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PAŞALAR

KAZISI (BURSA)-1991
Berna ALPAGUl'*

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına, 1983
beri tarafımdan yürütülmekte olan Bursa iline bağlı Mustafakeilçesinin Paşalar Köyündeki, Miyosen döneme tarihlenen Paşa
lar fosil yatağı kazısının VIII. çalışma sezonu, 20.07.1991 - 24.09.1991
tarihleri arasında, 2 ay LO gün sürmüştür.
Kazımıza parasal destek sağlayan kuruluşlara; başta Kültür Bakanlı
ğı olmak üzere, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ve kazımıza
bilimsel çalışmalarıyla katılan yabancı meslekdaşlarımızın çalışmalarını
finanse eden, L.S.B. Leakey Foundation (U.S.A.), Boise Fund (U.K.),
N.S.F. Foundation (U.S.A.), ve Finland Science Academy' (Finland), katkılarından dolayı en derin teşekkürlerimizi kazı ekibimiz adına sunarım.
yılından
malpaşa

1991 çalışmalarımıza, bakanlık gözlemcisi olarak Bursa Arkeoloji
Müzesi'nden uzman arkeolog G. Hançer katılmıştır. Ekip üyeleri; (yabancı bilim adamları) Dr. P. Andrews (U.K), Dr. D. Ekhart (U.S.A.) bizzat
kazıya katılmışlar ancak bu sezon katılamayan öteki üyelerimiz çalışma
larını laboratuvarıarında sürdürmüşlerdir. Başkanlığımda yürütülen kazı
mızın Türk bilim adamları ve öğrenci listesi ise; Araş. Gör. E. Bulur
(ODTÜ-Arkeometri Bölümü), Araş. Gör. A. Ersoy (DTCF), M. Gürbüz
<M.T.A. Paleontolog) (Doktora Qğrencisi), S. Alpaslan (M.T.A. Doktora
Oğrencisi), ı. .Gençtürk (Master Oğrencisi), öğrencilerimizden; H. U stündağ, B. Boz, A. Güngör, H.M. Aygün, U. Karaduman ve Konservatör ve
Fotograflama İşleri Sorumlusu H. Çelebi, A.Ü. Meslek (Başkent) Okulu
Restorasyon Bölümü Oğrencisi I. Uyanık'dan oluşmuştur',

ALAN ÇAllŞMALARI-1991
P3 olarak belirlenen ve kareleme yöntemi ile çalışılan alanda, bu sezon; (x) (y) koordinatlartna göre yükseklik (h) +7 olarak başlanmıştır.
(O) Prof. Dr. Berna ALPAOUT, A.ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Paleoantropoloji A.B.D.
Başkanı ANKARA.
(1) Kazıya katılan ve tüm emeği geçen meslekdaşlanma, uzmanlara öğrencilerimize ve işçileri
mize en içten teşekkürlerimizi iletitim.
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Karelemeye göre, F, G, H, i karelerinin, 1990 yılından kalan kısımlan tamamlanmış ve bunlann hemen sınınnda olan günümüz kanal dolgusu
(recent channel) temizlenmiştir. Kanal dolgu toprağının atılmasından
sonra, kareleme işine P3 alanının doğusunda devam edilerek; F, G, H, i
karelerinin sırasıyla -4, -5, -6 no.lan sisteme dahil edilmiştir (Bkz. Plan
1-3).
1-5 ve 1-6 kareleri, daha önce açılmış olan T9 açması içinde kaldığın
dan, tam kare çalışması yapılamamıştır. Karelerin üstteki günümüz toprağı temizlendikten sonra açığa çıkan üst kalkerli silt ünitesi, doğu yönünde
giderek kalınlık kazanmakta olduğundan; uzun sürede çalışılmıştır. Bunun altına gelen esas fosil horizonun, fosil dağılımı çok zengin olmamakla birlikte, eleme işlemi sonucu toplananların sayısı, ön karelerinkine yakın bulunmuştur.

Fosillerin insitu fotolan alındıktan sonra konservasyonu yapılmak
üzere labaratuvara getirlimştir, Konservasyon işleri devam etmektedir.
F-3, G-3, H-3 karelerinin yeşilimsi-gri kıım ünitesi tamamen temizlenerek, alt kalkerli silt ünitesinde açılmış olan oyuklar (pot holes) çok titiz
bir çalışma ile temizlenmiş ve tüm karelerin dantel gibi işlenmiş olan bu
burgaç oyuklannın genel bir resmi alınmış ve çizimi yapılmıştır, (plan
2). Fosil sedimanımızınoluşumunuyataklanmasını açıklığa kavuşturacak
olan bu oyuklann (pot holes) üzerinde sedimantologlann çeşitli görüşleri
tartışılmaktadır. Hızlı bir biçimde birikmiş olan fosillerimize yuva teşkil
eden ve korumasında önemli roloynayan bu oyuklann incelenmesi henüz sürmektedir. Derinlikleri önceleri 30-40 cm.yi geçmeyen bu oyuklar,
doğuya doğru ilerleyen karelerde yer yer derinleşmekte ve morfolojik
olarak değişikliğe uğramaktadır. Aydınlatıcı bilgiler toplanmakta ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

T 111 AÇMASı ÇALIŞMALARI (ARKEOMETRİK ANALİZLER)
Tl açması, kazımızın başladığı yıllardan önce kareleme sistemi ile
kazılmış fakat daha sonra, sedimanın kesitlerinin yapılabilmesi ve bilgi
toplanabilmesi için, kareler kaldırılmış ve kesitli çalışmalar başlamıştır.
Vertical olarak kazılan ve her yıl toprak dolgusu yeniden doldurularak bı
rakılan Tl açmasında, 1991 sezonunda Dr. D. Ekhart (jeo-kimya), örnek
toplama çalışmalan yapmıştır.
Bu nedenle, H-4.5 m derinliğe kadar inilerek hazırlanan açmanın kudoğru yaklaşık 1.5 m genişletilmesi ve T 1/1 adı ile kodlanması gerekıniştir (plan: 5).
zeye
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Buradan toplanan sediman örneklerinin dağılımı; 21 adet örnek fosilli horizondan (yeşilimsi-gri kum ünitesi), 16 adet örnek alt kalkerli silt
ünitesinden ve 1 adet örnek ise "kalker nodüllü" kısımlardan, olmak üze-:
re planlanmıştır.
Yapılacak olan Jeo-kimyasal araştırmalar sonucunda, CaCO, miktarIan saptanacak ve yatağın içindeki dağılımı hakkında bilgi toplanarak ve
iklim göstergesi olarak değerlendirilecektir.

Aynca, T 1/1 açmasının, alt kalkerli silt ünitesi ile, fosilli horizonun
yüzeyinde, daha önceki yıllarda da karşımıza çıkan, "çok
ince kum ünitesi" ile yeniden karşılaşılmıştır. İçinde hiç fosil içermeyen
bu kum ünitesi, geniş bir "lens" konumunda tabanda yer almaktadır

kesiştiği kontak

(PUın:

5).

P i kazı alanında, önceki yıllarda rastlanan ve geniş bir huni biçimini
gösteren bu çok ince kum ünitesinin, kazı alanının içindeki dağılımı, konumlannın birbirine oldukça yakın olduğunu göstermektedir. İçinde fosil
bulunmayan bu kum ünitenin oluşumu ile, fosil yatağımızın oluşumu arasındaki ilişkiyi araştıran sedimantologlann görüşleri, henüz birlik kazanmış değildir. Tatlı su kaynaklannın varlığına işaret eden bu çok ince steril kum ünitesi acaba, sedimanın oluşumundan sonra mı yoksa hemzaman
mı meydana gelmiştir? sorusunun yanıtlannı beklemekteyiz.
T 1/1 açmasının doğu ve kuzey vertical kesitlerinde görülen "kızıl
renkli" sedimanlardan da örnekler toplanmıştır. Lens şeklinde olan bu kı
.zıl kümelerden kimyasal analizler yapılacaktır.
P3 alanından, karelerden toplanan CaCO, örnekleri, T 1/1 açması örnekleriyle birlikte değerlendirilecek ve böylece, CaCO"~ fosil yatağımız
daki dağılımı hakkında bilgi toplanacaktır.
Paşalar yatağının, yakınlannda bulunan tepelerden, şiddetli yağmur
lar1a taşınmış olan CaCO"~ yatakia çokça birik:ıııiş ve fosillerin saklanmasında roloynamıştır.

Fosil yatağımızın yaklaşık 1 km uzağında (NE) yer alan bir uzantı
fosi1 yatağı (Telgraf Vadisi) için bakılan örneklerde ise, CaCO, miktannın düşük çıkması ilgi çekici olmuştur.
Bunun üzerine, köyün çevresinde de araştırma yapılması düşünül
müş ve Dr. D. Ek1ıart, çevreden çeşitli yerlerden sediman örnekleri toplanmıştır. Böylece, fosil yatağımızın ve çevre sedimanların CaCO, dağı
lım haritası çıkarılarak, çevrenin Miyosen (alt-orta) iklimi hakkında
ipuçlan toplanabilecektir.
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1989 yılında, J.Quade ve T.E. Cerling tarafından toplanmış olan sediman örnekleri üzerindeki .Cdsctope analizleri ise henüz sonuçlanrnamıştır. Bu sonuçlar geldiğinde, bitki örtüsü hakkında önemli verilere kavuşacağız.

FOSİLBULGULAR (1991 SEZONU):

1984 yılında başlayan kazımızdan çıkan fosillerin

yıllara göre sayısal

dağılımı;

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

.184 adet (Survey)
635"
1005"
1170"
963"
1570"
2124"
1777"
1811 adet olmak üzere toplam 10239 adete

ulaşmıştır.

Kataloglanan fosillerin, çalışmalar sırasında saptanan (x) (y) ve
koordinatlarına göre yapılan grafiği ile, yatağın içindeki dağılımı,
numları gözler önüne sergilenmiştir (Plan: 4).

(h)
ko-

. Görüleceği gibi, (x) ve (h) esas alınarak yapılan grafıkte, fosillerlu
yatak içindeki vertical (düşey) konumları, fosilli horizonunun NE-SW
yönünde yoğunlaştığını işaret etmektedir.
Her yıl gelen yeni bulguların eklenmesiyle, bütünlük kazanacak olan
bu grafık, kazı bitiminde, (x) (y) ile hazırlanan grafikle birlikte, fosillerin
yatak içindeki üçboyutlu dağılımını ve konumlarını gösterecektir. Çalış
malar sürmektedir. Kazı tekniğinin uygulamasına ışık tutan bu çalışma
mız, daha sonraki kazılarda bir örnek teşkil edecektir.
199 i sezonunda toplanan fosillerimizin, Paşalar faunası içindeki
oransal kompozisyonuna baktığımızda; Primatların %17; Fillerin %2, geviş getiren otçulların (ruminantia) %34; Gergedanların %1; Domuzgillerin %16; Etçillerin %22 oranında dağılım gösterdiği görülür (Tablo 1).
Hemen şunu da ilave etmek gerekir ki, bu sayısal aynmlar sadece 1991
sezonu için geçerlidir ve uzmanlarınca (paleontologlar) verilecek sonuçlar aynca başka periyodiklerde yayınlanlanmaya devam edecektir. 1990
yılında yayına giren Paşalar özel sayısında, fauna'nın türleri hakkında detaylı bilgi içeren makaleler mevcuttur (Bkz. Referanslar) (JR Evolution,
1990; vol 19 nA/S).
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1991 sezonunda; F, G, H, l, J ve PL alanında kazılan ve açığa çıkan
Ian fosillerin dişler (teeth) ve vücut iskeletine ait çeşitli parçalar (postcranial) olmak üzere yapılan bir sınıflamasında, grafık1erde görüleceği
gibi, dişler sayısal olarak, post-cranial parçalardan çok daha fazladır. Yatağımızın oluşumu sırasında, sualtı şartlarında çökelmeye başlayan fosiller, daha sonraları kimyasal bozunmaya uğrayarak, nemli ve kuru ortamlarda çeşitli zaman aralık1arıyla etkilenmişlerdir. Dişlerin dayamklılığının
yanısıra, kemiklerde görülen bu kimyasal bozunum sonunda, fosillerin
büyük bir kısrnı kemik dokusunu kaybetmiş ve dolayısıyla geriye kalanlar büyük ölçüde dişler olmuştur. Altçene, pelvis (kalça kemiği), küçük
parmak kemikleri gibi daha çok sert doku ihtiva eden iskelet kısımları,
daha çok kalıcı olmakta; buna karşın yassı kemikler (ossa plana) örneğin
kafatası kemikleri ise dayanıksızlığı sonucu bozunup kaybolmaktadır.
Fosilleşme şartlarına ışık tutan bu sayısal sonuçlarırnız verilen grafık1erde (Tablo I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) aynı zamanda, karelerde yapılan kazının ışgücünü de görebilmekteyiz. Uretilen fosil sayısı, her karenin çalışma zamanı ve sedimanın ünite yapısı gözönüne alınarak, sezonluk iş

gücümüzü de

hesaplamamamız

mümkün olmaktadır.

FosİILERİNDEGERLENDİRİLMESİ

19832 yılında başlayan çalışmalarımızdan önceki yıllara ait yapılmış
kısa dönemli araştırmalara bakıldığında; 1977 yılında 100 adet olan Primata (Hominoidea) dişlerinin sayısının giderek arttığını ve elimizde çok
zengin bir izole diş kolleksiyonunun oluştuğunu söyleyebiliriz.
Fosillerin yatağa çökelme şartları gereğince elimize kalabilen parçalar arasında 3 adet maxillae (üst çene); i adet premaxillae (ön üstçene); 3
adet mandibula (altçene); 17 adet post-cranial (vücut kemikleri) ve 1300
adet izole dişin varlığından sözetmekteyiz.
1991 yılında ele geçen izole primat diş sayısına göre; 174 adet daimi
diş ve 10 adet süt dişi ile 10 adet post-cranial parçalar önemli bulguları
rnızı oluşturmaktadır.
Paşalar Kazısında çıkarılan fosil primatlarımızın, dünya primat kuşa
içinde oldukça önemli bir yeri vardır. Anadolu'da daha önce bulunmuş
olan iki (primat içeren) fauna merkezlerinden Çandır (Ankara-Kalecik)"
ve Sinap (Ankara-Kazan)' örneklerinin, kronolojik yaşı, Paşalar'dan daha
ğı

(2) Alpagut, B. 1990. b.
(3) Tekkaya,1. ı974.
(4) Ozansoy, F. 1957, ı965,

ı970.,

Andrews, P., Tekkaya, 1. ı980.
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gençtir. Anadolu'da en eski primat örneğini içeren Paşalar fosilleri, Avrupa Memeli Hayvan Kronolojisi zonlannda MN6' zonuna tekabül etmektedir ki, bu da yıl birim olarak 15 milyon yıl eskiye tarihlenir.
Biyokronolojik yaşlandırmalann yanısıra, kazımızda arkeometrik çalışmalann sürdürüldüğü analizlerin ve yaşlandırma yöntemlerinin sonucuna göre, daha sonraki yıllarda, radyometrik yaş sonuçlannı elde etmeyi
bekliyoruz.
Primat dişlerimizin üzerinde sürmekte olan çalışmalara göre; metrik
faklan önemli olan iki farklı morfoloji gösteren iki tür primat fosilinden
söz etmekteyiz'. Metrik varyasyonlan. modem Orang-utan ve sub-fosil
Orang-utan ve Çin 'in Lufeng ve Pakistan'ın Siwalik örnekleriyle kıyas
lanmakta ve morfolojik açıdan da Çandır, Neufdorf (Çekoslovakya) ve
Kenyapithecus' örnekleriyle benzeşmektedir. Bu çerçevede daha önce adlandınimış olan Sivapithecus darwini ile deneştirilen ilk türümüzün yanı
sıra; internıediate bir konumda olan ikinci türümüz, kesici, küçük ve büyük azı dişlerinin morfolojik yapısına dayalı olarak, cf. Sivapithecus' atıf
yapılmıştır.

1991 yılında ele geçen bir premaxillae parçası, oldukça önemli bilgiler içermektedir. Bilindiği gibi, Sivapithecuslann sub-nasal morfolojisi
öteki primat örneklerden ayrılmaktadır. Mikroskobik analizlerin ışığında
toplayacağımız bilgiler, bizi tür tanımında aydınlatacaktır.
Ayrıca; 1983-1990 yıllannda toplanmış olan dişlerden molar (büyük
azı) dişlerin morfolojisi üzerinde bir doktora tezi çalışmalan yürütülmek-

tedir. Metrik ve morfolojik yöntemlerle, tür ayrımını kesinleştirebileceği
miz bu çalışmanın sonuçlannı beklemekteyiz.

Post-cranial malzeme üzerinde yürütülmekte olan bir ikinci doktora
tezinin sonuçlan da; hem tür ayrımı sorununa bir yanıt getirecek hem de
primat1anmızın lokomasyon (hareket) sistemlerini ortaya koyacaktır. Bilindiği gibi, ağaçüstü yaşam ve kısmen yerde yaşam biçimi, farklı lokomasyon modellerini yansıtmaktadır. Paşaların primat1annın yaşam biçimine ışık tutacak bu sonuçlar aynı zamanda, primat dünya kuşağı içinde,
bugüne kadar bulunmuş olan öteki post-crarıial malzemenin karşılaştınl
masına da olanak verecektir. Böylece, daha sağlıklı yorumlara varabileceğiz.

İzole primat dişleri üzerinde yürütülen bir diğer çalışma da; diş aşın
maları, yaş gruplannın

(5)
(6)
(7)
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belirlenmesi ve paleodemografik bir profilin elde

Bemor, R.. Tobien, H.ı990.
Alpagut, B., Andrews, P. Martin, L. 1990d.
Abe1, 1902., Lewis 1934.• Andrews.. Tobien, H. 1977., Tekkaya, 1. Andrews 1976.

edilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda; dişlerin yanal kontak yüzeylerinin morfolojisi incelenmekte ve komşu-dişlere doğru bir bütünleme
çalışması gerçekleştirilmektedir.
Paşalar'ın primatlarını da içeren fauna tekil bir faunadır ve 58 adet
türle temsil edilmektedir. Paleoekolojik açıdan Paşalar'ın Miyosen dönemi ortamına bakıldığında, verilerin' ışığında; koruluk, tropikal ve subtropikal bir iklim (mevsimsel), yazları yağışlı ve yarı-geçici orman örtüsü
ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Bugün Hindistan ve Afrika ile ormanlık,
yarı-ormanlık örtüsünü andırır bir benzerlik kurulabilir'. Fauna'yı oluştu
ran Paşalar'ın türleri; Böcekçiller (5 tür); Kemirgenler (ıo tür); Tavşan
giller (2 tür); Etyiyiciler (16 tür); Gergedanlar (2 tür); Atgiller (I tür); Otçullar (12 tür); Filgiller (2 tür)'dir".

Günümüzden 15 milyon yıl eskiye tarihlenen bu türler, Primata takı
ile birlikte evrimleştiler. Yani insanın ortaya çıkışını hazırlayan dönemde, paleoekolojik şartların eıkisinde kaldılar ve evrimlerini sürdürdüler.
Yine günümüzden ancak 5 milyon yıl öncesinde, insanın en eski
üyesi (ilk Hominid) Afrika'da yaşadı ve orman-savan sınınnda birekolojide evrimleşebildi. Bu açıdan bakıldığında; bitki örtüsü ve iklim etkeni,
canlıların biyolojik evriminde çok önemli bir yer tutuyorsa, ancak eski
çevrelerin iyice tanımlanması halinde, insanın evrimini aydınlatacak
ipuçlarına varabiliriz. İşte, Paşalar kazısı 1983 yılından beri sürerken,
yalnızca fosilleri toplamayı değil, aynı zamandaPaleoekolojik ortamını
aydınlarmayı da, ilk amaçlanmızın arasına almış bulunmaktayız. Bir bütün olarak bakıidığı zaman ancak, 15 milyon yıl öncesinin yaşam şartları
canlısı, cansızı ile olaylar bütünü içinde ele alındığında, net bir görüntü
elde edilecektir. İnsan evrimini açıklığa kavuşturan çalışmalar zincirinin
bir halkasını oluşturan Paşalar Kazısında bu nedenle çok disiplin-den gelen bilim adamlan çalışmaktadır ve uluslararası ilişkiler sürekli kılınma
ya çalışılmaktadır.
mı

Gelecek kuşak Paleoantropologlar ve Paleontologlar için, Anadolu'da Primat içeren faunaların arasında önemli bir karşılaştırma merkezini
oluşturacak olan Paşalar Fosilleri ve Kazısı çalışmalarının en önemli
amacı; doğru ve kalıcı bir iz bırakmaktadır.
Evrime ışık tutan
(8)
(9)

çalışmalarımız

ileriki

yıllarda

da sürecektir.

A1pagut, B .. Andrews, P., Martin. L., 1990a; Andrews, P., Alpagut, B. 199Oc.
Journal of Human Evolution, 1990 vol. 19 no.415. Specia! issue.
The Mioeene site at Paşalar. Turkey pp. 1-589.
Adı geçen periyodikte sedimantolojik, paleoekolojik ve paleontolojik makalelerin tümü yer
almaktadır. Paşalar Özel sayısıdır.
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KAZILARI
Işın

YALÇINKAYA*

Her yıl olduğu gibi 1991 yılında da yine Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü adına yapılmış olan Karain kazılan 01.08.1991 tarihinde baş
lamış; 13.09.1991 tarihinde sona ermiştir. Kazıların parasal desteği büyük ölçüde KUltür Bakanlığı; kısmen de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dekanlığı ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından sağlanmıştır',
Liege Üniversitesi "Service de Prehistoire" ile bu yıl da işbirliği ya-

pılmıştır. Kazılar, adı geçen kurumun başkanı Prof. Dr. Mareel One'un
yanı sıra Prof. Dr. Achilles Gautier (Gent Üniversitesi), Dr. Jean-Marc

Leotard, Dr. Helene Valladas (Centre des Faibles Radioactivites), Dr.
Michel Alban Gewelt, araştırma görevlilerimiz..Harun Taşlaran (Kazı
Başkan Yardımcısı) ve Metin Kartal; yine Liege Universitesi'nden teknisyen Vincent Ancion, uzmanlardan Dominique Bemjeanve Françoise Cornet- ile 20 Türk, 6 yabancı uyruklu öğrenciden- oluşan geniş bir ekiple gerçekleştirilmiştir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri araştırmacılarından

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, Sıhhiye ANKARA
(1) Adı geçen kurumlarm yetkili ve ilgililerine teşekkür ediyoruz.
i
Antalya ÖzelIdaresi'nin sağladığı parasal destekle satın alınarı hüyük metal bir iskele, kazı beşlamadan 2,5 ay önce, ArI1§. Gör. Harun Taşkıran'ın nezaretinde ilgili rumaya kurdur- i
tıılmuştar, Böylece kaz. alanını çevreleyen bir Iskelenin kurulmasıyla büyük bir sorun çözümlenmiştir (Yalçmkaya, 1992, dipnot 5). Ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıldarını Koruma
Genel Müdürlüğü, Antalya n Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü'nün girişimleriyle; An- i
talya n Özel İdaresi'nin parasal desteğiyle başlanlan Karain Mağarası ve müzesinin çevre
düzenlernesi çalışmalarının (Yalçınkaya. 1982, dipnot 1) başarıyla tamamlanmış olduğunu i
da vurgulaına1ıyız. Karam gibi önemli bir örenyerine karşı göstermiş oldukları duyarlıktar
ölürlltünı ilşililere ve bu arada kazımızı ziyaret etme inceliğinl göstermiş ve sormılanmız i
ilgiyle izlemı§ olan Antalya Valisi Sayın Saffet Ankıın Bedük'e şükranlanmızı sunarız,
. (2) Adı geçen meslektaşlarımıza, Karain'in birçok bilimsel sorununu aydınlatma yolunda yllJ i
tıkları çalışmalardan ve değerli katkılarmdan. aynca Araş, Gör. Harun Taşkıran'a özver'
çabalarından ölürll teşekkür etmek zevkli bir burçtur.
Keaılera katılan yüksek Iisans öğrencileri: Beray Kocakıındakçı, Güngör Özçellk, ünsal ( i
ırmak, Gökhan Boıkurtlar; lisans öğrencileri: Kadriye Ceylan, Serpil Uz, Nii1iln Çopuroi
J:.'ığba Önal, Çağlayan Okçu, Leyla Mezreli, Gülperi Alan, ünal Yalçın, C. Merilı Erek i
underEıek, Zehra Aıç~ Hüseyin Ay, Tamer ünsal, Gülseren Turan, Sibel Kırunbak, A,
Erdoğan; Belçika uyruklu öğrenciler: Pierre Prançcis, Catherine Escutenaire, Isal i
(*)

n

\

r

i
i
i
i

i
i
i

kemikleri ve dişler, kuvars ve çakıltaşları, her üç santimetrede bir x,y,z
koordinatları alınarak pliina işlenmiş ve böylece 4 plan çıkarılmıştır. Ne
var ki, dolgunun yer yer aşırı derecede sertleşmiş olmasından ötürü, bu
sistemin uygulanmasının henüz olanaklı olmadığı görülmüştür. Bu kez,
24. seviyeden itibaren çeyrek karelerde çalışma denenmiş; 25. seviyede
aynı işlem tekrarlanmıştır.
b) Ana Dolgu (Örnek Blok) Kazısı

1991 sezonunda bu dolguda F15, G15, H15, Gl6, H16, 116, G17,
H17, 117, karelerinde çalışılmıştır (Çizim: 2). Gl6, Gl7, H17 ve kısmen
H16 kareleri hariç, diğer kareler, kare parçaları halindeydiler.
1989 ve 1990 sezonlarında bu karelerden yalnızca Hl7 ve 117 melerinde kazı yapılmıştır». Diğer kareler ise daha önceki yıllarda kazılmış
lardı. Kazıya Hl7 karesinin 14. arkeolojik seviyesinden itibaren başlanıl
mıştır, Genellikle sert ve görece daha yumuşak sedimanlar birarada bulunmakıadır.

Dolgunun

durunıuna

göre

kazı,

karelerde

dönüşümlü

olarak sürdü-

rülmüştür.

Tablo LL: Karain 1991 Ana Dolguda Kazılan Kareler; Arkeolojikve Jeolojik Seviyeler
KARE

H17
117
H 17
117
G 17
GIT
H 16
G16
G15
116
117
116
HIS
HIS
G 15
HIS
HIS
. G 15
F 15
G 15
(lO)

26

Ya1çınkaya,1991:

ARKEOLOlIK SEVIYE

14-15
14
16-17/18*
15116
15
16*
16*
16*
17
16-17
17118*
18*
17
17118
18
18-19
20*
1~

17
20*
47; 1992: 34

JEOWlIK SEVIYE

16
16-18
I6-18
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
I6-18
I6-18
i 6- i 8
18
16-18
15
16-17

Kazı sırasında Gl6, H16, Gl7, H17 karelerinde 16.; 116 ve 117 karelerinde 18.; F15'de 17.; Gl5 ve HIS karelerinde ise 20. arkeolojik seviye- .
lerin tabanlanna ulaşılmıştır, Ana dolgunun güney profili üzerinde yer
alan 117 karesinin 15. ve 18. seviyeleri arasında çok sert kalsilik bir oluşum, altında ise yumuşak bir toprak bulunmaktaydı. Burada göçme tehli- .
kesinin bulunması nedeniyle 15. ve 16. seviyeler ile 17. ve 18. seviyeler
ancak birlikte kaldırılabilmişlerdir. Bu seviyeler buluntu yönünden sterildirier.
HI7'nin 16. seviyesinde açığa çıkanlan bir ocak tabanı ise önemli bir
saptamadır.

