correspond en realite a8 ou 10 mois de
terrain au plus). A terme, une publication cornplete pour chaque province
etudiee proposera une cartographie des gisements paleolithiques et des
sources possibles de matiere, premiere: elle reprendra toutes les donnees
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geologiques et geomorphologiques pertinentes pour 1'etude des liens ent
re le Quatemaire et le Paleolithique.

Cette etude d'ensemble etait sur le point d'ôtre achevee pour la
provinee de Gaziantep, nous avons done entrepris apartir de 1988 l'etude
de la provinee voisine du Hatay. Celle-ei possede des caracteristiques
propres eneourageantes pour un prehistorierı: mais elle preserıte

egalement, dans la perspective que nous avons indiquee, des liens etroits
avee la provinee de Gaziantep: elle est tout d'abord adjaeente a eette
demiere et quelques traits geographiques s'y retrouvent (par exemple, le
eours de la riviere Afrin, qui prend sa source a Gaziantep, s'acheve dans
le Hatayapres un passage en Syrie). La province est aussi ıraversee par
un fieuve important: l'Oronte. En revanche, fait nouveau par rapport a
la provinee de Gaziantep, elle dispose d'une façade maritime et done des
vestiges eôtiers irıteressants qui faisaient defaut a Gaziantep. L'etude
eonjointe de ees deux provinees devrait nous permettre de mieux
eomprendre la situation du paleolithique dans cette region ele pour les
migrations entre le Levant et l'Europe.

Du point de vue du paleolithique, le Hatay est comparativement peu
explore: les donnees y sont eparses, peu exploitees et les datations restent
fioues. C'est en 1943 qu'un amateur a recolte quelques outils lithiques
pres d'Antakya; sur ses traces, M. Şenyürek et E. Bostancı ont visite ces
endroits en 1956. Par la suite, l'activite de ces deux prehistoriensa porte
exelusivement sur la fouille de trois gisements qui avaient ete decouverts
par un geologue allemand.

- C'est dans la "premiere grotte" appellee ensuite Merdivenli par E.
Bostancı que les fouilles debuterıt; le materiel est attribue au
paleolithique moyen et superieur. En 1958, M. Şenyürek entreprend les
fouilles dans la grotte de Tikali et attribue l'industrie au paleolithique mo
yen. Finalement, en 1966, E. Bostancı recolte le materiel contenu dans
les sediment deplaces et brechifies du lieudit Kanal , voisin des autres
grottes: il en attribue l'industrie au paleolithique superieur.

La campagne de prospection que nous avons effectuee en 1988 a eu
comme but une premiere prise de contact avec le terrain afin de preciser
les renseignements contenus das la carte geologique au 11500.000 et de
les mettre en relation avec la topographie. La priorite a ete dorırıee a
l'etude des formations quaternaires de l'Oronte. Dans sa partie aval, ce
fleuve preserıte des caracteristiques tres differerıtes de celles de l'amont
(en Syrie). La partie qui se situe en Turquie se developpe dans des roches
marneuses du Pliocerıe et aucune formation alluviale ne semble s'ôtre
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conservee; les quelques bifaces que nous avons recoltes se trouvent dans
le lit des rivieres et il ne semble pas y avoir d'espoir de retrouver des for
mations en place plus anciennes que le Qf ı.

Au sud d'Antakya s'etend une region de depressions karstiques, ere
usees dans le calcaire oü 1'0n trouve des rognons de silex; avec le temps,
ceux-ci ont perdu leur matrice et sont restes libres: ils constituent des
reserves de matiere prerniere qui ont ete exploitees -mais faiblement- a
plusieurs reprises au cours du paleolithique. En bordure de ce secteur, a
une altitude de 700 m. et toujours dans les calcaires, un replat qui surp
lombe la confluence de deux rivieres a livre une industrie de l'Acheuleen
recerıt, vraisemblablement en place mais derarıgee par l'erosion et les tra
vaux agricoles.

Sur la côte, pres de Samandag, au nord du delta de l'Oronte et a rest
du village de Magaracık se trouvent les grottes fouillees par M. Şenyürek
et E. Bostancı. La reconnaissance de la côte que nous avons effectuee a
permis de constater que le systeme montagneux des Nur Dag, au nord de
Samandag est principalement constitue par des roches serpentines qui ne
semblent pa~ avoir ete utilisees au paleolithique, Les plaines côtieres qui
s'eterıdent d'lskenderun au sud du delta de l'Oronte sont reduites et dis
continues et la montagne tombe souvent apic dans la mer. Au sud de Sa
mandağ, dans une zone oiı 1'0n n'avait pas encore recherche des vestiges
prehistoriques, la presence des roches cakaires des Ziyaret dag et la forte
activite karstique du secteur laissaient supposer i 'existence de silex et la
possibilite de trouver des grottes: la prospection effectuee dans cette zone
a ete des plus rentables car differents gisements ont ete decouverts et
c'est dans cette region que nous avons concerıtre nos efforts en 1,989 et
1990, annee oü nous avons commerıce la fouille dans la grotte d' Uçagız
lı.

Cette grotte, ou plutôt cet ensemble de grottes, se trouve aune dis
tance d'un kilometre .~m sud du village de Meydan au sud du delta de
l'Oronte. La grotte d'Uçagız/ı est creusee dans le calcaire du Cretace et se
trouve aune aItitude de 18 m. au dessus du niveau actuel de la mer (qui
n'est pas le meme que celui de l'epoque paleolithique). Elle recouvre une
etendue approximative de 200 rn-, desquels 120 sont actuellement fouil
lables. Durant la campagne de fouilles de 1990 un plan topographique de
l'ensemble a ete dresse et le carroyage a ete mis en place. Plaques contre
les parois rocheuses de la grotte, atteignant parfois jusqu'a deux metres
d'epaisseur par rapport au plancher actuel, se trouvent des lambeaux de
sedimerıts anthropiques. Ceux-ci, tres corısolides, conservent des eclats et
des ossements qu'il est encore possible d'extraire au burin; ces indices no
us laissent supposer que la grotte a connu une occupation prolongee et in-
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tense au cours du paleolithique superieur (cette attribution chronologique
repose essentiellement sur les caracteristiques de l'outillage; des datations
geophysiques devraient pouvoir ôtre realisees prochainement). Pendant la
prerniere campagne de fouilles, deux tranchees couvrant une superficie
totale de 9 m- sur 50 cm. d'epaisseur ont ete ouvertes et fouillees par
decapage des sols successifs presents sur trois couches differerıtes du po
int de vue sedimentologique. Les "sols" decapes contiennent une abon
dante industrie lithique, des ossements (principalement de cervides de et
de bovides, une faune de forôt froide) et des coquilles; des plans horizon
taux par carre ont ete dresses pour chaque decapage.

Les caracteristiques techno-typologiques de l'outillage (aussi bien
des nucleus, du debitage que des pieces retouchees) evoquent les indust
ries de l'Aurignacien ancien du Levant: on le comparera a titre
d'hypothese, a l'industrie de la grotte d'Arıtelias sur la côte Libanaise.
Les lames sont plus nombreuses que les lamelles; les grattoirs (sur lame,
sur eclat epais, carerıes ou amuseau sont abondants; on trouve aussi des
burins lateraux sur lame, plans ou caverıes. Des couteaux a dos, des bords
abattus et des perçoirs completerıt l'everıtail de l'outillage. Les occupants
de la grotte debitaient/la matiere premiere sur place comme en temoigrıe
la preserıce des nucleus et de tous les elemerus qui releverıt des
differentes phases du debitage. II faut souligner que les eelats corticaux
sont en nombre limite: en bonne logique, ils devraient ôtre presents puis
qu'ils sont detaches des rognons de silex au cours de la premiere phase,
celle du decorticage. La recherche sur les sources de matiere premiere
qui avait ete realisee surtout lors de la campagne de 1989 foumit un
element de reponse: un residu de galets provenant d'une ancienne plage
pliocerıe situee au nord est du gisement a fourni les silex ernployes par
les occupants de la grotte; ces galets sont plats et roules au point d'avoir
perdu pour la plupart d'entre eux leur enveloppe de cortex. Ceci pourrait
expliquer le nombre anormalement faible d'eclats corticaux de debitage
retrouves dans le gisement. Les rıucleus sont souvent de petite taille,
de forme plutôt orthogonale, avec une preference pour le debitage
unipolaire.

L'etude de l'environnement nous a permis de localiser aussi les sour
ces voisines d'eau douce ainsi que des lambeaux de conglomerats corres
pondant a differentes phases du Quaternaire marin; cette recherche se
propose, entre autres buts, de retracer la sequence des changements du
niveau de la mer au cours du Quaternaire et de les mettre en relation avec
les phases climatiques de cette periode. Ces resultats sont naturelIement
provisoires: seule la region situee au sud d'Antakya a ete prospectee; il
reste a etudier la plaine de l'Amouq et la partie septentrionale de la pro
vince jusqu'a ıskenderun.
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Alors que le Paleolithique supeneur, et particulrerement
l'Aurignacien, ancien sont d'une maniere generale insuffisamment connus
au Proche Orient, il convient de souligner en conclusion combien est ex
ceptionnelle la possibilite d'etudier dans sa globalite un foyer d'habitation
humaine unique Jusqu'a present en Turquie, tant par sa topographie et par
ses caracteristiques geologiques et morphologiques que par son apparte
nance ala tradition du Levant. Cette etude eontribue en effet a faire prog
resser l'hypothese que nous avions formulee en 1985: selon nous, deux
traditions ont coexiste eı:ı Turquie-au moins a partir du paleolithique mo
yen: i 'une se rattaehe ala tradition du Taurus/Zagros (la plupart des gise
ments anatoliens appartiennent a eette branehe) et l'autre a celle du Le
vant (les seuls exemples sont les grottes de Tikali, Merdivenli, Kanal et
le eomplexe de Uçağızlı).

Tableau recapitulatif des points de ramassage prospectes en 1988
(pour la loealisation des points, voir croquis eorrespondant)

Points 1 et 2:

Point 3 :

Point 4:

Point 5 :

Point 6:

Point 7:

Point 8:

Point 9:

Point 10:

2 lames, 31 eelats. 1 fragment de rıucleus

2 lames, 15 eelats. 1 fragment de nucleus

3 lames, 7 eelats

2 lames, 9 eelats

17 bifaces, 5 ebauches de biface, 2 pics triedriques et 3 ebauches de pic,
22 nucleus, 15 lames, 94 eelats.

1 nacleus, 14 eelats

1 nucleus, 5 eelats

2 Iames, 35 eelats

6 nucleus, 40 eelats

Lames-dilgi; eclat-yonca; fragment de nucleus-çekirdek parçası; biface-elbatası; ebauche de
biface-bitrnemiş elbaltası.

Haritadaki kısaltmaların açıklanması: Pliyosen denizin çakmaktaşı çakılları

Kalkerdebulunarı çakmaktaşı yumruları

Konglomeralarda bulunan çakmaktaş

ları

••••••••
•••••• •.. ...... ... .........

Erozyonlu yüzeylerde bulunan çak- ••••••••••
maktaşı

M-Mysen
K-Kretase

Q-Kuvaterner'e ait yeni alüvyonlar

P-Çevre koşullarına göre olası bulun tu alanı (hiçbir
endüstriye rastlanrnamıştır)

Not: 7 ve 10 uncu noktalar gösterilen alanın dışında kaldığından bu haritada yer almamaktadır.

79



00
=ı

~3KM

i o~~

....
"tb

",....~'7)



--c ıe;)

c::: cl
<{ "u

C/<:> cl
<{ E
~ o

u1
~ -CN

O
'<:> "o« >-

~U
~:::> -

o

81



Outillage:

rıucleus

couche A 5
coucheB 6
coucheC 7
surface 2

TotaL. 1518

dechets eelats lames lamelles

76 83 70 59

154 104 147 70

146 105 230 79
213 102 121 77

% de pieces retouchees:

eelats lames lamelles

couche A
coucheB
coucheC

13%
32%
42%

10%
19%
18%

18%
8%
2%

Tableau quantitatif de l'industrie provenant de la grotte Uçagızlı

(Surface et fouil1e, soit 1/10 du gisement)
Uçagizli mağarası endüstrisinin kantitatif tablosu.

Yüzeyde: 121 dilgi (14 işlenmiş), 77 dilgicik (7 işlenmiş), 102 yonca (15 işlen

miş), 2 çekirdek ve 6 parçalan, 213 yongalama parçalan

Atabakası:

B tabakası:

C tabakası:

293 alet (41 % işlenmiş)

481 alet (59 % işlenmiş)

515 alet (62% işlenmiş)

1087 deniz kabukları

637 kemik parçaları

48 diş
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1990 YILI ÇANDIR KAZISI

Erksin GÜLEÇ*

Çandır'da (Ankara/Kalecik) karasalOrta Miyosen çökelleri fosil ya
taklanna yönelik olarak yaptığımız kazıların ikinci sezonu 1990 yılında

gerçekleştirilmiştir. Bilimsel başkanlığı tarafımızca yürütülen kazı, bir
yıl öncesinde de olduğu gibi Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi baş

kanlığında ve kurtarma kazısı niteliğinde sürdürülmüştür. 6.8.1990
19.8.1990 tarihleri arasında yapılan kazıda Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı araştırma gö
revlilerinden Ayla Sevim ve Izzet Duyar, MTA Genel Müdürlüğü ele
manlanndan Paleontolog Gerçek Saraç, Topograf Ahmet Keçeci ve öğ

rencilerimizden Okşan Arman, ısmail Ozer ve lşıl Çuhacıoğlu yer
almıştır. MTA Genel Müdürlüğü bir önceki yılda olduğu gibi araç-gereç
ve eleman temin etmiş, laboratuvarlanndan yararlanmamızısağlamıştır'

Çandır, içerdiği çok zengin fosil fauna grubu ile birçok araştıncının

dikkatini çekmiştir. Orta Miyosen'den Ust Miyoserı'e uzanan bir dönemi
kapsayan çökeller step-savan-onnan faunalarının kombinasyonu ile bir
likte insanın da içinde bulunduğu hominoidea üstailesinin filogenetik ev
rimine ışık tutacak fosil örnekleri barındırmaktadır.

Miyosen, zamanımızdanyaklaşık 28 milyon yıl önce başlayıp, 5 mil
yon yıl öncesine kadar süren, görece uzun bir zaman dilimidir. Bu süre
içinde horninoidler yeryüzünde yaygınlık kazanmışlardır. Kendi içinde
Erken, Orta ve Ust Miyosen olmak üzere üçe aynlan bu dönem, bir önce
ki epoka (oligosen) oranla daha sıcak bir iklime sahiptir. Sıcaklık azalma
ve çoğalmalarla değişken bir yapıya sahipkerı, kuraklık, dönem sonuna
doğru giderek artan istikrarlı bir çizgi izler. Iklim değişmelerine paralel
olarak flora ve faunada da farklılaşmalar mevcuttur. Ust Miyosen'de or
man ve savanların yerini stepler almış, buna paralelolarak bitki ve hay-

* Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Paleoantropoloji Anabilim
Dalı, Sıhhiye/Ankara. .
Bilimsel araştırmalara gösterdiği yakın ilgiden dolayı MTA Genel Müdürü Dr. Ziya Göz
ler'e teşekkür ederiz.
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van türlerinde de step iklimine uygun yapılar ortaya çıkmıştır. Bu arada
Dünya'nın jeomorfolojik yapısında da köklü farklılaşmalar olmaktadır.

Afrika kıtasının kuzeye kaymasından doğan yoğun. baskı Güney Avru
pa'da volkanik oluşurnlara yol açmış ve Fransa'dan Iran'a uzanan bir dağ

zinciri şekillenmiştir. Afrika ve Avrasya arasında kurulan kara köprüsü
kıtalararası fauna değişimine zemin hazırlamıştır.Kuyruksuz büyük may
munlar Alt Miyosen'de Doğu Afrika'da yaygınlaşmış ve oluşan kara köp
rüsü sayesinde kuzeye göç etme olanağı bulmuşlardır. Alt Miyosen'de
Avrasya'da kuyruksuz büyük maymunların yaşamadığını: ancak, Orta
Miyosen'de bu canlıların Avrasya'da yaygınlaşıp çeşitlendiklerini gör
mekteyiz. Alt Miyosen'de Afrika'da antropoid ape'ler tek bir evrim çizgi
si (proconsulid'ler) gösterirken, Orta ve Ust Miyosen Avrasya ape'leri il
kel ve gelişmiş birçok evrimsel dallanmalar sergilerler.

Avrasya Fosilleri;

a) Pliopithecid'ler (Pliopithecus, Crouzelia ve Laccopithecus)
b) Oreopithecid'ler (Oreopithecus)
c) Dryopiıhecine'ler (Dryopithecus, Luferıgpithecus)

d) Pongine'ler (Sivapithecus, Graecopithecus ve Gigantopithecus)

olmak üzere dört grup altında toplanabilmektedir (Fleagle ı988).

Çandır'da Orta Miyosen'de yaşamış olan ve Sivapithecus genusunda
yer alan türe ait örnekler son yıllarda yoğuntartışmalara konu olmuştur.

Bu arada Dryopithecus ve Sivapithecus türleri arasındaki taksonomik
ilişki de henüz tam anlamıyla aydınlanlarnamıştır.

Sivapithecus türleri yanak dişlerinin göreceli kalınlığı, molarlannda
cingulum bulunmayışı, geniş alt premolarlan, iri köpek dişleri ve kalın

mandibulalan ile karakterizedir. Birçok türde üst-orta kesiciler geniş, yan
üst kesiciler ise küçüktür (Andrews 1983). Çandır Orta Miyosen primatı

Çekoslovakya ve Kenya'da bulunmuş olan türlerle paralellik göstermek
tedir. Kazı alanımızda yapılmakta olan paleoekolojik, stratigrafik, paleo
cografik ve paleobiyolojik analizler tamamlandığında,Miyosen türlerinin
yaşam koşullan ve dağılımlanna ilişkin bilgilere önemli katkılar sağlaya

bileceği kanısındayız.

Kazı Alanına ilişkin Bilgiler

Çandır fosil bulgu yeri adını, Ankara'ya 80 km, Çankın'ya ise 45 km
uzaklıkta yer alan Çandır köyünden almaktadır. Bu bölgedeki kazılar adı

geçen köyün kuzeybatısında,Ankara-Çankınkarayolundan batıya Hırsız-
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deresi'nin kuru vadisine aynlan yolun her iki tarafında çok geniş bir alanı

kaplayan depozitlere yönelik olarak yapılmaktadır. Bu depozitler Miyo
sen'de bölgede var olan bir tatlı su gölünün kıyılannave onun hemen ge
risindeki çamur düzlüklerinin varlığına işaret etmektedir.

Bölgedeki birinci yıl çalışmalanmız sonucu ortaya çıkardığımızdört
lokalite (Şekil: 1) (Güleç, 1990a) 1990 yılı çalışmalanmızıyoğunlaştırdı

ğımız alanlardır. Bunlardan birinci ve ikinci lokalite Miyosen gölünün
içine doğru ilerlediğimize işaret eden yeşil renkli depozitler içerirken,
üçüncü ve dördüncü lokaliteler karasal nitelikli kırmızı rengin hakim ol
duğu çamurtaşı depozitlerinderı oluşmaktadır (Resim: 1). çamurtaşı taba
kası masif ve blokumsu görünümlüdür ve içinde ince kil lensleri yer al
maktadır. Kil lensleri birkaç santimetreden 8-10 santimetreye kadar
değişen kalınlıkta ve genelde paralel ya da mikro çapraz laminalanmalı

dır. Bu siltli killer, sığ ve yüzeysel akmalarla taşınarak depolanmış mal
zemeye işaret etmektedirler. Kırmızı çamurtaşı ise silt, mil ve kil boyutlu
gereçle alabildiğine doygun çamur akmalanyla taşınmış bir tabakayı be
lirlemektedir. Sedimanı yorumladığımızdadüşük eğimli ortamda hızlı ça
mur çökelimi ve siltli malzeme taşıyan sığ akarsu yataklannı içeren bir
ortamla karşı karşıya olduğumuzu anlanz. Çökelme, alüvyon yelpazesi
nin aşağı kesiminin önünde ve gölün gerisinde yer alan düşük eğimli or
tamda gerçekleşmiştir.Ortam göl gerisi çamur düzlükleri olarak yorum
lanabilir.

J990 Yılı Çalışmaları

1990 yılı kazısı bir önceki yıl başlanan 3 No'lu lokalitedeki K, L, M
ve N açmalan ile bunlann güneyine aplike edilen 3x3'lük A açmasında

gerçekleştirilmiştir. Bu arada A açmasının doğusunda bulunan ve MTA
elemanlannca kazılan bölgede de fosil izlerine rastlandığından kalan fo
sillerin sağlıklı bir şekilde çıkarılabilmesiiçin buraya da B açması yerleş

tirilmiştir.

KLMN açmalarındakiçalışmalar bir önceki yılda bırakılan noktadan
sürdürülmüştür(Şekil: 2). Fosiller bu açmaların doğu tarafında yoğunlaş

mıştır.

1990 yılında kazmaya başladığımızA açmasında yaklaşık 30 cm lik
yüzey toprağının kaldırılmasından sonra, hemen altındaki altere olmuş

karbonatlı tabakanın temizlenmesine geçilmiştir. Bu tabakadan sonra son
derece sert bir yapıya sahip olan kırmızı çamurtaşı çökelinde (Şekil: 3)
ilerlenerek yüzeyden yaklaşık 92 cm aşağıda ilk fosillere rastlanılmıştır.

Açma çukurunun güneydoğu köşesinde yer alan 6a plankaresinde buldu-
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ğumuz bu fosil parçaları son derece kötü korunmuş durumda ve birkaç
tanedir. Bu fosillerin kaldırılmasından sonra bu çökeldeki çalışmalanmı
zı sürdürerek yüzeyden 160 cm aşağıda esas fosilli tabakaya ulaştık. Fo
siller açmanın kuzeydoğusundayer alan Se, Sf, 6e ve 6f plankarelerinde
yer almakta ve 1989 yılı açmalannın (KLMN) güneydoğusunadoğru yo
ğunlaşmaktadır, Tabakaların kuzeye doğru olan hafif eğimleri fosillerin
eğim yönleri ve derecelerinde de gözlenebilmektedir (Şekil: 4-7). Fosille
rin çoğu 0- 10° arasında değişen bir eğime sahiptir.

Fosiller genelde şekilleri bozulmadan korunmuş olmalannın yanı sı

ra çok kolay dağılabilir niteliktedirler ve çıkartılmalan sırasında kuvvet
lendirilmeleri gerekmektedir.

KLMN ve A açmalarındaki çalışmalarımız sürerken bu açmaların

doğusunda daha önce MTA elemanlarınca kazılmış olan alanda, bizim
çalıştığımız seviye ile hemen hemen aynı düzeyde fosil izlerine rastladık.

Bu nedenle A açmasının doğusurta 3x3'lük B açmasını apıike ederek fo
silIeri çıkarmaya başladık. Bu açma üst kısımları daha önce kazılmasına

rağmen bol miktarda fosil vermektedir (Şekil: 8).

Kısıtlı mali olanaklarla sürdürmeye çalıştığımız kazı sırasında fosil
lerin in situ çizimlerinin gerçekleştirilmesi ve oryantasyonlarının saptan
masından sonra kaldırma işlemleri bitirilerek 1990 yılı kazısı kapatılmış

tır.

1990 yılı kazısında bulduğumuz testudo (kaplumbağa), proboscidea
(hortumlu memeliler), rhinoeerotida (gergedanlar), giraffidae (zürafalar),
bovidae (büyük ve küçükbaş hayvanlar, antilop, gazel vb.) ve suidae (do
muzlar) örnekleri ve sedimanlanmızın genel yapısı Çandır depozitlerinin
orman, step ve savan ortamlanyla çevrili bir gölün kıyısında yer aldığını

göstermektedir (Resim: 2-5).

Bu fosillerin analizleri ve paleoekolojik ortamın yorumu üzerindeki
çalışmalarımızsürmektedir.

KAYNAKÇA

ANDREWS, P.J. (1983) The natural history of Sivapithecus. In: New lnıerpreıaıions of Ape and
Human Ancestry, Ed. R.L. Ciochon ve R. Corruccini, ss. 441-464. New York: Plenum
Press.

ANDREWS, PJ. ve TEKKAYA, İ. (1976) Ramapithecus from Kenya and Turkey. In: Les Plus
/ıncieııs . Honıinides, Ed. P.V. Tobias ve Y. Coppens, ss. 7-25. Colloque VI, IX Congr.
Union International Sci., Prehist., Protohist., Nice.

FLEAGLE, J.G. (1988) Priıııaıe Adaptation and Evolııtion. San Diego: Academic Press.

RR



GÜLEÇ, E. (1990a) 1989 Yılı Çandır Kazısı. XII. Kazı Sonuçları Toplantısı-I, Ankara, 28 Mayıs
1 Haziran 1990, ss. 113-126.

GüL~ç, E. (1990b) Çandır Miyosen Dönemi Faunasının Anadolu Paleoantropolojisi Açısından
OnemLAnadolu Medeniyetleri Müzesi 1989 Yıllığı, ss. 3-7.

HESSE, B. ve WAPNISH, P. (1985) Animal Bone Archaeology from Objectives 10 Analysts. Ma
nuals on Archaeology 5, Washington D.C.: Taraxacum.

KELLEY, J. ve PILBEAM, D. (1986) The dryopithecines: Taxonomy, comparative anatomy and
phylogeny of Miocene large hominoids. In: Comparative Primate Biology, Ed. D.R Swind
ler ve J. Erwin, Vol. 1, ss. 361-411. New York: Alan R Liss.

KLEIN, RG. (1989) Human Career. Human Biological and Cultural Origins. Chicago: Univer
sity of Chicago Press.

KITfLER, N.S. (1976) Raubtiere aus dem Jungtertiar Kleinasiens. Carnivores from the Neogene
of Asia Minor. Paleantrographica, Abt. A. 155, Fig 1-4, 1-131, Stuttgart.

MARTIN, L. ve PILBEAM, D. (1985) Significance of erıamel thickness in hominoid evolution.
Nature, 314: 260-263.

TEKKAYA, i. (19.74) Anadolu'da Tortoniyen Yaşlı Yeni Bir Antropoid (Primata, Mammalia) Tü
rü. MTA Dergisi. Sayı 83: 194-210.

WALKER, E.P. (1968) Mammals of the World, Vol. I, II, Baltimore, Maryland: John Hopkins
Press.

89



Şekil: 1- Çandır kazı alanı ve fosil bulgu lokaliıeleri

90

i
;'

(
"/



Ca 1990

K

M

20cm

Şekil: 2- 3 nolu lokalite KLMNaçmaları fosil bulunmlan

1:
41

82553 @
8255eS)

8255jQ@

@C'!::
825.53 ~'

48@825.61
82561 ~~

@

@~ 82596

L

N

91



Ca 1990

@/
82S.GL

A AçMASı

@
~

@<2> 626.72

826n

@
~,

62665

20

@.
826.51 0

i
,
62559

~cm

@.
626.5J 0)

'82667

0"
~ 82665

826.70CD,
82669

o
~

a2660

<D ",82673

~a2S.72
<D

92

Şekil: 3- 3 nolu lokaliteA açması fosil buluntulan
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Şekil: 4- A lokalitesinden çıkarılan 86 adet fosil materyalin eğim yönlerine ilişkin
dağılım diyagramı (1-10 adet)

Şekil: 5- A lokalitesinden çıkarılan 86 adet fosil materyalin eğim derecelerine
ilişkin dağılım diyagramı (0-50 adet)
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Şekil: 6- B lokalitesinden çıkarılan 27 adet fosil materyalin eğim yönlerine ilişkin

dağılım diyagramı (1-10 adet)

Şekil: 7- B lokalitesinden çıkarılan 27 adet fosil materyalin eğim

derecelerine ilişkin dağılım diyagramı (0-50 adet)
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Resim: 1- Çandır Miyosen çökelleri. Önde kazı alanı çevresindeki kırmızı renkli karasal, arka
planda ise yeşilimsi gölsel çökeller yer almaktadır.
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1990 YILI ÇAYÖNÜ KAZı VE
ONARıM ÇALIŞMALARI

Mehmet ÖZDOGAN*
Aslı ÖZDOGAN

Dr. Isabella CANEVA
Michael DAVIS

Alpaslan KOYUNLU

Diyarbakır ili, Ergani ilçesi, Sesverenpınar (Hilar) köyü yakınlann

daki çayönü tepesinde 1964 yılında, Prof. H. Çambel ile Prof. R. 1.
Braidwood tarafından başlatılan, daha sonra başta Prof. W. Schirmer ol
mak üzere çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamının katılımı ile sürdü
rülen çalışmalar, 1990 yılında, 14. kazı mevsiminde Roma Üniversitesi
adına Dr. Isabella Caneva ve Dr. Alberto Palmieri'nin katılımı ile yeni bir
dönerne girmiştir. Çalışmalanmız, önceki yıllarda olduğu gibi, 1963 yı

lında Istanbul ve Chicago üniversitelerinin kurmuş olduğu Güneydoğu

Anadolu Karma Prehistorya Projesi kapsamı altında sürdürülmektedir.
Yeni dönemde kazı çalışmalannın yanı sıra kazı alanında onanm, düzen
leme, koruma ve çevre araştırmalannada ağırlık verilmiştir.

1990 yılı çalışmalan, İstanbul Üniversitesi adına Doç. Dr. Mehmet
Özdoğan'ın başkanlığı, Chicago ve Roma üniver-sitelerinin katılımı ve
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün geniş desteği ile sürdürülmüş

tür. 1990 yılı çalışmalanmıza sağladıklan parasal destek için Istanbul
Üniversitesi Araştırma Fonu başkanı Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim'e,
Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu'na, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür
lüğü'nün her kademesine ve kazımıza armağan ettikleri fotoğraf kulesi
için Diyarbakır Shell Müdürü Peter Harwood ile bu yardımın gerçekleş

mesini sağlıyan R. Farnfield'e içten teşekkür borçluyuz. Bize 1990 yılı

içinde verilen destek ile, önceki yıllarda, olanaksızlıktan ele alınmayan

tepenin tel örgü ile çevrilmesi, kazı alanındaki yapı kalıntılannın onanm
ve gezilebilecek şekilde düzenlenmesigibi işler de gerçekleşmiştir.

* Doç. Dr. Mehmet ÖZDOGAN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabi
lim Dalı 34459-İSTANBUL.

97



Her zaman yakın desteğini hissettiğimiz Bölge Valisi Sayın Hayri
Kozakçıoğlu'na teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Diyarbakır ve Ergani'de
her türlü sorunumuzun çözümü için başta Vali Sayın Cengiz Bulut ve Er
gani Kaymakarnı Sayın Salih Karaduman olmak üzere bir çok kurum ve
dost sürekli olarak yardımımıza koştu. Ozellikle Vali Üzel Kalem Müdü
rü Sayın Mehmet Başar'a, Doç. Dr. Zülküf Güneli'ye, PIT Müdürü Vah
dettin Tekil'e, Öztürk ailesine, Mal Müdürü Kamil Kocagöz ile Mehmet
Can Kaya'ya çok şey borçluyuz.

Kazı ekibimiz Aslı Özdoğan'ın arazi sorumluluğu altında, Y.M. AI
paslan Koyunlu, Dr. Isabella Caneva, Dr. Alberto Palmieri (jeoarkeolog),
M. Davis, A. Boratav (fotoğraf), A. Demirtaş (restorasyon), B. Kılıçbeyli

(çizim), Dr. Bruno Marcollongo (jeornorfolog), Vincenzo Torrieri (mi
mar) ile prehistorya ögrencileri N. Karul, A. Ergene, B. GÜrdilt . N. Yal
man, Y.Solak, E.Temel, T.GÜçıütürk, Ç.Köksal ve Cambridge Universi
tesi'nden L.Çehreli ile Bakanlık Uzmanı olarak katılan ve büyük bir
özveri ile ekibin tüm sorumluluğunu yüklenen Mustafa Baysal'a ı990 dö
neminin başarısını borçluyuz.

GÜNEYDOGU ANADOLU KARMA PREHiSTORYA PROJESi
ÇAYÖNÜ «cası. AMAÇ VE iLKELER

1990 yılı Güneydoğu Anadolu Karma Prehistorya Projesi ve buna
bağlı olarak da çayönü kazıları için yeni bir dönemin başlangıcı olmuş,

gelişen projenin amaçları, uygulama alan ve ilkeleri yeniden düzenlen
miştir. Yeni çalışma alan ve amaçları şu şekilde özetlenebilir:

1) Uzun bir süreden beri devam eden ve bilim dünyasında büyük ilgi
uyandıran çayönü kazılarının daha geniş kitlelere tanıtılması için, tanı

tım, sergileme, ören yeri düzenleme ve onarıma ağırlık verilmesi
2) çayönü kazı alanlarından, önceki yıllarda geniş olarak kazılmış

esas büyük açmada, yarım kalan bazı işlerin bitirilmesi dışında, yeniden
kazı yapılmaması, bu alanın gelecek kuşaklara görsel bir şekilde aktarıl

masına olanak verecek gibi düzenlenip, onarılarak dondurulması, çayönü
kazı alanının, doğal güzelliği ve arkeolojik yapıyı bozmayacak bir koru
yucu çatı ile örtülerek, ilk tarım ve köy örnek müzesi haline getirilmesi.

3) çayönü kazılarının aşağıda belirtilen sorunların çözümlerini geti
recek kazı alanlarına yönlendirilmesi:

a) En eski çanak çömlek yapımının nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığı,

ve nasıl geliştiği,

b) çayönü tepesinin eski topoğrafyası ile yerleşmenin akarsuyun de
ğişen yatağı ile olan ilişkisinin belirlenmesi,
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c) çayönü yerleşmesinin içindeki değişik kullanım alanlarının belir
lenmesi ve özellikle yerleşmenin sınırlarının bulunması,

d) çayönü ya da yakın çevresinde, çayönü kültürünün başlangıç ev
resine ait dolguların araştırılması.

4) çayönü kazısının çevresindeki diğer tarihi yerleşim yerleri ile bir
likte bir bütünlük sağlayacak şekilde ele alınması. Bu amaçla ilk aşama

da, hemen Neolitik yerleşmenin bitişiğindeki tarihi Hilar kayalıklarında

ekibimizin 1979 yılında açmış olduğu mağaraların yeniden temizlenmesi
ve buradaki araştırma-düzenleme işlerinin yeniden başlatılması ve Til
Huzur-Yayvantepe höyüğünde köylüler tarafından açılan büyük çukurun
kurtarılması, ileriki aşamalarda da çayönü'nün çağdaşı Papazgölü (Göl
çiftlik) ile Gölbent yerleşmelerininele alınması.

5) Bölgede hızla yok olan sivil mimari, anıt ve höyüklerin belgelen
mesi ~~ bu arada çayönü tepesi yakınındaki Sesverenpınar köyünde,
Dicle Universitesi ile birlikte, geleneksel dokuyu koruyacak bir uygula
maya başlanması.

6) Yayın ve tanıtıma hız verilmesi.

Bu amaçlar doğrultusunda ı990 yılı içinde gerçekleştirilen işler şun

lardır:

KAZı ÇALIŞMALARI

1990 kazılarının ağırlığı 1989 yılında yerleşmenin kuzey kısmında,

daha önceden tanımadığımız Halaf öncesi döneme ait çanak çömlekli
Neolitik kültür katlarını veren alanda yoğunlaşmıştır. Bu alanda, 1989 yı

lı derin sondajının bulunduğu P24 G açmasının tam açma boyutlarına ge
tirilmesi dışında yeni genişleme yapılmamış, önceki yıl başlanan 9 açma
biriminde, 750 m" alanda derinleşilmiştir. Bunun yanı sıra, ı970 yılından

başlanarak yarım kalan ve tepedeki stratigrafinin bağlanması açısından

öneın taşıyan 23 M açması genişletilerek sürdürülmüş, yerleşmenin doğu

kesiminde onarım ve düzenleme çalışmaları yapılan büyük kazı alanında

kazısı eksik kalmış bazı yapılarda da çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar şu

şekilde özetlenebilir:

1) Esas kazı alanı

a) 2. yapı katı: 1989 yılında bu alanda 2. yapı katına kadar inilmiş,

doğu ve batıdan teraslar ile sınırlanmış büyükçe bir yapı kompleksi orta
ya çıkmış ve kazı 3. yapı katına ait olduğunu düşündüğümüz duvarların

belirmesi ile kesilmişti. Bu yıl 2. yapı katının içinde derinleşince, 3. yapı
katı olarak düşündüğümüz duvarların, aynı yapı katının kendi içindeki ta-
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mir evrelerine ait olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine 2. yapı katının

içindeki yapım evreleri ayıklanmasına başlanmıştır. Bu büyük 2. tabaka
yapısının kendi içinde iki yenileme evresi ve bir çok onanm evreleri ol
duğu anlaşılmıştır.

ı990 yılında kazı alanının tümünde 2. yapı katının ilk evresi ortaya
çıkartılmıştır.Dar bir geçit ile iki bölüme aynlan bir çok avlu ve işlik ye
rine sahip olan bu büyük yapı biriminin planının, ilk yapımından sonra
aynntılar dışında ana planını koruduğu, ancak bazı avluların iç bölme ve
taban döşemelerinin değiştiği anlaşılmıştır. Genelolarak 2. tabakanın en
eski yapım evresinde duvarların daha özenli olarak yapıldığı, daha sonra
ki plan değişiklikleri sırasında, yıkılan kısımların molozunun yapının

kendi içine doldurulduğu, kısmen eski duvarların dış yüzlerinden yararla
nan düzensiz eklentilerin yapıldığı görülmüştür. Yapı biriminin doğu sı

nırını oluşturan teras duvarının da, taş duvarın üst düzlemine kadar dol
durularak bir platform durumuna getirildiği anlaşılmıştır. Avlulardaki taş

döşemeler dışında, oda içlerinde düzgün tabanlar bulunmamış, ancak
odalardan birinin en az dört yenileme evresi olan kubbeli bir ocağın yı

kıntısına rastlanmıştır.

2. Yapı katının, daha yüksek olan güneyden kuzeye doğru küçük ka
demeler ile indiği de kesinleşmiştir. Bu nedenle yapı biriminin en güney
kısmında, çanak çömleksiz höyüğün yamacına dayalı olan kısmı, yüzey
toprağı içine kadar yükseldiğinden çok bozuk olarak ele geçmiş, burada
ancak bazı fırınlann artıkları bulunmuştur.

2. yapı katı için kesin bir" yaş belirlemesi yapmak şu an için olanak
sızdır; yüzey toprağı içinde, az da olsa görülen boya bezemeli Halaf mal
larına bu tabakada hiç rastlanmamış olması, Halaf öncesi bir dönemde ol
duğumuzu kanıtlamaktadır. Bulunan çanak çömleğin büyük bir kısmı,

Güneydoğu Anadolu-Kuzey Suriye'nin "koyuyüzlü açkılı" olarak adlan
dırılan mal türüne girmekte, ancak düğme biçimli kabartma bezemeleri
ile bu gruptan farklı, daha çok Doğu Anadolu-Kafkasya ile benzer özel
likler de göstermektedir. Kesin olmamakla birlikte bu tabakayı hemen
~alaf öncesi bir döneme, M.O. 6 bin yıl sonlarına tarihlerne eğiliminde

yız.

3. yapı katı: Kazı alanının tümünde, 2. tabakanın taş temellerinin he
men altında, çok farklı toprak dolgusu ile kolaylıkla ayrılan 3. tabakaya
girilmiş, mimari temizlenmeden kazı bırakılmıştır. 3 tabaka dolgusunun
bol yanıklı olması ve çayönü için bir istisna olarak kerpiç malazlarına

çok rastlanması, bu yapı katının iyi korunmuş olduğu izlenimi vermekte
dir. 3. tabakadaki yapının batısının gene bir teras ile sona erdiği ve tera-
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sın 2. tabaka terası ile az çok aynı yer ve yönde olduğu görülmüştür, Bu
na karşılık doğuda 3. tabaka dolgusu 2. tabaka terasının altından kazı ala
nı dışına kadar devam etmektedir.

3. tabaka yangını ile 2.· tabakanın arasında yerleşmenin bir süre boş

kalıp kalmadığı şimdilik belli değildir; ancak tabaka dolguları kadar ça
nak çömlekte izlenen değişiklik de, en azından kültürün değiştiğini gös
termektedir. Her ne kadar 3. tabaka tam olarak açılmamışsa da, koyu
yüzlü açkılı çanak çömlek sayıca azalmış, bunun yerini daha açık renkli,
açkılı, bazen kırmızı astarlı ve daha da ender olarak açık renk astar üzeri
ne kırmızı geometrik boya bezemeli bir çanak çömlek almıştır.

3. tabaka içinde, Hassuna çizi bezemeli kaplarını hatırlatan bazı par
çalar ile "husking tray'Terin bulunması, bu tabakanın Hassuna eski evresi
ile yaşıt olduğu izlenimi vermektedir.

4-5 ve Daha Eski Yapı Katları

Kazı alanının en batısında, 3. yapı katı batı terasının dışında kalan sı

nırlı bir alanda 4 ve 5. yapı katlarına inilrniş, ancak, gerek kazılan kısmın

darlığı ve gerekse bu kesimin yamaca gelmesi nedeni ile yapı kalıntıları

na rastlanmamıştır. Buna karşın çanak çömlekte belirgin bir değişim iz
lenmiş, daha kaba görünümlü, kalın kenarlı, hafif açkılı daha önceden ta
nımadığunız bir çanak çömleğe rastlanmıştır. Bu yapı katlarının altında,

şinıdilik 6. tabaka olarak tanımladığımız, karışık bir geçiş dolgusu, bu
nun da altında, 7. yapı katı olarak çanak çöınleksiz döneme girilmiştir.

1990 yılında çanak çömleksiz tabakanın yalnızca üst kısmı temizlen
miş, burada, çayönü'nde daha önceden bilmediğiıniz, ufak taşlardan ya
pılma küçük bölmeler bulunmuştur. Çanak çömleksiz höyüğün hiç değil

se bu kesimde kuzeye doğru yatayolarak devam ettiği, ancak batıya

doğru dik bir eğim yaptığı anlaşılmıştır. Yamaç kenarında, kaymış du
rumda bir dikilitaş da bulunmuştur.

1990 yılı çalışmaları ile batı yönündeki eğim ve eski yamaç çok açık

bir şekilde izlenmiştir. Yamacın akıntı dolgusu içinde bulunan çok mik
tarda Ilk Tunç Çağı ve daha sonraki dönemlere ait çanak çömlek parçala
rı, Çayönü höyüğünün kazıdan önce yok olan üst tabakalarına aittir.

2) 23 M Açması

Çayönü yerleşmesinin esasını oluşturan çanak çömleksiz Neolitik
döneme ait dolgularda, 1988 yılına kadar yapılan kazı çalışmaları doğu
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ve batı olmak üzere iki geniş alanda yoğunlaşmıştı. Bu iki kazı alanının

birleştirmek için ı972 yılında, ortada bir küçük açmaya başlanmış, ancak
bu açmada karışık çanak çömlek çıkması üzerine çalışma kesilmişti. Son
iki yıldır yapmakta olduğumuz çalışmalar höyüğün eski topografyası ve
çanak çömlekli dönem yerleşmeleri hakkında yeni bilgi verdiği için,
ı990 yılında bu açma yeniden ele alınmış, eski çukur boşaltıldıktan son
ra, plankare düzenine uygun olarak genişletilmiştir. Bu açmanın üst 1 m
lik dolgusunun tümü ile karışık olduğu, Orta Çağ'dan Neolitik döneme
kadar her türlü çanakçömleğirı, karışık dolgu ya da çukurlar içinde bu
lunduğu görülmüştür. Açmanın üst ı m si içinde hiç bir yapı izi bulunma
mıştır.

Yüzeyin 1 m kadar altında, açmanın gerek doğu ve gerekse batı yarı

sında çanak çömleksiz döneme ait, taşlı bir tabana rastlanmış, orta kısım

da ise çok geniş ve bu tabakaları kesen kanal gibi bir çukur bulunmuştur.

Çukurun içinde hemen her döneme ait çanak çömlek mevcut ise de, dol
gunun altlarına doğru Ilk Tunç Çağı ve daha altta da Neolitik çanak çöm
lek gelmeye başlamıştır. Bulunan en eski malzemeye göre bu kanal ya da
çukurun çanak çömlekli Neolitik dönemde, çoğu kısımdaki höyüğün ete
ği boyunca alttaki çanak"çömleksiz tabakaları keserek açıldığı, uzun bir
süre kullanıldığı ve daha sonra da yamaçtan akan karışık moloz ile dol
duğu belli olmuştur.

Açmanın en derin kısmında rastladığınıız çanak çömleksiz tabanla
rın, Çayönü'nün büyük meydanının bir uzantısı olduğu hemen hemen ke
sindir. Kot ve dolgu niteliklerinin benzerliğinin yanı sıra, burada, kısmen
çukurun kenarına kaymış meydandakiler ile aynı doğrultuda yanyana iki
tane de dikilitaş bulunmuştur.

23 M açması çayönü yerleşmesinin gelişimini anlamamız açısından

çok yararlı olmuştur; böylelikle çanak çömleksiz höyüğün, alttan yatay
olarak uzandığı, meydanın da batıya doğru düz olarak devam ettiği kesin
leşmiş, çanak çömlekli höyüğün de yalnızca doğuda bir yükseltisi olduğu
anlaşılmıştır.

3) Derin Sondaj

1989 yılında tepenin kuzeyinde, P24 G açmasında küçük bir derin
sondaj yapılmış, yerleşmenin batı terasının dış yüzü boyunca 2 m kadar
inilmiş, ancak alanın darlığı daha derine inmeyi engellemişti. Bu yıl son
daj batı yönünde genişletilmiş çanak çömlekli Neolitik döneme ait teras
duvarının altında daha 2 m inilerek, yüzeyden 4,5 m derinliğe varıldığı

halde ana toprağa erişilmemiş, taban suyunun açma içinde yükselmesi
üzerine kazı bırakılmıştır.
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Derin sondajın en üst tabakasını esas açmaya, 2. tabakaya bağlamak

olasıdır; ancak bunun altında gelen katmanların bağlanabilmesi için esas
açmanın tümü ile derinleşmesi gerekecektir. Bu bakımdan derin sondajın

tabakalanması, şimdilik ayrı -olarak yapılmıştır. Büyük teras duvarı yü
zeyde 1 m derinliğe kadar inmiş, bunun batısında, doğudan batıya doğru

eğimli yamaç akıntıları görülmüştür. Teras .~uvarının hemen altında, he
men hemen kısır bir katrnan bulunmuştur. Ustte dere kili, altta da çakıl

lardan oluşan bu katmanın bir akarsu ya da büyük bir sel tarafından geti
rilmiş olduğu kesindir. Bu katmanın altında, gene çanak çömlekli bir
katrnan bulunmuştur; bu' katmanda da Hassuna benzeri çanak çömlekle
rin bulunması, esas açmanın 3. ya da daha eski bir dönemine ait olduğu

nu göstermektedir. Bunun da altında, yüzeyden 4 m altta, çanak çömlek
siz katmanlara rastlanmıştır. El burgusu ile taban suyu içinde yaptığımız

sondaj, bu katmanın en az 60 cm kalınlıkta olduğunu göstermiştir.

Derin sondajın alanının çok sınırlı olmasına ve ana toprağa erişme

miş olmasına karşılık, elde edilen bilgi, çayönü ile ilgili görüşlerimizin

bir kısmını temelden değiştirecek kadar önem taşımaktadır. Bunları şu

şekilde özetleyebiliriz:

a) Varılan derinlik, tepenin güneyindeki ana toprak kotunun 2 m ka
dar daha altındadır ve hemen hemen, Boğazçay'ın taban kotuna yaklaş

mıştır. Bu derin katmanları örten sel dolgusu da, çanak çömleksiz döne
min sonunda ortamda önemli bir değişiklik olduğunu kanıtlamaktadır.

Bir varsayım olarak, eskiden Boğazçay'ın tepenin güneyi yerine kuzeyin
den aktığını, başka bir deyiş ile çayönü tepesinin güneyden Hilar kaya
lıklarına bağlı olduğuriu, daha sonra büyük bir sel sonunda derenin yatak
değiştirip, güneye geçtiğini söyleyebiliriz. Eğer bu varsayım doğru ise,
bu yıla kadar güneyde Boğazçayla koşut olarak uzandığını düşündüğü

müz çayönü yerleşmesininyönü tümü ile değişmekte ve yerleşme kuze
ye dönmektedir. Bunun kesinleşmesi ileride yapılacak yeni sondajlar ile
mümkün olacaktır.

b) Çanak çömleksiz yerleşmenin sandığımızdan çok daha büyük ol
duğu ve kuzeyde, yüzeyde hiç bir belirtinin olmadığı kısımlarda da alüv
yon dolgunun altında devam ettiği kesinleşmiştir. Daha önceki bilgileri
mizle bile Yakın Doğunun en büyük Neolitik yerleşmelerinden birisi
durumunda olan çayönü'nün kapladığı alan, en azından yarı yarıya daha
da büyümektedir.

c) Yerleşmenin ortasında V biçiminde derin bir vadi ya da oyuğun

bulunduğu kesinlik kazanmıştır. Bu vadide bir ufak göl ya da menderes
kolu bulunması da güçlü bir olasılıktır. Bu da çayönü yerleşmesininyer
seçimi ile ilgili olarak görüşlerimizi değiştirecek niteliktedir.
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4) Doğu Kazı Alanı

İlke olarak 1989 öncesi doğu büyük açmada kazı çalışmalannındur
durulması ve yalnızca onanm yapılması kararlaştırılmıştır.Ancak onanm
ve düzenleme sırasında, önceki yıllardan eksik kalan bazı işlerin de biti
rilmesi gerekmiş, bu amaçla 28 K açmasında ızgara planlı GR yapısının

eski evreleri kısmen açılmıştır. Bu yapının en üstünde "kanallı yapılar ev
resine" ait bir yapının izleri saptanmış, bunun altında kapalıızgara türü
plan veren esas yapıya girilmiş, tabanı çok iyi durumda olduğu için bu
yapının kaldınlmamasına karar verilmiştir. Ancak duvar aralanndan alt
taki yapı evreleri yoklanmış ve en az iki yapım evresinin daha olduğu,

aynca yapının kuzeyinde, ızgara ile kanallı yapı arasında dörtgen planlı

bir başka yapının daha olduğu görülmüştür.

Bu alanda ele alınan ikinci yapı 27 K açmasında BG yapısıdır. 1988
yılında bu yapının ancak doğu kısmı açılmış, daha üstteki CT yapısı ile
bunun merdivenini tehlikeye sokmamak için geri kalan kısmı kazılma

mıştı. Bu yılCI' yapısının onanmı sırasında BG yapısının bir kısmı daha
açılmış, çayönü'nde "tfŞ döşemeli yapılar" evresine ait en iyi korunmuş
yapılardan biri olan bu yapının planı, kısmen de olsa tamamlanmıştır.

Aynı alanda CT yapısının kuzeyodası da açılmış, bunun hemen altında

bir başka "hücre planlı" bir yapıya ait izler de saptanmıştır. CT yapısında

yapılan çalışma ile ilk kez hücre planlı yapıların kuzey kısmı hakkında

bilgi sahibi olmaktayız.

KORUMA, DÜZENLEME VE ONARıM

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 1990 yılı içinde sağlamış

olduğu olanak ile, çayönü sit alanının tümünü çevreleyen, yaklaşık ola
rak ı km uzunluğunda tel örgü çekilebilmiştir. Tel örgü ile birlikte kapı

lar da yapılmış, aynca tel örgünün dışı boyunca bir yol yapılmış, aynca
sit alanını yaran sel yatağı iki yerden doldurularak, aşınmaya neden olan
kısırnlara duvar örülmüştür. Diyarbakır Valiliği'nin yakın ilgisi üzerine
çayönü yerleşmesi ile Hilar kayalıklanna birer geçici bekçi atanmış ve
böylelikle ı990 yılı içinde çayönü sit alınının tam olarak korunması sağ

lanmıştır.

SORUN VE İLKELER

Çayönü. daha ilk kazıldığı 1964 yılında bile bilim dünyasının ilgisi
ni, değişik ve o dönem için beklenmeyecek nitelikteki yapılan ile çekmiş,

geçen her kazı dönemi, Çayönü'nu mimarlık tarihi araştırmalannın bir
merkezi durumuna getirmiştir. Bu yıla kadar çayönü yerleşmesinde,
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M.Ö. 7500 yılı ile 5000 yılı arasındaki dönemi kapsayan 60 yapı katı bu
lunmuş, dallardan yapılma basit, yuvarlak kulübeden, taş temelli dörtgen
yapılara geçiş, kapı, çatı, temel, su basmanı, merdiven gibi özelliklerin
ortaya çıkışı, toprak dolgudan kerpiç topanlarına, bundan da kerpiç tuğla

ya nasıl geçildiği gibi, günümüze kadar gelen köy mimarisinin başlangıç

ve oluşum süreci ortaya çıkmıştır. Ayrıca, çayönü kazısı, bu yıla kadar
açılan 7000 m2 lik kazı alanı ile Yakın Doğu'nun en geniş açılmış ve ko
runmuş Neolitik yerleşmesiolarak da ün yapmıştır.

. Bu, çayönü yerleşmesini görmek isteyen ziyaretçi sayısını, yerleş

menin turistik güzergah üzerinde olmamasına karşılık arttırmıştır. Ancak
kazının olağan gelişim süreci içinde açmaların değişik düzlem ve tabaka
larda olması, kışın meydana gelen doğal aşınma, hayvan sürülerinin gir
mesi, eski kazı alanlarının görselliğini yitirmesine neden olmuştur.

çayönü yapıları küçük çay taşlarından kuru olarak, harçsız yapıldıklan

için çok kolaylıkla bozulmakta, ayrıca bölgenin sert karasal iklimi de bu
bozulmayı kolaylaştırmaktadır. Başka bir olanak bulunmadığı için kazı

heyetimiz, bu yıla kadar, en önemli yapıları yeniden toprak ile örterek
koruma yoluna gitmişti, ki bu da gelen ziyaretçilerin istediklerini göre
meme sonucunu doğurmaktaydı.

Uzun yıllardan beri çayönü kazı alanını, bir mimarlık tarihi müzesi
olarak yerinde sergilemek için projeler hazırlamaktaydık. 1990. yılında,
tel örgü ve bekçi sorununun çözülmesi üzerine bu projenin uygulamasına

geçilebilmiştir. Ancak çayönü yerleşmesindekullanılan yapı malzemesi,
yapım yöntemleri ve yapıların bulunuş şekli, koruma ve onarım ile ilgili
olarak bir çok sorunu beraberinde getirmiştir. Bildiğimiz kadarı ile, ülke
mizde şimdiye kadar bu tür yapı kalıntılarının yerinde korunma ve onan
mı ile ilgili olarak yapılmış hiç bir uygulama yoktur; diğer ülkelerde de,
ancak çok sınırlı alanlarda denenmiştir. Ancak, bu uygulamaları ne
çayönü kazı alanının genişliği, ne yapıların çeşitliliği, ne de boyutlan ile
karşılaştırabiliriz. Bu bakımdan çayönü'nde koruma ve onarım ilkelerini
kendimizin geliştirmesi ve bazı teknik sorunları da deneyerek çözmemizi
gerektirmiştir.Bu nedenle 1990 yılı çayönü koruma ve onarımı, bu kadar
eski bir yerleşmede ilk kez uygulanan deneysel nitelikte bir çalışma ola
rak nitelendirilmelidir. Yaptığımız uygulamanın ne ölçüde başarılı oldu
ğu 1991 yılında belli olacaktır. Bu konuda karşılaştığımız başlıca sorun
lar ve bunların çözümü için saptadığımız ilkeleri şu şekilde

sıralayabiliriz:

1) çayönü yerleşmesi 2400 yıllık bir zaman dilimini kapsamakta ve
50 den fazla yapı katı bulunmaktadır. Bu yapı katlarının bir kısmı günü-
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müze daha iyi korunmuş olarak gelmiş, bazıları ise ancak bazı duvar par
çaları ile belirlenmiştir. Ayrıca yapı katları çoğu kez iç içe, aralarında

çok az toprak dolgusu bırakacak şekilde üst üste gelmiştir. Bu yerleşmeyi

gezenlerin aklını karıştırmaktave yapı gelişimi ve yerleşme planının an
laşılmasını güçleştirmektedir.

Bu sorunu çözmek için, yapılan düzenlemede, çayönü yerleşmesin

deki yapı türleri ile yerleşme planının en belirgin özelliklerinin eskiden
yeniye kadar temsil edecek 5 yapı katının seçilmesi ve yalnızca bunların

sergilenmesi kararlaştırılmıştır.Böylelikle gelen ziyaretçi, kazı yöntemi
nedeni ile değişik düzlemlerde, karmakarışık ve izlenmesi güç yapı par
çaları ile değil, plan veren belirgin düzlemler ile karşılaşacaktır. Bu
amaçla en eski "yuvarlak evler'', ızgara planlı yapılar, taş döşemeli yapı

lar, meydan ile hücre planlı evler ve geniş odalı evlerden birer yapı katı

sergilenrnek için belirlenmiş, ayrıca bu yapı katlarına bağlı olmaksızın

büyük ve anıtsal nitelikteki saltaşı, kafatası, mozaik yapıların da korun
ması kararlaştırılmıştır.

Yukarıda sözüedilen her bir yapı katının farklı renk ve nitelikte dol
gu toprağı vardır. Orneğin, ızgara planlı yapıların dolgusu daha küllü ve
sarımsı kahverengi, hücre planlıların ise daha yanıklı ve kırmızımsıdır.

Sergileme için düzenleme y.apılırken,gelen ziyaretçiye daha görsel bir iz
lenim vermek için, sergilenecek yapı katlarının toprak dolgu renklerinin
daha abartılarak kullanılması ve yerleşmedeki değişik evreleri, yalnızca

düzlemler olarak değil, değişik renkler ile de belirtilmesi kararlaştırılmış

tır.

Bu uygulama için kazı yerlerinden bazılarının kısmen doldurulması,

bazı yapıların da, önceki yıllarda kaldırılan ya da bozulan kısımlarının

yeniden yapılması gerekmiştir.

2) Onarım yapılırken yabancı hiç bir madde kullanılmaması,çayönü
döneminin duvar örgü yöntemine bağlı kalınması.

3) Bir kaç istisna dışında yapıların tek taş sırası olarak sergilenmesi.
Bu yerleşmeye gerçek ölçekte bir maket görünümü vereceği gibi, kuru
duvarların yıkılmasını önleyecek" ayrıca bozulan yerleri11 da kolaylıkla

onarılmasını sağlayacaktır. Istisna olarak kafatası yapısı, saltaşlı gibi du
varları yüksek olarak korunmuş ve görselliği ancak hacimli olarak algı

lanabilecek yapılar alınmış, ayrıca bodrum kavramını verebilmek için bir
hücre planlı yapı da yüksek olarak yapılmıştır.

4) Olabildiğince orijinal duvarların altta gömülü olarak bırakılması

ve böylelikle gelecek kuşaklara bozulmadan korunmasınınsağlanması.
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5) Her hangi bir dolgu ya da duvar yenilemesi yapıldığında, orijinal
yüzey ya da duvardan ayrılması için araya bol miktarda cam kırığı ser
pilmesi.

6) çayönü'nde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, iklimin sert
liği ve toprağın niteliğine bağlı olarak kazı alanının kenarlarının kışın ak
masıdır. Bu yalnızca kazı alanınındaki her türlü kademenin yatık bir eği

me gelmesine değil, höyük yüzeyinin de aşınarak alçalmasına neden
olmaktadır. Bunu önlemek için, açma kenarları da dahil olmak üzere, bı

rakılan her kademenin arkasına koruyucu bir taş duvar örülmesi ve bu
duvarın genel görünüşü bozmaması için samanlı toprak ile sıvanması.

7) Biriken yağmur suları için bir akaçlama yapılması ve geçirilecek
gizli boru sisteminin yalnızca bizim koyduğumuz dolgu toprağı boyunca
gitmesi.

8) Yapılan her türlü işlemin "geri dönülebilir-değiştirilebilir" olması.

Uygulamamızda bir hata görüldüğünde, ya da daha iyi bir uygulama şekli

bulunduğunda, kolaylıkla buna dönüşebilmesi.

9) İleride planlandığı gibi bir koruyucu. çatı yapılırsa, uygulamanın
buna uygun olması ve bazı büyük ve bozulmayacak buluntuların da yer
leşme içine konabilmesine olanak vermesi.

10) Gelen ziyaretçinin, hem her şeyi görebileceği, hem de yapıları

bozmayacağı gezi yollarının belirlenmesi.

UYGULAMA

Uygulama Y.Mimar Alpaslan Koyunlu'nun denetiminde, Arkeolog
Restoratör Ahmet Demirtaş tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendilerine
bu özverili olduğu kadar, başarılı uygulamaları için çokşey borçluyuz.
Yapılan proje uyarınca, bu yıl ilk olarak yerleşmenin doğu kesimi, de
neysel nitelikte, yerinde koruma, düzenleme ve onarım alanı olarak seçil
miştir. Bu alanda ilk olarak gerekli olan tesviye işleri yapılmış, önceki
yıllardan kalan ve çok aşınmış çukurlar düzeltilmiş, bilimsel belgelemesi
eksik kalan yapıların işleri bitirilmiş ve akaçlama ağı kurulmuştur. Seçi
len alan dereye doğru eğimli olduğundan, yukarıda belirtilen 5 yapı

katının kademeli olarak en eskisidere tarafındaolacakşekilde sergilen
mesine ve güneyde dereye bakan düzlemin "ızgara planlı" yapılara ayrıl

masına karar verilmiştir. Bundan daha eski olan ve ancak bir kaç örnekle
tanıdığımız yuvarlak planlı yapıların ise, ızgara planlı yapılar düzleminin
içinde, bu düzlemin bütünlüğü bozmayacak şekilde oyuk olarak yapılma

sına karar verilmiştir.

Bu amaçla 1990 yılında yuvarlak planlı 2, ızgara planlı 2 yapının

onarım ve düzenlenmesi tamamlanmıştır. Taş döşemeli yapılar ve mey-
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dan evresinin yeri hazırlanmış, ancak bu yıl bu döneme ait kalıntılar ona
nlmamış, buna karşılık en üstkademeyi oluşturan hücre planlı yapılar

dan 6, geniş odalılardan da bir örnek onanlmıştır. Ayrıca mozaik tabanlı

yapı ele alınmış, orijinal duvarlan ile ocak yeri koruma altına alındıktan

sonra onanmı yapılmıştır. Böylelikle doğu alanı tam olarak bitirilmemiş

se de genel bir görünüm kazanmıştır.