Gerek doğu profilinde, gerekse ana dolguda yumuşak ve sertleşmiş
toprak kanşık olarak bulunmaktadır. Aşırı derecede sertleşmeler, daha
çok tavandan damlayan sulara denk düşen kısımlarda bulunmaktadır. Sedimanlar karmaşık bir yapı göstermektedirler. Birikme, kültür kalıntılan
nın yanı sıra, kalsiyumkarbonat çökeltilerinden ve mağara göçüntülerinden oluşmuştur,
Buluntular
Gerek ana dolguda, gerekse doğu profilinde kazılan tüm seviyeler,
Mousterien kültürün çeşitli evrelerini temsil eden endüstri topluluklan
vermiştir. 1990 yılında olduğu gibi buluntulann, yine daha çok doğu profılinde yoğunluk kazımdıklan gözlemlenmektedir. Bu ise, daha önce 00linilen sorunun" güncelliğinikoruduğunu göstermektedir.
Kenar kazıyıcılar (Çizim: 4, 5, 6)12 ve kısmen uçlar (Çizim: 11/1,2,
3, 4, 6) hemen hemen tüm seviyelerde ortak alet tiplerini temsil etmektedirler. Bu ise, söz konusu aletler yönünden uzun süreli bir geleneğin var
olduğunu düşündürmektedir. Ön kazıyıcı (Çizim: 11/8, 9), gaga biçimli
(Çizim: 11/12) ve dişiemeli (Çizim: 11/11) aletler çok az sayıdadır. Ayrı
ca, uç ile taş delgi arasındaki bazı tipler de Karain'e özgü gibi görünmektedirler (Çizim: 11/5).
Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sezonun buluntulan arasında da
disk biçimli çekirdekler (Çizim: 8/2, 3, 4; Çizim: 9, 10/1, 2) büyük bir
oran göstermektedirler. Yontma anıklannın azlığına karşın bu çekirdeklerin bolluğu, bunlann üretim anıklan olarak terk edilmeleri yerine işlik
Ierden mağaraya taşınarak alet gibi kullanıldıklannı telkin etmektedir.
Ancak bunu kesin olarak ortaya koyabilmek için üzerlerinde "trasiyoloji"
çalışmalan yapmak gerekmektedir. Levallois yongalara (Çizim: 4) sıklık(11) Ya1çınkaya, 1992: 36
(12) Taş endüstri çizimleri Beray Kocakundekçı ve ünal Yalçın tarafındanyapılmıştır,
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la rastlanılmasına karşın, bunların yongalandıkları Levallois çekirdeklerin (Çizim: 8/1; ıo/3 disk biçimli çekirdekler haline dönüştürülmeleri.
Karain orta Paleolitik insanlarının hammaddeyi ekonomik bir biçimde
kullandıklarınıkanıtlar görünmektedir.
Mağaradaki bir diğer buluntu topluluğu da çok sayıdaki makro" ve
mikro memeli kalıntılarıyla yumuşakça kabuklarıdır. Taş endüstri ile birlikte bulunan çok sayıdaki Ovis/Capra, bizon, öküz, at, geyik, sığır, domuz ve ayı kalıntıları, Karain orta Paleolitik insanlarının ustalaşımş avcı
lar olduklarının kanıtlarıdır. Uç, kenar kazıyıcı gibi aletlerin çokluğu da
bunların avcılık ekonomisine uydurolmuş aletler olmalarından kaynaklanmaktadır. En yoğun olarak da Ovis/Capra'ların tüketildikleri anlaşıl
maktadır.

İDANTİFİKASYON, PALEOEKOLOJİ VE ARKEOMETR! ÇALIŞ

MALARI"
Karain'in doğal faunasını oluşturan mikromemeliler üzerinde; tafonomik incelemeler ve tür belirlemeleri olmak üzere iki alanda çalışma
yapılmaktadır.
Çeşitli seviyelerden alınan örnekler" üzerinde Dr. Andrews'in yaptı
tafonomik incelemeler, memelilerin azı dişleri ve kesici dişleri üzerinde sindirilme izlerinin saptanması sonucunda, Karain'de etçil hayvanların
aktivitelerini kesin olarak ortaya koymuştur".
ğı

Dr. G. Storch tarafından yapılmakta olan tür belirlemeleri'? ise, gerek
paleoekolojik, gerekse zoocoğrafik açıdan bazı ilginç "taxa"lar vermiştir
(Tablo: III). Devamlılık gösteren türler; Spalax nehringi, Apodemus
mystacinius ve Microtus güntheri'dir. Orta Paleolitik kemirgenlerine ait
türler topluca, bu çağda elverişli bir iklimin hüküm sürdüğünü göstermektedir. Geç Ust Paleolitik mikro-memelilerine göre ise, bu.evrede iklimde birbirini izleyen düzelme ve bozulmalar saptanabilmektedir.
Prof. Dr. W. Rahle'nin malakolijik idantifikasyonlarının sonuçları da
alınmaya başlanmıştır», Çeşitli Paleolitik seviyeler arasından ele geçen
türler (Tablo: lll) arasında birçok su ve bataklık türü bulunmaktadır.

Önasya'da bilinen Valvata cristata dışında bütün türler, bugün hiiHi Karain'in önündeki karstik ovanın bataklık, dere ve kaynaklarında ya da en
(13) Makro-favna kalıntıları Prof. Dr. Achilles Gautier tarafından incelemnektedir.
(14) Bu konulardaki bilgiler, ilgili uzmanlarla yapılan yazışmalar sonucunda elde edilmiştir.
(15) Yalçınkaya, ı991: 44.
(16) Stratigrafiyle ilişki içindekidaha ayrıntılı tafonomik çalışmalar sürdürülrrıektedir.
(17) Yalçınkaya. 1992: dipnot IL.
(18) Yalçınkaya.1992: dipnot IL.
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azından Antalya yöresinin tatlı sulannda yaşamaktadırlar. Ekolojik nedenlerden ötürü, örneğin bir akarsu formu olan Valvata naticina'nın mağarada yaşadığını düşünmek olanaksızdır. Bunlann dalıa çok insanlar tarafından bitkilerle taşınmış olduklannı düşünmek gerekmektedir. Kimi
tabakalardaki aynı kökenli yengeç kalıntılan da aynı gerçeği göstermektedir.
Tablo m: KARAtN MAöARAsı
SAPTANAN BAZI MIKRO-MEMELI TüRLER!

... Apodemus mystacinus
Rhinolophus hipposideros
Rhirıolophus ferrumequinum
... Spalax nehringi
Microtus güntheri
Chiroptera
Crocidura

Arviccla terrestris

Apedemus flavicollis
Hystrix
Meriones tristrami

Microtus arva1is
Myomimus roachi
SAPTANAN BAZI YUMUŞAKÇATüRLERI

... Valvata eristata
... Valvata naticina
Helixdickhauti
Xeropicta vestalis
Oxychilus cyprius
Zonites megistus
Bithynia pseudemmericia

Gyraulus sp.

Cecilicides sp.

Oxylomaelegans
Cecilioides acicula
Caracollina lenticula
Islamia bunarbasa
Cecilioides tumulorum
Xeropicta vestalis
Planorbis planorbis

Metafruticicola sp.

Stagnieola cf. palustris

Pyrgorieutalia zilchi

Kazılara paralelolarak sürdürülen bu incelemelerin yanı sıra arkeometri çalışmalan da yapılmıştır: CL 419 Uranium-thorium>, Termolüminesans" ve Elektron spin rezonarıss.
(19) C14 yaşlandırmalarındakullanılmak ÜZeretoplanan kömür örnekleri, yurtdışındaki Iaboratuvarlara günderilmiştir.
(20) Uraniuın-thoriuın çalışmaları Dr. Michel A. Gewelt tarafındangerçekleştirilmiştir.
(21) TL çalışmalan Dr. H. Valladas tarafından yapılmıştır.
(22) Antalya'ya gelmiş olan Dr. J. Rink, kazımızı ziyareti sırasında bize ESR analizleri konusunda yardım Ö)1erisinde bulundu. Memnuniyetle kabul ettiğimiz bu öneri üzerine kendisinden,

yöntem ve örneklerin toplanması konusurıda bir konferans talep ettik. Kazı evinde verdiği
konferanstan sonra, çeşitli arkeolojik seviyelerden diş ve sedirnan örnekleri aldık ve bunlan
Oxford üniversitesi'ne yolladık. Böylece Karain'de uygulanmakta olan diğer yaşlandırma
yöntemlerinin yanı sıra, ESR yöntemi de uygulanmaya başlamıştır.
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Uranium-thorium çahşmaları çerçevesinde. "Gastec-Bendix" (Oaz
dedektörü) ile C02 oranını ölçmek üzere testler yapılmıştır. ı. test "E"
gözünden "F" gözüne geçilen geçitte; 2. ve 10. testler "F" gözünde; 3.,4.,
S., 6. ve 7. testler "O" gözünde; 8. ve 9. testler ise "F" gözündeki çöplük
kuyulannda yapılmıştır.
Ayrıca dikit ve

kalsit örnekleri de

alınmıştır:

Tablo IV: KARAlN 1991
URAN1UM-THORlUM ÖRNEKLER!
.

GSM ı.Cmek
KSM2. Örnek

Kalsit örneği. Mağaranm güney penceresinden alınmıştır.
Doğu

profilinin

arkasında

bulunan dikilten

alınmıştır

(J 10

Karesi).
KSM3. Örnek

1989

yılında

ana dolgudan

aşağı

indirilerek "F" gözüne

nandikitin dibinden alınmıştır.

taşı-

KSM4. Örnek

Aynı dikitin üst kısmından almrmşur.

KSM5. Örnek

1990 yılında indirilen küçük dikil üzerinden alınmıştır.

KSM6.ömek

Ana dolgunun güney profilinden, J 16 karesinin -10.30 ın kotundan alınmıştır.

KSM7.Cmek

1990 yılında doğu profilinin G 12 karesinin 21. arkeolojik se-

viyesinde ortaya çıkan dikitten

alınmıştır.

Kb: -7.40 m.: K.§: -

7.50 ın.
KSM8.Cmek

1990 yılında doğu profılinin H 12 karesinin 21. arkeotojik se-

viyesinde ortayaçıkan dikitten alınmıştır.
KPL 1. Örnek

1990 yılında ana dolgunun i 18 karesinin 10. arkeolojik seviyesinden çıkan kalsitten alınmıştır.

çalışmalan çerçevesinde ise 1990 yılında
dozımetrelerins tümü yerlerinden çıkarılmış
doğu profiline yerleştirilmişlerdir (Çizim: 3).

TI..

olan

dolgulara daldırılmış
ve yeni dozirnetreler

(23) Ya1çınkaya, 1992: 38. Tablo V Araş, Gör. Harun Taşkıran tarafından çizilmiştir.
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Tablo V: KARAlN 1991
DOÖU PROFtLINE YERLEŞTIR1LENOOZİMETRELERlNWKAL!ZASYONU

Dozimetre No:

Kare

Arkeolojik Seviye

Kot

.6

H 12

8

-6.13

7

H 12

8

-6.11

8

ı

12

8

'-6.12

12

r 12

14

-6.78

14

J12

13

-6.63

15

ı

12

15

-6.90

16

r 12

19

-7.24

17

n2/J12

18

-7.20

19

J12

19

-7.20

23

n2/J12

22

-7.55

24

J12

21

-7.47

26

H2

25

-7.90

27

H12

28

-8.20

28

H2

28

-8.20

29

r 12

30

-8.37

-

-

Elimize ulaşan ön raporlara göre gerek TL, gerekse ESR çalışmaları
sonuçlandınımak üzeredir. Böylece ilk aldığımız CI4 yaşları" dışında,
Karain'in çeşitli arkeolojik seviyeleri için diğer yaşlar elde etme aşaması
na gelinmiştir.
KAYNAKLAR
YALÇINKAYA.- r. (1991).- "1989 YılıKaram Kazıları", XII. Kaz. Sonuçlar. Toplanusı I. Ankara, 28 Mayıs-1 Haziran 1990, Ankara üniversitesi Basımevi, Ankara, 1991: 43-70.
YALÇINKAYA, r. (1992).- "1990 Yılı Karain Kazılan", XLII. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Çanakkale, 27-31 Mayıs 1991, Ankara üniversitesi Basımevi, Ankara 1992: 33-54.
(24)

Yalçınkaya,

1992: 38-39.
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,,

'

'~
De.:;: 12/17

G15/19

r

r

,
,,

r

r~~

~~
DO 12/21

':

~

0P-J12/16

.,
,

i
01'.J12/19

-

'
i

~
a

C ı 12/22

Çizim: 4

o

5

35

i 17/15-16

H15/19

DP_J12j20

i
i

i

DP_J12/21

i

i

i

~
i 17/17.16

i

DP-J12/22

i

i

~
DP~I12/21
,
i

i

'~

i

i

~

DP.J 13/22

Çizim: 5

36

o

5

DP.I13/29

,

i

i

~

~

DP.I13/28

,,,,"--,,"

,i
,

i

~

:

DPJ1221

111/17.18

i 17 /18

i

i

:

i

~

DeJ 13/25

DP..J12/20

oP.. I 13/29

,,

DP..J12/16

i

~
DP..I12/19

Çizim: 6

1 16/17

o

5

37

i
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~
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DP..L 12/17

DP..l,2/'9

00
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Çizim: 7

38

o

5

'

OP_ H 12/23-1

DP_I12/20-2

DP_J 12/17 -3

Çizim: 8

o

5

39

KE 91

117/17-~8

KE 91 G15/17

KE 91

Çizim: 9

40

H15/18

o

5

KEP 91 113/22-1

KEP 91 112125-2

KEP 91 JD/26-3

~

Çiziın: 10

O

5

41

I17/17.16-2
G 15/16-3

DP. !13/22-5

DP..! 1Y29-S

DP.! 12/20-10

Çizim: II
O

42

5

1991 ÖKüzİNİ KAZıLARı
Işın

YALÇINKAYA*

Antalya Müzesi Müdürlüğü adına, bilimsel sorumluluğumuz altında
gerçekleştirilmiş olan i 99 i sezonu Oküzini kazılan, 06.08. 1991 tarihinde
başlamış; 07.09.1991 tarihinde sona ermiştir'.
Gerek kazı yöntemi, gerekse laboratuvar çalışmalan- açısından burada da Karain'de uygulanmakta olan sistemin izlenmesine büyük "bir önem
gösterilmiştir. Bu yolla her iki mağara arasındaki karşı1aşurmalı çalışma
lardaki yanılgı payının en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.
1991 sezonu kazı çalışmaları, yine bir önceki yılda olduğu gibi, kazı
ve laboratuvar; arkeometti ve idantifikasyon çalışmalan olmak üzere iki
ularnda gerçekleştirilmiştir.
Kazı

ve Laboratuvar Çalışmaları

Kazıya başlamadan önce, mağaranın içinde ve sekisinde yapılan temizlik çalışmasından sonra, kazı "O" noktasına göre -39 cm de bulunan
parselasyon eksenleri' kontrol edilmiş ve 7 mm civannda düşme düzeltil•

Prof.Dr. Işın YALÇINKAYA, A.ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Ta-

rihi Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı 06100 Sıhlıiye-ANKARA.
.
(1) Kattan dağı çevresininpaleoekolojisine ve kronostratigrafık silsilesine tamamlayıcı bilgilerle büyük ~a~ı!arda bulunm~taolan. ve çok hızlı bir tahrib~t. ~hlikesiyle karşı karşıya bulu:

nan Öküzını nın kazılması ıçın girişimde bulunan ve bu gınşırnı sürdüren Antalya Müzesı
Müdürü Sn. Kayhan Dönlük'ün

şahsında, kaznun

her

aşamasını

büyük bir ilgiyle izleyerek

destekverenmüze elemarılarına, mensubu bulunduğumuz Prehistorya bilimi adına teşekkür
lerimizi dile getirmek isteriz. Ayrıca bu yıl kazı sırasında. Antalyan Özel Idaresi tarafından
mağaranın girişi demir parmakIı bir kapı ile kapatılmıştır. Böylece, kazı alanı terk edilirken
geçen yılolduğu gibi, günlerce sürenkuru duvar örme ve kazıya başlarkerr sökme sıkıntısı
bitmiştir.

nÖzelIdaresi Müdürlüğü ilgililerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz.
kazılar.

Karain

kazılarıyla

senkronize olarak devam ettirildiğinden, Karain'in

(2)

Söz konusu

(3)

yerli ve yabancılardan oluşan ekibi ve lojistik olanakları kullanılmıştır. Böylece tek bir tahsisat ile iki kazı gerçekleştirilmiştir. Karain kazı ekibiüyelerine olağanüstü özveri ve gayretlerinden ötürü bir kez daha teşekkür borçluyuz.
Yalçınkaya, 1992: 57: Dipnot 9.
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miştir.

Bu işlemden sonra, kazılması öngörülen alandaki kareleri oluştur
mak üzere tavana, mevcut enine ve boyuna eksenlere paralel iki eksen
daha yerleştirilmiştir.Böylece bir önceki yılın karelerine 15 ve 16 kareleri eklenmiştir.
Daha sonra, 1990 yılında Öküzini'nin yakınına kurulup" sonradan
toplanan açık hava laboratuvarı yeniden kurulmuştur,
1991 sezonunda; 1. Kılıç Kökten'in açmış olduğu çukurun güneybatı
üzerinde 1990 yılında kazılmaya başlanan bazı çeyrek karelerin'
(A profili) kazılarına devam edilmiş; bunun doğusunda oluşturulduğun
dan söz edilen 15 ve 16 karelerinin lSd, I6b ve 16d çeyrek kareleri (B
profili) kazılmıştır (Çizim: 1 ve 2)'. Böylece kazı sonunda birbirleriyle
dik açı yapan iki kesidin (Çizim: 1) elde edilmesi amaçlanmıştır. Kazının
bu şekilde yönlendirilmesi ise arkeolojik ve jeolojik seviyelerin uzantıla
rının izlenmesini kolaylaştırmıştır. Öte yandan böylelikle, sondaj çukurunun yan duvarlarını oluşturan ve kısmen yıkılmış olan bu kısmın hangi
ölçüde "in situ" olduğu da anlaşılabilmiştir,
duvarı

Kazıya 1990 yılında oluşturulan 15 karesinin, kazılmadan bırakılan
"c" çeyrek karesinden başlanmış ve diğerleri dönüşümlü olarak kazılmış
tır (Tablo: I).

Tabloda da görüleceği gibi, yalnızca I5c, 15d, 16b ve 16d çeyrek karelerindeki kazılar mağaranın aktüel zemininden başlamaktadır
lar.
Kazı

sonunda ISe, I6a ve I6c çeyrek karelerinde 23, lSd ve 16b'de
11.; 16d'de 13. (Çizim: 3,4); L5c, LSd, L6a, L6b çeyrek karelerinde
(Çizim: 1-2) ise 26. arkeolojik seviyelerin tabanına kadar inilmiş
tir.
(4)
(5)

Yalçınkaya. 1992:
Ya1çınkaya.1992:

(6)

Bu makaledeki plan ve çizimler
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58.
57-58.
Araş.

Gör. Metin Kanal

tarafından yapılmıştır.
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Tablo: i

Aktüel zeminden başlaması nedeniyle "B" profıii üzerindeki J5d,
J5c, I6b ve Iôd'nin bulunduğu alandaki jeolojik ve arkeolojik katlaşmaya
genel bir bakış yapılacak olursa: i. jeolojik seviyede toprak genellikle yumuşak olmakla birlikte, özellikle Iôd'nın 3. ve 5. arkeolojik seviyeleri
arasında yer yer o denli serttir ki, keskiyie kırarak kazma gereksinimi duyulmuştur. Aynı durum I6d'nin ı. ve 2. seviyelerinde de görülmüş
tür. III. jeolojik seviyede ise 6. ve 10. arkeolojik seviyeler arasında çok
yoğun bir kalker taş kuşağı bulunmaktadır' (J5c/6,7,8,9,1O; 15d!
6,7,8,9,10; 16b17,8,9,1O). Taşlar arasında yer alan toprak ise çok gevşek
tir.
(1)

Bu kalker kuşağın oluştım nedeni henüz anlaşrlamamıştır.Gelecek yıllarda yapılacak kazıla

nn sorunu çözümleyeceğini

urnmaktayız.
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Dolguda yukandan

aşağı doğru inildikçe toprağın nemi

kuvvetle art-

maktadır.

Iôd'nin 9. arkeolojik seviyesinde (-Z.72 m) çapı ZO cm, derinliği LZ13 cm arasında olan daire şeklinde bir çukur ortaya çıkmıştır".
Dolguda ayrıca, yer yer konsantrasyon gösteren yanma izlerine rastlanılmaktadır. Ozellikle Iôd'nin 9.; Jôa'nın lLseviyesinde yoğun bir yanma olayını gösteren yanık bölgeler vardır. Toprağın rengi, yanmadan ötürü beyaz-bej bir görünüm almıştır. Bu türden izlere yine Jôc'nin 8. ve 14.;
Iôd'nin 4., 10., 11., ve IZ. seviyelerinde de, sporadik olarak rastlanılmış
tır.

"B" profilinin bulunduğu kısımda, yaklaşık -3.00 kotunda ortaya çık
maya başlayan çok büyük bir kalker blok (Çizim: 1) kazının yapılmasını
zorlaştırrnış ve bu alanda düzgün bir profilin elde edilebilmesini engellemiştir. Blok, -4,18 m kotuna kadar devam etmektedir. Mağaranın iskanı
nın en azından bazı evrelerinden önce tavandan düşmüş olabileceği olası
lığı çok güçlüdür. Zira tabanı daha aşağı seviyelere iniyor gibi
görünmekte ve kendisini çevreleyen sedimanların yataylığında herhangi
bir bozulma gözlemlenmemektedir..
Yine "B" profili üzerinde Iôd'ye denk düşen kısımda 4. ve 8. seviyeler arasında bir mezar çukuru bulunmaktadır. Bu çukur, daha geç dönemlerde açılmış olup, epipaleolitik seviyeleri kesmektedir'.
Kazı etkinliklerine paralelolarak, bir önceki yılda,
edilen" laboratuvar çalışmalan da gerçekleştirilmiştir.

aynntılanyla söz

Buluntular
1991 yılı Öküzini kazı sonuçlanna kültürel stratigrafi açısından ba-

kıldığında; I5c, 15d, 16b ve 16d çeyrek karelerinin, yığma bir tabaka olan
ve dolayısıyla kanşıklık gösteren ilk seviyesi bir yana bırakılacak olursa
diğerleri, epipaleolitik görünümlü mikrolitik aletler vermiştir (Çizim: 6).

Bu formlar içinde segman (Çizim: 6/2-8), trapez (Çizim: 6/9- IZ), üçgen
formlar» (Çizim: 6/13-15) daha çok üst seviyelerde; dörtgen formlar (Çizim: 6/16-20) ise alt seviyelerde yoğunlaşmaktadır, Çoğunlukla küçük
(8)

(9)

Bu türden çukurlarm mağara içlerinde kurulan çadır ya da kulübelere ait olabileceklerini literatürden bilmekteyiz. Ancak bu durumun diğer verilerle desteklenmesi gereklidir. Ne var
ki burada, daha önce büyük bir kısmı kazılıp. kaldırılmış bir alanda çalıştığımız için zaman
zaman yorum güçlülüğüylekarşılaşmaktayız,
Bu çukurun sınırları. 1992 yılında "B" profilinde yapılacak kazılarla daha kesin bir biçimde

ortaya konulabilecektir.
(LO) Yalçınkaya. 1992: 58.
(11) Bu formlar, Geometrik Kebarien'i
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anımsatmaktadırlar.

boylu olan ön kazıyıcılar (Çizim: 7/1-1 ı;'i3;20), hemen hemen tüm seviyelerde temsil edilmektedirler. Taş delgiler (Çizim: 7/14, 16) çok fazla
olmamakla birlikte ele geçmektedirler. İyi bir işçilik gösteren örneği
J5c'nin 10. seviyesinde bulunmuştur (Çizim: 7/14). Ayrıca, üretim artık
ları olarak terk edilmiş çok sayıda çekirdek ele geçmiştir (Çizim: 8/1-5).
Bunların arasında piramit (Çizim: 8/3,4) ve prizmatik (Çizim: 8/5) formlar dikkati çekmektedir. Kenar kazıyıcılar (Çizim:7/12,15) ve taşkalemler
(Çizim:7/18,19) az sayıda olmakla birlikte iyi bir işçilik göstermektedirler.
Iôb'nin 11. seviyesindeele geçen ve vurgaç olarak kullanılmış olabilecek olan bir çakılın yanı sıra çeşitli seviyelerde öğütme, dibek (Çizim:
8/6) ve sürtme taşları gün ışığına konulmuştur. Bunlar, bitkisel beslenme
ile ilgili etkinlikleri yansıtmaktadırlar.
Kemik endüstri toplulukları ise büyük bir çeşitlenme göstermektedir.
uzun kemiklerin üzerinde çalışma izleri (I5cn; J5c/18) (Çizim: 9/
2,3); alageyik boynuzlarında kullanım sonucu oluşmuş cilalanrrıalar (J5d/
4,17) gözlemlenmektedir. Bunlar daha çok kullanılmış kemik objeler arasında sınıflandınlabilirler. Ayrıca şekillendirilerek cilillanmış bir spatula
(J5cn) (Çizim: 9/1); işlenmiş bir kaburga kemiği parçası (I5d/6); çeşitli
tipteki bızlar (I6dl10; 16b/1,4; J5cn,13; 15d/3,7) (Çizim: 9/11-14); kemik
uçları (J6c/23) (Çizim: 9/4, 15) oldukça> gelişkin bir kemik işçiliğinin
ürünleridir. Bızlardan bir tanesi çok ilginç olup, bir hayvan dişinin kök
kısmının işlenmesiyle oluşturulmuştur (I5d/3) (Çizim: 9/11). Oküzini
mağarası kemik işçiliğinde en çok kürek kemiklerinin işlendiği dikkati
çekmektedir (I6dl6; J5d/8,22; J5c/14,21) (Çizim: 9/9,10). Bu kürek kemiklerinde spina scapulse'ler yontularak kaldırılmıştır», I6dl6'da bulunan
iki örnek "ovicapride" kürek kemiğidir. Bir uç (J6c/23) (Çizim: 9/15), ile
kürek kemikleri üzerinde görülen çizikler, büyük bir olasılıkla, işlenme
leri sırasında oluşan çalışmaizleridir.
Bazı

Çeşitli seviyelerden (I6b/3,4,5,6,7; 16d/5,6,7,8,9,10,11; 15d/ 3, 4, 5,
6,7,8,9,10,11; J5c/3,4,5,6,8,1O) ele geçen deniz yumuşakçaları kabukları,
mağaraya dışardan taşınmış olup, bir çoğu delinerek takı elemanı olarak
kullanılmıştır (Çizim: 9n ,8). Alageyik kesici dişinden şekillendirilerek
delinmiş bir kolye (I6d/5) (Çizim: 9/16) ile radyolaritten yassı, daire şek
linde delinmiş iki boncuk tanesi" (Çizim: 9/5.6) (l6b/2: 15d/3) de takı
elemanları arasında yer almaktadır.
(12) Uçlardan biri üzerinde çizikler bulunmaktadır.
(13) Benzerleri 1989 yılındaki profil düzeltmesi sırasında da bulunmuştur.
(14) Aynı boncuklar, 1990 yılı kazılarında da ele geçmiştir. Bkz. Yalçınkaya. 1992: Levha I/1O.
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ni

Üzeri gravürlü kemik ve taş parçaları (l5d/1 1) gibi sanat etkinlikleribelgeler de vardır.

kanıtlayan

Bu yılki kazının çeşitli seviyelerinden ele geçen aşıboyası parçaları,
bu maddenin öküzini insanları tarafından sevilerek kullanıldığını kanıtla
maktadır. En büyük parça 16b'nin ı. seviyesinde gün ışığına çıkarılmış
tır. Boya maddesinin ezilmesinde kullanılan ve üzerinde boya izleri taşı
yan ezme taşları (16b/6)da ele geçmiştir.
Ayrıca yine çeşitli seviyelerden (J5c/2,1l,14,19; l5d/2,3,ıo,1l; 16d1
6,12,13; L5c/26; L5a126; L6b/24, 26) bitki ve tohum taneleri de toplanmıştır. Bunların, dolgular içine hayvanlar tarafından taşınıp taşınmadık1a
n problemi ortaya çıkmıştır". Bununla birlikte bir fasulye tanesi (L6b/24)
fosilleşme özelliklerini taşımaktadır.

Mağarada ele geçen bir diğer buluntu topluluğu ise Homo Sapiens
kalıntılarından oluşmaktadır". l ôd'nin 4. ve 8. seviyeleri; l6b'nin 7. seviyesinde yer alan fosil kalınnlar, yukarıda sözünü ettiğimiz mezar çukuru
içinden çıkmıştır.

İnsan kalıntılarının dışında, Öküzini mağarasının tüm seviyeleri çok

sayıda favna kalıntılarını

da içermektedir,

Arkeometri ve İdantiflkasyoıı Çalışmaları
Bir önceki yılda olduğu gibi, bu yıl da kazılara paralelolarak arkeometri ve idantifikasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir:
- Bazı arkeolojik seviyelerden (örneğin 15d/3; 16b/l), elektron spin
rezonans yaşlandınnası için diş ve sediman örnekleri toplanmıştır.
- Tennolüminesans için toplanan taş aletler içindeki yanmış çakmaktaşları ayrılmıştır.

C14 yaşlandınnasında kullanılmak üzere, bütün arkeolojik seviyelerden "flotation" yöntemiyle odun kömürü örnekleri alınmıştır.
Bu çerçevede bir önceki yılda elimize ulaşan C14 yaşlarmaıt yenileri
Bu yaşlar ve alındığı yerler aşağıdaki tabloda ve Çizim 5'de
görülmektedir.
eklenmiştir.

Tabloda da görüldüğü gibi, C14 yaşlandınnaları sağlamalı bir biçimde üç ayrı ülkenin laboratuvarıarında yaptmlmıştır. Sonuçlar birbirlerini
.
.
desteklemektedir.
(15) Tohum ve ıanelerin üzerinde paleoboıanik çalıımalar yapmak zorunlu hale gelmiştir,
(16) Bu kalmtılar Prof. Dr. Berna Alpaguı tarafmdan incelenmektedir.
(17) Yalçmkaya.1992:60. Çizim:3.

48

•

Tablo II: Öküzini Mağarası e 14 Yaşları

*

ORNEK NO

LAB.NO

ARK.SEV.

e 14 YAşı

ORNEK 1:

*(RT-I441)

(AH 5)

ıo.44O±1l5

ORNEK 2:

*(GX-16283)

(AH 6+7)

11.880±530

*(LV-1895)

(AH 6+7)

11.44O±100

ORNEK 5:

(RT-I442)

(AH 13+14)

12.260±90

ORNEK 6:

(GX-16284)

(AH 19+20)

12.595±280

(LV-1896)

(AH-19+20)

13.060±360

RT:
GX:
LV:

Weizmamı Instituteof Science
Geochron Laboratories Division
Üniversite Catholique de Louvain

.-

(ıSRAIL)

(A.B.D.)
(INAN) (BELÇIKA)

Bütün bu gözlemler topluca değerlendirildiğinde, Öküzini'nin alt seviyelerinin, 1985 yılında kazılan Karain B'nin geç üst Paleolitik tabakalanyla çağdaş olduğu, buna karşılık daha üstteki seviyelerin Karain'in kültürel silsilesini izlediği sonucu çıkmaktadır.
Toplanan hayvan kemikleri ve alınan sediman örnekleri üzerinde yapılmakta olan idantifikasyon ve analiz sonuçları da elimize ulaşmaya baş
lamıştır. Hayvan kemikleri üzerinde Prof. Gautier tarafından yapılan
idantifıkasyon çalışmalarına göre; alt seviyelerde Ovis/Capra'lar, üst seviyelerde ise Dama'lar hakim türler olarak belirmektedirler.
Yine pollen analizler sonucunda, bu çevrede Pleistosen boyunca
özellikle çamgillerin yaygın olarak bulunduğu ortaya konmuştur. Bitki
örtüsünün zenginliği Oküzini'nde ve hatta Karain'de ateşin bu denli yoğun olarak kullanılmış olmasının bir açıklamasıdır.
KAYNAK
YALÇINKAYA.- ı. (1992).- "1990 Yılı Öküzini Kazısı". XLLI. Kazı Sonuçları Taelanıısı I, Anıt
lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çanakkale,27-31 Mayıs 1991, Ankara UniversitesiBasımevi, Ankara, 1992, s.55-70.
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J5cI11-40

J5cJ9-41

J5cI13-42

J5c/13-43

J5c112-44

o

J5c13-45

5

Çizim: 6
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1991

vn.r ÇANDIR KAZISI
Erksin GÜLEÇ*

1989 yılında tarafımızca Çandır'da yeniden başlatılan paleonto1ojik
kazı çalışmaları 1991 yılında da sürdürülmüştür. 1989 ve 1990 yıllarında
Ankara Adalolu Medeniyetleri Müzesi ile üniversitemizin ortaklaşa yürüttükleri ve kurtarma kazısı niteliğindeki çalışmalarımız T.C. Bakanlar

Kurulu'un 20.12.1990 tarih ve 90/1273 sayılı kararıyla başkanlığım altın
da devam ettirilmektedir.
1991 yılı çalışmaları 21 Temmuz 1991-12 Ağustos 1991 tarihleri
arasında 3 ve 4 No'lu lokalitelerde sürdürülmüş ve kazı ekibinde, Anıtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Konya Müzesi
arkeologlarından Necip Çay da "Bakanlık Temsilcisi" olarak görev almıştır.

Kazı çalışmalarına teknik eleman olarak MTA
ğü'nden jeomorfolog Mustafa Karabıyıkoğlu, leqlog

Genel MüdürlüBehçet Akyürek,
Topograf Ahmet Keçeci, Paleontolog Çetin Ertürk ve Paleontolog Sevim
Yıldırım katılmıştır. Bunların yanısıra kazıda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü araştırma görevlileri Dr. İzzet Duyar ve Ayla
Sevim görevalmıştır. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden de
Koray Olşen çalışmalara fotoğrafçı olarak katılmıştır'. 1991 Çandır kazısı
çalışmaları sırasında çıkarılan materyal Çankırı MKE Uçaksavar Fabrikası Sosyal Tesisleri'nde, ekibirnize tahsis edilen yere götürülmüş ve birincil çalışmalar burada gerçekleşririlmiştirs,
KazıAlanı
Çandır kazı alanı Ankara-Çankın karayolu üzerinde, Kalecik ilçesine
bağlı Çandır köyü yakınlarındadır ve Ankara'ya uzaklığı 80 km'dir. Çalış•
,(I)
(2)

Prof. Dr. Erksin GbLEÇ, A.ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropcloji Bölümü, Sılıhi
ye, 06100 ANKARA.
1991 yılı çalışmalarına katılan öğrenciler; Okşan Annan, ıSmail Özer, Melımeı Sağır, Ertuğ
rul Ural, Alımeı Kıntcğlu, Cesur Pehlevan, O. Dilek Ozühek, N. Kemal Atıcı, Pakize Gül ve
Dilek Çakır.
1989-91 yıllan arasında Çandır kazı ekibinin konakiama ile ilgili ihtiyaçlarının karşılarıma
smda gösterdikleri yakın ilgiden dolayı fabrika Müdürü Orhan Şalıinoğlu'na ve tüın çalışan

laraekibim adına teşekkürlerimi

sunarını.
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ma alanı, karayolunun 100 m kadar batısından başlamakta ve çok geniş
bir alanı kapsamaktadır. Kazı yaptığımız karasalOrta Miyosen çökelleri,
yöreselolarak Hırsızderesi Mevkii olarak tanımlanan bu kesimden kuzey-güney doğrultusunda Arıgıt Yuvası Tepesi'ni içine alacak biçimde
yayılım göstermektedir.
Çandır Faunası
Yukarıda tanımladığımız alan içinde bulunan omurgalı fosil yataklan, Anadolu paleoekolojisi için değerli materyaller içermektedir.

1968-1973 yıllan arasında Türk-Alman ekibi ve MTA uzmanlarınca
bu kesimde yapılan kısa süreli kazılarda, memeli paleofaunasının tanım
lanmasına ilişkin ön araştırmalar gerçekleştirilmiş ve bazı memeli fosiller
elde edilmiştir. Bu araştırmalar sırasında gün ışığına çıkarılan primat altçenesi, bilim dünyasında dikkatlerin bu nokta üzerine toplanmasına yol
açmış ve buradan ele geçirilen paleofauna çeşitli araştırmalara konu olmuştur (Sickenberg ve Tobien, 1971; Tekkaya, 1974; Sickenberg ve ark.,
1975; Tekkaya ve ark., 1975; Hessing, 1976; Gaziry, 1976; Schmidt-.
Kittler, 1976).
Çandır'da yapılan son çalışmanın üzerinden geçen 15 yıl boyunca,
doğal etkiler ve çevredeki insanlanıı bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptık
ları tahribat, ender rastlanan bu lokalitenin geleceğini tehlikeye düşürücü
boyutlara ulaşmıştır. Tarafımızca 1988 yılında gerçekleştirilen yüzey
araştırmalarının olumlu sonuçlar vermesi üzerine bu bölgede 19.?9 yılın
da kurtarma kazılarına başlanmıştır. Kültür Bakanlığı, Ankara Universilesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı, A.U. Araştırma Fonu ve
Türk Tarih Kurumu'nun bilimsel çalışmalar için sağladığı mali desteğin
varlığı ile MTA Genel Müdürlüğü'nün teknik eleman ve malzeme desteği
yoluyla bu çalışmaya yakınlık duyması Çandır Kazısı'nı daha sistemli bir
biçimde ele almamıza neden olmuştur.

1989 yılı çalışmaları sırasında, kazı alanı üzerine stratigrafiye yönelik incelemeler bitirilmiş ve 1/1000 ölçekli topografik harita hazırlanmış
tır. Bunlara paralelolarak, 2x2m'lik bir alanda yaptığımız kazılarda proboscidae (hortumlular), giraffidae (zürafalar), bovidae (sığırlar, koyunlar
ve keçiler) ile testudae(kaplumbağalar) familyalarına ait fosil örnekleri
çıkartılmıştır. Bunlar arasında özellikle fillerin atasına ait olan ve bozulmamış tüm bir femurun gün ışığına kavuşturulması önemlidir. Dünyada
ender olarak rastlanan bu değerli tabiat varlıkları, Aukara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilerek, envanter kayıtlarına geçirilmiş ve
alınan resmi izinle sergilenme ve bilimsel yönden değerlendirilmeleri
için gerekli laboratuvar çalışmalan başlatılmıştır (Güleç, 1989 ve 1990).
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1990 yılı çalışmalan ise üç kazı biriminde yürütülmüştür; Verimli
geçen bu çalışmalar sonucunda, bir önceki yılda bulunmuş olan örneklere
ilave olarak rhinocerotidae (gergedanlar) ve suidae (domuzlar) familyalanna ait fosiller çıkarılmıştır. 1989 ve 1990 yıllannda Çandır Kazı
sı'ndan elde edilerek ilgili müze kayıtlanna geçirilen materyaller arasın
dan seçilen örnek fosiller, Anıtlar ve Müzeler 'penel Müdürlüğü'nün
11.9.1991 tarih ve 6892 sayılı izniyle Kaliforniya Universitesi (Berkeley)
İnsan Evrimi Araştırmalan Laboratuvan (Laboratuary of Human Evolutionary Studies)'nda incelenmek üzere tarafımızca Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmüştür. Paleontolojik materyal üzerine en gelişmiş bilimsel incelemelerin yapıldığı ilgili laboratuvarda, Çandır materyalinin
konservasyon ve kalıp çıkarma (casting) işlemleri, faunal korelasyonu ve
bilgi-işleme dayalı çalışmalan yapılmıştır.

1991

Yılı Çalışmaları:

Sedimantolojik Gözlem ve İncelemeler
1991 kazı çalışmalan sırasında kazının bundan önceki aşamalırının
bir ileriki bölümü olarak sedimantolojik çalışma ve incelemelere de geçilmiştir. Bu çalışmalar jeomorfolog Mustafa Karabıyıklıoğlu (MTA, Jeoloji Etüdleri Dairesi) tarafından yürütülmüştür. Çalışmanın amacı, Çandır Miyosen çökellerini süreç açıklamalı fasiyes modelleri kapsamında
tanımlayarak açıklamak ve çökelme sisteminin zaman ve mekan içerisindeki değişimi ile paleocoğrafık evrimini aydınlatmaya katkıda bulunmaktadır. Çökelme istifinin Kızılırmak drenaj sistemine ilişkin akarsular tarafından derince yarılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yüzeylenmeler,
fasiyeslerin ve çökelme ortamlannın zaman ve mekan içerisinde gösterdikleri değişimlerin saptanmasına olanak sağlamıştır. Burada ayırt edilen
fasiyesler, çökellerin geometrileri litolojik ve dokusal özellikleri ile sedimanter yapılan ve renkleri gözetilerek belirlenmiştir. (Miall, 1978 ve
1985; Reading, 1978; Walker, 1984)
İç Anadolu, Çankırı-Çorum Geç Senezoik Molaz havzasının bir bölümünü oluşturan Çandır Miyosen çökelleri alüvyal ve gölsel çökeller ile
evaporitlerden oluşan kalın bir karasal çökelme sistemi oluşturmaktadır.
Bu sisteme ilişkin kırıntılı çökeller, bölgeye tektonik dilimler halinde Erken Kretasede yerleşmiş Eldivan Ofiyolit Kompleksi ile Paleosen-Eosen
yaşlı denizel birimlerden türemiştir. Çorum-Çankırı Havzası'nın çeşitli
kesimlerinde yürütülen önceki çalışmalarda bu karasal çökeller OligoMiyosen yaşlı olarak gözetilmiş (Akyürek ve Ark., 1980) ve çeşitli formasyonlar kapsamında ele alınarak örgülü, menderesli akarsu, alüvyon
yelpazesi, gölsel ve evaporit çökelme ortamlan olarak yorumlanmıştır.
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Tüysüz (1992) Çankın tektonik birliği olarak tanımladığı bu çökel istifi
R. Yoldaş'ın (1982) çalışmasındaki bulgulara atıf yaparak üst Miyosen
yaşlı olarak değerlendirmiştir. Saraç ve Brujin (sözlü görüşme), Çandır'ın
güneybatısında yer alan Kılçak Köyü yakın çevresindeki linyit ara katmanlı ki1lerde Alt Miyosen yaşı veren mikromemeli fauna saptamışlardır.
Kılçak çökellerine ilişkin bu yaş bulgusu, Çandır çökel istifinin alt düzeyini oluşturan çökellerden elde edilmiş olması bakımından oldukça
önemlidir.
Bu çalışmada Çandır ve yakın çevresinde yüzeylenen çökel istif,
alüvyon yelpazesi/yelpaze deltası ile çamur düzlüklerinden, bataklık, göl
ve evaporit ortamlarına değin uzanan bir çökelme sisteminin varlığını
yansıtan bir dizi fasiyes ile karakterize edilmektedir. Bu istif üç litostratigrafık birim kapsamında ele alınmıştır. Bunlar alttan üste doğru alüvyal
birim, gölsel çökeller ve evaporitlerdir.
çalışmalarda Kumartaş formasyonu olarak ta(Akyürek ve ark., 1980) bu birim karakteristik olarak kırmızı
renkli, kaba çakıltaşı, kumtaşı, siltaşı ve çamurtaşından oluşan kalın bir
alüvyal istiftir,

Alüvyal Birim: Eski

nımlanan

çalışmalarda Hançili formasyonu olarak ta(Akyürek ve ark., i 980) bu çökeller genellikle yeşil-gri renkli
gölsel kumtaşı, silttaşı ve kiltaşından oluşmaktadır. Gölsel çökeller alüvyal birimin üzerine geçişli olarak gelmektedir. Bu ilişki en güzelolarak
Çandır kazı çalışmalarının yürütüldüğü Hırsızderesi boyunca görülmektedir.

Gölsel Çökeller: Eski

nımlanan

Evaporit Çôkelleri: Bu birim jipsli yeşil kil ve siltler ile yumrulu ve
katmanlı jips ve anhidritlerden oluşmaktadır. Evaporit çökel birimi çökelme ile eş zamanlı tektonik deformasyon nedeni ile kınlmış ve kıvrımlan
mış alüvyal ve gölsel birime ilişkin çökeller üzerine yerel bir uyumsuzluk1a gelmektedir.
Çandır kazı. çalışmalarının yürütüldüğü alanlardaki fosil bulguları,
alüvyal birimin en üst düzeyini oluşturan kırmızı çamurtaşları ile gölsel
çökel birimin taban seviyelerine ilişkin çökeller içerisinde yer almaktadır.

Bu kırmızı çamurtaşı ve kınntılı gölsel çökellerden oluşan istif dört
temel fasiyes ile karakterize edilmektedir. Bunlar: tane destekli çakıltaşı,
masif çamurtaşı, npıl markalı kumtaşı/silttaşı ve paralel laminalı silttaşı/
kiltaşı.
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1. Tane Destekli Çakıltaşı Fasiyesi
Bu fasiyes katmanlanma özelliğinin belirgin olarak geliştiği, matriksten tamamen annınış veya düşük oranlarda kumlu bir matriks içeren, iyice boylanmalı ve yuvarlakça çakıllı kaba çakıltaşını tanımlar. Matriks
kırmızı renklidir ve taneler arası gözenekleri doldurmaktadır. Çakıltaşlan
genelolarak birkaç metreyi geçmeyen tablamsı yaygılar veya boyutlan
birkaç metreyle sınırlı küçük kanal dolgulan olarak bulunur. Yatay ve
koşut katmanlanma bu fasiyesin en belirgin özelliğidir. Bu fasiyeste yer
yer tekli setler halinde gelişmiş ince düzlemsel çapraz katmanlı çakıltaşı
varlığı da izlenmektedir. Çakıltaşlan arasında ender olarak çok İnce kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı yaygılan ile mercekleri yer almaktadır. Bu yaygılar
masif, koşut katmarılı veya küçük ölçek tekne veya düzlemsel çapraz laminalıdtr.

Tane destekli çakıItaşı fasiyesi mevsimsel veya geçici sağanak yağış
lara bağlı olarak gelişen güçlü akıntılar ile kaba çakılların akarsu yatağı
boyunca taşınması ve depolanması sonucu oluşmaktadır. ÇakıItaşı kalın
lıklan ve geometrileri çakılların sığ ve küçük fakat zaman zaman güçlü
akıntılann etkinliğine açık dere yataklannda depolandığını göstermektedir (Miall, 1978).

2. Masif Çamurtaşı Fasiyesi
Bu fasiyes dokusal özeIlikleri bakımından siltli/killi çamurtaşı ile
kumlu/çakıllı çamurtaşı arasında yer alan, masif görünümlü veya belli
belirsiz katmanlanma özelliğinin izlenebildiği kırmızı çamurtaşlarını tanımlar. Çamurtaşlan kötü boylanmalı olup yanal olarak devamlılıklan izlenebilen düz tabanlı, kalın tablamsı yataklar biçimindedir. ÇakıIlı çamurtaşlarındaki çakıloranı geneIlikle %lS'ten fazla değildir ve çakıIlar
çarnur içerisinde gelişigüzel bir şekilde dağılmıştır. Çamurtaşı genel olarak açık kırmızı ile koyu kahvemsi kırmızı arasında değişen tonlardadtr.
Yer yer ise yeşil, san ve koyu kahverengi benekler ile karakterize edilen
menevişIi bir görünüm kazanmıştır. Çamurtaşlan sık olınamakla beraber
kumtaşı, silttaşı ve kiItaşı ara katmanlan da içermektedir. Bu ara katmanlar san, yeşil, kırmızı veya koyu kalıverenkli olup, ince tablamsı geometrili veya yayvan mercekler halinde bulunmaktadır. Tablamsı yaygılann
kalmlıklannda yanalolarak belirli bir değişim söz konusu değildir. Bu
yaygılar ve mercekler masif veya paralel laminalı tekli birimler olarak
görülmekte ve yer yer küçük ölçek aşındırmalı tabanlar ile karakterize
edilmektedir.
Çamurtaşı fasiyesi, yağışlar sonucu suyla aşın düzeyde doygun hale
gelmiş ince taneli gerecin çamurlu yaygılar halinde yamaç aşağı akarak
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düşük eğimli yüzeylerde depolanması sonucu oluşur (Miall, 1978). Ça-

kıllı çamurtaşlan ise ardalı akışkan özelliği sunan kaba çakıllı moloz akmalannın çamurlumatriksçe zengin olan bir çeşididir. Çamurtaşı fasiyesi, akan su yaıaklarının çevresinde yer alan taşkın ovalannda da

gerçekleşir.

Bu çokelim taşkınlara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ça-

murtaşı çökelleri ile ara katmarılı olarak bulunan kumtaşı, silttaşı ve kil
yaygılan çamurtaşı ortarnına sağanak yağışlar sonucu oluşan yüzeysel
akmalar ile taşınmış ve çok hızlı bir şekilde depolanmış çökellerdir (Mi-

all, 1985; Turnbridge, 1984).

3. Dalga Rıpıllı Kumtaşı/Silttaşı Fasiyesi
Bu fasiyes, kalınlıklan birkaç santimetre ile 10-15 cm arasında deği
şen, tablamsı geometrili kumtaşı ve silttaşı yaygılan ile karakterize edilmektedir. Kumtaşlan genellikle ince/çok ince taneli olup, iyi boyIanmalı
dır. Bu fasiyes içerisinde sınırlı yayılımlan olan iyi boylanmalı kaba
çakıltaşı çökelleri de yer almaktadır. Düşük açılı düzlemsel çapraz katmanlanma, yatay ve paralel laminalanma ve dalga npıllan, bu fasiyese
ilişkin en belirgin yapılardır. Dalga npıllan çoğunlukla kumtaşı ve silttaşı katmanlannın yüzeyinde gelişmiştir. Bu rıpıllar yuvarlakça çatılı, geniş
genlikli, düz veya hafif kıvnmlı fomılar olarak görülmektedir. Bazı incel
çok ince kumtaşı katmanlan ise çok az bir asimetrik yapı sunan dalga npıllanndan oluşmuş çapraz laminalanmalı setler olarak bulunmaktadır.
Bu fasiyeste yer yer yeşil kil yaygılan da izlenebilir. Çapraz katmanları
ma çakıl taşlan ve bunlarla ara katmanlı olarak bulunan kaba kumtaşla
nnda görülmektedir.
Bu fasiyes zaman zaman dalga hareketinin sığ bir göl kıyısında gerçökelimi yansıtmaktadır (Picard ve High, 1972; Reineck ve
Singh, 1973). Paralellaminalanmalı kumtaşlan silttaşlan ile kil çökelimi
gölün durgun dönemlerinde gerçekleşmiştir. Çapraz katmanlı çakıl taşlan
ile kumtaşlan ise küçük boyutlu dere yataklannın göle açılan ağızlarında
gelişen ağız ban deltası çökeileridir.
çekleşen

4. Paralel Laminalı Silttaşı/Kiltaşı Fasiyesi
Bu fasiyes çok geniş alanlar boyunca izlenen ve oldukça kalın istifler
oluşturan paralellaminalı ve yeşil/boz renkli silttaşı ve kiltaşını tanımlar.
Paralel laminalar karakteristik olarak kağıt inceliği ile birkaç milimetre
arasında değişen kalınlıklara sahiptir. Bu fasiyes içerisinde yer yer kalın
lık1an birkaç santimetre ile birkaç desimetre arasında değişen masif silttaşı, çamurtaşı ve çok ince kumtaşı katmanlan da içertnektedir.
Bu fasiyes, alabildiğince durağan derince bir su kütlesinde (açık göl)
asıntıdan gerçekleşen çökelimi yansıtmaktadır (Picard ve High, 1972).
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Kalın ve masif kumtaşı ve silttaşı ara katmanları episodik olarak göle gelen çökel girdisindeki değişimi yansıtmaktadır.
Çandır kazı yerindeki sığ akarsu yatakları içeren çamur düzlüğü ve
sığ göl kıyısı ortamları ile karakterize edilen istif, çamur
düzlüğü ortamının zaman içerisinde giderek sığ bir göl ile kaplı alana dö-

yüksek enerjili

nüştüğünü göstermektedir. Bu sığ gölsel alan Miyosen sonunda oldukça
kurak iklim koşullarının ve yoğun buharlaşmanın egemen olduğu geçici

gölortamı koşullarına dönüşmüştür.

Kazı Çalışmaları
Yukarıda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilen 1991 yılı çalış
maları, 3 ve 4 numaralı lokalitelerde yürütülmüştür. 1989 ve 1990 yılı kazılarının gerçekleştirildiği 3 No'lu lokalitede, yeni açmalara başlanarak
çalışmalar genişletilmiştir. Bu yıl ilk olarak, 1990 yılında kazılmaya baş
lanılan A açmasının hemen güneyinde D açması olarak adlandırılan ve
3x3 m boyutlarında yeni bir çukur açılmıştır (Şekil: I). Söz konusu açmada da, daha öncekilerde olduğu gibi yüzey toprağının altında altere olmuş kireçli kırmızı çamurtaşı/kırmızı çamurtaşı/yeşil karbonatlı tabaka!
kırmızı çamurtaşı şeklinde bir. tabakalanmayla karşılaşılrnıştır (Şekil: 2).
D açmasında altere olmuş kireçli kırmızı toprakta az sayıda ve kırıntı halinde fosil parçaları bulunmuş; ancak, bu tabakadan sonra yaklaşık 2 m
derinliğe kadar inilmesine karşın fosil bulgu ele geçmemiştir.

Önceki yıllarda açmaya başlanılan KLMN ve A açmalarında da de-

rinleşme ve temizlik çalışmalarına devam edilmiştir (Şekil: I, 3 ve 4).
Bunun yanı sıra, C açmasında kazılara başlanmıştır. Bu açma, daha önceki yıllarda MTA uzmanları tarafından yapılan çalışmalarda açılan alanı
ve KLMN açmasının doğu duvarını içine alacak şekilde yerleştirilmiştir.
C açmasının özellikle batı kenarına yakın olan bölgelerinde bol sayıda
fosil ele geçirilmiştir (Şekil: 5 ve 6). KLMN ve A açmaları arasında kalan ve birinci yıl tabakalaşma eğiminin sağlıklı bir biçimde alınabilmesi
için bırakılan alana da bir açma adı verilmiştir. O açması olarak tanımla
nan bu bölümde henüz fosil bulunamamıştır. D açmasında fosil bulunmamasına karşın, sözü edilen bu açmalarda yeşil karbonatlı tabakanın altın
da yer alan kırmızı çamurtaşından oluşan tabakada bol sayıda fosil ele
geçirilmiştir. Bu açmaların güneyinde fosil bulunmaması, 3 No'lu lokalitede, güneye doğru gidildikçe buluntuların azaldığı izlenimini uyandır
maktaysa da bu yargının yapılacak deneme açmalarıyla desteklenmesi

gerekmektedir.
Kazı çalışmalarının yürütüldüğü ikinci alan, 3 No'lu lokalitenin yaklaşık 60 m kuzeyinde bulunan ve bu lokaliteden bir vadi ile ayrılrnış olan
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4 No'lu lokalitedir. Burada 2x2 m'lik yeni bir açmaya başlanmış ve 4A
olarak tanımlanmıştır. 4A açmasında kalın bir tabaka oluşturan yüzey
toprağının temizlenmesinden sonra, karşımıza çıkan kırmızı-yeşil renkli
ve son derece sert ve yağlı, kömür görünümlü bir katman temizlenerek, 3
no'lu lokalitenin paraleli yeşil renkli karbonatlı tabakaya gelinmiştir. Bu
açmada fosiller, 3 No'lu lokaliteninkine benzer biçimde karbonatlı tabakanın hemen altında, ancak daha açık renkli kırmızı çamurtaşından çıka
nlmıştır (Şekil: 7). Bu açmadan ele geçen buluntular, diğer lokaliteye
oranla daha koyu kahverengi renkte ve genelde daha az korunmuş parçalardan oluşmaktadır. llk verilere göre bu alan fosil verimliliği açısından 3
No'lu lokalite kadar iyi olmamakla birlikte, bazı kemiklerin bütün olarak
ele geçirilebilmesi açısından önemlidir. Bu çökeller 3 No'lu lokaliteye
oranla, çamur düzlüğünden Miyosen gölünün kıyı kesimlerine doğru ilerlediğimize işaret etmektedir.
1991 yılı çalışmaları sonucunda bovidae (öküzgiller, Resim: 1-3),
eervidae (geyikgiller, Resim: 4-5), giraffidae (zürafagiller, Resim: 6-7)
ve suidae (domuzgiller, Resim: 8) familyalarma ait fosiller ele geçirilmiştir. Buluntulann
maktadır. Bovid'ler

büyük çoğunluğunu bovid'lere ait örnekler oluştur
genelde hypsodontus, caprotrogoides ve turcocerus
türleriyle temsil edilmektedir. Cüce geyik türü micromeryx'e ait olan tüm
ve bozulmamış altçeneler önemli buluntularımız arasındadır. Bu örnekler
üzerinde yapılan tafonomi ve paleoekoloji yorumlanna önümüzdeki yıl
larda geniş olarak değinilecektir.
Çalışılan lokalitelerde fosil yatağının sınırlarını belirlemek ve kuzey
ucunu saptamak amacıyla deneme açması çalışmalan yapılmıştır, Bunlardan ilki, 3 No'lu lokalitede KLMN açmasının 14 m kuzeybatısında, tepenin yamaç başlangıcında açılmıştır ve 1,5x8 m boyutlarındadır. Hiçbir
buluntunun ele geçmediği bu açmada tabakalanma diğer açmalardan
farklı değildir (Şekil: 8). 3 No'lu lokalitenin yaklaşık 90 m batısında yer
alan tepede açılan ve yamaç boyunca uzanan ikinci deneme açması ise
1x32 m boyutlanndadır. Bu tepe katmanlan yönünden diğer iki lokaliteden farklılık göstermemektedir ve birinci deneme çukurunda olduğu gibi
kayda değer bir bulgu ele geçmemiştir. Bu sıralanma, geniş çamur düzlüğünün batıya doğru uzandığına işaret etmektedir.
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1991 YILI ÇAYÖNÜKAZıLARı
Mehmet ÖZDO(;AN*
Aslı ÖZDO(;AN
Isabella CANEVA
Michael K. DAVIS
Alpaslan KOYUNLU
İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı adına, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Edebiyat Fakültesi ve Kültür Bakanlığı'nın parasal desteği ile Güneydoğu Anadolu Karma Prehistorya Projesi kapsarm
içinde sürdürülmekte olan çayönü kazı çalışmaları, 16. dönemini tamaın
lamıştır, Bu yılki çalışmalarımız da kazı, kazının doğu alanının onanm
ve korunması ile çevre düzenlemesi olarak üç değişik alanda sürdürülmüştür. Kazı çalışmalannın ağırlığı çanak çömlekli Neolilik dönem tabakalanna verilmiş, aynca çanak çömleğe geçiş süreci ile çayönü'nün en
eski dönemi yeniden araştırılmıştır, Kazı, daha çok geçen yıl başlanan açmalarda yoğunlaşmış, ancak kuzeye doğru il yeni açma birimi daha açıl
mıştır, Yerleşmenin doğu kesiminde, 4200 m-lik alanda koruma, onanm
ve düzenleme işleri de geniş ölçüde bitirilmiştir. Bu yıl aynca uzun yıl
lardan beri ara verdiğimiz Hilar kayalıklan ile ilgili araştırmalanmıza yeniden başlama olanağını da bulduk.
1991 yılında, Güneydoğu Anadolu Karuıa Prehistorya Projesi ve buna bağlı olarak çalışan çayönü kazılannın kapsarm, yeni uzmanların katı
lırm ile yalnız uzman sayısı bakırmndan değil, ilgi alanı açısından da genişlemiş, bölgeyi bir bütün içinde ele alan kapsamlı bir projeye
dönüşmüştür. Prof. Dr. Halet Çambel ile Prof. Dr. Robert Braidwood'un
genel yönetimindeki projenin çekirdek ekibi Doç. Dr. Mehmet Özdoğan'ın başkanlığı ve Aslı Ozdoğan'ın alan yönetimi altında, prehistorya
•

Doç. Dr. Mehmet ÖZDOÖAN, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dab, 34459,ISTANBUL.
Araş. Gör. Aslı ÖZDOÖAN, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prelıistorya Anabilim
Dalı, 34459, ISTANBUL.