Doğal aşınmanın önlenmesi için de kenarlar ve kademeler boyunca
ı60 m kuru duvar örülmüş ve bunun üzeri de samanlı toprak ile sıvan

mıştır. Bu çalışma yapılırken, yalnızca koruma duvarlannınen üst sırası

nın üzerinde, duvann su çekmemesi için çimento bir kanal yapılmış, çi
mentonun görülmemesi için üzeri toprak ile örtülmüştür.

1990 yılında koruma için. sit alanını çevreleyen 1 km uzunluğunda

tel örgü çekilmiş, biri ana giriş, ikisi toprak dökmek için olmak üzere 3
kapı yapılmış, sit alanını derinlemesine yaran sel yarıklan doldurulmuş

ve gerekli yerlere set duvarları yapılmıştır. Tel örgü, yerleşmenin görü
nüşünü bozmaması için, olabildiğince düşük kattan geçirilmiştir. Gelecek
yıldan itibaren tel örgü boyunca bitkilerden yeşil bir kuşak oluşturulması

da düşünülmektedir. Buraya ekilecek olan bitki türlerinin, çayönü döne
minde bu bölgede yetiştiğini kesin olarak bildiğimiz bitki türlerinden ol
masına özen gösterilecektir. Böylelikle yerleşmede mimari kadar eski or
tamın da tanıtılmasına olanak. sağlanacaktır.

YAYıNHAZIRLlGI

1990 yılında tüm eski kazı buluntularının bilgisayara yüklenmesine
başlanmış ve bu geniş ölçüde bitirilmiştir. Yayın ve değerlendirme hazır

lıkları bilgisayar verileri esas olarak hazırlanmaktadır. 1990 yılında, Ça
yönü küçük buluntularındankil heykelcikler yayınlanmış',diğer buluntu
ların büyük bir bölümü de yayına hazır duruma getirilmiştir.

TANıTıMVE SERGİLEME

çayönü buluntulannın gereği gibi tanıtılması ve sergilenmesi için 4
aşamalı bir sergileme planlanmıştır. Bu aşamalar ve 1990 yılında yapılan

çalışmalar şunlardır:

1) çayönü yerleşmesinin en ilginç yönlerini, seçilmiş en güzel bu
luntular ile teşhiri 1992 yılında açılacak olan Diyarbakır Müzesi'nde ger
çekleşecektir. Diyarbakır Müzesi'nde özellikle çayönü yerleşmesininge
lişim süreci ve yapıları ile ilgili, kazı yerine gidemeyenlere fikir verecek
şekilde teşhir edilecektir. Bu amaçla, diğer işlerin yanı sıra ekibimiz üye-

Morales, V.B Fiquriııes and Other Clay Objects from Sarab and Çayônu, Oriental Institute
Communİcations no: 25, 1990.
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lerinden Arkeolog-Restoratör Ahmet Demirtaş.Diyarbakır .Müzesi'nirs
içinde, Çayönü'nünen.güzel bulunmlarınıveren eYyapısının bi, odasım
v~ k~fatası,yapı~ı!1ı!lj,n üst evresini in,a etmişt~ a~y~elikl~müzedeld~'"
sık bır eser teşhirinih-yanı sıra, eserleri bulunduğu gıbı sergıleme olanağı

da ortaya çıkmıştır.

2) çayönü tanıtımının ikinci aşaması çayönü kazı yerinin 7 km uza
ğında ve zorunlu gidiş yolu üzerinde Ergani ilçesinde bu yıl boşalan tari
hi Hükümet Konağı'nda olacaktır. Ergani ilçesinin ayakta kalan tek tarihi
yapısı olan eski Hükümet Konağı'na gelecek ziyaretçinin kazı'yerini ge
zeceği düşünüldüğü için burada yerleşrrıeyi tanıtmaktan çok, çayönü'nün
dünya kültür tarihi içindeki. yeri ve katkısı vurgulanacaktır. Bu arada
özellikle vurgulanacak olan konular şunlardır:

a) Çayönüyerleşmesinin en önemli özelliği olan ilk tanrnın başlangı

cı ele alınacak, buğdaya dayalı tanrnın ilk ortaya çıkışından günümüze
kadar geçirdiği aşama, etnolojik örneklerden de yararlanarak belirtilecek
tir. Bu arada dünyada bilinen en zengin genetik buğdayçeşitlemesine sa
hip olan Ergani ovasının önemi de belirtilecektir.

b) Ergani bakır madeni dünyada bilinen en eski maden ocağıdır /ve
tüm tarihi çağlarda da önemini korumuştur.Çayönü'nde. daha taş devrin
de, dünyanın başka yerlerinden 2 bin yıl önce madenciliğe geçilmiştir-.

Yapılacak sergilernede çayönü ve Ergani bakır madeninin önemi özellik
le vurgulanacak şekilde bir ilk madencilik teşhiri oluşturulacaktır.

c) çayönü mimarinin gelişmesinde en önemli basamaklardan birini
oluşturmaktadır. Üzellikle kerpiçin bulunması, yuvarlak kulübelerden taş

temelli dörtgen yapılara nasıl geçildiği, ilk kapılar ve merdiven çayönü
kazılannda çok iyi izlenmiştir. Burada yapılacak teşhirin köy mimarisi
nin gelişimini vurgulayacak şekilde, gerek çayönü örneklerinden ve ge
rekse Ergani ovasındaki, halen yaşıyan sivil mimari örneklerinden yarar
lanması düşünülmektedir.

3) Sergilemenin üçüncü aşamasının çayönü kazı yerinin hemen 100
m ötesinde, kazı yerinin bir parçası durumundaki Hilar kayalıklannın

üzerinde kurulmuş Sesverenpınar köyünde yapılması düşünülmektedir.

çayönü ile bir bütünlük oluşturan Hilar kayalıklannda 1979 yılında baş

ladığımız ve zorunlu olarak ara verdiğimiz temizlik çalışmalanna 1991
yılında yeniden başlanacaktır. Köyde bulunan eski bir ağa konağı da,
eğer kamulaştırma işi gerçekleşebilirse, onanlarak kazı yerinin bir ön ta
nıtım yapısı olarak değerlendirilecektir. Burada daha çok plan, fotoğraf

ile bir anlatım düşünülmektedir.

2 Max-Planck-Institute, "Çayönü and the Beginnings of Metallurgy"
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çayönü'nün tahıl veevcilleştirmeyedayalı köy hayatının en eski ör
neklerinden olduğu ve günümüz uygarlığının da önemli bir basamağını

oluşturduğunu yukanda belirtmiştik. çayönü yerleşmesininbu önemi ya
bani buğday, mercimekgiller gibi bitkilerin tanma alınması, koyun ve ke
çinin evcilleşmesi ile gerçekleşmiştir. Yukanda belirtilen projeler gerçek
leşir, gerekli olanaklar da sağlanırsa, Sesverenpınar köyünün hemen
yanındaki tepede, bu yabani türlerin doğalolarak bulunacağı, "Ilk Uretim
Milli Parkı" oluşturulması planlanmaktadır.

4) Sergilemenin en son aşamasını kazı yeri oluşturacaktır.
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Resim: 1- çayönü'nde 1990 yılında çalışılan alanlar
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Resim: 2- Çanak çömlekli yerleşmenin planı



Resim: 3a- P 25 G, H ve P 24 G, H açmalan, 2. tabakanın genel görünüşü

Resim: 3b- P 25 'G 2.-tabakarun üstten görünüşü
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Resim: 5a- P 24 i açması, çanak çömlekli ve çanak çömleksiz höyi.iğtin yamacı

Resim: 5b- P 24i açması, çanak çömleksiz tabakaların altından gelen çanak çömleksiz tabaka
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Resim: 6- 23 M açması 8. tabaka çanak çömleksiz höyüğün "kanallı yapılar evresi"ne ait
tabaka, ortada 2. binde açılmış olan kanal

Resim: 7- Izgara planlı yapıya ait kalıntılar
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·.steren planpıları go. . 8- Onarılan yaResım.
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Resim: l l a- Onarılan hücre planlı yapılar evresinin batı kesimi

Resim: llb- Onarılan hücre planlı ve geniş adalı bir yapının kuzey-kuzeybatıdan kısmen

görünüşü
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Resim: 12a- Yağmur sularını akıtmak için toprağa gömülen boru sistemi ve onarılan ızgara

planlı yapılardan biri

Resim: 12b- Onanlan ızgara planlı yapıların batıdan görünüşü
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Resim: 13- Onarılan alanın güneyden Hilar kayalıklarındangenel görünüşü



Resim: 14a

Resim: 14c

Resim: l4b

Resim: l4d

Resim: 14a,b,c,d- Çanak-çömlekli höyükte 2. tabakada bulunan kilden insan ve hayvan
heykelcikleri
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Resim: 15a- Çanak çömlekli höyükte 2. tabakada bulunmuş 2 tane aycık şeklinde

boncuk

---2rO 3cm"1i --......__

Resim: 15b- İlk Tunç Çağ II'ye ait tunç bir
~- iğne

Resim: 15c- Çanak çömleksiz Neolitik
tabakalardan bulunmuş

bezerneli oluklu taş
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1990 YILI ILIPıNAR KAZıLARı

Jacob ROODENBERG*

TASARı

Bursa ili, Orhangazi ilçesindeki Ilıpınar'da 1.8-1.10.1990 tarihleri
arasındaki 4. kampanya kazı tasansının amacı; Kuzeydoğu Anadolu'nun
ilk tanrncı toplumlan üzerinde araştırmalar yapmak ve böylece VI.-IV.
binlerde Balkanlar'la Anadolu arasındaki ilişkileri daha iyi kavramaktır.

Bu ana konunun yanısıra, araştıncılar Anadolu'nun bu bölgesinin ilk
tarih öncesi yerleşmelerinden itibaren tüm devirlerin tarihleriyle yoğun

olarak ilgilenmektedirler. Çeşitli devirlere ait birçok tabakanın varlığı Ilı

pınar höyüğünün bu tür araştırmalara son derecede uygun olduğunu gös
termiştir. Tarih öncesi tabakalardan başka, arkeologlar bazı Roma Devri
kalıntılannı (M.S.1./2. asır) ve bir Bizans mezarlığını da (6. asır sonu, 7.
asır başı) ortaya çıkarmışlardır.

'90 MEVSİMİ ÇALIŞMALARI

Geç Neolitik Devir TabakalarınınSondajı

'89 senesinde küçük bir açma içinde başlatılan (S-9) bu kazılar, ge
çen mevsim sona erdirildi. Höyüğün güneybatı yamacında bir sondaj çu
kuru açılmasının nedeni.uygulanan bir seri burgu ile toprak ayınmı çalış

maları sırasında burada kalın bir Neolitik yerleşmenin varlığının

saptanmış olmasıdır. '90 daki kazılar sırasında, birçok yapı kalıntılan or
taya çıkarılmıştır, Bunlardan biri hala tahta döşemesini ve ahşap hatıllar

la desteklenmiş kurutulmuş' çamurdan (pize) duvar kalıntılarını koru
muştur. Bu tabakaya ait küçük buluntuları genelde çanak çömlek
oluşturmaktadır.Genel görüntü olarak bu çanak çömleğin parlatılmış yü
zeyli ve oval şekilli olduğunu söyleyebiliriz.

Höyük yüzeyinin 3.5 m derinliğinde ana toprağa inildi. Bunun 2 m yi
bulan Neolitik tabakalannın 1 m si geçen sene kazılmıştır.

* Dr. Jacob ROODENBERG, Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, P.K. 132.
Beyoğlu-İSTANBUL.
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İlk Kalkolitik Tahakaların Kazısı

Ana çalışma, 4 açmanın ara duvarlarının sırayla kaldırılarak birleşti

rilmesiyle elde edilen 400 mı lik bir alanın sistematik olarak yatay kazıl

masından oluşmaktadır. Böylece oluşturulan yüzeyde, bir 'mevsimde an
cak 50 cm aşağı inilirken bazı direk delikleri sıralarına ve duvar
kalıntılarınarastlanmıştır. Bu direk deliklerinin bazılarının yorumu halen
tamamlanmamış olmasına rağmen, kazı alanını 5 parsele ayıran bazı gö
rüntüleri tanımlayabilmekmümkündür. Parsele göre, birbiri üzerine yer
leştirilmiş 5 ayrı yapı evresi ayırdedilebilmektedir.Parsellerin mimari bi
rimleri 4 veya 5 m ye 6 m lik tek hacimli küçük evlerden oluşmaktadır.

Olasılıkla 20 yıl gibi bir süreyle kullanılabilen bu kulübeler sonradan yı

kılıp yerine tekrardan bir ev kuruluyordu.

Bu yerleşme katı İ.Ö. 5800 e tarihlenebilir (takvim yılıyla). Halen,
bu köy yerleşmesinin yayıldığı alanı kesin olarak belirlemek zordur, buna
rağmen yüzeyinin yarım hektarı fazla geçmemesi gerekmektedir. 400 mı

lik kazı alanında bulunan evlerin sayısını göze alacak olursak, köyün tü
münün 50 hanelik olduğunu söyleyebiliriz.

Bitki ve çiçek örtüsünün incelenmesi burada yerleşenlerin öküz, ke
çi, koyun ve domuz yetiştirdiklerive tahıl ile sebze ekimi yaptıklarını bi
ze göstermektedir. Gıda üretiminde avcılık daha küçük bir yer tutmaktay
dı.

Aileler kaplarını pişmiş topraktan imal ediyorlardı. Bu kapların ge
nel özellikleri şöyle sıralanabilir: oldukça düşük ısıda pişirilmiş, dışı aç
kılı, üzerleri çeşitli şekillerde çizi bezemeli.

Kullanılan aletler, kemikten (kaşık, olta iğnesi, iğneler), boynuzdan
ve geyik boynuzundan (keskiler, saplar) olduğu gibi çakmaktaşından ve
doğal cam (dilgiler, kazıyıcılar v.s.) ile başka cins taşlardan da (cilalı bal
talar) yapılmışlardır. Insanı ve birçok cins hayvanı betimleyen pişmiş

topraktan figürinler buluntular arasında sayılabilirler. Bu buluntulardan
oluşturulan küçük bir koleksiyon ıznik Müzesi'nde devamlı olarak sergi
lenmektedir.

S-13 Açması Kazısı

Bu açmada kazılar '89 sonbaharında başlatıldı. Burada çalışmanın

nedeni, höyük bu noktada azami yüksekliğine ulaştığından, diğer yerler
de çeşitli nedenlerle yok olmuş olan üst kat tabakalarını burada yakalaya
bilmek olasılığıydı. Geçtiğimiz mevsim bu öngörüşü doğruladı. Höyüğün
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yüzey toprağının hemen altında, pişmemiş topraktan yapılmış fakat son
radan büyük bir yangına maruz kalmış mimari kalıntılar gün ışığına -çıka

rıldı. Bu tabakaya kazılan çeşitli çukurlar (Bizans mezarları, çöp çukurla
rı) mimarinin planını anlaşılmaz hale koymuştur. Yangın tabakasının

altındaki iki katta pişmemiş kerpiçten birkaç duvar uzantısı, yuvarlak bi
çimli ocak yerleri bulunmuştur. Fakat bunlar çok kötü korunageldiğinden

anlamlı bir plan ortaya koyamamaktadırlar.

Bu yapı katının önemini çanak çömlek buluntuları vurgulamaktadır

ve mimari kalıntılarla bağlantılıdır. Tipsel açıdan bu çanak çömleği, Bal
kanlar'da yaygın bir kültür olan Vinca kültürüyle bağlantılı olarak gör
mek gerekmektedir.

Ilıpınar'da daha üst kısımlarda bu tür çanak çömleğe rastlanılmış, fa
kat belirli bir tabaka kapsamı içinde ele geçmemiştir. S- ı 3 açmasında

yalnız tabakalanma kesinlik kazanmayıp bu katın kesin tarihi de yakında

saptanabilecektir. O zaman işte Balkanlar'la Anadolu arasındaki ilişkinin

şeklini daha iyi anlayabileceğiz.

Roma Kalıntıları

Birçok kereler, yağmurlu hava nedeniyle tarih öncesi devirlerin ka
zıldığı derin açmalarda çalışmaların durdurulması gerekti. Bu zaman zar
fında ekip elemanları, höyüğün eteklerinde yer alan pınarın kıyısında gö
rülen duvar örgülerinin temizlenmesi işini ele aldı. Bu duvar kalıntıları,

beraberinde bulunan çanak çömleğe göre LS. 1 ve 2. asra tarihlenmekte
dir ve adını höyüğe veren pınarı çevrelemektedirler.

Büyük bir olasılıkla, pınarın sularını saklamak itin yapılmış bir depo
veya bir havuzun kalıntıları söz konusudur. Pınarın kenarında kare planlı,

işlevi belirlenemeyen küçük bir yapı bulunmuştur. Gelecek kazı yılların

da bu araştırmalarımıza da devam edeceğiz.
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1990 AŞIKLI HÖYÜK KAZISI
(KIZILKAYA KÖYÜ-AKSARAY İLİ)

Ufuk ESİN*

1. KAZı İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı
Aşıklı Höyük 2. dönem kazısı 5. Ağustos-30. Eylül 1990 tarihleri arasın

da sürdürülmüştür'. Bu süre içinde aynca Aksaray Projesi ile ilgili çalış

malar ve Gelveri Höyüğü'nde Aksaray Müzesi ile birlikte bu satırların

yazannın bilimsel başkanlığındabir kontrol kazısı yapılmıştır".

Aşıklı kazısına Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Burdur Müzesi
araştırıcılanndanAlaaddin Eryılmaz atanmıştır. Aşıklı Höyük kazısı İs
tanbul Universitesi, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ODTU TEK
DAM'ın adlarına ve aynı kurumların parasal desteğiyle gerçekleştirilmiş

tir'.

* Prof. Dr. Ufuk ESİN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı
Fen-PTf 34459-İSTANBUL.
Kazı kurulumuz yazarın başkanlığında t.ü Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Da
lı'ndan Yar. Doç. Dr. Savaş Harmankaya, Yar. Doç. Dr. Nur Balkan Atlı, Yük. Mim. Korkut
Atlı, Groningen Staat Universitaat Biologisch-Archaeologisch Instituut'tan Dr. Henk Wold
ring.Dr. Hylke Buitenhuis, t.ü Prehistorya Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Mihri
ban Ozbaşaran, Erhan Bıçakçı, H. Gönül Egeli, I.U. Güzel Sanatlar Bölümü okutmanların

dan FÜ~!1n Yaraş, Yüksel Dede, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans öğrencilerimizden

Nilgün O. Dede, ıbrahim Tığlı, Aymelek Karasu, Çeren Soylu, Hasan Batıbay, Kemal Er
can, Gülay Sert, Ali Ekrem Sokol, Kerem Inanç, ılhan Devir, Oya Şenkardeşler'den oluş

muştur. Kazı kurulumuz elemanlarının tümüne kazının başarısında önemli payı olan özverili
çalışmalarından dolayı burada teşekkürlerimi sunmağı borç bilirim.

2 Aksaray Projesi ve Gelveri Höyüğü kazısı için bkz.: XIII. Uluslararası Kazı, Araştırma, Ar-
keometri Sempozyumu, Araştırma Bildirileri. ..

3 Kazımıza .y~ptıklatı katkılardan dolayı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ndeki tüm gö
revlilere, I.U. Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Yönetim Kurulu'na, ODTU Rektörlüğü ve Say
manlığı'na, TEKDAM Müdürü Sn. Dr. Mustafa Ozbakan'a, !EKDAM Sekreterliği'ne içten
teşekkürler ederim.
Aksaray Valisi Sn...Rıdvan Yenişen, Belediye Başkanı Sn. Memiş Akın, DSİ 44. Bölge Mü
dürü Sn. Mustafa Ozateş ve aynı kururnda ça:lışan görevliler, Kültür Müdürü Sn. Ruhi Oz
kanlı, Mal Müdürü Sn. Rasim Böle, Aksaray TEK Müdürlüğü ve görevlileri, Müze Müdürü
Sn. Fariz Demir ekibimizin konaklama ve kazıya ilişkin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasın

da ilgi ve yardımlarını esirgemeyerek çalışmalarımızı desteklemişlerdir. Burada kendilerine
yürekten teşekkürlerimi sunarım.
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Aşıklı Höyük kazısı çeşitli zamanlarda birçok bilim adamı, yerel yö
netici ve kazı kurulunun onur üyelerinden Altın Soylu tarafından ziyaret
edilmiştir',

2. KAZ!;

2.1. Kazı Planlaması:

ı990 yılında kazılacak alanların planlanmasında aşağıdaki ilkelere
uyulması öngörülmüştür: Buna göre:

1. ı989 yılında kuzey, kuzeybatı, güneybatı yamaçlannda kazılan aç
malarda gün ışığına çıkanlan tabakaların Aşıklı Höyük'ün yüzeyindeki
lerıe bağlantılannın.kurulmasına çalışılması,

2. Yakın gelecekte Mamasın baraj gölünün düzeyi yükseldiğinde, su
yun yamaçlardan höyüğün içine sızarak tahrip olmasını engelleyecek ön
lemlerin alınması; bu nedenle ilerde yamaçlardan daha içedek bir duva
rın yapımı için yeterli alanların kazılmadan bırakılması,

3. Höyüğün kuzeyden güneye doğru eğimli bir şekilde alçalan yüze
yinde yapılacak kazılarda, ilerde Aşıklı Höyük'te bir açık hava müzesi
nin oluşturulabilmesi için, bu eğimden yararlanılarak üstten alta doğru ta
bakalaşmayı yansıtacak şekilde uygulamanın yapılması,

4. 3. madde belirtilen amaç ışığmdailerdeTürkiye'nin bu en eski ve
görkemli Akeramik Neolitik yerleşmesini koruma altına alarak bir açık

hava müzesi şekline dönüştürecekbir şekilde kazılann yürütülmesi,
5. Kuzey yamaçtaki (4 F-H açmalan) basamaklı açmada ana toprağa

vanlması,

Ayrıca ekibirnize kazı ve kamp malzemeleri bağışları ile ve bu konudaki kültür anlayışları

ile kurulumuzu son derece etkileyen Doğuş Holding üst yöneticilerinden Sn. Yücel Çelik'e,
Sn. Ferit Şahenk'e, Sn. Altın Soylu'ya, Akmetal Sanayii Başkanı Sn. Erdal Erkut'a, İstanbul
Garanti BankasıyöneticilerindenSn. Tamer Gökler ve Sn. Doğan. Şahin'e, Sn. Erhan Bıçak

çı ve Karlsruhe Universitesi Dekanı Prof. Dr. Sn. Wulf Schirmer'e teşekkür etmeği borç bili
rim. Erhan Bıçakçı ve Karlsruhe Universitesi öğrenci grubuna, Sn. Irene Esin'e, Technion
Testing and Research Labs (New Jersey) başkanları SI'!: S.E. Baturay ve O, Baturay'a yaptık

ları katkılardan dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır. üzeIlikle konaklama sorunlarırnızla il
gilenen Aknil Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. Müdürü Sn. Galip Aknil, Dsı Genel Mü
dür Yardımcısı Sn. üzden Bilen'e de burada ekibimiz adına teşekkürlerimi sunarım.

4 Bu ziyaretçilerimiz arasında yerel yöneticilerimizden Vali, Sn. Rıdvan Yenişen, Yerel Yöne
tim Müdürleri, özellikle Sn. Ruhi Ozkanlı, Sn. Mustafa üzateş ve Sn, Fariz Demir, değerli

bilim adamlarından Prof. Dr. Sn. Nimet Ozgüç, Doç. Dr. Sn. Aliye Ozten, Prof. Dr. Kuni
holm ve ekibi, Prof. Dr. W. Schirmer, Prof. Dr. J. Makkay, Akın Soylu ve Eşi Monika Soy
lu, Murat Hakman, Dr. Martina Sieger, Michael Davis, Dr. Udo Hirsch, Sn. Belkıs Baloğlu,

Prof. Dr. Cemal Güncüoğlu, Prof. Dr. Vedat Toprak, Dr. Süleyman Belen, B. Wittmann, i.
von Pilgrim, onur üyelerimizden Sn. Altın Soylu bulunmaktadır.
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6. Kuzeybatı yamacındaki basamaklı açmada (2-3 J-K açmaları) ta
bakalaşma sorununun ayrıntılı bir şekilde ele alınması,

7. Höyüğün güney sınırını belirliyen ve büyük ölçüde aşınmış olan
dik yamaç kesidinde görülen yapi kalıntılarının araştırılmasına,karar ve
rilmiştir.

2.2 Kazı Uygulaması:

Yukarıda açıklanan ilkelere uyularak:

1. 1989'da kazılmağa başlanan, höyüğün kuzeyindeki yamaçta bulu
nan 4 F-H basamaklı açmasında ana toprağa vanlmak amacı ile bir derin
sondaj başlatılmıştır (Resim: 1-2, 17).

2. 2 J-K kuzeybatı basamaklı açmasında tabakalaşmanın denetlenme
sine çalışılmıştır (Resim: 1-2; Esin 1989, baskıda).

3. 3-5 J-K, 5 L-P ve 4 P açmalarında geniş bir alanda, höyüğün bu
günkü yüzeyinden daha alta doğru kuzey-güney yönünde kazıların yapı

larak, bu kesimde bir taraftan kuzeybatıdaki 1989'da açılan 2-3 I-K, bir
taraftan da güneybatıdaki 2-4 P-R basamaklı açmalarıyla stratifrafik açı

dan bağlantıların kurulması ön plana alınmıştır (Resim: 1-15; krş. Esin
1989, baskıda).

4. Höyüğün güney dik yamacında 17 S açmasında yapı kalıntılarının

araştırılmasına başlanmıştır (Resim: 1, 16).

2.3. Yapılar, Tabakalaşma ve Yerleşme Düzeni:

Kazılar 15 açmada' aynı zaman süresi içinde paralelolarak yürütül
müş, Akeramik Neolitik Evre'nin bu en eski buluntu yerinde 812 m- lik
bir alan açılmıştır (Resim: 1-2). Kazılarda 100 kadar mekanın dolguları

boşaltılarak gün ışığına çıkarılmıştır. (Resim: 1-2. 4-17). 3-5 P ve 3-4 P
açmalarında ele geçen bazı taş temelli yapıların dışında, Aşıklı'da şimdi

ye kadar ele geçen bütün yapılar kerpiçten ve taş temelsiz olarak yapıl

mışlardır (Resim:2, 13, 14).

Höyük yüzeyinde kuzeyden güneye ve doğudan batıya doğru yakla
şık % 30'luk, bazan bunu aşan, oldukça fazla bir eğim vardır (Resim: 1
2). Bu yüzden özellikle 3-5 J-K ve 5 L-P, 4 P açmalarında eskiden sürü
lerek tahrip edilmiş tabakalardan .sonuncusuna ait bazı çukurlar ve çakıl

taşı döşeli ocak tabanıarı hemen yüzey toprağının altında bulunmuştur.

5 Çalışılan açmalar ve içerdikleri Ix l m2lik küçük plankareler şöyle özetlenebilir: 4 H 9-10 /
d-k, 4 G 9-ıo/a, 2 J 4-ıo/b-k, 2 K 9~10/a-g. 3 J 9/b-k, 3 K 1-9/a-i, 4 J 2-9/b-k, 4 K 2-9/a-i,
5 J 2-9/b-k, 5 K 2-9/a-i, 5 L 2-9/b-k, 5 M2-91a-i, 5 N 2-9/b-k, 5 O 2-9/a-i, 5 P 2-9/b-i, 4 P
5-10/b-i, 17 S 2-9/b-i (bk. Resim: 1-2).
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Tahrip olmuş bu tabakaya ait bu kalıntılar 1. tabaka kalıntıları olarak ad
landınlmıştır. Ya onların, ya da doğrudan doğruya hemen yüzey toprağı

nın 20-30 cm kadar altında ele geçmeğe başlayan yapı kalıntıları ise, ta
ban kodlarında yaklaşık 1 m ile 5 m arasında büyük yükseklik farkları

bulunmasınarağmen, 3-5 J-K, 5 L-N açmalarında,geçici olarak, şimdilik
2. tabaka olarak adlandırılmıştır (Resim: 2, 4-13) . Bunun bir nedeni ya
pılara ait duvarlarda devamlılığın görülmesi, bir başka nedeni de Aşıklı

Höyük'te izlenen ünik ve özel bir yerleşme düzeninden kaynaklanmakta
dır (Resim: 2, 4-6, 13).

Kerpiç yapılara ait ayrı mekanların taban düzlemleri arasında çoğun

lukla bazan az, bazan da büyük yükseklik farkları izlenmektedir (Resim:
2; krş. Esin 1989, Resim:5-21, 23). Büyük olasılıkla yapıların içine düz
damlardan bir seyyar merdiven yardımıyla inilmekteydi, bu yüzden aynı

yapıya ait iki mekandan birinin taban ve dam düzeyleri, diğerinkinden ya
daha aşağı, ya da daha yukarda yapılıyordu. Ozellikle 4 H-g ve 3-? J-K
açmalarındakiyapılar bu izlenimi vermektedir (Resim: 2,7- 10, 17). Ikinci
bir varsayım olarak da aynı yapıya ait bazı mekanların, gene damdan gi
rişlerin sağlanabilmesi için, 2 katlı ve onlarla ilgili diğer mekanların ise
tek katlı yapılmış olabilecekleri ileri sürülebilir (Resim: 2'de 2-3 J-K aç
maları ve 4 G açması, Resim: 7; bu "tip damdan girişler için bk. Tolun
Denker 1977, s. 63, B.b, 116, Resim: 25,121, Resim: 30; Mellaart 1966,
s. 173, 175 Fig. 5, 6).

Aşıklı Höyük yerleşmeleri genelde bitişik düzende olmakla birlikte
mahalleler bir takım insulalar (adacıklar) şeklinde planlanmışlardır (Re
sim: 2-3) Tek, iki veya üç gözlü (mekanlı) yapılar birbirlerinden küçük
avlular ve dar geçitlerle ayrılmışlardır. Mekanlar arasında duvarlarda ka
pı aralıkları bırakıldığı halde avlulardan, ya da geçitlerden yapılara girişi

sağlayacak kapı aralıklarına şimdilik daha rastlanmamıştır (Resim: 2, 4
12). Buna karşılık adalar birbirlerinden gene bu geçitler yardımıyla yak
laşık dairemsi ve ışınsal şekilde duvarların ya da duvar aralıklanmn dü
zenlenmiş olmasıyla ayrılmaktadır (Resim: 2-3, 5-14). Ozellikle bu du
rum 4 G-H, 2 J, 3-5 J-K, 5 L-P açmalarındabelirgin olarak izlenmektedir
(Resim: 2-3).

Aşıklı Höyük'te gün ışığına çıkarılan bu yerleşme düzeni günümüz
den onbin yıl öncesi için özgün bir görüntü sunmaktadır. Ancak Çatal
Höyük mimarisinin kökeninin de A,şıklı Höyük'te aranması 'gerektiği de
açıktır (Resim: 2-3; krş. Mellaart 1962, s. 46-48, Fig. 4-6; 1963, s. 47,
55,57-58, Fig. 2, 5-7,1966, s. 173,175,179,185, Fig. 5-7, 9).

Akeramik Can Hasan III'de bulunan kerpiç mimarinin Aşıklı Höyük
mimarisine çoğulgan yapısıyla benzediği görülmektedir. Ancak Aşıklı
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Höyük'te karşılaşılan yerleşme düzeni, insulalar şeklinde uygulanmış

olan bu düzen, çağı için çok gelişkin ve kompleks bir görüntü sergile
mektedir (Resim: 2-3, krş, French 1972, s. 185,. Aşıklı Höyük'te yuvarla
tılmış kıvrımlı duvarlar ve ışınsal bir şekilde oluşturulan dar duvar ara
lıklarıyla birbirlerinden ayrılan bu insulalar yerleşim alanına adeta bir
merkezden çıktıktan sonra, genişliyerek yayılmaktadır (Resim: 2-6, 8
12). Bu yüzden genellikle dikdörtgenimsi. kare, yamuk planlı mekanların

duvarları bazan bir daire parçası şeklinde yuvarlatılmakta, ya da bir köşe

çıkıntısı ile bu yuvarlaklaştırma oluşturulmaktadır. Bu yerleşme düzeni
nin geleneksel bir şekilde bütün tabakalarda uygulandığı anlaşılmaktadır
(Resim: 2).

Bir insuladaki yapıların taban düzlemlerinin diğer insulalardakiler
den çok daha yüksek ya da alçak oluşu, yerleşmenin zaman içinde yatay
eksende geliştiği şeklinde de yorumlanabilir. Buna bağlı olarak .3-5 I-K
ve 5 L-N açmalarında ele geçen ve şimdilik 2. tabakaya ait gibi görünen
insulalardaki yapı topluluklarının birbirlerine yakın süreler içinde de olsa
farklı zaman. dilimlerinde yapıldıkları da aynı bağlamda ileri sürülebilir
(Resim: 2-3). Buna göre 3-5 K açmasının güneyinde kalan ve 5 L-M aç
malarında devam eden insulaların 3. tabakaya ait olabilecekleri de düşü

nülmelidir (Resim: 2-3). Aynı şekilde 4 G açmasında Y, AF, AS, AT me
kanlarını içeren yapı topluluğu ile 2 J-K açmalarında BA-BB, AY-Z, AN
ve AH mekanlarının da 3 tabakaya ait oldukları söylenebilir (Resim: 2).
2-J açmasındaki FE, FF, FG ve BK mekanlan ise 4. tabakanın yapılarıdır

(Resim: 2). 4. tabakaya ait bir başka insulanın da 5 M'rıin güneyi ile 5N
açmasında ele geçen çakıllı yolun kuzeyindeki yapı topluluğundan oluş

tuğu.düşünülmelidir (Resim: 2, 13).

5 N-O açma/arında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda bulunan ça
kıllı yolun yerleşmeye, kenarları taş dizileriyle sınırlandırılarak yaklaşık

-4.35 m kodlarında, kuzeyinde kalan insulaların yapıldığı sırada döşendi

ği anlaşılmaktadır. Yol döşenirken yerleşmenin yolun güneyinde kalan
yapı toplulukları ile olan bağlantısı kesilmiştir (Resim: 2, Resim: 13),
Yolun güneyinde kalan ve 5-4 P açmalarında ele geçen yapı kalıntılarının

içinde bulunduğu toprağın yapısı da, yolun kuzeyinde kalan alandan çok
daha farklıdır. Burada büyük olasılıkla daha eski bir höyükleşme ile daha
yeni bir höyükleşmeğe ait yerleşmeler 5 N-O açmalarında birbirlerine
ulaşmakta, aynı düzlemde yer almaktadır (Resim: 2, 13-15). Bu eski hö
yükleşmenin güney yamacına kadar ulaştığı 17 S açmasında bulunan ya
pı kalıntılarının içinde yer aldığı toprağın benzer bir yapıda ve kalitede
olmasından anlaşılmaktadır (Resim: 1-2, 16).

5 O açmasında çakılları yolun güneyinden başlıyarak 4-5 P açmasın

da devam eden alanda ise şimdilik yukarıdan aşağı 3 tabaka izlenmektetir
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(Resim:2. 14-15): Tam bağlantı kurulmamakla birlikte 1989 yılında 4-2
P-R açmalannda saptanan 4 tabakayla birlikte Melendiz suyu ve ova düz
leminin biraz altına -15.52 m derinliğe kadar saptanan 4 tabakayla birlik
te, şimdilik höyüğün bu kesiminde, geçici olarak 7 tabakanın varlığından

söz edilebilir (krş. Esin 1989 ve res. 18-23).

4 G-H basamak/ı açması sondajında -11. 20 m derinlikten başlıyarak

-16.03 m koduna kadar inilmiş, ve yer suyunun içinde ana toprağa çalışıl

mıştır. Zaman, zaman yer suyunun yükseldiği görülmüş ve açmada çalış

mağa devam edilebilmesiiçin kazılan alan kurumaya bırakılmıştır. Derin
sondajda kazılan kültür toprağının'içinde çukuru andıran bir büyük girin
tinin, döküntü kerpiçlerin dışında bir yapı öğesirıe rastlanmamıştır. Bu
durumuyla saptanan kültür toprağı, Aşıklı'daki en eski yerleşmenin sınır

lannda bulunulduğunaişaret etmektedir (Resim: 2, 17).

1989 yılında kazılmağa başlanan bu basamaklı açmada -11.26 m de
rinliğe kadar inilebilmiş ve kesinleşinceye kadar geçici olarak 7 tabaka
saptanmıştı (Esin 1989). 7. tabaka bol yanıklı, küllü, kömür, düşük kerpiç
parçalı, içinde bol obisidien alet ve hayvan kemiğinin bulunduğu bir kül
tür toprağı ve onun içindeki çeşitli damarlarla temsil edilmekteydi.

Sondaj basamaklar şeklinde dar ve kısıtlı bir alanda yapılmıştır:

1. Basamak 4 G 7-10 /a ve 4 F 7-10 /k karelerinde -11.26 m den baş

lamış, -11.78 m derinliğe.kadar sürmüştür. 2. basamak ise 4F 7-10 /K-i
karelerinde -11.78 m den 3. basamağın başladığı -13.05 m derinliğe ka
dar uygulanmış ve bu koddan itibaren -13.65 m derinliğe kadar 4 F 7-10/
g-f karelerinde devam etmiştir. 4. basamak bu derinlikte başlatılmıştır.

Ancak -13.70 m de bulunan bir taş bloktan dolayı kazılan alan önce 4 F
8~9 /d-f ve daha sonrada 8-g/d-e karelerinde sürdürülmüştür. -14.20 m
derinliğe kadar devam eden 7. tabaka yerini bu düzlemin altında açık

kahve renkli, kerpiç kınğı kalıntılı 8. tabakanın kültür toprağına bırak

mıştır. Obsidien aletler ve hayvan kemiklerinin gitgide azaldığı bu taba
kadan sonra, -16.03 m derinlikte 9. tabakaya girilmiştir. Bu tabaka ana
toprağa işaret eden çakıllı ve kumlu bir akarsu dolgusu karakterinde ol
duğundan ve açmada su çıktığından bu düzlemin altında kazıya devam
edilmemiştir.

Höyüğün güney dik yamacındaki, güneybatısından büyük bir kısmı

erosionla uçmuş olan 17 S açmasında yaklaşık -5. 50/-5.80 m kodundan
itibaren yüzey toprağı kaldınlmıştır (Resim: 1, 16).

ı. tabaka olarak -6.10 m ile -6.40 m arasında şekilsiz (amorf) kerpiç
parçalanyla dolu, duvar izi bulunmayan sert bir dolgu toprağı ile karşıla

şılmıştır. 2. tabakanın ilk evresi (2 a) -6.40/-6.57 m kodlannda bulunan
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taş döşeli bozuk bir ocak tabanıyla temsil edilmektedir (Resim: 16). Bo
zuk ocağın hemen altından başlayarak 2. tabakanın ikinci evresine (2 b)
ait olan kerpiç duvarlar gün ışığına çıkarılmış ve bu tabaka yaklaşık -:8.00
m derinliğe kadar devam etmiştir. 3. tabakanın duvarlarının belirlenmesi
ne kadar açmada kazı sürdürülmüştür(Resim: 16). 2 b evresine ait olarak
bozuk ocağın kuzeybatısındaFe, kuzeydoğusunda FR, batısında fD, do
ğusunda FS ve Fl', güneyinde de FU mekanları bulunmuştur (Resim: 16).

17 S açmasındaki mekanların düzenlenişi, yapı tekniği ve yerleşme

düzeni, Aşıklı Höyük geleneksel mimarlık öğelerinin dışında bir görüntü
sunmamaktadır. Ancak duvarlarda kullanılan kerpiçlerin niteliği, topra
ğın dokusu 5 0-P açmalarındaki yapı kalıntılarını ve toprak dokusunu
anımsatmaktadır. 17 S açmasındaki tabakalaşma sıra düzeni, genelolarak
Aşıklı Höyük'ün diğer açmalarındakilerle henüz bağlanamamıştır. Buna
rağmen büyük olasılıkla burada bulunan tabakaların 5 O-P açmalarındaki

tabakaların uzantıları olduğu söylenebilir.

·5 P açmasının güneybatısında gün ışığına çıkarılan avlunun konumu
ayrıca yerleşrneğe dışardan girişlerden birinin burada olduğu, onu sınırla

yan mekanlarla bir çeşit çevre duvarının oluşturulduğu izlenimini ver
mektedir.

5 N-O açmalarındaki çakıllı yolun kuzeyinde kalan alanlarda 3-5 L
K, 5 L-N açmalarında kazılan ve geçici olarak, kesinleşinceye kadar,
şimdilik 2. tabakaya ait olduğu kabul edilen mahallelerde ise ilginç bir
mekan düzenlemesiyle karşılaşılmaktadır (Resim: 2). Bazen iki, bazen
daha çok yapı evresi saptanan bu yapılar içinde üç gözlü olanlarında ge
nellikle bir ocak yoktur. Buna örnek olarak 3 J-K açmalarındaki K-J-U
mekanlarından oluşan üç gözlü yapı 4 J açmasında EK-CC-CD'den mey
dana gelen birim ve 4 K açmasında da CJ-CK-CH'dan oluşan 3 gözlü ya
pı gösterilebilir (Resim: 2, 7, 9). Genellikle bu mekanların içinde ufak
buluntu da ya az, ya da hiç yoktur.

Ocaklı mekanlar ise ya tek, ya da iki gözlü yapılardadır. (Resim: 2).
Tabanları çakıl taşıyla döşeli, kenarları yassı dikme taşlarla çevrili olan
ocakların mekan içinde yerleştirilmesinde de bir yön birliği yoktur. An
cak genelolarak içinde bulundukları mekanların iki duvarının bir köşe

teşkil ettiği yerden başlayarak yapılmışlardır, 4 J açmasındaki CB meka
nı ile 4 K açmasındaki CG mekanında görüldüğü gibi bunların bazan
ağız, bazan da duvarın içinde devam eden baca deliğine sahip oldukları

izlenmektedir (Resim: 2, 8-9). Bazan bu ocaklı mekanlarda içleri ve ke
narları taş döşeli, 30-40 cm çaplarında, sığ ve ufak çukurlar bulunmakta
dır (Resim: 2; 5 J açmasında BH, 5 K'da BZ, 5 L'de CV ve 5 M açmasın-

137



da da DG mekanları, Resim 11-12). Bunlar direk deliği olabileceği gibi,
ufak silolon da teşkil edebilir.· E. Bıçakçı ise bunlann yerli mangallar
şeklinda yorumlanmasınındaha doğru olacağı kanısındadır. Bazı mekan
larda da çakıl taşından mozaik tarzında tabanlar yapılmıştır (Resim: 2,
4 J açmasında EM mekan ı). Bazan da taban üstünde kerpiçten alçak otur
ma yerleri, ya da dar kerpiç uzantılanylaufak nişler meydana getirilmiş

tir (Resim: 2, 10; 5 K açmasında DB ve 5 J açmasında BI ve BM mekan
lan).

Üstü kubbeli fınn yapılan seyrektir. 5 M açmasında 2 gözlü olarak
yapılan bir birimin DK mekanında bir ocak, DJ mekanında ise kubbesi
yıkılmış ve biraz bozuk bir fırın bulunmuştur (Resim: 2).

Ocaklı mekanlarda ele geçen ufak buluntular, ocaksız mekanlardaki
ne kıyasla daha fazlaysa da, asıl buluntu veren, bol sayıda obsidien alet
ve hayvan kemiğinin ele geçtiği yerler, mahalleler arasında yer alan dar
geçitler ve duvar aralıklandır (Resim: 2-3). Ufak buluntular ve mekan içi
taşınmaz mimarlık ögeleri yardımıyla yapıların işlevlerini kesin olarak
belirleyebilmek bu yüzden zorlaşmaktadır. Bu nedenle şimdilik 3 gözlü
yapıların daha çok konut olarak kullanıldığı, ocaklı mekanlarınmutfak ve
işlik olduklan, ancak bunlann konutlarla bağlantılı olarak bir çeşit müşte

milat gibi daha büyük yapı topluluklannın bir birimi şeklinde kullanıl

dıklan önerilebilir.

4-5 J-K açmalannda, sık, sık son derece aşınmış sar! (CO, CD, CE,
CH, CJ, BH, BO mekanları) ve pembe ( CA , CB, CG, BI mekanları) du
var ve taban sıvalanna rastlanmıştır. 5 N-O açmalannda ise DY, EE, ET
ve EF mekanlannda parlak kırmızı boyalı duvar ve kısmen taban parçala
n görülmüştür. Ancak ne yazık ki bunlar da çok tahrip olup, aşınmıştır.

Bu durum Aşıklı Höyük mimarlık geleneğinde duvar ve tabanların bo
yanmasının oldukça yaygın bir kullanımı olduğunu kanıtlamaktadır. Bu
aşınmalarda iklim, toprak dokusu, belki de Melendiz suyun oldukça sık

yatak değiştirmesi büyük taşkınlannın etkili olduğu öne sürülebilir. bu
yıl ODTU Jeoloji ekibince yapılan gözlemler, bu taşkınlar konusunda
Aşıklı Höyük ve çevresinde Melendiz suyu ve vadisinde jeolojik ve jeo
morfolojik araştırmalann yapılmasının gerektiği izlenimini vermiştir. Ha
san ve Melendiz dağlannın eteklerinden çıkarak Ihlara vadisi, Kızılkaya

köyü, Aşıklı Höyük kıyısından geçerek Aksaray'a ulaşan Melendiz Su
yu'nun (Uluırmak'ın) ancak Aksaray'ın doğusunda eski plüvial Tuz Gö
lü'ne ulaştığı bilinmektedir (Erol 1976). Bu bakımdan Pleistosen sonla
nnda plüvial Tuz Gölü'nün sınırlan dışında, Aksaray'ın güneydoğusunda

kalan alanlarda Melendiz Suyu'nun ve yataklannın jeolojik ve jeomor
folojik açıdan araştınlması Aşıklı Höyük'te ilk yerleşmelerin nasıl ve
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hangi ekolojik koşullarda başladığını da aydınlatabilecektir (krş, Erol
1976, 1).

2.3. Endüstri/er ve Ufak Buluntular

2.3.1. Obsidien Alet Endüstrisi

Kendine özgü bir morfolojik yapıya sahip Aşıklı yontma taş alet en
düstrisinin ana hammaddesini obsidien oluşturmaktadır. Yongaların faz
lalığına rağmen bir dilgi endüstrisi egemendir. Dr. N.B. Atlı'nın inceledi
ği 7188 parçadan 1450'si alet, 142'si çekirdek, -5738'i ise düzeltisiz
dilgiden oluşmakta, aletlerin çoğu kazıyıcı, sarp düzeltili ve uçlu dilgiler
den meydana gelmektedir (Resim: .19). Geçen yıla kıyasla bu yıl bulunan
uçlu aletlerin sa:yısı artmıştır. Endüstride en belirgin özelliklerden biri de
daha eski tabakalara inildikçe aletlerin boyutlarındaki büyümedir. Obsi
dien alet endüstrisinie ait ayrıntılı analiz sonuçları Dr. N.B. Atlı tarafın

dan hazırlanmaktadır.

2.3.2. Kemik/Boynuz Alet Endüstrisi

Aşıklı Höyük yerleşmelerinde kemik/boynuz alet işçiliği obsidien
endüstrisinden sonra ikinci sırayı almaktadır (Resim: 19) Obsidien dışın

da ufak bulutuların yaklaşık %90 'ını kemik/boynuz aletler teşkil et
mekte, bunlar içinde de "biz" olarak adlandırılan aletlerin önde geldiği

görülmektedir. Ancak biçimleri açısından bir "biz"i andırdığı halde bo
yutlarının büyüklüğünden dolayı olasılıkla bu aletlerin başka işlevleri

vardır. Spatulalar, toka halkaları ve çengelleri özellikle nitelikli işçilikle

riyle dikkati çekmektedir (Resim: 19).

2.3.3. Sürtme Taş Alet Endüstrisi

Hammadde olarak tüf, bazalt, bazalt cürufu, andezit gibi volkanik
kayaçlardan yapılan sürtme taş aletleri Aşıklı endüsrilerinde üçüncü sıra

yı almaktadır. Bunlar öğütme taşları, havanlar, havan elleri, taş kaplar,
ezgi ve el taşları, delikli topuz başları ve sapan taşları olarak gruplandırı

labilir. Bunların yapımlarında koparına, oyma ve süttme teknikleri kulla
nılmıştır. Sürtme taş aletlerin bazılarının benzerlerine çayönü'nde rast
lanmaktadır (krş. Davies 1982, 135. Fig. 3.3, 142, Fig. 3.10.2).

2.3.4. Ci/alı Taş Aletler ve Boncuklar

Cilalı taş aletler şimdilik diğer aletlere kıyasla çok daha az bulun
maktadır. Bunlar için bir uç düzelticisi, bir yas sı balta (Resim: 9, krş. Da
vies 1982, 140, Fig. 3.8 ve 149, Fig. 3.12) tahrip olmuş bir iskelete ait
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akikten boncuklar ve yerleşmede dağınık bulunan çeşitli taşlardan yapıl

mış boncuklar (Resim: 18) birer örnek teşkil etmektedir.

2.3.5. Az PişmişKi/den YapılmışBuluntular

Şimdilik sayılan çok azdır. Bunlar kabaca şekillendirilmişhayvan fi
gürinleri ve minik kil topanlanndan yapılmış boncuklardanoluşmaktadır.

2.4. Gömüler

5 K açması DA mekanındaçok tahrip olmuş bir İnsan iskeleti ve yer
leşmede dağınık bir şekilde bulunan insan kemikleri dışında, mekanların

taban altlanna henüz daha inilmediğinden başka antropolojik kalıntıya

rastlanmamıştır.

2.5. Besin Ekonomisi ve Toplumsal Uğraşlar

Aşıklı Höyük yerleşmesinde yaşayan insanların besin ekonomilerin
de en önemli yeri hayvansal protein teşkil etmektedir. Evcilleşme aşama
sında olan ve en fazla etinden yararlanılan hayvanların başında koyun,
keçi, avlananlann başında da yabani dev sığır gelmektedir.

Aşıklı'da ilk tanrnın başladığı, avcı ve çobanlığın yanında ilk çiftçile
rin de Aşıklı'da yaşadıklan ele geçen tanma alınmış Einkorn buğdayı ta
nelerinden anlaşılmaktadır. Yaban haldeki Einkorn buğdayı da az sayıda

olmakla birlikte ele geçmiştir. Böylece Aşıklı Höyük insan topluluklan
nın karma besin ekonomisinde ilk adımlan attıklan ve avcılığın yanında

hayvan ve bitki üretimine geçiş aşamasında olduklan gibi çok önemli bir
sonuçla karşılaşılmaktadır.

Yerleşmelerde mahallelerin sıklığı, yapıların çokluğu Aşıklı'da bu
çağ için sanıldığından daha yoğun bir nüfusun varlığını göstermektedir.
Obsidien ve kemik alet. endüstrilerindeki sayısal çokluk, hayvan kemikle
rinin olağanüstü bolluğu, Aşıklı topluluklannda hayvancılık, avcılık ve
deri işçiliğinin ön planda geliştiğini düşündürmektedir.Bu bakımdan uğ

raşlar açısından da büyük olasılıkla toplumsal yaşamda çeşitli uğraş alan
lannı içeren bir örgütlenme söz konusuydu.

3. AKSARAY PROJESİ

Aşıklı Höyük kazı kurulunun ı989'da başlattığı Aşıklı Projesi'ne bu
yıl da devam edilmiştir. Ağzıkarahan/HocaMesud Kervansarayı'nınona
nm gerektiren durumu konusunda hazırlanan ayn bir rapor Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'neve Aksaray Valiliği'ne aynca sunulmuştur.

Bu bağlam içinde Aksaray Müzesi'nin içinde bulunduğu Zinciili Medre
se'nin de çok acil bir şekilde onanlması gerektiği de unutulmamalıdır. Bu
onanm sırasındaözellikle Paşa Hamarnı ve Tüzün ailesine ait 2 ev- kona
ğın, ı989'da Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne aynca sunulmuş
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olan Aksaray Projesi'nin ilk önraporunda belirtildiği şekilde, birlikte bir
kompleks olarak ele alınması çok yararlı olacaktır.

Ihlara vadisinin "eski sit alanı" olarak kabul edilmesi memnunluk ve
ricidir. Ancak bu alana Ihlara vadisinin bir uzantısı konumunda olan ve
Aşıklı Höyük'ün içinde bulunduğu Kızılkaya köyü ile Güzelyurt ilçesinin
de bu "antik sit alanılına eklenmesi, ya da ayn, ayn "Kızılkaya köyü ve
Aşıklı Höyük" ile "Güzelyurt"un iki "antik sit alanı" olarak düzenlenmesi
herhalde tarihsel ve ekolojik çevrenin korunması açısından çok yararlı
olacaktır. Aksaray il merkezinde yeni yapılar tarihsel çevreyi bozup, kir
lenmeğe neden olmadan acil önlemler alınması gerekmektedir. Aksaray
kalesinden geride kalan yalnızca bir kaç ufak parçadan birinin 1990·yılın

da bu yeni yapılaşma sırasında bilinçsizce tahrip edilmiş olması çok üzü
cüdür.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Aşıklı Höyük'te 1990 yılında yapılan kazılarda 812 m2 lik geniş bir
alan açılmış ve 1DO'e yakın mekan gün ışığına çıkanımıştır (Resim: 2
ı7). Höyüğün güneybatısında, değişebileceği kaydıyla, şimdilik 7 tabaka
bulunmuş ve 4 G-H kuzey yamacı basamaklı açmasında ise ana toprağa.

vanlmış, şimdilik 9 tabaka saptanmıştır (Resim: 1-17).

Aşıklı yerleşmelerinin dairesel ve ışınsal duvar ve duvar aralıklan ile
birbirlerinden ayıran insulalardan (mahallelerden) oluştuğu izlenmektedir
(Resim: 2, 2,3,4-6).

Kerpiç yapıların içine büyük olasılıkla düz damlardan girilmesinin
sağlanması için, aynı yapıya ait mekanların aynı düzlemde yapılmadığı,

kademeli olduklan sanılmaktadır. Gene aynı yapıya ait mekanların bazı

lannın 2, bazılannın tek katlı ve ayrı dam düzlemlerine sahip olabilecek
leri de düşünülmektedir.

Aşıklı Höyük yapılarının konumu, mahallelerinin oluşturulma biçim
lerindeki planlama çağıiçin Unikti. Ancak Aşıklı Höyük mimarisinin iki
bin yıl sonraki Çatal Höyük mimarisinin kökenini teşkil ettiği de açıkca

belli olmaktadır. Ufak buluntular arasında obsidien, kemik/boynuz ve
sürtme taş alet endüstrileri, ön sıraları almaktadır (Resim: 19). Cilalı taş

aletler yassı balta ve bir alet düzelticisi ile temsil edilmektedir (Resim:
19). Akik ve çeşitli taşlardan yapılan boncuklarda oldukça özenli bir işçi

lik görülmektedir (Resim: ı 8).

Büyük çapta hayvansal proteine bağlı karma besin ekonomisinde en
fazla yenen hayvanlar, koyun/keçi ve yabani dev sığırdır. Tarıma alınmış
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ve yabani haldeki buğday, Aşıklı'da çiftlik aşamasına gelindiğini de ka
nıtlamaktadır.

Aşıklı Höyük yerleşmelerininsu altında kalmıyacak kesimlerinin ko
ruma altına alınarak, ileride, Anadolu'nun bu en eski ören yerinde bir
açık hava müzesinin gerçekleşmesi için 1991 yılında ön çalışmalann ya
pılması ve bir projenin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Anıtlar ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü'nce bu bakımdan gerekli işlemlerin şimdiden kazı

kurulumuzla birlikte ele alınmasında kuşkusuz büyük yarar vardır.
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Resim: 3- Insula (mahalle) ayrımlarını gösteren şematik plan



Resim: 4- 3-5 J-K açmaları. Kuzeyden görünüş

Resim: 5- O-J ve 3-5 K-J açmaları. Güneyden kuzeye görünüş
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Resim: 6- 5 M~L açmaları. Kuzeybatıd,an görünüş

Resim: 7- 3 J-K açmaları. Güneyden kuzeye
'bakış. Sırayla: L,FK,V, U,J,K, A ve H
mekanları
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Resim: 8-4l-K açmaları. Güneyden kuzeye
bakış. Sırayla: CN,CL,CP,CK,
CL,CH, CG, EN, CE, CD, CC,
EK mekanları

Resim: 9- 3-4 K-J açmaları. Doğudan batıya bakış. Sırayla: CL, CP, CG, EN,
CE, CN,CP,CK,Cl,CH,CD,CC,EK, FL,FK,V, 1 ve K mekanları



Resim: 10- 5 K açması. Kuzeybatıdan görünüş. BZ-BV, DA,DB ve DC mekanları

Resim: 11- 5 L açması. Doğudan batıya bakış. Sırayla: CZ,CY,CR ve DG,CV,CU mekanları
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Resim: 12- 5 M açması. Doğudan batıya bakış. Sırayla: DH,DJ,GK,DG,CV,DN,DM,DL
mekanları

Resim: 13- 4 P, 5 P-N açmaları. Kuzeyden
güneye bakış. Sırayla: 5 P açması:

ET,EU,EB, ES,FB; 5 O açması: El,
EE, EG,ED,EY,EF,EG ve 5 N
açması: PP-DR,DZ, EA,DS,DT,DU
mekanları
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Resim: 14- 5 O-P açmaları. Güneyden kuzeye bakış. Sırayla: 5 O açması: EJ,EE, EC, ED,
EY,EF,EG,EH,ED ve 5 P açması: EO,EP,ES,ET,EU,ER ve FB mekanları

Resim: 15- 5 O-P açmaları. Güneybatıdan kuzeye bakış. Sırayla: 5 O açması: EJ,EE-EC,ED,
EY,EG-EF mekanları, 5 P açması: EO,EP,ES,ET,EU,ER,FP mekanları
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Resim: 16- 17 S açması. Kuzeybatıdan görünüş: Sırayla: FC,FR,FD,FS,Ff ve FU mekanları

Resim: 17- 4 H-F açması ve derin sondaj
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Resim: 18- Akik ve çeşitli taşlardan boncuklar

Resim: 19- Obsidien, kemik, boynuz ve cilalı taştan ufak bulııntıılar
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HÖYÜCEK KAZıLARı 1990

Refik DURU*

Höyücek kazılannın ikinci dönem çalışmalanna, 21 Temmuz-S Ey
lül 1990 tarihleri arasında devam edildi. Bu kazı sezonunda, bir önceki
yıl kazılan ve' herhangi bir yapı kalıntısı bulunmayan, J/5,7-8 karelerinin
arasında kalan J/6 karesinde çalışılmağa başlanmış ve höyük yüzeyinin
25 cm kadar altında, yoğun mimari kalıntılara rastlanmıştır. Mimarlık iz
lerinin gelişmesine uygun olarak, daha sonra K/5-6 plan karelerinde de
çalışılmış, kazı alanı mevsim sonunda 400 ·m2 ye ulaşmıştır (Resim: 1 ve
2). 1990 kazılannda, ortalama 2 m kalınlığındaki üst birikim toprağı için
de, iki yapı katı saptanmış ve bunlar yukandan aşağıya doğru olmak üze
re, i. ve II. yapı katlan olarak isimlendirilmiştir.

Mimar/ık

i. yapı katı: i. yapı katının çok bozuk ve parçalar halindeki duvarlan
K-J/5 karelerinde ele geçmiştir. Birbirine paralelolan bu küçük duvar
parçalannınbirbiriyle ilişkisi ve ait olduklan yapılar konusunda bilgi edi
nilememiştir (Resim: 1). Sadece çukurun orta kesimlerindeki iki paralel
duvar arasında, zemini kerpiç döşeli ve sıvalı bir alan vardır ve burada
çok sayıda pişmiş topraktan insan figürini, idol ve değişik türde eser ele
geçmiştir. Buluntulann niteliklerini göz önünde tutarak, bu alanın kutsal
bir alan, bir adak yeri olabileceğini düşündük ve buraya 1. Kutsal Alan
adını verdik. 1. Kutsal Alan'ın 5 m kadar doğusunda benzer buluntular
veren ikinci bir kutsal alan daha vardır.

II. yapı katı: J-K/6 karesinde II. katın, biri bütünüyle, diğeri kısmen

olmak üzere, iki yapısı ortaya çıkmıştır. Birinci ev 11.5 x 8.5 m ölçüle
rinde ve iki odalıdır (Resim: 1). Duvarlar ortalama 1 m kalınlıktadır ve
taş temelolmaksızın en alt sıradan itibaren, normal biçimli kerpiçler ile
kaplumbağa sırtı biçimli (plano-konvex) bir tür kerpiçle örülmüştür. Evin
büyük odasının tabanında sert bir sıva tabakası vardır ve ortadaki birkaç
yassı taş, büyük olasılıkla bir ağaç dikmenin basması için konulmuştur.

* Prof. Dr. Refik DURU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı, Fen-PTT 34459-İSTANBUL.
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Evin ikinci odası, büyük odadan ince bir duvarla aynımıştır ve arada kapı

yoktur. Bölme duvann ortalannda, önceleri bir geçidin olduğu ve buranın

sonradan doldurularak kapatıldığı görülmüştür.

II. katın bir bölümü kazılan ikinci yapısı, tranşenin batı kenanndadır

(Resim: ı ve 2). Yapının 80 cm kalınlıktaki dış duvarlannda, normal bi
çimdeki kerpiçlerle plano-konvex kerpiçler birarada kullanılmıştır. Yapı

nın, içindeki bazı taşınmaz eşya ve küçük buluntular nedeniyle, dinsel iş

levli olduğu düşünülmüş ve 'Tapınak' olarak isimlendirilmiştir.Tapınağın

iç döşemenin sadece bir kısmı anlaşılabilmiştir. Kuzeydoğu köşede kü
çük bir hücre ile ona yapışık durumda, beş basamaklı minyatür bir merdi
ven vardır. Hücrenin oda içine açılan dar kapısının eşiğinde ve taban üze
rinde geyik boynuzlan, geviş getiren büyük baş hayvanlara ait alt çene
kemikleri ve 8-10 kadar aşık kemiği bulunmuştur. Basamaklan 10 cm
yüksekliğinde olan .merdivenin önünde iri bir mermer çanak, bunun için
de ikinci bir keramik kase, bir taş keski ile mermer çanağın yanında çiz
me biçimli bir kap durmaktaydı. Merdivenin arka tarafında, tabana açıl

mış bir çukur içinde de, binlerce küçük sileks dilgi bulunmuştur.