Isabella CANEV A, Roma Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, LTALYA.
Michael K. DAvIs, Chicago Üniversitesi, Orienta1 Institute, A.B.D.
Alparslan KOYUNLU, Y. Mimar.
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için Michael Davis, Dr. Isabella Caneva,Hilar Kayalıklan ve Geç Antik
dönemler için Prof. Dr. Equini Eugenia Schneider, Dr. Marcello Spanu,
koruma ve onanm için Y. Mimar Alpaslan Koyunlu, Arkeolog- Restoratör Ahmet Demirtaş, jeoarkeoloji ve çevre araştırmalan için Dr. Alberto
Palmieri ve Dr. Bruno Marcolongo, köy mimarisi için Doç. Dr. ZÜ1kÜf
Güneli'den oluşmuş; bulunm çizimlerini Arkeolog Desinatör Bengü Kı
hçbeyli, bulunm onanmı ve fotoğraflaması ile açma yönetimini Arkeolog
Necmi Karul, fotoğraf çekimini Murat Çaloğlu, mimari çizimleri Roberto
Manigrasso, Hilar araştırmalannı Giorgio Bejor, açma yönetimini Arkeolog Nurcan Yalman, Çiğdem Köksal, Tank Güçlütürk. prehistorya öğren
cileri Didem Birkalan, Zeynep Şahin, Gülçin İlgezdi, Çiler Altınbilek,
Ahmet Ayhan ve Nermin Bayçin üstlenmiştir. Bilgisayar girişleri Yasemin Solak ile Didem Birkalan tarafından gerçekleşmektedir. Bakanlık uzmanı olarak bu yıl bize katılan Yavuz Ortaakarsu, tam bir uyum göstererek her bakımdan yardımcı olmuştur. Her bakımdan çok güç olan koşul
lar altında gerçekleşen 1991 yılının başansı, tüm üyelerimizin büyük bir
özveri ve anlayış içinde çalışmalannın sonucudur. Kendilerine ve parasal
desteğin sağlanmasında kolaylık gösteren Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim'e, bize her türlü kolaylık ve anlayış gösteren Diyarbakır Müze Jylüdürü Necdet İnal'a, Ergani'de her işimizi çözümlernek için çırpınan Öztürk
ailesi ile, manen destek olan Ergani Kaymakamlığı'na da çok şey borçluyuz. Bu yıl da bize destek veren Turkse Shell'e teşekkür etmek bizim için
zevkli bir görevdir. Kazımıza bu yıl konuk olarak gelen Prof. Dr. Eugune
Cheruyh ile Prof. Dr. Donald O'Henry'e görüşleri ile önemli katkılarda
bulunmuşlardır; ekibim adına kendilerine teşekkür ederim.
Önceki yıllarda olduğu gibi değerlendirme, analiz ve yayın hazırlığı
ve dışı bir çok enstitü ve laboratuvarda yoğun olarak

çalışmalan yurt içi
sürdürülmüştür.

GÜNEYDOGU ANADOLU KARMA PREHİSTORYA PROJESİ
ÇAYÖNÜ sszıs: AMAÇ VE İLKELER
1963 yılında İstanbul ve Şikago Üniversitelerinin işbirliği ile kurulan
ve daha soura, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından çok sayıda bilimsel
kuruluşun katılımı ile gelişen Güneydoğu Anadolu Karma Prehistorya
Projesi ve buna bağlı olarak da Çayönü kazılan, 1990 yılında uzun süreli
bir çalışma programına karar vermiş, bu çalışmanın ilke ve amaçlan belirlenmişti. Onceki yıla ait yayınlarımızda- aynntılan ile belirtilen yeni
çalışma ilke ve amaçlannı burada kısaca özetlemekte yarar görüyoruz:
(I)
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Bakınız Özdoğan, et al 1990 Yılı çayönü Kazı
Toplannsı I, s. 98-99. Çanakkale 1991.

ve Onarım

Çalışmaları,

XILI. Kazı Sonuçları

1) çayönü kazılannın daha geniş kitlelere tanıtılması için, tanıtım,
sergileme, ören yeri düzenleme ve onanma ağırlık verilmesi.
2) çayönü kazı alanlanndan, doğu kesimdeki büyük açmanın gelecek kuşaklara görselolarak aktanlabilecek şekilde düzenlenerek onarıl
ması, burada, yanm kalan bazı işlerin bitirilmesi dışında, yeniden kazı
yapılmaması, bu alanın düzenlendiği şekli ile dondurulması. çayönü kazı
alanının, doğal güzelliği ve arkeolojik yapıyı bozmayacak bir koruyııcu
çatı ile örtülerek, ilk tanm ve köy örnek müzesi haline getirilmesi.
3) İleriki yıllarda Çayönü Tepesi'nde yapılacak kazıların belirli sortınlara yönelik olarak sürdürülmesi.
4) çayönü kazısının, çevresindeki diğer tarihi yerleşim yerleri ile birlikte bir bütünlük sağlayacak şekilde ele alınması. İlk: aşamada, çayönü'nün devamı niteliğindeki tarihi Hilar kayalıklannda 1979 yılında ara
verdiğimiz çalışmalara yeniden başlatılması, Yayvantepe-Til Huzur höyüğü ile Papazgölü (Gölçiftlik) ve Gölbent yerleşmelerinin.ele alınması.
Sivil mimari, anıt ve höyüklerin belgelenmesi.
5) Yayın ve tanıtıma hız verilmesi
Bu amaçlar doğrultusunda 1991 yılında çayönü ve Hilar
nnda yapılan çalışmalan şu şekilde özetleyebiliriz':

kayalıkla

ÇAYÖNÜ KAZ! ÇALIŞMALARI

Bu yıl da çayönü kazılannın ağırlığı 1989 yılında başlamış olduğu
muz kuzey kesimdeki Halaf öncesi çanak çömlekli yerleşim alanına verilmiştir. Bu kesimde önceki yıllarda açılmış olan 9 açma birimine ek
olarak, yerleşmenin kuzey sınınnı belirlemek amacı ile iki yeni açma daha açılmış ve böylelikle bu kesimdeki çalışma alanı 950 m-yi bulmuştur.
Bunun dışında, onanm ve düzenleme çalışması yapılan alanlarda da sı
nırlı bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).

l) Esas Kazı Alanı
Kazı çalışmalannın ağırlığını oluşturan kuzeyalanda, 25 E,F,G,H,t
ile 24,26 G açmalannda çalışılmıştır. Bu geniş alan içinde, kazı alanı ikiye bölünmüş, güneyde 25 1 açmasında çanak çömlekli höyük ile çanak
çömleksiz höyük arasındaki geçişi izlemek için derinleşilirken, diğer
alanlarda yatayolarak yapı katlannın izlenmesine çalışılmıştır. Ancak en
kuzeyaçma olan 25 E'de, beklenmedik bir şekilde, çanak çömleksiz tabakalara, yüzeye çok yakın olarak girilmesi, yeni bir durum ortaya çıkan-

(2)

Yayvantepe Kurtanna Kazısı ile çevre araştırmalan ayrı olarak yaymlanmaktadır.
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mış-tır. Bu nedenle kazı alanlan, içerdikleri dönemlere göre ayn bölümler altında anlatılacaktır,

a- Çanak-çômlekli evre
2 ve 3. Yapı Katlan: Bu yapı katına ait plan vermeyen bazı duvar
parçalanna yeni açılan 25 F açmasında rastlanmıştır, böylelikle bu tabakaların kuzeye doğru genişlediği ve aşınma ile ortadan kalktığı anlaşıl
mıştır. Kazı alanının aynı evreye getirilmesi için, bu tabakalardan kalan
bütün duvarlar kaldınlmış, ancak batıdaki teras duvannın bir bölümü bı
rakılmıştır.

4. Yapı Kan (Çizim: 2, Resim:l): Geçen yıl kazı alanının büyük bir
kesiminde bu yapı kan ortaya çıkartılmıştı, Bu mimarinin devamının bulunması için bu yıl kuzeye doğru kazı alanı genişletilmiş ve yeni açılan
25 F açmasında, bu yapı katının çok iyi korunmuş olduğu görülmüş, bunun üzerine kazı alanı 25 E açması ile kuzeye doğru bir açma daha sürdürülmüş, ancak duvarların biraz devam ettikten sonra yapılan kuzeyden sı
nırlayan büyükçe bir duvar ile kesildiği görülmüştür. Bu duvarın yerleş
meyi sınırlayan bir çevre duvan mı olduğu, yoksa mimarinin bu açma
yüzeyinin 1979 yılında derin olarak sürülmesi sırasında mı yok olduğu
anlaşılamamıştır,

Bu yapı katına ait bu yılortaya çıkan kalınnlar geçen yılki yapı
kompleksinin devamı niteliğindedir. Doğu ve batı yönlerindeki teras duvarlan gene devanı ermiş, teras duvarlannın en az 3 yenileme evresi olduğu anlaşılmıştır. Bu yapı katına ait duvarlann, yer yer 6 taş sırası yükseklikte korunmuş olmasına karşılık, kerpiç duvar izleri, taban ve ev içi
buluntulara rastlanmanıış olması, bu evre yapılannın terk edildikten sonra bir süre açık kaldığını göstermektedir. 25 G'de, kubbeli bir fırın yıkın
tısı ile, kireçli toprakla samanlı kerpiç toprağın kanşımından yapılma,
"petek" (Resim: 2) gibi, pişmemiş depo kaplanna rastlanmıştır.

b- Geçiş evresi
1990 yılında 24 ı açmasında, 4. tabakanın altında, çok az çanak çömlek veren bir ara katmana rastlanmış, bunun da altında, açmanın yalnızca
güney kısmında, çanak çömleksiz döneme ait bir yapı katı olduğu anlaşıl
mıştı. Ancak, açmanın batı ve kuzeyinde, dike yakın bir açı ile gelen
Tunç Çağ, Kalkolitik ve Neolitik dönem yamaç akınnlarının bulunması,
bu açmada kesin sonuç alınamayacağını da göstermişti. Bu nedenle 1991
yılında, 25 ı açmasında derinleşilerek, çanak çömlekli dönem ile çanak
çömleksiz dönem arasında bir kesinti olup olmadığının incelenmesine karar verilmişti.
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25 ı açmasında 4 yapı kannın dolgulan temizlendikten sonra, 5. tabaka olaraktanımladığımızkalın bir ara dolguya girilmiştir. Bu dolgunun
alt kısımlannda, içinde bazı kerpiç duvar parçalan ve bozuk durumda
ocak, çakıllı tabanıara rastlanması üzerine, bunlar 6. tabaka olarak kabul
edilmiş, ancak niteliği tam olarak anlaşılamamıştır (Çizim: 3, Resim: 3).
Dolgunun içinde, çanak çömlek parçalan en alta kadar, azalarak devam
etmiştir.

c- Çanak çömleksiz evre
25 i açmasının güney yansında, 6. tabaka dolgusunun hemen altında,
çanak çömleksiz döneme ait, "EP" yapısı olarak tanımladığımız, (Çizim:
3, Resim: 4) dörtgen planlı, taş duvarlı büyük bir yapıya rastlanmıştır,
Yapının dışında, avlu niteliğinde bir çakıl döşeme vardır. Yangın geçirmiş olan yapının içinde, kanşık durumda kerpiç topanlan ve başta öğüt
me ve vurgu taşlan olmak üzere çeşitli aletler bulunmuştur. 7. tabaka olarak tanımladığımız bu yapı katında otaya çıkan mimari, Çayönü'nde
. çanak çömleksiz döneme ait "hücre planlı yapılar evresi"nin üzerinde hemen yüzeyin altında oldukça aşınmış ve tahrip olmuş bir şekilde elimize
geçen "geniş odalı yapılar evresi"ne aittir. Ele geçen buluntular da bu evreye ait olabileceğini işaret etmektedir. İleride yapılacak çalışmalar bu
yorumumuzu doğrular ise, Çayönü höyüğünde, M.O. 7500 yıllanndan
başlayan yerleşimde, 6. bin yıla geçerken kesinti yok demektir. Ancak,
hangi evreye ait olursa olsun, kuzey terasta çanak çömleksiz döneme ait
yapının kannın bulunmuş olması, Çayönü yerleşmesinin sandığımızdan
çok dalıa büyük olduğunu ve kuzeye doğru uzandığını göstermiştir.
d- 25 E Açması

Yukanda da kısaca değinildiği gibi, bu yıl kuzeyde, çanak çömlekli
yapıların devamını bulmak için yeni bir açmaya başlanmış, ancak bu dönem mimarisinin devam etmeden kesildiği görülmüştü. Bu tabakanın altında, 30 cm kadar kalınlıkta, hemen hemen steril ve çok sert bir toprak
katmanına girilmiş, bunun üzerine açma iki bölüme aynlarak alan daraltılmıştır. Açmada derinleşilen doğu yanda, gene çok sert bir toprak katmanı içinde, çanak çömleksizdöneme ait, taş duvarlı büyükçe bir yapıya
rastlanmış (Çizim: 4, Resim: 5), bunun da altında, Çayönü'nde şimdiye
kadar görülen dolgulardan çok farklı bir yanık katmana girilmiştir. Bu
katmanın dolgusu içinde, üzerinde boya izleri bulunan sıva parçalannın
da bulunması üzerine, bir kerede tam olarak açılabilmesi için kazı durdurulmuştur. Bu dolgu içinde bulunan yontmataş aletler de, Çayönü'nde daha önce tanıdıklanmızdan oldukça farklı özellikler göstermektedir.
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Eski höyük alanının kuzeyinde, çanak çömleksiz tabakaların var ol1989 yılında yapmış olduğumuz sondajdan bilinmekteydiı, Ancak sondjda bu katman, yüzeyin 3.5 m kadar altında, taban suyu içinde
gelmişti (Resim: 6). Derin sondajın 10 m kuzeybatısında çanak çömleksiz evrenin, yüzeyin 50 cm altına kadar yükselmesi, mimari, toprak niteliği ve buluntu bakımından da bir farklılık göstermesi, bu kesimde farklı
bir höyükleşme olduğu izlenimini vermiştir; ancak bu konuda kesin bir
yargıya varmak için kazı alanımız henüz çok küçüktür.
duğunu

2- Hôyiik Doğu Kesimi
Onanm ve koruma alanı olarak seçilen doğu kesim açmalanndaki
kazı, bu alanın düzenlenmesi sırasında bozulabilecek yerler ile eksik kalan bazı işlerin tamamlanmasına yönelmiştir. Bu nedenle alanın dört değişik kesiminde çalışma yapılmıştır:
a) 27-291K Açma/arı:

Eski kazı alanının kuzeydoğu kesiminde 1968, 1970 ve 1972 yılla
nnda bir dizi hücre planlı yapı ortaya çıkartılmış, ancak bu yapıların kuzey duvarlan kazı alanı dışında kalmıştı. Daha sonraki yıllarda, höyüğün
başka kesimlerinde yapmış olduğumuz çalışmalar, hücre planlı yapıların
kuzey taraflannda ayn bir giriş odası bulunduğunu göstermişti. Bu nedenle bu kesimdeki yapıların tam olarak onanlıp düzenlenmesi için dar
bir şeridin açılmasına karar verilmiştir. Bu şeridin açılması, aynı zamanda 1972 yıllanndan beri akan toprağın da kaldınlmasını ve yıkılan açma
duvarlannın düz bir hatta getirilmesini öngörmekteydi.
Açılacak olan bu şerit aynı zamanda eski höyük yamacını da içine almakta, kısa bir mesafede Demir Çağ'ından Neolitik Çağ'a kadar her dönemin akıntılan bulunmaktaydı. Bunun üzerine 1972 yılından beri akan
toprağın da yığılmış olması, tabaka izlenmesini oldukça güçleştirmiştir.
Tüm alanda ilk olarak çanak çömlekli döneme ait akıntı ve dolgular izlenmiş, döneme göre değişen yamaç eğimleri kesin olarak saptanmıştır.
Çanak çömlekli Neolitik höyük yamacının doğuya doğru olan eğimi de
belirlenmiş; bu dönemde yerleşmenin 26 İ-27 İ açma sınınnda çok dik
bir eğim ile bittiği belli olmuştur. İlk Tunç Çağı'na ait, oldukça derinlere
inen çukurlar, doğu teras üzerinde de Demir Çağı'na ait tabakalar saptanmıştır. Geç dönem tabakalannın, alttaki "geniş odalı yapılar evresi"nin
duvarlannı tüinü ile bozduğu, yer yer de "hücre planlı" yapıların içine ka-

(3)

Bakınız Özdoğan

Ankara 1990.
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et al 1989

Yılı

Çayaônü

Kazıları

Xii. Kazı

Sonuçları Toplanusı

I, s. 76,

dar bu bozulmanın devaro ettiği, ancak genelolarak bu
rumda olduğu belli olmuştur.

yapıların

iyi du-

Hücre planlı, yapıların planları ve kuzey teraslan ile yeni bir çok bilgi
elde edilmiştir. üzeilikle CY yapısının kuzeyinde çok kalın ve özenle yapılmış bir teras duvan ortaya çıkmış, terasın öbür tarafında da yığın halindeki kemiklerden, bu kesimin çöplük olarak kullanıldığı, ayrıca hücre
planlı yapıların bazen kuzeyde kapalı bir avlusu bulunduğu da anlaşılmış
tır. Bu yılın ilginç buluntusu CX yapısının kuzey hücrelerinde ele geçen
ve çayönü'nden bu yıla kadar bilinen 600 iskeletten farklı özellikler gösteren 7 iskelettir (Resim: 7). Buulardan, orta yaşlı kadınlara ait olan ikisinin doğum sırasında öldüğü, ve bebeğin daha rahimde bulunduğu, çocuklardan ikisininde ikiz olduğu anlaşılmıştır (Resim: 9). Bir başka erkek
iskeleti de, bir çocuk iskeletine sanlmış durumda bulunmuştur (Resim:
11). çayönü'nde gene ilk kez iskeletler ile birlikte bazı ölü armağanlan
ele geçmiştir (Resim: 10, 12); bunlann arasında özellikle çakrnaktaşı ve
obsidyen aletler dikkati çekmektedir. Gömülerin ölü armağanlan ile birlikte bulunmuş olması, esas çayönü evresinin sonlanna doğru inanç ve
ölü gömme adetlerinde bazı değişikliklerin başladığını göstermektedir.
b) 26 M Açması:

Önceki yıllarda doğal etkenler ile akan açma kenarlannın düzeltilmesi için, ızgara planlı GR yapısının kuzey kesiminin kazılması gerekmiştir.
Bu kesimde çakıl döşeli meydanın kuzeye doğru devaro ederek hücre
planlı yapıların altına girdiği ve bu yapıların altında başka "taş döşemeli
yapılar" ın bulunduğu belirlenmiştir.

c) 29-30 M Açması (Çizim: 5, Resim: 13,14)

Bu yıl Kafataslı Yapı'mn onarılarak, çevresinin düzeltilmesi, Terrazo
tabanlı yapı ile arasına daha önceki yıllarda kaldırılmış olan ızgara planlı

yapının yeniden yerleştirilmesi planlanrrııştı. İki yapı arasındaki boş alan

1986 yılında açılmış, ve kazı, sert ve ana toprağa çok benzeyen, ancak
içinde tek tük yanık parçacıklan olan bir dolguda kalmıştı. Bu alanda kazı dondurolmazdan önce söz konusu dolgunun yeniden incelenmesine kararverilerek 5xlO m lik bir alarıda derinleşildi. Bu çalışmanın sonunda,
sert dolgunun altındaki, yanıklı tabakanın çayönü'nün ilk yerleşmesi olarak bildiğimiz "yuvarlak planlı yapı evresi"nden de eski olduğu aulaşıldı.
Bu kesimde yuvarlak planlı ikikulübe, ateş çukurlan, kireç sıvalı tabanlar belirlendi. Yapılardan birinin taban altında ana toprağın içine açılmış
bir çukurda bir hocher şeklinde yatan 20-30 yaşlannda ölmüş bir kadının
iskeleti bulundu. Böylelikle ilk kez çayönü'nün en eski evreleri ile ilgili
veri elimize geçmiş oldu.
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ONARıM VE ÇEVRE DÜZENLEME
Bilindiği gibi çayönü yerleşmesinin gerek gelen ziyaretçilere, gerekse ileriki kuşaklara daba iyi aktanlması için uzun vadeli bir proje hazır
lanmış ve bunun ilk aşaması da 1990 yılında uygularımıştı. çayönü kadar
eski bir kazı yerinde, bu kadar geniş bir alandave harçsız küçük taşlar ile
yapılmış bir mimarinin, daha doğrusu bir yerleşmenin tümü ile ele alınıp
onanlmasının dünyada başka bir örneği yoktu. Ayrıca, çayönü yerleşme
sinin bulunduğu doğa koşulları ve yerleşmenin çok kolayeriyen toprağı
da başka sorunlar ortaya çıkartmıştı. 1990 yılında gerçekleştirmişolduğu
muz kornma, omanm ve düzenleme çalışmalannın başanlı olup olmadığı
ancak bir kış geçtikten sonra belli olacaktı; daha başında çalışmanın pHinlanma aşamasında, yapılanların bir kısmının doğal etkiler ile bozulacağı
nı da göze almıştık, 1991 yılı kazı mevsiminde, başlatamadığımız ot mücadelesinin getirdiği sorunlar dışında, yapılan işlerin tümü ile hiç
bozulmadan ayakta kalmış olması, projenin başansını kanıtladığı için,
1991 yılında da, aynı ilkeler doğrultusundaçalışmaya devam edildi.

1991 yılı onanm ve çevre düzenlemesi çalışmalan gene aynı alanda,
höyüğün doğu kesiminde sürdürülmüştür. Bu yılın sonunda, bazı ufak ayrıntılar dışında 70x50 m lik bir alan, ilk projeye uygun olarak düzenlenmiş ve bu kesimdeki çalışmalanmız hemen hemen sonuç aşamasına gelmiştir. Doğal aşınmayı ve açma kenarlanmn yıkılmasını önlemek için
kornma duvarlan yapımına devam edilmiş, geçen yıl yapılanlara ek olarak 70 m uzunlukta kuru duvar örülerek (Resim: 15) üstü sıvanmış, ayrı
ca nehir kenanna, da, tepenin akmaması için 30 m set duvan yapılmıştır.
Taban suyunun koruma alanı içinde birikmesini önlemek için akaçlamaya önem verilmiş ve taban altına, geçen yıl yapılanlar ile bağlantılı boruızgara sistemi oturtulmuş, kuru duvarların dışında da yüzey suyu için
akıntı kanalları yapılmıştır. Söz konusu alan içinde, geçen yıl onanlan
yapıların yanı sıra bu yıl 7 yapı daha onanlmıştır.

1991 yılı içinde onarılan yapılar şunlardır
a) BF yapısı: (Resim: 8) Koruma için seçilen alanın kuzeydoğu
ucunda bulunan ve çayönü çanak çömleksiz döneminin en son dönemini
temsil edilen bu yapı 1970 yılında açılmış, bir kısmı da 1972 yılında mozaik tabanlı yapının açılması sırasında kaldırılmıştı. Aradan geçen süre
içinde yapı tümü ile dağılmıştı.
b) Kafataslı yapı: (Resim: 16) çayönü'nün en önemli ve en ilginç yapılarından biri olan Kafataslı yapı'nın en son yenileme evresi 1985 yılın
da sökülerek Diyarbakır Müzesi'ne taşınmış ve 1990 yılında bu müzede
sergilenrnek üzere yeniden kurulmuştu. Kazı yerinde yapının ilk yapım
evrelerinden biri, iskelet depolanan bodrumlan olan evre bırakılmış ve
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yapının bozulmaması için de toprak ile örtülmüşttı. Bu yıl yapının içindeki toprak boşaltılmış, bozulan bazı duvarları, aslına uygun olarak yeniden
yapılmış, yıkılma tehlikesi gösteren yerleri de desteklenmiştir. Yapının
en ilginç bölümünü oluşturan bodrumlar, ancak görülecek ve derinliği
belli olacak kadar açılmıştır. "Çayönü yerleşmesinin üstünü örtmek" projesi gerçekleştiğindeyapının daha değişik bir biçimde, iskeletleri ile birlikte sergilenmesi düşünülmektedir.
c) Saltaşlı yapı: (Resim: 17, 18) 1964 yılında ortaya çıkartılan ve
çayönü'nün en eski ve en görkemli yapılarından biri olan bu yapı da, doğal etkilerden korunması için toprak ile örtülmüş, önüne de bir destek duvarı yapılmıştı. Bu yıl yapı tümü ile yeniden açılmış, aradan geçen 26 yıl
içinde arka duvarın ve özellikle payandaların tehlikeli bir şekilde eğim
lendiği görülmüştür. Bunun üzerine arka duvar, taşlar tek tek numaralanarak sökülmüş ve aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır. Yapının çevresinde örülmüş olan ve görünüşünü bozan koruma-set duvarı da sökülmüş, nehire doğru yeni bir toprak dolgu yapılarak, görünümü bozmayacak yeni bir set duvarı ile bu dolgu desteklenmiştir.
d) lzgara planlı GL yapısı: 1984 yılında Kafataslı yapı açılırken kaldırılan GL yapısı da, orijinaline uygun olarak yeniden yapılmıştır. Bu yapının da güney teras üzerinde kurulması ile, çayönü'ndeki ızgara planlı
yapıların tüm çeşitlernesi sergilenmiş olmaktadır (Resim: 19).
e) lzgara planlı GR yapısı: (Resim: 20) 1984 yılından beri kazısı sürmekte olan birkaç yenileme evresi iç içe olçluğundan planının anlaşılması
güç olan GR yapısı ile ilgili son çalışmalar bu yıl bitirilmiş, yapının en
son evresinin sergilenmesine karar verilmiştir. Bunun üzerine, gene araya
cam tabakası konarak alttaki evre duvarları örtülmüş, üst evrenin eksik
ve bozuk duvarları tamamlanmış ve böylelikle yapının daha rahat anlaşı
lır duruma gelmesi sağlanmıştır. Bu arada yapının 1985 yılında ortaya çı
kan ve aynı yıl korunmak üzere sertleştirilen kireçli tabanının tümü ile
bozulduğu görülmüştür. Bu tabanın daha fazla bozulmaması için üzerine
kaplanan ince bir örtü ile yeniden korumaya alınmıştır.
f) BL Binası: 1978 yılında bulunan ve zaman içinde yıkılan bu yapı
nın, üst evreleri temizlenmiş ve en eski evrenin duvarlan, orijinaline uygun olarak onarılmıştır.
g) lzgara planlı GG Yapısı: Izgara planlı yapıların en eski örneği
olan, ancak çok bozuk durumda bulunan yapının 5 duvarı onarılmıştır.
Böylelikle 1990 ve 1991 yıllarında çayönü yerleşmesinindoğu kıs
mında, 4200 m' lik bir alanda onarım ve çevre düzenlenmesi işi tamamlanmıştır. Bu alan içinde yalnızca hücre planlı bazı yapıların kuzey bitimlerinin onarım işi, bu yılolanaklarımız elvermediği için gelecek yıla
kalmıştır.
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H/LAR KAYALIKLARI
çayönü yerleşmesindenBoğazça ile aynlan, doğal ve tarihi sit alam
olarak 1990 yılında tescil edilen Hilar kayalıklarında 1979 yılında kazıya
zorunlu olarak ara verilmiş, daha sonra 1985 yılında bu alanın topografık
planı çıkartılınıştı. Bu yıl ekibimize Geç Antik çağ uzmanlarımnkatılımı
sağlanmış ve böylelikle kayalık yeniden ele alınmıştır. Bu yıl kayalıkta
yeni kazı yapılmamış, ileri yıllarda daha yoğun olarak sürdürebileceğimi
zi umduğumuz çalışmaların ön hazırlığı yapılmıştır.
Bu yılki çalışmalar topoğrafık planın tamamlanması ve kayalıklarda
daha önceden plana işlenınemiş kabartma ve kalınnların belgelenmesi
şeklinde sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sırasında daha önceden bilinmeyen yeni stel ve kabartmalara da rastlanmış, böylelikle kaya mezarı sayısı
46'ya yükselmiştir. Ayrıca kayalığın çayönü Prehistorik yerleşmesine bakarı yüzünde üçüncü bir nekropol alanı ve yeni mimari izler saptanmıştır.
Onceki yıllarda kayalıkta bulunan bazı parçalar, bu kesimde de tarihöncesi yerleşme olduğu izlenimi vermiştir. Bu yıl ayrıntılı bir toplama yapılması, kayalığın değişik kesimlerinin Paleolitik Çağ'dan orta Çağ'a kadar sürekli olarak kullanıldığını kanıtlamıştır. Bunların arasında Mezolitik döneme ait olabilecek bazı parçalar ile, çayönü külütüre ait izler büyük önem taşımaktadır. Hilar kesimindeki çalışmalara gelcek yıllarda daha yoğun olarak devam edilmesi planlanmakradır.
JEOARKEOLOJİ

Bu yıl, gerek toprak, analizleri, gerek derin sondajdaki katmanların
incelenmesi ve jeoarkeologlann yapmış oldukları değerlendirmeler sonucunda, çayönü'nün eski doğal çevre ortamı ile ilgili birçok yeni veri elde
edilmiştir. Bu arada derin sondajda görmüş olduğumuz sel katmanının,
halen yerleşmenin güneyinden akan Boğazçay'a ait olmadığı, bunun kuzeyden gelen başka bir akarsu tarafından oluşturulduğu kesinlik kazanmıştır. Olasılıkla çanak çömleksiz evre içinde kuzeyden güçlü bir sel gelerek yerleşmenin bir bölümünü kaplamış ve bir süre için küçük bir göl
ya da bataklık oluşmuştur. Daha sonraki aşamada gelen suyun gücünün
azaldığı ve bir menderes kıvnmı yaparak höyüğün çevresini dolandığı
anlaşılmaktadır. Çanak çömlekli Neolitik dönem yerleşmesi bu akarsu terasını teraslar ile destekleyerek teras boyunda kurulmuştur. Tunç Çağ
içinde bu menderes yeniğinin dolmaya başladığı, Orta Çağ'da düzletildiği
belli olmaktadır.

GENEL DEGERLENDİRME
1964 yılından bu yana süregelen kazılar ile Yakın Doğu'nun en geniş
Neolitik Çağ yerleşmesi olan Çayönü'nünde, kuzeye doğru geniş-

açılmış
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ledikçe hiç bilmediğimiz evrelere rastlamaınız şaşırtıcıdır. Bu yılın en
önemli sonuçlanndan biri, çanak çömleksiz Neolitik Çağ yerleşme alanı
mn, önceki yıllarda yapınış olduğumuz en iyimser tahminleri de aşarak
çok genişlemesidir. Bu sonuç yalnızca çayönü yerleşmesi için değil, tüm
Güneydoğu Anadolu açısından önem taşımakta, bu bölgenin Neolitik
Çağ'daki önemini vurgulamaktadır.
Çanak çömleksiz dönem ile Halaf kültürü arasında, 3 m lik tabakabir dolgunun varlığı da ilginçtir. Malzeme çalışmalanınız halen
sürmekte ve daha elimize mutlak yaş belirlemelerinin sonuçlan da gelmemiştir. Ancak daha şimdiden bu dönemin önceden düşünüldüğünden
daha uzun olduğu, Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Suriye'nin en eski çanak çömlek türü olarak bilinen "koyu yüzlü açkılı" çanak çömlekten daha
eski çanak çömlek gruplannın olduğu, özellikle kırmızı astarlı, parlak açkılı ve boya bezemelilerin söz konusu malzemeden daha eski olduğu kesinlikle belli olmuştur. 5. tabakada kırmızı malların altında daha ilkel bir
başka tür daha görülmüştür. Ancak kazı alanı çok dar olduğu için bunlar
ile ilgili yorum, bu yıl için yapılmayacaktır.
lanınış

Çayönü'nde bu yıl en alt evreye ait yeni bilgi elde edilmesi ve Hilar
kayalıklarında Çayönü kültürünün öncüsü olabilecek bazı parçalara rastlanması, bu ilginç kültürün nasıl ve ne şekilde başladığı sorununu çözecek niteliktedir. Önümüzdeki yıllarda, aynı sorunlara yönelik olarak çalışmalara devam edilmesi planlanmakta, olanaklanmız el verirse onanm
ve çevre düzenlemesi de sürdürülecektir.
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Resim: 2- Çanak çömlekli höyükre en üst tabakaya ait teras duvarlarından birinin içine duvar
bozularak yapıimış'depo çukuru "petek"
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Resim: 3- 6. tabakaya ait ocaklar ve çanak: çömleksizyerleşmeye ait "geniş odalı yapılar
evresiline ait EF yapısı

Resim: 4- Çanak çömlekli -çanak çömleksiz höyük geçiş alanı: 6. tabaka ocaldan çanak
çömlekli evreyeve çanak çömleksizyerleşmenin en üst "geniş odalı yapılar

evresi"ne ait EP yapısı
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açmasında bulunan çanak
yerleşmeye ait EE yapısı

Resim: 5- 25 E

çömleksiz

Resim: 6- 24 G derinsondaj ve en altdüzleminde bulunan duvar parçası
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Resim:7- Çanakçömleksiz höyüğün "hücre planlı yapılar evresi"ne ait "meydan"m
kuzeyinde yer alan ex ve CV yapısı

Resim: 8- Düzenlenen ve onarun yapılan
yapısı arkada
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alanın kuzeydoğudan görünüşü,

kuzeyde CY. CX ve CV "hücre planlı yapılan"

önde Terrazo ve BF

yaşlarında doğum sırasında
do~u§yadadoğumda

Resim: 9- 25-26

ölen bir

kadın,

ikiz bebeklerinden biri yeni

Resim: 10- 25-30 yaşlarında birerkek iskeleti, yaruna ve üzerine değişik hediyeler bırakılmış
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Resim: 11- CX yapısının hücrelerinde birinin tabaru altında biri kucağında çocuğu olan 25-30
yaşlannda bir kadın (doğuda), diğeri 39-44 yaşlannda bir erkek iskeleti, erkek
iskeletinin yanına hediyeolarak: Çakmaktaşı ve doğal camdan 25 kadar aletve

yonga, aynca 4 kemik aler bırakılmış

Resim: 12- Ayın erkek iskeletinin yanındaki hediyeleri ile ayrınuh resmi
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Resim: 13- "Yuvarlak pıanıı yapılar cvresi'ne ait kulübe kalıntıları

Resim: 14- "Yuvarlak pl8nlı yapılar evresi'ne ait en eski kulübe kalıntısı ve anatoprağın içine
açılmış çukurun içine hocker şeklinde yerleştirilmiş kadın iskeleti
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Resim: 15- Yüksek açma duvarlannınakmasını önlemek için önüne örülen kuru taş
taşcı ustası tarafından örülürkerıki durumu

Resimıl ô - Kafataslı yapının onarundan
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sonraki durumu

duvarın

Resim: 17-

Saltaşı dôşemeli yapının

zamanla öne

doğru kepmiş

arka

duvarı

ve

payandası,

gUneybatıdan

Resim: 18- Saltaşı döşemeli yapının onanından sonraki durumu
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Resim: 19- Düzenleme ve onanrn çalışması yapılan alanın kuzeybatıdangörönüştı

Resim: 20- Aynı alanın ızgara planlı yapılarının olduğu kesimi, önde bu
yapısı
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SALVAGE EXCAVATlONS AT
YAYVANTEPE-TlL HUZUR
lsabella CANEVA*
The Istanbul-Rome Universities Joint Prehistoric Project in SouthEastern Anatolia, together with the Diyarbakır Museum, have started a
program of salvage excavations at particularly endangered sites in Diyarbakır region (cf, Ozdoğan et aL. 1992). These are either low, mounds,
damaged by road making or deep ploughing, or higher mounds where the
mud-brick and stone structures have largely been dismantled to be reutilised by modem villagers.
One site in the latter category, Yayvantepe/Til Huzur, showed particularly interesting characteristics: both the surface findings and the location of the site, close to the mountains, in the upper part of the alluvial
plain extending southwards from the city of Ergani, suggested that this
site was founded in early prehistoric periods, as çayönü and several other
acerarnic sites (cf, Caneva et aL. 1992). However, the height of the mound
seemed to be exceptional for such a settlement in this region and more
similar to the big hüyüks of Chalcolithic and Early Bronze Age which are
scattered in the rniddle of the alluvial plain.
The northem part of the hüyük had been severely affected through
time by the digging of pits especially aimed at the extraction of mudbricks and stones (Fig. la). As the present-day village covers the rest of
the mound, the borders of the large extractive pit are the only parts of the
deposits which are still available for investigations. This simtion offered
the relative advantage of opening a complete seetion of the deposits, deep
into the core of the mound. The strategy of first salvage intervention focused therefore on two main objectives: 1)to obtain good stratigraphic information on what was thought to be a sequence of Neolithic through to
EBA levels, all with massive mud-brick structures and 2) to apply larger
•

Dr. Isabella CANEVA. İstituto Paletnologia Via Palestro 63 00185

Roma-İl'ALYA.
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planimetrlcal investigation to the earliest levels, which we hoped to expose at the bottom of the pit, A trench was then opened along the eastem
border of the pit and other soundings at the bottom (Fig. i b). The sides of
the trench corresponded roughly to the north-south and east-west bisecting lines of the mound and therefore provided the basic profiles of the deposits in the northem part of the hüyük.
The large modern pit was found to be the result of a complex and
long-lasting activity of repeated digging and refilling of different sized
pits.
An impressive sequence of architectural levels was brought· to light
in the southem part of the trench, consisting of a series of superimposed
mud-brick buildings with well preserved walls and floors. A step trench
was dug as a first intervention, in order to preserve part of the different
building levels which are to be analysed with an enlarged exeavation in
the future. The uppermost building consisted of a bumt house showing
several occupation phases, with replastering of the floor and rearrangements of the partition walls, The walls (up to 1.30 m high) and other features contained in the house, such as a number of complete vessels and a
kind of clay-lined stone box containing charred seeds (Fig. 2, a), were all
particularly well preserved as a result of a big fire. Other well pereserved
though unburnt buildings were foundbelow them. The limited size of
this preliminary exeavation did not permit the reconstruction of a complete plan of any of these buildings. However, a small rectangular room
shape was recognized in several cases. Fragments of what seemed to be a
collapsed ceiling made with woven branches and reeds were found on the
floor of one of the buildings (Fig. 2b). Walls were built with rectangular,
6n cms thick rnud-bricks and were not plastered.
The whole sequence yielded quite homogeneous archaeological materials. The pottery assemblage contained a large amount of brown, lightbrown and grey bumished vessels of different shapes. Although no typological study has yet been made, the most common shape seems to be a
medium-sized globular pot with a flattened base and a sharply flaring
large rim (Fig. 3b). Other frequent forms are smaller pots with a thin,
gently everted rim and different-sized hemispheric bowls with slightly in- .
curved walls (Fig. 4) Handles are rare, but norı-perforated lugs might be
represented by projecting hemispheric or pointed buttons which occur
frequently on the upper part of the vessels, at regular distances apart
These plastic day applications occur in different shapes and sizes, more
or less prorninently, either literally applied to the surface of the pot, as a
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separate elay balı, or pinched from it Iike a nose; sometimes tablet-like
appIications are arranged in double rows, in a elearly decorative pattem
(Fig. 5). This pottery assemblage seems to perfectly paraIlel the neoIithic
ceramic evidence from Çayönü. especially in its last phase, although a
better quality of both ware and surface treatment seems to characterize
Til Huzur (Ozdoğan and Ozdoğan, in press).
The northem part of the trench yielded a different stratigraphy with
virtually no trace of architeetural levels. AIl over the exposed profile the
stratified layers in this part of the mound not only show a consistent, unnatural paralleIism, but also foIlow an inclination which is opposed to the
natural slope of the mound (Fig. 2b). In addition, the upper layers yield
the same pottery assemblage as in the southem part of the trench, while a
number of smaIl painted potsherds of Halafian style were uncovered in
the lower part of the stratigraphy. All of them show monochrome mat red
or black geometric designs on an apricot ground (Fig. 5). The smaIl size
of these sherds plus the absence of any architectural feature and the pecuIiar layout of the layers suggest that these materials are not in situ, but are
in a secondary deposition, as if a second mound, adjoining the earlier
one, had been artificially built in the past with archaeological soil removed from the top of the mound, as a rearrangement of the slopes. The
intensifıcation of exeavation in the stilI preserved parts of the mound wiIl
provide more information on these modifications.
A el4 determination of the uppermost buiIding level was 5770+80
BP. cal. 4775-4525 Be showing that the last occupation of the mound
was much later than the last ceramic phase at çayönü and was probably
contemporary with the Halafian cultures, although the scarcity of typical
Halafian elements gives this site a peculiar characterisation. Alater frequentation of the site, which is documented by the presence of potsherds
of Bronze and Iron Age scattered on the surface, did not leave on the site
traces of a settlement,
In conclusion, of the two major objectives in this year's rescue excavation at Til Huzur, the second one, i.e, the exposure of aceramic levels
at the bottom of the pit, was not fulfilled, due to the absence of these levels in the soundings where virgin soil was reached. As to the fırst objective, however, i.e. the reconstruction of the upper stratigraphic sequence,
the results werıt far beyond our expectations, revealing an impressively
thick deposit of Halaf and earlier levels, which is so far unparalleled in
this region.
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Fig.·la

Fig.

İb-

Yayvantepe- a) the site before excavations, b) the nonh-south steptrench
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Fig.2a

Fig. 2b- Yayvantepe: a) the bumt room in the uppermost level, b) unburnt
structures at the bottomof the trench
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Fig: 3<Yayvantepe: pottery
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Fig. 4- Yayvantepe:pottery
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Fig: Sa

Fig. sb- Yayvantepe: decorated potsherds
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THE HALLAN ÇEMI EXCAVATION 1991
Michael ROSENBERG*
INTRODUCTION
In 1990, an archaeological reconnaissance survey was begun to identify sites endangered by a Güneydoğu Anadolu Projesi dam currently under construction on the Batman River'. Among the sites discovered during this 1990 survey was a small aceramic Neolithic mound called Ha!lan
Çerni Tepesi (Fig. 1,2). In 1991, a salvage exeavation was begun at this
site under the sponsorship of the University of Delaware, the Diyarbakır
Museum, and the Center for Salvage and Investigation of Historica! and
Archaeologica! Finds (TEKDAM) of Middle Eastem Technica! University in Arıkaras.
lt is known that during the lOth millennium RP. centra! and eastem
Anatolia were home to a group of remarkably complex acerarnic Neolithic cultures. In eastem Turkey, sites such as çayönü and Nevali Çori
offer vivid evidence of large communities, public bıiildings, and an elaborate ritua! life. It has long been assumed that the very complexity of this
eastem Anatolian lQth millennium cu1ture indicated the existence of a
stilI earlier but hitherto undiscovered Neolithic cu1ture out of which it
must have grown. The exeavation at Hallan Çerni has yielded the fırst
clear evidence of that culture.
•
(I)

(2)

Assistant Professor Michael ROSENBERG, University of Delaware, U.S.A.
The 1990 survey was sporısored by the University Museuın of the University of Pennsylvania and the Center for Sa!vage and Investigation of Historica! and Archaeological Finds
(fEKD~) of Middle Eastem Technica! University in Ankara. it was funded by the UniversityMusewn of the Universiy of Pennsylvania.
Financia! sııpport for the exeavation was provided by the Nationa! Geographic Society, The
University of Delaware Research Foundation, The University Museum of the University of
Pennsylvania. hı addition, Mobil Exploration Mediterranean Ine. kindly dcnated equipment
andsuppIies to theprojectand the Batman Provincial Govemment, in thepersonof the Batman Vali, the Kaymakam of Kosluk. and the Muhtar of Kaletepe, graciously made govemment equipment the and facilities available to the project. We are grateful to Şehmus Kertal,
Director of the Babnan regional office of the Ministry of Culture, for his enthusiastic help in
facilitating theexeavation.
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THESITE
Hallan Çemi is a low mound, approximately 3 to 4 meters high, covering an area of approximately. 7 hectares an the east bank of the Sason
çayı. During the 1991 exeavation season, an area of 42S·sq. meters was
exposed on the highest part of the mound (Fig. 3). Within this exposure,
a sondage that did not reach sterile soil was taken to depth of LS meters;
the average depth reached during the 1991 season was approximately. 5
meters. Two building levels containing similar artifact types were encountered. On the basis of these artifact types, both levels date to the aceramic or proto-Neolithic, though it is still unclear whether they represent rebuilding within a single occupation phase or more than one such
phase.
The upper level is represented by just a very large stratified pit, the
perimeter of which has yet to be clearly defined. The pit is at least 15
meters in diameter and at least 1.3 meters deep, extending down from the
present day surface of the mound. It is associated with a surface that has
been destroyed by erosion or plowing and pit deposits, distinguishable by
their grey-black color, have been spread by plowing over the entire top of
the mound. The pit is filled with alternating thin layers of small angular
pieces of soft yellow sandstone containing relatively little in the way of
cultural remains and dark layers densely packed with harder rocks, artifact fragments, and extrernely high concentrations of animal bone. Charcoal, occasionally in substantial concentrations, is common in the darker
layers.
The pit cuts through an older occupation level at about. 50 cm below
the present day surface of the mound. Architectural remains associated
with this level are preserved to a height of 30-40 cm. Two types of architectural features were recognized: circular houses and smaller circular
platforms. The platforms are made of stone. They typically consist of a
ring of relatively flat stones set on edge, with the enclosedarea filled in
with soil and then surfaced with closely spaced flat stones. in at least one
case (Fig. 4), there is evidence that mud plaster was applied over these
surfacing stones. When excavated, it was found that these platforms did
not contain distinctive finds (burials, etc.). For the moment, their function remains unclear.
The houses are circular semi-subterranean structures 5 to 6 meters in
diameter and defined by low stone walls that are preserved for up to 2
courses (Fig. 5). In at least one case, it was found that rocks were also
used to line the interior wall of the pit over which the house was built
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(Fig. 6). in the case of that particnlar house, 4 floors at approximately 10
cm. intervals were noted and eaeh was covered with a thin layer of a
white plaster-like substanee (Fig. 7). Numerous fragments of burnt clay
were found over the entire mound whiIe excavating. These typicaIIy contained the impressions of closely spaeed wood sticks or reed bundIes,
suggesting that theyarethe remains of wattle and daub. Whether this material was used for roofs, to construct the upper portions of house waIIs,
or for some other purpose, remains uncIear. Small irregular areas of
what appears to be karpiç were also noted, indicating that this buiIding
materia! too may have been used to construct features. However, is still
uncIear what these karpiç features are.

THE GROUND srONE ARTIFACTS
The ground stone artifacts incIude a wide variety of types, some
clearly utilitarian and others cIearly more than simply utilitarian. The
former include several types of querns, grinding stones, mortars and pestles. The latter include well made stone bowls, decorated pestles, pendants and beads. In addition, there are numerous socketed stones, mostly
oval or round and made of the same materials as the utilitarian ground
stone. There is also, however, a single a typical sub-triangular example
made of the same material as the stone bowls. A single ax or adze blade
was also found.
The stone bowls are typically rnade of grey-black fine grained locallIy available Şelmo formation sandstone, though a few examples made of
coarser grained white stone were noted. A variety of types are represented. The most common is characterized by a flat base, almost vertical
sides, and a blunt rim (Fig. 8: I, 2, 3, 4, S, 8, 9; Fig. 9: 6, 8). Somewhat
less common is a shallower more rounded type, often with a slightly incurving rim (Fig. 8: 6; Fig. 9: 1,2,4,5). Both forms are typically pierced
by opposing pairs of drilled holes. presumably so they could be suspended.
Incised decorations in both geometric and naturalistic motifs are
common, sometimes combined with serpentine bas relief patterns (Fig. 9:
4, 13). Geometrie motifs range from simple crosshatching (Fig. 9:7) and
zig-zags (Fig. 9:1, S, 9), to a variety of more elaborate patterns such as
nestled meanders (Fig. 9: 2, 4, 4, 10) and crosses (Fig. 9: 6). Naturalistie
motifs are much rarer. The most striking example is a progression of
what appear to be 3 dogs or foxes on a single large fragment of the
rounded vessel type.
119

The decorated polished pestles are typically ınade of the same dark
fine grained sandstone as the stone bowls, though examples made of coarser grained stone also exist, These pestles are rarely more than 3 to 4
cm in diametres and oval or round in cross section. Thehandles are typically ground into sytlized shapes, in at least one case clearly naturalistic
(Fig. 10). Though not as realistically rendered as those found at the 11 th
millennium site of Nemrik 9 in nothem Iraq (see Kozlowski 1989: Fig.
8&9), the similarity of the Hallan Çemi decorated pestles to the material
from that site is unmistakable.
As at other eastem Anatolian sites such as Çayönü (Davis 1982) and
Nevali Çori (Schmidt 1988), partially to fully pierced round and oval
stones were recovered in large numbers. One example (Fig. ll), however, is noteworthy in that it is both made of the same fine grained sandstone as the bowls and decorated pestles and sub-triangular in shape. Its
function is not readily apparent, though the possibility exists that it may
have been a mace head of some sort.
Onlyone example of an ax or adze was found (Fig. 12). It is long
and slightly oval in section, with a narrow cutting edge at one end and a
tang for fıtting into a socketed haft at the other.
A variety of pendants and beads were also found. Most of the pendants were made of the same Şelmo formation sandstone as the bowls
and decorated pestles and several appear to have actually been made
from fragınents of broken bowls. Incised decorations are typically geometric in pattern and similar to those found on bowls, The beads are of
two basic types, The fırst type (Fig. 13:1-5), consisting of small circular
beads, made from a variety of black, red, and white stones, are the most
common. The second type (Fig. 13: 6-8) is alarger rectangular lozenge
from, drilled axially and up to 4 cm. long. The stone used to manufacture
this type is more varied and includes green serpentine.
THE CHlPPED STONE ARTıPACTS

The chipped stone assemblage from both the pit and architectural
levels are virtually identica!. Approximately 60% of the chipped stone is
obsidian. Tests by Dr. James Blackman of the Smithsonian indicate that
most comes from the Van area. Microliths, particularly triangular geometric pieces are common, as are backed and truncated blades and microblades. Scrapers, in a variety of forms, are also common. Sickle blades,
on the other hand, are virtually absent, with onlyone marginal example
noted among the several thousand pieces of chipped stone exarnined in
1991. Also absent are the double backed obsidian blades so commonly
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found at çayönü and other aceraınic Neolithic sites in eastem Anatolla
(see Braidwood 1979, Redınan 1982).

THE WORKED BONE ARTIFACFS
The worked bone includes both utilitarian and non-utilitarian types.
Of the former, bone awls (Fig. 14:4) are the single most common type
and quite numerous. Alsa present are bone fish hooks (Fig: 14:1). The
most common type for which a utilitarian function is not readi1y apparent
are flat bone objects (Fig. 14: 2, 3), typically oval in shape, 7 to 12 cm
long, with either one or two pairs of holes drilled in aline along their longitudina1 aıds. These are frequent1y decorated with simple incised geemetric desings, again similar to those found on the bowls.

DATING THE SITE
On typological and architectural grounds, Hallan Çemi is elearly
similar to the sites of Nemrik 9 and Qennez Dere in Nortlıem Iraq. Both
of these, in turn, are thought (Watkings et al. 1989) to date to the fmal
Epi-paleolithic or earliest aceramic Neolithic. The few radioearbon dates
from Nemrik 9 indicate a date of between 8,000 and 7,000 B.e. (see
.
Kozlowski 1989).
Five charcoal samples collected from sealed contexts during the
course of the 1991 exeavation were submitted for radioearbon datingt.
Three were standard size samples and two were very small samples.
The uncalibrated dates from the three standard size samples were:
Beta-46647 ıo,04O±l60 BP (8,040 s.c.» architecturallevel
Beta-46649 ıo,800±220 BP (8,800 B.e.): pit level
Beta-47211 ıo,060±120 BP (8,060 B.e.): pit level
The uncalibrated dates from the two very small samples were:
Beta-47252 11,700±460 BP (9,700 B.e.): architecturallevel
Beta-47253 9,730±3oo BP (7,700 B.C.): architecturallevel
These dates can be viewed in several ways and all point to the same
conclusion: that the site was occupied during the Iate 11th millennium
BP. A simple average of all five dates yields an uncalibrated date of
10,466 BP (8,466 Re.) Using just the three standard size samples yields
an uncalibrated average date of 10,300 RP. (8,300 BıC). Finally, at
(3)

The radiocarbon assays were run by the Beta Analytic Laboratory in Coral Gables, Florida.
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three standard deviations (99+% probability) the range of overlap for aH
fıve dates is between 10,420 and 10,320 BP (8,420 and 8,320 B.e.) Such
a Iate 11th millennium date for Hallan Çemi is entirely consistent with
the Iate Epi-Paleolithic earliest aceramic Neolithic characterlstics of the
materlal remains from this site.
CONCLUDING COMMENFS

The results of the initial 1991 exeavation season at Hallan Çemi
clearly demonstrate that eastem Anatolia was in the mainstream of cultural development in southwestem Asia from the very beginning of the Neolithic. The elaborate artistic tradition of the sites inhabitants is elearly
the equal of that known from contemporary sites in northem Iraq and, if
anything, more elaborate that known from contemporary sites to the
south along the Euphrates in Syria. Thus, the results of the 1991 season
strongly suggest that the spectacular culture that developed in eastem
Anatolia by 7,500 Re. had its roots in earlier eastem Anatolian cultures
and was not brought into the area from cultures to the east or south.
Much remains to be leamed about the culture of Hallan Çemi's inhabitants in the little time remaining before the site is flooded. It is expected
that continued work willlead to further interesting discoveries about this
still poor1y understood cu1ture.
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Fig. 1- Map of eastem Turkey showing location of Halları Çemi Tepesi

Fig. 2- View of Hallan Çemi Tepesi
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Fig.4- Stone platform with mud plaster partially removed

Fig. 5- A typical round house
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Fig. 6- A raund house with a stone retaining wall lining a portian of
the pit within the house

Fig. 7- Seetion showing resurfacings within the pit
house
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Fig. 10- Fancy pestle with handle İn shape of goat's head

Fig. 11- Polishedtriangular pierced stoneobject
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Fig. 12- Ax or adze blade
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Fig. 13- Stone beads
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Fig. 14- Bone artifacts
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1991 AŞIKU HÖYÜK (AKSARAY İLİ
KIZILKAYA KÖYÜ) KURTARMA KAZISI
Ufuk ESiN*

ÖZEr
Oeçim ekonomileri yoğun avcı-toplayıcılığa dayanan homojen, fakat
ünik bir kültürü sergileyen Aşıklı yerleşmelerinin kazılmasına 1991'de
850 m-lik bir alanda devam edilmiş, 6 ayrı açmada çalışılmıştır (Resim
1-8). Radyoaktif karbon ölçümlerine göre 0.0. 10/9. binyıla tarihlenen
54'ü 2. tabakaya ait olmak üzere 61 yeni mekan daha gün ışığına çıkarıl
mıştır.