Tapınağın doğu duvanndaki bazı platformlar üzerine kilden yapılmış ku
tular, duvar diplerine, yine kil kenarlı küçük tahıl kutulan ve büyükçe
ambarlar yerleştirilmiştir. Bu kutuların bazılan, içine dikine ağaç dallan
konan ince kil kenarlı iken, büyük ambarlar 10 cm kalınlıkta massif kil
levhalarla yapılmıştır. Odanın orta kısımlannda da, yanyana üç büyük
ambar ve kalın bir ağaç dikmenin boş kalmış yuvası bulunmaktadır.

Tapınağın tam planını bilmiyoruz. Kapı büyük olasılıkla kazılmayan

batı kesimde kalmıştır. Merdiven ve hücrenin daha kuzeyinde kalan alan
daki ocak yeri ve bazı duvarların ise, II. yapı katına mı, yoksa daha eski
bir yerleşmeye mi ait olduğunu, kesin olarak saptayamadık.

Keramik

i. katın, gri veya kahverengi hamurlu, iyi açkılanmamış ve çoğu kez
büyük bir yangın sonucu deforme olmuş durumdaki keramiğinden, pek
çok tüm örnek bulunmuştur. Form repertuvannda, çoğunluk kaseler ve iri
çanaklarda olmak üzere, genellikle basit kaplara rastlanmaktadır (Resim:
3/1,2). Birinci kazı döneminde bulduğumuz ve dudağının içinde veya dı

şında, bazen de her iki tarafında kabartısı olan keramik türünün, i. kata
ait olduğu anlaşılmıştır. Bu basit keramik yanında, <:ız sayıda olmak üze
re, kabartma ve boya ile süslemeli olanlar da vardır. Ilginç olan husus, tu
tamak ve kulplann kullanılmamışolmasıdır.

II. katta keramik tümüyle değişmiştir. Genellikle hamur renkleri kah
ve ve koyu gridir, ancak formlar daha sofistike, pişme ve açkılama daha
iyidir. Kaplarda silindirik ip delikli tutamaklarla, parmak delikli tutamak-
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lar pek yaygındır (Resim: 4/1). Bu katın ilginç buluntularından ikisi, çiz
me biçimli kap ile böbreğe benzeyen kaptır (Resim: 4/2~3).

Küçük buluntular

Her iki yapı katında irili ufaklı, 50 den fazla taştan keski ve balta bu
lunmuştur. Ikinci büyük buluntu türü, pişmiş topraktan ana tannça figü
rinIeri ve idollerdir. Sadece I. yapı katında ve çoğunlukla 1. ve 2. kutsal
alanlarda bulunmuş olan bu tür eserlerin küçük bir kısmı natüralist şekil

lendirilmiş, fakat steatopiji çok vurgulanmamıştır(Resim: 3/3). Kısmen

stilize figürin ve idollerde göğüs, göbek, sex alanı gibi bazı ayrıntılar

gösterilmiş ve iki tanesinin vücudu üzerine noktalama yapılmıştır (Re
sim: 3/5). Sayısal bakımdan çoğunlukta olan idol tipi, basitçe şekillendi

rilmiş olanlardır. Kısmen veya tümüyle stilize edilmiş betimlerin hiçbiri
nin başları yoktur ve baş olması gereken yerde, yuvarlak kesitli bir delik
bulunmaktadır (Resim: 3/4). Tahta, kil veya taştan yapılmış ince uzun in
san başlarının bu deliklere sokulduklarında kuşku yoktur. 2. Kutsal
Alanıda bulunan bir idolün de, kemikten başının olduğu saptanmıştır (Re
sim: 3/6). Bütün figürin ve idollerde iskemle üzerinde veya yerde oturma
pozisyonu tekrarlanmış. sadece iki örnekte ayakta duran insanlar tasvir
edilmiştir.

Pişmiş topraktan dikdörtgen prizması biçimii ve üzerinde noktalar
olan nesneler, yuvarlak yassı diskler, taştan yapılmış yukarıya doğru ha
fifçe daralan silindirik idol başı ile çizme şeklinde askı tanesi (Resim: 3/
7) ve kemikten idol başları i. yapı katının diğer küçük buluntularıdır.

II. katta insan figürini yoktur. Bu yapı katının ilginç eserlerinden bi
ri, kilden yapılmış bir masa modelidir (Resim: 4/4). Dört ayağına da hay
van başı kabartmaları apıike edilmiş olan bu masanın, açık krem renk as
tarı vardır ve üzerine kırmızı boya ile niteliği anlaşılamayan bezerne
yapılmıştır. II. katta birkaç tane de kil tabla bulunmuştur. II. katın diğer

küçük buluntuları,mermerden yapılmış üç çanak, sileks dilgi çekirdekleri
ve küçük bir çukur içinde birarada bulunmuş binlerce minik dilgidir.

Sonuçlar

İkinci dönem çalışmalarında saptanan iki yerleşme evresinin mimari
uygulamaları ile küçük buluntuları arasında çok büyük farklılıklar vardır.

Örneğin II. katın kaplumbağa sırtli kerpiçleri i. katta bilinmemektedir.
Keramikçilikte, gerek yapım gerekse form açısından, iki yerleşmenin ge
lenekleri birbirinden tümüyle ayrıdır. i. katta 4Q'a yakın figürin ve idol
var iken, II. katta bunlardan hiçbir örnek yoktur. Iki yapı katı arasında sa-
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dece taş keski ve baltaların benzer şekilde ve çok sayıda yapılmaları or
taktır. Kanımızca bu kapsamlı farklılıklar, iki yerleşim evresinde yaşayan

insanların birbirlerini tanımadıklannı göstennelidir; başka bir söyleyişle,

arada bir zaman farkı, bir boşluk herhalde vardır.

Höyücek ile 30 km kuzeydeki Hacılar ve Kuruçay Höyüğü gibi iki
önemli Neolitik ve Erken Kalkolitik merkez arasındaki ilişkiler çok sınır

lıdır. Höyücek i. kat keramiğinin bazı örnekleri Kuruçay Neolitik ve
EKÇ katlannda, az da olsa, görülmüştür. Höyücek'in az sayıdaki boyalı

keramiği de, Hacılar-Kuruçay boya bezekli keramik geleneği ile ilişkili

gibi görünmektedir. Sanırız Höyücek ı. kat insanları ile Hacılar-Kuruçay

insanlarının ortak yaşadıkları bir dönem vardır ve bu, büyük olasılıkla

Neolitik çağ'ın sonları ile belki EKÇ başlarında çok kısa süre olmuştur.

Tarihlerne konusunda C14 ölçümlerinin sonuçları..henüz elimize geçme
miştir. Ancak sanıyoruz ki Höyücek II. katını M.O. 6. binyılının ilk yarı

sına ve i. katı da, aynı binyılın son yarısına koymak çok yanlış olmaya
caktır.
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DEMİRCİHÜYÜK NEKROPOL KAZISI
199.0 YILI SONUÇLARI

Jürgen SEEHER*

1990 yılında Bursa Müzesi'yle İstanbul Alman Arkeoloji Enstitü
sü'nün ortak projesi olarak Eskişehir yakınlarında, Bilecik ili sınırları

içinde yer alan Demircihüyük'ün Ilk Tunç çağı nekropolünde Deutsche
Forschungsgemeinschaft tarafından finanse edilen kurtarma kazıları ya
pılmıştır'.

Batı ve Orta Anadolu'da, M.Ö. 3. binde çok az sayıda mezarlık kazıl
mıştır. Bunun en önemli nedeni, o devirde ölülerin yerleşme dışında gö
mülmüş olması ve genellikle yerleşmeler höyük görünümleriyle kolay
bulunabilirlerken, mezarlıkların saptanmasının daha zor oluşudur. Aynı

durum Demircihüyük'te de olmuştur. 1937 de Kurt Bittel, 1975-78 ara
sında Manfred Korfrnann tarafından Demircihüyük'te İlk Tunç çağı'nın
ilk yarısına ait bir yerleşme kazılmıştır. Bu yerleşmeye ait nekropol'ün
yeri ise ancak seksenli yılların başında Turan Efe tarafından saptanabil
miştir.

Nekropol, yerleşmenin 250 metre kadar batısındaki teras üzerine ku
rulmuştur. Taş ve küp kırıklarının yüzeyde oluşturduklarıkümeler, bura
da hem küp mezarların, hem de taş sanduka türü mezarların bulunduğu

bir nekropolün tahrip edilmekte olduğunu göstermekteydi. Demircihüyük
yerleşmesine olan yakınlığı, bu mezarlığın, o yerleşmeye ait olduğuna

şüphe bırakmamıştır. Bu mevkiin adını da dikkate alarak buraya "Demir
cihüyük Sarıket Nekropolü" adını verdik.

* Dr. Jürgen SEEHER, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ayazpaşa Camii Sok. 48, 80090 İSTAN
BUL.
Dr. Jürgen Seeher'in bilimsel başkanlığında, Bursa Müzesi adına yapılmış olan kazı çalışma

larına Antropolog Dr. Ursula Wittwer-Backofen, Andrea Schmelter, Topoğraf Adnan Şakar,

Fizikçi Dr. Hans Günter Jansen, Arkeoloji Ogreneilcrinden Ebru Dumlupınar, Mustafa Cev
det Aslan, Muharrem Kıeı, Arkeolog Ayşe Seeher ve Bursa Müzesi'nden Arkeolog Bekir
Tuluk katılmıştır. Ozverili çalışmalarından ötürü kazı ekibine ve her konuda gösterdiği des
tek ve yardımlardan dolayı Bursa Müzesi Müdürü Sayın Salih Kütük'e içten teşekkürlerimi

zi sunarız.
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Kazının planlanabilmesi için Fluxgate-Magnetometre adlı cihaz ile,
bu alanın manyetik değeri ölçülmüştür.Resim: ı 'de görüldüğü gibi, ölçü
lecek alan iplerle karelere bölünmüş ve her 25 veya 50 santimde bir bu
kareler içinde manyetometre ile ölçüm yapılmıştır. Bu ölçümler toprak
içindeki kuvvetli negatif ya da kuvvetli positif yüklü nesnelerin yerini
gösterir. Negatif yükler taş kümelerini, positif yükler ise pişmiş toprak
küpleri gösterebilmektedir. Bu ölçümler bilgisayar ile değerlendirilip bir
plan üzerine geçirilmiştir. Her küpün tam yeri manyetometre planı üze
rinde nokta kümesi olarak görülmemekle birlikte manyetometre planı ile
kazı sonucu çizilmiş plan genelolarak birbirlerine uymaktadır. Böylece,
bu metod ile Ilk Tunç çağı mezarlığının yayılım alanının saptanması

mümkün olmuştur.

Şimdi kazıdan elde edilmiş veriler: Kazımızın ana açmasında (Re
sim: 2), yüzeyin hemen altında ezilmiş küp mezarlara ve çok sayıda taşa

rastlanmıştır.Büyük yassı taşlarla örtülü taş mezarlar başlangıçta dikkat
lerimizi üzerlerine çekti. Büyük beklentilerle kaldırılan taş plakalann al
tında, tonlarca küçük taşla doldurulmuş çukurun dibinde, taş döşeme üze
rine uzatılarak yatırılmış durumda iskelet bulunmuştur. Bir mezarda çift
gömü izlenebilmiştir. Kazı süresince yedi adet bu tip mezar kazılmıştır

ve mezar hediyesi olarak yalnızca bronzdan bir yüzük, boğumlu iki halka
ve ucu çatallı bir alet bulunmuştur. Bu buluntular ile bu tür mezarlar bü
yük olasılıkla Hellenistik Çağ'a tarihleıımektedir.

Sayıları yüzü geçen ilk Tunç Çağ mezarları arasında bu denli sağlam
yapılı taş mezarlara rastlanamamıştır. Genellikle ölüler, yerleşmede bü
yük depo kapları olarak kullanılan küpler içine yatırılmış ve küplerin
ağızları taşlarla kapatılmıştır. Iskeletlerin sağlamlık, yani tümlük derecesi
çok çeşitlidir. Küpün boyu yetmediği için, ağız önüne ikinci bir kabın

konmuş olduğu örnekler de vardır (Resim: 3 ve 4). Resim 4'de görüldüğü

gibi ölünün başı bu ikinci kap içindeydi ve baş önüne bir testicik kon
muştu. Resim 3'te ölülerin nasıl bacaklar karına çekik olarak, yani hocker
durumunda yatırıldıkları görülmektedir. Eller genellikle baş önündedir.
Değişik bölge ve kültürlerde sık sık rastlanan bu hocker pozisyonu uyku
pozisyonu olarak yorumlanabilmektedir.

İlk Tunç Çağ'da küp mezarların yanı sıra doğrudan toprak içine ya
pılmış gömüler de vardır. Yine hecker durumundaki ölü, doğrudan çukur
içine gömülmüştür. Belki bugün kaybolmuş olan organik maddeden bir
örtü vardı. Bazen, Resim: S'te görüldüğü gibi ölünün etrafı bir sıra taş di
zisi ile çevrilmiştir. Yalnızca üç örnekte de bunların üzeri yas sı bir taşla

örtülmüştür ki bunlara taş sanduka demek mümkündür (Resim: 6). Şim

diki verilere göre küp mezarlar, toprak mezarlar ve taş sanduka mezarlar
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arasında kronolojik bir fark yoktur. Bu çeşitliliği oluşturan nedenler, ör
neğin sosyal farklılıklar araştınlacaktır.

Şimdi önemli buluntuların bir özeti: Birçok mezarda yalnızca tek bir
testi bulunmuştur. Iki ya da daha fazla kabın ölü hediyesi olarak konduğu

mezarlar çok seyrektir. Demircihöyük yerleşmesi için de tipik olan kap
formlannın dışında çok sayıda yeni kap formu saptanabilmiştir. Mezar
larda elde edilmiş keramikten anlaşıldığına göre (Resim: 7-9) kazılmış

olan mezarlar Demircihüyük yerleşmesinin Ilk Tunç çağ 2'ye ait üst ta
bakalanna, yani L-P yapı katlanna aittir. D-F30 ve H-K ya ait mezarlara
şimdilik rastlanamamıştır.Bu mezarların Sarıket mevkii dışında bir yerde
olması mümkündür. Bu nedenle şimdi kazılan mezarlığa Demircihüyük
Sarıket adı verilmiştir.

Yerleşme kazılarında sadece birkaç parça maden bulunmuş olduğun

dan, mezarlıktaki maden buluntulann zenginliği bizi şaşırtmıştır. Bu bu
luntular, bu bölge ve dönemdeki maden endüstrisine ışık tutmalan açı

sından büyük önem taşımaktadırlar. Resim 13-16'da en sık bulunan
maden nesneler olan iğnelerden seçilmiş örnekler görülmektedir.

Kısmen tahrip olmuş bir mezar içinde bronz bir yassı balta ve üstü
iki sıra mantar gibi çıkıntılarla süslü topuz başı bulunmuştur (Resim: 11).
Anadolu'da benzerleri sayılı olan bu topuz başının en yakın benzeri Ala
cahöyük kral mezarlarındandır. Ancak Alaca örneği altındır ve sekiz ye
rine 12 çıkıntılıdır. Kıymetli madenden bu örnek, bu nesnelerin basit alet
ler olmaktan öte değerler taşıdıklarını göstermektedir.

Resim 17'de görülen altın, bronz, .karneol ve dağ kristalinden boncuk
dizisi; aynca bir bronz bilezik ve altın alınlıkla birlikte bir çocuk meza
rında bulunmuştur.

Altın takılara pek çok mezarda rastlanmıştır. Bunlar genellikle gayet
ince dövülmüş, kabartılarla süslü alınlıklardır (Resim: 18). Boncuklann
dışında, bir de soyulmuş bir mezarda bulunmuş askılık kısmı kırık bir kü
pe vardır. Dövülerek oluşturulmuş bantlar sadece altından değil, gümüş

ve bronzdan da yapılmıştır. Bir çoğu alın önünde in situ olarak bulun
muştur. Bunların Ilk Tunç Çağ'daki giyimin bir parçası mı olduğunu,

yoksa özel gömü takısı mı olduğunu bilemiyoruz. Çok ince ve kınlgan

olan bu alınlıklar yalnızca kadın mezarlarında değil, erkek ve çocuk me
zarlarında da bulunmuştur.

Bir erkek mezarında baş önünde gümüş alınlık, üst kol kesiminde
bir bronz iğne, dizler önünde çok kırılmış bir kap ve bir kurşun kap (Re
sim: 10) bulunmuştur. Bu tür kurşun kaplara başka mezarlarda da rastlan
mıştır, ancak hiçbiri Resim lO'daki kadar sağlam değildir. Aynı mezarda,
ayak ucunda, bir de aydemir ağızlı balta bulunmuştur (Resim: 12). Yu-
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varlak delikler mıhlanma yerleridir; dörtköşe deliklerden geçen ip ya da
sınmlar da baltanın sapa sağlarnca oturmasını sağlıyordu. Bu silah Me
zopotamya'dan iyi bilinmektedir ve Anadolu'nun batı yansında Beypaza
n, Polatlı ve ıznik Ilıpınar'da bulunmuştur. Bu tipin daha sonraki dönem
lerde Mısır'a kadar yayılmış olduğu 12. hanedanlık dönemine, yani M.O.
2. binin hemen başına ait savaşçı tasvirinden anlaşılmaktadır.

Anadolu'da Orta Tunç çağı olarak adlandınlan bu dönemde, Demir
cihüyük'teki yuvarlak planlı, surlu yerleşme çoktan terkedilmişti. Ancak
höyüğün doğu yamacında bu döneme ait küçük bir yerleşme vardır. Yer
leşmede devamlılık olmamasına rağmen, mezarlığın yerinin seçiminde
bir devamlılık görülmektedir. Yine aynı yerde, yani Sanket mevkiinde
özellikle doğu ve güney açmalarındaOrta Tunç çağla ait, şimdiye kadar
20 mezar bulunmuştur.

Bunlar ya taş plakalardarı düzenli olarak yapılmış sandukalar (Re
sim: 19'daki sanduka alttaki Ilk Tunç çağı küp mezarını kesmektedir) ya
da Ilk Tunç Çağı'nda olduğu.gibi Önü taşlarla kapatılmış küp mezarlardır.

Maalesef bu döneme ait bütün mezarlar soyulmuştur. Küpün dibinde ke
nara itilmiş kemiklerden de anlaşıldığı gibi, Resim 20'de görülen küp me
zar da soyulmuştur. Ancak mezarı soyanlar bir taşın altında kalmış olan
dört bronz halkayı almamışlardır. Bu halkalar büyük olasılıkla bilezik ya
da halhal değil, külçe olmalıdır.

Tahribata rağmen Orta Tunç Çağ mezarlarındada bir dizi ilginç kap
bulunabilmiş ve böylece bu dönemin kap biçimi çeşitlernesi genişletile

bilmiştir (Resim: 21). Bir çocuk mezarında bir testinin yanısıra bir çift
bronz küpe bulunmuştur (Resim: 22). Bronz boncuklar arasında toz hali
ne gelmiş sarımsı yeşil fayans boncuklar vardı. Kurşun halkalar da şimdi

ye kadar yalnızcaOrta Tunç çağ mezarlarındabulunmuştur(Resim: 23).

Yukarıda özetini verdiğimiz 1990 yılı kazı sonuçları, bu mezarlıkta

kazıların devamının gerekliliğini göstermektedir. Bilindiği gibi, Anado
lu'nun batı yansında, Ilk Tunç çağla ait yerleşme ve aynı yerleşmeye ait
mezarlığın birarada kazılmış olduğu merkez hemen hemen yok gibidir.
Oldukça büyük bir kısmı kazılmış olan Demircihüyük yerleşmesine ait
mezarlığın günışığına çıkarılması, bu açıdan büyük önem taşımaktadır,

Ayrıca mezarlıktan elde edilen -bilgiler, Kuzeydoğu Anadolu'da Ilk Tunç
Çağıında var olan bu kültürün daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacak
tır. Tarımın yaptığı tahribat daha büyük boyutlar kazanmadan, mezarların
çoğunu kurtarabileceğimiziummaktayız.
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THE 1990 EXCAVATIONS AT
ARSLANTEPE,MALATYA

Marcella FRANGIPANE*

Operations during the 1990 exeavation campaign at Arslantepe were
concentrated in two different parts of the hüyük: the southwestern see
tion, which has been the main exeavation area for the last 18 years, and
the new set of squares opened on the western side of the mound in 1989.

SOUTHWESTERN AREA

Early Bronze III (Period VID)

The investigation into the Early Bronze III sequence, started on in
1987 over a large area near the top of the hill (squares D8-E8), brought to
light three more levels dating from the earliest phases of this period. The
period VID stratigraphic sequence so far uncovered in the upper part of
the mound therefore appears of considerable length with seven main
building levels, most of which are characterized by large, multi-roomed
buildings constructed according to a well planned urban lay-out which
uses substantial terraces.

There is a marked contrast between the architectural continuity of
this sequence and the peculiar characteristics of an occupation of mono
cellular structures with a roughly circular plan which dates back to the
beginning of the mature phase of this period (Early Bronze I1IB, period
VID2). Three more semisubterranean structures of this type, which, as
with the others so far discovered, were dug out of the pre-existing deposit
of Early Bronze IllA, were brought to light in the 1990 campaign in the
upper part of the slope, thus indicating a wide, though scattered location
of these special buildings (Fig, 1). The three structures were not contem
porary: they were built in at least two successive phases and seem to be
linked to the restructuring of the terraces in the settlement, The two

* Dr. Marcella FRANGIPANE, Universita Di Roma "La Sapienza" Via Palestro. 63. 00185
Roma-İTALYA.
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which are best preserved appear to have been dug, though not both at the
same time, out of an accumulation of filling layers used to fill in, in two
phases, one of the terraces from the preceding settlement. These filling
layers had raised the surface to the level of the terrace above, thereby ex
tending its width southwards by a few metres. The layers were contained
by an imposing terracing wall made up of large irregular stones which
was later raised further and used in the three subsequent phases up to the
end of the Early Bronze III.

As well as being very well preserved, the most recent of the three
circular structures (A 542) also differed from all the other structures so
far excavated in its more elongated plan with a slight narrowing in the
middle (Fig. 2). A part from this and other slight variations in shape, all
the main architectural features of these round buildings are extremely
standardized: a low mud-brick bench generally terminating with one or
two steps on either side of the entrance ran all around the walls which
were cut out of the pre-existing deposit; the entrance itself consisted of
two steps made using stone, slabs with narrow mud parapets on either
side; all the surfaces of the walls, the steps the parapets and the floor
were white-plastered.

Both the large number of these structures (fourteen uncovered up to
now), which moreover seem to be spread all over the investigated area,
and the absence of any evidence of stratigraphically connected quadran
gular buildings suggests that they must have repsented, at least in this
part of the site, a real phase of occupation. Their limited size, however,
and the absence of hearths-which are otherwise found in all the houses of
the entire sequence at Arslantepe-means they wouldn't have made very
suitable dwellings. On the other hand, both the elaborate arrangement of
this part of the settlement, related to the construction of at least some of
these structures, which is in perfect harmony with the preceding and fol
lowing urban lay-outs, and the absence of any İnterruptions İn the deve
lopment of the material culture during this period suggests that the confi
guration of these structures is unlikely to have come about as a result of
an intrusion of external elements. We can only hypothesize that the round
structures had a specialized function and that this area was used for a spe
cific purpose at a given time in the history of the settlement; the question
however remains open.

Though the round buildings rarely contained any material in situ, the
most recent room A542 did contain pottery characteristic of the Early
Bronze IIIB Malatya-Elazığ culture (Fig. 3b) as well as a grey wheel-
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made bottle of the corrugated ware type which had probably been im
ported from Syria.

The Early Bronze IllA (period VID1) settlement cut into by these
circular structures in this upper part of the mound consisted of what
seems to be a single large building with at least seven very wide rooms
built on three different terraces (Fig. 4-5). The rooms, which showed
many rebuilding or rearrangement phases, all contained hearths of the
horse-shoe type with a round platform and other domestic features such
as benches along the walls and characteristic mortar-basins consisting of
small conical pits excavated in the floor with a grinding stone at the bot
tom and thickly plastered walls. Vaulted ovens with a side receptacle for
the ashes and a thick-plastered cooking surface prepared with sherd la
yers were also found in two of the rooms.

Very little material in situ was found, but sherds painted with thin
line patterns typical of the Early Bronze IllA, besides being present
among the scarce materials close to the floor, also prevailed in the filling
layers thus suggesting that the building dates from this phase.

Early Bronze II (Period VIC)

A building with one preserved quadrangular room characterized by
numerous plastered pits in the floor was found in the northwesternmost
part of the southwestern area (squares eS-DS) after removing the Early
Bronze IIlA leveL. This room contained no material in situ and what was
found in the filling layer was also rather scarce. Hence the date of this
structure, which was built on top of the period VIB2 (Early Bronze IB)
settlement, is somewhat uncertain and we can at present only say that it
could be ascribed to either the Early Bronze II or an initial phase of the
Early Bronze III A.

One structure which can be attributed to the Early Bronze II with
certainty consists of a plastered, roughly circular, slightly sunken floor
found in the same area, to the east of the quadrangular room, whose stra
tigraphic connections were interrupted by numerous pits. A small hump
of earth, which was also plastered, found at the edge of this room, to the
south, was probably related with the entrance. The absence of postholes
would suggest that the walls were originally at least partly made using
mud.

The only constructions dating from the Early Bronze II so far docu
mented at Arslantepe, besides the great number of pits, are all extremely
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simple round structures similar to this one or even simpler (theyare ge
nerally perfectly circular without any evidence of the entrance or other
building features). Two of them contained secondary burials suggesting
they might have been re-used, while all the others were completely
empty. What these structures were used for is not an easy question to
answer, though it may be possible to hypothesize a functional similarity
to the later more complex round structures from the Early Bronze III.

WESTERN AREA (D6-E6)

Excavations were carried on in the area opened by Alba Palmieri du
ring the 1989 campaign at the top of the western side of the mound. Here
mud-brick structures datable to the Late Chalcolithic period (period VII)
were unearthed from under arecent accumulation of sieved soil probably
placed there in the past by the inhabitants of the v.illage who had previ
ously removed earth for kerpiç. The height these structures were built at
(15 metres above the level of the plain) suggests that they may lie at the
top of the oldest mound. It is thus possible that a long succession of earli
er levels is to be found in this part of the hüyük, which-it is to be hoped
-will extend the long stratigraphic sequence so far obtained at the site and
will allow a better undejstanding of the processes which brought about
the "urban" developments in this centre in the second half of the fourth
millennium.

Early Bronze lA (Period VlA)

The enlargement of the exeavation in the southwesternmost sector of
this new area (D6(8)-D6(12)), where the surface had least been affected
by modern disturbances, revealed a room (A562) with thick white
plastered mud-brick walls and an imposing stone socle. This room, which
originally must have been fairly large, was partially destroyed along its
western side by a deep trench dug by C. Schaeffer in the early fifties.
There was, in the centre of the room, a kind of platform with round edges
which had been raised as a result of successive coats of white plaster
which also covered the floor. The northern wall must have been decora
ted, during at least one phase of plastering, with paintings in red and
black on the white background, as is evidenced by various fragments
found in the collapse layer near the walL. The paintings show geometric
patterns with bands and dots, but parts of more complex figures also
seem to appear in two fragments. The style and technique of execution
are exactly the same as in the paintings found in the palatial building of
period VIA (Building IV) in the southwestern area of the hüyük.
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The building of monumental appearance of which this room is part
can, thanks to the ceramic material found in it, also be attributed to peri
od VIA, during which a local aspect of the Late Uruk culture is present at
Arslantepe. Besides the presence of a pithos, some wheel- made mass
produced bowls and various sherds of the typical wares of the period
(both wheel-made fine and semifine, sometimes with reserved slip deco
ration, and hand-made fine red- black ware of central Anatolian influ
ence), a fairly large number of shells are a peculiar characteristic of this
room. Some fragments of day sealings generally without the seal
impression were also .found, while the presence of abone wind instru
ment with an incised decoration (Fig. 9d) stresses a link with a northem
Mesopotamian tradition1.

This structure is of interest for two reasons: firstly, it documents the
large extension of the area covered by the monumental buildings of peri
od VIA, which reach this part of the tell: secondly, it was built directly
over a building from the Late Chalcolithic (Period VII) using the same
outline for its walls. This is the first example of direct stratigraphic
superimposition between the two periods.

Late Chalcolithic (Period VII)

The southern and northern walls of A562 were constructed, with a
very slight displacement towards the south and the north respectively,
over the walls of an underlying room which covers more or less the same
area. This room (A580) also had thick mud-brick walls with a stone socle
and a plastered floor with the burnt remains of a large fire-place in the
middle whose location corresponds to that of the platform built in the
succeeding room. A kind of functional continuity between these superim
posed structures seems to be also stressed by the finding in A580 of a
number of shells. The ceramic material of the underlying room, on the
contrary, differs totally in that it is typical of the Local Late Chalcolithic
culture which was clearly connected with the Amuq F horizon: it consists
mostly of chaff-faced pottery, usually red- slipped, showing high-necked
and low-collared jars with characteristic whell-turned channeled rims,
beakers with an almost carinated profile (Fig. 9 b-c) and a large number
of coarse bowls both of the flinı-scraped and sıring-cut type. Typical
coarse, roughly cylindrical, beakers with string-cut bases and often with
smears of red paint (Fig. 9a) are only found in these upper levels of the
Late Chalcolithic period.

The underlying level was less monurnental. The remains of three
rooms were found with mud-brick walls which were never thicker than

A.J. Tobler, Excavations at Tepe Gawra. Philadelphia 1950, PI. CLXXXII 6-15
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50 cm and whose foundations were built using small and medium-sized
stones. The room in the best state of preservation contained a small
hearth in the centre consisting of a slight depression in the floor in which
a coarse conical bowl was embedded. Besides a typical clay "andiron" in
situ ceramic vessels, including necked jars and small carinated beakers
with the same typology as that of the succeeding level, were found in this
structure.

Below this level part of a large monumental building with walls
which reach a thickness of 1.20 m. Was excavated (Figs. 6-7). This
building shows two phases with the 'second being a sort of partial
rearrangement of the rooms achieved by the corıstruction of smaller
partition-walls and raised unplastered floors. The room furthest west
(A582) communicated with a higher area to the south by means of a stair
consisting of a few stone steps, which 'appears to have been extended
rather than started during this phase (Fig. 8a).

The building from the first main phase of construction was made up
of several rooms of which two were completely excavated during the
1990 campaign while a third was only partly brought to light (Fig. 7a).
The preserved part of the walls was in some points about one metre high
and almost all of them appear to have been decorated with paintings in
red and black on the white plaster. Though we do not yet know what kind
of motifs are represerıted-, linear patterns with red and black narrow
bands are visible which appear to refer to the same tradition, both in style
and technique, as that shown by the later VIA paintings. A peculiar
characteristic of this building is the unprecedented presence of mud-brick
columns coated with a thick layer af mud plaster, which stood next the
walls, one in each room. One of these columns, which was about 90 cm.
in its preserved height (Fig. 8b), had a stone base which is visible under
the mud plaster coating. Both this column and the one in the southern
most room were placed symmetrically along the western wall, each close
to a small fire-place consisting of a round depression in the floor with a
hole in the middle for the embers (Figs. 6, 8b). The third column, in a
long rectangular room further east (A6 ı7), though showing the same
architectural features, is larger (cm in diameter as opposed to the cm of
the other two) and located at a greater distance from the wall, so that it
might be also considered a sort of podium-,

2 We have not yet cleaned the paintings, as they require proper restoration work carried out by
specialists.

3 This uncertainty is also due to its bad state of preservation, as it was almost razed to the
ground.
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The long room A 617, which was more than seven metres in length,
appeared to have been used, at least in its last phase, for storage purposes
(Fig. 7b). It contained numerous large and medium-sized vessels
including pithoi, large low-collared jars, large basins with flint-scraped
bases (Fig. 9d-f), as well as a number of grinding stones, which were also
significantly present in the distribution store-room of the palace-like
building of period VIA. Besides numerous bone objects such as flat
headed pins (Fig. 10 a-c), punchesand spindle-whorls, a fragmentary
white gypsum mace-head is worthy of note.

A peculiar object made with local straw-tempered dayand showing
traces of red slip (Fig, 10 e), found in the adjacent room A582, strongly
recalls the typical "hut symbols" of Tepe Gawra XI-IX4, thus confirming
the links of this Anatolian Upper Euphrates culture with contemporary
northem Mesopotamian aspects.

The monumental configuration and presumably public function of
this building is something new in the panorama of the Late Chalcolithic
culture in the Upper and Middle Euphrates Syro-Anatolian regions,
which seemed to be characterized by societies with a varied and probably
complex internalorganization but apparently without any powerful
central institutions.

Arslantepe now seems to manifest political and economic centralism
from as far back as the middle of the 4th mil1ennium. These new
discoveries suggest a continuous development from the Late Chalcolithic
to the beginning of Early Bronze i (Late Uruk period) and emphasize the
existence of local roots in the growth of a central power at this site and in
the region.

4 A.J. Tobler, Excavations at Tepe Gawra, Philadelphia 1950 Pls. LXXXVla, CLVI 59-61,
CLVII 62-66.
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Fig. 1- Arslantepe-Malatya. Circular semi-subterranean structures of period VID2 (Early
Bronze IlIB)
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Fig. 3- Arslantepe-Malatya. (a) Bone

arrowheads and pin from the
oldest Early Bronze IlIB
levels
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Fig. 3b- Painted jar of period VID2 (E.B. IlIB)



Fig. 4- Arslantepe-Malatya. Large terraced building of period VIDI (Early Bronze IlIA)

Fig.4b
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Fig. 6- Arslantepe-Malatya, Western Area. Plan of the part so far excavated of a monumental
building with mud-brick columns of period VII (Late Chalcolithic)
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Fig. 7a- Arslantepe-Malatya. (a)The building with columns from period VII (Late
Chalcolithic)

Frg. 7b- Room A617 with materials iıı sitLi
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Fig. 8a- Arslantepe-Malatya. Column building of theLate
Chalcolithic period: stair (a) and mud-brick column

Fig. 8b- Inroom A582



192

Fig. 9a- Arslantepe-Malatya, Pottery from period VII (Late
Chalcolithic)

Fig.9b
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Fig.9d

Fig.9c
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Fig. ge

Fig.9f
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Fig. 10- Arslantepe-Malatya. (a-c) Bone pins from room
A617 (period VII, Late Chalcolithic); (d) bone
wind instrument from room A562 (period VIA);
(e) Hut-symbol made of chaff-faced pottery found
in room A582 (column building of period VII)
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DARA-ANASTASlüPüLIS 1990 YILI
ÇALIŞMALARI

Metin AHUNBA y*

1986 yılından bu yana Kültür Bakanlığı Mardin Müzesi başkanlığın

da Geç Antik dönemin ilginç yerleşmesi Dara-Anastasiopolisii (merkez
ilçeye bağlı Oğuz köyü) kazı ve araştırmaya açmış bulunmaktadır. 1986
yılında lTD Restorasyon AnabilimDalı Uzmanı Y. Müh. Mimar Kani
Kuzucular ile birlikte yaptığımız topografik çalışma ve araziye poligon
yerleştirmederı sonra 1988, 1989 ve 1990 yıllarında olmak üzere gene
lTD öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılmalarıyla üç ayrı kampanyada
bilimsel çalışmalar sürdürülmüştür. 1990 yılı çalışmaları 22-30 Eylül ve
17 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihlerdeki
alan çalışmalarına ITlJ Mimarlık Fakültesi'nden Arş. Gör. Turgut Saner
ve son sınıf öğrencisi ılhan Uslu katılmıştır.

Antik kentin sağlıklı bir topografik planının bulunmaması, çalışmala

rı öncelikle yerleşmenin çerçevesini belirliyen savunma duvarları hattının

tespitine yöneltmiştir. Bu amaçla geçtiğimiz yılların kazı ve alan tespitle
ri savunma duvarları üzerinde yoğunlaşmıştır (Resim: 1). 1990 yılında da
kent savunma duvarlarının tespitleri yapılmamış bölümleri öncelikli ola
rak ele alınmıştır.

1988 ve 1989 yıllarının sit alanı tespit planlan Burç 9 ve 10 arasında

bir boşluk göstermektedir. Kent surları doğrultusunun bu kesimde yakla
şık 90 derecelik bir açıyla kuzeye döndüğü açıkça belli olmaktaysa da bu
mafsal noktasına ait sur dokusu ve burcuna ilişkin gözlem ve sorıdajlan

mız başarılı olamamıştı. 1990 yılı kazı faaliyetinin bir büyük bölümü bu
kesimin etraflıca araştırılmasına adanmıştır. Sur beden duvarları kalıntı

larının toprak yüzeyine yakın seviyelerde tespitine karşı, beklenen köşe

burcu kalıntısı ancak yaklaşık 2.00 m gibi bir derinlikte kesin olarak tanı

nabilmiştir (Resim: 2, 4). Kalıntı durumunun bozukluğu ve ayrıca

geçmişte yapılan onarım müdahaleleri özgün duvar dokusunun tespitini

* Prof. Dr. Metin AHUNBA Y, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık
Tarihi Anabilim Dalı, Taşkışla ıos, gü19I-İSTANBUL.
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güçleştirmiştir. Köşe burcunun çevresindeki arazinin bugünkü köy halkı

nın bir bölümüne ait bir geçit alanı olması burç kalıntısının bütünün açıl

masından vazgeçilmesine sebep olmuştur.

Burç eğrisinin beden duvarı üstündeki bağlantı noktası ise (Resim: 5)
kazılarak açılmış ve konumları 1/1000 plan üzerine alınmıştır; ayrıca ka
lıntının 1/200 ölçekli buluntu planı çıkarılmıştır (Resim: 1 ve 2). Kent
surlarının güneydoğu köşe burcunun tespitinden sonra geçen yıllarda ve
rilen burç numaraları bu noktadan sonra kaydırılmış ve köşe burcu, "or.
10" olarak isimlendirilmiştir.

1989 çalışma mevsimi sonunda sur doğrultusu üzerinde yaptığımız

kazı ve ·tespitler "Burç 25"e (eski Burç 24) kadar ulaşmıştı. 1990 yılında

araştırmamız bu noktadan devam ettirildi ve mevsim sonunda Burç 29'a
kadar gelinmiş oldu (Resim: 1). Şehir savunma duvarları bu burçtan son
rasında rahat kavranamaz durumdadır, bir burç kalıntısı görülmemekte
dir; sur beden duvarı olarak yorumlanabilecek kalıntılar ve duvar izleri
"Kale Mahallesi"nin yoğun konut dokusu içinde dağılmaktadır. Buralar
daki ayrıntılı çalışma 1991 yılı için öngörülmektedir.

26-29 no.lu burçların hepsi şehir dışına doğru yuvarlak planlıdır.

Dördü de yoğun onarım izleri taşımaktadır. Ozgüne en yakını Burç
28ldir, fakat büyük ölçüde tahrip olmuştur. Buna rağmen bu burcun ka
lıntısının bir bölümü, kent burçları arasında enyüksek noktayı koruyabi
lenidir (Resim: 3). Anılan kesimde burçlarla ilgili bir kazı çalışması yap
mamamıza karşılık, bu noktanın tam önünde yer alan hendek ve su
düzenlemesi 1990 yılının kazı faaliyetinin ikinci alanı olmuştur. Bu şekil

de Oğuz Deresi'nin kente girişinde uygulanan özel düzenlemenin açıklan

ması amaçlanmıştır. Hendek duvarı, Burç 28 önünde hafif eğriseldir, bir
kopukluktan sonra geniş açıyla kuzeydoğuya dönmektedir (Resim: 3).
Hendek dış duvarı üstüne hendeğe su boşaltan su olukları yerleştirilmiştir

(Resim: 6). Bugün oluklardan beş tanesi sayılabilmektedir.

Hendek duvarı kalıntısının kazısı sırasında kısmen duvarın üstünde
yer alan bir mekanın döşemesi açılmıştır. Mekanın bütünü elde edileme
miştir, büyükçe bir komplekse ait olup olmadığı da anlaşılamamıştır. Bir
tarla içinde yer alması dolayısıyla, çevresi geçmişte tahribata uğramış

olabilir. Mekanın özelliği, hendek yakınına yerleştirilmiş bulunan bir süs
havuzudur (Resim: 7). Bu su elemanı, altıgen planlıdır. su kurnası ise yu
varlaktır. Altıgenin köşeleri birer fıskiye ile donatılmıştır, yuvarlak kuma
muhtemelen fıskiyeler ile doldurulmaktaydı.

Kazısına başlanan üçüncü noktamız, köy içinde "Zindan" adıyla anı

lan büyük substrüksiyon kalıntısının batısına düşen alandadır. Mülkiyet
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sorununun büyük güçlük yaratmaması dolayısıyla ve "Zindan" çevresinin
niteliğini araştırmak amacıyla başlattığımız çalışma burada yaklaşık eşit

kenarlı bir dörtgen yapının varlığını ortaya koymuştur. Dörtgenin çevre
duvarları üzerinde yer alan üç giriş bulunmaktadır. Dördüncü kenar, biti
şikteki düşük kotlu bahçeye' sınır oluşturmaktadır. Dörtgenin ortasında L
planlı serbest ayakların belirlediği gene dörtgen bir alan oluşmuştur.

Ayakların üçü açılmış ve tespit edilebilmiştir. Orta dörtgenin içindeki dö
şeme kalıntılan, iç mekanın kireç taşı levhalarla örtüldüğünü anlatmakta
dır. Çevre koridorunda bu anlarnda bir kalıntı tespiti şimdilik yapılama

mıştır.

Kazı mevsimi sonunda buluntulann ı99 ı yılı çalışmalanna kadar ko
runmasını sağlamak amacıyla, açılan bölümler, belgelerneleri yapıldıktan

sonra, tekrar örtülmüştür.
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Resim: 4- Burç 10 kalıntısı

Resim: 5- Burç ı O'un sur duvarına bağlantısı
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Resim: 6- Hendek ön duvarında su olukları

Resim: 7- Hendek ön duvarı üstünde havuzlu oda kalıntısı
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KyzİKOS 1990 ÇALIŞMALARI

Abdullah YAYLALI*
Nurettin KOÇHAN

Cevat BAŞARAN

1 Ağustos 1990 günü başlanan bu yılki Kyzikos arkeolojik çalışma

ları 15 işçiyle 24 Ağustos 1990'a dek sürdürüldü'. Kültür Bakanlığı Anıt

lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Bursa Müzesi adına yü
rütülen çalışmalar önceki kazı mevsiminde olduğu gibi;

I) Hadrian Tapınağı Kazısı

II) Yüzey Araştırmaları

III) Sondajlar olmak üzere üç ana sahada gerçekleştirildi (Çizim: 1).

i) Hadrian Tapınağı Kazısı

Geçen yıl tapınağın güney yamacında yürütülen kazı çalışmaları bu
yıl açılan beş yeni açmada yoğunlaştırıldı. 1989 mevsiminde- kazılmaya

* Prof. Dr. Abdullah YAYLALI, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü 25240-ERZURUM.
Yrd. Doç. Dr. Nurettin KOÇHAN, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü 25240-ERZURUM.
Yrd. Doç. Dr. Cevat BAŞARAN, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü 25240-ERZURUM.
Bu dönem kazı çalışmalarına işçilerin yanısıra Atatürk .yniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden N. Oztürk, A.Y. Tavukcu, H. Kavanoz,
~. Tarımı.H. Dinç, H. Balık, S. Altınbaş. A. Altoprak, G. Yetiştiren, N. Güven, G. Erşan ve
Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden

S. Tanrıkulu ile Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Araştırma Görevlilerin
den E. Korkmaz katılmıştır.

Kazımızı destekleyen Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Bursa Mü
zesi Müdürü Sn. S. Kütük'e en güç anlarımızda gösterdikleri maddi ve manevi yardımları

için teşekkür ederiz. Ayrıca Erdek Belediyesi de kendi olanaksızlıklarına rağmen çalışmala

rımıza maddi ve manevi büyük katkıda bulunmuştur. Bu nedenle Belediye Başkanı Sn. H.
Nurol'un şahsında Belediyenin tüm personeline içten teşekkürlerimizi yineleriz. İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü'nün yardımları sayesinde günler alacak işlerimiz kısa süre içinde halledil
miştir; Sn. S. Bilican ve tüm personelinin bize verdiği bu desteği unutmanın vefasızlık ola
cağı bilincindeyiz. Bandırma Rotary Kulübü'nün çalışmalarımıza verdiği manevi desteği de
unutmak olanaksızdır. Kendilerine Başkanları Sn. Dr. H. Sıvalıoğlu'nun şahsında en içten te
şekkürlerimizi sunarız.

2 Bkz. XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1990) 17 ı vd., Çiz. 2, 3.
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başlanan E ın açması doğuya 10 m, güneye doğru IS m genişletilerek ya
maç üzerinde 3 m derinliğe ulaşıldı (Çizim: 2). Ustteki yığına örtü taba
kasının tümüyle kaldırılması ve önceki yılda ulaşılan derinliğe inilmesi
sonrasında tapınağın bu kısmında da aynı katmanlaşma belirlendi', An
cak üst dolguda rastlanılan mermer parçaları çalışmalarımızı oldukca
güçleştirdi',

Bu yıl kazılmaya başlanan E ve F açmalarının tümünde güneye doğ

ru genişletilen çalışma sahası, onceki açmalara göre daha yüksek seviye
de olup hem doğuya, hem de güneye doğru geniş bir alanı kapsamakta
dır.

E III ve özellikle F III açmasında rastlanılan kireç ocaklarının artık

ları henüz yeni sönmüş kadar canlı görünümdeydi. Sadece bu ayrıntı bile
Hadrian Tapınağı'ndaki yıkımın boyutlarını ve bizleri daha ne gibi sürp
rizierin beklediğini önceden kestirebilmek bakımından ilginçtir (Resim:
1). E III ve D III açmalarında geçen yılolduğu gibi yine Geç Bizans dö
nemi kiremit mezarlarına rastlandı. Çoğu birbirine karışmış oldukları için
sayıları konusunda kesin bilgi edinilemedi. Bu yıl bulunanlar da geçen
yılkiler gibi yaklaşık kare biçimli kiremitlerden yapılmİşlardır. Mezarlar
arasında bir tanesi tekil örnek olması bakımından ilginçti. Bu mezar için
de oldukca erimiş bir çocuk iskeleti olan küçük bir küp mezardı (Resim:
2). Aynı açmada ele geçen ve az da olsa tanınabilen buluntulardan bir di
ğeri de 2 m den fazla uzunluğa sahip, üzeri dübel delikli, yarısı kırık bir
kapı ya da pencereye ait olabilecek bezemeli bloktur (Resim: 3). Izlene
bildiği kadarıyla parça üzerindeki soffit içi alana yapraklı kıvrıkdal frizi
işlenmiştir. Fazlaca yıpranmış olmasına karşın Geç Hadrian-Erken Anto
ninler dönemine ait olduğu söylenebilir. Çalışmalar sırasında çok sayıda

ele geçen mimari bezemeli parçanın yanısıra olasılıkla bir tahtın kolluğu ..
na ait olabilecek bir panter başı bulunmuştur (Resim: 4). Panterde ağız

yarı açık hırlar durumda verilmiştir. E III açmasında bulunan parçaların

en önemlilerinden birisi sağlam olmamasına karşın bir konsol taşıyıcı ol
duğu anlaşılan bloktur (Resim; S). Bu parçanın üst.pervazında uçları dü
ğümlü kanca bezekleri, ortada Ion kyması ve altta Ion sütun başlıklarının

volüt1eri arasındaki yastığa dil yaprak işlenmiştir. Bu parça tam olmasa
da geçen yıl bulunan, daha iyi durumdaki konsol parçasının genel görü
nümü hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir'. Bu yastığın yanların-

3 XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1990) i 84, Çiz. 4.
4 Bu durum tapınakta yüzyıllar boyu yaşanan yıkımın boyutlarını göstermekte ve şimdiye de

ğin açılan kesimde sağlam tek bir yapı taşının bile bulunamamış olmasını açıklaması bakı

mından önemli bir belge niteliğindedir. Bu konuda Bkz. XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II
(1990) 172 vd., Dn. 7.

5 XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1990) 177, Res. 9.; N. Koçhan, TürkAD 29, 1991, 124,
Res. 6.
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daki sannallar konsollarınyanm sütunlar üzerine oturduğunu göstermek
tedir.

Bazı parçalan geçen yılortaya çıkanlan tapınak sütunlarınaait çoğu
tanınamayacak kadar aşınmış, ikisi selvi tomureuklu tanbur parçası ol
mak üzere küçüklü büyüklü parçalar bulundu (Resim: 6).

Tapınağın üst yapısına ait değişikbitkisel bezeklerin işlendiği, bazı

lan üzerinde altın yaldız ve kırmızı-mavi boyalar olan çoksayıda parça
ve parçalar halinde aslan başı üç çörten- ele geçti (Resim: 7). Bu yılki ça
lışmalanmız sırasında da mermer çatı kiremitlerine ait birkaç yeni par
çayla? (Resim: 8), tapınak kiremitlerininorijinal boyutlarının belirlenme
sine biraz daha yaklaşılmış oldu.

1989 kazı mevsimindeki kadar olmamakla birlikte bu yıl da tapınak

frizine ya da frizlerirıe" aİt, büyükçe bir kısmı. değerlendirilemeyeeek ka
dar küçük olan çok sayıda parça ele geçti (Resim: 9).

II) Yüzey Araştırmaları

1990 yılında da Kyzikos'taki.kazı çalışmalarının yanı sıra antik ken
tin topografyasını belirlemeye yönelik yüzeyaraştırmaları sürdürüldü:

Bu incelemeler sırasında bugün tümüyle çalılarla örtülü ve eski ya
yınlarda "bouleuterion" olarak adlandırılan" yerde kaçak kazılar yapıldı

ğına dair bazı duyumlar alındı ve araştırmalar burada yoğunlaştırıldı.

Kentin güneyinde Panormos Limanı gerisinde'? surların hemen yakınında

yeralan yoğun çalıyla kaplı bu alana girildiğinde korkunç bir görünümle
karşılaşıldı (Çizim: 1). Buraya özellikle heykel bulabilmek amacıyla ge
len "amatörler" kazıdan çok .ortalığı yağmalamışlardır. Çalılar arasında

yüzeyde bir "heykel atölyesi" görünümündeki alanda güç koşullar altında

iki gün çalışılarak yağmacıların beğenmeyip almadıkları ve özellikle baş
lannı kopararak götürdükleri çok sayıdaki heykel parçası ve bezemeli mi
mari parçanın taşınabilenleri yoğun uğraşlar sonunda kazı deposuna geti
rildi. Yüzeyden derlenen buluntular bouleuterion'un bir zamanlarki
görkemini belgeleyen figürlü frize ait büyüklü küçüklü çok sayıdaki ör
nek ve bazı mimari bezemeli parçalardan oluşuyordu. Olasılıkla frize ait

6 XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1990) 176, Res. 5.
7 XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1990) 174, Res. 8.
8 XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1990) 175, Res. 6,7.
9 F.W. Hasluck, Cyzicus (1910) 7 vd.; R.M. Ertüzün, Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki

Adalar (1964) 162; C. Başaran, Sanat Tarihi Araştırmaları Der. 9, 1990, 29, Çiz. 1; ay, Tu
rizm Yıllığı 1988-1989,71; XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1990) 179, Çiz. ı.

10 XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1990) 181, Çiz. ı.
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parçalar arasındaki yarış ya da savaş arabaları (Resim: 10, 11, 12) ile
alınlığa ait olabilecek büyük boyutlu figür parçaları ilk göze çarpan ör
neklerdir. Bunların arasında cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen giyinik
biri (Dionysos?-Athena?) (Resim: 13) ve Herakles'in sol göğüs (Resim:
14) ile sağ kolundan sarkan aslan postu pençesi (Resim: 15) en önemli
buluntulardır. Hadrian Tapınağı'nda olduğu gibi buradaki kabartmalarda
da-bazıları heykellere ait olabilir-iki farklı boyut gözleniyor.

Sonuçta bunlar frizlere ait buluntularsa iki ayrı frizin olabileceği dü
şünülebilir.

Bouleuterion'daki mimari parçaların tanınabilenleri arasında Hadrian
Tapınağı'ndakilere benzer, ancak daha küçük bir konsol taşıyıcı (Resim:
16) ve bir kapı lentosu (Resim: .17) önemli bulgulardandır. Bouleuterion
kalıntılarının hemen eteğindeki Ion ve Lesbos kyrnalanyla bezeli bu len
to taşı, o anki olanaklarla taşınamayacak ölçüde büyük olduğundan yerin
de bırakıldı. Derlenen bütün parçalar Bouleuterion'un LS. 2. yüzyılın

ikinci yarısında yapıldığını göstermektedir.

Bouleuterion'un batısında tarla açımıyla ortaya çıkarılmış bir yazıt ve
kentin doğu sur duvarlarının hemen dışında bir yağ presine ait kalıntılara

rastlandı.

lll) Sondajlar

Yüzeyaraştırmaları ve Hadrian Tapınağı'ndaki kazı çalışmalarının

yanısıra kentin değişik yerlerinde kültür katmanlarını belirlemeye yöne
lik küçük kapsamlı deneme sondajları da açıldı. Bunlardan ilki Hadrian
Tapınağı'nın kuzey doğusundaki agora içerisinde gerçekleştirildi. 5x5 m
lik açmada 2 m derine inilmesine karşın niteliksiz ve hiçbir bilgi verme
yen birkaç seramik parçası dışında herhangi bir kültür kalıntısına rastlan
madı.

İkinci sondaj ise Trakikos Limanı önündeki, bugün Demirkapı ola
rak amlan, kentin güney girişinin hemen dışındaki küçük bir tepecikte
açıldı (Çizim: 1). Eski yayınlarda "M. Mithridates Tepesi" olarak nitele
neri" bu tepenin tüm üyle yığma ve belirli bir dönemin kültür ürünlerini
içermediği, başka bir deyişle çöplük (bothros) olabileceği sonucuna varıl

dı. Buradaki kazıda ikisi yaklaşık sağlam kandil (Resim: 18) ile üzerinde
palmet bezeği olan üstün nitelikli bir kandil kulpu (Resim: 19) bulundu.
Bu kandiller Hellenistik Çağ'a ait olmalılar. Bunlardan başka olasılıkla

II Bkz. Dn. 9.
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Bizans çağı'na ait ve üzerindeki değerli taşları dökülmüş fildişi bir haç
kolye kanadı ile yine fildişi yuvarlak bir giysi aksesuarı ele geçirildi»
(Resim: 20).

1990 yılı çalışma süresinin bir bölümü de antik kentin batı surları dı

şındaki nekropol'ün araştırılmasına ayrıldı (Çizim: 1). Bu amaçlaYrd.
Doç. Dr. Cevat Başaran, köylülerden .topladığı bilgiler ışığında, daha ön
ce Prof. Dr. E. Akurgal tarafından açıldığı söylenen bir lahdi yeniden or
taya çıkarma çalışmalarına yöneldi. Nekropol bölgesinde belirlenen son
daj alanında üç günlük bir çalışmadan sonra, yüzeyden yaklaşık 1 m
derinde kırık mermer lahit kapağına rastlandı ı3.

Sürdürülen çalışmalar sonrasında yaklaşık1.35x1.35x2.70m ölçüle
rindeki sandukası bezemesiz ve kuzey uzun yüzünde dört satırlık Latince
yazıtı olan lahdin- (Resim: 21) altta yaklaşık 0.70 m lik bir podyum üze
rinde oturduğu belirlendi (Çizim: 3, 4). Podyum altındaki, olasılıkla basa
maklı kaidenin boyutları konusunda çalışma alanının ve süresinin yeter
sizliği nedeniyle henüz ayrıntılı bilgi elde edilemedi.

Podyumun alt ve üstte Attik-İon profili yeralmasına karşın lahid san
dukasının sadece altında aynı profil bulunmaktadır. Lahid kapağı İonik
tapınak çatı modeline benzetilerek; alttan itibaren Ionik kyma, dar şerit

silme, diş sırası ve yatay geison işlenmiştir. Lahid kapağının büyük oran
da kırılmış olmasına karşın üçgen ahnhklı çatının düz, yan akroterlerin,
araları çiçek rozetli palrnet ve kenger yapraklarıyla bezendiği; kırık izleri
bizi yanıltmıyorsa ahnhklar içinde de aynı tür bezemenin olduğu söyle
nebilir. Tanımlanan bu görüntüsüyle lahit, anıtsal bir tapınağı anımsat-

12 Ayrıca bu kış yöreye yapılan araştırma gezisinde burada yağmurların akıttığı toprak içinde
Klasik Çağ'a ait üstün nitelikli bazı seramik parçaları da belirlendi.

13 Bu yıl yapılan XIII. Kazı Sonuçları Toplantısında Prof. Dr. E. Akurgal'ın kazılarına katılan

Prof. Dr. C. Bayburtluoğlu ile yapılan bir söyleşide, bulunan bu lahdin önceden açılanla ay
nı olmadığı öğrenildi. Akurgal'ın bulduğu söz konusu lahdin toprak altında değil, kısmen

yüzeyde olduğu, ayrıca lahdin o günkü koşullarda çıkartılması olanaksız görülünce sanduka
sında bir delik açılmak süretiyle içinin boşaltıldığı belirlendi. Bu durumda ortaya çıkarılan

lahdin yeni bir buluntu olduğu kabul edilebilir.
14 Lahit üst pervazındaki Grekce "YITOMNHMA" ve alttaki Latince yazıtlardan lahtın iki kez

kullanılmış olabileceği düşünüldü, Ancak konunun uzmanı Dr. N. Asgari ve Dr. S. Şahin ile
yapılan görüşmede "iki kez kullanımın" çok zayıf bir ihtimalolduğu belirlendi. Buna karşın

Latince yazıtlı kesimin milimetrik bir ölçümle ölçülecek olursa Grekce yazıtlı dış yüzeyden
daha derinde ve kabaca işlenmiş oluşu lahtin ikinci kez kullanımı konusundaki düşüncemi

zin de tümüyle gözardı edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bölge yazıtları konusunda
araştırma yapan E. Schwertheim, lahit üzerindeki yazıtın 2. satırında bulunan
......THEOSEBIA .. ismine ı.s. 4. yüzyılortasından önce rastlanmadığını ve lahtin sahibi
"FL. ANTONINUS"un da, aynı yüzyılortalarında Kyzikos'un saygın vatandaşlarından biri
olduğunu belirtti. Bu durumda, lahtin ikinci kez kullanıldığı görüşümuz bir başka açıdan

doğrulanmaktadır.
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maktadır. Yukanda adı geçen ve önceden kazıldığı belirtilen lahdin de,
köylülerin ifadesine göre aynı tipi yansıtmış olması, Kyzikos'da bu tipin
"anıt-lahit geleneğinin"-yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir".

Lahit kapağının üzerindeki yumurta dizisinin işlenişine ve akroterde
ki bezerne özelliklerine göre lahit LS. 2. yüzyılın ikinci yansı içerisine ta
rihlenebilir.

15 Görünüşe göre tapınak benzeri bu tip Iahitler, Marmara Bölgesi'nde yaygın olarak kullanıl

mıştır. Bkz. Türk Tarih Kongresi i (1989) 455 Lev. 216, 15. Perinthos'daki bu lahit de,
Kyzikos'daki ile aynı tiptedir. Bilgileri için Sn. Dr. N. Asgari'ye burada teşekkür etmek iste-
ra. .
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1990 YILI ALAŞEHİR KAZISI 1

Recep MERİç*

Alaşehir'de 1990 yılı kazı çalışmaları, Gavurtepe höyüğü ile St. Jean
Basilikası'nda sürdürülmüştür.

GAVURTEPE

Gavurtepe'de kazı çalışmaları Güney Açma ve Megaron olmak üzere
iki ayrı alanda devam etmiştir.

GüneyAçma:

G 25-30/ D 40-50 karesinde 276.00 m den başlayarak 275.00 m de
rinliğe inilmiştir. Ortaya çıkarılan yapı katında 12 adet (A-L) taş duvar
temeli vardır (Resim: 1). Bunlardan A duvan diğerlerinegöre daha geniş

tir (Resim: 2). G, '1, J duvarları küçük taşlarla yapıldıklanndan dolayı A
duvanna benzerlik gösterir. C,D,E, duvarları ise arada bağlantıları bulu- ,
nan daha büyük taşlarla yapılmıştır. Batıdan doğuya doğru eğim gösteren
A duvarının kaldırılması sonucu F duvarı ile çağdaş ve benzer doğrultuda
bir duvar ele geçmiştir. Her iki duvar muhtemelen megaron planlı me
kanlara aittir.

Ele geçen çoğu in situ kaplar, küçük tek kulplu, gaga ağızlı testicik
ler (GT 90-42 [Resim: 3]), GT 90-47 [Resim: 4]), üç ayaklı, tek kulplu
geniş gaga ağızlı, çoğu perdahsız mutfak kapları (GT 90-34, 35), çift

* Prof. Dr. Recep MERİç,Girne Bulvarı, 85/12 Karşıyaka-İZMİR.
1990 yılında Alaşehir kazısına hiç bir yardımı esirgemeyen Alaşehir Belediye Başkanı Galip
Şahyar'a, Dokuz Eylül Universitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Dekanlığına, Manisa
Müzesi Müdürlüğü'ne. çalışmalarımızı resmi sorumlu olmanın yanısıra içtenlikle destekle
miş ve sorunların çözümüne pratik ve yapıcı davranmış Müze Müdürü Hasan Dedeoğlu'na,

kazı ekibinin Dokuz Eylül Universitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerindenGözde Hamamcı

oğlu, İstemi Baykal, Şafak Çulha, Serhan Akkuş ve Nurhan Kalender'e Ege Üniversitesi Ar
keoloji Bölümü öğrencileri Şüheda Saygı, Ersun Güden, Umit Aydınoğlu, Şevki Bardakçı

Jeyan Gedik ve Ufuk Menteş'e, Manisa Müzesi muhasibi Celalettin Şentürk'e ve kazı çalış

malarının enerjik elemanı Dokuz Eylül Universitesi Mimarlık Bölümü uzmanı Akın Ersoy'a
ve Fotoğraf uzmanı Işık Sezer'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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kulplu perdahsız pithoslar (OT 90-51, 58) ve içe dönük ağız kenarlı kase
lerden oluşmaktadır.