Kuzeydeki basamaklı açmada (4 H-O) tabakalaşmanın denetlenmesine devam edilmiş, 2. tabakanın şimdilik 2 a-c yapı evreleri bulunmuş, ancak dalıa altta aynı tabakanın dalıa eski evrelerinin varlığı izlenmiştir
(Resim: 2,7).
1990'da bulunan çakıl döşeli "OA" yolunun güneydoğu kesiminde,
onu kısmen sınırlayan bir "kazematlı" (sandık) duvar sistemi bulunmuş
tur (Resim: 3, 5). Kazematlar güneyde kalın bir taş, kıızeyde yan yana 5
sıralı kerpiçten meydana gelen, birbirine koşut 2 ana duvar arasında kalan, birbirinden gene kerpiç bölme duvarlarla ayrılan şimdilik 3 mekandan oluşmaktadır. Mekanlar arasındaki kerpiç bölmelerden birinde, geçişi sağlamak üzere kapı aralığı bırakılmıştır. Mimarlık tarihi açısından bu
en eski kazematlı duvarın önemi büyüktür (Resim: 5).
2-4 P-R açmalarında dalıa önceki yıllarda ele geçen en üstteki kırmı
taban kaldırılmıştır (Resim: 1-2). Daha altta, kerpiçten, yanyana
küçük kare (Ixl m') mekanlar ele geçmiştir. Bunlar da kaldırılınca daha
altta T mekanın kırmızı boyalı ikinci tabanı bulunmuştır (Resim: 8).
4 M açması "O V" mekanında taban altına gömülen bir mezarda ilk
kez belirgin bir mezar armağanına rastlanmıştır (Resim: 1-2). Bu üstü gezı boyalı

•

Prof. Dr. Ufuk ESIN, Istanbul üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistoıya Anabilim Dalı,
FEN-PTf,lSTANBUL.
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omettik kazı bezeldi bir uç düzelticisi ya da bir biley taşıdır (Resim: 9).
Ayrıca 4 L açmasında G M ve 4 M açmasında H B mekanlarında ele geçen iskeletlerden birinin boyun, diğerinin bilek hizasında bir kolye ve bileziğe işaret eden bonculdarın bir kısmı bakırdan yapılmıştır (Resim: 2,
4, 10).

1. GİRİş
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Da-

lı'nın

1991 yılında aynı .i;iniversite, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, ODTU TEKDAM, TUBtTAK AKSAY Unitesi adları
na yaptığı, 3. dönem kurtarma kazıları 22 Temmuz-16 Eylül 1991 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Kazıya bakanlık temsilcisi olarak Ayasofya
Müze Araştırmacısı Müjgan Harmankaya atanmıştır',
Ekibimiz, gördüğü tüm yardım ve ilgileden dolayı İ.Ü,.Edebiyat Fakültesi'ne, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne. ODTU Rektörlüğü.
ODTU TEKDAM ve Saymanlık Müdürlüklerine, Aksaray ili yöneticilerine teşekkürlerini sunmayı bir borç bilir'.
Sn. Orhan Bursalı'nın danışmanlığında TRT İstanbul Televizyonu
"Bilim Gündemi" programı ekibine, Doğuş Holding'den Sn. Filiz Şahenk
ve Altın Soylu'ya kazımıza karşı gösterdikleri yakın ilgi ve lojistik bağış
larından dolayı yürekten teşekkür ederiz. Kazı arşivimizin 1991 yılında
bilgisayar yoluyla dökümünün yapılmasına başlanmıştır.
Burada, bir bilgisayar ve yazıcısı bağışlarından
Türk Ltd.'e gene en içten teşekkürlerimizi sunarız.
(I)

(2)

dolayı ayrıca

!BM

Kazı ekibi bu satırların yazan ile birlikte başkan yardııncıları Yrd. Doç.Dr. Savaş Harmankaya, Yrd. Doç. Nur Balkan Atlı. Uzman Dr. Sevil Gülçur, alan yöneticileri Dr. Mihriban
Özbaşaran, Erhan BIÇakÇl, Yük. Müh. Mim. Korkut Arlı, atölye yöneticisi, Araştırma Görevlisi H. Gönül Egeli, Arkeo-Zoolog Dr. Hylke Buitenhuis, Arkeo-Botanikçi Dr. Henk
Woldrin~, çevre Bilimci (ekolog) Mimar Dr. Ergun Gürpınar, Arkeolog-Restoralör Yüksel
Dede, Nilgün Dede, Ceren Soylu, Aymelek Karasu'dan oluşmuştur. Öğrencilerimizden 1llıan
Devir obsidien alet, Gülay Sert bitki analizlerinde, Hasan Batıbey. Hülya Turan, Tuncay
Erllzmen, Sandy Par, Aysel Temel alanda açma başı ve yardımcısı olarak, fotoğraf çekimlerinde Kerem Inanç, Burak Çelikoba görev almışlardır. Çizimlerde Nurcan Kayacan yarduncı
olmuştur. Ekip üyelerinin son derece ôzverili çalışmalarından dolayı kendilerine yürekten
teşekkür ederim.
OZellikle ODTü TEKDAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özbakan'a, temsilcimiz Sn.
Müjgan Harmankaya'ya, Aksaray ili yöneticilerinden lali Sn. Rıdvan Yenişen'e, Belediye
Başkaru Sn. Memiş Akın'a, Kültür Müdürü Sn. Ruhi uzkanlı'ya, Müze Müdür Vekili Sn.
Fariz Demir'e, Mal Müdürü Sn. Rasim Böle'ye, DSı 44. Şube Müdürü Sn. Mustafa Öz.teş'.,.
ve aynı şube mensuplarına, Spor ve Gençlik Müdürü Sn. Nuri Öcal'a TEK Müdürlüğü'neleşekkürlerimizi sunenz. Ayrıca ekibimiz lojistik ve kazı, kazı evi malzemeleri bağışlanndan
dolayı Doğuş Holding mensuplanndan Sn. Gönül Toluya, Sn. Engin Akbaş'a teşekkürlerini
bildirmeyi borç bilir.
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Kazımız sık sık, gerek bilim adamlan, gerekse Aksaray'ın yerel y.öneticileri tarafından ziyaret edilmiş, ekibimiz tatil günlerini Görerne, Urgüp, Mustafa Paşa, Acem Höyük ve Niğde Celaller kazılannı gönneğe
giderek değerlendirilmiştir'.

2. KAZ!
Kazılar, 4 H-G, 6 I-K, 6 L-M, 4 N-O, 2-4, P-R açmalarında 850 m'
lik bir alanda sürdürülmüştür (Resim: 1-4). Bulunan 61 yeni mekandan
şimdilik 54'ünün 2. tabakaya ait olduğu izlenmiştir (Resim: 2-8).

2.1.4 H-G Basamaklı Açması
Daha önce ana toprağa kadar kazılan höyüğün kuzeyindeki 4 H-G
basamaklı açmasında, tabakalaşmanın daha iyi anlaşılması ve denetlenebilmesi için çalışılmıştır (Resim: 1-2, 7). Bu nedenle açma 4 H 2-9/a-e
küçük karelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir (Resim: 2).
ı. tabaka yüzey toprağının 15-20 cm altında kanal, taban parçalan ve
aynca 50-60 cm kalınlıkta çöp dolgusuyla belirlenmektedir (Resim: 7).
Çöp dolguları, bol yanıklı toprak, dal kömürleri, obsidien alet ve artıkla
n, hayvan kemikleri ve çitlenbik kınklanndan oluşan ince damarlar şek
lindedir.

2. tabakada duvarları kerpiçten olan G,C,F,O,S,D,E,P,R mekanları
araştırılmıştır (Resim: 2, 7; krş, Esin 1991, Resim: 6). Bunlar 2. tabakanın a-c yapı evrelerine aittirler. Taban düzlemleri farklı olan bu mekanlann bazı duvarları yeniden kullanım sırasında ilk kez yapılmış, bazıları ise
daha alttaki mekanlannı, ana duvarlarının yenilenmesiyle meydana getirilmiştir. Ancak bazi mekanların kullanım süresi bittiğinde, içleri doldurulmuş ve üstte yeni mekanlar yapılmıştır, Bu yüzden tek tek mekanların
yapı evreleri bazen homojen olmamakta, bu yüzden tabakalaşmanın anlaşılınası güçleşrnektedir,
Şimdilik G mekanında yukandan aşağıya iki yapı evresi saptanmıştır
(Resim: 2b). Mekan 2b evresinde daha büyüktür. Ustteki 2 a evresinde
önce içi kerpiçle doldurulmuş, doğu duvarları batıya çekilerek küçültülmüş ve yeniden kullanılmıştır. 2a evresinin taban kodu-2.69 m de bulunmuş, 2 lı evresinin koduna-3.50 m derinlikte hala ulaşılamamıştır,

(3)

Ziyaretçilerimiz arasında Comell Üniversitesi'nden Sn. Dr. Kuniholm ve ekibi, Sn. Dr-.Aslı
han Yener başkanlığındaNiğde CelaIler M;aden Ocağı Kazı Ekibi, Doç. Dr. Sn. Aliye ÖZtan

yönetiminde Acem Höyük Kazı Ekibi, TUBITAK AKSA Y Unitesi Araştırıcıları, Aksaray
Valisi Sn. Rıdvan Yenişen ve Kültür Md. Vekili Sn. Fariz Demir ve ilin çeşitli müdürleri.
yöneticileri bulunmaktadır. Kendilerine bu ziyaretleri için teşekkür ederiz.
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G mekanı ile C-O ve D mekllnlan arasındaki F mekanı bir dar geçit,
doğusundaki S mekanı ise kısmen her evrede çöp damarlanyla dolu, olasılıkla bir avlu, iş lik, çöplük niteliğindedir. S mekanının batı duvan hemen her yapı evresinde ya doğuya çekilerek, ya da batıya doğru yer değiştirerek yapılmıştır (Resim: 2, 7). Şimdilik 2a-2b olmak üzere 2 yapı
evresi bulunmuştur.
C mekanında 2a-2c olmak üzere 3 yapı evresi bulunmuştur (Resim:
2, 7). -3.51/-3.58 m derinlikteki duvarlan gözüken 2c evresi henüz kazıl
mamıştır.

2b evresinde C'nin biri kuzeyde (JU), diğeri güneyde (JV) olmak
üzere 2 mekan oluşmuştur. Kuzeydeki O mekanı ile birlikte bir birim teş
kil etmiştir, 2b evresinde C mekanının batı duvanna bitişik bir ocağı vardır (Resim: 7). Aynca içinde bir direk yeri, 2 ateş çukuru, taban altında,
kötü durumda, bir kadınla çocuğuna ait iskelet parçalan bulunmuştur. 2a
evresinde ise doğu duvan yenilenmiş, batı duvan aynen korunmuştur.
Ancak ocak bu kez mekanın kuzeydoğu köşesinde yapılmıştır.
O mekanının ise 2a evresinde kuzey duvarında bir kapı aralığı vardır.
Kapısı, dar bir avlu niteliğindeki E mekanının doğu uzantısına açılmakta
dır (Resim: 2). 4 H-G açmalarının doğusundaki R mekanının 2b evresine
ait taban -2.96 m, P mekamnda, -4.25 m kodunda 2d tabanı bulunmuştur.
D mekllnında ise 2 c evresinde -4.00 m kodunda küllü bir tabanla karşıla
şılmıştır.
Çoğunluğu kemik ve obsidien aletlerden meydana gelen ufak bulunı. tabakadaki 4. no lu çöp dolgusunda ve S avlusunda ele
geçmiştir.

tular en çok

2.2.6 J-K, 6 L-M, 4 L-M ve 4 N-O Açmaları
Bu açmalarda 2. tabakanın daha geniş çapta açılarak, yerleşme düzeninin daha iyi aydınlatılmasına çalışılmıştır (Resim: 1,2-6).
1990 yılında 5 N-O açmalannda "G A" olarak adlandınlan ve çakılla
deldurularak düzenlenmiş bir yol ele geçmişti (Resim: 2, 3; krş. Esin et
al 1991, 129, 162, lev. 4-5, 6/3).
Bu

yıl

4 N-O açmalan

kazılırken yolun

güneyinde biri 5

sıra

kerpiç-

diğeri iyi bir taş işçiliği ile yapılmış birbirine koşut 2 duvarla karşıla
şılrnıştır (Resim: 2, 5). 80 cm genişlikteki taş duvar, şimdilik üst üste 9
taş sırasından oluşmakta ve kerpiç duvann güneyinde yer almaktadır.

ten,

Bu iki duvann arasındaki alan kerpiç bölmelerle, dörtgen planlı 3
mekana ayrılmıştır (Resim: 5). Bölme duvarlannın içinde kapı aralıklan
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bırakılarak mekanlardan birbirine geçiş sağlanmıştır. Böylece iki ana duvar ve aralarındaki boş mekanlardan oluşan bu sistem, "Kazematlı çift
duvar" (sandık duvar) tekniğinin en eski örneğini teşkil etmektedir (krş,
Naumann 1955,232 v.d.). Taşların ana güney duvarındaki diziliş biçimleri ise Nevali Çori'deki taş duvarları andırmaktadır (bk. Der Spiegel
1991, 160, 164-165). Aşıklı'daki bu "sandık duvar sistemi" olasılıkla "G
A" yolunun güneyindeki 4-5 P açmalarındaki taş dizileri ile de bağlantılı
dır (Resim: 2). Kazematlı duvar sisteminin, güneyindeki yerleşme birimlerini sınırlayan bir çevre duvarına mı ait olduğu henüz tam kesinlikle
söylenememektedir. Yapı tarihi açısından büyük önem taşıyan bu "sandık
duvar sistemi" parçasının gerçek işlevi herhalde gelecek yıllardaki kazı
larda aydınlanabilecektir. Kazematlı duvarın ve "G A" yolunun kuzeyinde kalan alandaki kerpiç yapılar 2. tabakanın çeşitli evrelerine ait olmalı
dır (Resim: 2-4, 6). Ancak taban kodları birbirinden farklı olan yapıların
2. tabakanın hangi evresine ait oldukları yapılar kaldırıldıkça daha kesin
olarak anlaşılabilecektir (Resim: 2-4, krş, Esin et al.199l, 128-129). Bu
bağlamda şimdilik 4 H açmasındaki mekanlar ile birlikte 6 J-K, 6 L-M, 4
L-M ve 4 N-O açmalannda 54 yeni mekan gün ışığına çıkarılmış olmaktadır (Resim: 2-4, 6). Bu mekanlardan 29'unun duvarları ve tabanıarı sı
valıdır. 11'inin içinde ocak bulunmuştur. Şimdilik yalnız ô'sımn içinde,
tabanlarının altında, çoğu tahrip olmuş insan iskeletleri bulunmuştur.Bazı
iskeletlerde yanık izleri görülmesi ilginçtir. Bulunan mezarlar içinde 4 M
açması G V mekanındaki iskeletle birlikte ilk kez bir ölü armağanı bulunmuştur. Bu bir biley taşı ya da "ok düzelticisi" olarak adlandınlan bir
aletıir (Resim: 9).

Aynca 4 L açmasında G M mekanında 32 no lu iskelet ve 4 M açmasında HB mekanında 17 no lu iskeletle birlikte bir kolyeye ve bir bileziğe
ait oldukları sanılan boncuklar bulunmuştur (Resim: 10). Boncuklardan
bir kısmı çeşitli taşlardan, dağ kristallerinden, bir kısmı ise, bakırdan yapılmıştır (Resim: 10). Metal boncuklar büyük olasılıkla doğal bakırdan
dır. Bu durum daha "Akeramik Neolitik" evrede bakınn çayönü ve Ne-

vali Çori'de olduğu gibi İç Anadolu'da da kullanıldığının iyi bir delilidir
(krş, Çambel 1974, 375-376; Çambel-Braidwood 1970, 51, fig.3; Esin
1976, 210-213; Hauptmarırı 1988: Prof. Hauptmann'la özel konuşma).
Ancak bakır için aynı kaynaktan mı yararlanıldığının, yani İç Anadolu ile
Güneydoğu Anadolu arasında bir ticaret ilişkisinin olup olmadığının, bakır boncukların isotop ve diğer analiz türleri sonucunda aydınlanabileceği
açıktır.

6 J-K açmalarında bulunan G G, G L, G H gibi mekanların, H H ve J
A gibi avluların içindeki bazı yapı öğeleri büyük olasılıkla ya ı. tabakaya
veya 2. tabakanın daha üstteki bir evresine ait olduklan izlenimini ver-
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mektedir (Resim: 2). Bu açmalarda mekanlar bir avlu etrafında yerleşti
rilmişlerdir, Bu açmalarda şimdilik 2 a ve 2 b olmak üzere iki yapı evresi
görülmektedir (Resim: 2).
6 L-M açmalarında 2. tabakaya ait adalardaki yapı birimleri ışınsal
dönüşleri sağlamak amacıyla yön değişrirmişlerdir (Resim: 2). Burada da
daha eski evrede bir avlu etrafında yerleştirilen yapılara, daha sonra avluyu kısmen kaplayan, yeni mekanların ilave edildiği 6 L açmasındaki J B
örneği ile karşılaştırılarak söylenebilir (Resim: 2).
4 L-M açmasındaki mekanlar ise..gene ışınsal düzenlemeye uygun
olarak yerleştirilmişlerdir (Resim: 2). Ozellilde bu açmada, yapı birimlerinde derin mekanlarda birbirine geçiş sağlayan bölme duvarlarında bıra
kılmış kapı aralıkları dikkati çekmektedir (Resim: 2).
Genel olarak bu yıl kazılan 6 I-K, 6 L-M, 4 L-M-N açmalarında mekanların bir çoğunun içinde ocaklara ek olarak direk delilderi, yerli manğallar, kerpiç bölmeler, sekiler, eşikler, direk taşları gibi yapı öğeleri bulunmuştur (Resim: 2, 4, 6).
Yerleşme düzeni açısından en önemli veri ise yapı birimlerinin ışın
sal düzenlemeye göre yönleri değiştiriletek aradaki avlu ve geçitlerin bu
düzenlemeye uygun olarak bırakıldıklarının anlaşılması olmuştur (Resim: 2-4, 6).

2.3.3-4, P-R, 2R Açma/arı:
1990'da 4-5 P açmalarında çalışılmış ve 5 O açmasında "O A" yolunun güneyindeki yapı birimleri gün ışığına çıkanımıştı (Resim: 1-2; Esin
et al. 1991, 129). Bunlardan 4-5 P açmalannın güneyinde,S N-O açmalannda yukarıda sözü edilen sandık duvarla ilişkisi olabileceği sanılan taş
temel duvarları bulunmuştu (Resim:2, Esin et aL. 1991, 129). Bu yıl 4 P
açmasının güneyinde I-S/a-e, 3 P açmasında l-lO/a-k, 3 R açmasında 1lO/a-e ve 2 R açmasında 2-9/a-e karelerini içine alacak şekilde höyüğün
güneybatı basamaklı açmasında kazı sürdürülmüştür (Resim: 1-2, 8; Esin
1991,5-6; Esin et al. 1991, 129). Bu yılkazılan kesimlerin yamaçta olmaları dolayısıyla, bunlar daha kazılar yapılmadan önce, höyük yüzeyi
sürülürken, yağmur sularını akıtmak amacıyla açılan bir ark tarafından
son derece tahrip olmuştur (Resim: 2, 8). 1990'da bulunan 5-4 P açmalanndaki taş duvann uzantısı bu yıl kazılan 4 P açmasının kuzeyinde ele
geçmiştir. Temel duvarlarının bir kıvnm yaparak gelişmesi, eskiden burada kulemsi bir yapının var olabileceğini düşündürmektedir.Bu duvarın
uzantısının altında A E ve A Z olarak adlandırılan, duvarları kerpiçten 2
mekan bulunmuştur (Resim: 2, 8). A E'nin tabanı yaklaşık -7.50 m derinliktedir. Mekanlardan A Z'nin doğu duvan taştandır ve hem batıya hem
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doğru uzanmakta, olasılıkla güneyde başka bir taş sırasma
ulaşmaktadır (Resim: 2, 8). Daha güneyde gene batıya doğru ayın yönde
uzanan, kısmen kerpiç örülü, taş temelli, üst kısmı yanyana 3 kerpiç dizisinden yapılmış bir başka kalın duvar vardır (Resim: 2, 8). Bu duvar aradaki Im yi aşan seviye farkına rağmen, 1989'da kazılan T, daha batısın
daki BC ve fırınlı HO mekanının da müşterek kuzey duvannı oluştur
maktadır (Resim: 2,8; Esin 1991,6-7, Resim: 18,20). Pınnlı mekanın
kuzeydoğusundaise, daha yüksekte, yaklaşık -7.80 m derinlikte 2 büyük
yassı taş ve "in situ" olmayan 1 mil taşı bulunmuştur (Resim: 2, 8). AB
ve AZ mekanlannın çevresinde bazılan kireçli, çeşitli seviyelerde taban
ve taş temel parçalan bulunmuştur (Resim: 8). Bu durum bu kesimde bir
çok ara evrenin varlığına işaret etmektedir.

de kuzeye

T mekanında ve çevresinde yapılan çalışmalar ilginç sonuçlar vermiştir (krş, Esin 1991,7 Resim: 18-20). T mekanının önce, sırasıyla doğu, kuzey, batı ve güney duvarlan araştırılmıştır (Resim: 2). T mekanının
en üstteki, parlak kırmızı boyalı tabanı kaldınlınca altından, doğusunda
bozuk bir ocak kalıntısı bulunan ve T mekanının gene kırmızı boyalı daha alttaki tabanın üstünde kerpiçten bölme duvarlan ile yapılmış, yaklaşık lxI m boyutlannda ve -8.40/-8.50 m derinliklerde hücre tipi küçük
mekantarla karşılaşılmıştır, Kerpiç bölmeler yer yer bozuktur ve olasılık
la bunlann daha batı ve güneydeki duvarlan aşınma sonucu yok olmuş
tur. T mekanının boyalı tabanlannın altında, kalınca bir alçı ya da kireç
tabakasının bulunduğu ve bu tabaka serildikten sonra üst1erinin boyanarak parlatıldığı anımsanacak olursa, büyük olasılıkla bu hücrelerin, alttaki
tabanlı evrenin işlevi sona erdikten sonra, daha üstteki evrenin kireçli tabakasının düzgün bir biçimde serilebilmesi, üstteki tabanın düzgün bir
yüzeye sahip olduktan sonra, boyanabilmesi için yapıldığı önerilebilir.
Bu hücreler kaldınldıktan sonra, daha alttaki kırmızı boyalı taban gün ışı
ğına çıkanımıştır (Resim: 2, 8). Doğudaki ocağın tabanına da T mekanı
nın bu alttaki evresinde erişilmiştir (Resim: 2, 8). T mekanı ve çevresindeki çalışmalar bu mekanın doğusu dışında, 3 yönden kalın ve sekili
duvarlarla çevrildiğini ve onunla birlikte batısındaki B,C,M fınnlı HO,
HO'nin güney ve güneybatısındaki AU ve AL mekanlannın birlikte, olasılıkla büyük bir yapı birimi teşkil etmiş olabileceklerini düşündürmekte
dir (Resim: 2). Bu mekanların aralanndaki yer yer 2 m ye ulaşan seviye
farklannın ise, T mekanının son evresiyle aynı evreye ait olabilecek üst
evrelerinin aşınma sonucu ele geçmemiş olmasıyla açıklanabilir (krş.
Esin 1991,7,21-22, Resim: 18-20).
T mekanının güney ve güneybatısında bulunan sırası ile N,AK, Aa,
AC ve AB mekanlan ise gene olasılıkla T mekanı ve evreleri ile çağdaş,
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fakat ayrı bir "insula"daki (adadaki) kerpiç yapıları oluşturmaktadır (Resim: 2, 8; Esin 1991,7,21-22, Resim: 18-20). Buna karşılık fınnlı HG
mekanının kuzeybatısındakiHK ve onun güneyindeki AD mekanları belki daha alttaki bir tabakaya aittiler (Resim: 2). Büyük olasılıkla 2 P açmasında gün ışığına çıkarılan, kuzeydoğudan güneybatıya doğru yaklaşık
-11.50 m kodlarındaki m, AG, AR, AP ve AA mekünlarımn tabakalanma açısından durumları, bu alanda araştırmalar daha ilerledikçe aydınla
nabilecektir. Aynı durum bir kısmı derin sondaja giren 2 P-R açmaIanndaki -13.50/-14.50 m derinlikteki BF, BD ve BE mekanları için de
geçerlidir (Resim: 2).
2.4. Antropolojik Kalıntılar

6 J açması G E mekanında bir, 4 L açması G M mekanında bakırtaş
boncuk dizisiyle birlikte bir, 4 M açmasında G V ve GY mekanlarında
birer, H B mekanında ise 17 no lusu bakır ve dağ kristallerinden boncuklarla birlikte 3 iskelet bulunmuştur. İskeletlerin çoğu tahrip olmuş, yanık
izlidir. Mekanların tabanlarının altına açılan çukurlara "hocker" biçiminde gömülmüşlerdir.
2.5. Endüstri/er

1991 yılında 20800 civarında obsidien alet ve alet artığı bulunmuş
tur. Dilgi endüstrisi egemendir. 4 H açması obsidien aletleri arasında 2.
tabakada mikroiit sayısı artmıştır. Ayrıca Aşıklı'ya özgü bir ok ucu tipi
belirlenmiştir.

Kemik ve boynuz alet endüstrileri gene 2. sıradaki yerini korumuş
tur. Kemik aletlerde ilk kez az da olsa geometrik bezek görülmüştür.
Sayısal açıdan 3. sırayı teşkil eden sürtme ve cilalı taş aletler içinde
öğütme taşları, havan ve havan elleri çoğunluktadır. Bir biley (ya da) "uç
düzelticisi" olarak tanımlanabilen aletin üzerindeki geometrik bezekler,
Aşıklı topluluklarının süsleme anlayışları hakkında bir fikir vermektedir

(Resim: 9).
2.6. Ekoloji, Ekonomi, Toplumsal

Yaşam

Aşıklı topluluklarının ekoloji ve ekonomilerinin daha iyi araştırıla
bilmesi için bu yıl 4 F açmalarındaki derin sondajda, ana toprağın içine
burgulama ile inilerek Pollen karotları alınmıştır. Nevşehir Acıgöl Pollenleri ile karşılaştırmalar yapıldığında, Aşıklı ve çevresinde ilk yerleş
meler başladığında, Pleistosen'den Holosen'e geçilirken doğal çevre koşullan ve bitki örtüsü hakkında daha iyi bilgiler edinilebilecektir.
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Bitki kalıntıları içinde buğday ve arpa taneleri azdır. Hayvan kemikleri arasında şimdilik köpek kemikleri bulunmamıştır. En çok yararlanı
lan hayvanlar sırasıyla koyun, keçi, sığır, domuz, çeşitli geyik türleri, tavşanlar ve kuşlardır.
Besin ekonomileri büyük ölçüde yoğun avcılığa bağlı olan Aşıklı
topluluklannın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için, zamanlannı daha
çok açık havada yapılan uğraşlarla geçirebilecekleri Ekolog Mim. Dr. E.
Gürpınar'ın raporundan anlaşılmaktadır. Ona göre yeterli ışık almayan
Aşıklı yapılan özellikle gözlerin ve kemiklerin sağlığı açısından iyi bir
ortam teşkil etmemiş olmalıdır.
2.7.
Aşıklı'ya ait 4 yeni radio-aktif karbon ölçümü tamamlanmıştır'. Bunlara göre 2. tabaka G.O. 9...binyılının ilk çeyreğine ıarihlendirilebilmekte
dir. Olçümler Groningen Universilesi Radioaktif Laboratuvan'nda yapıl
mıştır. Libby standard yanlanma süresine göre, bu düzeltilmemiş L4-C
ölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

Lab. No.
GrN-186l7
GrN-186l8
GrN-186l9
GrN-18620

Örnek No.

Buluntu Yeri
açma/mek.

Tarih

Aşıklı II
Aşıklı 13
Aşıklı 17
Aşıklı 24

4GEmek.
3Jlmek.
2RAAmek.
3J AMmek.

G.Ö:8730+/-45
G.Ö.8725+/-50
G.Ö.861O+/-55
G.Ö.8720+/-55

3. Sonuç
1991 Aşıklı kazılannda en önemli veriler arasında mimari açıdan
sisteminde yapılmış duvar kompleksi sayılabilir (Resim: 2,3,5).
Bu sistem Aşıklılann, duvarlannda ilk kerpiçi kullanmada gösterdikleri
başanyı, taş işçiliğinde de sürdürdüklerini kanıt1amakıadır.
sandık

4-3 P
olasılıkla,

(4)

açmalarında T mekanı ile birlikte ele alınan mekanların büyük
daha özerıli, hatta belki taş temelle takviyeli duvarlarla ya da

Esin 1992 s.140,14l·l42'de Aşıklı'da Einkom buğdayının tarıına alındığı ve olasılıkla çobilgilendirme sonucu söz edilmiştir. Oysa daha sonra henüz
buğdayın tarıma alınıp alınmadığının ve hayvanların evcilleşme aşamasına gelip gelmediği
nin daha iyi araştırılması gerektiği uzmanlarea belirtilmiştir. Bu durum ancak uzmanlarımı
zın kesin raporları ile aydınlığa kavuşabilecektir. Şimdilik uzmanlanmızca Aşıklı topluluklannın yoğun avcılık ve toplayıeıbğa dayalı besin ekonomisine sahip oldukları dile
getirilmektedir.
Bu Radio-Aktif karbon ölçümleri için Groningen üniversitesi Radiokarbon Laboranıvan'na
ve Dr. H. Buitenhuis'e teşekkürlerimizi swırnayı birborçbiliriz.
banlığın başladığından yanlış

5)
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bu birimi içine alan bir duvar sistemiyle
sim: 2,8).

çevrelendiği düşünülebilir

(Re-

İkinci bir önemli veri ise iskeletlerle birlikte bulunan bakır boncuk-

lardır (Resim: 10). Bu durum daha günümüzden dokuz bin yıl önce Aşık
h topluluklarının bakın tavhyarak işleyebildiklerine işaret etmektedir.

4. AKSARAY PROJESİ

Bu proje ~e ilgili olarak bu yıl Selçuklu dönemine ait Sultan Han,
Alay Han ve Üresin Han incelenmiştir. Alay Hanve Üresin Han'ın son
derece tahrip edilmiş olmalan üzüntü vericidir. Ozellikle Alay Han'ın
Anadolu'daki en eski hanı temsil ettiği düşünülecek olursa, bu kayıp, daha da büyük önem taşımaktadır. Her iki han hakkında aynntıh rapor hazırlanmaktadır.
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Resim: 1- Açma durum planı
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Resim: 2- Yapılara ait
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şernatik

genel görünüm planı

Resim: 3- 2. tabakaya ait mahalIeler. G. den K. e

görünüş.

(H F)

Resim: 4- 2. tabakaya ait mahalleler. G. den K. e

görünüş.

(H F)
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Resim: 5- 4 N-O

açmaları,

G A yolu ve güneyinde

Resim: 6- 6 L-M
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açmaları.

sandık

duvar. G. den K. e

G'deu K. e

görünüş

görünüş

Resim: 7- 4H-G açması güneyprofili. Kerpiç duvarlara aityenilemeler. B. dan görünüş

Resim: 8-4-2 P-R açmaları. D. dan B, ya görünüş
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Resim: 9- Üstü geometrik bezeldi

biley taşı

Resim: 10- Taş ve
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bakır

boncuklardan oluşarı kolye

HÖYÜCEK KAZILARI-1991
Refik DURU*
Höyücek kazılannın 3. dönem çalşmalanna, 23 Temmuz-9 Eylül
1991 tarihleri arasında devam edildi. Burdur Müzesi Müdürlüğü başkan
lığında, bizim bilimsel başkanlığımız ve yönetimimizde, Yard. Doç. Dr.
Gülsün Umurtak, öğrencilerimiz Mustafa Avcı, Ferhan Sakal, Arzu Çeş
mecioğlu, Fatma Aslan ve Fikret Çakırmustafa'dan oluşan bir ektp tarafından yürütülen kazılar, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, tU. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, tU. Araştırma Fonu Başkanlığı ve Türk Tarih
Kurumu Başkanlıklan tarafından desteklenmiştir.
1991 kazı mevsiminde höyüğün tepe kesiminde 1/5-6 ve L/5-6 karelerinde, yaklaşık 200 mı lik bir alanda çalışıldı ve ortalama -2 m derinliğe
inildi (Plan: 1, Resim: I). Mevsim sonunda toplam 800 mı ye ulaşan kazı
alamnda önceki yıllarda geçici olarak üst Yapı Evresi ve Alt Yapı Evresi
olarak isirnlendirdiğimiz iki yerleşim evresinin yapı kalırınlarına ek olarak, iki yapı evresi arasında bir başka yerleşim evresinin dalıa bulunduğu
na işaret eden bulgular ele geçti.
Bu yıl Ll5 karesinde, Üst Yapı Evresi'ne (ÜYE) ait çokküçük bir duvar parçası ile, geçen yıl açtığımiz 2. Kutsal Alan'ın devamı olan bazı taban parçalan bulundu. Aynı evreye ait bazı sıvalı tabanlar da, 1/6 karesinde ele geçti. '3. Kutsal Alan' olarak isimlendirilen bu taban üzerinde de
in-situ durumda kadın figürinleri vardı.
1991 de yeni kazılan alanlarda, ÜYE ile AYE arasındaki oldukça kalın bir moloz birikimi içinde, niteliği tam olarak anlaşılarnayan bazı kerpiç duvar parçalanna rast!anıldı ve bu yerleşme evresine şimdilik Ara
Evre (AE) ismi verildi. 1989 yılında J/5 karesinde açılan bazı taş temelli
duvarların da AE'ye ait olması muhtemeldir.
Alt Yapı Evresi'nin (AYE) mimarlık kalıntılan 1/5-6 ve K-Ll6 plankarelerinden gelmektedir (Plan: I, Resim: I). 1/5-6 karelerindeki ı. evin
planı tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte, kapısı güney kenardadır.
•

Prof. Dr. Refik DURU. Istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya Anabilim Dalı. Fen-P'IT 34459-ISTANBUL.
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Kapının tam karşısında dörtgen planlı bir fınn yer almaktadır. Evin tabanı üzerinde iri boyda taş baltalarla, yüzlerce kilden sapan tanesi bulunmuştur.

Kazı alanının batısında yapılan genişleme kazılarında V5-6 karelerinde AYE evresine ait büyük bir yapı açılmıştır. 1990 çalışmalarında kazı
lan 6 basamaklı minyatür merdivenli hücrenin de bu yapının eki olduğu
saptanmış ve iki odalı bu yapının tümüyle kutsal işlevli yapı, bir "Tapı
nak" olduğu anlaşılmıştır (Plan: 1, 3 numaralı yapı) Tapınağın büyük odasının ilginç özellikleri vardır. Yapının duvarlarından hiçbiri, alışılagelen
şekilde kerpiçten massif şekilde örülmemiş, duvarların iç yüzlerine dar
nişler veya niteliği tam anlaşılamayarı girintiler yapılmıştır (Resim: 2).
Bu girintiler yüzünden duvar kalınlığı bazı yerlerde 15 cm ye kadar düş
müştür. Tapınağın kapısı güney kenardadır. Kapının karşısına gelen duvara bitişik olarak, önünde yarım yuvarlak yalaklı büyük bir fınn veya
üzeri açık bir ocak yapılmıştır. Doğu duvara açılan bir kapı ile medivenli
hücreye geçilmektedir. Küçük odanın tapınağın en kutsal yeri olduğunu
sanıyoruz. Tapınağın tabanı bastırılmış kildendir. Büyük odanın tabanı
üzerinde ve ateş yakma yeri içinde, çok sayıda sağlam kap kacak ile evin
kuzeydoğu köşesinde, in-situ durumda 5 tane mermer kap bulunmuştur
(Resim: 4).

I/S ve 1/6 karelerinde çok sayıda, kenarları pişmiş toprak levhalardan
yapılmış kutu bulunmuştur. Levhaların bazıları massif kilden yapılmış
iken, bazı levhalann içine, dikine kamış perdeler konulmuştur. Bu teknikle yapılmış kutular, 1990 yılında da bulunmuştu.

Kazı alanının iki yerinde yapılan derinlik sondajlarında düzenli duvarlara rastlanılmamakla birlikte, -3.35 m derinliğe kadar Höyücek'in daha eski yerleşmelerine ait olması gereken yanık kerpiç, çanak çömlek ve
bazı küçük buluntular ele geçti.

.. Yapı evrelerinin herbiri, farklı nitelikler gösteren keramik vermiştir.
UYE'nin özgün keramiği, genellikle kahverengi veya gri hamurdan yapıl
mış, iyi pişirilmiş, fakat özensiz açkılarımış bir maldır. Formlar arasında
çanak, tabak ve irice çömlekler çoğunluktadır. Kınk karınh profiller ile
dudakta kabartma ekler, bu kat keramiğin en özgün nitelikleri arasında
dır. Kulp ve tutamak hemen hiç kullanılmamıştır. Genelde bezemesiz
olan bu evre keramiği içinde, bir iki çizi bezemeli parça ile .Hacılar ve
Kuruçay'ın Geç Neolitik/Erken Kalkolitik boya bezeklilerine benzeyen
20 kadar parça vardır.
AE keramiğinde derin çanaklar, iri kaseler çoğalrnış ve kaplara parmak delikli kulplar ile dikine ip delikli, silindir tutamaklar konulmağa
başlanmıştır. l[YE'nin özgün nitelikli kap kacağı çok azdır.
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AYE çanak: çömleği, üst katların keramiğinden çok farklıdır. Bu evre
keramiğinin hamuru çoğu kez kahverenginin tonlanndadır; Kaplar iyi açkılanmış ve pişirilmişlerdir. Biçim repertuvarı da değişiktir. S profilli, dikine ip delikli silindirik veya parmak delikli tutamaklar, kalınlaştınlmış
yuvarlak veya oval dipIi derin Useler ve çömlekler çoğunluktadır. Bu katın Tapınak'ı içinde çok değişik biçimlerde bazı kaplara da rastlanmıştır.
Bunlar arasında bir örneğini 1990'dan tanıdığımız 'böbrek biçimli' kap ile
kendinden kapaklı çömlekleri sayabiliriz.
ÜYE'nin bir kısmı geçen yıl, bir kısmı bu yıl açılan 2. Kutsal Alan'ı
ile bu kazı mevsiminde saptanan 3. Kutsal Alanı'nda, çok sayıda idol ve
natüralist şekilde işlenmiş kadın figürinleri bulunmuştur. 2. Kutsal Alanda ele geçen figürinlerin hepsi, basit, çuval vücutlu, şematize idollerdir
ve 1990 yılında aynı alanda bulunanlardan farksızdır. Bu idollerin de baş
sız yapıldığı, daha sonra kilden veya ağaçtan ince uzun başların, omuzlar
arasında açılan yuvalara yerleştirildiği anlaşılmaktadır. 'Sokrna başlı'
idollerden birinin baş deliğinde kemikten bir baş in-situ durumda bulunmuştur.

3. Kutsal Alan'da ele geçen 10 figürin, doğala oldukça uygun şekilde.
steatopik' Ana Tannça' figürinleridir. Bunlar bağdaş kıırmuş,
alçak bir iskemle üzerine oturmuş, uzanarak yatmış (Resim: 3 üst) ve
ayakta durmuş olarak, değişik pozisyonlarda tasvir edilmişlerdir. Bu
grupta da figürinler genellikle başsızdır; ancak bunların sokma başlı olmadıkları, normalolarak boyuna bağlanan başların sonradan kınldığı anyapı1ınış,

laşılmaktadır.
yıkıntısı içinde ve AYE'de bağdaş kurmuş şekilde tasvir edilmiş
vardır. AYE'nin tek örnek halindeki figürini, Höyücek için alı
şılmamış şekilde, kirli beyaz renkli mermerden yapılmıştır.

AB

iki figürin

Höyücek küçük Quluntuları arasında çoğunluk, taştan yapılmış keskiler ve baltalardadır. UYE'de bu keskiler genellikle 2-5 cm arasında deği
şen büyüklüklerde iken, AYE'de bulunan kazı baltaların boyları 16 cm
dir. Taş eserler arasında, beş tane tüm veya tümlenebilecek durumda, çok
iri mermer çanak ile (Resim: 4 alt) çok sayıda boncuk vardır. Pişmiş toprak eserler arasına bir boğa figürinini, papuç biçimli bir askı tanesini,
kepçe veya kaşıkları ve dolu kaideli tablaları; kemik eşyalardan da insan
yüzü betimlerımiş yuvarlak kesitli kemik parçaları ile bir iki askı tanesini
sayabiliriz.
3. dönem kazılarında ele geçen buluntular, ileride değişebileceği dikkate alınma koşulu ile, bazı saptamalar yapmaya olanak sağlamaktadır.
Höyük yüzeyine yakın olduğu için çok bozuk durumda olan ve sadece
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birbirine paralel birkaç kısa duvar parçasından tanınan Üst Yapı Evresi'nin mimari özelikleri, bu yıl da öğrenilememiştir. Bu kerpiç duvarlarla,
aynı yerleşim dönemine ait olduğu anlaşılan 1.-3. kutsal alanların ilişkile
ri konusunda da, mantıklı bir açıklama yapabilecek duruma henüz gelinememiştir. Kutsal alanların hemen üzerinde veya yakınlarındayapı kalıntı
ları olmadığı için, bu alanların üzerlerinin açık olduğunu düşünüyoruz.
Buralarda bazı törenler yapılmış, bu arada idol ve figürinler tanrıçalam
takdim edilmiş olmalıdır. Takdim töreni sırasında figürinlerin yam sıra
taş keskilerle kil ve kemikten bazı malzemenin de sıvalı tabanlar üzerine
konuldukları anlaşılmaktadır. 1990 ve 1991 yıllarında varlığı saptanan üç
kutsal alanın herbirinde ayn türde idol ve figürinin bulunmuş olması ilginçtir. Ancak, biz, bu tören alanlarının arasında büyük zaman farkları olduğunu sanmıyoruz. Verilen hediye veya adaklar arasındaki değişiklikle
ri zamansal farktan çok, bunları bırakan insanların farklı yerlerden gelmiş
olmalarıyla açıklamak istiyoruz.
Ara Evre'nin yapı gelenekleri, bu evrenin küçük buluntuları ve kendinden eski ve yeni yerleşme evreleriyle ilişkileri konularında konuşmak
için, önümüzdeki kazı dönemlerinin sonuçlarını beklemek yerinde olacaktır.

Evresi'nin son iki yılda kazılan üç yapısı, bir çizgi üzerine
gibidir. Doğu-batı yönünde sıralanan bu yapıların güney ve kuzeyinde, bunlara bitişik herhangi bir yapının bulunmaması çok ilginçtir.
Alt

Yapı

dizilmiş

AYE evresinin mimarlık yöntemleri, Höyücek'in kuşuçumu 35 kın
kadar daha kuzeyindeki Hacılar Geç Neolitik (GNÇ) yerleşmeleri ile yakul benzerlik göstermektedir. Ancak bu evrenin çanak çömlek repertuvan ve diğer küçük buluntuları, Hacılar ve Kuruçay'dan tanırımanıaktadır,
1990 kazı döneminde bulunan ağaç kömürü örneklerinin Heidelberg Universiteşi Fizik laboratuvarıarındayapılan üç ayn Cl4 ölçümü, M..O. 6100
ile M.Ö. 6440 arasında tarihler vermiştir (kalibre edilmiş). Bu tarihler
Hacılar ve Kuruçay Geç Neolitik tarihlerinden bir hayli eskidir ve Erken
Neolitik Çağ'a ait olmalıdır.
AB yerleşmeleri Neolitik çağ'ın daha geç evrelerinde, M.Ö. 6. binyı
UYE için herhangi bir tarih vermek
içinde bulunulduğundan kuşkumuz
yoktur.

lının ortalarında yaşamış olmalıdır.
istemiyoruz. Ancak Neolitik çağ
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Resim: 1-

Kazı alanının

Resim: 2-

Tapınağın
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genel görünümü

büyUk odası

Resim: 3- Kutsal Alan'da bulunan 'Aua Tanrıça' figürini (Yük. 5.4 cm)

Resim: 4- Alt yapı evresi tapınağının büyük odasında bulunan taş çanaklardan biri
(Ağız çapı 35 cm)
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ŞANLIURFA

MUSEUM/UNIVERSITY OF
CALIFORNIA EXCAVATIONS AND SURVEYS
ATTITRIŞ HÖYÜK, 1991
Guillermo ALGAZE*
AdnanMISIR
I. INTRODUCTION AND BACKGROUND

The construction of the Atatürk Dam on the lower reaches of the
Euphrates river within southeastem Turkey has resulted in the destruction of hundreds of archaeological sites. Neverthe1ess, during the last 15
years or so numerous surveys and excavations were undertaken in 00vance of the rising waters of the dam reservoir. Though not yet fully published, this body of research furnishes us with an unusually detailed picture of the archaeological development of the lower Euphrates basin of
Turkey from the Neolithic period to the present, Particularly important is
data bearing on the initial appearance of city-states iI!. the area during the
second half of the third millennium B.C. Surveys by üzdoğan (1977) and
Wilkinson (1990) allow us to define the out1ines of one such early citystate system with some precision. This is located largely within the flooded area and its capital was the site of Titriş Höyük, a small urban center,
40 p1us hectares in size, located just a few hundred meters away from the
projected edge of the Atatürk Dam lake.
Titriş is situated some 45 km north of Urfa. It adjoins and, on its
eastem edge, lies partially under the modern village of Bahçeli in Bozova
District, The site is located alongside the Tavuk Çai, a smail perennial
tributary of the Euphrates, at apoint where several springs emerge as the
incised channel of the stream intersects underlying aquifers. Titriş occupies a central position in a fertile agricu1tural plain flanked by low limestone hills of Eocene origin. The plain covers some 50 sq. km and com-
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prises an infill of alluvial fan gravels overlain by reddish brown loams
and pale grey silt washed down from the adjacent uplands, This fonns a
natural lowland corridor allowing passage (via the Samsat ford) between
Commagene and the Gaziantep region west of the Euphrates and the
Mesopotamian plains directly east of the river, From Titriş, this overland
route forks northwest towards the Diyarbakır area and the Upper Tigris
Basin and southeast towards the Urfa/Harran plains, the Balikh and the
Upper Khabur (Fig. I).
The site of Titriş Höyük and the immediately surrounding corridor
area were the object of an initial 5 week long season of exeavation and
survey in 1991 (July 5 to August 5)1. Our goals in 1991 were: (I) the
preparation of a topographic rnap of the site delineating morphological
areas; (2) ascertaining the extent and depth of deposition throughout the
site; (3) testing the stratigraphic sequence of each distine morphologic
area at the site; and finally, (4) placing the site in a wider regional context by identifying contemporary associated sites and by delineating regional settlement pattem changes in the periods immediately preceding
and succeeding the emergence of Titriş as a regional capital in the mid
third millennium. Research was jointly sponsored by the archaeological
museum of Şanlıurfa and by the University of California, San Diego. Financial support and logistical help was obtained from a variety of institutions in the United States and Turkey'.

Il. SITE DESCRIPTION
Topograhic mapping conducted during i 99 i shows that the core of
the site is a tall high mound (22 ın) about 3 hectares in area. This is surrounded on three sides by a much more extensive lower city, within
(I)

The 1991 field season was coordinated by Guillermo Algaze (University of Califomia, San
Diego), working under the general directianof Adnan Mısır (Şanlıurfa Museum). Excaveıi
ons on the High Mound area were conducted jointly by Elizabeth Carter (University of California, Los Angeles) and Ronald Gomy (University of Chicago). Pull and part-time archaeological staff for Lower and Outer Town Trenches included: Ayla Akın (Indiana University),
Elise Auerbach (University of Chicago), Adnan Baysal (Istanbul University), Deirdre Be-

yer-Honça (Indiana University), Ömer Honça (Ankara University), Alan Luptan (Cambridge University),

Ayşe Taşkıran
Verlıaaren

University), Bruce

(University of Califomia, Riverside), Hakan Togul (Istanbul

(Arganne National Laboratory) and Patricia Wattenmaker

(University of Virginia). Topographic planning of the site was done by Lisa Kealhofer (Universityof Pennsylvenia). Tony Wilkinson (then British Institute of Archaeology in Iraq) was
in charge of regional andsite survey. Specializedlaboratory staff included: M. Judy Wilkinson acting as phctographer, registrar and campmanager and Ms. CarleneFriedman. archaeological illustrator, Additional help in all aspects of our research was provided by Songül

(2)

Ceylanand HamzaGülüce, archaeological researchers at Şanlıurfa Museum.
in partieular, theNational Endcwment for theHumanities, the NationalGeographic Society,
the University of Califomia, San Diego, the Universityof Califorrıia, Los Angeles and one
private donor.
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which two further subdivisions may be noted on the basis of depth of
stratification. The first is a Lower Town area consisting of two elongated
lobes facing the nearby stream and extending due west and east of the
High Mound. Depth of deposition in this area is yet untested by vertical
soundings, but about 5 meters of deposit may be inferred from the site
contours. The actual extent of the eastem lobe is unclear as portions lie
under the modem village and have not been fully mapped, but aminimal
area of 300x180 m is certain. The westem lobe is undisturbed and encompasses an area of 400 m lorıg and 200 wide. Immediately north of the
High Mound and adjacent eastem and westem Lower Town lobes, and
separated by a shallow depression, is a rise comprising a more extensive
Outer Town area which extends up to a dry seasonal wadi. This too is undisturbed and is minimally 800 m long and 200 m wide. Deposite here
range in depth from ca. 2.5 to 1.5 m (below) (Fig. 2).
Since the eastem portion rif the site has yet to be properly delirnited,
the total extent of continuous oecupation at Titriş is unknown, but the
area thus far mapped is in the range of 35-40 hectares. Moreover, surveys
in the immediate vicinity of the main mound conducted by Wilkinson
show that a number of extemal suburbs existed due north, south and east
of the main mound. The suburb areas have not yet been planned in their
entirety, but mapped areas add minimally a further 8 hectares or so of 0(:cupation. Additionally still unmapped suburbs due east of the main site
suggest an area of linear buildup alongside the Tavuk Çai and appear
substantial in extent. Several cemetery areas also surrounded the site.
One has already been recognized on a knoll some 400 m northwest of
Titriş, and about a dozen partially plundered Mid-Late EBA rectangular
cist tombs were excavated in 1981 by Şanlıurfa Museum (Fig. 3).
III: EXCAVATIONS: LOWER AND OUTER TOWN AREAS'

The bulk of our work in 1991 concentrated in exploring the extent
and chronology of occupation across the various sectors of the Lower
and Outer Town areas at Titriş. This was done by means of a series of
widely-spread exploratory trenches, each ıoxıo m or 5xıo m in size. By
the end of the i 99 i season, ten such trenches had been opened: three in
the westem lobe of the Lower Town, one in the eastem Iobe, and six in
the more extensive Outer Town area north of the preceding (Fig. 2)
Lower Town, Eastern Lobe. One 10xlO m trench was opened to test
the stratigraphic sequence of the eastem lobe of the Lower Town, This
(3)

The descriptions ıh~.t follow are based on field reports submitted by Elise Auerbach (Trs.
54-76 and 63-35), Omer Honça and Deirdre Beyer-Hcnça (Tr. 81-81), Alan Lupton (Tes.
69-53/54 and 63-35), Hakan Togul (Tr. 69-55) and Bruce Verhaaren (Tr. 40-34).
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was Trench 54-76 emplaced at the highest elevation of the lobe, roughly
midway between the modern village and the High Mound (Fig. 2). Imrnediately below plow zone was uncovered a EEN-WSW running pebbled
street and a pebble-covered surface on which rested a fired clay heartb.
This overlaid the stone foundations of two walls, each about 80 cm thick,
forming a room corner within the trench parallel to the pebbled street.
Associated pottery included small fragments of terra sigilatta ware that
are assignable to the Late Hellenistic/Early Roman period. Once it became elear that Trench 54-76 had exposed significant Cıassical period deposits, it was decided to discontinue operations in the eastem lobe of the
mound, save for a small 2 x 2 m sounding done to ascertain the stratigraphic sequence of the area and the depth of deposits overlying Early
Bronze Age levels. Within this sounding were identified two further architectural phases underlying the structure just described, each defined
by wall fragments and associated surfaces. The date of these phases is
unclear as the cerarnics have not yet been analyzed, but a preliminary assessment suggests a Hellenistic to Iron Age range. This in turn was underlain by a fifth (from top to bottom) architectural phase, the last exposed within the sounding. This phase (at ca. 2.7 m below the surface)
contained pottery assignable to the Mid-Late EBA period, spanning the
second half of the third millerıium B.C., on the basis of parallels with the
cerarnic sequence from the nearby and now flooded site of Kurban
Höyiik (Kurban, Period IV; Algaze, et al. ı 990).

Lower Town, Western Lobe and Outer Town. Three widely spaced
trenches were opened in the westem lobe of the Lower Town and six in
the Outer Town sector (Fig. 2), the latter spread over a linear distance of
500 m (at the extremes). All encountered Mid-Late EBA remains imrnediately under plow zone. This means that such levels can be exposed
with minimal effort over a substantial proportion of the site's surface (ca.
22 hectares). Onlyone of the trenches, Tr. 40-34 on the highest portion
of the westem lobe, produced evidence for later remains. Here the EBA
structures had been cut into, in part by an industrial activity area dated to
the medieval period on the basis of associated ceramics. One feature in
this area may have been an olive press. This was built by means of three
large limestone slabs standing on.edge, possibly reused, at either side of a
lower flat-Iying slab on which a circle and a drain were cut. The upright
standing slabs were modified by means of a large notched cut in the top,
which may have supported a wooden beam (Fig. 4).
Strikingly different functional uses of space were documented in the
Outer Town area. Trench 63-35, the westemmost, revealed an area of numerous refuse and storage pits, often cutting into earlier pits, each full of
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ceramics and animal bones. Also found here was what appears to be a
silo. This was filled with soft ashy soil and consisted of a 5 meter wide
pit cut into virgin soil with carefully plastered sides and a flimsy stone
and mudbrick superstructure (Fig. 5). A small portion of what could be
theedge of a second such structure was exposed in the northeastern corner of the trench.
The most extensive exposures were achieved in three contiguous
trenches (69-53, 69-54, and 69-55) situated near the center of the Outer
Town. The remains here stand in contrast to those just deseribed and consist of a habitation compound centered around a large courtyard or external activity area with several elearly defined subphases of construction
(Fig. 6). In the lowermost phase, the courtyard was delirnited on its
southem side by an east-west oriented wall running between Trenches
69-53 and 69-54. On the other (southem) side of this wall was a street
paved, in patches by dense elusters of pebbles. The eastem boundary of
the courtyard was formed by two small rectangular rooms in Trench 6955. Several superimposed surfaces were distinguished within the courtyard, The surfaces consisted largely of beaten earth and oecasional seattered flat-lying potsherds. Five ash-filled pits had been cut from the
lowermost surface (Fig. 7). The latest subphase saw several important
changes in the plan just described. One change was that the street south
of the east-west running wall fell into disuse and portions bloeked by
a room built against the southem east-west running wall. Within this
room was found a partially plundered rectangular tomb (below). A
second change was the construction of a large rectangular enelosure
delimiting the nonhem end of the courtyard, This was eleared over
Trenches 69-54 and 69-53. Over 14 meters in length, and oriented eastwest, this structure protruded only slightly into the exposed area, but
clear crosswall stubs heading into the nonhem trench seetion suggest
a free standing room. Two breaks in the wall suggest narrow doorways.
The eastemmost exposure in the Outer Town area, Trench 81-81,
alsa revealed siguificant differences with the preceding. Because of time
constraints and of the .number of intrusive Iate period burials in the area,
only a 5xlO portion of the trench was taken down to the first architectural
phase. This turned out to be two adjoining rooms forming pan of a massive structure with walls over 1 meter in thickness and built with large
limestone boulders (Fig. 8). The southemmost room was built directly
over virgin soil. Adjoining one of its walls, and dug from the room floor,
was a small intacı built tomb (below). The second room was cut deep
into virgin soil and had no obvious means of entry indicating its use as a
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basement (Fig. 9) This was filled with superimposed lenses of ashy debris containing numerous artifacts.
Depth of deposition across the Ouıer Town is variable. Virgin soil
was identified in small soundings at three locations within Trenches 8181, 69-62 and 63-35. These reveal cu1tural deposits ranging from 1.5 to
2.5 meters in thickness. ın general, the deposits become shallower towards the north and it would thus appear that the Outer Town was founded on anatural rise. The maximum depth (2.5 m) of cultural deposits was
achieved in a 2x3 m sounding in the southwesten comer of Trench 69-62,
situated about the center of the Outer Town. This sounding gaye us a sequence of 7 well defined and well preserved architectural phases built directly over virgin soil, each marked by a plastered, brick paved, or pebble-lined surface, some with associated walls. From top to bottom the
ceramics from this sounding, though not yet analyzed in detail, are homogeneously Mit-Late EBA in date.