Gaga ağızlı siyah perdahlı büyük testi (OT 90-9) (Resim: 5) kaliteli
bir işçilik göstermektedir.

Diğer küçük buluntular arasında mermerden bir idol (OT 90-35) ve
beyaz parlak mermerden kase parçası (OT 90-10) dikkat çekmektedir.

Megaron

Alaşehir Gavurtepe höyüğünürı önemli bir özelliği M.Ö. 2. bine ait
anıtsal kalıntılara sahip olmasıdır. Bugüne kadar yapılan sondaj ve .kazı

lar, kiklopien sur duvarlarının yanısıra, zirvede yine aynı tarzda ve anıtsal

ölçekte bir megaron yapısının varlığını ortaya koymuştur (bkz. XI. Kazı

Sonuçları Toplantısı s. 180). 1988 yılında yapının yüzeysel taş planı çı

karılmıştı (XI. Kazı Sonuçları Toplantısı s; 182 Resim: 1). 1989 yılında

ise yapının hem tarihsel aşamalarını görmek, hem de daha detaylı bir pla
nına sahip olmak için 1 m genişliğinde 35 m uzunluğunda bir sondaj açıl

mıştır.

1990 kazılarında 1Y89 sonuçlarını doğrulamak, yapının planını daha
iyi kavramak ve yapıyı daha iyi çözümlernek amacıyla megaronun B. kö
şesi olarak adlandırdığımız kuzeydoğu, D köşesi olarak adlandırdığımız

güneybatı köşelerinde i ve II numaralı sondajlar gerçekleştirildi.

Sondaj i de, üst kodu 281.77 m olan doğu-batı doğrultusundaki bir
mezarda (M 1) (Resim: 6) üst üste gömülmüş iki ayrı iskelet belirlenmiş

tir. Sondaj II de de yine ayrı doğrultuda başka bir mezar (M 2) bulun
muştur. 19891da ortaya çıkarılan 7 mezar ile birlikte megaron yüzeyine
dağılmış bu mezarlar devşirme tuğla, kiremit v.e taşlarla yapılmış' olup,
üstü kayrak (şist) ve taş bloklarla kapatılmıştır. Içlerinde tarihlerneye ya
rayacak herhangi bir malzeme bulunmamasına karşın, mezarların Oeç
Antik döneme ait olduğu sanılmaktadır.

Sondaj i de megaron B ara duvarı 280.95 m derinliğe kadar kazılmış

ve buna göre, 1989 yılında belirlenen sekinin, duvarın her iki kenarı bo
yunca devam ettiği saptanmıştır (Resim: 7). Sondaj i çalışmasının başka

bir somut sonucu da, B ara duvarı uzunluğunu veren köşe bloğunun bu
lunmasıdır. Böylece megaronun iç genişliğinin 8.70 m olduğu saptanmış

tır.

Megaronsondajlanrıda ele geçen malzeme M.Ö: 2. bine aittir.
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1989 kazılannda ele geçen Myken parçalanna ek olarak, bir Myken
parçası (OT M 90/203) daha ele geçmiştir...1989 kazılanna paralellikgös
teren seramik buluntulan, megaronun M.O. 2. binin ortalan, ya da biraz
sonrasında kullanıldığını kanıtlamaktadır.

St. JEAN BAZİLİKASI(Resim: 8, 9)

Philadelphia kentinin Bizans döneminde en görkemli yapılanndan

birisi şüphesiz St. Jean kubbeli bazilikası idi. Kilisenin üç payesi (A, B,
C) bu görkemi bugün de yaşatırcasına 15 m ye ulaşan yükseklikleriyle
halen sapasağlam durmaktadır, 1989 kazılan ile,' toprak seviyesinde ko
runmuş D payesinin planı çıkanlmış ve kilise zeminine ulaşmak için ku
zey kısmında bir sondaj kazısı yapılmıştır.

1990 yılında D ayağının güney yüzü boyunca, doğudan batıya uza
nan, 0.96 m kalınlığında bir duvar ele geçmiştir.

Bunun dışında, D ayağının güney cephesinin her iki köşesi antik dö
neme ait devşinne bloklarla yapılmış, basamaklı payandalada tahkim
edilmiştir. Paye köşelerinin büyük bir olasılıkla deprem nedeniyle destek
lendiği anlaşılmaktadır.

Payandalarda devşinne malzeme olarak mimari bloklar, yazıtlı hey
kel kaideleri kullanılmıştır.

Payandaların basamaklan üzerinde Geç Bizans dönemine ait iki me
zar ele geçmiştir. Bunlardan M 2 de bir kafatası ve üç iskelet bulunmuş
tur (Resim: 10, ll). M 2 mezan yakınında ele geçen iki adet çukur Bi
zans -sikkesi, olasılıkla M.S 12. yüzyıla' aittir. Dolayısıyla basilikadaki
yapısal değişimlerin -payandalarla yan neflerin iptal edilmesi- bu tarihten
önce gerçekleşmiş olmalıdır. '
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Resim: ı - Gavurtepe, güneyaçma

Resim: 2- Gavurtepe, güneyaçma A duvarı
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Resim: 3- Gavurtepe, güneyaçma (GT 90-42) Resim: 4- Gavurtepe, güneyaçma (GT 90-47)

Resim: 5- Gavurtepe, güneyaçma gaga ağızlı testi (GT 90-9)
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Resim: 6- Gavurtepe, megaron, sondaj i

Resim: 7- Gavurtepe, megaron, sondaj i sekili ve köşe

taşlı ara duvarı
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Resim: 9- Alaşehir St. Jean Kilisesi, batıdan görünüş



Resim: 10- Alaşehir St. Jean Bazilikası, D payesi, güneydoğu köşedeki payanda ve üzerindeki
M2 mezarı

Resim: 11- Alaşehir St Jean Bazilikası, D payesi
güneyindeki payandalar
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TüRBALI-METRüPüLİs KAZISI 19901

Recep MERİç*

3 Kasım 1990 tarihinde başlayan kazı çalışmaları Araplı Tepe, Uyuz
dere Mağarası 2, Kuzey Stoa'da yapılmış ve halen ara verilmeksizin tiyat
roda sürdürülmektedir.

Metropolis araştırmalarının daha verimli yapılabilmesi, buluntuların

daha güvenli korunabilmesi amacıyla bir kazı evi yapılmaya başlanmış

tır.

Torbalı Belediyesi'nin özverili katkılarıyla, Yeniköy İlkokulu bahçe
si içindeki terkedilmiş eski okul binası, restore edilip modem bir kazı evi
olarak yeniden düzenlenmiş, 3.Kasım 1990'da törenle açılmıştır.

ARAPLITEPE

Yüzeyaraştırmalarısırasında tapınak ya da kilise olabileceği düşü

nülen Araplı Tepe'de (bkz. R. Meriç, Metropolis in lonien 1982 s. 33) te
mizlik ve sondaj çalışmalarına başlandı. Yüzeyin hemen altında çok sayı-

da Bizans mezarına (M 1-10) rastlandı. Doğu-batı yönünde yapılmış

mezarların başucu batıdadır. Eller göğüs üzerinde, çapraz biçimde yerleş-

* Prof. Dr. Recep MERİç, Girne Blv. 85/12 Karşıyaka-İZMİR. ..
Metropolis kazısını finanse eden Torbalı Belediyesi'ne, değerli başkanı Sn. Ertan Urıver'e,

böyle bir kültürel girişimi büyük bir özveriyle desteklediği için şükran borçluyuz. Kazı Baş

kanı Efes Müzesi Müdürü Selahattin Erdemgil'e ve Müzenin değerli elemanlarına, göster
dikleri yakın ilgi ve yardımlardan dolayı teşekkür ederiz.
Başlangıç aşamasında olan kazımıza değerli yardımlarını esirgemeyen Efes Müzesi ve Dost
ları Derneği'ne, Baltaç Turizm A.Ş.'ne, ızmir Aphrodisias'ı Sevenler Derneği'ne, ızmirTürk
Alman Kültür MerkeziMüdürlüğü'ne, Yeniköy Muhtarı Hayri Göral'a, Yeniköy ve Ozbey
köyleri sakinlerine müteşekkiriz. . ..
Kazı çalışmalarında, Efes Müzesi araştırmacıs~ Cengiz Içten, Dokuz Eylül Universitesi Res
torasyon Anabilim Dalı Uzmanı Akın Ersoy, ısmail Gezgin (Arkeolog), Unal Demirer (Ar
keolog Restoratör), Şafak Çulha (Mimar), Şevki Bardakçı (Arkeolog), Bahar Alpvural (Ar
keolog), Gürhan Yayımcı (Arkeolog) ve Dokuz Eylül Univ. Jeoloji Bölümü Jeofizik
Uzmanı Ar. Gör . Mahmut Drahor ve öğrenci ekibi görevalmışlardır. Kendilerine değerli

katkılarından ötürü teşekkür ederiz.
A.B.D. Elderhostel Derneği'nin değerli üyelerine ve kazının yürümesini sağlayan kazı işçile

rimize de teşekkürü bir borç biliriz.
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tirilmiştir. Mezarların kenarlan tuğla veya taştan yapılmış, üstleri ise şist

bloklarla örtülmüştür. Kullanılan taşlardan bazılan daha erken dönemlere
ait devşirme malzemedir. ıonolu mezar içinde, ayak ucunda bir tütsü ka
bı, baş ucunda ise bir iğne parçası bulunmuştur. Diğer mezarlarda her
hangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

Tepenin kuzeyinde, yüksek bir sütun kaidesi ve bunun çevresinde
mermer parçalan döşenmiş taban bulunmaktadır.

Doğu yamaçta temizlenen harçlı duvar kalıntılan ise, apsİsi doğuda

olan bir kilise yapısına aittir.

UYUZDERE MACARASI 2

ı 989 sezonunda kazılan büyük kutsal mağaranın hemen altında, daha
küçük bir kült mağarası tesbit edilmiş ve temizlenmesine başlanmıştır.

Üstteki 0.50 m kalınlığındaki karışık dolgunun atılmasından sonra, 2.40
m ye kadar Hellenistik ve Roma dönemine ait çok sayıda seramik ele
geçmiştir. Bunlann çoğunluğunu tam olarak korunmuş, M.S. ı. ve 2.
yüzyıllara ait "Red-on-white" tipinde Efes kökenli kandiller oluşturmak

tadır. -2.40 m ile, -2.80 m arası kazılırken Roma seramikleri ile birlikte
Erken Tunç çağı'na ait, tek kulplu gaga ağızlı testiciğe ait parçalann bu
lunması Mağara Z'nin prehistorik zamandan beri kullanıldığını gösteren
önemli bir kanıttır.

KUZEY STOA

Bizans kulesinin kuzeydoğu köşesinde yer alan büyük kulenin yanın

da, kaçak kazılarla ortaya çıkarılmış büyük blok taşlarının görülmesi üze
rine başlatılan temizlik çalışması çok olumlu sonuçlar vermiştir.

Surveyaraştırmalarısırasında belirlediğimiz stoanın (krş. R. Meriç,
Metropolis in lonien, ı 982 s.3 ı v.d.), Bizans kulesinin arka duvar temeli
olarak kullanıldığı, kuzeye ilerleyerek köşe yapıp sınırlandığı anlaşılmış

tır.

Stoa duvarı düzgün dikdörtgen taş bloklardan yapılmıştır. Dolgu
malzemesi olarak kaba bloklar kullanılmıştır. Çalışmalar sırasında iki
adet in situ yivsiz sütun alt tamburu ele geçmiştir. Devrilmiş olarak bulu
nan sütun üst tamburları Oor düzeninde özenle yapılmış yivlere sahiptir.
Bunlardan birisi üzerinde ithaf yazıtı vardır. Yazıttan anlaşıldığına göre,
her sütun Metropolis'li bir yurttaş tarafından yaptırılıp demos'a armağan

edilmişti.
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Temizlenen dolguda tuğla ve kiremit çoğunluktadır. -1.40 m de du
var kenannda iki küme halinde bronz heykel parçalan bulunmuştur. Er
kek başına ait saç, sakal parçalan, değişik boyutta el ve ayak parmaklan,
elbise kıvnmlan ve çeşitli süs aşyalan arasında iyi korunmuş bir el dik
kat çekmektedir.

Kazı sırasında 15 adet Hellenistik sikkenin yanısıra, taban üzerinde
Lagynos türünde, dikey kulpu satyr biçiminde yapılmış bir hydria, aynca
Bizanskulesinde temel taşı olarak kullanılmış, Geç Hellerıistik döneme
ait giyimli bir erkek heykeli ele geçmiştir.

TİYATRO

Tiyatronun yeri ve varlığı İzmir'li araştırmacı A. Fontrier zamanın
dan beri bilinmekteydi. Ancak üst kısımlardaki anakayaya oyulmuş bir
iki sıranın dışında tiyatronun tümü toprak altındaydı.

Tiyatro kazısı, rJıetropolis kent planını daha iyi algılamak, arkeolojik
verileri daha geniş kitlelere maletmek, çoğu özel mülkiyet olan Metropo
lis sit alanındaki anıtsal yapıların varlığını kanıtlamak, böylece sit olgu
sunu çarpıcı bir şekilde ortaya koymak amacıyla başlatılmıştır.

Kazısı hala devam eden tiyatro kazısı sonuçları 1991 raporunda su
nulacaktır.
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KELENDERİs 1990 YILI KAZISI

Levent ZOROGLU*

Dağlık Kilikya'nın bir liman kenti olan İçel ili Aydıncık ilçesindeki
antik Kelenderis'deki kazılara 20 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında de
vam edildi'. Bu yılki programımızın odağını 1989 yılında başladığımız

KI-K] III Y pldnkaresirıdeki sondajlar oluşturmuştur. Aynca su yollan
nın 1:1000 ölçekli halihazır paftalar üzerine işlenmesi, 18. yüzyıla ait li
man dükkanlannın rölövelerinin hazırlanması, Roma mezar anıtı çevre
temizliği ve 1988 ve 1989 yıllan 'kazılanrıda bulunan bazı iskeletlerin in
celenmesi gibi çalışmalar da yürütüldü.

1) SONDAJLARDAKİ ÇALIŞMALAR

KI-KJ 111 ana plônkaresinirı Y alt plankaresinde 1989 yılında açma
ya başladığımız 1 Rumarab sorıdajda- ulaştığımız -2.00 m den itibaren
sürdürülen çalışmalar sonunda bu yıl -4.00 mye ulaşıldı (Resim: 1). Bu
rada öncelikle daha geniş bir çalışma alanı sağlamak amacıyla Geç Roma
çağı'na ait olduğu anlaşılan I. tabakadaki yapının pis su tahliye kanalını

kaldırdık. Bu sırada, geçen yıl bulduğumuz iki kanal plakasına ek olarak,
3 tanesi daha sağlam olarak çıkarıldı. -2.05 m den itibaren yürütülen ça
lışmalar sırasında Geç Roma çağı'na ait seramik parçaları, nemden dola
yı niteliğini yitirmiş demirden yapılmış birkaç obje ele geçti. Daha sonra
I. tabakadaki yapının kuzey-güney yönlü uzun duvarı ile açmamızın gü
ney kesiti arasında, kalınlığı 15-20 cm yi bulan ve stabilizasyon
amacıyla yapıldığını düşündüğümüz bir curuf tabakasına rastlandı. Yak
laşık -2.40 m den itibaren, 1. tabakadaki bu yapıya ait uzun duvann teme-

* Doç. Dr. Levent ZOROaLU, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sa
nat Tarihi Bölümü, KONYA.
Kazılarımızın sürmesi için izin veren ve maddi katkı sağlayan Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne. Selçuk Universitesi Rektörlüğü'ne ve Araştırma Fonu Başkanlığı'na. her tür
lü yardımı esirgemeyen Anamur Müzesi Müdürü Sayın A. Ekinci ve personeline, Aydıncık
Mal Müdürlüğü müdür ve personeli ile Belediye Başkanlığı'na teşekkür ederim. Kazı ekibi
miz Prof. Dr. M.U. Anabolu, Prof. Dr. T. Korkmaz, Mimar A. Kocadağıstanlı, Kutlay Alan,
Ar. Gör. H. Bahar ve N. Aslan, Y. lisans öğrencileri F. Kanal ve H. Adıbelli ve lisans öğren

cilerinden oluşmuştur. Ozverili çalışmalarından ve katkılarından dolayı tümüne minnet
borçluyum.

2 Bkz. L. Zoroğlu, "Kelenderis 1989 Yılı Kazısı", XII. Kazı Sonuçları Toplantısı (KST), II.
Ankara 1990, 309 vd., Res. 19, 20.
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linin 20,25 cm kadar altında ve bu duvara hemen hemen paralelolarak
uzanan bir kanalın kapak taşları ortaya çıktı. Bununla hemen hemen aynı

seviyede, sondajın doğu kesitine yakın bir yerde, ise, bir odanın kuzey
duvarı ile bunun önünde, yani kuzeydoğuya bakan kısmında taş döşeli bir
zemin temizlendi. Bu seviyede yaklaşık 40 cm lik bir derinliğe ulaşıldık

tan sonra, sözünü ettiğimiz kanalın çevresi ve yapının içindeki ve dışın

daki dolgu toprağı tamamen temizlenerek, II. mimari tabaka ortaya çıka

rıldı (Resim: 2, 3). Yapının duvarı düzensiz taşlarla ve çamur harcı ile
örülmüştür. Kalınlığı 0.60 m olup, yaklaşık 3.50 m lik uzunluktaki kısmı
sondaj içindedir ve açmamızın batı kesitinde hala devam ettiği anlaşıl

maktadır. 0.70 m yüksekliğindeki bu duvarın üst bölümünün kerpiç örgü
olup olmadığı anlaşılamadı. Kanal ise, çok düzgün kesilmiş kireç taşı

bloklarla yapılmıştır. Tam olarak saptadığımız doğu duvarını oluşturan

blokların herbiri ortalama 0.70 m uzunlukta, 0.40 m genişlikte ve yine
40 cm yüksekliktedir. Kapak taşları kaldırılıp, içindeki dolgu toprağı te
mizlendiğinde, zeminde de yine aynı türde ve aynı ölçülerde blokların

kullanıldığını gördük. Kanalın batı duvarı ise, i. tabakadaki yapının altın

da kalmış olmakla birlikte, ölçülerinin aynı olduğu anlaşılmaktadır. Öte
yandan bu kanalın seviyesinde tespit ettiğimiz yapıyla işlevsel bir ilişkisi

nin bulunmamasına rağmen aynı zamanlı olduğunu, açmamızın batı kesi
tinde devam eden bu kanalın, büyük bir olasılıkla kentin merkezine yakın

bir yerde bulunan bir hamamın atık sularını limana taşımak üzere yapıldı

ğını sanmaktayız. Böylece Kelenderis'de Liman Hamamı'ndan başka ve
belki de ondan daha eski olan ikinci bir hamamın varlığının ilk izlerini
saptamış bulunmaktayız.

Bu tabakada bol miktarda Geç Roma B ve C kaplarına ait parçalar ve
çok az sayıda Hellenistik çağ seramik parçaları, çoğu tanınamayacak de
recede bozulmuş M.S. 3. ve 4. yüzyıla ait bronz sikkeler ele geçti ki, bu
buluntular sayesinde 1. sondajdakiII. tabakanın kabaca bu tarihlere ait
olduğunu söyleyebiliriz.

Yaklaşık -3.00 m den itibaren yürüttüğümüz çalışmaların son bölü
münde, ele geçirdiğimiz mimariyi kaldırmadan, derinleşmeyi sürdürdük.
i. tabakaya ait yapının içinde daha fazla derinleşmek mümkün olmadı.

Çalışmalarımızdaha çok II. tabakada ele geçirdiğimiz yapı içinde ve bu
yapı ile kanal arasındaki boş ahinda yürütüldü ve bunun sonucunda özel
likle Erken Hellenistik ve Klasik çağlara ait kap parçalarının yoğun

olduğu, mimari vermeyen bir tabaka temizlendi. Bu temizlik sırasında

-3.80 ın de küçük taşlarla örülmüş bir duvara ait ilk izler çıkmaya başla

dığında, bu açmadaki çalışmaları durdurduk (Resim: 3, 4).
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Ele geçen malzeme arasında kırmızı figürlü Attik vazo parçaları (Re
sim:' 5), beyaz zemin üzerine siyah boya ile dairelerin ve şeritlerin çizildi
ği Kıbns "Black on white ware" grubuna ait bir kap parçası (Resim: 6) ve
Sub-geometrik Çağla ait başka bir kap parçası (Resim: 7) önemli örnek
lerdir. Şimdiye kadar mezarlarda bulduğumuz Attik kırmızı figürlü kap
lann aynı zamanda yerleşmelerde de bulunabileceği, dolayısıyla, Klasik
Kelenderis'in de bu alanda olduğuna, bunun ötesinde, Arkaik Kelende
ris'in de yine aynı yerde bulunabileceğine ait ilk ip uçlan elde edilmiş bu
lunmaktadır. Aynca bugüne kadar Dağlık Kilikya'da hiç tanınmayan, fa
kat antik kaynaklarda sözü edilen Arkaik Çağla da ulaşabileceğimizin ilk
delilleri de elde edilmiştir.

I. açmada derinleşmeyi sürdürürken, hem bu açmayı test etmek, hem
de çalışma alanımızı genişletmek üzere, bu sondajın ortalama 1 m kadar
batısında ve yine 5x5 m ölçülerinde ikinci bir sondajın açılmasına başlan

dı ve çalışmalanmızın sonuna kadar burada da ortalama -2.00 metreye
ulaşıldı. Çalışmalanmızın ilk 0.80 m sindeki dolgu toprağı temizlendik
ten sonra ilk mimari burada da ortaya çıktı (Resim: 8). Çamur harcıyla ve
yassı taşlarla örülen duvarlara sahip olan bu yapının duvarlannın bazı

bölümlerinde, ya bu duvarlara dik olarak bağlanmış. ya da aynı hizada
örülmüş kireç harçlı duvar parçaları saptadık. Oyle anlaşılıyor ki, kireç
harcı ile örülmüş duvar kalıntıları çamur harcı ile örülmüş olanlardan da
ha eski bir yapıya aittirler ve bu eski yapı herhangi bir nedenle yıkıldık

tan sonra, sözünü ettiğimiz daha basit duvarlar örülerek yapı yeniden kul
lanılmıştır. Bu son onarım sırasında, doğu köşeye ı.ooxı.oo m
ölçülerinde kare biçimli bir bölme yapılmıştır (Resim: 8, 9). Bu açmada
bulduğumuz yapının taban seviyesine yaklaşık -2.00 m.ulaşıldı. Bu çalış

malar sırasında yine Geç Roma Çağı'na ait bronz sikkeler ve tamamlana
bilir biçimde, yerinde kırılmış seramik bulundu ki (Resim: 10), 1989
mevsiminde 1 numaralı sondajda da benzeri kaplardan bulmuştuk. Bu ya
pının içinde, tabanda kül ve kömürleşmiş hatıl parçaları saptadık ki, bu
durum yapının bir yangınla tahrip olduğunu göstermektedir. Biz benzeri
yangın izlerine 1 numaralı sondajda, i. tabakadaki yapıda da rastladığı

mız için, 2 numaralı sondajda tespit ettiğimiz yapı ile, bu yapının aynı za
manda tahrip olduğunu, buna karşılık, ı. sondajdaki yapının teknik özel
liklerinden dolayı (duvarlarının kireç harcı ile örülmesi), duvar örgüsü
çamur harçlı olan 2. sondajdaki yapıdan biraz daha eski olduğunu çıkar

maktayız. Bu yüzden her iki sondajda birbirini tamamlayan, fakat farklı

zamanlarda, farklı tekniklerle inşa edilen bu yapılardan eski olanını la,
daha sonra yapılanı, Ib olarak kodladık (Resim: 11).

Bu açmada da yine çok bozulmuş Geç Roma çağı bronz sikkelerin
bulunması i b tabakasının bu çağa ait olduğunun belirtileridir. Yapı, bir
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yangın sonucu, içindeki kap kacaklarla birlikte tahrip olmuştur; bu ola
yın kentteki, aynı yüzyıllara ait olan ve halen toprak altında bulunan aynı

katlarda da gerçekleşip gerçekleşmediğini, gelecekte başka alanlarda ya
pacağımız çalışmalar gösterecektir.

2) DİGER ÇALIŞMAfAR

1990 kazı mevsiminde antik limanın batısında bulunan ve ne yazık

ki, yıldan yıla bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden tahrip olan eski "liman
mağzalan"nın onanmı için yapacağımız teklife hazırlık olmak üzere, Mi
mar Argun Kocadağıstanlı tarafından rölöveleri ve planlan hazırlandı-~

Bugün çatısız ve yan duvarlanndan bir bölümü çökmüş olan bu komplek
sin zaman yitirilmeden onanlması, hem bu yapıların kurtanlması, hem de
onlardan belirli amaçlar için yararlanılması bakımından önemlidir kanı

sındayız. Yine onanm amacıyla, daha önce rölövelerini hazırladığımız ve
Kelenderis'deki en sağlam kalmış yapı olarak bilinen Roma mezar anıtı

nın çevresindeki yıkıntılar Prof. Dr. M. Anabolu'nun yönetiminde bir
ekip tarafından/tamamen temizlenmiştir'. Bu temizlik sırasında asıl yapı
ya ait olduğu anlaşılan bir kaç blok da bulunmuştur. Bundan başka 1988
ve 1989 kazı mevsimlerinde batı nekropolündeki mezarlarda yaptığımız

temizlik sırasında bulduğumuz iskeletler Antrapolog Prof. Dr. Tuncer
Korkmaz tarafından değerlendirilmeküzere incelenmeye alındı.

3) SU YOLLARıNıN TESpİTİ ÇALIŞMALARI

Yeraltı su kaynaklan bakımından oldukça zengin olan Kelenderis'in
değişik yerlerinde günümüzde dahi kullanılan kuyular bulunmaktadır.Bir
kaç kuyudan aldığımız ölçümlerde yeraltı suyuna ortalama 10 m den iti
baren ulaşılmakta olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanında büyük bir olasılık

la Roma Çağı'nda yapılan ve son zamanlara kadar ananlarak kullanıldığı

anlaşılan su yolu kentin içme ve günümüzde sulama suyunun taşınmasın

da kullanılmıştır.

Su yolunun başlangıcı kentin doğusunda, Büyükalan'ın Gülnar kara
yoluna bağlandığı yerde, Senir Dağı'nın batı yamaçlannda, orman içinde
ki bir kaynaktır. Ne yazık ki, bir çok bölümü zaman içinde tahrip olan su
kanalının kaynaktan itibaren güneye doğru yönelerek, Ortatepeler'in ku-

3 Bu çalışmaların sonuçları ile ilgili rapor Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne ayrı ayrı verilmiştir. Umarız bu konudaki
önerilerimiz dikkate alınır ve proje ve yürütme aşamasına gelinir.

4 Bu yapının da onarımı ve korunmaya alınması ile ilgili raporlar yine ilgili kurumlara iletildi.
Ancak, teklifimize bugüne kadar herhangi bir yanıt alamadığımız gibi, bu yapının 4 m kadar
yakınına herhangi bir izin alınmadan inşaata başlanmıştır ve yasalolmayan bu inşaatla ilgili
olarak, henüz bir karar alınmamıştır.
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zeye bakan alçak yamaçlannı aştığı, Aydıncık-Gülnar karayolunu
Küçük-alan (Kapizli) Deresi'nın üzerine kurulan köprünün yakınında kes
tiği ve buradan Senir Dağı'nın eteklerinden, topografık yapıya uygun bir
güzergahla kent merkezine ulaştığı saptandı. Bu iki nokta, yani kaynak
ile kent merkezindeki dağıtım deposu arasındaki mesafe yaklaşık 10 km
yi bulmaktadır.

Kanal aslında yüksekliği topoğrafyaya göre değişen, yaklaşık 1.20 m
genişlikte bir duvar biçimindedir. Moloz taşlarla ve kireç harcı ile örülen
kanal bedeni ancak dere yataklanndan geçerken, kemerli olarak yapılmış

tır (Resim: 12, 13). Su, kanal duvannın üst yüzeyine yerleştirilmiş olan
ve en geniş yeri (üstte) 0.40 m açıklıktaki "V" biçimli pişmiş toprak oluk
dan akmaktaydı ve bu oluk, bugün bile çoğu yerde açıkça görülebilmek
tedir (Resim: 14). Oluğun derinliği de 0.40 m olup, üzerinin levhalarla
kaplandığına ait bir kalıntı ele geçmemiştir.

Gelen suyun toplandığı ve dağıtım sisterninin başladığı samıç Aydın

cık Merkez Mahallesi'nde, caminin yaklaşık 150 m kadar kuzeyinde, An
talya karayolunun 30 m kadar kuzeybatısında,Senir Dağı'nın limana doğ

ru alçalan etekleri üzerindeki ilk terasın hemen altındadır (Resim: 15).
Çevresinde l Sı- ve 19. yüzyıllara ait birkaç sivil mimarlık örneği bulun
maktadır ve yapı Vasfi Kısa'nın mülkiyetinde gözükmektedir. Dış görü
nüşüyle, rıekropolde örneklerini gördüğümüz torıozlu mezarlan andır

maktadır. Karayoluna bakan dar cephesinde bir kapı bulunmaktadır ki,
bu kapının sonradan açıldığı hemen anlaşılmaktadır. Duvarlan moloz taş

larla örülmüş ve köşelerde ise, daha düzgün blok taşlar kullanılmıştır.

Yapının içten içe genişliği 3.70m, uzunluğu da 3.50 m dir. Böylece yak
laşık dikdörtgen bir plana sahip olan yapının sırt ve yan duvarlannın yan
ya yakın kısmı yamaçtaki kaya zeminin yontularak, düzeltilmesiyle oluş

turulmuş, geri kalan kısımlar ise kireç harçlı ve moloz taşlarla örülerek
tamamlanmıştır.

Yapının içinde, doğu duvannda, halihazır zeminden 1.20 m yüksek
likte, kenarlan 0.75m ölçülerinde olan, gelen suyun aktığı kanal ağzı bu
lunmaktadır. Burada yassı taş plakalar kullanılmıştır. Iç yan duvarlar,
1.50 m lik yükseklikte olup, yaklaşık 0.10 m lik girinti yaparak, asıl to
noz örgüye geçilmiştir. Sarnıcın iç yüksekliği şimdiki zeminden itibaren
2.80 m kadardır. Yan duvarların kalınlığının yaklaşık 0.40-0.50 m olma
sına karşılık, tonoz çatının kalınlığı bundan biraz daha azdır. Yapının batı

iç duvarında çaplan 13-14 cm olan 4 adet su dağıtım künkü bulunmakta
dır ve bunlann yapı dışındaki bağlantılanbugün yokolmuştur.
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Yukanda da değindiğimiz gibi, aslında mezar olarak yapılmış ve
sonradan samıea dönüştürülmüş olan bu yapının yeni işlevini büyük bir
olasılıkla M.S. 2. yüzyıldan sonraki bir tarihte, kentin büyümesi, buna pa
ralel olarak su gereksiniminin artmasından sonra kazandığını, akla gelen
en uygun yorum olarak kabul ediyoruz.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10
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Resim: 13

253



Resim: 14

Resim: 15

254



1990YILI
YESEMEK TAŞOCAGI ve HEYKEL ATÖLYESİ
KAZı ve RESTORASYON ÇALIŞMALARI

İlhan TEMİZSOY*

Yesemek Taşocağı ve Heykel Atölyesi; Gaziantep ili, İslahiye ilçe
sinin 27 km güneydoğusunda yer almaktadır (Harita: 1). Atölye bu günkü
"Yesemek" köyünün doğusunda, Karatepe sırtları üzerinde yaklaşık 1[O
dönümlük bir alan üzerine yayılır (Plan: 1). Yesemek taşocağının M.O.
II. ve i. binde faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Bu günkü bilgilerimizin
ışığında Yesemek heykel atölyesi yalnız Anadolu'nun değil, antik dünya
olarak bilinen.Mezopotamya, Mısır ve Akdeniz havzasının en büyük açık

hava heykel atölyesidir (Resim: 1, 2).

Yesemek'i arkeoloji bilim alemine ilk tanıtan antik Samfal "Zincirli"
kazılarının hafiri Alman Arkeolog Felix Von Luschan olmuş, fakat adı

geçen bilim adamı tarafından burada herhangi bir kazı ve araştırma yapıl

mamıştır.

Buradaki ilk bilimsel kazı ve araştırmalar rahmetli hocamız Prof.
Dr.U. Bahadır Alkım ve o zamanlar asistan olan Prof. Dr. Refik Duru ta
rafından 1957 - 1961 yılları arasında yapılmış, pek çok heykel taslağı ve
kabartma gün ışığına çıkarılmış, bunların tipolojik ayrımı ve tarihlernele
ri yapılarak, 1974 yılında "Yesemek Taşocağı ve Heykel Atölyesinde Ya
pılan Kazı ve Araştırmalar" başlığı altında neşredilmiştir-. Ancak 1961
yılından sonra burada çalışmalar durmuş, atölye adeta kendi haline terk
edilmiştir. Bu arada memnuniyetle belirtmek gerekir ki, aradan geçen 30
sene zarfında çıkarılan eserlere bir şeyolmamış, atölyede kaçak kazı ve
tahribat yapılmamıştır.

Atölyenin bulunduğu sahanın orman ağaçlandırma bölgesi içinde ol
ması nedeniyle sınırlarının daraltılabileceği, çalışmalar sırasında kenar

* İlhan TEMİZSOY, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü, Ankara.
Prof. Dr. U. Bahadır Alkım, Yesemek Taşocağı ve Heykel Atölyesinde Yapılan Kazı ve
Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1974.

255



kısımlarda yer alan taslakların tahrip olabileceği endişesi ile 1989 yılında

2.5 ay süren bir çalışma sonucunda 110 dönümlük alan tel örgü ile koru
ma altına alınmış bulunmaktadır(Resim: 3,4).

Yine aynı yılın sonunda sit alanının devamı olan, şahsa ait 5 dönüm
lük bahçenin kamulaştınlmasıBakanlığımızcagerçekleştirilmiş, 1990 yı

lı kazı çalışmalanmız bu saha üzerinde yapılmıştır. Kazı mevsimi sonun
da 52 adet heykel taslağı, kabartma ve işlenmiş büyük blokların ele
geçmesi, yapılan kamulaştırma işleminin ne kadar isabetli olduğunu orta
ya koymuştur (Resim: 5).

1990 yılı kazı mevsiminde işçi çalıştırılması 28 Ağustos- 5 Ekim ta
rihleri arasında devam etmiş, ancak çevre düzenlemesi, fotoğraf çekimi
ve plan çalışmalan nedeniyle faaliyet 22 Ekim tarihine kadar devam et
miştir. Çalışmalar Gaziantep Müze Müdürlüğü ile müştereken yürütül
müş, sürekli olmamakla beraber Müze Müdürü Sn. Rıfat Ergeç ve Müze
Araştırmacısı Sn. Mustafa Yaşar Güneş çalışmalara iştirak etmişlerdir.

Ozverili çalışmalanndan dolayı kendilerine burada teşekkür ederim. Ay
rıca bize her türlü malzeme temini, kazı evine içme suyu, elektrik ve tele
fon gibi alt yapı hizmetlerinin temininde büyük yardımları olan Gazian
~ep Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kültür Müdürlüğü ile
Islahiye Kaymakamı ve Belediye Başkanına burada şükranlanmı suna
nm.

Yesemek'te yapacağımız çalışmalarda amacımızı: önceki yıllarda

gün ışığına çıkanlan, fakat yerlerine dikilemeyen eserlerin ayağa kaldınl

ması ve tanzimi, yosunla kaplanmış eserlerin temizlenmesi, kınk parçala
nn restorasyonu, sit alanı dışına sürüklenmiş eserlerin sit alanı içine ta
şınması ile bilhassa yeni kamulaştırılan alan üzerinde kazı çalışmalarının

devam etmesi şeklinde özetleyebiliriz.

1990 YILI KAzı ÇALIŞMALARI

Bu seneki çalışmalarımız sırasında daha önce Prof. Dr. Bahadır AI
kım tarafından uygulanan kazı alanı planı batıya doğru uzatılmış, batıda

hudut Yesemek deresi gibi tabii bir sınıra dayanmıştır. Bunun sonucu
planımız doğu-batı istikametinde XV. kareden XVIII: kareye büyütül
müştür (PUin: 2).

1990 yılında Xlll-Xv lll doğu-batı, ile D - G kuzey-güney karelerin
de çalışmalarımız devam etmiş (Plan: 2), daha önce bu alanın bahçe hali
ne getirilmesi sırasında burada yer alan heykel taslağı ve kabartmaların

tahrip edilmiş olabileceği endişesi ile küçük sivriler halinde görülen taş
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çıkıntılannın çevresi temizlenerek bunlann ortaya çıkarılması sağlanmış

tır. Bu sivrilerden bazıları işlenmemiş kaya parçası veya anakaya olarak
karşımıza çıkmış, bunun yanında yukanda belirtildiği gibi 52 adet heykel
taslağı ve kabartma ile şekil verilmeye hazır hale getirilmiş büyük bloklar
elimize geçmiştir. Bu blokların çeşitli işçilik safhalarında .olmaları, dev
rin taş işçiliği ve .tekniği hakkında bizlere aytıntı1ı fikir vermesi bakımın
dan önem taşımaktadır.

Bu yıl elimize geçen skülptürleri ;

- Muhtelif tipte kapı aslanları,

- Muhtelif tipte sfenksler,
- İkili dağ tanrıları

şeklinde kısaca özetlemerniz mümkündür.

KAPıASLANIAf!

Yesemek'te daha önce yapılan kazılarda 4 ayrı tipte kapı aslanı elde
edilmiştir. Bu seneki çalışmalarımız esnasında 3 ayrı tip üzerine ör
nekler elimize geçmiş, fakat abidevi olarak adlandırılan, ayakta ve
bütün olarak tasvir edilmiş tipine maalesef tesadüf edilmemiştir.(Resim:
6).

Buna mukabil daha önce sağlam olarak ancak 1 adet ele geçen kanat
lı aslan tipinden sağlam vaziyette 3 adeti gün ışığına çıkarılmış bulun
maktadır. Bu sene elimize geçen kapı aslanlarını üç gruba ayırabiliriz.

1- Dar Blok Üzerine Ayakta Durur Vaziyette, "Protom" Olarak İş
lenmiş Kapı Aslanları

Bu tipten 6 adet kapı aslanı elimize geçmiş olup, kazı alanında dağı

nık vaziyette yer almaları, belli bir yerde yapılmadıklarını göstermekte
dir. Bunların bir kısmı daha iri, bir kısmı ise daha küçük boyuttadır.

Ağırlıkları 2-3 ton, ölçüleri ise, 0.80 x 0.70 x 1.70 m yi bulmaktadır (Re
sim: 7)

2- Dar Blok Üzerine Oturur Vaziyette, Protom Olarak İşlenmiş Kapı
Aslanları

Bu tip kapı aslanlarından 23 adet elimize geçmiş olup, çeşitli büyük
lük ve farklı görünüşler arz ederler. Atölyenin bu kesiminde bilhassa bu
tip aslanların işlendiği intibaını vermektedir. Bunların ağırlıkları 2 - 2.5
ton, ölçüleri ise 0.85 x 1.00 x 1.25 m ye ulaşmaktadır (Resim: 8).
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3- Kanatlı As/an Heykeli Taslakları

Bu seneki çalışmalanmız sırasında cepheden, kanatlı olarak tasvir
edilmiş-S kapı aslanının ele geçmesi bizi en fazla memnun eden husus
olmuştur. Asya sanatındaki taş plastik eserlerde örneğine pek ender rast
lanan, hatta bu şekli ile, hemen hemen hiç tesadüf edilmeyen frontal ka
nat tasvirinin Yesemek taslaklan arasında görülmesi gerçekten çok il
ginçtir. Ağırlıkları 1.5 tonu, ölçüleri ise 1.05 x 1.15 x 0.55 m yi
bulmaktadır (Resim: 9).

DAG TANRıSıKABARTMALARı

Bu seneki kazı çalışmalarımız sırasında 4 adet ikili dağ tanrısı ka
bartması elimize geçmiş olup, biri hariç diğerleri sağlam vaziyettedir. Tip
olarak hepsi aynı olup, cepheden tasvir edilmişlerdir. Elleri göğüs hiza
sında kavuşmuş olan kabartrnalann omuzları üzerinde 3 adet güneş kursu
kabartması yer almaktadır. Başlannda silindirimsi külah, sakallı yüz, yer
den, dolayısiyle dağdan fışkıran elbise içinde ayaksız olarak temsil edil
mişlerdir. Prof. Dr. Bahadır Alkım tarafından bu hususların Imparatorluk
Devri Hitit uslübunu andırmakta olduğu,..duruş ve kıyafetin pek az fark
larla benzerlik gösterdiği belirtilmiş, M.O. II. binin üçüncü ve dördüncü
çeyreği içine tarihlenmişlerdir-. Elimize geçen örneklerin ağırlıkları 1
ton, ölçüleri ise 1.20 x 1.00 x 0.40 m yi bulmaktadır (Resim: 10).

SFENKSLER

Sfenks motifi; vücudu aslan, başı ise insan şeklinde tasvir edilen ka
rışık bir yaratık olup, Mısır'dan Anadolu'ya geçmiştir. Mısır sfenksleri
genellikle erkek olmasına mukabil, Yesemek'te ele geçen sfenksler dişi

dir.

Bu kazı mevsiminde elimize geçen sfenks sayısı 5 adet olup, hepsi
sağlam durumdadır. Hepsinin üçüncü işçilik evresinde olduğu, ince per
dahlarımn yapıldığı, nakledilmeğe hazır oldukları görülmüştür. Daha ön
ceki yıllarda yapılan kazılarda 3 ayrı tip sfenks belirlenmişti. Bu seneki
çalışmalanmızdabu 3 ayrı tipe ait örnekler elimize geçmiş bulunmakta
dır. Bu tipler;

1- Yumuşak Üslupla İşlenmiş Protom Sfenksler

Bu tipe giren sfenkslerin hatları düz olmayıp, kavislidir. Yanİ yumu
şak bir uslübu temsil ederler. Bu tipten elimize bir örnek geçmiş olup,

2 Prof. Dr. Bahadır Alkım, Yesemek Taşacağı ve Heykel Atölyesinde Yapılan Kazı ve Araş

tırmalar Ankara, 1974, S. 84.
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ağırlıklan 2 - 2.5 tonu, ölçüleri ise 0.90 x 1.60 x 0.75 m yi bulmaktadır

(Resim: 11).

2- Sertçe Bir Üslupla İşlenmiş Protom Sfenksler

Bu tip sfenkslerin hatlan keskin ve serttir. Protom kısmın belirtilme
si için blok cephesinin iki yanında birer kademe işlenmiştir (Resim: 12).

3- Spiral Saç Buklesi İzlerini Taşıyan Sfenks/er

Bu tipe ait 2 örnek elimize geçmiş bulunmaktadır. Bu tip sfenkslerde
genelolarak sert bir uslüp hakim olmakla beraber, yer yer yumuşak

uslübun da izlerini birlikte görmek mümkündür. Bu tipe ait tamamlanmış
bir örnek 1970 li yıllarda Zircirli'de ele geçmiş olup, Gaziantep Müze
si'nde sergilenmektedir. Sfenkslerin ölçüleri değişmekle beraber, ortala
ma 0.80 x 1.60 x 0.75 m ölçülerinde, ağırlıkları ise 2 - 2.5 tonu bulmak
tadır (Resim: 13)

1990 Yılı Kazı Mevsiminde E/e Geçen Tas/ak/arın Tarihlendirilmesi

Bu yıl elimize geçen taslaklar daha önceki yıllarda bulunanlar ile bü
yük benzerlik gösterdiğinden, Prof. Bahadır Alkım'ın yapmış olduğu ta
rihlendirmeler çalışmalarımıza esas alınrmştır-.

Buna göre; dar blok üzerine ayakta durur vaziyette işlenmiş kapı as
lanlannı M.O. 1. binin başlarına, dar blok üzerine oturur vaziyette işlen

miş kapı aslanlarını biraz daha..erken tarihlere, M.O. II. binin sonlanna,
dağ. tanrısı kabartmalarını M.OJI. binin son çeyreğine, sfenksleri ise
M.OJI. binin sonları ile i. binin başlarına tarihlemerniz mümkündür.

TEŞHİR ve TANZİM ÇALIŞMALARI

Gün ışığına çıkarılan 52 adet heykel taslağı, kabartma ve işlenmiş

bloğun hemen hemen tamamı dikilmiş bulunmaktadır. Başlangıçta bu
riskli ve ağır iş hakkinda hiç bilgisi olmayan kazı işçileri bugün bu konu
da bir hayli tecrübe kazanmış bulunmaktadır. Bu tecrübeler ışığında bun
dan sonraki çalışmalarımızın daha verimli olacağını şimdiden söyleme
miz mümkündür (Resim: 14, 15).

SATIHTA ELE GEÇEN KÜÇÜK BULUNTULAR

Bu seneki çalışmalarımız sırasında az da olsa küçük bulüntu elimize
geçmiş bulunuyor. Bunlardan kırmızı renkte, taştan yapılmış, iki tarafı

3 Prof. Dr. Bahadıt Alkım, Yesemek Taşacağı ve Heykel Atölyesinde Yapılan Kazı ve Araş

tırmalar. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, ı 974 S. 8 ı -84.
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kubbeli "düğme" mühür çok temiz durumdadır. Sayın hocamız Ord. Prof.
Dr. Sedat Alp tarafından okunan mühür üzerinde hiyerogliflerle yazılmış

"Tarhu-muwa" adı geçmekte, bunun Hitit-Luvi etnik grubuna ait bir şahıs

adı olduğu anlaşılmaktadır. BL;! tip mühürler yok uzun bir zaman dilimi
içinde kullanılmış olup, Hitit Imparatorluk çağı'nın başlanndan itibaren
"M.Ö. 1450" ortaya çıktıklan, alt sınırlannın ise şimdilik tam tesbit edile
mediği belirtilmiştir (Resim: 16).

Elimize geçen diğer bir buluntu ise Hellenistik Devre ait çok terniz
bronz bir sikke olup, Antiochus re aittir. Antakya basımh sikkeyi M.O.
III. yüzyıla tarihlemerniz mümkündür (Resim: 17).

YESEMEKTE YAPILAN DİGER ÇALIŞMALAR

100 dönümlük bir alan üzerine yayılan Yesemek heykel atelyesinde
kazı ve teşhir faaliyetinin sonuçlanması, çevre araştırmalannın yapılması

için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Bu çalışmalarda kullanılacak her türlü
araç gereç ve malzemenin muhafaza edilmesi, parçalar halinde ele geçen
taslakların restorasyon öncesi muhafaza edilebilmesi için bir depoya ihti
yaç vardır. Kamulaştınlan arazi üzerinde taştan yapılmış samanhk onan
larak yaklaşık 60 m- lik iki odalı bir kazı evini hizmete sokmuş bulunu
yoruz (Resim: 18).

Keza, Yesemek heykel atölyesinin ziyaretçi sayısı her geçen gün sü
ratle artmaktadır. Bu ziyaretçilere atölyeyi ve içindeki kültür varlıklannı

şekiller ve Türkçe ve Ingilizce olmak üzere iki dilde metinlerle tanıtmayı

düşündük. Bu izah levhalarını 6 x 6 m ölçülerinde bir podyum üzerinde
çelik ve ahşaptan oluşan bir çardak altında sergilemeyi uygun gördük. Bu
yıl taş kaide ile üstte çelik konktrüksüyorı kısmını tamamladık. Ayrıca 40
x 50 -cm ölçülerinde Türkçe-Ingilizce olmak üzere iki dilde 13 alümin
yum levhayı tamamlamış bulunuyoruz. 1991 yılında ahşap ızgara örtü ile
panoların yapılmasını ve hizmete sunulmasını amaçlıyoruz (Resim: 19).

Buna ilaveten 550 m mesafeden kazı evine 1 pan'nak galvanizli boru
ile içme suyunun getirilmesini, köy trafosundan elektrik enerjisi ile köy
santralinden telefon hattının kazı evimize çekilmesini gerçekleştirmiş bu
lunuyoruz. Kazı alanının bir kısmı ise köy müşterek aydınlatma sistemi
ne bağlı olarak aydınlatılmaktadır.

Heykel atölyesinin batı kenannı çeviren Yesemek deresi, bilhassa
Nisan ve Mayıs aylarında sel yatağı haline geldiğinden geçişi zorlaştır

makta, ziyaretçilerin karşıya geçişlerini engellemektedir. Bu engeli orta
dan kaldırmak için dere yatağının iki tarafında köprü ayaklanmn yapıl

masını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu yıl çelik ve ahşaptan oluşacak

tabyasını yaparak hizmete sunmayı planlamış bulunuyoruz (Resim: 20).
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1990 GÖLTEPE, NİGDE KAZISI

K. As/ıhan YENER*

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle
ve Niğde Arkeoloji Müzesi adı altında yapılan kazılar, geçen yıl Niğde

Çamardı yöresinde, Göltepe kalay üretim merkezi olan tepede başlamış

tır. 1.988 yılında arkeometri projesinin yüzeyaraştırması sonucunda bulu
nan bu yer, Niğde Çamardı'nda 21 Haziran'da başladı, 28 Ağustos günü
ne kadar Doç. Dr. K. Aslıhan Yener'in bilimsel başkanlığı altında

aralıksız sürdü.

Araştırma sırasında gösterdikleri anlayış ve yardımtan için Niğde

Müzesi Müdürü Erol Faydalı'ya, Niğde Kültür Müdürü Ozgür Bilen ve
Hilmi Atabey'e, MTA Adana Bölge Müdürü Şinasi Apaydın'a, Kültür
Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Sn. ~. Akif Işık'a ve Genel
Müdürlük görevlilerine, Niğde Valisi Sn. Ahmet Ozyurt'a, Çamardı Kay
makamı Sn. Ahmet Nayır'av Belediye Başkanı Sn. Harun Ergin'e ve
Smithsonian Institution Conservation Analytical Laboratory'nin Arkeo
metri Unitesi araştırmacılannın tümüne teşekkür borçluyuz. Proje
National Geographic Society, National Endowment for the Humanities,
Institute of Aegean Prehistory, Smithsonian Institution ve Boğaziçi Uni
versitesi tarafından destek görmüştür.

Kazı ekibi M.T.A. dan jeomorfolog Sancar Ozaner, Niğde Müze
si'nden Restoratör Arkeolog Fazıl Açıkgöz ve Boğaziçi Universitesi Ta
rih Bölümü'nden Arkeolog Behin Aksoy'dan ve Kimya Bölümü'nden
Prof. Dr. Hadi Ozbal'dan oluşmaktaydı. Ekibin diğer üyesi Bryn Mawr
Universİtesi yüksek lisans öğrencisi Arkeolog Aslı Ozyar'dı. Dokuz Ey
lül Üniversitesi'nin Rezistivite ekibi (Levent Akyol, Nihat Kerkütlü, Be
kir Şakar) Dr.. Mahmut Drahor tarafından yönetilmiştir. Kazı ekibine
Cornwall'dan (Ingiltere) Arkeolog-Mimar Jim Knudstad ile eşi Arkeolog
Rosa Frey, Fransa'dan keramik uzmanı Sylvestre Dupres, Illinois Univer
sitesi'nden Jeoarkeolog/Plaoekolog olarak Robin Burgess ve Smithsonian
Institution Tabiat Tarihi Müzesi'nden Bob Hard taş uzmanı olarak katıl-

* Doç. Dr. K. Aslıhan YENER, Conservation Analytical Laboratory Smithsonian Institution
Washington, D.C. 20560, ABD.
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mıştır. Atom Soğurma Spektrometre analizleri, Boğaziçi Üniversitesi
Kimya Bölümü'nden Prof. Dr. Hadi Ozbal, kurşun izotop analizleri ise,
Washington D.C.'de Smithsonian Institution Conservation Analytical
Laboratory'da Dr. Edward Sayre ve Analist Emile Joel tarafından ger
çekleştirilmiştir. Taramalı elektron mikroskop, iks-ışınlan difraksiyon ve
bilgisayar işlemleri ise, aynı kururnda K. Aslıhan Yener tarafından yapıl

mıştır. Pota parçalannın analizleri için mikroprob ve ısı tayini DTA ana
lizleri aynı kururnda Dr. Pamela Vandiver tarafından yapılmıştır. Botanik
veriler Ingiltere'de Mark Nesbitt tarafından gerçekleştirilmiştir.

Projenin ana hedefi az bilinen Orta Toroslar'ın gelişen metalurji tari
hine ışık tutmaktır. Daha belirgin bir şekilde açıklanacak olursa araştır

malanmız şu noktalar üzerinde yoğunlaşmıştır.

1. Göltepe'nin arkeolojik durumu
2. Metal üretim faaliyetlerinin Göltepe'deki yayılım alanı

3. Bu yöntemlerin zaman içindeki teknolojik değişimi

Doruğu surla çevrilmiş Göltepe, deniz seviyesinderi ı767 m yüksek
likteolup, yaklaşık 65 hektarlık bir alanı kapsamaktadır (Şekil: .1). Kalay
ve demir içeren Kestel adlı Ilk Tunç çağ maden ocağının 2 km karşısın

daki tepede yer almaktadır. Yerleşim merkezinin yüzeyinde, birden fazla
yüzlü, kompleks kalıplar, curuf, maden cevheri ve yaklaşık olarak 50.000
civannda olduğu tahmin edilen cilalıtaş cevher işleme aletleri göze çarp
maktadır. Göltepe'nin en önemli tarafı son zamanlarda Toroslarda analiz
edilen Kestel (Santuzla) yeraltı maden ocağında bulunan kalayın..gerçek
konsantrasyonlanna ışık tutmaktadır. Kalayın Anadolu'da varlığı dört ay
n kurum tarafından ölçülmüştür: Boğaziçi Universitesi'nde Hadi Ozbal
son olarak Kestel madeninde kalay üretiminden arta kalan damarlarda ı.5

kasiterit bulmuştur. Aynca M.T.A., Smithsonian Institution ve Ingilte
re'de de ı % kalay bu veriyi kanıtlamıştır. Şu noktayı vurgulamak gerekir
ki, bugün Cornwall gibi önemli bir kalay merkezinde cevherde 0.2% bile
kalay olsa bu cevher işletiliyor. Fakat Göltepe'de kalay üretildiğini kanıt

layan veriler ı 990 da bulunmuştur.

Kazıda ele geçen yüzden fazla pota parçasının ı 9'nun iç yüzeyinde
gözlenen camsı cüruflann Smithsonian Institution'da yapılan analizlerin
de % 30, bir kısmında ise yer yer % 99.8 kalay saptanmıştır. Kestel kalay
madeninin, Göltepe'nin atölyelerinde sürdürülen üretiminin çağdaşlığı,

bu yerleşim birimlerinin arkeolojiye olan önemini vurgular.

Projemiz şu sonuçları elde etmiştir: 1) Yerleşmenin topografik hari
tasının tamamlanması, 2) Alanda 46 mı genişliğinde 46 deneme çukuru
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ve 200 m- yatayalanı kaplayan kazıların dört bölgesinin açılması 3) Yer
leşmenin derinlik haritası için rezistivite örneklemesinin kullanımı

4) Jeomorfolojik araştırma.

Zirvede 1DOm2 lik alanı kapsayan A bölgesinde yerel taş bloklann
dan inşa edilmiş çok odalı bir bina bulunmuştur (Şekil: 2). Duvann teme
li ana kayadan kazılan çukurlara oturtulmuş ve belki de çukur açarken çı

karılan taşlar duvar için kullanılmıştır. Bazı büyük parçalar halinde
yüzeyi kalay curufu içeren pota parçalan, birçok cevher zenginleştirmede
kullanılan taşlar, pişmiş topraktan yapılmış ve kabartma ile süslenmiş kil
objeler, döküm kalıpları, obsidyen aletler ve keramik parçalan hem bu
dolgudan hem de oda zeminde bulunmuştur. Ornekler Acemhöyük'ün
Karum LV tabakasında ve Tarsus ITÇ)II tabakasında görülen tek kulplu
bir kap ve ayrıca yine bu dönerne (1.0. 3000 sonu) tarihlenen minyatür
kaplar ele geçmiştir. Tarsus ITÇ III ve Troy ii tipte çark yapımı tabaklar,
çanaklar, depas ve maşrapa parçalarıtepenin yüzeyinde bulunmasınarağ

men, kazıda çıkan keramikler üzerinde ilk etapta yapılan araştırma sonu
cu bunlann insitu olmadığı ortaya çıkmıştır.

A06 Açması (Şekil: 3), höyüğün güneybatı terasında fliş ana kayaya
oyulmuş çok adalı bir yaşam mekanı olduğu düşünülen yeraltı yap'~sı or
taya çıkmıştır. Bu yeraltı evinin yapım tekniği Kapadokya'nın Urgüp,
Görerne ve Kaymaklı yerleşmelerinde de görülür. Bu özellik Anado
lu'nun volkanik topografyasını kullanıp, çevreyi kazarak şekillendirip ba
rınma sisteminin devamlılık gösteren uzun bir tarihini göstermektedir.

Zemin cilalıtaş aletler, keramik parçaları, hematit ağırlık ve diğer

kültür materyellerini içermektedir. Büyük miktarlarda öbekler halinde
atılmış keramik parçaları ve küçük ya da orta boy cilalı taş alet, büyük kı

rılmış sıvalar, camlaşmış ve yanmış mimari çamur parçaları, yanmış kil
nesneler ve cevher nodülleri bu çukura atılmıştır. Bu çukurdan elde edi
len diğer iyi kaliteli buluntular ise bir hematit ağırlık, cilalanmış hematit
balta ve kemik iğnedir. Batıdaki taştan oyulmuş bitişik odada büyük bir
pithos kap temel kil döşemesine oturtulmuştur. Red Gritty Ware'derı ya
pılmış bu büyük depolama kabının kesin paralelleri Tarsus ITÇ ii taba
kasında görülmektedir.

Yaklaşık 6m x 6m ölçülerindeki A23 ve A24 açmaları, tepenin gü-:
ney doruğunda yer almakta olup, 33m 2 bir alanda kazılmıştır (Şekil: 4).
Bu açmalar yoğun yangın izleri göstermiştir. Buluntular cilalı taş aletler,
sıvanmış ve pişirilmiş paralel oyuklu kil nesneler, obsidiyen, yanmış ça
mur dal baskılı parçalar ve keramik içermektedir. Külçeler için yapılmış
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iki tarafında yataklar kazınmış çok yüzlü taş kalıplar, büyük miktarda ve
çeşitli ölçüde cilalı taş aletler, obsidiyen aletler, pota parçalan, kabartına

şevron desenli kil nesneler, cevher ve keramik içermektedir. Çamur taba
kanın ve aşağı yukan 1.40 cm yüzeyin altında uzanan döşemenin üstün
de, üzerinde boya izleri görülen sıva ve camlaşmış materiyal, kömür ve
kilden yapılmış tanımlanamaz kare nesneler bulundu. Yanmış yapısal ça
mur kalıntılann miktan, dalların.duruş biçimi ve herhalde tahta direklerin
dikilmesi için ana kayaya açılmış yanın daire delikler, üst yapının saz ve
çamurdan yapıldığına işaret etmektedir. Red Gritty Ware'den kapkacak,
gaga ağızlı testiler ve diğer teşhis edilerı materiyal bu tabakayı Tar
sus'taki paralel örneklere dayanarak ITÇ II'ye tarihlernektedir. Plain
Simple Ware parçası da bu tabakayı Tarsus yanı sıra Suriye'deki kent
merkezlerine bağlamaktadır. Zeminden elde ettiğimiz kömürden Karbon
14 analizleri bize bu binaların tarihi 4070±70 B.P. (kalibrasyon 2865
2498 B.C.) ve 3790±80 B.P. (kalibrasyon 2451-2040 B.C.) olduğunu

göstermiştir.

iyi inşa edilmiş bir çevre duvan bazı yerlerde 1 m (lO. sıra)'ya kadar
BOl açmasının içinde korunmuş olarak bulunmuştur (Şekil: 5, 6). Duvar
büyük düzensiz şekilli taşlanrı yanı sıra kullanılmış cevher zenginleştir

me aletleri ve yüzeyi çukur taş değirmenler ile ötülmüştür. Bu duvann
sur duvan ya da teras duvan olup olmadığını anlamak için duvann takip
ettiği kuzey yönünde açmalar açılmıştır. Bu kesitler ancak duvann yüzü
nün ve genişliğinin ortaya çıkanlacağı derinliğe kadar kazılmıştır.

Yerleşmede yapılan jeomorfolojik araştırmalar bir duvann kuzeye doğru

tepenin kuzey ucunu çevreleyip, doğu yöne dönerek uzandığını göster
mektedir.

Bulunmuş seramik Tarsus'ta iTÇ II'de rastlanan Light Clay Minature
Lug Ware ve Red Gritty Ware kahverengi benekli boyalı gaga ağızlı kap
kacağı kapsamaktadır. Aynca bu duvar tarafına atılmış üzerinde zengin
miktarda kalay ve demir kalıntılan yapışmış yüzlerce kaba mal pota par
çası ele geçmiştir. Potalar belki bu duvara bitişik metal işleme atölyesinin
bir parçasıdır. Benzer potalar ayrıca A 02 ve A23'de bulunmuş aşağı yu
karı aynı tarihe tarihlernemizi sağlamıştır. Küçük buluntulanmız ise de
mir iğne ve bızlann yanısıra obsidiyen aletleri içermektedir.

Washington D.C.'de, jeofizik, jeoloji, kimya, istatistik ve metalurji
gibi arkeometrik metodlarla buluntular analiz edilmiştir. Pota parçalan
nın analizleri bizi hem şaşırttı, hem sevindirdi. x-ışınları fluoresens, tara
malı elektron mikroskop, mikroprob, x-ışınları difraksiyon sonucunda 19
parçanın iç yüzey kısmında kalay ile kaplı olduğu çıktı (Şekil: 7, 8). Yer
yer camsı curufun içinde kilitlenerek oksidize olmamış kalay kalıntıları
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bulduk (Şekil: 9). Toplam % 30 ve yer yer % 99.8 kalay ölçtük. Bu bu
luntular, bize Kaş-Uluburun kalay metal külçelerden 1000 yıl öneeye ta
rihlenen kalay metalinin Anadolu'da üretildiğini kanıtlamaktadır.

Kazımız metal üreten bölge içinde yer alan bir yerleşmede, metal
üretimi hakkında bilgi boşluğumuzu doldurarak kentsel bölgeler içinde
giderek büyüyerı tunç buluntular hakkındaki bilgilerimizi bir araya topla
yacaktır. M.O. 4. binin sonu ile 3. \binde en erken kalaylı tunç aletlerin
başladığı zamanda kazımız, Mezopotamya ve Suriye'nin tanmsal bölge
lerini besleyen ve Anadolu'nun dağlık kısımlan ile ilişkisini sağlayan, bü
tün rolü Yakın Doğu için önemli olan bir bölgenin tarihi gelişimini ay
dınlatacaktır.
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Concentrations of Major Components
by Electron Microprobe Analysis

Sample Si02 A1203 FeO MgO CaO K20 Na
2

0 Ti0
2 sno2 Total

N
00
<ı

1 37.2 7.7 17.8 2.0 14.2 2.1 0.8 O.~ 18.4 100.4
s.d. 3.2 1.2 3.6 1.6 6.8 1.8 0.4 0.1 8.4

6 49.8 15.2 15.0 3.6 7.0 2.6 2.8 0.7 2.7 98.5
s.d. 13.7 3.2 14.8 0.8 2.1 0.8 0.9 0.6 0.9

8 9.5 3.1 5.0 0.5 2.0 1.1 0.5 0.4 82.8 104.9
s.d 6.3 1.7 4.2 0.3 1.1 0.6 0.3 0.1 11.6

14 1.6 0.6 0.7 0.2 0.6 0.3 0.1 0.4 98.9 '103.4

Şekil: 7- Potaların elektron mikroprob analizleri'
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Şekil: 9- Potalarda kalayı gösteren Backscatter Mikroimaj
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1990 YıLıNDA ANTALYA'NIN
DI;:J\1RE İ.LÇESİNDEKİ xztz NİKOLAOS
KILISESrNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

s. Yıldız ÖTÜKEN*

23 Temmuz- 23 Ağustos ı990 tarihleri arasında Antalya Arkeoloji
Müzesi başkanlığında,Kültür Bakanlığı'nın izni ve Antalya ili Özel İda
resi'nin destekleriyle Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde "Temizlik
ve Kazı" çalışmaları gerçekleştirilmiştir'.

Ekip Antalya Müzesi elemanlanndan Sanat Tarihçi Mete Kırmızı,

Restoratör Abdurrahman Ozkan, Hacettepe Universitesi SanatTarihi Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Otüken ile Hacettepe Universitesi
mezuniyet sonrası öğrencilerinden Sema Alpaslan, Ayşegül Güngören,
Zafer Karaca, Macit Tekinalp ve altı kişilik bir işçi grubundan oluşmuş

tur.

ı989 yılındaki birinci dönemde Nikolaos Kilisesi'nin kuzeydoğusun

da başlatılan çalışmada A 3 ve A 2 mekanları ortaya çıkartılmış, aynca
kilisenin kuzeydoğu köşe odasına bir kapıyla bağlanan C 2 ve doğusun

daki C ~. mekanlannın çatılan temizlenmiştir-. Aynı yıl kazı sonrası Ha
cettepe Universitesi elemanlannca galerideki ı989 buluntulannın değer

lendirilmesi yapılmıştır'.

* Prof Dr. S. Yıldız ÖTÜKEN, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı
Beytepe-ANKARA.
Kazı iznini veren Kültür Bakanlığı'na. kazı başkanlığını yürüten Antalya Arkeoloji Müze
si'ne başta Müdür Kayhan Dörtlük'e, kazı sırasında yardımlarınıesirgemeyen Demre Beledi
ye Başkanı Adnan Genç'e ve Jandarma Komutanı Hasan Ali Cansu'ya burada teşekkür et
mek isteriz. Ayrıca ekip elemanlarına ve büyük bir şevkle çalışan Demreli işçilerimize

minnettarız.

2 Bkz. S.Y. Ötüken, 1989 yılında Antalya'nın Demre İlçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde
Yapılan Çalışmalar, Kültür Bakanlığı VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 1990,
179-192.

3 Seramik ve cam buluntular üniversite ekibinden Ayşegül Güngören tarafından değerlendiril

miştir; mimari plastik ögeler Sema Alpaslan, yapı malzeme ve teknikleriyle ilgili değerlen

dirme ise Macit Tekinalp tarafından yapılmaktadır.
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Al VE Cl MEKANLARı

1990 yılında A21ye
doğuda bitişik Al mekanında kazı çalışması de

vam etmiştir. Mekanı örten ve günümüze kadar, batıdaki Im genişliğin

deki kısım haricinde, hiç ellenmemiş olan toprağın yüksekliği 5.75 m
dir'. Kesitte görüldüğü gibi bu dolgu üstten alta doğru, yüzey toprak
(5.75-4.75), yanık içeren üst toprak (4.75-4.55), üst alüvyon (4.55-2.65),
üst moloz şerit (2.65-2.25), alt alüvyon (2.25-0.55), alt moloz şerit

(0.55-0.20) ve ana topraktan (0.20-0.00) oluşmaktadır'.

Dolgu tamamen boşaltıldıktan ve taş-mermer plakalarla kaplı zemin
ortaya çıkartıldıktan sonra A 1 mekanının kuzey revağın diğer mekanla
nndan büyük boyutta inşa edildiği anlaşılmıştır: doğu-batı doğrultusunda

uzunlamasına düzensiz dikdörtgen planlı mekan içten 12.70x4.20 m dir'.
A 1 güneyde yuvarlak kemerlerle bağlanan bir sütun ve dört payeden olu
şan arkadla, batıda A 2, kuzeyde C ı mekanı ile sınırlanmaktadır. Doğu

sundaki dolgu 1991 de temizlenecek, ayrıca C ı 'in ve kuzeyarkadın yı

kılma tehlikesi gösteren kısımlan öncelikle onarılacaktır.

C ı mekanında malzeme ve teknikle ilgili yapılan incelemeler sonu
cunda iki farklı dönem tesbit edilmiştir. Düzgün kesme taşla çok özenli
bir şekilde inşa edilen yaklaşık 10x5.30 m boyutlarındaki mekan, dıştan

kuzey, güney ve doğu cephesinde bitişen duvarlarla adeta kılıfa alınmış

tır. Kesme taş, moloz ve kınk tuğla ile düzensiz bir şekilde örülen dış du
varında yer yer tuğla hatıllar görülmektedir. Bu duvann malzemesi ve
tekniği kubbeli bazilikayı kuzeyden kuşatan ve Orta Bizans dönemine ta
rihlenen ek mekanların malzeme ve tekniğine eşittir'. C ı mekanının gü
neye açılan kapısındaki dolgu toprağın kısmen boşaltılması ile iki döne
min duvarlan belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.

CL mekanı kılıfa alınırken kuzey cephesine bitişik beş yuvarlak ke
merli bir arkad inşa edilmiş, böylece C I'in arkadaki cephesi ile birlikte
beş derin niş oluşmuştur. Batıdan birinci ve üçüncü niş daha sonraki bir

4 Kilisenin bulunduğu bölge iki kez alüvyonlu toprakla kaplanmıştır. Üst moloz şerit çok sayı
da yapı malzemesi (tuğla, kiremit) içermektedir. Bu şerit muhtemelen ikinci sel felaketiyle
veya zelzele sonucu yıkılan kısımlara aittir. Demre'deki jeomorfolojik değişimler için bkz.
J. Borchhardt (ed.), Myra, eine lykische Metropole in antiker und byzantinischer Zeit, Berlin
1975, biL. G. Wiegand, Zur Entstehung der Ebene von Myra, 429-435. Yayın alüvyonlu top
rağın bileşimi ve değişimlerin hangi dönemlerde oluştuğu hakkında bilgi içermemektedir.

5 AL mekanı doğuda kısmen topraktan tam olarak arındırılmamıştır. Bu nedenle Cl mekanı

nın uzunluğu esas alınmıştır. 1990 kazı planırun çiziminde yardımcı olan Yük. Mim. Musta
fa Akpolat'a teşekkür ederiz.

6 Ek mekanların malzeme tekniği için bkz. U. Peschlow, Die Architektur der Nikolaoskirche
in Myra, 301-359, Borchhardt, a.g.e. (dipnot 4), biL. 353-355, 358. "Orta Bizans" için bkz.
res. 39 (Plan açıklamaları). Metinde, s. 348, kuzey ve güneyekler 12. yüzyılın başına tarih
lenir.
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dönemde bilinmeyen bir nedenle alttan 0.60-0.65 m yüksekliğe kadar se
ki şeklinde örülmüştür. Muhtemelen aynı dönemde kemerlerin iç yüzey
leri, kemerlerin sınırladığı C 1 mekanının duvar yüzeyleri ve sekiler 0.5
1.5, cm kalınlığında kaba bir sıvayla kaplanmıştır.

Batıdan ikinci kemerin içinde ise, C ı 'in orijinal kuzey duvarına ait
bir kapı ortaya çıkmıştır. Dikdörtgen açıklık üstte tuğlayla örülmüş çift
kemerli bir alınlıkla sonuçlanmaktadır. Kilisenin kuzeydoğu köşe odası

ile A 3 ve C 2, ayrıca C 2 mekanı ile A 2 arasındaki bağlantıyı sağlayan

kapıların da görüldüğü gibi, C 1 ile Alarasındaki bu kapı da içten mo
loz ve spoli ile kabaca örülerek iptal edilmiştir.

Al'i kuzeyden sınırlayan arkad çok düzgün işlenmiş kesme taşlarla

örülmüştür; ince derz yüzeyleri özenle sıvanmış ve kemerlerde sıva üze
rine mala ile ince çizgiler çekilmiştir. Arkaddaki merrner sütun ve üzerin
deki kireç taşı Korint başlık devşirmedir.

Alin zemini taş ve mermer levhalarla döşenmiştir. ancak zemin dö
şemesi bilhassa batıda, birinci ve ikinci niş hizasında düzensizleşir. Geli
şigüzel yerleştirilen ve genelde devşirme olan levhaların aralarında ve
duvar köşelerinde açık kalan toprak çakıl, kum ve küçük kırık tuğla par
çaları ile oluşturulan bir karışımla kapatılmış: ayrıca üzerlerine muhteme
len zemini düzleştirrnek amacıyla kalınlığı 2.0-5.5 cm arasında değişen
gri bir harç tabakası dökülmüştür?

Çizim ve fotoğraflarda belirgin bir diğer unsur batıda birinci niş hi
zasında başlayan ve L biçiminde kıvrılarak C ı 'in kapısına kadar uzanan
basit bir kanaldır. Bu verinin işlevi mekanın içine girildikten sonra tartışı

lacaktır".

C ı mekanının kuzeydoğu köşesi açıldıktan sonra bu mekana doğuda

bitişen üçüncü ek yapının varlığı tesbit edilmiştir. C mekanı diye tanımla

dığımız bu yapının kuzey cephesinin 0.90 m lik bir kısmı üstten 1.24 m
derinlikte bir çukur kazılarak ortaya çıkarılmıştır. Malzeme ve tekniği

C 1 den farklılık gösteren ve 1991'de tamamen ortaya çıkarılması gere
ken bu yapı manastırın tarihine ışık tutacak bir veridir.

7 Zemin döşemesini ortaya çıkartmak amacıyla kaldırılan harç tabakasından büyük parçalar
inceleme için muhafaza edilmiştir. Benzer bir uygulama için bkz. T. Ulbert, Resafa ll, die
Basilika des Heiligen Kreuzes in Resafa-Sergiupolis, Mainz a.R. 1986, 33, res. 17. Bu kesit
te zemini hem yüzlemek amacıyla dökülen harç tabakası "Mörtelausgleich-schicht", ayrıca

üstte zemin döşemelerine yatak olanikinci bir harç tabakası görülür.
8 Kanal çok sayıda küçük tuğla kırıkları ile doldurulmuştur. Bu amaçla kırılan tuğlalar (veya

kullanılan tuğla kırıkları) çok farklı hamur türleri göstermektedir.
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Kubbeli bazilikanın kuzeydoğu köşe odasına doğuda dıştan bitişen,

C2 ve CL mekanlannın uzunluğu 17.5Oın dir; buna 0.90 m lik kısmı orta
ya çıkanlan C mekanı da eklendiğinde toplam uzunluk 18.40 m yi bul
maktadır. Bugünkü kilisenin apsis hariç uzunluğunun 20 m olduğunu ha
tırlatırsak, 1989 ve 1990 da bulunan mekanların önemi ve 1991 de
bunlann içten ve dıştan tümüyle temizlenmesinin gerekliliği belirginleşir.

Likya bölgesindeki Bizans dönemine ait 95 dini kuruluşta benzeri ol
mayan, bölgenin dışındaki eserler arasında da ünik kalan bu ek yapıların

işlevi hakkındaki çalışmalanmızı sürdürmekteyiz-,

1991 çalışma döneminde güney ve doğu cepheleri tamamen toprak
tan anndınldıktan sonra Nikolaos Manastın'nın bu tarihi yapısı bilim
dünyasına aynntılanyla tanıtılacaktır. Ancak bugüne kadar tesbit edilen
verileri- üç yöne toplam dört kapı ile açılması, kilisenin kutsal mekanı ile
bağlantılı konumu, boyutlan, farklı dönemlere ait mimarisi ve kuzeyinde
ki arkaddaki mezarlar ve küçük buluntular- ek yapının ayn bir değer taşı

dığını belgelerneye yeterlidir.

KÜÇÜK BULUNTULAR

a. Taş ve Mermer Buluntular

1990 yılında 253 taş ve mermer buluntu ele geçmiştir. Bunlardan
218'i Al'in dolgusunda, 14'ü güney dış nef ile şapel arasındaki toprakta,
13'ü güney yan nef çatısı üzerinde ve 8'i güneydeki bahçede bulunmuş

tur. 1990 buluntulanndan 55'i mimari ögeler, 104'ü yer döşemeleri, 25li

bir yüzü kabartmalı parçalar, 49 lu liturjik ögeler, 15'i niteliği bilinmeyen
parçalar, 3'ü kitabe ve 2'si sarkofag fragmanlandır.

1989 ve 1990 yılının buluntulan birlikte değerlendirilince bazı ilginç
sonuçlar ortaya çıkmıştır. Toplam 293 buluntudan 218'i taş, 75li mermer-

9 Likya bölgesi yapıları hakkında genel bir yayın mevcut değildir. Bkz. biL. R. Harrison,
Churches and Chapels of Central Lycia, AStud 13 (1963), 117-152; : O. Feld, Die Kirchen
von Myra und Umgebung, 398-424, Borchhardt, a.g.e. (dipnot 4). Nikolaos Kilisesi'nin azi
zin mezarı nedeniyle 6. yüzyıldan itibaren bir ziyaret yeri olduğu, bilhassa hastaların şifa

bulmak amacı ile burayı ziyaret ettikleri gerek Bizans kaynaklarından, gerekse seyahatna
melerden anlaşılmaktadır. Imparator LV. Mikael'in kardeşi Ioannes Orphanothrophos (öl. yı

lı 1043) şifa bulmak için burayı ziyaret etmiştir, bkz. Ionnis Scylitzae, Synopsis Historia
rum, ed. i. Thurn, Berlin-New York 1973, 396-397. Hacılar her yıl düzenlenen törenlerde
antik Myra kentinden azizin mezarına bağlantıyı sağlayan bir "embolon"dan (sütunlu yol)
geçerek ulaşmaktaydılar. Bkz. G. Anrich, Hagios Nikolaos, II, Berlin 1913,515. Mezar ve
mezara bitişik şifa mekanları Erken Hristiyan hac merkezlerinin alışılagelmiş bir özelliğidir,

bkz. B. Kötting, Peregrinatio Religiosa. Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in
der alten Kirche, Regernsburg-Münster 1950, 155-156. Demre'deki C, C 1 ve C 2 den olu
şan ek yapısının bu işlevlerle ilişkisini ayrı bir çalışmada yayınlayacağız.
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dir. Orta Çağla ait tüm mimari ve liturjik ögeler kireç taşındandır. Alde
ele geçen mermer buluntular alt alüvyon dolgu ve alt moloz şerite aittir
ve iki örnek haricinde genelde Roma Imparatorluk dönemine tarihlenebi-
L• 10
ır.

Tabakalara göre buluntulan toplu olarak değerlendirmek ve tarihlen
dirme sorunlannı çözmek için yaptığımız çalışmalarda değişik sonuçlara
ulaştık. Hiç şüphesiz alüvyon alt ve üst dolgu her döneme ait veriyi içer
diği için kilisenin ve ek mekanlarının tarihlendirilmesinde önem taşıma

maktadır.

Ana topraktaki (00.00-00.20) toplam 44 buluntu genelde çok küçük
ve tarihlendirilmesi. bu nedenle zor parçalardır. Dikkati çeken en yoğun

veri opus sectile tekniğinde yapılan bir döşeme için hazırlanmış taş ve
mermer buluntular ve bunlann yapımında kullanılan antik sütun parçala
ndır. Kubbeli bazilikada yer alan opus sectile döşemenin değerlendiril

mesinde yararlanacağımız bu malzeme aynı zamanda kuzey ek mekanla
rın tarihlendirilmesine de yardımcı olabilir".

115 adet buluntu ile en zengin tabakayı oluşturan alt moloz (00.20
00.55) çok sayıda yer döşemesi, aynca Orta Bizans dönemine ait bazı de
ğerli parçalar içermektedir. Aynı şeritte ele geçen figürlü kabartma Roma
dönemine ait olup, bir gladyatörü tasvir etmektedir".

Üst moloz şeritte (2.25~2.65) çok sayıda yapı malzemesi (tuğla ve
bilhassa çatı kiremiti) bulunmuştur. Bu şeridin bir zelzele veya bir yıkım

sonucu oluştuğunu düşünebiliriz.

Yan işli templon payeleri ve galeride daha önce bulunmuş 128 env.
no.lu parça kilisenin Orta Bizans dönemine ait liturjik ögelerinin Dem
re'deki ustalarca işlendiğini belgelemektedir.

Aynı templona ait parçalar, iki templon ayağı, monolit işlenen ve
templonun geçit yerini sınırlayan paye ve levha, bir levha parçası ve bir
templon başlığı büyük bir olasılıkla kiliseye aittir ve 11.-12. yüzyıllara

10 Alt alüvyon dolguda bir çok parçası yayınlanmış olan ve M.S. 160la tarihlenen sütunlu sar
kofaga ait bir diğer parça bulunmuştur. Sarkofag için bkz. H. Wiegartz, Kaiserzeitliche Sar
kophage in der Nikolaoskirehe, 161-251, biL. 217-230, Borehhardt, a.g.e. (dipnot 4). Alt mo
loz şeritte, benzerleri M.S. 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen akroterli lahit kapaklarından

birisinin parçası bulunmuştur. Benzerleri için bkz. J. Borehhardt, Grabarehitektur der Nekro
pole von Myra, 95-104, Lev. 42, Borehhardt, a.g.e. (dipnot 4).

11 Kubbeli bazilikadaki opus seetile döşeme için bkz. O. Feld, Die Innenausstattung der Niko
laoskirche in Myra, 360-397, biL. 394-397, Borehhardt, a.g.e. (dipnot 4).

12 Demre'deki buluntu için bkz. L. Robert, Les gladiateurs dans l'ürient Grec, Amsterdam
1971, biL. no. 128,228,251.
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tarihlenebilinir. Parçalar boyut ve dekoratif unsurlan ile bütünlük arzet
mektedir". Spiral yivli küçük bir sütunce ve dört yapraklı çiçeklerle
oluşturulmuş delikli bir levhadan oluşan parça ünik bir buluntudur. Bu
nun yanısıra o. Feld tarafından yayınlanmış templon levha kaidelerinin
yeni bir örneği bulunmuştur".

Al 'i kuzeyden sınırlayan'arkadda kullanılan Korint başlık, kilisenin
Orta Bizans dönemine tarihlenen ek mekanlarında kullanılan diğer dev
şirme başlıklar gibi 5.-6. yüzyıllara tarihlendirilebilinir",

h. Cam Buluntular

1990 yılında Al mekanı ana toprağında 54 cam parçası bulunmuştur;

1989 yılı camları ile toplam sayı 215'e ulaşmıştır.

Orta çağ camı, bilhassa Bizans dönemi cam buluntuları Türkiye'de
yeterince incelenmemiş bir konudur. Sınırlı sayıdaki yabancı yayınlarda

Istanbul'daki Bizans idönemine ait pencere camları, ayrıca Alahan ve
Sart'taki zengin veriler ayrıntılı olarak tarutılmıştır". Demre'de ortaya çı

kan camların ana toprakta ortaya çıkması ve birlikte bulunan seramik v.d.
küçük buluntularla değerlendirilmesi Ortaçağ Anadolu'suna ışık tutacak
tır.

1989 ve 1990 buluntuları toplu halde incelenmiş ve şekillerine göre
yedi grup tesbit edilmiştir: 1. kandil parçaları; 2. kulplar; 3. dip parçaları;

4. ağız kenarları; 5. şişe ağızları; 6. kadeh altları: 7. sorunlu parçalar.

Camlar genelde üfleme tekniği ile yapılmıştır; dökme tekniği ile ya
pılan düz ve kalın camların orijinalde pencerelerde kullanıldığını düşüne

biliriz!' .

13. Dört yapraklı çiçek motifi kilisede daha önce bulunan bazı ögelerde de karşımıza çıkmakta

dır, bkz. Feld, a.g.e. (dipnot ll), or. 31, Lev. 119 B (Epistil ?, 9-10. yy.); or. 46, lev. 122 C
(Levha).

14. Bkz. Feld, a.g.e. (dipnot 11), nr. 30; lev. 119 C-D.
15. 1990 yılında Al'de ortaya çıkarılan Korint ve 1989'da A2'de ortaya çıkarılan dilli başlıkla

beraber ek yapılarda tesbit ettiğimiz devşirme başlık sayısı 16'ya çıkmıştır. Bu başlıklardan

10 tanesi yayınlanmıştır, bkz. Feld, a.g.e. (dipnot ll), biL. or. 1-7, 11-12; lev. 114 B-E, 115
A-C, F, 116 A-C. Al'deki başlık gerek yayınlanan in situ başlıklarla, gerekse kilisede ve
çevresinde bulunan diğer başlıklarla tam bir benzerlik göstermez. Uslüp açısından karşılaştı

rabileceğimiz tek örnek için bkz. nr. 10, lev. 115 F.
16. Istanbul için bkz. A.H. Megaw, Notes on Recent Work of the Byzantine Institute in Istan

bul, DOP 17 (1963), 333-371, biL. 335-357 (Pantokrator). Alahan için bkz. M. Gough (ed.),
Alahan, an Early Christian Monastery in southern Turkey, C. Williams, The Pottery and
Glass at Alahan, 35-61, Toronto 1985, Sart için bkz. A. von Saldern, Ancient and Byzantine
Glass from Sardis, London 1980.

17. Pencere camları örnekleri için bkz. Saldem. a.g.e. (dipnot 16),91 ve 101.
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Yedi renk grubu tesbit ettik: 1. açık yeşil; 2. açık sarı yeşil; 3. koyu
sarı yeşil; 4. koyu yeşil; 5.. mavi yeşil; 6. mavi; 7. açık pembe. En çok
karşımızaçıkan renkler açık yeşil ve açık sarı yeşildir.

1990 da yoğun olarak cam kandiller incelenmiş ve iki tip tesbit edil
miştir. 1. tipte. kadeh altta bilyemsi bir yuvarlakla; 2. tipte kadeh altta
düzgün, masiv veya boğumlu bir ayakla sonuçlanır"; ayak yüksekliği

4.5-5.5-6.5 cm arasında değişmektedir. 1991 de kadeh altları ağız parça
ları ile birlikte değerlendirilerekkandillerin restitüsyonu yapılacaktır.

Her .iki kandil tipi Anadolu'da örneklenen polikandillerde kullanıl

mıştır». Ikinci tipin ilk örnekleri Geç Roma döneminde karşımıza çıkar;

bu kandiller Erken Hıristiyan ve Bizans dönemlerinde, yoğun olarak 5./6.
yüzyıllarda imal edilmiş, Yakındoğu'da ise halen kullanılmaktadır. Ana
dolu'da Bizans dönemi örnekleri Sart (400-616), Alahan ve Efes'te tesbit
edilrrıiştirv, Demre'deki parçalar renk ve şekillerine göre 6. yüzyıl öncesi
ne tarihlenemez.

Küçük boyutlu kulpların yuvarlak ve yassı kesitli çeşitlerneleri mev
cuttur. Yuvarlaklarda çap 0.3-0.4 cm, boy 2-2.5 cm.; yassılarda en 1-3.5
cm, boy 1.5-4 cm arasında değişmektedir. Yuvarlak kulplar muhtemelen
küçük boyutlardaki yağ şişeciklerinin parçalarıdır".

Ağız kenarlarının kalınlıkları 0.01-0.04 cm arasında değişmektedir;

bazı örneklerde görülen kenar bordürü farklı renktedir. Kenar parçaları

arasında yukarıda tanıtılan cam kandillerin kadehlerine ait olanları ileri
deki çalışmalarda tesbit edilecektir.

c. Seramikler ve "!rdenware"

1990 da 578 sırsız ve 87 sırlı seramik parçası bulunmuştur. En yo
ğun veri 431 'i sırsız, 54'ü sırlı olmak üzere ana topraktadır. 1989-90 sera
mik buluntularının toplam sayısı 1022'ye (807 sırsız, 215 sırlı) ulaşmıştır.

Tümü hamur niteliklerine göre 35 grup altında toplanmıştır.

Al, A2 ve A3 mekanlarının ana toprağında bulunan 644 sırsız ve
180 sırlı seramik kilise ve ek mekanların tarihlendirilmesinde önem taşı-

18. Bkz. Saldern, a.g.e. (dipnot 16),46-52.
19. Polikandillerle ilgili yayınlar için bkz. Saldern, a.g.e. (dipnot 16),50, dipnot 28-38.
20. Efes için bkz. G.A. Soteriou, ADelt 7 (1921-22), 89-226, biL. 196 vd., res. 67; Sart için bkz.

Saldern, a.g.e. (dipnot 16), 49-52; Alahan için bkz. Williams, a.g.e. (dipnot 16), biL. şekil

10.17.
21. Kulplar için kşl. P.V.C. Baur, Glassware, 505-546, biL. 528-530, C.H. Kraeling (ed.), Gera

sa, City of the Decapolis, New Haven, Connecticut 1938.
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maktadır. Bu seramiklerde ortak olarak yoğun kullanılan hamurlar no. 29
(67 adet), no. 11 (53 adet) ve no. 34'dür (52 adet). Sırlı seramiklerde en
zengin örnekler içte sgrafitto, dışta slip tekniğinin birarada görüldüğü

gruptur (52 adet); bunları sgrafitto (46 adet); slip (27 adet) tekniğindeki

örnekler izler. Kahverengi, san ve yeşil sır yaygındır. Bütünleşebilecek 5
kap 1990 da Antalya Müzesi'ne teslim edilmiş, etüdlük malzemeler üze
rindeki çalışmalar devam etmektedir.

1989 ve 1990 da yüzey toprakta 334 "Irdenware" parçası bulunmuş

tur. Renklerine göre beyaz üzerine lacivert (119), mavi (60), siyah (37),
kırmızı (11), kahverengi (5), yeşil (1) motiflerle bezeli veya çok renkli
(83) örnekler mevcuttur. Bazı parçalarda imalathane damgalan görül
mektedir: Villeroy & Rock; Primavesi & Son / Cardiff and Swansea; Ori
ental B.F.K.; Bosphoros. Beyaz üzerine yeşil motifli tek parçada Yunan
ca bir kitabe, beyaz üzerine siyah motifli parçalarda Istanbul manzaralan,
cami ve kayık motifleri görülmektedir. Günlük kullanıma ait tabak veya
kaselerin parçalarının damga ve bezemeleri bunların genelde Ingilte
re'deki imalathanelerde 19. yüzyılda yapıldıklarını göstermektedir».

d. Tuğla, Kiremit ve Harç Buluntular

1990 da A I'in alt moloz ve üst moloz şeridinde çok sayıda tuğla ve
kiremit, ayrıca büyük harç parçaları bulunmuştur. Geçen yılın buluntulan
ile birlikte tuğla ve kiremitleri hamur renklerine göre üç ana gruba ayır

dık: sarı, kahverengi ve kırmızı. Hamur bileşimine göre sanlar 6, kahve
ler 21, kırmızılar 30 alt grupta toplanmıştır. Buluntular arasında bütün
parçalar şekil ve boyutlarına göre biraraya getirilmiş ve yapının öz mal
zemesi ile karşılaştırılmıştır.

22. İngiltere imalathaneleri ve benzer örnekler için bkz. J.P. Cushion, Handbook of Pottery and
Porcelain Marks, London 1980.
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Resim: 1- C 1 ek yapısı, kuzey cephe

Resim: 2- A 1 mekanının kuzeydeki arkadı
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Resim: 3- C 1 ve C yapılarının birleştikleri köşe

Resim: 4- A 1 mekanından çıkan tuğla örnekleri



Resim: 5- A 1 mekanının kuzeydeki arkadındaki Korint sütun başlığı

Resim: 6- A 1 mekanından çıkan Roma
gladyatör kabartması
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BÜYÜKTEPE HÖYÜK
EXCAVATIONS 1990

Antonio SAGONA*

The first season of excavations at Büyüktepe Höyük, north-eastern
Anatolia took place from 4 June to 11 July 1990. The project was carried
out in collaboration with Erzurum Museum, sponsored by the Australian
Research Council and supported by the University of Melbourne.. We
would like to express our thanks to Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
for permission to initiated excavations at the site, to Serap Yaylalı Hanım

.and her staff at Erzurum Museum for their support and co-operation, and
to the local authorities of the province of. Bayburt who ensured that our
work progressed smoothly. The director appreciates the assistance h-e re
ceived from the represerıtatives of the Ministry of Culture, Hilmi Ozko
rucuklu and Cengiz Topal of Erzurum Museum. The team comprised An
tonio Sagona, Elizabeth Pemberton, Ian McPhee, Claudia Sagona, Jenny
Zimmer, Maleolm McKay, Keppel Turnour.

Büyüktepe Höyük is located approximately 35 km southwest of Bay
burt, near the village of Çiftetaş, and commands the well-watered Beşpı

nar valIey, a highland depression some 1500 m above sea leveL. The site
comprises two distinct outcrops joined by a saddie. The southern hill, the
larger of the pair, is 20 m high at its summit and measures 250 m rıorth

south and 180 m east-west (Fig: 1). Heavy erosion has taken its toll on
the top of the outcrop leaving only a thin deposit of occupation debris.
The deposits on the gently sloping western flank, however, are much
deeper and will be further explored in 1991. Other areas of the site that
appear to be promising include the saddle and a low terrace that fansout
at the southern end of the main outcrop. It is difficult, at this early stage,
to discern the extent of settlement on the conicalshape.d northem ridge,
Its stony surface has yielded only a small quantity of artefacts suggesting
a sparse occupational history, though this mayaıso simply reflect its
undisturbed condition.

* Antonio SAGONA, Department of Classical and Near Eastern Studies, University of Mel
bourne, Parkville Victoria 3052, AVUSTRALYA.

305



Büyüktepe was one of sixty sites Ioeated in 1988 during the fırst sur
vey season of the Bayburt-KeIkit region, which then formed part of the
provinee of Gümüşhane'.It was seleeted for exeavation on the basis of its
surfaee seatter whieh largely eomprised material of the Early Bronze Age
and the later Hellenistic/Roman, the two main periods of aneient settle
ment in the Bayburt plain. This year, the site was eompletely surveyed,
and an overall grid of 10x10m squares laid out. Our approaeh was desig
ned to begin to recover settement plans on the top of the hill, to investi
gate the western slope by means of a trial excavation, and to eolleet as
large a sample as possible of botanical and faunal remains.

Excavatiorıs were largely earried out at the north and south ends of
the hilL. One trench, V37, whieh incorporated arecent robbers'pit, re
vealed part of the stone foundations of a thick curved wall, perhaps part
of a eireular tower (Fig: 2). The inner walls is defined by a course of
roughy hewn large stones resting on bedrock; the outer, exposed in
trench V37b, consisted of two courses to account for the slope of the hill.
The space between had a fill of stone rubble. We tentatively suggest that
the purpose of this tower was defensive beeause of its strategie position
on the highest point of the hill from where one has. a clear view of all
traffic along the valley. Pottery associated with his construction appears
to be Iate Hellenistic. Traces of an Early Bronze Age rectangular
dwelling with a crudely plastered floor were found underlying the tower
İn V 37b. Typically, this and other architectural features overlying
bedrock eonformed to the topography of the outcrop, making use of
natural cavities or creating terraces where appropriate.

Excavation in 531 b, towards the south of the mound, revealed anot
her fundational strueture of Hellenistic date, with alater re-use as eviden
ced by the widening of the main wall to c. ı.50m. Next season exeava
tion will be extended to the contiguous trench 5 32 in an attempt to
expose an overall plan of this building which presently comprises two
rooms with yellowish plastered floors.

A sondage in R 35 on the western slope of the hill yielded two floor
levels. The upper was distinguished by a number of pots found in situ
dateable to the later Hellenistic period. The lower is a burnt Early Bronze
Age level on bedrock, comprising a hearth, associated animal bones and
sherds.

Eight burials were excavated in trenches 529 and 530 (Fig: 3). All
the graves were simple pits, sametimes partly defined by upright stanes.

A. Sagona, 1989, An Archaeological Survey of the Bayburt and .Kelkit Regions, North
Eastern Anatolia: The Pre-Classical Period. Vii Araştırma Sonuçlan Toplantısı: 425-433.
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A standard practice was to mark the position of the head and feet of the
corpsewith a stone whose top is likely to have been left exposed. Invari
ably the head pointed west Burial 1 in S 29b yielded fragments of a woo
den coffin, but the other bodies appear to have been laid directly into the
earth. With the possible exceptionof burial 4,' all the inhumations seem
to suggest secondary articulation of the skeletons, as irıdicated by the ab
sence of many of the bones. None of the burials has as yet provided any
grave goods to facilitate dating.

The Hellenistic pottery from the site comprises both coarse cooking
fabric (Fig: 4: 3, 6), and fine wares of a pale brown or orange clay (Fig:
4: 1, 2). The Early Bronze Age sherds belong to the widespread Early
Trans-Caucasian tradition (Fig: 4: 5, 7-10). Their surfaces are generally
smoothed or polished and range in colour from dark grey to reddish
brown. Most pieces are undecorated, but a few have relief work.
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KONYA KARAHÖYÜK 1990 KAZISI

Sedat ALP*

Bazı ara verilmelerle 1953 yılından. beri, sürdürülen Konya Karahö
yük kazılan 1990 yılında 16.07.1990 tarihinde başlamış, 20.08.1990 tari
hinde sona ermiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazılarda Dil ve Ta
rih-Coğrafya Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Sedat Erkut ve Arş. Gör.
Turgut Yiğit görevalmışlardır. Kazı ekibirnizde aynca D.T.C. Fakültesi
öğrencilerinden Levent Kamışlı, Salih Pınar Öke, Sevda Özer ve Senem
Kürklü çalışmışlardır. Kazımızda Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'nü Hititolog Meliha Coşkun temsil etmiştir.

1990 sezonunda Karahöyük'te höyüğün doğusunda X açmasında i.
katta kazıya devam edilmiştir. Bu kez açmanın kuzeydoğu alanında kazı

alanı genişletilmiştir (PHin: 1).

1984 yılında bu açmanın ortasında, muazzam bir altar kaidesi bulu
nan bir salon meydana çıkartmıştık. Bu yüzden bu büyük yapının bir 'ta
pınak' olabileceğini düşünmüştük. 1987 yılında bu yapının giriş kısmı ve
batıdaki bir yol ile bağlantısını bulmaya çalışmıştık. Yolu bulduk isek de,
tahribatın yoğunluğu nedeniyle yol ile yapının merkezi kısmı arasındaki

bağlantıyı açıklıkla meydana çıkartamamıştık. Buna karşılık 'tapınak' ya
pısının güneybatısında bulduğumuz diğer bir yol ile bu önemli yapının

güney sınırını saptayabildik. 1987-1989 yıllarında X açmasının sözkonu
su yolun güney kısmında çalışmıştık.

1990 kazı çalışmalarımızın amacı 'tapınak' olarak düşündüğümüz ya
pının kuzeydoğu sınırını bulmak ya da bağlantılarını araştırmaktı. Burada
henüz bir açıklığa kavuşmamış olmakla birlikte kazı alanımızın kuzeydo
ğu kısmında meydana çıkardığımız bir yol ile 'tapınak' yapısının belki de
kuzeydoğu sınırını bulduk. Bulduğumuz yeni yol herhalde höyüğün gü
neyinden gelen yol ile bağlantılı idi. Kazdığımız kısım ile 'tapınak' ara
sında açık bir bağlantı kuramadık. Meydana çıkardığımız mekanlar eski
den bulduğumuz 'tapınağın' daha önce kazamadığımız bir kısmı

olabileceği gibi, başka bir yapıya ait de olabilirler. Bu alanda sıvalı ve

* Ord. Prof. Dr. Sedat ALP, Çankaya Caddesi No: 18/6ÇankayalANKARA.
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badanalı ve oldukça iyi korunmuş yüksekkerpiç duvarlar ile karşılaştık.

Bu alanda en dikkate değer buluntu 1 no'lu mekanın güney duvarındabir
ocak yanındaduvara dayalı, genişçe kenarlı, üstüste konmuş üç adet sera
mik tencere..ya da "güveç" tir (Resim: 1). Alttaki iki kap boş olarak ele
geçmiştir. Ustteki mutfak kabında yeni pişirilmiş yemek kalıntılannı

meydana çıkardık. Belki de alttaki iki kapta yenmek üzere olan yemeği

sıcak tutmak için sıcak su bulunmakta idi. Bulgur gibi bir tür buğdayaşı
olan bu yemek, sahipleri tarafından belki de genel bir felaket üzerıne

yenmeden bırakılmıştı.

Karahöyük'ün zengin seramik repertuvanna 1990 yılında yeni ör
nekler eklenmiştir. Bunların arasında duvara asılmak üzere üstten kulplu,
dibi sivri bir ikiz vazo anılmaya değer (Resim: 2). Eserin gövdesi belki
de birbirine yapışık olarak düşünülmüş olan iki kuş gövdesini hatırlat

maktadır. Bir yüzünde enzise olarak gösterilmiş bir vertikal çizginin iki
yanında aşağı doğru paralel çizgiler görülmektedir. Bu çizgiler belki de
bir kuşun kuyruk kısmını canlandırıyordu.

Birbirine yapışık, dipleri sivri diğer ikiz bir vazo da Karahöyük sera
miği için bir yeniliktir (Resim: 3). Eserin bir yüzünde göğüs kısımlarında

kabartma halinde birer kabarcığın iki yanında birer vertikal çizgi görül
mektedir. Bu tür kabartmalar özellikle Karahöyük küplerinde ve 'çömlek
lerinde sıkça görüldüğünden ikiz vazo, tipik bir Karahöyük eseridir.

Karahöyük I. kat seramiğinin diğer tipik bir örneği de gövdesi halka
biçimli ritüel kaptır (Resim: 4). Daha önceki yıllarda oldukça fragmanter
bir durumda bulunan bu eserlere ait daha iyi korunmuş yeni bir örnek ele
geçmiştir. Bu buluntu eskiden yaptığımız tamamlamaların doğruluğunu

teyid etmektedir. Karahöyük'te bulunan halka biçimli libasyon kaplan
Boğazköy'debulunan Eski Hitit çağı'na ait halka biçimii libasyon kapla
rının öncülerini oluşturmaktadır.

1990 yılının diğer önemli bir buluntusu da bir kama kınıdır. Daha
önceki yıllarda da Karahöyük'te 1. katta iki örneği bulunmuş olan bu eser
ler Orta Bronz çağı madeni eserleri arasında özel bir yere sahiptir.

Eskiden olduğu gibi 1990 yılında da Karahöyük'te yine bir sıra mü
hür ya da mühür baskısı bulunmuştur. Ust kısmı kırık olan damga kıs

mında orta alanda bir 'Signe Royal' işareti bulunan mühür, bu işaretin

Koloni Çağı'nda Karahöyük'te iyi tanındığına dair yeni bir örnektir. Mü
hür damgaları çoğunlukla kap kapatmaları ya da 'dokuma ağırlıkları' üs
tünde bulunmuştur. Bunlar arasında en dikkate değer parça üzerinde eski
Suriye üslubunda bir silindir mührün yuvarlaması ile bir damga mührü
nün çeşitli baskıları bulunan kap kapatmasıdır. Silindir mührünün baskısı

Karahöyük'te bulunan bu gibi eserlerin sayısını arttırmaktadır.
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Resim: 3

Resim: 4
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1990 YILI KAMAN-KALEHÖYÜK
KAZıLARI

Sachihiro OMURA*

1990 Yılı Kaman-Kalehöyük kazılan, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile, Japonya Ortadoğu Kültür Merke
zi adına,lI Haziran-S Eylül 1990 tarihleri arasında devam edildi. 24 Ey
lül'de kazılardan bulunan 172 eserden oluşan önemli koleksiyon da Kır

şehir Müzesi'ne teslim edildi.

Kazının şeref başkanı, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi Başkanı

Prens Takahito Mikasa, kazı başkanı Prof. Dr. Masao Mori'dir. Kazı he
yeti Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi'nden Arkeolog Sachihiro .Omura,
Masako Omura, Mamoru Yamashita, Kimiyoshi Matsumura, Istanbul
Üniversitesi doktora öğrencisi Yutaka Miyake, .Ankara Üniversitesi yük
sek lisans öğrencisi Ryoichi Kontani, Harvert Universitesi'nden Dr. Ric
hard H. Medow Hitomi Hongo, Restoratör Junichi Mori, Fotoğrafçı Ta
kao Aoki ve Istanbul Universitesi lisans öğrencisi Mehmet Ali Çelik'den
oluşmuştur. Bakanlık temsilcisi olarak Kırşehir Arkeoloji Müzesi araştır

macılanndan Mehmet Oztürk ·görev aldı. 1990 yılı Kaman-Kalehöyük
kazılannın tamamlanmasını sağlayan Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlü
ğü'ne, kazı heyeti üyelerine içten teşekkürlerimizi sunanz. 1990 yılı kazı

lannda keşfedilen eserlerin ve mimari kalıntılann tanımında, her zaman
olduğu gibi, bilimsel yardım ve ilgisini sürdüren hocamız Prof. Dr. Tah
sin Ozgüç'e teşekkürlerimizisunanz.

Kaman-Kalehöyük'te 1986'dan 1990'a kadar kazdığımız kuzey açma
da, kültür katlannın esas ve tali saflıalannı tespit etmek ve höyüğün stra
tigrafisini öğrenmek amacıyla höyüğün merkezinden kuzeye doğru, sıra

sıyla 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIolarak numaraladığımız10x10m lik
açmalarda yoğunlaştırmıştık (Resim: 1). Şimdiye kadar 3 kültür katı tes
pit edilmiştir. Birincisinin, Yeni Çağ'ın başı ve Orta Çağ'ın sonuna, yani
Osmanlı devrine ait olduğu, ikincinin ise, M.O. 1'ci bine ait olduğu,

üçüncüsünün de M.Ö. 2'ci bini temsil ettiği anlaşılmıştır.

* Sachihiro OMURA, The Middle Eastern Culture Center in Japan 3-10-31, Chsawa Mitaki
Shi, Tokyo 181, JAPONYA.
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1990 yılında kuzey açmada höyüğün stratigrafisini tespit etmek için
çalışmalarımız devam etti.

1. I. Kat Mimarlığı
1990 yılında yeni açılan O açmasında (XLVI-54, XLVI-55, XLVII

54, XLVII-55) (Resim: 2), kalınlığı yaklaşık 10 cm kadar olan yüzey top
rağını kaldırdıktan sonra, dörtgen planlı yapı temellerine ve bunların gü
ney kısmında çok sayıda çöp çukurlarına rastlanmıştır. Kuru taş tekniğin

de yapılan duvarların kalınlığı 50 cm ve yüksekliği aşağı yukarı 30-40
cm kadar olup, güney duvarın orta bölümünde taşlardan örülmüş, yanık

izleri görülen çok sayıda çöp çukurlarına rastlanmıştır. Kuru taş tekniğin

de yapılan duvarların kalınlığı 50 cm ve yüksekliği aşağı yukarı 30-40
cm kadar olup, güney duvarın orta bölümünde taşlardan örülmüş, yanık

izleri görülen çok sağlam bir ocak bulunmaktadır. Duvarların yapı tekni
ği, ocağın şekli ve yanlarındaki küçük eserlere göre, bunların 1986 yılın

da kuzeyde ı-vı açmalarda keşfedilmiş olan birinci katın mimari kalıntı

larının devamı olduğu düşünülebilir'.

2. II. Kat Mimarlığı
İkinci kültür katını aydınlatmak için, kuzey I, II, VI, VII'ci açmalar

da çalıştık.

i inci (XLIV-54, XLIV-55, XLV-54, "xLV-55), ve II nci (XLII-54,
XLII-55, XLIII-54, XLIII-55) açmalarda (Resim: 3), 1989 yılında tespit
edilen sarı renkli, kum taşından yapılmış düzensiz kısa duvarları kaldır

dıktan sonra, kazıya devam edildi. Bunun hemen altında yine blok taşla

rının bol kullanıldığıkısa duvarlara rastlandı. Düz yatakta inşa edilmiş

R54 dışında, R53, R55 odalarının her ikisinin de bodrum şeklinde inşa

edildiği tespit edilmiştir. Burada bulunan boyalı çanak-çömlek parçaları

na ve diğer küçük eserlere göre, bu mimari kalıntılann Frig çağı'na ait
olduğu saptanmıştır.

VI ncı (XXXIV-54, XXXIV-55, XXXV-54, XXXV-55), VII nci
(XXXII-54, XXXII-55, XXXIII-54, XXXIII-55) (Resim: 4) kazı alanla
nnda da ikinci kültür katında çalıştık. 1989 yılında tespit edilmiş kuzey
güney istikametindeki, dikdörtgen planlı yapı temelleri kaldırıldıktan

sonra, tekrar kazıya devam edildi. Aşağı yukan 80 cm kazıdıktan sonra,
siyah renkli ve içinde kömürleşmiş odun parçaları olan nemli toprak ile
karşılaştık. Nemli toprağın hemen altında, kuzey-güney istikametinde
dikdörtgen planlı mimari kalıntı (R39) ortaya çıkarıldı. Duvarları, bir sıra

taş temelin üzerine kerpiçten yapılmış olup çok zayıftır. Ayrıca kerpiç
duvarın içinde yanmış ağaç direk izlerine ve tabanda yanmış durumda

Tsugio Mikami-Sachihiro Omura, "1986 Yılı Kaman-Kalehöyük kazıları", iX. Kazı Sonuç
lan Toplantısı II. Resim 3-5, 1988 Ankara.
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sazdan yapılan sepet izlerini tespit ettik. Duvarların iç köşeleri yuvarla
ğımsıdır. Bu tip yapılara üst katlarda hiç rastlanmamıştır. Yuvarlatılmış

köşeler, bu katın özelliği olabilir. Kerpiç duvarlardan oluşan bu dikdört
gen planlı mimarlık kalıntılarının hemen kuzey kısmında, doğu-batı isti
kametinde uzanan, kalınlığı yaklaşık 1.8 m olan bir şehir surunu hatırla

tan çok kalın bir duvara, bu duvarın içinde ve kuzey kısmında, duvar
üzerinde yatayağaçlar olduğu düşünülen, yaklaşık 1 m arayla sıralanmış

ve 10-20 cm arasında kalınlığı olan yanmış ağaçların izlerine rastlandı.

Bu kalın duvar ve bunun güney bitiminde yer alan yapının şiddetli bir
yangın sonucu tahrip edildikleri anlaşılıyor. Bu duruma göre, yatay ağaç

lı kalın duvarın, dikdörtgen planlı yapı ile çağdaş olabileceği anlaşılıyor.
..Geçen sempozyumda Kaman-Kalehöyük'ün II nci kültür katı, yani

M.O. 1 inci bin yıllarına ait olan yapı katlarının üzerinde durmuştuk.

1986 yılında başladığımız kuzeyaçmada, II nci kültür katına ait yapı kat
larının ve her katta bulunan mimari katların planları, küçük eserleri, özel- .
likle boyalı çanak-çömlekleri incelediğimizde, 3 grubun- Ila, I1b, Ilc şek

linde tali evrelere ayrılabileceğini söylemiştik'.

1990 yılında bulunan yapı katında elde edilen .mimari kalıntılara, çı

kan küçük eserlere göre, bir üst seviyedeki Ilc'dentamamen farklı olduk
ları anlaşıldı. Şimdilik 1990 yılında VI, VIIıcİ açmalarda tespit edilen ya
pı katını ·I1d olarak adlandırdık. I1d yapı katından çıkan boyalı çanak
çömlek parçaları ile Ilc katında elde edilmiş boyalı çanak-çömlek parça
ları arasında büyük farklılık görülmektedir. Ilc katında çok sayıda tespit
edilen kahverengi stilize geyik, tek merkezli daire motifli çanak-çömlek
parçaları, 1990 yılında saptanan I1d yapı katında hiç yoktur. Oriların yeri
ne Ilc katının boyalı çanak-çömlek motiflerinin orijinal şekli olarak düşü

nülen kahverengi veya kahverengi ve kırmızı renkler kullanılarak yapılan

basit motifli boyalı çanak-çömlek parçaları ile beraber sanki Eski "Tunç
çağı çanak-çömleğini andıran, elde yapılmış siyah renkli, iyi perdahlı,

geometrik yivlerle süslü çanak-çömlek parçaları bol sayıda ele geçmiştir

(Resim: 8-1). Mimari kalıntılar bakımından, Ilc ile arasında plan bakı

mından önemli farklılık görülmemektedir. Ancak yapı malzemesinin ya
ni, I1d katındaki yapılarda bol ahşap kullanılmasına karşın, Ilc katındaki

yapılardaahşap çok kullanılmamıştır.

Ilc yapı katı ile I1b yapı katı arasında da, hem mimari plan, hem de
ele geçmiş boyalı çanak-çömlek ve tunç eserler bakımından, iki yapı katı

arasında büyük farklılık görülmektedir. Ilc katındaki mimari kalıntıları,

düz zemin üzerine bir sıra halindeki temel taşlarının üzerine kerpiç dizil
diğini göstermiştir. Bu temel yapısı, I1d katında tespit edilen mimari ya
pınınp.odrumu şeklindedir. Bu katta bulunan boyalı çanak-çömlek parça-
2 Sachihiro Omura, "1989 Yılı Kaman-Kalehöyük Kazıları", XII. Kazı. Araştırma ve Arkeo-

metri Sempozyomu, 1990 Ankara.
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lan arasında Ilc katın stilize geyik motifli olanlan hiç bulunmamaktadır.

IIb katında keşfedilen çanak-çömlek parçalannın arasında 2 ya da 3 renk
li boyalı seramiklere de rastlanmıştır. Ilc ve IIb arasındaki farklılık, yal
nız boyalı çanak-çömlekde değil; küçük tunç eserlerde de büyük fark gö
rülmektedir. Ilc katında tunç fibulalar hiç bulunmadı. Iki veya üç kanatlı

okuçlan, IIb katından itibaren birdenbire kullanılmaya başlanmıştır. Bun
lar Ilc, IId katlannda hiç görülemeyen eserlerdir. Ila katında karşımıza

çıkan mimari kalıntılann duvarlan, düz zeminde üst üste üç, dört taş dizi
li temel taşlannın üzerinde kerpiç olarak örülmüştür. Ancak Ila yapı ka
tında elde edilen boyalı çanak-çömlek parçalannın çoğu, iki veya üç
renklidir. Bu bakımdan IIb ile Ila katlannın seramiği arasında büyük
farklılık vardır.

Böylece Kaman-Kalehöyük'ün II. kültür katını, mimari kalıntılanna

ve küçük eserlerine göre, şimdilik 4 gruba ayırabiliyoruz.

3. III. Kat Mimarlığı

III'cü kültür katındaki çalışmalanmıza,kuzey III, IV, V inci açmalar
da devam ettik. 1988 yılında III üncü kazı alanında, II nci kültür katının

IId yapı katı altında, III üncü kültür katının birinci yapı katına rastlanmış

tır. 70 cm genişliğinde ve 1 m ye yakın yükseklikdeki taş duvarlardan ve
taş döşemeden oluşan dörtgen planlı mimari kalıntıya rastlanmıştır. Bu
nun hemen altında, aynı doğrultuda, yine taş döşemeli tabanı olan dört
gen planlı mimari kalıntı ortaya çıkartıldı. Bunun duvarlan ve taban yapı

sı bakımından bir üst seviyedeki yapı kalıntısı ile aynıdır.

1990 yılında kuzey III, IV, V inci açmalarda kazıya devam ettik.
III üncü açmada, 60 cm kalınlığındaki duvarlar, ~aş döşemeli oda (R48)
ve onun güneyinde taşlarla örülmüş sağlam bir ocak (H32) bulunmakta
dır (Resim: 5). Bu ocak tabanının altı çakıl taşları ve çanak-çömlek par
çalan ile döşelidir. Ocağın içinde çok sayıda M.O. 2 bine ait henüz daha
pişirilmemiş büyük seramik parçalan ele geçmiştir. Bundan dolayı, bu
ocağın çanak-çömlek fınnı olarak kullanıldığı düşünülebilir.

Kuzey IV ve V inci açmalarda, Im ye yakın kalın duvarlardan olu
şan yapı kompleksini (R43, R44, R45, R49, R50, R51) gün ışığına çıkar

dık. (Resim: 6) R45, R50 arasındaki duvann yüksekliği 1.5 m den fazla
dır ve iki-üç defa kullanıldığı anlaşılmaktadır. R45'in güney duvan
temizlenirken eski Assurca yazılmış bir tablet parçası ele geçmiştir.

R50'nin tam ortasında, M.O. 2 binin ilk yansına ait iyi perdahlı, kırmızı

astarlı, in situ halde bir pithos ortaya çıkmıştır. ın üncü katının yapılan

nı, II nci kültür katının yapılan ile mukayese edersek, ın üncü kültür ka
tının mimari kalıntılannın temellerinin çok daha sağlam olduğu ve taban
larm da daima taşla döşeli olduğu görülmektedir.
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4. i. Kat Buluntuları

i inci katın buluntulan arasında Osmanlı dönemine ait tunçtan çeşitli

yüzükler. demirden aletler, akikten boncuklar, pişmiş topraktan pipolar,
taştan ağırşaklar, madeni süs eşyası, çin porselen parçalan ve çok sayıda

sırlı seramik örnekleri ele geçirildi.

5. II. Kat Buluntuları

II nci katta açığa çıkartılan buluntular arasında, Ila, Ilb katlannda
tunç fibulalar (Resim: 7;4, 5), tunçtan iki ya da üç kanatlı ok ucu (Resim:
7;9, l O, ı ı), tunç mızrak uçlan, tunç at koşumlan (Resim: 7;2, 3), kemer
tunç tokası (Resim: 7; ı), tunç süs eşyası ve demir mızrak uçlan, tunç top
lu iğneler, biley taşlan, altın süs eşyası (Resim: 7;7, 8), değişik şekillerde

kemik aletler, çok sayıda pişmiş toprak ağırşaklar ve fayans skarabeler
bulundu.

Ila, Ilb katlannda çok sayıda iki veya üç renkli çanak-çömlek parça
lan bulundu. Ilc katında koyu kahverengi boyalı, iyi perdahlı çanak
çömlek, geyik motifli boyalı örnekler, çok sayıda bulundu (Resim: 8;2,3,
4).

Ild katında bulunan eserler arasında, basit motifli boya nakışlı çanak
çömlek parçalannın yanında, şimdiye kadar Ild katındaki yangın geçir
miş yapının tabanında tek kulplu, geniş ağızlı, düz dipli, basit motifli, bo
ya nakışlı çanak-çömlek parçalan yanında; elde yapılmış, siyah renkli,
çok iyi perdahlı, geometrik yivlerle süslü ve ağızlan hizasında dört küçük
tutamaklı seramik (Resim: 8; ı) türü dikkatimizi çok çekmiştir'. Elde ya
pılmış bu çanak-çömlekler, Gordion'da bulunan "Fragment of post-Hitite
handmade pottery'", Truva VIlb'de keşfedilen elde yapılmış "the knob
bed ware'", in paralelleri olduklannı düşünebiliriz. Bundan sonraki kazı

larda bu konu üzerinde özellikle duracağız.

6. III. Kat Buluntuları

III üncü kültür katında bulunan eserler, tunçtan toplu iğneler (Resim:
9;4, 5), iğneler, kanca (Resim: 9;2), orağa benziyen objeler (Resim: 9; ı),

3 Sachihiro Omura, . "1987 Yılı Kaman-Ka1ehöyük Kazıları", X. Kazı Sonuçları Toplantısı I,
Resim 9-7, 8, 1989 Ankara.

4 G. Kenneth Sams, "The Early Phrygian Period at Gordion", Source-Notes in the History of
Art VII 3/4, pp. 9-15, 1988., Keith DeVries, "The Gordion Seasons of 1969-1973 and Sub
sequent Research" , Americanlournal ofArchaeology 94/3, pp. 371-373.

5 CarI W. Blegen et aL., Troy-Settlement V/la, Vllb and Vll/- Vol. IV Part 1, Princeton 1958,
pp.158-159.

323



maşa (Resim: 9;3), deliciler (Resim: 9;6); kemikten çok çeşitli aletler,
tunç mühür, silindir mühür, kuş motifi taş mühür (Resim: 9;10), bullalar,
pişmiş toprak İnsan figürleri "Signe Royal" baskılı çanak-çömlek parçası

(Resim: 9;11), koyu kahverengi, çok iyi perdahlı riton parçası, pişmiş

toprak çeşitli ağırşaklar (Resim: 9;9), ağırlıklar (Resim: 9;8), fayans hay
van başı, altın süs eşyası (Resim: 9;7), ağız kenan çekik, çok iyi perdahlı

(Resim: 10; 1-2), yeşilimsi krem astarlı, perdahlı, ince hamurlu (Resim:
10;3,4), tek kulplu, kırmızı astarlı, perdahlı, dışarı çekik ağız kenarlı, siv
ri dipli çanaklar (Resim: 10;5) çömlekler (Resim: 11;1, 2, 3), yuvarlak
gövdeli, uzun boyunlu, yuvarlak dipli, dışan çekik ağız kenarlı kaplar,
gaga ağızlı testiler, çift kulplu fincanlar (Resim: 12;1, 2, 3, 4, 5) ve Kül
tepe- Karum Ib katı yazılı belgeleri ile çağdaş bir tablet parçası da bulun
tular arasında önemli bir yer tutmaktadır.

7. Sonuç

Bu verilere göre, 1990 yılı Kaman-Kalehöyük kazılannda kuzey aç
manın birinci katı, M.S. 16, 1Tci yüzyıllara ait Osmanlı Çağı'nı, ikinci
katı M.O. 1 inci bini temsil etmektedir. Yapı katlan, Ila, I1b, Ilc ve I1d'ye
aynldığını gördüğümüz II nci katı Ilc evresinde tespit edilen eserlere gö
re, Kaman-Kalehöyük'de Ilc yapı katının Boğazköy I1b, Alişar 4b, c kat
lan ile paralel olduğu, bundan dolayı da Kaman-Kalehöyük'de I1d yapı

katının M.O. 8 yüzyıldan öncesine tarihlenebileceği düşünülmektedir.

Üçüncü katın M.Ö. II nci bine, yani bazı çok belirgin örneklere göre,
Eski Hitit çağı'na ait olduğunu söyleyebiliriz. Kültepe-Karum Ib ile çağ

daş olan küçük, fakat çok önemli bir sonuç vurgulayan tablet parçası ve
silindir mühür, bundan sonraki katın Assur Ticaret Kolonileri çağı'na ait
olabileceğini müjdelemektedir. Karum Ib, Alişar ve Boğazköy'deki As
surca tabletlerle çağdaş olan bu tablet Kaman-Kalehöyük'ün Anadolu'nun
bu ilk tarih döneminin önemli bir yerleşim yeri olduğunu ve bu katın

önemini daha şimdiden göstermektedir. Butün bu buluntular Kaman
Kalehöyük'ün her dönemde tipik bir Orta Anadolu şehri olduğunu ve her
tür eserinin de bu durumu kanıtladığını göstermektedir. Bununla beraber,
eserlerin bazılannda bir geçiş devrinin izlerini ve yerel özelliklerini de
tespit etmek mümkündür. Ancak bunlar da bütünlüğü etkileyecek ölçüde
değildir.

Önümüzdeki kazı mevsiminde çalışmalanmızı Hitit, Assur Ticaret
Koloni çağı'nın çeşitli evrelerini tespit etme konusunda yoğunlaştıraca

ğız,
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TİLLE 1990

David H. FRENCH*

1990 yılı ocak ayında Atatürk Barajı inşaatının tamamlanması ve
gölde su tutulmaya başlanmasıyla 1990 yılı sonbaharı için planlarmş ol
duğumuz çalışmanın son çalışma olacağı anlaşılmıştır. Aslında 1991 yı

lında da bu çalışmaya devam edebilmeyi çok arzu etmekteydik; fakat yı

lın ilk yarısında suyun yükseliş hızı bu olasılığı gittikçe azalttı. Hatta
kasım ayı ortalarında göl suları höyüğe ulaştı; alçak teraslar sular altında

kaldığı gibi, birçok ev boşaltıldı, geriye yalnızca birkaç ev kaldı. 1990
yılı sonlarında suların höyüğü tamamen çevreleyeceği tahmin edilmekte
dir.

1990 yılı çalışması geçen yıllardan farklı olarak 3 proje halinde aynı

anda sürdürülmüştür:

1. Höyüğün kuzeybatı köşesindeki alanda bulunan ve henüz incelen
memiş Erken Demir çağ ve Geç Bronz çağ katlarının kazılması. Bu pro
je 7 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında Shirley Blaylock ve Shahina Farid
tarafından gerçekleştirilmiştir.2. Eski Adıyaman-Urfa karayolunun güne
ye doğru aşağısında yer alan Roma hamamınınve ilişkili yapıların buldo
zer yardımıyla kazılmasına devam edilmesi. Çalışma 13 Eylül-13Ekim
(bu tarihte alanın büyük bir kısmı sular altında kalmış idi) tarihleri arasın

da Trevor Carbin denetiminde gerçekleştirilmiştir. 3. Tille'nin kuzeyine
doğru Fırat vadisinde yer alan 3 manastır yerleşiminin mimari araştırma

sı. Bu çalışma 11 Eylül-IS Ekim tarihleri arasında Geoffrey Summers,
Brian Williams ve Adnan Baysal tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu araş

tırma, Adıyaman yüzeyaraştırmasının bir parçası olması nedeniyle ayrı
bir raporda anlatılmıştır. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra Til
le'deki depolarda bulunan kazı malzemelerinin temizlenmesi ve Adıya

man Müzesi'ne taşınması işlemi başlamıştır. Malzemenin paketlenmesi,
listeler haline getirilmesi ve kayıtlara geçirilmesi tüm ekibi kasım ayı or
tasına kadar meşgul etmiştir. Daha sonra malzemenin ayrılması, buluntu-

* Dr. David H. FRENCH, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, Tahran Cad. 24, Kavaklıdere

ANKARA.
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ların ratlara yerleştirilmesi, konservasyon ve çizim çalışmaları için Adı

yaman'da sarfedilen birkaç günden sonra ekip 17 Kasım'da Ankara'ya
dönmüştür. Yukarıda bahsedilen kişilerden başka aşağıda, isimleri verilen
şu kişiler çalışmada görevalmışlardır:Helen Boyd ve Amanda Wallace
(buluntu ressamları), Tuğrul Çakar '(fotoğrafçı), Julie Edwards (buluntu
sorumlusu), Helen Kingsley ve Christine Murray (konservatör), Stuart
Blaylock ve David French. Çalışmanın kazıdan sorumlu Bakanlık Tem
silcisi Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Şubesi elemanların

dan Levent Egemen Vardar, araştırmadan sorumlu Bakanlık Temsilcisi
ise Adıyaman Müzesi'nden N. Onder Oztürk idi.

HÖYÜK

Höyükte yürütülecek olan çalışmanın asıl amacı, 1989 yılında başla

nan ve Erken Demir ve Geç Bronz Çağ kazılarinın bir örnekle tamam
lanması idi. Kaynaklarımız geniş bir alanda kazı yapmamıza yeterli ol
madığı için, çalışma höyüğün kuzeybatı köşesinde bulunan 3 açmada
(7360, 7460 ve 7461 rıo'lu kareler) yoğunlaştırılmıştır (toplam: yaklaşık

200 m-). 6 haftalık bir çalışma sonucunda, 1989 yılında kazılmış olan
yangın geçirmiş yapının (geçen yılki raporda anlatılmış olan) altında 12
yerleşim katından oluşan uzun bir dizi açığa çıkarılmıştır. Bu katların

pekçoğu çok az korunmuş durumdadır ve korunagelmiş yapılara sahip
değildir. Bazıları yalnızca ilişkili yüzeyleri olmayan çukurlarla temsil
edilmektedir. Bununla beraber bu dizi içinde oldukça iyi durumda korun
muş yapılar ve bir grup önemli buluntu ele geçirilmiştir. Bu "buluntular
yapısal diziye uyum sağlayan bir kronolojinin oluşturulmasına olanak
sağlamışlardır.

Yangın geçirmiş yapının altında bulunan katlar en erken kattan baş

lamak üzere yukarıya doğru 1-12 olarak numaralandırılmışlardır.11. evre
7360 ve 7460 rıo'lu açmalarda oldukça iyi durumda korunmuş olan, daya
nıklı bir yapıya sahiptir. 10-12. katlarda yangın geçirmiş kat ve ilişkili

evrelerinde de (Resim: 4, 23-25) görülmüş olan çanak çömlek parçaları

ve ayırt edici özelliklere sahip, eksiksiz, çark yapımı düz ve büyük tabak
lar görülmüştür. Bu özelliklere sahip malların 10. evreden sonra birdenbi
re görülmemeye başlaması oldukça dikkat çekicidir. 10. evrede herhangi
bir yapıya rastlanılmamıştır fakat oldukça derin, bitki menşeli, beyaz ve
çizgili birikinti tabakaları görülmüştür. Bu tabakalar ya bir kullanılmama

dönemini temsil ediyor olabilirler ya da iskanın yerleşimden başka bir
noktada olduğunu ve buranın ağıl veya bahçe olarak kullanılmış olabile
ceğini önermektedirler.

10. evreyi takip eden 5 yerleşim evresİ (5-9 no'lu evreler), en erken
evre dışında, oldukça az korunmuş durumdadır ve ayırt edici özelliklere
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sahip olmayarı keramik buluntu üretmiştir. Bu bulurıtular her ne kadar ol
dukça uzun bir zaman dilimini temsil etmekteyse de, kendi içlerinde hep
sinin tarihlendirilmesi olası değildir. En erken evrelerde oldukça farklı

bir tabloyla karşılaşılmaktadır.Oldukça geniş ve sağlam yapılara sahip 1
ve 3 no'lu evreler, oldukça az korunmuş durumda olan fakat bağımsız bir
yapı evresi ile birbirlerinden aynlırlar (evre 2). 4. evre ise değişikliğe uğ

ramış 3. evre yapılanyla temsil edilir.

Bu dizi içinde en farklı ve en iyi durumda korunmuş olan mimari 3
rıo'lu evrede gözlenmektedir (Resim: 1 ve 6). Bu mimarinin en önemli
özelliği, tüm duvarların iki kat olarak inşa edilmiş olmasıdır; yaklaşık 1.5
metre kalınlığında olan bu duvarların iki yüzü ortada bitişiktir. Kaldırıl

ması sırasında bu yapının, höyükte gözlenen dizinin devamı olmadığı

özenle yapılmış mimari bir yapı olduğu anlaşılmıştır.

Kazılmış olan alanı kuzeyden güneye doğru kesen, kaldınm taşları

ile kaplı bir cadde vardır. Bu caddenin doğusunda, güneyden geniş bir
kapıyla (Resim: 1, 345-346) girilen ve kuzeybatı köşesinde dört kenarı

çevrili küçük bir çalışma alanı olan bir oda vardır (353). Güneydoğu oda
sı ile cadde veya kazılmış olan alan üzerindeki kuzey kısım odaları ara
sında hiçbir bağlantı.yoktur. Kuzeye doğru ise cadde üzerinde bulunan
bir kapıdan girilen (321) bir oda daha vardır. Bu oda aynı zamanda mo
lozla dolu dört tarafı kapalı (319) bir odaya girişi sağladığı gibi birinci
kat odalarına ulaşımı sağlayan merdivenlerin taban kısmını da temsil edi
yor olabilir. Daha kuzeyde bulunan 7461 no'lu açmada ise kuzey sınırları

höyüğün tam kenarınakadar uzanan başka odalar vardır.

1-4 no'lu evrelere ait çanak-çömlek, takip eden evrelerin çanak
çömleğinden oldukça farklıdır. Tamamen kendine özgü karakteristikleri
olan bu çanak-çömlek arasında diğer katlarda görülen çanak-çömlek ile
ortak forma sahip herhangi bir parça yoktur. Şu anda, kazılmış olan alan
lardan az sayıda, inandırıcı benzerlikte paraleller göstermek mümkündür.
Aynı zamanda bölgede sürdürmekte olduğumuz araştırma da benzer mal
zeme üretmeye devam etmektedir.

Daha geç evrelerde görülmeyen çanak-çömleği 4 sınıfa ayırmak

mümkündür:

1. El yapımı, saman katkılı, kazma tekniği ile yapılmış dikey
ve yatay, bazen zikzak çizgilerle tarama bezeli çanak-çömlek grubu (Re
sim: 2),

2. El yapımı, kum katkılı, perdahlı, ağız kenarında üçgen kulpları

olan ve çoğunlukta baskı bezeli çanak-çömlek grubu (Resim: 3),
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3. Küçük küre şeklinde el yapımı kaplar (Resim: 4, 11-14),
4. Bazıları boyalı, çarkta yapılmış ince mallara benzer bir koleksiyon

(Resim: 4, 4-10, 15-19). Bu koleksiyon içinde en yaygın tip ince cidarlı

ve halka tabanlı kaplardır (Resim: 4, 3).

Dikkati çeken diğer buluntular içinde 3. yapı evresinde ele geçirilmiş
bir grup bronz iğne vardır. Bu grup içerisinde 2 adet de ince bir işçilikle

yapılmış demir kanca mevcuttur. Diğer buluntular Hitit dönemine ait iki
yüzlü bir mühür ve siyah taştan yapılmış, perdahlı, halka ve nokta motif
leri ile süslü bir kutudur (Resim: 5).

TARİH

1989 yılında açığa çıkarılmış olan geniş ve yangın geçirmiş yapı,

ürettiği buluntulara dayanılarak Geç Bronz çağ olarak tarihlendirilmişti.

Fakat bu tarih geçen yılki raporda, daha geç evrelerden ele geçirilmiş

olan, bunlarla benzer keramik formlarının kesin Demir çağ olarak tarih
lendirilmesi üzerine biraz şüpheyle karşılanmış ve bu nedenle bu tarihe
oldukça yakın fakat biraz daha geç bir tarihe (belki de 12. veya 13. yüzyı
la) tarihlendirilmesi gerekli görülmüştü. Kararın yeniden değerlendiril

mesi sonucu, bunun çabuk verilmiş bir karar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
koleksiyonda en dikkat çekici özelliğe sahip grup çark yapımı, düz .ve ge
niş tabaklardır. Bunlar yangın geçirmiş yapıya ait moloz birikintisi ve
kesen çukurlar içerisinde bulunduğu gibi, hemen altındaki katlarda da
bulunmuştur (yukarıda anlatılan 10-12. katlarda). Bu tip kaplar tarihlen
dirilmesi mümkün Geç Bronz çağla ait diğer buluntularla beraber başta

Keban bölgesindeki Korucutepe ve Tarsus bölgesindeki Gözlükule ol
mak üzere birçok yerleşimde görülmüştür. Diğer kaplarla, daha önce De
mir çağ katlarında görülen kaplar arasındaki benzerlikler özelolmaktan
ziyade genel benzerliklerdir. Bu nedenle şu anda yangın geçirmiş yapıyla

ilgili ilk kararın doğru olduğu düşünülmektedir. Daha aşağı katlarla ilgili
tarihlendirmeler de bu görüşü destekleyecektir (bkz. aşağıdaki bölümler).
Böylece, bu yeniden tarihlendirme mutlak kavramlar açısından büyükbir
kayma anlamına gelmemektedir: 12/1 ı. yüzyıl değil de 13/12. yüzyıl.

Yangın geçirmiş yapı için yaklaşık 1200 tarihi kabul edildiğinde, bu
yapının altındaki 1-4 rıo'lu katların yeniden tarihlendirilmesi gereklidir.
Bu oldukça ayırt edici özelliklere sahip malzeme grubunun paralellerine
rastlanması hayret vericidir. Tarihin halen Geç Bronz Çağ'da olması ge
reklidir: çünkü artık malzeme içerisinde Erken ve Orta Tunç Çağ olarak
tanımlanabilen kırık çanak-çömlek gruplarına rastlanılmaktadır. Şans

eseri olarak 3. evre yapı döküntüsü arasında bulunmuş olan ve Dr. Eliza-
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beth French tarafından LH III A/B olarak tanımlanmış ve yaklaşık M.Ö.
1300 civarına tarihlendirilmişMiken veda içkisi kabına ait ağız kenarı ve
kulp terminus post quem sağlayabilecektir (Resim: 4, 20). Sonuç olarak
eğer bu parça, diğer evrelerden arta kalmış bir parça değilse, 3. evre için
13. yüzyıl tarihi olasıdır. Bu durumda ı. ve 2. evreler 14. yüzyıla uzanır

lar.

ROMA YERLEŞİMİ

Roma yerleşiminde yapılacak kazının amaçlarından ilki (ilk olarak
1979 yılında kazılmış olan) hamam yapısına ait planın daha çok kısmının

açığa çıkarılmasıydı.Bu amaçla eski Diyarbakır karayolu asfaltına kadar
(1990 baharında köprünün sular altında kalrnasıyla karayolu trafiğe ka
panmıştır) kazı yapılması planlanmaktaydı. Ikinci olarak ise hamam yapı

sının güneyine doğru tarlaların altında bulunan yapıların araştırılması

planlanrnaktaydı.

1989 yılında olduğu gibi, bu yıl da araştırnıa yapılacak olan alanın

üzerindeki toprağın kaldırılması için kazıcı kullanılmıştır. Hamam yapısı

na ait planın açıklığa kavuşturulabilmesi için yol ile, kazılmış alan arasın

daki arazi parçası ve daha sonra yer alan asfalt yol kuzey-güney doğrultu

sunda tüm genişliği ile kazılmıştır (Resim: 7 ve 9a). Bu çalışma sonucu,
yol yapımı sırasında taşınmış olan topraklarla hamam yapısını oluşturan

duvarlara ait temellerin hemen hemen hepsinin kaldırılmış olduğu göz
lenmiştir. Geriye yalnızca duvarların en dip kısımları, ortada bulunan ha
vuzun zemini ve drenaj kanalları gibi yer altına gizli inşa edilmiş bazı bi
rimler kalmıştır. Zemini mozaiklerle kaplı olan havuz, kendisini
çevreleyen odanın tam ortasında yer almaktadır. Eğer bu durumun odanın

diğer tarafında da böyle olduğu kabul edilirse, plana eklemeler yapılabil

mesi mümkün olur. Doğuya doğru biraz daha kazmaya devam edilince
yolun inşa edildiği meyilli yüzeyin, temellerin taban seviyesinde birleşti

rilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir (ör. yol, köprüye yaklaştıkça aşağı

doğru meyil yapmaktadır). Bu nedenle doğuya doğru korunagelmiş her
hangi bir taban ayağına rastlanılması beklenmemektedir.

Havuzun taban kısmını temsil eden çimento ve moloz temelorijinal
yapı evresinden daha sonra kuzeye ve güneye doğru uzatılmış olmalıdır,

çünkü havuzun tabanından suyun dışarı akmasını sağlayan asıl kanal bu
uzama sırasında dolmuştur.

Batıya doğru devam eden kazı ve temizleme çalışmaları, hamam bi
nasından daha erken dönemlere, belki de Hellenistik döneme veya daha
öncesine ait bazı duvarları açığa çıkarmıştır (plan üzerinde gösterilmiş
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olan). Kazıcı ile derinliği ölçmek için gerçekleştirilmiş olan sondaj kazısı

Roma dönemine ait olmayan fakat alanın büyük bir kısmında var olduğu
tahmin edilen Roma dönemi öncesine ait bir yerleşimle ilgili birçok
ipuçları üretmiştir. Plana eklemeler yapabilmek amacıyla, doğuya veya
batıya doğru yeni açmalar açılmıştır (Resim: 7).

Güneye doğru uzanan alan üzerindeki çalışmalarda öncelik 1989 yı

lında açılmış ve doğu-batı doğrultusunda uzanan bir açmaya verilmiştir.

Bu çalışmaya devam edilmesinin amacı 1989'da izine rastlanmış olan ya
pının tüm uzunluğunun saptanması ve antik dönemden bu yana koruna
geimiş olduğu tahmin edilen, topraktan yapılmış bir tarla sınırının incele
nebilmesidir.

Alanda gerçekleştirilmeyeçalışılan faaliyetler birikintilerin derinliği

nedeniyle önemli derecede sınırlanmaktadır. 1979 ve 1989 da çalışılmış

olan alanlarda bulunan Roma katları üzerinde yaklaşık 2 metre kalınlığın

da toprak birikintisi vardır. Doğuya doğru ise bu birikinti 3 metreye yak
laşmaktadır ki bu da kazıcının verimli şekilde çalışabilmesi için sınır teş

kil etmektedir.

1989 yılında 23 metrelik kısmına rastlanmış olan duvar yeniden açıl

mış ve antik kalıntılarla hiçbir ilişkisi olmadığı anlaşılan tarla sınırına ka
dar toplam 48.5 metrelik kısmı takip edilmiştir. 0.75 metre genişliğinde

olan duvar yalnızca taştan yapılmıştır (hamam binasından tamamen farklı

olarak) ve güney cephesi üzerinde 5.70 metre aralıklarla yerleştirilmiş

olan destekler vardır (Resim: 7 ve 9b). Güneye bakan yüzeyler yeşil kum
ve çakıl taşından yapılmıştır. Kuzeye doğru duvar üzerinde ince bir taba
ka alçı sıva vardır, aynı malzeme zemin üzerinde de gözlenmiştir. Bu ne
denle duvarın kuzey tarafının bir binanın içini temsil ettiği düşünülmek

tedir. Bu görüş batıda açılmış olan açınada ve uzun açmanın doğu

sınırında bulunmuş olan 3.60 metre ve 3.10 metre uzunluğundaki paralel
iki duvarla da desteklenmiştir. Batı tarafta bulunan desteklere ait izler
çok dikkatli şekilde araştırılmasına rağmen iç bölmelere rastlanılmamış

tır. Bu nedenle bu desteklerin binanın (çatının) yapısal alt bölümlerinin
meydana getirilmesinde veya çapraz duvarlar ve bölmeler gibi fiziksel
bölümlerin meydana getirilmesinde kullanılmış olması.lazımdır.

Bu yapı, yükselen sular nedeniyle doğuya doğru daha fazla takip edi
lememektedir. Yapının batı sınırının, duvarın fazladan bir payandanın

bulunduğu sınırına ve batıya doğru kırık taşlarla kaplı alana kadar uza
ması mümkündür.

Uzun yapının hemen güneyine, daha erken dönemlere ait birikintinin
bulunup bulunmadığının kontrolü amacıyla derin bir çukur kazılmıştır.
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Burada özel bir bulguya rastlanılmamış,yalnızca uzun duvann çakıl taş

lan ile kaplı .yüzeyinin altında bulunan ana toprakla karşılaşılmıştır.Daha
sonra bu işlem aynı amaçla, uzun açmanın doğu ve batı uçlannın 25 met
re güneyinde ve bu noktalardan bir 25 metre daha güneyde tekrar denen
miştir. Bütün bu deneme çukurlannda, ana toprak üzerinde (daha erken
bir dönemin olup olmadığının anlaşılabilmesi için 2.5 metre derinliğe ka
dar kazılmıştır) suyla yıkanmış bir toprak serisi gözlenmiştir (yapılann

üzerinde bulunan ve Roma dönemi sonrası birikintiler ile benzerlik göste
ren).

Bu bilgilere dayanarak, hamam yapısının güneyine doğru nehir teras
lan üzerinde başka bir yerleşirnin olmadığı anlaşı lmaktadır (her ne kadar
yalnızca test çukurlannda ve civanndaki toprak içerisinde herhangi bir
yerleşimeait kalıntılara rastlanılmadıysa da).

Bu durumda hamam yapısınin güneyine doğru bir kalenin var olduğu
düşüncesindenvazgeçilmelidir. Hamam yapısında bulunmuş olan tuğla

lar Tille yakınlannda bulunması gereken bir askeri tesisin varlığına işaret

etmektedir; fakat burada bulunan yapıların gerçek fonksiyonlannınaraş

tırılması gerekmektedir. Bu yapılar için en olası tanımlama, bunların ha
mam kompleksine ait oldukları, belki de asıl yapının güneyinde açık bir
pa/aestra meydana getirdikleridir. Her ne kadar hamamın 25 metre gü
neybatısında açılan son deneme çukuru moloz birikintisi içinde kireçli
harç ile yapılmış tuğla duvarlarla birlikte bir de antefiks bulunmuşsa da,
elimizde ara yapılarla ilgili çok az delil vardır. Yapının uzunluğu ve yapı

içerisinde başka mekanların bulunmayışı, bu yapının ne amaçla kullanıl

mış olduğunuanlamamızıengellemektedir.

Buluntular çok sayıda değildir. Arazi üzerinde bulunan açmalardan
ele geçirilmiş olan buluntuların çok azı tabakalar halinde ele geçirilmiş

tir. Yalnızca hamam kompleksi içinde yer alan bir odanın tabanı altında

bir grup çanak-çömlek bulunmuştur (Resim: 8'de bir kısmı gösterilmiş

tir). Cam parçaları saklanmış ve Chris Lightfoot tarafından incelenmiştir.

1979 yılında oluşturulmuş olan koleksiyona eklenmek üzere çatı malze
melerine, yeraltı ısıtma tertibatına ve ısı geçiren briketlere ait tüm örnek
1erle birlikte birçok mühürlü tuğla parçası toplanmıştır. 9 adet sikke bu
lunmuştur, bunlardan biri Komagene Krallığı'na aittir ki bu parça yörede
Hellenistik bir yerleşirnin varlığı anlamınagelebilir.
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Resim: 2- Geç Bronz çağ planı, 1-4. evreler
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Resim: 3- Geç Bronz çağ: perdahlı ve kulplu mallar
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Resim: 6a- Üst üste gelen Geç Bronz çağ 3. evre yapıları; batıya bakış

Resim: 6b- Üst üste gelen Geç Bronz çağ 3. evre yapıları; kuzeybatıya bakış
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Resim: 7- Roma dönemi açmalarının planı
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Resim: 9a- Yolun altında bulunan hamam kalıntıları,güneye bakış

Resim: 9b- Güneye doğru tarlaların altında bulunan uzun yapı, doğuya bakış
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PORSUK 1990 ÇALIŞMALARI

Aksel TİBET*

6-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 1990 çalışmaları, ön
ceki yıllarda..ele geçen malzemenin incelenmesine yönelik olarak yürü
tüldü. Lyon Universitesi profesörlerinden Olivier Pelon'un başkanlığında

ki ekip, Catherine Marro, Frederique Blaizot, Işık Şahin ve Aksel
Tibet'ten oluşuyordu. Bakanlık temsilcimiz Niğde Müzesi elemanların

dan Serpil Tarcan'dı. Höyüğün batısındaki_açmanın Hitit tabakalarında

1989 yılında ele geçen ve Niğde Müzesi depolarındakorunan çanak çöm
lek incelendi, sınıflandırıldı ve gerektiğinde tümlendi. Önceki yıllarda
Hitit tabakalarındaortaya çıkarılan iki iskeletin envanteri gerçekleştirildi,

1970-71 yıllarında doğu kesiminde ele geçen ve kazı deposunun yıkılma

sı sonucu kısmen tahribe uğrayan iskeletler yeniden ele alınarak var olan
kemikler eşleştirildi, kazımı 1988 yılında gerçekleştirilen iki mezardan
gelen kemikler incelendi. -

Öte yandan, höyüğün batı kesiminde yer alan dirsekli geçitte son yıl

larda yapılan kazı çalışmaları sırasında oldukça bol miktarda ve iyi ko
runmuş durumda ahşap öğeler bulunmuş olması bizi Hitit yapı katına ait
olan bu geçitte yapı gereci olarak tahta kullanımını daha ayrıntılı olarak
ele almaya yöneltti. Söz konusu geçit, niteliği ve genel düzeni pek bilin
meyen Hitit dönemi yerleşmesinin tali girişlerinden birini oluşturmakta

dır. Şimdiki durumuyla dirsekli geçidin yan duvarları, esas sur duvarını

hemen hemen dik açıyla keserek yerleşmenin içine doğru devam etmek
tedir.

Duvar bölümlerinin birbirleriyle bağlantıları ve bu bölümlerde kulla
nılan yapı gereçleri ve örgü teknikleri incelendiğinde, geçidin, surun bu
kesimine sonradan açıldığı anlaşılmaktadır.

Gerçekten de höyüğün güneybatısında oldukça dar açılı bir köşe

oluşturan sur duvarı, köşe kulesinin 5 m kadar doğusunda yıkılarak yak
laşık 2 m genişliğinde bir kapı geçidi açılmış ve bu noktada yerleşmenin

* Aksel TİBET, Bağdat cad. 301/7, 81060 Erenköy/iSTANBUL
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dışına doğru, sur duvanna hemen hemen dik, birbirine koşut iki duvar
ötülmüştür. Sur içinde de devam eden bu duvarlardan batıda olanı surun
diğer kanadıyla bir geniş açı yaparak birleşmekte, karşısındakiduvar ise
aynı açıyla doğuya yönelmektedir. Böylece geçit yolu, 20 m kadar ku
zeydoğu istikametinde devam ettikten sonra, bir dirsek yaparak doğuya

yönelmekte ve yerleşmenin içine doğru ilerlemektedir. Geçidi sınırlayan

duvarların içindeki ahşap yapı öğeleri üzerinde gerçekleştirilendendrok
ronoloji araştırmaları sonucunda, iç ya da doğu kesimden gelen ağaçla

rın, dış ya da batı kesimdekilerden 31 yıl sonra kesildiği anlaşılmıştır.

Böylece, esas sur duvannın geçitten daha eski olduğu açık bir biçimde
ortaya çıkmıştır'.

Bu kesimdeki çalışmalar sırasında ele geçen ahşap yapı öğeleri kaba-
ca iki grupta toplanabilir:

a) Duvar örgüsü içindeki ahşap hatıllar:

b) Geçit zemini üzerine düşmüş çeşitli kirişler.

Birinci grubu oluşturan ağaç hatılların en iyi korunmuş örneklerine,
geçidin kuzey duvarının 1989 yılında gün ışığına çıkarılan taş döşeğinde

rastlanmıştır".Yukanda da belirttiğimiz gibi aslında esas sura ait olan bu
duvar, daha sonra, geçit yolunu sınırlayan duvarlardan biri haline gelmiş

tir. Kerpiç bir üst duvarı taşıyan bu döşeğin geçit yoluna bakan yüzünde,
en alttaki üç sıra yassı kumtaşı blokun üzerinde, geçit zemininden 0,35 m
kadar yükseklikte, duvar yüzeyine dik olarak yerleştirilmiş yuvarlak ke
sitli bir dizi ağaç görülmekteydi. Yaklaşık 1,30 m boyunca izlenebilen bu
travers hatılların duvar cephesi boyunca devam ettikleri, doğuda, duvar
örgüsünde görülen boşluklardan anlaşılmaktaydı. çürüyen ağaçların bı

raktığı bu boşluklar, daha sonra toprakla dolmuştu. Ortalama 0,15 m ça
pında olan bu ağaçlar işlenmemiş .olarak kullanılmıştı, hatta, kimilerinin
kabukları duvar ortaya çıkarıldığında rahatlıkla görülebiliyordu. Yuvar
lak kesitli bu hatılların arasındaki boşluklar küçük taşlarla doldurulmuş

tu.

Bunların üzerinde, duvarın batı kesiminde, bir sıra yassı kumtaşı

bloktan sonra, bu kez boylamasına yerleştirilmiş ahşap bir hatıl bulun
maktaydı. Duvar ortaya çıkarıldığında iki parça halinde yaklaşık 1.30 m
kadar izlenebilen bu kuşaklama hatılının, taşlar arasındaki yatay boşluğa

bakılırsa, doğuya doğru en az 2 m daha devam ettiği anlaşılmaktaydı.Iki

Peter Ian Kuniholm, "Aegean Dendrochronology Project: 1989-1990 Results". VI. Arkeo
metri Sonuçlan Toplantısı. Ankara. 1991, s. 131-132.

2 C. Abadie-Reynal, O. Pelon, A. Tibet, "1989 Yılı Porsuk Çalışmaları", XII. Kazı Sonuçlan
Toplantısı. I, Ankara, ı 991, s. 443-454.
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ya da üç sıra yassı kumtaşı bloktan sonra, üç parça halinde, yaklaşık 3,50
m boyunca izlenen, ikinci bir ahşap kuşaklama hatılı bulunmaktaydı. Bu
son hatılın üzerinde, moloz taşlanyla gayet düzensiz bir biçimde örül
müş ve günümüze oldukça kötü durumda ulaşan bir bölüm görülmekte,
en üstteki taş sırasının hemen üzerinde de, duvarın kerpiçten üst bölümü
başlamaktaydı. Çok kötü durumda gönümüze ulaşan bu bölümde ker
piç sıralan hemen hemen izlenemeyecek derecede bozulmuş, üstte
ki kerpiçler geçit yolunun içine akarak şekilsiz bir kil yığını haline gel
mişti.

Geçidi sınırlayan diğer duvarlara bakıldığında, bunlann taştan olan
bölümlerinde de, az çok benzer bir yapım yönteminin kullanılmış olduğu

gözlemlenmektedir.

Geçit yolunu güneydoğudan sınırlayan duvarda, taş dizilerinin ara
sında, içinde yer yer ağaç kalıntılarına rastlanan iki yatay toprak tabakası

nın bulunması, buralarda bir zamanlar, hiç kuşkusuz, hatıl olarak kulla
nılmış yatayağaçlar olduğunu göstermektedir. Ağaçlar çürüyüp yok
olduktan sonra bıraktıkları boşluklar toprakla dolmuştur. Bu duvarda, bir
iki yerde, duvar yüzüne dik hatıllara rastlanmışsa da, bu durum kuzey du
vannda olduğu kadar sistematik değildir. Duvarın sur dışında kalan bölü
münde ise, travers biçiminde yerleştirilmiş en az iki hatıl sırası görülmek
tedir. Duvar yüzüne dik olan bu hatıllar, kuzey duvarındakilere göre daha
aralıklı yerleştirilmişlerdir. Bu iki travers hatıl sırası, geçidin öbür yanın

daki güneybatı duvarında da izlenebilmektedir.

Esas sur duvarının iki kanadını birleştiren ve geçit yolunu kuzey
batıdan sınırlayan duvar ise, altta, oldukça düzgün dört ila altı sıra büyük
kumtaşı bloklardan oluşmaktadır. En son kumtaşı sırasının üzerinde, yer
yer ağaç kalıntılarının görüldüğü yatay bir toprak tabakası bulunmakta
dır. Bunun üzerinde, çok kabaca biçimlendirilmiş iri alçı taşlarından olu
şan bir bölüm vardır. Bu bölüm yatay bir toprak tabakasıyla ikiye ayrıl

mıştır. Toprak tabakalarının bulundukları yerlerden, bir zamanlar hiç
kuşkusuz yatay kuşaklama hatılları geçiyordu.

Geçit duvarlarının, yer yer oldukça iyi durumda günümüze ulaşan

kerpiç üst bölümlerinde ise yerinde korunmuş hiçbir ağaç kalıntısına rast
lanmamıştır.

Bu kısa betimlemenin ardından, Porsuk dirsekli geçidi duvarlarında

görülen ağaç hatıllar konusunda şu sonuçları çıkarabiliriz:
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1) Hitit mimarlığında, duvarların kerpiç bölümlerinde yaygın bir bi
çimde tahtadan yararlanılmış olmasına karşın], Porsuk'ta ağaç hatıllar da
ha çok duvarların taş döşek bölümlerinde kullanılmıştır.

2) Kabaca şekillendirilmiştaşlarla örülen duvarlarda taş sıralan, du
var kalınlığıncabirbirleriyle sıkıca kenetlenemediğinden,örgü, duvar yü
züne dik tahta traverslerle pekiştirilmiştir. Porsuk'a nispeten yakın olan
Acemhöyük'te, Asur Koloni çağı'na tarihlenen III. yapı katında, çıkıntı

yapan taş temeller ile kerpiç duvarlar arasına yerleştirilmişolan tahta tra
versler', şekil ve konum bakımından Porsuk'takilere benzerlerse de aynı

işlevi görmezler. Acemhöyük traversleri, taş sıralarını birbirine bağla

maktan çok, üzerine kerpiç duvarın oturtulacağı düzgün bir yüzey oluş

turmada kullanılmıştır. Birkaç örnek vermek gerekirse, Imikuşağı'nda

Koloni çağı sonlarına tarihlenen iki magazin yapısında', Maşat Höyük
III. yapı katındaki Hitit sarayı duvarlarında- ve Tarsus Son Tunç çağı II a
tabakasındaki bir evde de? bu tür traverslere rastlanmıştır.

3) Porsuk'ta duvar yüzünde görülen yatay kuşaklama hatıllan, taş sı

ralarını duvar boyunca birbirine bağlamaya, üst sıralardaki taşların üzeri
ne oturacağı nisbeten düzgün bir yüzey sağlamaya ve bunların ağırlığını

duvar boyunca yaymaya yaramaktadır.Bu tür hatıllar Porsuk'ta taş örgü
içinde kullanılmıştır. Ancak bu tür yatay hatıllar, duvarın taştan alt bölü
müyle kerpiçten üst bölümü arasında (Tarsus Son Tunç çağı II tabaka
sındaki Hitit tapınak yapısı"), taş temeller ile orihostatlar arasında (Alişar
10 T tabakasının Hitit "konak":") ya da kerpiç duvar örgüsü içinde de kul
lanılabilir.

Porsuk duvar tekniğine oldukça benzer bir örneğe, Beycesultan'daki
1900 dolaylanna tarihlenen V. tabaka sarayında rastlamaktayız-v,Burada
kerpiç duvarlan taşıyan taş döşekte, travers dizileri ve yatay kuşaklama

hatıllan, tıpkı Porsuk geçidinin kuzey duvarında olduğu gibi, almaşık

olarak yerleştirilmiştir.

3 Kurt Bittel-Rudolf Naumann, Boğazköy lL. Neue UııtersuclıuııgenHethitischer Arclıitektur,

Berlin, 1938, 2. 49-51; Rudo1f Naumann, Eski Anadolıı Mimarlığı (çev.: Beral Madra),
Ankara, 1975, s. 98 vd; Gunnel Hult, Bronz Age Aslılar Masonry in the Eastern
Mediterranean ..Göteborg, 1983, s. 42; Muhibbe Darga, Hitit Minıarlığı I. Arkeolajik ve Fi
lolojik Veriler, Istanbul, 1985, s. 110 vd.

4 Nimet Özgüç, "Acernhöyük Kazıları", Anadolu, X, 1966, s. 9 ve plan 4.
5 Veli Sevin-Kemalettin Köroğlu, "İmikuşağı Kazıları 1984", VII. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Ankara, 1986, s. 170.
6 Tahsin Özgüç, Maşat Hôyiik Kazılan ve Çevresindeki Araştırmalar, Ankara, 1978, s. 4 ve

pL.5A.
7 Hetty Goldman, Excavations at Göziii Kule, Tarsııs, c. II. Princeton, 1956, s. 53 ve plan

23.
8 Hetty Goldman, age, s. 49, 50, res. 154, 189 ve plan 22.
9 H.H. Von der Osten, The Alislıar Hiiyiik, Olf' 29, res. 10.
LO Set<:>n Lloyd-James Mellaart, Beycesultaıı, c. II. Londra, 1965, s. 8 ve fig. A5.
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4) Porsuk duvarlarının bir özelliği de, gerek taş, gerek kerpiç örgü
içinde ağaç dikme kullanılmamış olmasıdır. Taş duvarlarda ağaç dikme
lere ender rastlanır. Ancak, düşey yüklere daha dayanıksız olan kerpiç
duvarlarda, özellikle tavan ya da çatıyı taşıyan kirişlerin bulunduğu nok
talarda, duvarın bu tür dikmelerle berkitilmesi oldukça yaygın bir uygula
madır.

Porsuk Hitit dönemi dirsekli geçidinde yapı malzemesi olarak kulla
nılmış ağaç öğelerin ilk grubunu duvar örgüsü içindeki hatıllar oluştur

maktaydı. Ikinci grup ahşap malzeme ise geçit içinde bulunmuş kirişler

den oluşmaktadır.

Önceki yıllarda bu kesimde yapılan kazı çalışınaları sırasında, geçit
yolunu dolduran moloz içinde çeşitli boy larda ağaç parçalarına rastları

mıştı". Ozellikle 1969'da geçit yolu içinde gerçekleştirilen kazıda geçidin
batı ve kuzey duvarları yakınında 25 kadar ağaç parçası ortaya çıkarıl

mıştır (Resim: 1)12. Bunların bir bölümü geçidin kuzey duvarı boyunca,
duvara dikey konumda ele geçmiştir. Aralarından bazıları, döşeme kapla
malarını hatırlatan levhalar biçimindedir. Diğer bir grup ise, daha kuzey
de, geçit yolunun yaptığı dirseğin içinde bulunmuştur. Son yıllardaki ça
lışmalarda da, yolun yaptığı dirseğin içinde, yukarıda sözünü ettiğimiz

1969'da ortaya çıkarılan kalasların hemen altında, geçit zemini üzerine
düşmüş irili ufaklı 40'a yakın kalas ele geçmiştir". Bunların önemli bir.
bölümü geçit yolunun ekseni doğrultusundadır. Duvarlara dik olanların

sayısı oldukça azdır. Ağaçların daha çok kuzey duvarının dibinde yoğun

laşması ve duvara koşut konumda olması, ilk bakışta bunların, yıkılarak

aşağı akan kerpiç üst duvarda kullanılmış yatay kuşaklama hatılları olabi
leceğini düşündürtmektedir. Ancak, kimi ağaçların çaplarının oldukça
büyük olması (örneğin n- 5Tnin çapı 0.30 m,! n- 26'nınki 0.35 m idi) bu
düşünceyi uzaklaştırmaktadır.

Kuzey ve kuzeybatı duvarlarının oluşturduğu köşeye yakın bir nokta
da, kalaslardan biri, alt ucu zemine açılmış bir deliğe sokulu olarak bu
lunmuştur. Bu, direk olarak kullanıldığı tesbit edilen tek örnektir. Geçit

II O. Pelon, "Rapport preliminaire sur la premiere carnpagne de fouilles aPorsuk-Ulukışla

(Turquie)", Syria, XLVII, 1970, s. 282-284; O. Pelon, "Rapport prelirrıinaire sur la
deuxierne et la treisierne carnpagne de fouilles a Porsuk-Ulukışla (Turquie) en 1970 et
1971", Syria XLIX, 1972, s. 307; O. Pelon, Six carnpagnes de fouilles a Porsuk (Turquie
meridionale) de 1969 a 1977", Compres Rendus des Seaııces de I'Academie des Inscriptions
et Belles-Lettres, 1978, s. 351; O. Pelon, Cinq carnpagnes de fouilles aPorsuk (1969-1976),
VIII. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 1979,s. 235.

12 Geçit içinde gerçekleştirilen ilk kazılara katılan ve bu çalışmalar konusunda gözlemlerini
bana ileten Sayın Françoise Laroche-Traunecker'e teşekkür ederim.

13 C. Abadie-Reynal, O. Pelon, A. Tibet, age. s. 444 ve resim 6.
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yolunun genişliğinin bu kesimde J metreyi aşmaması, açıklığın, duvarla
rın üstüne oturan enlemesine konmuş kirişlerle aşılmasını mümkün kıl

maktadır.Geçidinbu kesiminin üzerinin, bir dizi kirişin üzerine, ızgara

oluşturacak biçimde boylamasına konmuş merteklerin taşıdığı sıkıştırıl

mış topraktan bir teras ya da oda zeminiyle örtülü olduğu düşünülebilir.

1989'daki çalışmalar sırasında, bu tabana ait yukarıdan düşmüş bir parça
ortaya çıkarılmıştır. Ağaç kalıntılarının tüm geçit zemininde değil de bel
li kesimlerde görülmesi belki, geçidi tahrip eden son yangın sırasında ısı

nın belli yerlerde çok yükselerek buralardaki her türlü tahta gerecin tü
müyle yanmasına yol açmasıyla açıklanabilir.

Geçit zemini üzerinde ele geçen kalaslar işlenmemiş ağaçlar halinde
dir. Bunların birbirlerine hangi yöntemle tutturulduğu bilinmemektedir.
Parçaların birbirlerine çivilenmiş olduğu düşünülemez, çünkü kazılar sı

rasında, çiviye benzer hiçbir nesne ele geçmemiştir. Bu kesimde, çürü
meden günümüze ulaşabilmiş çeşitli madeni buluntular ele geçtiğinden

çivilerin zamanla paslanıp yok olduğu da öne sürülemez. Parçaların bir
birlerine geçme tekniğiyle bağlandığını gösteren bir iz de yoktur. Yalnız

ca tek bir örnekte, geçme tekniğinin kullanımına işaret edebilecek oyuk
bir bölüm bulunmaktadır. üte yandan, üzerinde birbirine dik açı yapan
kalas izlerinin görüldüğü çeşitli kil parçalarının da ele geçtiğini belirt
mek gerekir.

Porsuk dirsekli geçidinde kullanılan ağaç malzeme üzerine söyleye
bileceklerimiz şimdilik bu kadardır. Ileriki yıllarda bu kesimde yapılacak

kazıların, elimizdeki verileri tamamlayacağını ve anlaşılamayan bazı

noktalara ışık tutacağını umut etmekteyiz.

358



Resim: 1- Dirsekli geçitte 1969 çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan ağaç öğeler





1990 BOGAZKÖY-HATTUSA
KAZı SONUÇLARI

PeterNEVE*

1990 kazıları iki alanda yapılmıştır: 1.5 numaralı Tapınak ve Kralka
pı'da ve 2. Nişantepe/Güneykale bölgesinde (Resim: 1). Ayrıca koruma
ve onarım çalışmalarına devam edilmiştir.

A. KAZı SONUÇLARI

1.5. no'lu Tapınak ve Kralkapı Kazıları (Resim: 2)

Kazıda 1985 yılındaki 5. Tapınak bölgesinin kuzey kenarında kıs

men tesbit edilen 170 m uzunluğundaki çevre duvarının tümüyle ortaya
çıkarılması mümkün oldu. Duvarın temeli dışında çoğunlukla dış tarafa
devrilmiş olarak duvarın alt kısımlarına ait bölümleri de bulundu. Batı

bölümde in situ durumda rastlanan monolit bir kapı eşiği burada, tapınak

bölgesine dışarıdan direkt irtibatı sağlayan bir kapının varlığı kanıtlamak

tadır.

Çevre duvarı batıda tapınak binasının ana kapısına giden rampaya
dayanmaktadır. Doğuda ise, Kral Kapı önünde bir dik açı yaparak güneye
doğru dönüp bu yönde devam etmektedir. Kalan ara bölümde taş döşeli

bir kaldırım bulunduğuna göre bu kısmın sokak olarak kullanıldığı öğre

nilmiştir. Sfenksli Kapı önünde yer alan diğer kaldırım kalıntıları ile kar
şılaştırılırsa, bu sokağın şehir surunun iç tarafı boyunca devam eden bir
"chemin de ronde" olması gerekmektedir.

Çevre duvarındaki çalışmalara bağlı olarak, Kralkapı'dan ayrılan

ve surun dışında devam ederek Yerkapı'ya giden dini tören yolunun
(Prozessionsweg) bir kısmı daha meydana çıkarılmıştır. 1,5 m yük
sekliğindeki bir yıkıntı altında kalan ve iç tarafta olan 'chemin de ron
de' un aksine döşenmeden bırakılan bu tören yolu, iyi durumda korun
muştur.

* Dr. Ing. Peter J. NEVE, Alman Arkeoloji Enstİtüsü, Sultansuyu Sok. No:?, Beytepe/ANKA
RA.
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2. Nişantepe/Güneyka/e Kazı/arı (Resim: 3)

Kazı faaliyetleri üç yeri kapsıyordu:

a. Saraydan Nişantepe ve Güneykale'ye giden geçidin durumunu öğ

renmek için Büyükkale'nin güneyindeki alan,
b. 1989 kazısıyla tesbit edilen Hitit yapı kalıntılannı tümüyle tanı

mak için Nişantepe civanndaki bölge,
c. 1 ve 2 nolu odaların işlevi hakkında daha fazla bilgi almak için

Güneykale dışındaki güney ve doğu bölümleri.

a. Büyükkale'nin güneyindeki çukur alanda yapılan araştırmalar, bu
günkü yolun batı ve doğusunda kısmen görünen iki duvarla ilgili olup,
bunlann, tamamen ortaya çıkanlmalanndan sonra, iki kolosal çift duva
nn alt kısımlan olduklan anlaşılmıştır. Bu duvarlar. hafifçe aykın istika
metlere yönelerek çukuru geçmekte ve karşı tarafta bulunan Nişante
peldeki platoda son bulmaktadırlar (Resim: 4).

Her iki duvann takriben 80 m uzunluğunda, 6,5 ve 7,5 m enindeki
taş kısmı ·ise 5 m derinliğe kadar inmektedir. Anlaşıldığı kadanyla, bun
lar bir zamanlar yapay bir vadi, olan ve bugün tamamen millenmiş bulu
nan çukurun en derin yeri üzerinde 10 m ye kadar yükselen anıtsal via
düktler olarak Büyükkale'deki sarayı Yukan Şehir'e bağlamışlardı.

Bu viadüktlerden batıdaki daha eski, doğudaki ise daha yeni tarihli
dir. Batı viadükt Büyükkale'nin ana kapısı ve surla birlikte yapılmıştır ve
buna göre Büyük Kral ıv. Tuthaliya'nın hüküm sürdüğü, sarayın inşası

nın tamamlandığı ve Yukan Şehir'in kurulduğu devreye aittir. Halbuki
batı viadüktün Eski Hitit devrinden kalma daha eski bir rampa kalıntısı

üzerine yapıldığı anlaşılmıştır. Bu rampa ise kaleyle değil, Eski Hitit po
tern duvannın kapısıyla bağlantılı idi (Resim: 5).

Doğu viadükt batı viadüktün işlevini muhtemelen yıkılma sonucu
kaybetmesinden. sonra yapıldı. Bu viadükt de iki yapı evresiyle temsil
edilmektedir. Bunlardan yenisinin, bir yangın sonucu tahrip olan eski ev
reye ait olan yapının yerinde ve onun malzemesi tekrar kullanılarak inşa

edildiği anlaşılmaktadır.

b. Nişantepe bölgesinde bulunan Hitit yapılanndan biri bir havuz, di
ğeri bir bina kompleksidir. Havuz, doğrudan doğruya Nişantepe'ye yöne
lik daha yeni viadüktün devamı olan yolun sol yanında, bina kompleksi
ise eski viadüktten batıya doğru uzanarak Nişantepe'nin yanında devam
eden yolun sağ tarafında bulunmaktadır.
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Üç tane iri yontma taşıyla kalmış olan havuz geçen yıl Doğu Pla
to'suna giden yolda bulunan diğer bir yapıyabenzemektedir.Ancak buna
ait herhangi bir su tesisatı tesbit edilememiştir (Resim: 6).

Bina kompleksi ise Nişantepe'nin önünde, Nişantepe'nin kuzey ve
batısındaki platoyu içeren bölgede- Nişantepe kayasıda dahilolmak Üze
re- yer almaktadır. Bu kompleks platonun kuzey ve batı kenarındaki Ku
zey ve Batı Binası ile Nişantepe'nin üzerindeki bina olmak üzere üç yapı

dan oluşmaktadır.

Yoğun Frig inşaat faaliyetlerine rağmen Kuzey Binası'nda, özellikle
temel kısımlarında, binanın planı hakkında bilgi edinebilmek için yeterli
malzeme mevcuttur. Bina içinde yıkılan veya Frig duvarlarında bulunan
Hitit spolyeler sayesinde ayrıca duvarların bazı bölümlerinin nasıl yapıl

dığına dair ipuçları da vermektedir.

Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde yerleştirilmiş olan Kuzey Binası

34x24 m lik bir alanı kapsamakta ve doğu tarafıyla Büyükkale'den batı

viadükt üzerinden Nişantepe'yegiden yola dayanmaktadır.Bu yolaait taş

döşemenin artıkları olduğu düşünülen kalıntılar ve binanın kuzey köşesi

önünde bulunan geniş bir giriş kapısı eşiği hala mevcuttur (Resim: 7).

Yapının planı simetrik bir şekilde dar bir orta bölüm ile iki geniş yan
kanatlardan oluşmakta, tıpkı bir Hitit 'Hallerıhaus'a benzemektedir. (Re
sim: 8). Orta bölümde sokaktan girilen antre bulunuyordu. Yapı molo
zunda bulunan direk kaideleri ve kapı eşiklerine göre, bu antre aynen Bü
yük Mabet'teki giriş yapısı gibi üç bölümlü, yani bir ana kapı ile iki yan
boşlukdan oluşan bir portikus olarak planlanmıştır.

Binanın kuzey kanadında (planda taranmış.kısımda) bir bodrum katı

yeralmaktadır. Orta bölümün batısında rastlanan bir merdiven .ve odanın

duvar kalıntılarına bakıldığında, ayrıca binanın bir üst katının mevcut ol
duğunu anlamak mümkündür.

Odaların veya tüm yapının işlevine işaret edebilecek envanter bulun
mamaktadır. Ancak boyutlar ve plana ve özellikle çok kaliteli mimarisine
göre, Kuzey Binası'nın muhtemelen resmi amaçlara hizmet eden bir yapı

olması gerekir.

30 m uzaklıkta duran, takriben 45 m ila 25 m boyutlarında bir yer
kapsayan Batı Binası, doğal bir yamaçtan yararlanarak iki bodrum kattan
oluşmaktaydı. Bunlardan sadece en alt katın bilhassa güney yarısının du
var temelleri ve kaideleri kalmıştır (Resim: 9, 10).
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Ard arda dizili beş odadan oluşan bu bölümden şimdiye kadar kuzey
deki üç tanesi kazılmıştır. Güneydeki ikisi ise sadece yüzeyde tesbit edil
miştir. Odaların vadiye doğru kayan ve devrilen, bazı yerlerde halen bir
metreye kadar ayakta duran duvarları yanmıştır. Yangın molozu odaların

içini de duvarların üst kenarına kadar doldurmaktaydı. Bu gösteriyor ki
Batı Binası bir yangın felaketiyle son bulmuştur.

Yangın molozu içinde ve odaların tabanı üzerinde 1029 mühürlen
miş bul/a, ayrıca 11 tane çivi yazılı tablet bulunmuştur (Resim: 11).

Bullalarırı yansından fazlası Büyük Kral mühür baskılarını taşımak

tadırlar. Burada ı. Şuppiluliuma'dan başlıyarak II. Murşili, II. Muwatalli,
Urhiteşup ve III. Murşili birlikte, III. Hattuşili (Resim: 12), ıv. Tuthali
ya, III. Arnuwanda ve II. Şuppiluliuma'ya kadar Büyük Krallık dönemine
ait bütün büyük krallar- bazılan büyük kraliçe ile birlikte- temsil edil
mektedir. Ayrıca daha önce bilinmeyen, ancak 1986 kazısında ilk defa ta
nınan Büyük Kral Kurunta'ya ait mühür baskılarını taşıyan iki bulla da
bulunmuştur.

Diğer bullaların çoğunlukla resmi görevlilere, özellikle katiplere ait
mühür baskılannın oldukları tesbit edilmiştir. Bunların arasında prerısle

rin, yani kraliyet mensuplarının mühür baskıları da bulunmaktadır.

Çivi yazılı tabletler ise, Eski Hitit devresine ait büyük kralların mü
hürlerini taşıyan bağış belgeleridir. Onların arasında Hantili, Huzziya ve
II. Muwatalli adları vardır.

Özellikle dikkati çeken şey ise bullaların dağılım şeklidir. Çünkü
bunların taşıdıkları isimlere göre, kısmen de tipolojik ve kronolojik ola
rak depolandıkları anlaşılmaktadır.

Mühür buluntularırıın kapsamı, içeriği ve organizasyonu daha önce
Büyükkale sarayında bulunan bir bulla deposunu tam olarak hatırlatmak

tadır. Böylece Batı Binası bir saray arşiv i olarak, ayrıca Nişantepe'deki

tüm bina kompleksi de Büyükkale sarayıriın tamamlayıcısı olarak kulla
nıldığını işaret eder. Bu kompleks, Nişantepe yazrtı ile kanıtlandığı üzere
nihai şeklini son Hitit Büyük Kralı II. Şuppiluliuma'nın döneminde al
mıştır.

Bu bölgenin asıl merkezini hiç kuşkusuz Nişantepe'de bulunan ve
Büyükkale'den gelen iki yolun birleştiği bina teşkil eder. Bir zamanlar
kaya üzerinde yeralan binadan bazı duvar yatakları dışında başka bir şey

kalmamış olduğundan binanın planını tesbit etmek mümkün değildir. An
cak kaya önünde, kısmen de Frig binalarında tekrar kullanılmış vaziyette
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büyük bir yapının duvar kalıntılan gün ışığına çıkarılmıştır. Bu bulgudan
şu anda çıkanlabilecek sonuç bu kalıntının kaya üzerindeki binaya ait
anıtsal bir giriş rampasının alt yapısı olduğudur (Resim: 13).

Daha önce, yani Makridi tarafından bulunan tamamlanmamış bir as
lan heykeli ·ve buna ilaveten yeni bulunan büyük bir kabartma parçasın

dan bu rampanın görkemli bir şekilde rölyeflerle süslenmiş olduğu anla
şılıyor (Resim: 14).

c. Güney Kalesi önündeki ilk çalışmalar önce dar çevre içinde 1.
no'lu odanın tamamen kazılmasını içeriyordu. Bu yılki kazı sırasında bu
na ait başka yapı taşlannın da tesbiti sağlanmıştır. Bunlann çoğu yakın

civarda bulunan Frig yapılannda tekrar kullanılmış, odanın esas yıkıntı

sından ise pek az malzeme kalmıştır. Bir zamanlar ı. ve 2. no'lu odayı ör
ten toprak yığıntısından bile buraya ait hiçbir malzemeye rastlanmamış

tır. Fakat, daha ilerde, yani Frig güney surunun yanında yapılan sondajda
bulunan kalıntılara göre, bu yığıntının aynen daha önce düşündüğümüz

gibi, 100 m uzunluğunda ve tahminen 30 m genişliğinde tek bir yapay te
pe olarak 2. no'lu odadan 1. no'lu odaya kadar uzadığı kesinleşmiştir.

Frig doğu surunun doğu yönü dışında yapılan kazılar aynı zamanda
bu odaların işlevleri hakkında yeni ipuçlan vermiştir. Burada yapay tepe
nin eteğinde kırma taşlardan oluşan eğimli bir kaldınm biçiminde bir dö
şemenin kalıntılan ortaya çıkmış, bunun daha fazla kazılması sonucunda
ise büyük bir yapay gölün şevli kenar duvan olduğu anlaşılmıştır (Re
sim: 15).

Bu göl kuzey-güney istikametinde takriben 65 m eninde, doğu-batı

istikametinde 92 m uzunluğunda, yaklaşık 6.000 m- lik bir alan oluştur

makta ve böylece bu tür yapılardan Hattusa'da bilinen en büyük örneğini

teşkil etmektedir.

Gölün batı kenan tamamen kazılmış, güney ve kuzey de sondajla
tesbit edilmiştir. Doğusunun ise gölün kuzeydoğu köşesinin tesbitiyle be
lirlenmesi mümkün olmuştur.

Eğimli kaldınm güney kenarda halen birkaç yerde daha iyi korun
muştur. Buna göre kaldınının meyili ancak 25 derece, yüksekliği en az
2 m dir. Üst kısmın sonu ise, bazı yerde bulunan kalıntılara bakıldığında
dikeyolarak konan bir dizi kesme taştan oluşuyordu (Resim: 16).

Buna ilaveten doğal durumundan daha alçak bir seviyede olan batı

kısımda ı. ve 2. no'lu odayı örten ve muhakkak gölün kazılmasından elde
edilen topraktan oluşan yapay tepe, gölü bent şeklinde kapatmaktadır.
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Tamamen başka bir bulgu ise gölün kuzey kenannda kendini göster
mektedir. Burada kaldınmın arkasında, gölün kenanna paralelolarak de
vam eden gölün taban seviyesinden 2 m kadar derinliğine yerli kayaya
oyulmuş ve toprakla dolmuş olan dar bir hendek ortaya çıkarılmıştır. Bu
hendek gölün uzunluğu oranında tesbit edilip doğuyave batıya doğru de
vam etmektedir. Batıda 2. no'lu odanın iç kısımlarına, yani arka duvar
önündeki çukura kadar sürmektedir. Doğudaki bitme noktası henüz tesbit
edilmemiştir (Resim: 17).

Bulgulanmıza tümüyle bakıldığında, gölün, bentin-1. ve 2. no'lu
odayla birlikte- ve hendeğin müşterek bir plana dayanarak yapılmış ol
dukları kuşkusuzdur ve buna göre müşterek bir fonksiyonları da olması

gerekir (Resim: 18). Bu bakımdan odaların daha önce düşündüğümüz gi
bi mezar odaları olarak değil, başka bir fonksiyon için kullanıldığı kesin
leşmiştir. Bu da 2. rıo'lu oda için, oradaki yazıtta 'tanrısal bir yer altı geçi
di' olduğuna göre, gerçekten hendekle ve hatta gölle de bir ilişki

kurulabilir.

Bu gölün bir su rezervuarı vazifesi görmüş olması büyüklüğünden

olduğu kadar bir baraj görüntüsü veren bentten tahmin edilebilir. Eflatun
Pınar ve Karakuyu gibi benzer Hitit yapıları da. bu tahminimizi doğrula

maktadır. Diğer taraftan gölde millenmiş tabakada bulunan ve Büyükka
le'deki havuzdaki buluntularla aynı olan votif kapları gölün kültsel işlevi

ne işaret eder. Bu da müşterek aranjmana dayanarak diğer yapılar, Güney
Kalesi kuzey ucunda yeralan 31. rıo'lu Tapınak ile bağlantılı olabilir.

Burada hangi kültün söz konusu olduğu ise sanırım daha sonraki
araştırmalardan ortaya çıkacaktır. Kesin olan sonuç ise; külrün göl bakı

mından suyla-muhtemelen hala yakınındaki bir çeşmeden akan suyla-, 2.
rıo'lu odadaki yazıt ve kabartma yönünden de yeraltı dünyası, belki de
ölülerle ilişkili olması gerektiğidir.

Elde edilen bilgilerden, özellikle 2. rıo'lu odadaki bulgulara dayana
rak bunun II. Şuppiluliuma devrine ait olduğu söyleyebiliriz. Tabii bu ta
rih tüm Güney Kale'de bulunan yapılar kompleksi için de geçerlidir. Böy
lece Büyük Hitit Krallığı'nın son hükümdan hakkında kendisinin faal bir
şekilde imar yaptığına dair giderek daha net bir tablo elde edilmekte ve
hiç değilse başkentteki faaliyetleri açısından babası IV. Tuthaliya'dan ge
ri kalmadığı anlaşılmaktadır.

3. Onanm ve koruma çalışmaları Yukarı Şehir'de 5. no'lu Tapınak'ın

çevre duvan dahilinde 1987 yılında kazılan 2. rıo'lu Tapınak'ın yanındaki

Doğu ye Batı Binası ile Bodrum yapısından oluşan yapı grubunda ger
çekleştirildi (Resim: 19).
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Ayrıca Aşağı Şehir'de Büyük Tapınak'ın (1. no'luTapınak) tamamen
kontrolsüz olan turizm sonucunda da giderek harab olan kaidesi üzerinde
geçen yıl kısmen başlanan koruma çalışmalarınadevam edilmiş ve kuzey
taraftaki, yine turizmden olumsuz şekilde etkilenen yerleşme bölgesinde
onarım çalışmalarıyapılmıştır..

Programın üçüncü ve son noktasını ise yeni kazı alanlarındaen fazla
tehlikeye maruz kalan binalar; özellikle Büyükkale'nin dibindeki viadükt
ler ve Güney Kale'nin dışındaki ı rıo'lu oda ilk onarım çalışmalarını teş-

kil etmektedir. .

Ayrıca ı938 ile 1965 yıllarında yapılan kazılardan beri gerek doğal

zararlar, gerekse kasıtlı zarar vermeler sonucunda bir hayli yıpranan Eski
Hitit potern duvarı ile şehir kapısı orijinal ebatlarında yeniden yapılmış

tır.
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Resim: ı - Hattusa (plan)
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Resim: 4- Doğu ve batı viadükt kalıntıları

Resim: 5- Batı viadükt kalıntılan
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Resim: 6- Nişantepe havuz planı
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Resim: 11- Batı Binası'nda in situ bullalardan örnekler
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Resim: 12- Hattuşili Ill'e ait muhür baskılı bir bulla



Resim: 13- Nişantepe rampa kalıntıları

Resim: 14- Nişantepe'de Frig yapısında bulunan kabartma parçası
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Resim: 17- Hitit havuzu kuzey kenarındaki hendekten bir bölüm
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Resim: ı 9- 5 no'lu Tapınak çevre duvarı onarımı. Kral Kapı'ya bağlanan bölüm
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ULU BURUN BATlGI KAZISI
(KAŞ): 1990 KAMPANYASı

Cemal PULAK*

Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (INA) tarafından yürütülen, Antalya ili
nin Kaş ilçesi yakınlarındaki Ulu Burun açığında bulunan Geç Tunç Dev
ri'ne ait batık gemi üzerindeki kazı çalışmalarının yedincisine, 2 Haziran
6 Eylül 1990 tarihleri arasında devam edilmiştir'.

Kazı ekibini Cemal Pulak (başkan), George F. Bass, Donald A. Frey,
Robin C.M. Piercy, Tufan Turanlı, Murat Tilev, David Perlman (sualtı

hastalıkları uzmanı); arkeologlar Michael Fitzgerald, Faith Hentschel,
Michael Halpern, Douglas Haldane, Christopher Monroe ve Gökhan
Ozağaçlı; lisansüstüarkeoloji öğrencileri Jerome Hall, William Charlton
Jr., David Grant, Jerry Lyon, Samuel Mark, Claire Peachey, Edward Ro
gers, Mark Smith, ve Valerie Stewart oluşturmuştur. INA'nın Bodrum
Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki konservatörü Jane Pannell'e Güneş Özbay
yardım etmiştir. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Harun Ozdaş tara
fından temsil edilmiştir.

Günde iki kez olmak üzere, yaklaşık beş saat ara ile haftanın altı gü
nü sürdürülmüş olan 20'şer dakikalık dalışlar sonucunda 42-55 metre de
rinlikleri arasına toplam 2,294 dalış gerçekleştirilmiş ve kazı alanında

toplam 764 saat çalışılmıştır. Böylece, çalışmaların başladığı 1983 yılın

dan bu yana, Ulu Burun batığına yapılan toplam dalış sayısı 12,542'ye
batık üzerinde harcanan toplam çalışma saati de 4,016'ya yükselmiştir.

Kazı ekibi elemanlarının bir kesimi Ulu Burun'un güneydoğu

yamacındaki kayalıkların üzerine kurulmuş olan kazı kampında, diğer

bir kesimi de batığın hemen üzerinde demirlenen INA'nın araştırma ge-

* Cemal PULAK, Institute of Nautical Archaeology P.O. Drawer H.G. College Station,
Texas. 77841-5137. ABD.
C Pulak, "Ulu Burun: 1990 Exeavation Campaign," INA Newsletter 17.4 (1990) 8-13.
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misi Virazon 'da kalmışlardır. Dalış, plan çıkarma ve kazı teknikleri bü
yük ölçüde daha önceki kazı raporlarında belirtildiği biçimde uygulan
mıştır.

Önceki kampanyalarda olduğu gibi, 1990 sezonunda da çalışmaların
büyük bir bölümü, büyük kayanın batısındaki, batığın daha sığ olan kıs

mında yoğunlaştırıldıysada, batığın en derin bölümlerinde de çalışmalara

ağırlık verildi. Bunların yanısıra, 1987 sezonunda teknik nedenlerden do
layı toplu olarak çıkarılmalarına ara verilen bakır külçelerin tekrar çıka

rılmaları da hızlandırıldı.

Kazı alanının batısındaki sığ kısımlarda (L/N -12 karelerinde) 1983
sezonundan beri devam eden kazı çalışmaları (Resim: 1), geminin bazı

ahşap parçalarının bulunduğu yerler dışında, 1989 sezonunda tamamlan
mıştır. Ancak, kazısı bitirilmiş olan bu kısımları tamamen terketmeden
önce, herhangi bir buluntuyu gözden kaçırmamış olmak için tüm alanın

anakayaya dek temizlenmesine karar verildi. Nitekim, anakaya içindeki
bazı derin boşluklar buluntu vermeye devam etti. Bunlar arasında cam
boncukları, Kıbrıs kökenli seramik parçalarını ve repertuvarımız için ye
ni olan tunç bir kabın kulbunu sayabiliriz. Sözkonusu alanın hemen güne
yindeki (L/N-13 karelerinde) masif çökeltinin kazılmasında, önceki se
zonlarda da olduğu gibi, yine zorluklarla karşılaşıldı. Çökelti, burada
bulunan öküz-gönü biçimindeki bakır külçelerinin 1987 kampanyasında

kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştı. Çökeltinin büyük, sert ve dipteki kayala
ra tamamen kaynamış olmasının yanısıra, içinde çok sayıda malzemeyi
de bulundurması, bu kütlenin gelişigüzel parçalara ayrılarak çıkarılmasını

sakıncalı kılmaktadır. Evvelce saptanmış olan malzemeye ek olarak,
1990 sezonundaki çalışmalar sırasında yeni bnluntulann ortaya çıkması,

çökeltinin kazılmasını daha da güçleştirdi. Çökeltinin içinde ve çevresin
de yapılan temizlik sırasında çok sayıda kurşun balıkağı ağırlıkları, terazi
ağırlıkları, pide şeklindeki iki adet bakır külçe, amorf durumda olanbir
kalay külçe, safra taşları, seramik yağ kandili ve seramik parçalarının ya
nısıra, bir tunç ok ucu ile iyi korunmuş olan bir keski bulunmuştur.

Büyük çökeltinin aşağı kısmındaki alan (M/N- 14/15), yukarıdan yu
varlanmış olan eserlerin daha derinlere kaymasını önleyen doğal bir en
geloluşturmaktadır. Bu nedenle büyük kayanın batı ve kuzeybatı yamacı

buluntu bakımından oldukça zengindir. Son üç kampanya boyunca yoğun

biçimde kazılmış olan bu bölge son .derece zengin buluntu vermiştir. Bu
bölümde bulunan tunç kazanlara ait parçalar, önceki sezonlarda ele geçen
diğer kazan parçalarıyla bir arada bulunan öküz-gönü biçimindeki bakır

külçelerin hemen üst bölümünde bir sıra tunç kazanın taşındığını göster-
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mektedir. Burada, kazan parçalarının yanısıra çok sayıda fayans boncuk,
üçü sağlam olmak üzere toplam beş adet matara kap, hematit skarabe,
mühür yapımında da kullanılmış olabilecek mercimek biçimli akik bon
cuk (Resim: 2 KW 2666), suaygırı dişi veya fildişinden yapılmış ne
amaçla kullanıldığı bilinmeyen bir buluntu, biri hematit diğeri bronz iki
adet terazi ağırlığı, taş ağırşak (Resim. 3: KW 2909), yağ kandili parçala
rı ve çoğunluğu "Base-ring II" tipindeki kaselere (Resim.4:KW 2704 ve
KW 2705) ait çok sayıda Kıbrıs seramiği bulunmuştur. Bunlara ek ola
rak, 1987 kampanyasında sağlam olarak ele geçen devekuşu yumurtası

nın bulunduğu alanda, diğer bir devekuşu yumurtasına ait çok sayıda par
ça ortaya çıkmıştır.

Yine aynı alanda, biri Mısır abanozu (Dalbergia melanoxylon) ol
mak üzere toplam dört adet ağaç kütüğü bulunmuştur. Ladin (Picea sp)
veya Lariks-melez çamı tLarix s.p.) türünden olduğu saptanan diğer üç
kütük, geminin omurgasına dik açı yapmış bir konumda bulunmuş olma
larına rağmen, üzerlerinde herhangi bir şekillendirme, çivi veya saplama
yuvası gibi bağlantı izlerine rastlanmaması, sözkonusu parçaların gemiye
ait elemanlar olmadığı görüşünü kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle, kü
tüklerin geıninin onarımında kullanılmak üzere gemiye yüklenmiş olan
yedek malzeme olduğunu düşünmekteyiz.

İlk olarak 1984 sezonunda ortaya çıkarılan geminin omurgası ile hur
ma ve kaplama tahtaları değerlendirilmek üzere yeniden açılmıştır (N/O
14/15: Resim: 5). Çok iyi durumda olmayan omurganın batı ucu, kısmen
üzerinde bulunan taş çapanın güneydoğu köşesinde daralarak son bul
maktadır. Omurganın doğu kısmı ise, gemiye ait ahşap elemanların bu
lunduğu alanın doğu sınırını oluşturan bakır külçelerin altında gözden
kaybolmaktadır. Omurganın özellikle bakır külçelere yakın olan kısmı iyi
korunmuş olduğundan bu bölümde kesit ölçülerinin tam olarak alınabile

ceği umulmaktadır. Burma tahtalarının korunma durumu da omurganın

kine benzer özellikler göstermektedir. Buna karşılık kaplama tahtalarının

sancak tarafında olanlarının az bir bölümü korunabilmişken, daha iyi du
rumdaki iskele tahtalarinın batıdaki taş çapa ile doğudaki bakır külçeler
arasında hemen hemen kesintisiz olarak uzandığı saptanmıştır. Söz konu
su kaplama tahtalarının bakır külçelerinin altında da bir miktar devam et
tiği düşünülmektedir. Gemiye ait ahşap elemanlardan ne kadarının günü
müze dek ulaşabildiği, ancak bütün bakır külçelerin ve taş çapaların

kaldırılmasından sonra kesinlik kazanacaktır.

Büyük kayanın güney ve güneybatısındaki genişçe kumluk bölgenin
kazısı, J-15/16 kareleri dışında, geçtiğimiz sezonda tamamlanmıştır. 1990
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sezonunda, tüm alanın ana kayaya ulaşıncaya dek temizlenmesinin yanı

sıra, kazısı tamamlanmamışolan ufak bölümün de bitirilmesine karar ve
rildi. Söz konusu alan ufak olmasına rağmen 1990 sezonunun en önemli
buluntularındanbir bölümünü verdi. Bunlar arasında iki adet bronz terazi
ağırlığını (biri yatmakta olan boğa şeklinde); akik, cam ve kehribar bon
cukları; halka biçiminde bir altın külçeyi (Resim:6: KW 2830); hurda
metal parçalarını; iyi korunmuş durumda olan ve 1. Tutmosis'in kartüşü

nü taşıyan bir fayans skarabeyi (Resim: 7: KW 2812)2, ve hemen hemen
sağlam durumdaki "White Shaved juglet" türünde bir kabı da içeren Kıb

rıs seramik parçalarını sayabiliriz. Bu alanda bulunmuş olan Kıbrıs sera
miklerinin, tamamı olmasa bile, bir kısmı sığlıktan derine doğru yuvar
lanmış olan büyük pithos'tarı etrafa saçılmış olabilir. Güneydoğu

yamacında (F/G-19/24), en derin noktada bulunan sağlam pithos'un çev
resinde çalışılmaya devam edildi. Ancak, kaynaşarak yapıştığı kayalar
dan henüz kesilerek ayrılarnaması ve içindeki milin olası organik kalıntı

larının saptanması amacıyla tamamen boşaltılmamasından dolayı,

pithos'un su yüzüne çıkarılması önümüzdeki sezona ertelenmiştir. Pit
hos'un tabanına yakın bir yerde ne olduğunu ve hangi amaçla kullanıldı

ğını saptayamadığırmz bazalttan yontulmuş bir buluntu ile karşılaşıldı

(Resim 8: KW 2742). Işlevi üzerinde çeşitli yorumlar yapılmışsa da, bu
luntunun törensel amaçlı bir gürz başı olduğu görüşü bu yorumların şim

dilik en geçerli olanıdır.

Bu alanda ayrıca, ı989 yılında üzerindeki çalışma tamamlandıktan

sonra yüzeye çıkarılmak üzere kazı alanı dışına taşınan, sağlam durumda
ki diğer bir pithos da yüzeye çıkarılarak, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze
si'ne getirilmiştir. Içinde herhangi bir organik kalıntıya rastlanmamasıbu
pithos'un da batıktaki diğer iki pithos gibi Kıbrıs seramiği içerdiği görü
şünü kuvvetlendirmektedir.

1990 sezonunun en yoğun çalışması büyük kayanın kuzeyinde yer
alan bakır külçe yığınları üzerinde gerçekleştirildi (M/P- 15/22; Resim:9).
Bu alanda, 1987 yılında, fazlasıyla korozyona uğramış oldukları için
üzerlerinde çalışmayı durdurduğumuz külçelerin çıkarılma işlemlerine

yeniden devam edildi. Külçelerin büyük bir bölümü sağlanı görünmesine
rağmen, kaynamış oldukları yerden kesilerek ayrılmaları sırasında, kaya
ya yakın olan kısımlardaki bakırın korozyon sonucu tamamen erimiş ol
duğu gözlenmişti. Korozyona uğrayan bu külçelerin zarar görmeden çı

karılabilmesi için geçtiğimiz son iki kampanya boyunca çeşitli yöntemler

2 Ulu Burun batığındaki Mısır malzemesi sorumlusu James Weinstein, skarabeyi ntr nfr nh
dwy'j-hpr-kJ-r' di 'nh rjt "The Good God, Lord of the Two Lands,' Akheperkare, Given
Life Forever" olarak okumaktadır. Bu konudaki yardımları için kendisinde teşekkür ederim.
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denenmişti. Bunlar arasında, külçe yüzeylerini güçlendirmek ve kaybolan
yüzeyleri birtakım sentetik maddeler ile tamamlamaya yönelik uygulama
en pratik çözümü getirmişti. Böylece, ıslak yüzeylere kuvvetlice yapışa

rak su altında sertleşebilme özelliği taşıyan maddelerin külçe üzerine uy
gulanmasıyla, 1989 sezonunda bazı külçelerin zarar görmeden çıkarılma

sı sağlanmıştı. Sözkonusu yöntemin 1990 sezonunda da uygulanmasıyla

külçe çıkarma işlemi tekrar hız kazanmış ve sezon sonuna dek toplam
50 adet bakır külçe çıkarılmıştır (Resim 10: KW 2885, KW 2904,
KW 2761). Bu çalışmalar bize önceleri 200 dolaylarında tahmin ettiğimiz

külçesayısının gerçekte 250 dolaylarında olduğunu gösterdi.

Külçelerin çevresinde yapılan çalışmalar, önceki sezonlarda olduğu

gibi, amphoralar, bronz aletler, mühür yapımında da kullanılmış olabile
ceği düşünülen mercimek şeklindeki iki adet akik boncuk, diğer cam ve
fayans boncuklar, kobalt mavisi renginde cam külçeleri, kalay külçeleri,
ikisi kesici ve biri öğütücü olmak üzere üç- adet suaygırı dişi (Resim: 11
IÇW 2819), ve suaygırı (?) dişinden yapılmış kanat şeklinde bir parça
(Resim: 12 KW 2818)3 gibi buluntuların ortaya çıkarılmasını sağlamış

tır.

Sözkonusu kanat, bir önceki sezon sırasında bulunmuş olan kanattan
farklı bir tipte olması nedeniyle batıkta ikinci bir kozmetik kutusunun
varlığına işaret etmektedir. Kanat şeklinde kapağı olan ördek biçimindeki
kozmetik kutularına Suriye-Filistin kıyılarından Mısır'a kadar uzanan
bölgede çokça rastlanmaktadır. Kanadın yanısıra, 58 metre derinlikte bu
lunan ve üst yüzeyinde kabartma olarak işlenmiş bir çift ördek ayağı de
seni olan suaygırı dişi veya fildişinden bir parça (Resim: 13 Lot 6582),
büyük bir olasılıkla bu kutulardan birinin kaidesine aittir. Bu kaide, ör
dek biçimindeki kutuya, ayakların topuklarından açılmış olan deliklere
yerleştirilen bacak şeklindeki uzun kavelalar ile tutturulmuş olmalıdır.

Yaptığımız ön araştırmalarda, Doğu Akdeniz'de Ulu Burun örneğinde gö
rülen tipteki kaidenin diğer bir örneğine rastlanrnamış olduğundan, bu
luntumuzun önemi bir hayli artınaktadır.

3 Ulu Burun batığında bulunan kanatların (KW 2534, KW 2818) benzerleri bilinmemekle bir
likte, Meggido'da bir arada bulunan 300 kadar suaygırı ve fildişi parçasının arasında olan
dokuz kanat [G. Loud, The Megiddo Ivories (Chicago 1939) 3], genel yapı ve işçilik bakı

mından en yakın olan grubu olqşrurmaktadır. 1989 kampanyasında bulunan kanal (KW
2534) için bakınız, C. Pulak, "Ulu Burun: 1989 Exeavation Campaign,"INA Newsletter 16.4
(1989) 9 Resim 8; C. Pulak, "The Late Bronze Age Shipwreck al Ulu Burun, Turkey: 1989
Exeavation Campaign," Toni L. Carrell ed., Underwater Arclıaeology Proceedings for the
Society for Historical Archaeology Conference (Tucson ı 990) 54 Resim 2; C. Pulak, "Ulu
Burun (Kaş) Sualtı Kazısı: 1989 Kampanyası," XII· Kazı Sonuçlan Toplantısı i (Ankara
1990) 300-301, 310 Resim: 15.
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Büyük kayanın kuzeyindeki bakır külçelerin arasında çok sayıda ka
lay külçe de ele geçmiştir. Bunlardan bakır külçelerle doğrudan doğruya

temas halinde olan kalay külçeler tamamen çürüyerek macun kıvamında

ki homojen bir duruma gelmiştir. Buna karşılık, diğer bazı kalay külçeler
daha iyi durumda olup, biçimleri ve tipleri kolayca seçilebilmektedir. Bu
lunan bir düzineden fazla, çeyrek öküz- gönü biçimindeki kalay külçenin
(tam bir öküz-gönü biçimindeki külçenin Antik Çağ'da dörde bölünmesi
sonucunda elde edilmiş olan parçalar) yanısıra, öküz-gönü biçiminde iki
adet tam külçe ile dörtgen levha biçiminde iki külçe daha ele geçmiştir

(Resim: 14 KW 2911). Son olarak saydığımız dörtgen külçelerin varlığı

nı önceki kampanyalar sırasında elde ettiğimiz kesilmiş parçacıklardan

tahmin etmiş olmamıza karşın, tam külçe ile ilk kez karşılaştık. Dörtgen
levha biçimindeki küıçelerin merkezinde görülen deliklerin, külçelerin
yük hayvanlannın sırtlarına kolayca bağlanabilmeleri için açılmış olma
ları büyük bir olasılık dahilindedir.

Bakır külçelerin kaldırılmasıyla ortaya çıkan bir diğer taş çapa ile
birlikte, batıktaki toplam çapa sayısı 24'e yükselmiştir (Resim: 15). Her
ne kadar çapalar üzerindeki petrografik incelemeler tamamlanmamışsa
da, çapaların yapılmış olduklan malzemeyi genelolara üç değişik taş

grubunda toplayabiliriz. Bulunan en küçük boydaki iki çapanın-ki bunla
nn ufaklıklan nedeniyle çapa haladı ağırlıkları veya gemi sandalının ça
palan olduklan akla gelmekte-mermerimsi, beyaz ve pürüzsüz bir kal
kerden, diğer çapaların ise kalker ve kum taşından yapılmış olduklan
anlaşılmaktadır.

57 ve 61 metre derinlikte çalışan ekip elemanlarının bu bölgede (Mi
P-24/26) de batığa ait buluntular ile karşılaşmaları üzerine, batığın en de
rindeki döküntü malzeme sınırı, önceki yıllarda saptanmış olan noktadan
daha derine indirilmiştir. En derindeki malzemenin üzerinde bulunduğu

doğal setlerden sonra, deniz tabanı 25-30 derecelik bir açı ile, denizin
gözle görülebilen derinliklerine kadar kesintisiz olarak devam etmekte
dir. Bu kayalık setlerin üzerindeki cepler içinde amphora parçalan ve di
ğer seramik malzeme, öküz-görıü biçimindeki bakır külçelere ait parça
lar, safra taşlan, ahşap sapı birlikte korunmuş olan tunç bir kama (Resim:
16 KW 2896) ile bir keser başı bulunmuştur. Bu buluntulara ek olarak, en
sığdaki iki setin arasında bulunan kumluğun üzerinde iki adet seramik
kase, yonca ağızlı büyük bir sürahi ile bir abanoz kütüğünün yanısıra,

1.0. 1. yüzyıla ait sağlam durumdaki bir amphorayı da içeren Hellenistik
ve Roma dönemlerine ait çeşitli malzemeler ele geçmiştir (Resim: 17).
Batığın en derin noktasında yer alan buluntulardan biri de, büyük bir pit
hos'a ait olap dip parçasıdır. Bu pithos dibi, şu ana dek Ulu Burun'da bu-
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lunmuş olan yedi adet pithos'un dışında diğer bir pithos'un varlığına işa

ret etmekle birlikte, Ulu Burun batığı malzemesinin tüm benzer parçalan
nın sayılıp değerlendirilmeleri tamamlanmadan, geminin taşıdığı pit
hos'lann kesin sayısını öğrenmek olası değildir.

Önümüzdeki kazı çalışmalan sırasında çok özel durumlar ile karşıla
şılmadığı sürece Ulu Burun batığı kazısının tamamlanması için, üçer ay
lık iki kazı sezonunun yeterli olacağı düşünülmektedir. 1991 sezonunda
batık planınm tamamlanmasının ardından, taş çapalann, pithos'lann ve
sayılan yüz kadar olan bakır külçelerin çıkanlmalan tasarlanmaktadır.

Ulu Burun batığının teknesine ait çok kınlgan durumdaki ahşap kalıntıla

nn üzerindeki inceleme çalışmalan ve dipten çıkarılma işlemleri ise ı992
yılındaki son kazı sezonuna ertelenmiştir. Bu ertelemenin başlıca nedeni
ahşabın kazı sırasında zarar görmesini önlemek için üzerindeki bakır kül
çeler ve taş çapalar gibi ağır malzemenin öncelikle kaldırılması gereğidir.

Önceki .sezonlardan edindiğimiz deneyimler, kazı alanının en beklen
medik yerinde, özellikle derin kısımlarında, her an çeşitli malzeme ile
karşılaşılabileceğimizi göstermektedir. Böyle bir durumda kazının ta
mamlanabilmesi için ek üçüncü bir sezon gerekebilir. Buna karşılık, kü
çük ve ilginç buluntulann, şimdiye dek çoğunlukla taş çapa ve bakır kül
çe gibi, büyük ve ağır malzemenin altında ele geçmiş olmaları,

önümüzdeki sezonlardadaha birçok ilginç eser ile karşılaşacağımızın ha
bercisi olabilir.
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THE ULUBURUN WRECK
NEAR KAŞ - TURKEY

Resim: ı - Batık planı
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Resim: 2- Akik boncuk (KW 2666, çap
1.8cm)

Resim: 3..Taş ağırşak (KW 2909, çap
5.6 cm)

Resim: 4- "Base-ring IILI tipindeki
Kıbrıs yapımı kaseler (KW
2704-2705, çap 17.0 cm)

393



Resim: 5- Geminin omurgası ile bunna ve kaplama tahtaları incelenirken
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Resim: 6- Halka biçiminde altın külçe (KW 2830, boy
4.8 cm)

Resim: 7- i. Tutmosis'in kartüşünü taşıyan fayans skarabe
(KW 2812, boy 1.55 cm)

Resim: 8- Bazalt buluntu (KW 2742, boy 19.4 cm)
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Resim: 9- Kuzey yamacindaki bakır külçe yığınları
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Resim: 10- Öküz-gönü tipindeki bakır külçelerde görülen farklı gövde
profillerinden bir bölüm (KW 2885, boy 75.7 cm; KW
2904, boy 79.5 cm; KW 276 ı, boy 73.2 cm)
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Resim: 12- Ördek biçimindeki kozmetik kutusuna ait olduğu sanılan, suaygırı ('1) dişinden
işlenmiş kanat şeklinde kapak (KW 2819, boy 14.4 cm)

Resim: 13- Üzerinde ördck ayağı deseni
bulunan suaygırı dişi veya
fildişinden kaide parçası (Lot
6582, boy 5.1 cm)
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Resim: 14- Dörtgen levha biçimindeki kalay külçe (KW 29 ı ı. boy 40.9 ı cm)
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Resim: 15- Kazı alanının kuzeyyamacındaki taş çapaların bir bölümü
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Resim: 16- Tunç kama (KW 2896, boy 37.1 cm)

Resim: 17- Kazı alanının en derin kısımlarındaki doğal

setlerin üzerinde bulunan abanoz kütüğü ile
çeşitli seramik malzeme
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Altan ÇİLİNGİROGLU,*
ZaferDERIN

Van-Dilkaya kazıları 1990 yılında Ege Üniversitesi öğretiın üyesi
Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu başkanhğında: Araş. Gör. Zafer Derin, Uz
~an Haluk Sağlamtimur,Ege Universitesi Edebiyat Fakültesi ve Ankara
Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir
ekiple yürütülmüştür.

1990 yılı çalışmaları her yılolduğu gibi höyük ve mezarlık olmak
üzere iki alanda sürdürülmüştür(Resim: 1).

HÖYÜK

L6 Açması

L6 açması höyüğün kuzeyinde oldukça eğimli bir kesimde-yer al
maktadır. Burada çalışmaya başlamamızdaki anıaç; önceki yıllarda L7
açmasındaı ortaya çıkartılan, doğu-batı doğurultusundauzanan kalın ker
piç duvarın devamını ve işlevini saptayabilmekti. Bu nedenle üst kesimi
nirengi noktasından -2.05 m aşağıda yeralan yüzey toprağından itibaren
kazılmaya başlandı. Eğim nedeniyle çalışmalar öncelikle L7d karesinde
sürdürüldü. Bu karede -3.15 m ye kadar olan kaba toprak içinden Erken
Transkafkasya döneminden Orta Çağla kadar farklı kültürlere ait karışık

buluntular, -3.45 m den itibaren çoğunlukla Erken Transkafkasya dönemi
keramikleri ele geçmiştir. Bu düzeyde yer yer döküntü kerpiç bloklarına

da rastlanmıştır. -3.65 m de kalın kerpiç duvarın üst kısmı açığa çıkmıştır

(Resim: 2a). Kalın kerpiç duvar L6b karesinde eğim nedeniyle -3.90 m

* Prof. Dr. Altan ÇİLİNGİROGlU, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Proto-Historya ve
Onasya Arkeolojisi Ana Bilim D,,~11 Başkanı, Bornova-IZlvllk. ..
Araş. Gör. Zafer DERIN, Ege Uruversitesi Edebiyat Fakültesi, Proto-Historya ve Onasya
Arkeolojisi Ana Bilim Dalı, Bornova-IZMIR.
L7 açmasında çalışmalara ı 984 yılındaki ilk kazı döneminde başlanmıştır (Çilingiroğlu

1986: 152, res. 1). Aynı alanda 1986 yılında bir kez daha çalışılmıştır (Çilingiroğlu 1988:
229). Ancak 1984 ve 1986 yılı çalışmaları ile ilgili yayınlarda açmanın adı L7 yerine yanlış

lıkla "L6" olarak geçmiştir.
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de tesbit edilebilmiştir. -3.90 m de duvann üzerinde tahrip olmuş durum
da taş temel kalıntılannarastlanıldı. 1 no'lu mekan olarak adlandırdığı

mız mekan içinden Erken Transkafkasya döneminin geç evresine ait ke
ramik parçalan ele geçmiştir (Resim: 12: 6).

L6 ve L7 açmalannda doğu-batı doğrultusunda uzanan kalın kerpiç
duvann dışında, -6.20 m de taş temele kadar iniimiştir (Resim: 2b). Ço
ğunlukla mühre ve kerpiç bloklanndan inşa edildiği anlaşılan duvann te
melinde kullanılan taşlar düzgün yerleştirilmemiştir. Buna karşın taş te
mel ve taş temelin mühre ile birleştiği kısıma dikine yerleştirilmiş plaka
taşlar konulmuştur'. Duvar aşağı doğru eğimle inmektedir. L6a karesinde
köşe yaparak güneye dönen duvar olasılıkla burada bir kapı açıklığı oluş

turmaktadır. Tabanda yeralan düzgün plaka taşlar, burada yer alması ola
sı giriş için uygun konuma ve özelliğe sahiptir.

Mühre ve kerpiç bloklarıyla inşa edilmiş -olan, taş temelli bu güçlü
duvar; Erken Transkafkasya dönemine ait bir savunma duvandır. Zira
duvar üzerinde Erken Transkafkasya dönemi yapı kalıntıları bulunmakta
dır. Höyükteki aynı dönem yapıları da duvarın konumuna uygun olarak
yapılmışlardır. Dilkaya gibi orta büyüklükteki höyüklerde bu denli kalın

duvann kullanılması,dönem içinde sık rastlanmayan bir özelliktir. Bilin
diği gibi Erken Transkafkasya döneminin benzer savunma yapılarına As
lantepe- ve Shengavit'te- rastlanmıştır. Dilkaya 3 m yi geçen yüksekliğe

sahip bu savunma duvarıyla önemli bir konuma sahip olabilir.

Ele geçen keramik buluntuları yardımıyla savunma duvarının höyük
teki Erken Transkafkasya kültürünün son döneminde de kullanıldığı anla
şılmaktadır. Ancak duvarın aynı kültürün hangi evresinde yapıldığını

söylemek güçtür. Duvarın hemen üzerinde Demir Çağ kültürü yeralmak
tadır. Bu savunma duvarı, Demir Çağ döneminde de set duvarı niteliğin

de tahrip edilmeden kullanım görmeye devam etmiştir.

M6Açması

M6 açmasındaki çalışmalara ilk kez 1989 kazı döneminde başlan

mıştır. Höyüğün sadece zirvesine yakın alanlarında sağlam kaldığı anlaşı

lan Demir Çağ katlarının yayılımını ve bu katların alttaki erken dönem-

2 Benzer durum 05 açmasında ortaya çıkartılan yapının temelinde de söz konusudur. Bunu do
ğal tahribata karşı düşünülmüş bir önlem olarak kabul etmek gerekir. Bak. Çilingiroğlu

1986: 153, plan. III, res. 3. '
3 Sagona 1984: fig. 155; A. Palmieri, Excavations at Aslantepe,Anatolian Studies 31 (1981),

101-119, fig.6. Aynı dönem yerleşme yerlerinin bir kısmında yapılar, yan yana uygun bir
şekilde yerleştirilerek dış duvarları savunma duvarı niteliğine sokulmuştur. Bak. H.Z. Ko
şay, Pulür Kazısı 1968-1970, Ankara 1976, pl. 116-117..

4 Sagona 1984: fig. 133; S.A. Sardarian, Pervobytnoe Obshchestrov Armenii, Erevan 1967,
180-181.
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lerle ilişkisini saptayabilmek amacıyla bu alandaki çalışmaları 1990 yı

lında da sürdürdük. Oneelikle 1989 yılında ortaya çıkarılan, kuzey-güney
doğrultusunda uzanan 3.80-3.90m genişliğindeki platform niteliğindeki

duvar ve çevresi temizlenmiştir(Resim: 3a) M6c plarıkaresindealttaki er
ken katları iniImiştir. Bu duvann altında -2.30 m de taş temelli küçük
mekanlar tesbit edilmiştir (i ve II). Mekanların düzgün dörtgen planda ol
madıkları anlaşılmıştır. Güneydeki II nolu mekanın içindeki iki dikdört
gen ocak tesbit edilmiştir. Ocaklar mekanın kuzeybatı köşesine yerleşti

rilmiştir. Mekanların dışında a plankaresinde -2.30/-2.40 m de bol
miktarda yanmış odun parçalarına, -2.50/-2.70 m de ise yoğun bir yangın
tabakasına rastlanmıştır. a Plankaresi dışında b ve c karelerindeki çalış

malar sırasında da -2.70/-2.85 m lerde yoğun yangın tabakası tesbit edil
miştir. Yangın külleri çakıllı taş tabakası ile karışmış durumdadır.

i ve II nolu mekanlar Erken Traskafkasya buluntuları vermiştir. Me
kanlar ile üzerindeki Demir çağ katı arasında ince bir yangın ve toprak
tabakası mevcuttur. Bu durum Erken Transkafkasya kültürü ile Demir
çağ kültürleri arasındaki dönemin uzun olmadığını ortaya koyması açı

sından önemlidir. Erken Transkafkasya kültürünün yörede sanıldığından

daha uzun sürdüğü anlaşılmaktadır.L6 açmasında ele geçen keramik bu
luntuları da bu durumu desteklemektedir (Resim: 12:6).

M6 açmasındaki çalışmalar sırasında a,b ve c karelerinde birer çöp
çukuru tesbit edilmiştir. Çöp çukurları Orta Çağ döneminde açılmış ol
malıdır (Resim: 3a).

N6Açması

Höyüğün en üst kesiminde yer alan açmadaki çalışmalara ilk kez bu
yıl başlanmıştır. Bu karede çalışmamızın amacı, höyüğün zirvesine yakın

alanlarda korunageldiği anlaşılan Demir Çağ katlarını ve bu katların er
ken evrelerle ilişkisini tesbit edebilmekti. Bu amaçla höyüğün en üst se
viyesini oluşturan (0=1671.00 m) noktasından -0.15 m aşağıdaki N6a ka
resi kazılmaya başlanmıştır. Çalışma alanına M6-N6 kareleri arasındaki

gezi yolu da dahil edilmiştir.

Açmada II inhimasyon gömü tesbit edilmiştir (Resim: 3a). -1.50/
-1.80 m lerde ortaya çıkartılan mezarlar doğu-batı yönünde ve başlar ba
tıdadır. Ölülerin kolları karın üzerindedir. Mezarlaf çoğunlukla Demir
Çağ katına ait duvarları tahrip etmiştir. Benzer türde mezarlara 1989 yılı

çalışmalarında M6 açmasında da rastlanmıştır-,

Mezarlık alanı dışında höyüğün tepe noktasına yakın bir alanda me
zarlara rastlanması, höyüğün Orta Çağ'da mezarlık alanı olarak da kulla-

5 Çilingiroğlu 1991 : 272.
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nıldığını göstermektedir. Bu gömüler; tepede yakın döneme kadar varlığı

bilinen şapelle de ilişkili olabilir.

N6 açmanın C plankaresinde, -0.80 metrede doğu-batı doğrultusunda

uzanan 1.00 m genişliğinde kerpiç bir duvar ortaya çıkanldı (Resim: 3b).
Duvann 3.60 m uzunluğundaki kısmı sağlam kalabilmiştir. Güney yüzü
kireç ile boyandığı anlaşılan duvann çevresinde Orta çağ'a ait keramik
parçalan, demir objeler ve renkli cam parçalan ele geçmiştir.

Kerpiç duvann altında -1.42 metrede -2. ıs m genişliğinde çok daha
büyük bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan, c
plankarede köşe yaparak içe dönen duvann temeli, dış yüzeyleri düzeltil
miş iri taşlardan inşa edilmiştir. Demir çağla ait bu duvarın orta kısmı,

köylülerin yakın döneme kadar buradan taş çekmeleri nedeniyle tahrip
olmuştur. Aynca inhumasyon gömüler de bu tahribatta etkili olmuştur.

Bu büyük duvann altında, N6 b karesinde -2.58m de Erken Transkafkas
ya dönemi buluntulan veren taş temel kalıntıları tesbit edilmiştir.

N8Açması

Höyüğün tahrip olmamış dik doğu yamacındaki yapılaşmayı öğrene

bilmek amacıyla N8 açması kazılmaya başlandı (Resim: 4a). Üst seviyesi
-3.58 m deki açmanın, höyüğün dik doğu yamacında yer alması nedeniy
le çalışmalar sadece a ve b karelerinde sınırlı kalmıştır.

Yüzey toprağı ve kaba toprağın kazılmasından sonra -4.23 m de mi
marisiz ilk yangın tabakası tesbit edildi. Yangın üstünde ve içinde çoğun

lukla Erken Transkafkasya döneminin siyah perdahlı keramiğinin ele
geçmesi nedeniyle Demir çağ ve Orta çağ tabakalarının tahrip olduğu ya
da bu alanda yer almadığını anlaşılmaktadır-. Bu durum Demir çağ ve
Orta çağ tabakalarının höyükteki yayılımını saptaınamıza yardımcı ol
maktadır.

N8 açmasında -4.91 ın de bir ocak, -5.10 m de taş temelli bir mekan
bulunmuştur (Resim: 4b). Taş temeller üzerinde az da olsa üst yapıya ait
kerpiç kalıntıları mevcuttur. Mekan içinde ve dışında Erken Transkafkas
ya dönemi keramikleri ele geçmiştir. -5.74 m den itibaren ikinci yangın

tabakası ortaya çıkarılmıştır. Mekan içinde ve dışında -5.9ü m ye kadar
iriilmiştir.

Höyük Bulunıuları

Höyükte L6, M6, N6 ve N8 açmalarında sürdürülen çalışmalarda

Erken Transkafkasya döneminden Orta çağla kadar farklı devirlerden bu-

6 05,06 açmalarındada doğrudan Erken Transkafkasya tabakalarina inilmiştir,

406



luntular ele geçmiştir. Küçük buluntular içinde; delici kemik aletler, piş

miş toprak araba tekerlekleri ve obsidyen okuçlan Erken Transkafkasya
dönemi özellikleri göstermektedir", Kuşkusuz Erken Transkafkasya döne
minin en yoğun buluntu topluluğunukeramikler oluşturmaktadır-.

Alçak ve' yüksek boyunlu olarak çok sayıda ele geçen çömlek for
mundaki parçalarIlcesim: 10/11:1-5), siyah perdahlı özellikleri ile Dilka
ya'nın sıkça rastlanan Erken Transkafkasya keramiklerinin önemli bir
grubunu oluşturmaktadır".Dışa dönük ağız kenarlı yüksek boyunlu çöm
leklerin (Resim: 11:4-5). Van bölgesinde Erken Tunç çağı II ve III dö
nemlerinde yaygın olduklan bilinmektedir».

L6 açmasında Erken Transkafkasya dönemi savunma duvarı üzerine
yapılan aynı kültüre ait son mimari katta ele geçen keramiklerde farklı

laşma sözkonusudur. Burada ele geçen içe dönük ağız kenan yivli kase
siyah perdahlı Erken Transkafkasya keramiklerine oranla daha kaba ya
pılmıştır (Resim: 12:6). Norşuntepe'nin Ilk Tunç çağ katının son evrele
rine ait VI. tabakada ele geçen benzer kase de aynı özelliklere sahiptir",
Erken Transkafkasya keramikleri içinde kapak parçaları" (Resim: 12:8)
ve kandiller de (Resim: 12:7) bulunmaktadır. Ortasında fitil tutturmaya
yarayan küçük çukur kısım bulunan, kalın solit kaideli kandillerin ben
zerleri Yanıktepe'deele geçmiştir".

Höyükteki buluntnların ikinci grubunu Demir çağ malzemesi 'oluş
turmaktadır. Ele geçen Demir çağ keramiklerini iki ayrı grupta değer

lendirmek mümkündür:

7 Dilkaya'da ele geçen kemik aletler ve obsidyen okuçları ile ilgili olarak, Ali Sözer ve Saide
Beşorak lisans tezi hazırlamışlardır.

8 Dilkaya'da ele geçen Erken Transkafkasya keramiklerini Araş. Gör. Gülriz Kozbe çalışmak

tadır. Kozbe tarafından 1984 buluntuları, " Dilkaya Höyüğü 1984 Erken Transkafkasya Ça
nak Çömleği" başlığında bitirme tezi olarak, 1984-1986 bulunuılan ise "Yan-Dilkaya Höyü
ğü 1984-1986 Kazı Döneminde Ele Geçen Erken Transkafkasya Çanak-Çömleği" başlığı

altında yüksek lisans tezi olarak değerlendirilmiştir. Halen 1987-199 i dönemi kazı buluntu
larını da kapsayacak şekilde yayın hazırlıklarını sürdürmektedir.

9 Kozbe 1987: 76 vd., lev. 39-67; Kozbe 1990:534, res. 3a.
10 Burney 1958: tes. 37-38, 48,59,64,77-87,89,92,145,147,179, i 86-187,208; Sagona

1984:form. 32.A1, 32 C2; Russell 1980:Grup J/273.1, Grup L/155.2,204. Bu tür çömlekler
Kafkasya'da; Khizanaant Gora, Kvatscelibi, Şerıgaviı ve Elar'da bulunmaktadır. Khizanaant
Gora'da E-C katlarında da benzer keramikler ele geçmiştir (Sagona 1984: form. 185 B3,
186 B4, 59 D2, 187 AI-2, 137 B). Kuzey Batı Iran'daki Geoy Tepe kazısında Erken Trans
kafkasya yerleşimini simgeleyen tüm K evresi boyunca (KI-K2) (Sagona 1984: Form. 21
B2, 21 C, 97 Al; Burton-Brown 1951: No. 1066.309,316-317) ve Yanık Tepe'de 3, 3B, 4B
ve 5 nolu tabakalarda da aynı form gözlenmektedir (Burney 1961: No.l7 ,20-21,23).

11 Hauptmann 1971: 75, lev. 58:2. ..
12 Orta yerinde çukur kısım bulunan kapaklar genelde 20-35cm. çapındadır. Orneğimizin üze

rinde basit bezerne vardır (res. i 2:8). Benzer kapaklar Norşunıepe'de ETÇ. I'e tarihlenen
XXI ve ETÇ. III'e tarihlenen YIl-YIlI. tabakalarda (Hauptrnann 1972: lev 75.9; 1982: lev.
48.3) bulunmuştur. Dilkaya kazısında çoğunlukla bezernesiz parçalar ele geçmiştir (Kozbe
1990: 536, res. ll).

13 Sagona 1984: fig. ıos. 11-12.
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1. Kahverengi astarlı, kum, küçük taşcık katkılı, büyük boyutlu ça
nak parçalan (Resim: 13:9-11).

2. Çok iyi kırmızı astarlı-perdahlı, katkısız Urartu keramikleri (Re
sim: 14:12-18). Bunlann çoğu kase formundadır. Birinci grup keramikler
içindeki içe dönük ağız kenan yivli çanak parçalan (Resim: 13:11) ve
içe dönük ağız kenarlı keskin profilli kaseler (Resim: 14: 12-14) benzer
örneklerine göre M.Ö. 1.binin başlanna tarihlenrrıektedir-'.

Höyükte keramikler dışında bir tunç kemer parçası ele geçmiştir.

(Resim: 19:36) Uzerinde hayat ağacı kabartması bulunan kemer parçası

Urartu dönemine aittir».

Üçüncü grup buluntulan Orta Çağ keramikleri oluşturmaktadır. Ço
ğunlukla kaba mutfak kaplan ve daha az miktardaki sırlı keramik parça
ları bu tür keramikler içindedir (Resim: 15: 19-21).

MEZARLıK

1990 yılı mezarlık alanı çalışmalan CC 13c-d, CC 14a-d, CC
15a-d ve CC 16a-b plflnkarelerinde sürdürülmüştür. Çalışmalar sonunda
41 adet inhumasyon kum gömü ve 9 adet kremasyon urne mezar bulun
muştur. Bunların dışında bozulmuş durumda üç taş sandık mezar tesbit
edilmiştir. Inhumasyon kum gömülerin üçü hoker tarzındadır (Resim: 7).

İnhumasyon kuma gömüler doğu-batı doğrultusunda, başlar batıda
dır. Kollar kann üzerinde birleştirilmiştir. II.38.90 ve II.50.90 no'lu me
zarlar (Resim: 5), taş ve kerpiç sanduka şeklinde hazırlanmış, üstleri pHi
ka taşlarla kapatılmıştır. Diğer mezarlar kum içinde açılan çukura
yapılmıştır.Kuma gömülerin derinlikleri mezarlık alanının batısına doğru

azalırken (-8.20/-8040 m) doğuya doğru artmaktadır (-8.50/-8.95 m). Me
zarlık alanının güneyine doğru bu tür mezarların azaldığı anlaşılmıştır.

Bu da bize gömülerin, çoğunlukla mezarlık alanının tepe kesimine yakın

bölgede (DD/EE-15) yoğunlaştığını göstermektedir. Gömü tarzı ve yön
lerindeki benzerlikler nedeniyle kuma gömüler çoğunlukla Orta Çağla

aittir.

Doğu Anadolu'da, Dilkaya dışında kazısı yapılan Orta Çağ mezarlı

ğı yoktur. Iç Anadolu ve Doğu Anadolu'da Boğazköy, Çavuştepe ve Van
Kalesi Höyüğü'ndeki mezarlar daha çok yerleşim alanı içinde höyükler

14 Russell 1980: Grup DD, 35 vd. Fig. 18; Grup GG, 37, fig. 19.
15 Kannir Blur'da bulunan bir kemer parçasından da anlaşılacağı gibi (M.N. Van Loon,

Urartian Art., Istanbul, 1966, fig. 14) hayat ağaçlı bezerne kemerin uç kısmına aittir.
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üzerinde yer almaktadır-s. Dilkaya mezarlannın kullanıldığı bilinmekte
di 17ır.

İnhumasyon kuma gömüler içinde üç tanesi hoker tarzında gömül
müştür. 11.21.90 no'lu hoker gömüde yön doğu-batı doğrultusunda, baş

batıdadır. 11.36.90 ve 11.44.90 no'lu (Resim: 7) hoker gömüler ise kuzey
güney doğrultusundadır.Sağ yanlanna yatınlan gömülerin başlan kuzeye
doğrudur. Iki mezarda da küçük buluntu ele geçmiştir. 11.36.90 no'lu gö
müde haşhaş başlı iki tunç iğne (Resim: 19:37-38)18, 1I.44.90'da ise bir
tunç yüzük ve boncuk bulunmuştur. Hoker tarzındaki gömüleri Demir
çağla tarihlemekteyiz.

Aynı döneme ait bir başka mezar grubunu kremasyon mezarlar oluş

turmaktadır. 1990 çalışma döneminde bozulmuş durumda 3 kremasyon
taş sandık mezar (Resim: 6) ve 8 ume mezar ortaya çıkartılmıştır. Taş

sandık mezarlar boyut açısından 1984 ve 1986 yıllannda ortaya çıkanlan

mezarlara" benzemektedir (Resim: 5). Mezarlık alanında, -7.36/-7.90
metreler arasında ele geçen urnelerin çoğunlukla üst yansı kınlmış du
rumdadır. Bunlardan IV.7.90 no'lu ume (Env. No.DK. 18.90) ağız kısmı

na kapak olarak kullanılmış çömleği (Env. No. DK. 19.90) ile insitu du
rumda, CC 15e plftnkaresinin doğusunda bulunmuştur (Resim: 8). Urne
üzerinde hamur yaşken yapılmış yılan şeklinde (?) mühür baskısı yeralır.

Umenin ağzı ters durumda bir çömlek ile kapatılmıştır>, Umenin içinde
konsantrik daire bezemeli bir taş ağırşak (Env. No. DK. 11.90) ve bir taş

boncuk ele geçmiştir. Ele geçen umelerden ikisi (IV.8.90 ve IV.9.90)

16 Boğazköy Yukarı Kale'deki Bizans çağı mezarlığı çoğunlukla taş sanduka mezarlardan
oluşmaktadır. Bu özellikleri ile Dilkaya'daki 11.38.90 ve 11.50.90 no'lu mezarlar ile benzer
dir. (P. Neve, Boğazköy-Hattuşa 1983 Kazı Çalışmalarının Sonuçları, KST Vi (1985), 138,
res. 3-4); V. Wittwer- Backofen, Anthropologische Vntersuchungen Des Byzantinischen
Friedhafs. Boğazköy-Hattuşa. AST IV (1987), 381-399. A.Erzen, Çavuştepe I, Ankara 1978
Lev. LI-Lll. T. Tarhan-V. Sevin, Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları. 1989, KST 8.11,
(Ankara 1991),433, Res.1O-14.; V. Esin, Tepecik Kazısı 1968 Yılı On Raporu, 1968 Yaz
Çalışmaları, Keban, Ankara 1970, 152 vd., Lev. 4:3-5; A. Palmieri, Aslantepe (Malatya) Re
port, 1971-1972, TAD. 21.1 (1974),138. Fig. 8-9.

17 Mezarlık alanındaki haçlı bazı mezar taşları köyde devşirme malzeme olarak kullanılmıştır.

In situ olarak bu tür bulguya sahip değiliz.

18 Haşhaş başlı iğneler oldukça basit olarak işlenmiştir. Vrartular'ın tipik haşhaş başlı saç iğne

lerinden farklı olarak taç kısmından sonra delik bölgesi yer alır. Arada topuk (torus) kısmı

yoktur. Bu özellikleri ile Boğazköy Frig örneklerine yakındır. Geniş bilgi için bakınız;

R. Yıldırım, Urartu Iğneleri. Ankara 1989, 73, lev. 36.
19 Çilingiroğlu 1986: plan. 5, res. 5-6; Çilingiroğlu 1988: res. 16.
20 Urneler toprak içine ya da kaya oyuğuna yerleştirildiğinde, içlerine toprak dolmaması için

ağızları ters ya da düz koyulmuş tabak, çanak, küçük çömlek veya gövde parçasıyla kapatıl

mıştır. Vrnenin çevresi de plaka taş ve keramik parçaları ile korumaya alınmıştır. Bakınız:

Oğün 1978a: 672-673, Textabb. 12, Abb. 18; C. Işık 1987: 19S2.15 (1 No'lu), 1982. 8 (3
No'lu) mezarları; Barnett 1963:153 vd. fig. 6-11; Çilingiroğlu 1989: 264; Çilingiroğlu 1990:
250.
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farklı formlan ile diğerlerinden aynlmaktadır. Yonca ağızlı küçük testi
formundaki kaplara, Urartu kremasyon kaplan içinde çok sık rastlan
maz". 17 cm yüksekliğindekikaplardan biri parçalanmış durumda top
lanmıştır (Resim: 9). Diğeri sağlam durumdadır (Env. No. DK. 13.90).
İçinde ele geçen kalıntılar bize bunun bir bebek kremasyonuna ait oldu
ğunu göstermektedir. Dolayısıyla Urartular döneminde, en azından Dil
kaya'da bebeklerin yakıldıktan sorıra küllerinin küçük kaplara konulduğu

anlaşılmaktadır.

Mezarlık Buluntuları

Mezarlık alanında çok miktarda keramik parçaları ele geçmiştir. Yer
leşim olmayan bu alanda ele geçen keramikler çoğunluklamezarlarla iliş

kili olmalıdır. Bu yıl ilk defa yoğun olarak Erken Transkafkasya dönemi
keramikleri ele geçmiştir. Keramik buluntuları, mezarlıkta izlerine rastla
yamadığımızErken Transkafkasya dönemi gömülerine ait önemli ipuçla
n verebilir. CC 15d plankaresinde -7.90/-8.30 metrede ele geçen sözü
edilen keramikler, dudak altı yivli ve yivsiz içe dönük ağız kenarlı çanak
parçalandır (Resim: 16:212-26). Erken Transkafkasya keramikleri içinde
yaygın olmayan formlardan biri olan bu tür çanaklara Dilkaya dışında

sıkça rastlanmarmştır>,

Mezarlık alanının en yoğun buluntu topluluğunu Demir çağ kera
mikleri oluşturur. Keramikler içinde çanak, çömlek ve kase formlan daha
yaygındır. Keramiklerin bir kısmı Urartu öncesine aittir>. Bu grırbu ço
ğunlukla yivli ağız kenarlı çanaklar oluşturmaktadır (Resim: 17:27-29).
Kızıl-kahve astarlı, kum katkılı, iyi pişirilmiş keramikler açkılanmıştır.

Keramikler elde yapılmışlardır. Kırmızı perdahlı bazı kaplar tipik Urartu
özelliklerini taşımaktadır (Resim: 18:35). Dışa dönük ağız kenarlı (Re
sim:18:32-33) ve dışa dönük ağız kenarı yivli (Resim: 18: 30,31,34) ol
mak üzere iki grup çömlek ele geçmiştir. Çömleklerin ağız kenarlarının

içine, kapağın oturtulmasınauygun oluk yapılmıştır. Bu tür çömlek form
lan Demir çağı sonuna kadar kullanılmıştır.

Mezarlıkta ele geçen Orta çağ keramikleri çoğunlukla kaba mutfak
kaplandır.

21 Işık )987: 1982.15 cı No'lu); Öğün 1982: Abb. 22b; Öğün 1978a: 668 vd. Textabb. 9, Abb.
16; Oğün 1978b: PI. 25, Abb. 2.

22 Van-Hino'da yapılan yüzey araştirmalannda benzer profile sahip çanak parçaları bulunmuş

tur (Russell 1980: Grup L/224:2). Dilkaya'da 1985 yılındaki çalışmalarda bu tür keramikler
ele geçmiştir (Çilingiroğlu 1987: 83, res. 5). Ayrıca Samshvil'deki 20. mezardan ve Dang
reulis Gora'dan elde edilen bulurıtular (Sagona 1984: 465-466, fig. 50. 1-4) bezemeli olmala
rına karşın form açısından sözkonusu keramikler benzerdir.

23 Geniş bilgi için bakınız; V. Sevin, "Elazığ Yöresi Erken Demir çağı ve Muşkiler Sorunu"
Höyük ı. (1988), 51-64.
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BULUNTU KATOLOGU

(Resim: 6) Çömlek p./ çap. 15 ctxı] siyah hamur ve astarlı/kum, küçük taşcık katkılıfiyipiş

mişl açkılı/el yapımıIN8a1CAD.

2 (Resim: 6) Çömlek p./çap. 18 em/koyu kahve hamur ve astarlı/kum, mika katkılı/iyipişmiş/

açkılı/elyapımı/N8a/CAD.

3 (Resim: 6) Çömlek p. i çap. 10 cm Isiyah hamur ve astarlı/ kum, taşcık, mika katkılı/ iyi piş

mişl açkılı/ el yapımı/ N8a CAD.

4 (Resim: 7) Çömlek p. /kiremit renkli hamur ve astarlı/ kum, iri taşcık, mika katkılı/orta piş

mişl açkılı/ el yapımı/ N8a1 BYA.

5 (Resim: 7) Çömlek p. i siyah hamur ve astarlı i kum, taşçık, mika katkılı i orta pişmiş i açkı

lı i el yapımı i N8a/BZH.

6 (Resim: 8) Kase i çap. 16. 8em. /siyah hamur ve astarlı/taşcık, mika katkılı i orta pişmiş i
açkılı lel yapımı i L6d i CBN.

7 (Resim: 8) Kandil i çap. 8cm. i koyu kahve hamur ve astarlı i kum, taşcık, katkılı i orta piş

miş i el yapımı /M-N6 gezi yolu ICAY.

8 (Resim: 8) Kapak p. /kahve hamur ve astarlı i kum, iri taşcık, mika, saman katkılı lorta piş

miş i çizgi bezemeli i el yapımı i M6e /BYM.

9 (Resim: 9) Çanak p. i çap. 25 cm. i kırmızı hamur ve astarlı i kum, küçük taşcık katkılı i çok
iyi pişmiş i açkılı i çark yapımıl L6d i CBR.

10 (Resim: 9) Çanak p. i çap. 28 cm. /kahve hamur ve astarlı i kum, küçük taşcık katkılı i orta
pişmiş i açkılı i el yapımı i L6d i CBR.

II (Resim: 9) Çanak p. /kahve hamur ve astarlı i kum, mika katkılı i iyi pişmiş /açkılı lel yapı

mı i L6d i CBR.

12 (Resim: 10) Kase p. lçap. 12 em./kahve hamur ve astarlı/kum, deniz hayvan kabuğu katkılı i
iyi pişmiş i açkılı i çark yapımı i L6a+e i CCY.

13 (Resim: 10). Kase p. i çap. 18 cm. i kızıl-kahve hamur ve astarlı i kum, mika, denız hayvan
kabuğu katkılı i iyi pişmiş i açkılı i çark yapımı i L6b-d i CCV.

14 (Resim: 10) Kase p. i çap 22 cm. i kızıl-kahve hamur ve astarlı i kum, küçük taşçık katkılı i
iyi pişmiş i açkılı i çark yapımı i L6a+e/CCY.

15 (Resim: 10) Kase p. i çap 18 cm. i kızıl-kahve hamur, kırmızı astarlı i kum katkılı i çok iyi
pişmiş i açkılı i çark yapımı i M6b i BYZ.

16 (Resim: 10) Kase p. i A. çap. 10 cm., D. çap. 5 cm. i kızıl-kahve hamur, kırmızı astarlı i
kum, küçük taşcık, deniz hayvan kabuğu katkılı t iyi pişmiş i açkılı i el yapımı i Löa-c i
CCY.

17 (Resim: 10) Çanak p./ çap. 24 cm. i kızıl-kahve hamur, kırmızı astarlı i açkılı i çark yapımı i
L6a+e i CCY.

18 (Resim: 10) Çanak p. i çap. 24 cm./ kızıl-kahvehamur, kırmızı astarlı i açkılı i çark yapımı i
L6b+d/CCY.
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19 (Resim: ll) Çanak p. / çap. 13.2 cm. / siyah hamur ve astarlı / kum, küçük taşçık, mika kat
kılı / iyi pişmiş / açkılı / çark yapımı / M-N 6 Gezi Yolu / CA Y.

20 (Resim: 11) Kôse p. i a. kahve hamurlu i sarı yeşil, siyah, krem sırlı i çok iyi pişmiş i çark
yapımı i M-N6 Gezi Yolu i CAK.

21 (Resim: ll) Kase p. i kızıl-kahve hamurlu i yeşil sırlı i iyi pişmiş i çark yapımı i N6c i
EYE.

22 (Resim: 17) Çanak p. /siyah hamur ve astarlı /kum, küçük taşcık katkılı lorta pişmiş i açkılı /
el yapımı i Mezarlık CC15d i CAV.

23 (Resim: 17) Çanak p. /siyah hamur ve astarlı i kum, küçük taşcık, mika katkılı i orta pişmiş i
açkılı / el yapımı / Mezarlık CC15d /CAV.

24 (Resim: 17) Çanak p. /siyah hamur ve astarlı / kum, küçük taşçık katkılı / iyi pişmiş i açkılı

el yapımı / Mezarlık CC i 5d / CA V.

25 (Resim: 17) Çanak p. / siyah hamur ve astarlı /kum, küçük taşcık katkı lı / iyi pişmiş i açkılı i
el yapımı /Mezarlık CC i 4b /CBT.

26 (Resim: 17) Çanak p. /siyah hamur ve astarlı / kum, taşcık katkılı / iyi pişmiş / açkılı / el ya
pımı / Mezarlık CCI5d / CAV.

27 (Resim: 18) Çanak p. / çap. 20 cm. / kahve hamur ve astarlı / kum, mika katkılı / iyi pişmiş /
açkılı / çark yapımı / Mezarlık CCI5d / CAV.

28 (Resim: 18) Çanak p. / kahve hamur ve astarlı / kum katkılı / iyi pişmiş / açkılı / el yapımı /
Mezarlık CC15d /CAV.

29 (Resim: 18) Kase p. /kızıl-kahve hamur ve astarlı / kum katkilı / iyi pişmiş / açkılı i el yapı

mı / Mezarlık CCI6a /CBM.

30 (Resim: 19) Çömlek p. / çap. 28 cm. / siyah hamur ve astarlı / kum, küçük taşcık katkılı i iyi
pişmiş / açkılı / cl yapımı / Mezarlık CCI6a / CBU.

3 i (Resim: i 9) Çömlek p. / çap. i 6 cm. / koyu kahve hamur ve astarlı / kum, taşcık katkı lı i iyi
pişmiş / açkılı / el yapımı / Mezarlık CC15c+d / CAL.

32 (Resim: 19) Çömlek p. / çap. 16 cm. / kahve hamur ve astarlı / kum, küçük taşcık. mika kat
kılı / çok iyi pişmiş / açkılı i cl yapımı / Mezarlık CCI5c+l!/ CAL.

33 (Resim: 19) Çömlek p. / çap. i 7 cm. / kahve hamur ve astarlı / kum, küçük taşcık katkılı i
iyi pişmiş i açkılı / el yapımı / Mezarlık CC15c+d / CAL.

34 (Resim: 19) Çömlek p. / çap. ı 4 cm. i kahve hamur ve astarlı / kum, küçi.ik taşcık katkılı i
iyi pişmiş / açkılı / çark yapımı / Mezarlık CC15c+d / BZM.

35 (Resim: 19) Kase p. / çap. i 8 cm. / kızıl-kahve hamur, kırmızı astarlı /çok iyi pişmiş /açkılı /
çark yapımı i Mezarlık CC i 5c+d / BZL.

36 (Resim: 20) Tunç kemer p. / N~a / CAD

37 (Resim: 20) Tunç iğne / uzun. 8. i cm. /gen. 0.3cm. / Mezarlık CC13d / CCR / Env. No.
O.K~ 16.90.

38 (Resim: 20) Tunç iğne / uzun. 9.lcm. / gen. 1.i cm. /Mezarlık CC13d / CCR / Env. No.
O.K. 17.90.
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Resim: 6- Mezarlık alanı doğudan görünüş

Resim: 7- Mezarlık alanı II. 44.90 no'lu hoker gömü
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TRüIA ÇALIŞMALARI1989-90

Manfred KORFMANN*

1989 ve 1990 Troia çalışmaları haziran, temnıuz ve ağustos ayları ol
mak üzere üçer aylık dönemler halinde gerçekleşmiştir. En başından sa
yıldığında bu iki kazı dönemi 18. ve 19. kazı dönemleri olmaktadırlar.

Troia'daki çalışmaların harcamaları farklı kaynaklarca karşılan-

maktadır. Bunlardan en önemlileri: Tübingen Universitesi, Baden
Württemberg Eyaleti, Taft Semple Fonu (Cincinnati Üniversitesi), Al
man Arkeoloji Enstitüsü, Troia Dostları (Alman ve Amerikalı), DaimIer
Benz AG, Wild-Leitz AG (eşya yardımı), Göttingen Bilimsel Filmler
Enstitüsü, Jim Ottaway (New York). Türk Hükümeti de projeye birçok
yönden yardımcı olmuş, özellikle barınma yerlerinin yapılmasına ve eski
kazı evinin onarımına olanak sağlamıştır. 1989 yılında başlatılan ve 1990
yılı boyunca süren konaklama yerlerinin kurulması, eski kazı evinin ona
rım ve yeniden düzenleme işleri gibi kazının teknik hazırlıkları tamam
landıktan sonra 1990 sezonu kazı ekibi ilk günden itibaren çalışmalara

başlayabilmiştir. 1989 sezonunda ise her zamanki gibi Yeniköy'de kalın

mıştır.

Bu iki kazı döneminde de kazı ekibi yine çeşitli ülkelerden gelen bi
lim adamlarından oluşmuştur. 1989 dönemi çalışmalarına 6 ülkeden 27
bilim adamı katılmış, bunlar tarihöncesi, klasik arkeoloji, nümizmatik,
"mimarlık, jeoloji, jeomorfoloji, coğrafya, jeofizik, dendrokronoloji ve in
formatik alanlarında görevalmışlardır. Bu dönem ayrıca 4 üniversiteden
10 öğrenci ve restorasyon, fotoğraf, çizim, ölçüm, prospeksiyon alanla
rında görevli 7 teknik elenıan da kazılarda çalışmışlardır.

1990 döneminde kazılara katılan yeni araştırma grupları arasında

Prof. Ürpmann (Tübingen) yönetimindeki bir arkeobotanik ve arkeozoo
loji ekibi (3 Alman,I Meksikalı),Prof. Klinkott (Karlsruhe) yönetiminde
bir mimar ve yapı araştırmacısı ekibi (l Türk, 4 Alman,I Amerikalı)var-

* Prof. Dr. Manfred KORFMANN, Universitaet Tübingen, Institut für Var-und Frühgeschich
te, Schloss, D-7400 Tübingen 1.
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dır. Bunlardan başka "Tunç çağı sonrası" (klasik arkeoloji) ekibi daha
çok Amerikalı uzmanlardan oluşmuştur. Restorasyon laboratuvarı da tek
nik bakımdan iyi donatılmış, bu alanda 3 uzman (1 Türk,lAlman, 1
Amerikalı) görevalmışlardır. 1990 dönemi toplam 55 bilim adamı (13
Türkiye, 28 Almanya, 10 Amerika, 1 Ingiltere,I Hollanda,I Avusturya
ve 1 Meksika) yine çeşitli alanlarda çalışmışlar, bunların yanında teknik
personel ve öğrenciler de görevalmışlardır.

Ekip elemanlarının çoğu tarafından yönetilmiş olan Demircihüyük
ve Beşiktepe kazılarında çalışmış olduklarından çalışma yöntemlerine
tam anlamıyla hakim durumdadırlar. Ekip bu yöntemleri kullanarak kazı

zamanı boyunca mümkün olduğu kadar çok bilgiyi, buluntular depolan
madan önce toparlayıp kayıt etmektedir. Yeni ekiplerin kendi çalışma

yöntemleri ise yine görevlerini iyi bilen uzmanlarca uygulanmıştır. Yeri
gelmişken burada kazı ekibine bir kere daha teşekkür etmek isterim.

Bakanlık temsilcisi olarak 1989'da Kenan Yurttagül (Ankara) ve
~990'da ise Nurten Sevinç (Çanakkale) Troia kazılarına katılmışlardır.

Ikisi de yardımlarıyla kazılarımıza destek olmuşlardır. Ikisine de burada
bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Konaklama ve Çalışma Yerleri

1989 dönemi ev çalışmaları Yeniköy'de yürütülmüş, Troia Tunç Ça
ğı buluntularının belgelerne yöntemleri tartışılmış ve saptanmış, Beşikte

pe kazılarından beri uygulanmakta olan Tunç çağı buluntularının belge
leme yöntemleri ise Troia koşullarına uyarlanmıştır. Bu iki sistem de
birlikte kullanılabilir niteliktedir. Bu alandaki yöneticiliği Prof. Dr. Stella
Miller (Cincinnati), Prof. Dr. Ann Blasingham (Waterville), Dr. Dieter
Hertel (Köln), Susanne Zimmer (Tübingen) ve Bernhard Weninger (Tü
bingen) üstlenmişlerdir. Yine bu yıl buluntulardan 148 parça Çanakkale
Müzesi için envanterlenmiştir. Buluntular 2 restoratör tarafından onarıl

mış, 1 fotoğrafçı ve 3 çizimci tarafından da belgelenmişlerdir.

Türk Hükümeti, Amerikan kazılarında 1930'lu yıllarda kazı evi ola
rak kullanılan binanın onarımına izin verdikten sonra bu işlere başlanmış

ve 1990 baharı sonunda da taınamlanmıştır. Böylece bu sezon Yeni
köy'den Troia'ya taşınmanın bir bölümü gerçekleştirilebilmiştir.Bu taşın

ma zaten Yeniköy kullanma suyunun kıtlığı nedeniyle gerekli hale gel
miştir.

Onarımı biten Semple Evi'nde sadece buluntuların değerlendirilmesi

ve belgelenmesi gerçekleştirilmektedir. Bu binanın önündeki uygun bir
alan portatif bir korkulukla çevrilerek keramik bahçesi buraya kurulmuş-
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tur. Bina içinde aynca bilgisayar bölümü (7 bilgisayar), fotoğrafve resto
rasyon laboratuvarlan, bir de kazıcılar için çalışma odası yer almaktadır.

Aynca bir bölüm turistlere yönelik sergi salonu olarak düzenlenmiştir

(Resim: 1).

Semple Evi'ne uygun olarak yönlerıdirilmiş bir mutfak ve yemek sa
lonu olan prefabrik yapıyla konteynırlardan oluşan depolar kullanılmak

tadır. Bu depolarda Troia kazılanndan elde edilen buluntular korunmak
tadır. Bu depolar kapalı bir ahşap çardakla desteklenmiştir (Resim: 1).

Blegen kazılan sırasında bekçi evi ve daha sonra Troia Müzesi mü
dür konutu olarak kullanılan "Beyaz Ev" içine topoğrafya ve manyetik
ölçüm çalışmalan için bilgisayar ve ölçüm aletleri yerleştirilmiştir (3 bil
gisayar) (Resim: 1).

1990 yılında ayrıca eski tuvaletler onarılmış ve bir çamaşırhane inşa

edilmiştir. Genel tuvaletin arkasına yerleştirilen büyük konteynır içine'
kazı araç gereçleri ve makinalar yerleştirilmiştir. 13 küçük ahşap konut,
A tiyatrosunun kuzeydoğusuna inşa edilmiştir. Bunlardan 10 tanesinde
gerekirse 4 kişi, 3 tanesinde ise tek kişi barınabilmektedir. Semple
Evi'nden bu kazı köyüne gelen yol ışıklandırılmıştır. Kazı köyünün şim

dilik yetersiz olması nedeniyle bazı ekip üyeleri harabelik dışında, Tevfi
kiye köyünde yerleştirilmişlerdir. Bu kazı köyüne ayrıca yıkanma ve duş

alma yerleri de inşa edilmiştir (Resim: 1).

"Arkeomog" sayesinde Troia altında yeni bir su damarı bulunarak bu
kazı için kullanılmaya başlanmıştır. Inşa edilen bir pompalama odasından

su otomatik olarak pompalanmaktadır.

Turizm ve Kamuoyu

Troia'daki turizm hareketi çarpıcı bir biçimde artmaktadır. Yerli tu
ristler de harabeye her yıl biraz daha fazla ilgi göstermektedirler. Şimdi

lik harabe içine ziyaretçilere bilgi verecek 12 bilgi ponosu yerleştirilmiş

tir. Bu panolar Türkçe, Almanca ve Ingilizce olmak üzere 3 dilde
hazırlanmış ve resimlerle bezenmiştir. Ayrıca sergi salonuna asılan 8 pa
noda Troia'nın mitolojik geçmişi ve kazı tarihçesiyle sonuçları anlatıl

maktadır. Bu salona yerleştirilen iki model ise ziyaretçilere yerleşimierin

karmaşık yapısını anlaşılır kılmaktadır. Aynca bunlara ilaveten Troia'nırı

her devrine ait belli keramik kapların kopyalan da bu salonda yer almak
tadır.

Troia 1989 çalışmalarının gösterildiği 25 dakikalık bir film Türkçe
ya da İngilizce olarak özel misafirlere gösterilıniştir.
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Troia'ya basının ilgisi de her geçen gün artmaktadır. 1990 yılı

11 Ağustos günü projenin amaç ve sonuçlarını bildiren büyük bir basın

toplantısı gerçekleştirilmiştir. Katılan kuruluşlar arasında Associated
Press, die Franl.furter Allgemeine, die Neue Zürcher Zeitung ve Türki
yeiden Cumhuriyet ile Milliyet gazeteleri vardır. Bu basın toplantısının

yankıları çok olumlu yönde olmuştur.

Birçok televizyon ekibi kazı süresi içinde harabelerde çalışmıştır.

Bunlar arasında özellikle Türkiye Radyo Televizyonu (TRT), Ikinci Al
man Televizyonu (ZDF) ve ıtalyan Radyosu (RAl) bulunmaktadır. Ayrı

ca 1 Ağustos günü 1. Troia Şenliği kapsamında harabelerde "Troia'yı

Dinliyorum" gösterisi gerçekleştirilmiştir:

Troia Harahelerindeki Çalışmalar

1989 döneminde Schliemann'ın kuzey-güney yarmasında, Megaron
II A ve II B ante duvarları üzerinde yer alan toprak tepede, Roma aşağı

şehrinde ve akropolisin kuzeydoğusundaki büyük A tiyatrosunda çalışıl

mıştır. 1990 lda ise çalışm~lar Troia'nın 12 ayrı bölgesinde ve çevresinde
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda ağırlık noktalarını yine Schliemann
Yarması, Toprak Tepe, Roma aşağı şehri teşkil etmektedir (Resim: 1).

Schliemann Yarması '11111 Kuzeyi - Troia J

Harabenin kuzeyinde yer alan ve Troia i kalıntılarını içeren bu bö
lümde 1988 yılında başlatılan çalışmalara bu iki sezonda da devam edil
miş, C3, D2, D3, D4 ve D5 karelerinde çalışılmıştır (Resim: 3). Ayrıca

DI karesi içinde yer alan Schliemann'ın kazılarından kalma atık toprak
yığınının taşınmasına devam edilmiştir. Troia i yerleşimi höyüğün kuze
yine doğru devam ettiğinden bu tepenin kaldırılması gerekmiştir. Bu eski
hafriyat toprağı höyüğün hemen altındaki, Tevfikiye köyü muhtarının

onayıyla belirlenmiş bir yere depo edilmektedir. Bu çalışmaları Sinan Kı

lıç (Tübingen), Peter Jablorıka (Viyana) ve Martin Höck (Lisbon) yürüt
müşlerdir.

Schlieİnann Yarmasılndaki çalışmaların amacı bu yarmayı arkeoloji
tarihindeki yerine tekrar oturtmaktır. "Kazı bilimi" 120 yıl önce ilk bura
da başlamış, ilk "tabakalanma sistemi" çalışmaları burada yapılmıştır.

Troia i kalıntıları da yeniden gözden geçirilmekte, şimdiye değin hiç ka
zılmamış kesimlerde ortaya çıkan kalıntılar daha önce belgelenmiş olan
kalıntılarla birbirine bağlanmakta ve 30'lu yıllarda saptanmış olan tabaka
lanma bugünkü veriler doğrultusunda yeniden incelenmektedir.

Doğu profilindeki çalışmalar doğu-batı yönünde inşa edilmiş yanya-
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Doğu profilindeki çalışmalar doğu-batı yönünde inşa edilmiş yanya
na dizili evlerin hemen bu profilden sonra bittiğini göstermiştir. 1988'de
bu profilin önüne örülmüş olan kerpiç duvar hem toprağın kaymasını ön
lemiş, hem de burada devam eden çalışmalarda bir basamak yeri olmuş

tur. Bu profildeki tabakaların gidişine göre Orta Troia i tabakalannın bir
kısmı ve Geç Troia i tabakalan, Troia II megaronlannın inşası sırasında

kazılarak kaldırılmış olmalıdır. Bu tabakalar D5 karesindeki Troia i suru
na doğru çıkmaktadır (Resim: 4). D4 karesinde ve tam doğu profili
önünde ortaya çıkanlan 40 cm çapındaki karbonlaşmış ağaç direk kalıntı

sı Erken Troia i tabakalan içinde bulunmuştur. Bu kalıntı C-14 ve
dendrokronoloji incelemeleri için çok önemlidir. Yine D4 karesi içinde
yer alan uzun zamandır bir soru işareti olan taş sanduka üzerindeki ince
lemelere devam edilmiştir. Bu kalıntı Troia i tabakalanna aittir, yani yu
kandan buraya gömülmemiştir. Aynca bunun daha önce kabul edildiği

gibi bir mezar olmadığı, taş levhalardan yapılmış bir giriş yeri olduğu an
laşılmıştır. Taban taşında doğuya doğru akan bir su akıtma oluğu da sap
tanmıştır.

D5 karesinde 1988'de başlayan çalışmalara 1989'da da devam edil
miş, Troia i surunun bir kesiti ile önündeki kısmen yapayolan dolgu sap
tanmıştır (Resim: 5). Surun altında aynı doğrultuda başka bir duvar daha
ortaya çıkanlmıştır. Bunun hemen önündeki bir sondajdan alınan C-14
örneklerinin verileri M.O. 4. binyılın ortalanna aittir. Böylece Troia'da
Troia I'den daha eski olabilecek tabakaların varlığına ait izler elde edil
miştir (Resim: 5).

D3 ve D2 karelerindeki çalışmalar Troia i yerleşim birimlerinin yön
lerinin olasılıkla g evresinden itibaren 90 derece döndüğünü göstermiştir

(Resim: 3). Aynca bu evrelerin hemen kuzeyindeki dik yamacın da taş

larla kaplanarak toprak kaymasına karşı önlem alındığı anlaşılmıştır. Bu
yöntem aynı döneme ait başka yerleşim yerlerinde de (Pulur-Sakyol, De':
mircihüyük, Thermi gibi) uygulanmıştır. Yeni bir veri olarak ayrıca, ku
zey-güney yönünde yerleştirilmiş bu evlerin kuzey duvarlarının aynı za
manda yerleşirnin de sonu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tip yerleşim

sistemi Demircihüyük yayınlannda "Anadolu Yerleşim Modeli" olarak
anılmaktadır.

Schliemann'ın kuzey-güney yarmasının bu kesimindeki duvar kalın

lan 1989 ve 1990 kazı mevsimlerinde de bölüm bölüm restore edilmiştir

(Resim: 6). Bu konuda Federal Almanya Içişleri Bakanlığı'na bağlı Ba
den Württemberg Anıt Koruma Başkanlığı elemanlarından, özellikle bu
alanda deneyimli Mimar Restoratör Dr. Filgis ve Mimar Mayer yol gös
termişlerdir. Uygulama, Yapı Restoratörü Murat Yaşar (Edirne) tarafın

dan yürütülmüştür.
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1990'da yapılan çalışmalardan biri de Troia II rampalı girişinin bel
gelenmesine başlanmış olmasıdır. Turistlerin gezi yolu üzerinde olan bu
rampa 1:20 ölçeğinde taş taş belgelenmiştir (Mimar Azer Araslı, Münih)
(Resim: 7). Koruma ve örtme çalışmaları bu mevsimin sonlarında başla

mış ve gelecek mevsimde devam edecektir.

Toprak Tepe - Troia II, III ve IV

E4/5 kareleri içine giren ve II A megaronunun doğu ante duvarıyla

II B megaronunun batı ante duvarı üzerinde yer alan Toprak Tepe'deki
1988 yılında başlayan çalışmalara devam edilmiştir (Prof. Dr. G. Mans
fe1d, Tübingen) (Resim: 3). 1989 dönemi çalışmalarıTroia II megaronla
rının yanmış kerpiç duvarlarının hemen üzerinde durdurulmuştur. Bu dö
nem oldukça iyi durumda az tanınan Troia III ve IV yapı kalıntıları

ortaya çıkarılmıştır. 1990 döneminde ise daha da aşağı inilerek megaron
duvarlarının önemli bir bölümü ortaya çıkartlmıştır. Bu kalıntıların bü
yük bir yangın gördüğü hemen anlaşılmaktadır. Bu yangın Blegen'den
beri lIg evresi olarak bilinmektedir. Buradaki çalışmalar sayesinde kültür
tarihi için çok önerrili olan iki anıtsal yapı hakkındaki bilgilerimiz artmış

tır. Bu yapıların M.O. 3. binyıla ait oldukları düşünülürse, kerpiç duvarı

destekleyen ağaç çatkının izlerinden bunların düzgün kesimlerine ve
özenli yerleştirilmelerinehayran kalmamak elde değildir. Bu ağaçlar yan
gın sonucu karbonlaşmışlarve külolmuşlardır. Bu yangından sonra aynı

kerpiç duvarların üzerinde yeni bir duvar kalıntısı, başka bir deyişle yeni
bir evre ortaya çıkmıştır. Bu tabaka IIh olarak anılacaktır. Bu bina iki kez
onarılıp sıvandıktan sonra yine bir yangınla yıkılmıştır. Buluntular ara
sında bronz nesneler de vardır. Bu tabakayla birlikte uzun zamandır tartı

şılan yaklaşık 20 hazinenin tarihlenmesi sorununa yeni boyutlar kazandı

rılmıştır.

Bu kerpiç duvar kalıntıları bez, tuğla ve muşamba ile dikkatlice pa
ketlenmiştir. Şimdilik konservasyon ve teşhir sorunları düşünülmektedir.

Schliemann Yarması'nın Ortası - Troia III, IV

1989 kazılarının amaçları arasında Schliemann Yarması'nın güney
uzantısının açılmasıydı. Ozellikle Troia i ve II kalelerinin dışındaki görü
nüşü ve Troia III, IV ve V yerleşimlerine ait izleri araştırmak için başla

yan çalışmalara 1990'da da .devam edilmiştir (Dr. Turan Efe, Istanbul);
Doğu profilinde üç ayrı evrede üstüste yangın felaketi izleriyle karşılaşıl

mış, Troia IV tabakalarında yine başka bir yangın izi saptanmıştır. Bu ke
simde tüm tabakalar güneye doğru inmektedir. Bu yönde yapılacak kazı

larda Troia III, IV ve belki de Troia V dönemlerinin surları ortaya
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çıkabilecektir. Böylece Dünya'da hemen ilk kez bin yılı aşkın bir süre
içindeki sur gelişmesi izlenebilecektir (Resim: 1, 2).

Schliemann Yarması'nın Güne~i - Troia VI, Hellenistik, Roma

Schliemann Yarması'nın güneyinin açılmasındaki nedenler arasında

özellikle Dörpfeld'in son iki kazı dönemi kazdığı (1893/94) anıtsal 2. bin
yılı anıtsal savunma duvarının incelenmesi vardı. Bu duvarın içerden ve
dışardan görünüşü, yapım tarihi, önünde bir savunma hendeği olup olma
dığı, en önemlisi bu duvarın önünde ve arkasında birikmiş olan dolgunun
niteliği ile ilgili tüm sorular inceleme konusuydu. Tabi bu soruların tümü
bir dönemde yanıtlanamazdı.

1989 dönemi duvarın iç kesiminde, 08 karesindeki çalışmalar ger
çekten surun tarihlenmesini çözecek ip uçları vermiştir. Heide Lüdemann
(Würzburg) tarafından yürütülen bu çalışmalarda bulunan import kera
mik özellikle tarihlerneye yardımcı olacak buluntulardır. Buradan ayrıca

C-14 örnekleri de alınmıştır (Resim: 8).

1989'da başlatılan ve 1990'da devam etmiş olan Troia VI surunun dış

kısmındaki çalışmaları Thomas Bassler (Tübingen) ve Halime Hüryılmaz

(ızmir) yürütmüşlerdir. 09 ve 010 karelerine düşen bu bölümde önce üst
tabakalardaki Roma ve Hellenistik kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Roma
çağı'na tarihlenebilecek yuvarlık bir yapı ilginçtir (Resim: 7). Bu bina
üzerindeki çalışmalar 1990 döneminde de devarn etmiş, bunun bir işlik

olabileceği olasılığı ortaya çıkmıştır. 1990 döneminde ayrıca daha önce
ortaya çıkarılan bir Hellenistik ve bir Roma duvarının çok derinlere ulaş

tığı saptanmış, Roma duvarındaki bir drenaj kanalı teknik bakımdan il
ginç bir özellik olarak karşımıza çıkmıştır. 1990 kazılarının sonlarına

doğru savunma duvarının hemen güneyinde Erken Hellenistik devre ait
bir yıkıntı evresiyle karşılaşılmıştır. Gelecek dönemlerde yapılacak ince
lemelerde burada Arkaik ya da Geometrik ve belki daha eski evrelere
ulaşılabilir.

A Tiyatrosu - Helleııistik, Roma

1989 yılı çalışmalarının önemli bir kısmı büyük A tiyatrosunda Prof.
Brian Rose tarafından yürütülmüştür. Akropolisin kuzeydoğusunda yer
alan yaklaşık 6000 kişilik bu tiyatronun sahne kısmı temizlenmiş ve çı

kan tüm mimari elemanlar belgelenmiştir (Resim: 9). Bu çalışmalar so
nucu tiyatronun Hellenistik Devir'de kurulduğu ve Roma Devri'nde ekle
meler yapıldığı anlaşılmıştır. Kazı sonunda burada da gerekli görülen
kalıntıların üzeri kumla örtülerek hava şartlarından etkilenmesi önlenmiş
tir.
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Aşağı Şehir - Roma

19891da Roma Devri aşağı şehrinde toplam 7 açmada çalışılmış, her
yerde doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde birbirini kesen cadde ve ya
pılarla karşılaşılmıştır. 1988'den beri yürüttüğümüz jeomanyetik ölçüm
ler sayesinde buradaki cadde-yapı sistemleri iyi anlaşılmış durumdadır

(Resim: 10). Bu ölçümler Dr. H.G. Jansen (Tübingen) yürütmektedir.

Aşağı şehir buluntuları arasında bir mozaik taban, menner parçalar,
pişmiş toprak heykelcikler ve kalıplar buradaki zengin yaşantının ve el
işçiliği hareketinin göstergesidirler. Athena Tapınağı'nın çevre duvarıyla

B ve C tiyatrolarının yönüne uygun olarak yapılmış caddeler ve binalar
planlı bir yerleşirnin izlerini taşımaktadırlar (Resim: 2). Bu plan belki de
Hellenistik Devir'de oluşmaya başlamıştır. Arıcak bu devre ait kalıntı pek
azdır, daha çok Roma Devri kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bu yerleşim

sistemi içinde pişmiş toprak künklerden yapılmış kanalların sık sık karşı

mıza çıkması ilginç olmuştur. Bu kanallar farklı yüksekliklerde yerleşti

rilmişlerdir(Resim:11,12).

KI2 açmasında ortaya çıkartılan ve hafiri Ayşe Baykal Seeherlin
adıyla anılan "Ayşe-Caddesi" bir meydana açılmaktadır (Resim: 12). Bu
meydanınB ve C tiyatrolarının güneyine kadar uzandığını sanıyoruz. Bu
bölgede ortaya çıkan Geç Roma ya da Erken Hıristiyanlıkdevrinden kal
ma ve birinin kafasında bir yarık olan 5 iskeletin, gerek hediyesiz olmala
rı 'ıe gerekse yönleri dolayısıyla, batı tarafında yer alan ve sonra kilise
olarak kullanıldığı sanılan bir Roma yapısıyla ilişkileri olabilir.

1989 aşağı şehir araştırmalarınınbir başka dikkat çekici yanı burada
ki tüm açmalarda yüzeyin 1.5-2 m altında M.O. 2. binyıl sonuna, yani
Troia VI sonuna tarihlenebilecek .yerleşirn tabakalarının ele geçmesi bi
limsel açıdan ilginç bir sonuç olmuştur (Resim: 2). Şimdiye değin bilinen
Troia VI kalesinin bir de aşağı şehrinin olduğunun ortaya çıkması kazıla

ra devam edilmesi gerektiğini doğrulamaktadır.

1990 yılında aşağı şehir araştırmaları,manyetik ölçüm çalışmaları sı

rasında 968 parselinin kuzeyinde belirlenen yapı kalıntıları üzerine kay
dırılmıştır (Resim: 1,2, 13). Bu nedenle bu parselin kamulaştırılmasıge
rekmiştir. Buraya denk düşen H17 karesindeki çalışmalar başarıyla

sonuçlanmıştır. Burada önce 25 cm aralıklarla manyetik ölçümler yapıl

mış, daha sonra bu ölçünilere göre kazı alanı saptanmış ve gerçekten de
çok sağlam durumda Ion sütun başlıklarıylamermer taban lı bir bina orta
ya çıkarılmıştır. Cam parçalarının yoğunluğu burada bir atölye olabilece
ği kanısını uyandırmaktadır(Resim: 13).
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Kutsal Alan> Arkaik, Hellenistik.Roma

1990 kazı mevsiminde kutsal alan temizlenmiş ve yapı elemanları in
celenmiş ve gelecek restorasyon çalışmaları için belgelenmiştir. Burada
özellikle, bu dönem ortaya çıkarılan taş basamaklardan oluşan seyirci
yerlerinin güneyinde kazılara devam etmesi planlanmaktadır. .

Doğal Çevrenin Araştırılması

1988 yılından beri Prof. İlhan Kayan (İzmir) tarafından yürütülen
Kara Menderes Ovası'nınalüvyon dolgusu üzerinde yapılan çalışmalara

1989 ve 1990 dönemlerinde de devam edilmiştir (Resim: 14). Amaç do
ğal çevredeki değişimleri saptamaktır. Sadece denizin önceleri Hisarlık

höyüğünün dibine kadar sokulmuş olduğu değil, Troia yerleşimlerinin

kalıntılarınında bu sondajlar sonucu ortaya çıkmaları ilginç sonuçlardır.

Doğal çevredeki bu değişmeler gelecek çalışmalarda yol gösterici olacak
tır.

Be/ge/erne Çalişma/arı

Troia'daki topografik ölçüm çalışmalarına bu iki kazı mevsiminde de
ağırlık verilmiş, duvar kalıntılarının artık büyük bir kısmı bir plan üzeri
ne işlenmiştir (Resim: 1). Yüz yılı aşkın bir süredir tahrip olan kalıntılar

diğer başka nedenlerle de artık yeniden belgelenmelidir. Plan elde edil
dikten sonra restorasyon çalışmaları da başlayacaktır. Aynı şekilde her
buluntu yeri, tanımı, çizimi ve fotoğrafıyla belgelenmektedir.

Son olarak şunu söylernek gerekir ki, bu iki kazı mevsimi de bilimsel
açıdan başarılı, çalışına açısından iseuyumlu idi. Birçok kişi ve kurulu
şun yanısıra kazı ekibinin de profesyonelliğine de minnettarız.
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Resim: 6- Schliemann Yarması'ndakibir restorasyon çalışması, (a) restorasyondan önce ve
(b) restorasyondan sonraki görünüş
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Resim: 7- Troia II rampalı girişinin bilgisayar planı
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kalıntıları
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Resim: ı2- Aşağı şehir, Kı ı, K12, KI3 karelerindeki kalınnlar
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Resim: ı 3- Aşağı şehir, H ı 7 karesindeki kalıntılar
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1990 PANAZTEPE·KAZISI SONUÇLARI

ArmağanERKANAL*

1990 yılı Panaztepe..kazı çalışmalan Anıtlar ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü'nün. Hacettepe Universitesi'nin ve Türk Tarih Kurumu'nun mad
di ve manevi desteği ile sürdürülmüştür. Bu vesile ile tüm yetkililere,
başta Prof. Dr. Sayın E. Doğramacı, Prof. Dr. Sayın YıYücel, Sayın

A. Işık, Sayın T. Ozoral, Sayın A. Ertekin, Sayın M. Yılmaz, Sayın

A. Uğuroğlu ve Kazılar Şubesi'nin değerli elemanlanna en içten şükran

lanmı sunmayı bir borç bilirim. Bu yıl da yardımlannı esirgemeyen Izmir
Arkeoloji Müzesi yetkililerine en .çlerin hislerimle teşekkür ederim. Içten
şükran borçlu olduğum Sayın S. Ozenir ve Sayın N. Çınardalı'nı da çok
yönlü katkılan nedeniyle anmayı bir görev bilirim.

Aynca, Menemen Kaymakamı Sayın Ü. Oltulu, Menemen Milli Eği
tim Müdürü Sayın M. Zeytin, Menemen Köy Hizmetleri Müdürü Sayın

H. Çınar ve Maltepe Köyü ılkokulu Müdürü Sayın T. Demir gösterdikle
ri yakın ilgi ile ekibimizin pek çok sorununun çözülmesinde gösterdikleri
katkılarla sevgimizi ve saygımızı kazanmışlardır. Girnavaz kazısına 1990
yılında aynlan kazı ödeneğinin de Panaztepe kazısına kayınıması sonu
cunda yaklaşık ikibuçuk ay ortalama 20-25 kişilik bir ekiple çalışmalar

yürütülmüştür. Bu vesile ile başta Prof. Dr. Hayat Erkanalolmak üzere
Girnavaz ve Panaztepe kazı ekibi üyelerine 've tüm ilgililere en içten şük

ranlanmı sunanm. Kazı ekibi Arkeolog I.M. Akyurt, A. Çor, B. Devam,
R. Gökçe, S. Günel, i. Kasapoğlu, H. Sönmez, T. Türker, B. Uysal, D.
Yalçıklı; Ankara ve Hacettepe Universiteleri Arkeoloji Sanat Tarihi Bö
lümü öğrencilerinden M. Demir, M. Erbektaş, A. Görmüş, A. Karasun
gur, S. Konak ve G. Küçükkaraaslan'dan oluşmuştur. Kazıya aynca V.
Patocchi ve A. Schachner katılmışlardır.

1990 yılında üç farklı bölgede güney-güneydoğu etek kuzey-kuzey
yamaç ve akropolde yer alan kazı alanlannda çalışmalar yapılmıştır.

* Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Ana
Bilim Dalı Başkanı Beytepe - ANKARA.
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I. 1. GÜNEY-GÜNEYDOGU ETEGİKAZıLARI

Ören yeri bekçisi Mehmet Danış tarafından bulunan fincan ve verdi
ği bilgiler doğrultusunda Panaztepe'nin güneydoğu eteğine IZDERSAN
için dikilen yüksek gerilim hattı direklerinin alt kısımlarında çalışmalar

yoğunlık kazanmıştır. "1. elektrik direği" olarak adlandırılan bölgede ka
zılara başlanılmış ve yaklaşık bir hafta sonra da, M.O. 2. binin başlarına

verilen bir yerleşmeye ait taş temeller ve seramik parçalarına rastlanmış

tır. Bu bölgenin Gediz nehrinin getirdiği alüvyonlarla dolmuş, muhteme
len bir sahililirnan yerleşmesine ait olduğu anlaşılıp, ana kayaya kadar
kazıların devam edilmesine karar verilmiştir. Daha sonra bu bölgedeki
çalışmalar genişletilmiştir. Bu bölgede 5x5 m lik D"/52 açmasında yapı

lan çalışmalarda doğrudan mimari tabakaya girilememiştir. Ancak burada
anakaya tamamen tamizlenmiş ve kaya yüzeyinin bu bölgedeki eğimi

saptanabilmiştir. Ayrıca açığa çıkartılan, kayalara oyulan ve çapları yak.
25 cm olan, iki çanak biçiminde çukur alüvyonlarla "kilitli" tabakadan
gelmiştir. Böylece 1985 yılından beri Panaztepe'nin çeşitli bölgelerinde
yüzeyde gördüğümüz bu tür çukurların, geç örnekler olmayıp, M.O. 2.
bin yılına tarihlendirilmeleri gerektiği de anlaşılmıştır.

Tüm bu alanlarda yürütülen çalışmaların ışığında-ilk belirlemelere
göre- dört tabaka saptanabilmiştir: i. tabaka: yaklaşık ı .50- 2.00 m kadar
kalınlığındaki alüvyon tabakasıdır. Bu birikimin oluşması sırasında, ya
maçlardan aşağıya zaman zaman çeşitli nedenlerle kayan farklı dönemle
re ait seramik parçaları, çatı kremitlerine ait parçalar ve diğer kalıntılar

bu milli toprak arasında yer yer gözlemlenmiştir. Bu tabakayı izleyen II.
tabaka i. tabaka ile, daha eski olan "kilitli" tabakaların arasında yer alır

ve yüzyıllar boyu süren güçlü bir erozyonun varlığını açıkça göstermek
tedir. Bu tabakada Roma Dönemine verilen çatı kiremitlerine ait parçalar
ve çeşitli dönemlere ait seramik parçaları açığa çıkarılmıştır. Çok aşınmış

olan bu parçaların yanı sıra bu tabakada yer yer kum birikintileri de dik
kati çekmiştir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bu tabaka ile ilgili mi
mari kalıntilara rastlanılmamışnr. III. tabaka 2-3 evreli olarak karşımıza

çıkan M.O. II. bine ait yapı katlarından oluşur. Bu evrelere ait çeşitli du
varlarla mutfak ya da iş yeri olarak nitelendirilebilecek mekanlar açığa

çıkartılmıştır. T"/53 plankaresinde yapılan çalışmalarda insitu durumun
da sağlam ya da kırılıp yerinde korunmuş pekçok kap açığa çıkartılmıştır.

Bu bölgede yürütülen çalışmaların şüphesiz e~. önemli neticesi gene
T' '/53 açmasındayapılan derinleşmesırasındaM.O. 3. bine tarihlendiri
len, farklı karakterde kesişen iki duvarla mimarisi temsil edilen, yeni bir
kültür tabakasıdır. ~V. tabakanın açığa çakırtılmasıyla, Panaztepe ören
yerinde iskanın M. O. 3. binde başladığı kesinlik kazanmıştır.
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Bu açmalarda kazılar sürerken, 1. elektrik direğinin yaklaşık 200 m
doğusunda yer alan bir diğer elektrik direğinin (2. elektrik direği), yakın

çevresinde de kazı yapılmasına karar verilmiş olup, sondaj mahiyetinde
5x10 m lik bir alanda çalışılmıştır.

Bu yeni açmanın ilk çalışma günlerinde, günümüzden fazla eski ol
mayan bir yol (?) kalıntısına rastlanılmıştır. Böylece bu tabaka (I. tabaka)
muhtemelen 19. yüzyıla ait olmalıdır. Daha' sonra II. tabakayı oluşturan
alüvyon dolgu ile karşılaşılmıştır. Bu dolgunun kazılması sırasında gene
erozyonla yamaçlardan aşağıya kayan ve çeşitli dönemlere ait, çatı kire
miti ve seramik parçaları dikkati çekmiştir. Ayrıca bu çalışmalar sıra

sında ele geçirilen bir Bizans sikkesi ilginç buluntulardan birisini oluştu

rur.

III. tabaka. 1. elektrik direğinin çevresindeki açmalarda da saptanan
ve kültür tabakaları ile alüvyon dolgu arasında yer alan tabakadır. Şiddet

li erozyonla oluşan birikintilerin yer aldığı bu tabaka çeşitli dönemlere ait
kalıntıları içerir. Bunlar arasında Geç Geometrik döneme ait parçaların

da ele geçirilmiş olması, Panaztepe'de M.O. 2. binden 1. bine geçişte ke
sintisiz bir yerleşmenin varlığını ve bu yerleşmelerin de Panaztepe'nin
doğu kesiminde aranması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu tabakanın

içerisinde küçük toplama taşlarla yapılmış bir döşeme dikkati çeker, an
cak bunun kesin olarak tarihlendirilmesi bugünkü bilgilerimizle çok zor
dur.

ıv. tabaka, gene ufak taşlarla yapılmış bir taş döşeme ile, muhteme
len bir duvara ait olabilecek temel taşları ile temsil edilen ve M.O. 1. bi
nin başlarına tarihlendirilen bir yapı katıdır. Ancak bu kesimde çok dar
bir alanda çalışılmış ve mimari kalıntıların iyi korunmamış olması sebe
biyle, kesin bir yargıya varmak mümkün olmamıştır.

v. tabakada açığa çıkartılan iri levha biçiminde taşlarla döşenmiş bir
döşeme parçasının üzerinde insitu durumda boyalı Miken kabına ait bü
yük parçaların ele geçirilmesiyle bu tabaka M. O. 2. binin ortalarına ta
rihlendirilmiştir. Bunun sonucunda, 1985 yılından itibaren mezarlarını ta
nımaya başladığımız bu dönem kentinin, Panaztepe'deki yeri böylece
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1).

Vi. tabakada, açığa çıkartılan bir .duvar parçası bu tabakanın en belir
gin mimari kalıntısını oluşturur. M. O. 2. binin daha erken bir saflıasına

ait olan bu tabakanın tarihlendirilmesi, seramik değerlendirmeleri ta
mamlandıktan sonra kesinlik kazanacaktır.
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1.2. İKİNCİNEKROPOLALANINDA YÜRÜTÜLEN KAZıLAR

1985 yılı kazı mevsimi sonundaı işçilerin haber vermesi üzerine, Me
nemen-Maltepe köy yolunun ve DSI'nin kanal yapımları sırasında dozer
le Panaztepe'nin kuzey eteğindede büyük tahribatlarınolduğunu, buralar
da kırılmış pithosların gözlemlendiğini daha önceki raporlarımızda

belirtmiştik. 1990 yılı kazı programında ikinci bir mezarlığın varlığını

kesin olarak saptamak amacıylaUn9 alanında çalışmalara başlanılmıştır.

Yukarıda sözü edilen yol kenarında kalan açmaya giren, yarısı tahrip ol
muş bir pithos mezar dozerin sıyırdığı alanda belirlenerek temizlenmiştir.

1990 yılında yaklaşık 25x15 m lik bir açmada çalışılmış ve bir tho
los, bir taş sanduka, üç pithos ve iki çömlek mezar (?), mezarlıkla ilişkili

bir duvar ve seramik gruplarının ele geçtiği çukur alanlara rastlanmıştır

(Resim: 2). Bir pithos mezarla bu mezarın içerisinde ele geçirilen bir
çömlek mezarla (?) aynı mezarın dış tarafındaki bir başka çömlek meza
rın (?) dışında, ortaya çıkardığımızdiğer mezarlar, muhtemelen Antik dö
nemlerde ya da çok eski bir tarihte soyulmuş ve çok tahrip edilmişlerdir.

Bunlardan tabanının döşeme taşları ve güneyindeki dik duran iri levha bi
çimindeki taşı korunmuş taş sanduka mezar, Panaztepe'rıin ele geçirilen
diğer örnekleri yanında-bozulmuşolmasına rağmen- çok daha görkemli
bir yapının varlığına işaret eder. Tholos mezar ise, Anadolu'dan tanınan

bu tür mezarların, üst yapısı korunmamış olmasına rağmen, mimari açı

dan en açık bilgileri veren örneği oluşturması nedeniyle büyük bir önem
taşır. Bu mezarın ana mekanı 1.93 m çapında daire biçiminde olup, ana
kayanın (tüf ?) düzeltilmiş zemini üzerine bindirme tekniğinde kubbe ya
pacak biçimde, taşlarla örülerek yükseltilmiştir.Bu tholos mezarın stomi
on kısmı çok net bir biçimde izlenebilmektedir. Dromos ise, bu kısımdan

her iki tarafta da birer çıkıntı ile genişleyek, ana kaya üzerinde dromos
için hazırlanan zeminde net bir biçimde ortaya çıkar.

Bu mezarda ele geçirilen ve üzerinde piktografik karekterde yazı işa

retleri olan bir lentoid mühür ilgileri üzerine çeker. 1990 Panaztepe kazı

sının en ilginç buluntusu olan bu örneğin Anadolu-Girit ilişkilerinekatkı

sı da göz önünde alınırsa, bu eserin önemi bir kez daha ortaya çıkar. Bu
buluntunun nihai değerlendirilmesiiçin gerekli çalışmalaryapılmaktadır.

Pithos mezarlardan biri, yığma taşların temizlenmesi sonucunda orta
ya çıkartılmıştır. Bu bölgede ana kayanın çökmesi sonucunda, pithosun
tümü- adeta-kayalarda koybolmuş, bir başka deyişle kuvvetli bir şekilde

ezilmiştir. Alanda yapılan kazı işlemleri sonucunda pithos temizlenmiş,

çöken kayalardan ve taşlardan anrıdınlrmştır. Bu arada pithosun içerisin
de, ağzı yassı bir taşla kapatılmış, iri bir çömlek mezar (?) daha bulun
muştur. Bu çömleğin temizlenmesi sırasında ne bir kemik ne de bir başka
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buluntuya rastlanılmamıştır. Pithos mezarda ise sadece iki bireye ait ke
mikler bulunmuştur.Bu pithos mezarın yanında yer alan düşey konumda
ki bir taşın kaldırılması ile kayalara gömülmüş bir çömlek (mezar ?) açı

ğa çıkartılmıştır. Bu çömleğin içerisinde bir şey bulunmamasına rağmen,

tarihlendinne açısından önemli ipuçları vermektedir. Bunun farklı bir ya
pım tekniği gösteren en yakın benzeri Manisa Müzesi'ne Panaztepe'den
satınalma yolu ile gelen, bir çift kraterdir. Truva; Beycesultan ve Beşikte

pe kazılarında da benzerleri bulunan bu örnekler kronoloji açısından hiç
de küçümsenmeyecek derecede neticeler vermektedir. Gerek bu, gerekse
pithos mezarın içerisindeki çömleklerde hiç bir şeye rastlanılmaması.

bunların belki de (ölen) süt çocukları ya da yeni doğmuş bebekler için
kullanılmış olabileceğini düşündürür. Belki de bu mezarların (?) uzakta/
denizde ölenler için yapılan birer sembol mezar olma olasılıkları da akla
gelmektedir.

i. 2. AKROPOL KAZ/LARı

i. 2.1. Doğu Kesiminde Yürütülen Çalışmalar

Akropol bölgesinin doğusunda 1985 yılından beri bildiğimiz bir ka
çak kazı çukuru bulunmaktaydı. Bir taraftan kaçak kazı yapanların bura
da ne bulmuş olabileceklerini araştırmak, diğer taraftan da akropolde faz
la toprak birikiminin olduğunu düşündüğümüz bu alanda, ana kayaya
kadar ne tür yerleşmelerin olduğunu; M.O. 2. bine ait kalıntıların bu ke
simde bulunup, bulunmadığını araştırmak amacı ile burada kazı yapılma

sına başlanmıştır. Bu alanın orta kısmında kaçak kazılarla tahrip edilmiş

bir mekan açığa çıkartılmıştır. Bu mekanda ele geçirilen bir hydrianın

benzerleri ı 98~ yılında akropolün kuzeyalanı çalışmaları sırasında bu
lunmuştur. M.O. 4. yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz bu mekanın dı

şında, aynı bölgede daha eski dönemlere ait olabilecek bir ize rastlanıl

mamıştır.

i. 2. 2. Akropolün Kuzey Kesiminde Yapılan Çalişmalar

ı987 -88 yıllarında kazılmaya başlanılan akropolün .kuzey kesiminde
sürdürülen kazılar sırasında açığa çıkartılan, M.O. 2. binin başına tarih
lendirilen ve daha önceki raporlarımızda "megaron" olarak tanımlanan

yapının çevresinde 1990 yılı çalışma programında yeniden kazıların ya
pılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu çalışmalar sırasında "sur" dışın

da dokuz mekan saptanmıştır. Böylece 1990 yılı çalışmaları, bu meka
nın,bağımsız bir yapı'olmadığını: bunun diğer mekanlarla bağlantılı

olduğunu ortaya koymuştur (Resim: 3). Bu rnekanlara ait duvarlar, ı987
yılında açığa çıkartılmaya başlanılan "Arkaik sur" duvarı ile kesilmiştir.
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Bunların arazi yapısına uygun olarak, trapez biçiminde kuzeye doğru ge
nişlerler. Bu mekanlarda çok sayıda insitu durumunda kap-kacağın ele
geçmiş olması, bunların büyük bir yapının (saray?) depo odaları olabile
ceğini düşündürmektedir, Bu konu ile ilgili daha kesin değerlendirmeler

ileriki yıllarda yapılacak kazı çalışmalarından sonra kesinleşecektir.

Özellikle VI-IX. mekanlarda çok sayıda ele geçirilen buluntulara dayana
rak, bu yapının, M. O. 2. binin başlarına ait olduğu anlaşılmıştır. Bu çok
önemli yapı kompleksinin büyük bir kısmının Arkaik dönemde tahrip
edildiği saptanmıştır. Ileriki yıllarda bu tahribatın boyutları araştırılacak

tır.

Sonuç olarak, ı. ve 2. elektrik direklerinin çevresinde yürütülen ça
lışmalarla, Gediz nehrinin alüvyonları ile dolmuş "kilitli" tabakaların al
tında M.O. 3. binden 1. bine kadar olan tabakaların varlığı saptanmıştır.

Böylece, bir ada kenti olan ve antik adını henüz bilmediğimiz Panazte
pe'nirı bir "liman kenti" olarak ilk kez M. O. 3. binde kurulduğu, daha
sonra tüm 2. bin süresince önemli bir "liman kenti" olarak devamlı iskarı

edildiği 1990 yılı çalışmaları ile ortaya çıkarılmaya başlamıştır.
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Resim: ı- Miken dönemine ait bir döşeme parçası
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Resim: 2- Tholos ve pithos tipi mezarların bir arada görüldüğü ikinci nekropol alanınabirbakış



Resim: 3- Akropol kazısına genel bir bakış
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SARDIS: ARCHAEOLOGICAL
RESEARCH iN 1990

Crawford H. GREENEWALT Jr.*
Exeavation and research at Sardis in 1990 (Iate May to mid-August)

were conducted by the Archaeological Exploration of Sardis (which is
jointly sponsored by the Harvard University Art Museums, Cornell
University, the American Schools of Oriental Research, and the Coming
Museum of Glass. For fundamental permissions the Sardis Expedition is
deeply grateful to the General Directorate of Monuments and Museums,
Director General M. Akif Işık, and all Officers and Staff; and to the
Manisa Museum, Director Hasan Dedeoğlu, Officers, and Staff, for
their continued encouragement, sympathetic interest, and support.
Govemment Representative Remzi Yağcı (Museum of Anatolian
Civilizations, Ankara) was a sensitive and extremely helpful advisor and
a cheerful colleague in all projects.

Exeavation in 1990 focused on part of the ancient city site and on a
tomb in the city necropolis. Occupation features uncovered in the urban
site (sectors MMS, MMS/S, MMS/N) were mostly Late Roman (4th
early 7th centuries A.D.) and Archaic (7th and 6th centuries B.C.). Late
Roman features included fragmented remains of residential units and a
large building, possibly a nymphaeum (Fig. 1, the triple-apsed structure
at bottom). Associated with an early phase of one residential unit was a
small hearth for smelting iron: a pit and fire box contained pseudomorphs
of charcoal and a mass of iron bloom that included partly-melted slag.
The upright lower end of an amphora located nearby and containing lime
may have been an adjunct of the hearth, since lime can be used to raise
the melting point of iron, and lime inclusions were present in the slag.

The best preserved and chronologically the most complex Late Ro
man building is the colonnaded ambulatory on the south side of the major
avenue (Sector MMS/N); located immediately south of the Roman Bath-

* Prof. Dr. Crawford H. GREENEWALT, Jr. University of California, Department of Classics
Dwinelle Hall 5303, Berkeley, California 94720/ABD.
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Gymnasium Complex), of which a segment has been excavated. Several
construction phases, some identified in prev ious seasons, were clarified.
A mass of fallen tile (Sardis Report in XIII. Kazı sonuçlan Toplantısı,

Fig. 5, first exposed in 1979, dissected and removed in 1990) belongs to
one of the latest features of the ambulatory: possibly apartitian wall
oriented perpendicular to the line of the calannade (like ofher very
Iate features of the ambulatory), according to excavatar G. Umholtz's
interpretation (Fig. 2). Gıder Late Roman features are an interior
calannade and mosaic paving (Fig. 3); the latter may be dated to the
second half of the 6th century A.D. on numismatic evidence (latest issues
among more than 275 bronze coins recovered underneath the mosaic).
StilI older is anather mosaic paving (Fig. 3; directly under the 6th century
one), which may be dated to the second half of the 4th century A.D. on
numismatic evidence (a coin of Honorius, A.D. 394-408, among coins
recovered underneath). The older mosaic contains a seven-line
inscription in Greek (Fig. 4), which records that mosaic and "all the
decoration of the colonnaded avenue (enbolos)" were authorized by one
Flavius Archelaus, "most illustrious companian (comes) of the first rank,
administering the office of prefect." A Flavius Archelaus entitled "most
illustrious companion" is recorded in an inscription from Radeime in
Syria that is dated A.D. 349; he might be the same person (information
provided by P. Herrmann). Still older features were revealed in a sondage
below the older mosaic, and mayalsa belong to the colonnaded
ambulatory: possibly squatters' structures, built during a phase of neglect,
and the foundations of an earlier exterior calannade.

- Early Roman and Hellenistic occupation at sectors MMS, MMS/S,
and MMS/N was primarily attested in 1990 (as in previous seasons) by a
relatively small number of artifacts (fragments of molded bowls, molds
for same, terracotta figurines; a few bronze coirıs). The major Archaic
feature undovered in these sectors, and a primary objective of excavation,
is the large building "Colossal Lydian Structure," which was partially
destroyed in the mid-6th century B.C., presumably as a consequence of
the capture and partial sack of Sardis by Cyrus the Great of Persia. This
building has now been traced for a total distance of nearly 130 m. The
narrow proportions (Fig. 5) -more clearly revealed as a result of 1991 ex
cavations- together with massive construction and steep sides should be
sufficient evidence to persuade even diehard skeptics (like the writer)
that the building was a fortification (as discoverers N. H. and A. Ramage
have always maintained). Parts of the building that were located in 1990
north of the modern highway (in the sector MMS/N sondage below the
Late Roman avenue ambulatory, cited above) resemble in orientation and
in ashlar limestone construction the contemporaneous Archaic building
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with zig-zag facade that is located immediately to the north (Fig. 5). The
resemblances suggest a close relationship between the two structures, and
support the hypothesis that they flanked a gate. Exeavation in previous
seasons established that the passage between the structures contains
a stratified sequence of Archaic gravel surfaces that are typical of
continuously-used roads and streets; and that the passage had been
blocked by a massiye casemate wall (Fig. 5), built before the destruction
of the mid-6th century B.C. and perhaps in anticipation of the events that
caused the destruction. .

The structural parallels between "Colossal Lydian Structure" and the
contemporaneous building with zig-zag facade suggest that the latter is 
not an independent terrace or platform, as the writer had suggested, but
a continuation of the fortifications. It continues toward the long chain of
artifical mounds that extend more than 500 m. in an east-west orierıtation

from the Roman Bath- Gymrıasium complex (Fig. 7) and that marked the
formal north boundary of Late Roman Sardis (i.e., with the Late Roman
city wall built against the north side of the mourıds). At least one of
those mounds is substantially created by the ruins of a large anonymous
Archaic building, as limited excavatiori in 1985 demonstrated. If the
building with the zig-zag facade is part of the Archaic fortification
system, its 'proximity to the mounds increases the possibility (first
suggested by A. Ramage) that the mounds mark a continuation of the
Archaic defense, facing north like the Late Roman defenses built against
the mounds. Whether those Archaic defenses would have belonged to a
circuit wall at the formal perimeter of the city or would have protected
an inner city, like the fortified inner city of Carchemish, needs to be
clarified.

At the south (excavated) end of Colossal Lydian Structure there is
additional evidence for a reconstructiorı or refurbishing of the Structure
after its partial destruction in the mid-6th century B.C.; the fieldstone
construction (but not the brick) in (Fig. 6) belongs to that refurbishing,
probably of the later 6th or 5th century B.C. On either side of the Struc
ture in this southerly region (Fig. 5, bottom right) are extensive deposits
of destruction debris (consisting largely of brick, i.e., the "Brick Fall" of
previous reports), which, like deposits of the same further north, are a re
sult of the mid 6th-century destruction. Only a small part of this deposit
was excavated in 1991. Beneath that part, resting on Archaic ground sur
face at the foot of the Structure, is a LO cm -thick layer of carbonized tim
bers; which together with the heat-shattered condition of stones on the
east side of the Structure (exposed in 1990) provides additional evidence
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that the destruction was a catastrophe (and not simply Haussmannizing
urban renovation.)

Chronologically diagnostic pottery was recovered in association with
the Structure, but not in secure contexts. (The decoration on one Attic
black-figure fragment evidently showed Achilles receiving armour from
Thetis and her sisters.)

Before the destruction, the east side of the Structure in this same
southerly region had been strengthened by a massiye earthwork (Figs. 5,
7 bottom right), the south end of which is retained by a vertical stone
wall (exposed in 1989). Thus both sides of the Structure-but not opposite
sides-had earthworks, which at certain points terminated and Wf. re
retained by masonry. The preserıce of earthwords on both sides of re
Structure is consistent with an interpretatiorı of them as glacis to
discourage sapping and mining (cf., for example, the glacis built inside
and outside the city wall of Dura Europos in the 3rd century A.D.).

The reconstruction, (Fig. 7), was prepared, not as an artiele of faith
but to test interpretations; the Expedition landrover on the Archaic road
serves as waming not to take the drawing too seriously. (The shutters are
based on the eviderıce of nail and wood assemblages recovered in 1987
1989; the soldiers'helmets on the helmet remains recovered in 1987; the
building on the chemin de ronde is a "steal" from Gordiorı Küçük Höyük
defenses).

The so-called "Pyramid Tomb," located together with several
Archaic chamber tombs in a ravine east of the Pactolus stream, was re
excavated in 1990 (for the fourth time since its discovery in 1914; the
monument has been repeatedly buried by mudslides from the eliff above)
to elarify aspects of design and construction (Fig. 8). Tool marks and un
finished surfaces provided information about building techniques and
procedures. A notable gain is the identification of a measurement unit
the first determined for Archaic architecture at Sardis- of 0.324 ın (from
setting lines for wall blocks of the tomb chamber). (Fig. 9) shows a re
construction of the Tomb, prepared by excavator C. Ratte. The absence
of elaw chisel marks and the presence of stresky-glaze skyphos frag
ments in a relevant context support a date for the monument in the 6 th or
early 5th century B.C.

There were several study projects in 1990, ineluding continued
graphic recording of the Artemis Temple, under the direction of F. K.
Yegül.
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Conservation and restoration efforts were carried out in the field la
boratory and the field. Treatment of objects included those recovered at
Sardis and bronzes from Bin Tepe and Alaşehir in the Manisa Museum,
which were cleaned and stabilized by conservator H. Kökten. Efforts in
the field included lifting of mosaies from the ambulatory of the Late Ro
man avenue, repair of the Pyramid Tomb, restoration of mosaic facsimi
les in the Late Roman Synagogue, protection of unstable parts of Colos
sal Lydian Structure by temporary shelters (permanent shelters are being
planned), experimental cleaning of Artemis Temple surfaces to remove
graffiti, and installation of (six) signs near and in the Temple to discoura
ge further wanton vandalism.
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Fig. 5- Exeavation sectors MMS, MMS/S, MMS/N, Archaic features,
schematic plan



Fig. 6- Colossal Lydian Structure: refurbished sides (with fieldstones) of the
later 6th-to-5th eenturies B.C., and sloping surfaee of "Brick Fall"
destruction debris of mid-6th century RC.
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Fig. 7- Colossal Lydian Structure on the eve of Cyrus the Greaı's attack (with existing chain
of mounds in the middle background; by M. Antrim)
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WORK AT GORDİON IN 1990

G. Kenneth SAMS*

The 1990 campaign of the Gordion Archaeological Mission was con
ducted under the auspices of The University Museum of the University
of Pennsylvania, with the continuing cooperation of the University of
North Carolina at Chapel Hill and the Arthur M. Sackler Gallery, Smith
sonian Institution. The Mission was again most pleased to have the aut
horization and support of the Ministry of Culture and the General Direc
torate of Monuments and Museums. The Mission also expresses its
gratitude to the Directorate of the Museum of Anatolian Civilizations in
Ankara for all the many kind services it provided. Mr. Vahap Kaya ser
ved most capably and effectively as Represerıtative of the Ministry of
Culture.

The season's work consisted of the following: 1) exeavation and
architectural research on the City Mound; 2) architectural conservation
and site improvement on the City Mound; 3) architectural research and
cleaning in the wooden tomb under Tumulus MM; 4) object conservation
and analysis both at Gordion and in Ankara; 5) research on previously
excavated materials. The work at Gordion received generous finaricial
support from the National Endowment for the Humanities, The Univer
sity Museum, and private donors.

1. Exeavation and Architectural Research 0/1 the City Mound

Small-scale excavations continued froın 1989 within the ramped pas
sageway of the Early Phrygian Gate Buildirıg, digging down from the
level of the handsome cobbled ramp that had been exposed by R.S.
Young in the 1950 s. A 1.5x3 m. trench (GB-3) was dug against the
south wal1, at a distance of 3.5 m froın the southeast corner of
the passageway (Figs. 1-2). The exeavation yie1ded previously
undocumented evidence for two separate phases in the' history of the

* Prof. Dr. G. Kenneth SAMS, Ph. D. Department of Classics, University of North Carolina,
Chapel Hill, N.C 27599- 3145, ABD.
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passageway. What appears to have been the original passageway, at
about the level of the top of the wall's foundation, consists of rough, laid
stones and slopes slightly downward to the east (Fig, 3). The upper
surfaces of the stones had been wom smooth, as though from foottraffic.
At same later time, the passageway was covered over for the installation
of the cobbled ramp, about 1 m. higher and with a steeper gradient
dowrı to the east. The later operation included the laying of alarge,
subterranean water channel that runs parallel to the south wall of the
passageway, about 1 m. from its face (Fig. 2). The channel was expected,
since sections of it had been found further west in the passageway in
1963 and 1989. The channel is curious in consisting of massiye stone
cover-slabs that had been laid on substantial wooden logs or beams, now
rotted away. The installation of the higher, cobbled passageway covered
over the lowest three courses of the south wall of the Gate Building. A
thick layer of fine mud plaster stilI adheres to the buried face of the wall
(Fig. 4) and thus provides some supporting evidence that the entryway
had once been at a lower level. The rubble foundation of the south wall
extends about 0.70 m north from the face; the depth of the foundation
could not be ascertained during the 1990 season. The findings are
significant for the architectural history of the gate complex; they will alsa
be valuable in planning a program of conservation for this impressive
structure of the Early Phrygian period. it is, for example, important to
learn that the top of the structure's foundation here begins relatively high,
whereas around the corner at the east the botrorn of the outer face of the
Gate Building did not come to light, even though the trench made there
by R.S. Young went consideraby deeper than did the 1990 exploratory
cuİ. Exeavation beneath the drain (Fig, 3) revealed a concentration of
large storıes, which perhaps belong to the eastward continuation of the
massive, earlier wall discovered further west in the passageway in 1989.
There, the earlier wall was found reused as underpinning for the south
wall of the Gate Building. The older wall's orientation is somewhat to
north of east, heading in the general directian of the large stones revealed
in 1990 under the drain. After excavation, Trench GB-3 was refilled,
with the expectation that work will resume here at alater tiıne.

Elsewhere in the Early Phrygian citadel, Cıeaning of the northwest
wall of Megaron 2 gaye some clarification to the form of the end of the
wall at the northeast. The corners of the wall-end apparently consisted of
upright wooden timbers. Along the inside face was a shelf-course consis
ting of a finely-executed block of poros with striated dressing and beve
led edges, much in the manner of other poros elements known from an
early stage in Phrygian architecture.
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Within the area excavated during the 1988-89 seasons, the elearance
of a Middle Phrygian eellar in Operation 2 was completed by Professor
Mary M. Voigt. The removal of debris from the initial floors of the
building produced numerous bronze and iron artifacts as well as
loomweights and spindle whorls.

2. Architectural Conservation and Site Improvement on the City
Mound

In Megaron ı, experiments in the conservation of the building's
mudbrick walls continued. A seetion of the rear wall had been coated
with mud plaster in 1989, in order to determine whether this simple
nıethod of protective conservation would be effective. In 1990, the
plastered seetion was still in good condition, with no signs of damage to
the ancient mudbrick. Since the results were encouraging, a seetion of the
north- west wall and the interior crosswall adjacent to it were similarly
plastered İn ı990, following some nıinor restoration of disintegrated
mudbrick (Fig. 5). The experiment wiIl be closely monitored over the
coming years. If deterioration to the ancient mudbrick begins to occur,
the plaster will be removed and other methods of conservation will be
sought. Modest experimerıts with chemical consolidants had also been
made in ı 989, on- a smaIl seetion of the northwest waIl of Megaren ı

and on mudbricks that had fallen from the megaron. These tests were
also encouraging, although one needs to exercise reserve in applying
petro-chemicals to ancient mudbrick. In Megaren ı and elsewhere,
experirnents with a herbicide ("Round-Up") were also ınade, in an effort
to control plants and the damage their roots can do to walls.

Several conservation projects in ı 990 involved ınaking earthen
ramps to serve as buttresses where walls or scarps, or both, were in
danger of collapse. Such projects were undertaken, for example, in the
westernmost room of the so-caIled Phrygian-Persian Building (PPB) and
beside the northern tower of the Middle Phrygian Gate Building. The
most ambitious of the ramping projects, however, was to the north of the
Middle Phrygian gate, where a large enclosure wall of the saıne period
had begun to be undermined by erosion (Figs. 6-7). An importarıt

consideration in the ramping process here was to allow the Early
Phrygian fortification wall, running under the endangered enclosure waIl,
to remain visible. Both here and elsewhere, the ramps involved the
construction of stone retaining walls, which were nıade to differ
considerably in appearance from the ancient walls they help to support.
The earth for the operations was taken from old exeavation dumps along
the sides of the City Mound.
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3. Architectural Research and Cleaning in the Wooden Tomb Under
TumulusMM

Dr. Richard Liebhart, a specialist in wooden structural systems, 00
gan a much-needed architectural study of the wooden tomb. Among the
findings of his first season's work is the fact that a number of the timbers
appear to have been reused in the monumerıt. This leads to speculation
on what the original context of use for the timbers might have been. The
Mission's conservator, Mr. Stephen Koob, and his asistant Ms. Jessica
Johnson began a project to dean the tomb, which had for many years
been accumulating dust. Us ing an electric vacuum cleaner, Mr. Koob and
Ms. Johnson were abie to give a remarkably new appearance to a seetion
of the outer log casing. Inside the tomb, deaning of the nortwest quad
rant of the floor revealed the previously undocumented technique of rab
beting in the laying of the floorboards.

The preservation of the wooden toınb continues to be a primary
concern of the Mission. The final report on the pathology of the wood
will help to determine the measures that should be taken.

4. Ohject Conservatioıı and Analysis at Gordion and in Ankara

At Gordion, Mr. Koob and Ms. Johnson continued their
conservational survey of inventoried objects, primarily in the depot of the
local museum. Their work included treatment and Cıeaning of objects,
repackaging in non-harmful containers, and general reorganization
of the depot. Mr. Koob was again able to work at Gordion through a
cooperative agreement with the Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian
Institution.

In Ankara, Dr. Elizabeth Simpson continued her long-term program
of conservation and analysis of the wooden furniture from Tumuli MM,
W, and P, housed in the Museum of Anatolian Civilizations. She was
ably assisted by conservators Ms. Valerie Dorge, Ms. Krystyna Spirydo
wicz, and conservator-in-training Mr. John Childs. Dr. Simpson's work
concentrated on the plain, i.e., undecorated, tables from Tumulus MM
(Fig. 8), the bed and stool legs from Tumulus P, and the serving stand
from Tumulus W (Fig. 9). Professor Lynn Roller studied the graffiti on
the serving stands from MM. Dr. Simpson and her staff continued to
enjoy the full cooperation of the Directorate of the Museum. Her work
was made possible through the generosity of the Samuel H. Kress
Foundation, the Getty Grant Program, the Dover Foundation, and the
Joseph Rosen Foundation.
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5. Research on Previously Excavated Materials

After two years of major excavations in 1988-1989, and in
accordance with the original plan for those excavations, Professor Mary
M. Voigt of the College of William and Mary oversaw a season of study
and analysis of the finds from the past two years. Dr. Robert Henrickson
was in charge of ceramic analysis, assisted by a team of graduate
students (Mr. Stephen Harvey, Ms. Megan McCormick, Ms. Barbara
Murray, and Ms, Miriam Stark) and a professionaldraftsrnan, Ms. Paula
Dardaris. Professor Voigt conducted studies on the ground and chipped
stone industries and on artifacts used in textile production. Publication
drawings and photographs of the smaIl finds were made by Ms. Denise
Hoffman and Ms. Laura Foos respectively. Professor Keith DeVries,
past Director of the Mission, returned to Gordion to continue his study of
the imported Greek pottery from the site; the recent excavations provided
him with much new material. Newly discovered graffiti from the Middle
Phrygian period were examined by Professors Claude Brixhe (alphabetic
inscriptions) and Roller (non-alphabetic). Professor Jahet Jones began a
study of the extensive collection of glass finds from both the old and the
new excavations.

The Mission is pleased to announce the publication in 1991 of Ann
C. Gunter, Gordion Excavations Fina! Reports III: The Bronze Age (Phi
ladelphia, University Museum Monograph 73). Professor DeVries has
provided a valuable and much-needed report on the seasons of ı 969,
197 ı, and 1973: "The Gordion Exeavation Seasons of 1969- ı973 and
Subsequent Research" , AlA 94 (1990) 371-406.
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Fig. 1- Gordion, plan of Early Phrygian citadel; Gaıe Building at lower right



Fig, 2- Trench GB-3, with drain, from north and above

Fig. 3- Trench GB-3, from west and above, after remova! of drain; presumed earlier
passageway at left
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Fig. 4- Trench GB-3, foundations and plastered
wall of Gate Building, from north

Fig. 5- Megaran 1, replastered sectieon of northwesı wall, from north



Fig. 6- Middle Phrygian enelosure wall, soııthwest face, before ramping

Fig. 7- Middle Phrygian enelosure wall, southwesı face, after ramping
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Fig. 8- Legs of a plain table (Table 4) from Tumulus MM, after treatment

Fig. 9- John Childs deaning a seetion of the serving stand from Tumulus W
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