Mortuary Evidence. About 30 burials were located and eleared in the
Lower and Outer Town areas. The majority of these were simple pit inhumations, typically with a single individual in an extended position facing upwards and no grave goods save for rare pieces of bronze jewelry.
These graves presumably date to the later periods of occupation of Titris,
when only the High Mound and the eastern lobe of the Lower Town were
inhabited. Other burials, however, were elearly of third millennium date
on the basis of associated finds and internment type (Orthmann i 979),
Minimally, two types may be distinguished: elaborately-built stone
tombs and jar burials. Two tombs and numerous jar burials were eleared
in 1991. One ofthe tombs was a trapezoidal structure cut into the aiready
noted pebbled street in Trench 69-54, presumably from an upper layer
now eroded. This had been panially plundered in antiquity from the top,
but the entrance was still intact and consisted of a wide limestone slab
standing on edge at the narrower end of the structure. Only very fragmentary traces of theskeleton remained, but more than 50 complete vessels
and one metal toggle pin were still found inside the tomb (Figs. ıo-11).
The second tomb was intact. it was located under the floor of the southemmost room in Trench 8i -8 i (vistible in the foreground of (Fig. 8). The
stone built structure was roughly rectangular but had rounded corners and
was sealed by means of a large stone slab used as a burial cap. It contained the remains of a young individual in a flexed position accompanied by a small number of burial pots. Jar burials in several sizes were
found in two of the areas opened in i 99 1. Small jars and cooking pots
were used for infants while large pithoi with grooved rims appeared to
have been used for adults.
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IV. EXCAVATIONS: H/GH MOUND'
The single operation away from the Lower and Outer Town areas in
1991 was Trench 43-61, a 5x8 meter step cut into southem slope of the
High Mound. This was opened in order to investigate the occupational
sequence of the lower half of the site's core and, in particular, the transition from the Early to the Middle Bronze Age at the mound. in spite of
extensive pitting, four superimposed building levels were distinguished.
The uppermost level (1) was a substantial structure consisting of portions
of two rectangular rooms with ten courses (1.25 m wide) of undressed
stone masonry preserved, in places, to a height of 2.5 m. Several rebuilds
were observed, suggesting that the structure was long lived (Fig. 12,
background). However, its exact chronology is uncertain since the room
interior had been almost totally gutted by later pits. A terminus post
quem for this phase is provided by the two immediately underIying levels
(n-lll), which yielded Kurban Höyük, Period nı ceramics (AIgaze, et. aL.
1990) dated to the end of the third millennium and the beginning centuries of the second millenium B.C.
The second architecturallevel consisted of portions of a badly pitted
out NE-SW oriented stone wall that was preserved only on the westem
portion of the trench (Fig. 12, foreground, left). Once again, several phases of rebuilding were noticed. Extending west of the wall into the west
seetion of the trench was a small triangular-shaped rernnant of an associated surface. Beneaıh this surface, and possibly part of a cache or foundation deposit, was a large (dm=35 plus cm) two-handled bronze vessel
capped with a ceramic lid (Fig. 13). This was removed intact and left unopened pending professional treatment by a conservator. Level nı consisted of portions of three incompletely preserved rooms with the same
orientation as the Level n remains already described. AIso badly disturbed by pitting in the eastem portion of thetrench, these rooms appear
to form part of two separate buildings at either side of a narrowoutside
alleyway. The lowest level distinguished, Level IV, was only identified
at the end of the excavations and remains largely unexcavated, but appears to consist of well preserved mudbrick walls surrounded by a bright
red bumed bricky ml. Associated ceramics are of the Mid-Late EBA type
and indicate that this level is roughly contemporary with the bulk of the
already discussed remains across the Outer and Lower Town areas.
V. THE TlTR/Ş REGIONAL SURVEY'
The second principalobjective of the 1991 season was to set the site
in its regional context. To this effect, we initiated a regional site and land
(4)

(5)

The descriptions that follow are based on field reports submitted by Elizabeth Carter and
Ronald Gomy.
The Tiıriş Regional Survey was conducted by Tony Wilkinson.
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use survey program. Work focused on a radius of7.5 km around the site,
that is an area of ca. 175 sq km within the lowland corridor dominated by
Titriş. Forty sites ranging in time from the Neolithic to the Medieval periods were recorded (Fig. 14). Periods of occupation for each of these sites
may be summarized in tabular form:
Table ı. Titriş Survey 1991, Sites and Main Periods of Occupaıion

PERIOD

SITE NUMBER (AO. 14)

Neolitlıic

23
2,9,15,17,35

5

2,4,9, 19,30 (7)

5

Early Chalcolitlıic
Late

Cha1colitlıic

TOTAL

1

EarlyEBA

30

Mid/Late EBA

1,11 (7),15,17, 19,20,22,26,29 (7), 30, 34

11

EB/MB

1,3, ll, 15, 17, 18, 20, 22, 26, 28, (7), 29, 30, 34,
(7),38

14

MB

1

O

LBA(7)

1,30

IronAge

1,4,9, ll, 15, 16, 17, 18, 19,20,27,28 (7), 29,
30,32,35,39

17

1,2,3,4,7,9, ll, 14, 16, 17, 19,20,22 (7),28,
29,30,32,35,36

20

1, 2, 4,6, LO, ll, 12, 13, 14, 15 (7), 17,19,20,
21,22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35,36,37,38,39,40

33

Hellenisticl
EarlyRoman
LateRoman/
E. Byzantine

Abbasid
Medieva1

2 (7)

O

1,4, ll, 22

4

VI. SUMMARY AND INIT/AL CONCLUSIONS

Though preliminary, the results outlined in the foregoing discussions
indicate that like a number of contemporary capitals in southeastem Anatolia, northem Syria, and northern Iraq (Weiss 1983) Titriş grew explosively in the second half of the third millennium Re., when the whole
extent of the main mound and external suburbs (minimally 43 plus hectares) was occupied. This means that at its peak Titriş was probably larger by a factor of three than even the largest contemporary town-sized settlements (Lidar) in the Atatürk Dam area. This size difference suggests
that Titriş was the economic and political fulerum of the Atatürk area in
the Mid-Late EBA, but corroborating data from the site must await future
analyses. in any event, the sequence of deposition revealed İn the Outer
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Town and suburb soundings indicates that the expansion of the settlement at the time was swift, The survey data, though not yet fully analized, suggests that this was accompanied by a sharp rise in regional estimates for total oecupied hectares and population in the Titriş corridor,
This confırms the results of earlier surveys of nearby portions of the
Atatürk Dam area (Wilkinson 1990) indicating that the Mid-Late EBA
represents a sharp peak in the oecupational history of the area and that
the level of urbanization attained at the time was never again equalled
within the survey universe.
in contrast, no settlement hierarchy is evident in the Atatürk area
during the earlier half of the third millennium: sites were invariably dispersed and small -hamlet or village- sized (Wilkinson 1990). Thus, unless our evidence for the density and type of early EBA oecupations in
the area is seriously flawed, the Mid-Late EBA growth rate is of a magnitude such as is not easily explained as the natural outcome of the preexisting developmental trajectory of the Atatürk Dam area unti1 the mid
third millennium. This raises the possibility that urbanism at Titriş may
be, in part a response to factors at operation well beyond the Euphrates
basin itself. However, the growth of extemal suburs at Titriş well beyond
any possible defensive wall (if one existed) suggests that defense was not
a major consideration in the consolidation of Titriş.

One possibi1ity is that Titriş may have represented an important
nexus of overland and waterborne trade routes (via the ford area at Samsat and Lidar) conneeting the northem Mesopotamian plains east of the
river, the southem Mesopotamian alluvium downstream and westerly
routes into southem and (through the Cilician Gates) westem Anatolia,
This is suggested by evidence from the site indicating contacts with contemporary polities in the southem Mesopotamian alluvium on the one
hand and Cilicia and Aegean Anatolian on the other. Contacts southwards are attested in the form of several unpublished imported (?) southem Mesopotamian cylinder seals (ED III "contest" scenes) recovered
from partially plundered graves at the site in 1981 and by one badly preserved impression from one such seal recovered in our excavations in
1991. Contacts westward, in turn, are evinced by a complete two-handled
Depas cup of Aegean EBA (Troy II) type found in situ on the courtyard
surface in Trench 69-54 (Fig. 15) and a violin-shaped marble figurine
recovered in the basement structure in Trech 81-81 (Fig. 16).
Whatever the reasons for its apogee, Titriş contracted soon after its
initial expansion and large portions of its extent were never resettled in
later periods. The collapse of the Titriş city-state and the subsequent TU163

ralization of its hinterland will be explored further in future seasons. Future fieldwork will also focus on clarifying the urban layout of the settlement at its peak by means of broad horizontal exposures. Other planned
operations include (1) a continuation of work already initiated on the
High Mound to explore the nature of Mid-Late EBA remains at the site's
core and the nature of the EB/MB transition; (2) a limited probe to check
on whether or not the Lower T0'Yn was Cİrcumvallated by a wall; (3)
small soundings designed to probe whether occupations earlier than the
rnid third rnil1ennium underlie the Lower Town; and (4) sampling of the
Mid-Late EBA cemeteries surrounding the site.
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Fig. 2- Preliminary contour map of Titriş Höyük showing mainmorphologicalareas and
location of 1991 trenches. Based on datacollected by Lisa Kealhofer
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Fig.4- Medieval olive oil press.(?) installation in thenorthwestem quadrant of Tr. 40-34.
View towards thenorth

Fig. 5- Mid-LateEBA silc and nearbypits in Tr. 63-35
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Fig. 6- Overall view of Mid-Laıe EBA remains in Trs. 69-53/55. Pebbled street and intrusive
tcmb in center left, courtyard (Fig. 7) on centerright. View towards the northwest

Fig, 7- Tr. 69-54 Mid-Late EBA courtyard surface (Locus 023) and associated pits. View
towards the southeast
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Fig. 8- Overal! view of Mid-Late EBA structures İn Tr. 81-81. Sublloor tomb (Locus 038) in
center foregraund. View towards the north

Fig. 9- Detailof wall construction (Locus018) of Tr. 81-S1 "basement" structure. View
towards the south
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Fig. 10- Tomb and contents (Locus 016) in Tr. 69-54. View
towards theeast

Fig. 11- Representative seleetion of complete vessels and bronzepin fromBurial69-S4:016
(above)
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Fig. 12- Overall view ofremains in Tr. 43-61. Level 1 structure in center foreground Level2
wall (Lccus 011) in foreground left View towards the north

Fig. 13- View, in situ, ofbronze vessel (TH. 1647) from Tr. 43-61, Level 2. View towards the
west
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""

Fig. 14- Location of Titriş Höyük and nearby sites recorded in the 1991 regional survey
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Fig. 15- Two-handled depas vessel ([H. 132) from
Mid-late EBA courtyard surface (Locus 017)
in Tr. 69-54

Fig. 16- White marble figurine. (TH. 2053) of Aegeanl
Westem Anatelian type found in aslı layer (Locus
033) within Mid-Late EBA "basement" structure in
Tr. 81-81

174

1991 YILI DİYARBAKIR
UÇTEPE HOYUGU KAZıLARı
••

••

••

\,J

••

Veli SEvİN*
Diyarbakır'ın 45 km güneydoğusunda ve Dicle'nin güney kıyısı üzerinde yükselen Üçtepe Höyüğü kazılarına 1991 yazında 15 Ağustos-12
Eylül tarihleri arasında devam olunmuştur.
Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nünbaşkanlığında ve bu satırların yazannın da bWmsel sorumluluğu altında yürütülerı kazıların kurul üyeliğini,

Marmara Universitesi, Pen-Edebiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. (M.A.) Kemalettin Ködoğlu, İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi'nden uzman
(M.A.) Aynur Ozfırat ve İstanbul Urıiversitesi Edebiyat Fakültesi'nden
Ar. Gör. Şevket Yılmaz ile İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Eski
Doğu Dilleri Anabilim Dalı'ndan iki öğrenci yapmışlardır.
büyük ,Çapta Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
ile ODTU Tarihi Eserleri Kurtarma ve Değerlendinne Araştırma Merkezi desteklemişlerdir; bunun yanısıra Türk
Tarih Kurumu ile İstanbul Universilesi Edebiyat Fakültesi'nin küçük çaplı katkılarından da yararlanılmıştır. Diyarbakır Müze Müdürü Necdet
İnal'ın işbirliği kazının gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştır, Bu
nedenle ilgili kurum ve kuruluşlarla emeği geçenlere teşekkürü zevkli bir
görev sayarım.
1991 sezonunda

Müzeler Genel

kazımızı

Müdürlüğü

Yüksekliği 44 m, kuzeyindeki eteğiyle birlikte çapı ise 400 m yi bulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük boyutlu höyük1erinden
biri durumundaki Uçtepe Höyüğü'nün stratigrafisini iyiden iyiye tanıma
ya ve yeni ileri sürülmüş karşıt bir görüşe' rağmen, eski adının Tuşha ya
da Tuşhan olabileceği olasılığını da gözönünde tutarak bu tepede, 1.0.
9. yüzyılın ilk çeyreğinde II. Aşşur-rıasir-pal'in'kurduğu eyalet sarayının

•
(1)

Prof. Dr. Veli SEVIN. Istanbul üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 34459-lsTANBUL.
K. Kessler, Uruersuchungen zur historlschen Topographie Nordmesopoiamiens. 1980. 85
vdd 99 vdd.; kış. V. Sevin. Üçtepe Kazıları, 1989.7 vdd.
.

175

yerini belirlemeye yönelik çalışmalar, ikisi kuzey ve ikisi de doğu yamaçta olmak üzere toplam dört açmada yürütülmüştür (Resim: 1).
DoğuAçmaları

1991 sezonunda höyüğün en yüksek ve en dik yamaçlı kesimini oluş
turan güneydoğu alanda sağlam bir tabakalanma elde etmek amacıyla
ıo.OOx5.50 m boyutlannda yeni bir tranşe (No:X) açılmasına başlandı
(Resim: 1). Bu alan, kazısına önceki yıl1arda başladığımız III no lu açmanın üst kısmına gelmektedir. Böylelikle sonuçta, iki açmanın birleştiril
mesiyle, Orta Tunç çağı'na değin uzanan tabakalanmanın tam ve geniş
olarak saptanması sağlanacaktır.
Doğu etekteki III no lu açmada, 1989 ve 1990 yıl1arındaki çalışmala
nmızla, zengin buluntu veren, büyük bir yapıya ilişkin mimarlık kalıntı

larının varlığı belirlenmişti. İlk iki sezon -15.00 (600.24) m kadar derinlikteki söz konusu yapının 2.25 m genişliğindeki ve 9.40 m uzunluğun
daki bir koridor parçası açılabilmişti. 1991 yılında bu koridor kuzeye
doğru 5.00 m kadar kazılarak, tüm uzunluk 14.50 m ye ulaşmıştır (Resim: 1-3). Buna karşın koridorun ne güney ve ne de kuzey ucu belirlenebilmiş değildir. Bazalt temel1er ve yüksek kerpiç duvarlarıyla bu uzun
koridorun son derecede önemli bir yapıya ait olması gerekmektedir.

Hemen tümü koridorun içinde ele geçirilen, bir kısmı tüm ya da tÜIDlenebilir yüzlerce parça seramik çoğu kez homojen özellikler gösterirler.
Daima çarkta biçimlendirilmiş ve hamurlarına saman katılmış olan bu
kaplardan en sevileni, ağız kenarları dışa çekik, yüksek boyun1u .ye keskin gövdeli çömlekler ve çömlekçiklerdir (Resim: 4/1-5; 6/1-2). Uzerleri
oluk biçimli yivler, daha az olarak silmeler ve kazıma dalgalı hatlarla bezeli olan bu kapların renkleri genellikle turuncu-kızıl kiremit ve siyah
arasında değişir (Resim: 611-3). Aynı yapım özellikleri, çoğu kez keskin
profil veren çanaklar için de geçerlidir (Resim: Sıl-S). En belirgin özelliklerinden biri de, açık ağızlı çömleklerde ve çanaklarda iç yüzlerin çoğu
kez siyah; kimi çanaklarda dış yüzde, ağız kenarından karın keskinliğine
değin inen boynun hamurun renginde, gövdenin alt kısmınınsa siyah bı
rakılmış oluşudur. Siyah renk fınnlama sırasında ısı farkları sayesinde
sağlanmıştır. Gerek çanaklar ve gerekse çömlekler, düz kesilmiş hafif
ayaklı diplere sahiptirler (Resim: 4/1-4; 5/2-5; 6/1-2). Halka dip ise daha
az kul1anım alanı bulmuştur (Resim: 4/5).
Diyarbakır ve Üçtepe yöresindeki höyüklerde sık sık rastlanan bu
türde seramikler Toroslar'ın kuzeyi için yabancıdırlar. Sözgelimi, yöresel
özellikleri ağır bassa bile, erken Habur seramiğinin Elazığ-Malatya yöresine değin yayılmış olmasına karşın, söz konusu çanak ve çönıleklere hiç
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rastlanmamış olması ilginçtir. Orta Anadolu Koloni çağı, ıslahiye Ovası,
Amuk ve Kilikia Orta Tunç çağı seramikleriyle de açık bir akrabalıktan
söz edilemez. Buna karşılık, güneyde, Batı Suriye'nin kimi merkezlerinde
koşutlarına ya da yakın akrabalarına rastlanabilir-, Habur seramiği denen
!?oya bezemeli yalnızca iki kap ele geçirilmiştir (Resim: 7). Buna göre,
V çtepe'nin söz konusu yapı katı eski Assur Koloni çağı, Eski Suriye periyodu, ya da bir başka deyişle Orta Tunç çağı'na aittir. Bu, şimdilik höyükte inceleyebildiğimiz en erken yapı katıdır. Orta Tunç çağı ve seramiğinin erken evrelerinin olup olmadığı konusunda henüz hiç bir bilgiye
sahip değiliz. Bununla birlikte, Uçtepe kazıları daha şimdiden yörenin
hemen hiç bilinmeyen Orta Tunç çağı seramik kronolojisine önemli katkılar sağlamış bulunmaktadır. Bu yapı katının üzerinde lO. 2. binyılın daha geç evrelerine ait tabakaların varlığını 1988 yılından beri bilmekle birlikte, söz konusu yapı katları üzerinde henüz esaslı bir inceleme gerçek-··
leştirebilmiş değiliz'.

III no lu tranşenin hemen üst kısmında açmaya başladığımız X no lu
yeni açma, höyük doruğundan -4.00 (611.43) m derinliktedir ve
ıo.OOxS.SO m boyutlanndadır. Burada, kazıya başladığımız noktadan 4.S0 m; höyüğün doruk kesimindense -8.48 (606.93) m derinlikte, Yeni
Assur Dönemi'nin en geç yapı katına ulaşılmıştır. Bilindiği üzere, 1988
sezonunda bu kesimde -8.91 (606.S2) m den -13.21 (602.22) m ye inen
derinlikte, Yeni Assur Dönemi'ne ilişkin üç yapı katının varlığını belirlemiştik'. Yeni Assur Dönemi'nin bu geç yapı katında mimari olarak, kuzey-güney yönünde şimdilik IS.00 m kadar uzanan ve hiçbir bölme duvanyla kesilmeyen, 1.00 m kalınlığında, taş temelsiz uzun bir kerpiç duvar
söz konusudur (Resim: 1,8). Seramik 1988 yılında bulup tanıtmış olduklarımızdan farklı değildir'.

Yeni Assur Dönemi tabakalarının üzerindeki, önceki raporumuzda ın derinlikten itibaren görüldüğünü ve yüksekliğininse 0.80 ın yi
bulduğunu bildirdiğimiz "çakıl taşı kuşağı"nın, aslında günümüze iki ya
da üç taş sırası kalmış, 0.60-0.70 m yüksekliğinde bir duvarın iç dolduğu
su olduğu anlaşılmıştır (Resim: 1,9-10)'. Höyüğün bu kesiminde kuzeygüney yönünde uzanan ve bazalt cinsi taşlardan yapılmış olan duvarın,
yüzeye yakın olan ve olasılıkla dış yüzü dörtgen bloklarla örülü olan kesiminin köylülerce sökülerek, Dicle'nin sol yakasındaki kollarından biri

7.60

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Harıunan et-Turkman VII'deki en yakın benzerler için bkz. H.H. Curvers, Hamman etTerkman (ed. M.N. van Loon) 1988, 412 vdd .• Pl. 125-128. H. Hauptmarın'ın sözlü olarak
bildirmek lütfunda olduğuna göre, benzer parçalara Lidar Höyük'te de rastlanmıştır.
V. Sevin, XI. Kazı Sonuçları Toplantısı 1(1989) 106 vdd., res. 10/1-7.
V. Sevin, aşn.esr., 106, res. 6. .
üçtepeHöyUğü Yeni Assur Dönemi Seramikleri için bkz. V. Sevin, ayn. esr., 106, res. 7-9.
Bkz V. Sevin, ayn. esr., 104
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olan Anbar çayı üzerinde yapılan demiryolu köprüsü inşaatında kullanıl
mak üzere taşındığı öğrenilmiştir. Jlöyüğü çepeçevre kuşattığı anlaşılan
bu duvar, kanımızca 1865 yılında Uçtepe'nin ilk kaşifi I.G. Taylor'ın? sözünü ettiği ve Part Dönemi'ne tarihlediği surun günümüze ulaşmış kalın
ttıarı olmalıdır. Bu taş surun içinde, kalınlıkları 2.00 m ila ı.65 m arasın
da değişen, yükseklikleri ise 1.50 m yi bulan doğu-batı yönlü üç koşut
kerpiç duvar ortaya çıkarılmıştır. Her üç duvar da sura yaslanmıştır. Bu
alanda yapı katının tarihlenmesine yarayacak malzeme ne yazık ki elde
edilebilmiş değildir. Ancak höyüğün diğer yönlerindeki açmalardan derlediğimiz stratigrafik veriler bu yapı katının Geç Hellenistik Çağ'a ait
olabileceğine işaret etmektedir.
Höyüğün doğu eteğindeki bu açmanın en üst kısmında, çöp çukurları
yer almaktadır. Açmanın kuzey kesiminde yoğunlaşan çukurlar 6 tanedir.
Bunlardan birinde, parçalar halinde demirden, kulaklıklı bir miğfer ele
geçirilmiştir (Resim: 11-12). 2-3 mm kalınlığında levhadan yapılmış olan
bu miğfer konik bir biçimde sonuçlanır. Bu kesimde kavisli iki ucu volütlerle son bulan ve üzerinde de çıkıntılı bir çubuk olan tepelik yer alır. Önden ve arkadan siperlikleri olan miğferin üzerinde kabarık siirnelerle yapılmış çizgisel motifler bulunmaktadır'. Sikkeler', cam eserler'v ve epigrafık veriler" sayesinde Orta ya da Geç Roma İmparatorluk Dönemi'ne
yani l.S. 3. ve 4. yüzyıllara tarihlenebilecek bu miğfer, en azından şimdi
lik Doğu Anadolu için ünik bir eser durumundadır.

KUZEY AÇMALARI
Höyüğün kuzeybatı ucundaki bu kesimde esas amaç Yeni Assur Dönemi tabakalarına üstten ve geniş bir biçimde inebilmekti. çünkü burada
Roma ve Hellenistik yapı kadarının kalınlığı, güneye kıyasla nispeten daha inceydi (5.00 m civannda). Güneyden kuzeye doğru giderek alçalan
bir yapıya sahip olan höyükteki Roma ve Hellenistik çağ tabakaları daha
çok güneyde toplarımıştı. Ayrıca ~988-1990 yıllan kazılanndan elde ettiğimiz bilgilere göre, höyüğün güneyindeki Yeni Assur Dönemi mimarlık

(7)
(8)
(9)

Journal ofthe Royal Geogfaphical Society XXXV (1865) 22 ydd.
G. waurick, JbZMus. Maim 30 (1983). taf. 38; 39/5; 52/3.
Üçtepe Höyüğü kazılarında bulunan Roma sikkeleri lulia Domna'dan ı. Consıanıinus'a değin
geçen süredendirler. Şimdiye değin ele geçirilmiş olan sikkeler lu1ia Domne, Severus A1eksander, Ill. Gordianus, lulius Phi1ippus, Probus ve i. Constantinus'a aittirler. Höyükte 19881991 yıllan arasında bulunmuş olan sikkeler Yard, Doç. Dr. Oğuz Tekin taralından yayına
hazırlanmaktadır.

(i O) Üçtepe canıları için bkz. C.S. Lightfoct, "Recerıt finds of Roman glass from ılıe Tigris in south-eastTurkey", Annales du l2e Congres de l'Assoclailon pour l'Histoire du Verre. Amsterdam (baskıda).
(11) Üçtepe'den Latince bir yazıt parçası için bkz. C. S. Lightfoot, "A Roman Veteran on ılıe
Tigris", Epigraphica Anatolica 17 (1991)2, taf. 1/3.
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kalıntılan
anıtsal

domesrik karakterdeydi; buna
görünümlüydüler,

karşılık

kuzeydekilerse daha

Kazısına 1990 yılında başladığımız kuzeybatı uçtaki VI no lu açma
5.ooxI7.00 m boyutlanndadır. Burada şimdiye değin beş yapı katı ortaya
çıkanlmıştır. 1991 yılında ulaşabildiğimiz en eski yapı katlan Geç Hellenisrik Dönem'e aittir. İki evreli olan bu yapı katının erken evresi özenli
bir mimari ile dikkat çekicidir. 0.80-0.90 m kalınlığında kerpiç duvarlan
olan ve henüz kısmen açılabilmiş dikdörtgen planlı üç mekanla temsil
edilen bu yapı katında, mekanların duvarlan kerpiç üzerine vurulmuş kireç sıvayla kaplanmış ve bunlann üzeri de san, kırmızı, açık yeşil ve siyah renkte boyanmıştır (Resim: 13). Aynı türde kireç sıvanın mekanların
tabanına da döşendiği ve bunlann üzerine -henüz in-situ durumda bulunmamakla birlikte- mozayik kaplandığı anlaşılmıştır (Resim: 14). Daha
önce, aynı yöredeki i no'lu açmada saptadığımız Tigranes sikkelerinin
daha silik bir başka örneği bu yapı katında ele geçirilmiş olup tabakanın
1.0. ı. yüzyıl civanna tarihlenmesi konusunda önemli bir ipucu sağlan
mıştır". Aynca höyüğü çevreleyen ve yukanda sözünü ettiğimiz surun bu
yapı katıyla ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır.

Geç Hellenistik Çağ'a ait yapı katlannın üzerinde, orta İmparatorluk
ya da Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu anlaşılan 4 yapı katı yer alır. Mimarisi özenli olmayan bu yapı katları, özellikle demir madenciliği açısın
dan önem taşımaktadır. Çünkü tüm yapı katlan boyunca ele geçirilen demirden külçe, alet ve cüruflar bu alanda yoğun bir demir işçiliğinin
varlığına işaret etmektedirler".
VII no lu açma VI no lunun 30 m doğusundadır ve yine 5.00 m x
17.00 m boyutlarındadır (Resim: I). Burada şimdiye kadar -Vll no lu açmadaki gibi- 5 yapı katının varlığı belirlenmiştir. 1991 yazında ulaşılabi
len en eski yapı katı ise Yeni Assur Dönemi'ne aittir. Höyüğürı doruk kesiminden 20.43 (595.00) m derinlikte saptanan bu yapı katına ait, 0.42 x
0.42 m boyutlanndaki kerpiç bloklardan yapılmış, 5.50 m kalınlığındaki
duvar oldukça dikkat çekicidir (Resim: 15). Dar bir alanda ve ancak açma genişliğindeki5.00 m lik bir bölümünü açabildiğimiz doğu-batı yönlü
bu kalın duvann, önemli bir yapıya ait olduğu konusunda da kimi kanıt
lar elde edilmiştir. Bunlar, benzerlerini gerek Ninive, Kalhu ve DurŞarrukin gibi başkentler ve gerekse Til Barsip ve Hadatu gibi eyalet merkezlerindeki yapılardan tanıdığımız, çamur sıva üzerine beyaz ve siyah
renkte boyalarla yapılmış duvar resmi parçalandır.
(12) V. Sevin. ayn.esr., i08 vd.; ay. yaz .• Üçıepe Kazıları (1989) 9.
(13) Bu alanda ele geçirilen demir külçe ve cüruflar Doç. Dr. Oktay Belli
tedir.

tarafından

incelenmek-
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Bu bulgular, Üçtepe'nin ünlü Assur eyalet merkezi Tuşhan olamaya-

cağı konusunda ileri sürülmüş kuşkulara hiç bir destek sağlamamış, aksine höyüğün Yeni Assur Dönemi'nde -en azından- üç yapı katıyla temsil
olunan yoğun bir iskana sahne olduğunu açık bir biçimde ortaya koymuş
tur, Oysa Uçtepe ile eşitlenmeye çalışılan Tidu ya da Taidu'nun adı Yeni
Assur belgelerinde, biri ll. Aşşurrıasirpal>, ötekiyse V. Şamşi-Adade dönemlerinde olmak üzere, yalnızca iki kez geçmektedir. Buna karşılık, I.
Adad-nirari Dönemi belgelerinde Hanigalbat kralının; i. Şalmaneser Dönemi belgelerinde de Mitanni kralı ll. Şattuara'nın rezidensi Qlarak söz
edilmektedir". Henüz ~ anlamıyla belli olmamakla birlikte, Uçtepe'nin

en zayıf yapı katlarının tO. 2. binyılın ikinci yarısına ait olduğu izlenimini elde edinmiş..bulunmaktayız. Bu verilerin ışığında, ünlü Mitanni merkezi Tidu için Uçtepe'den daha başka bir yer aramanın doğruluğuna inanıyorum.

KATALDG

Resim: 4
ı.

çap: 24 cm. çark yapımı, pembe (2.5 YR 6/4) renkte hamudu)..!.I'i siyah dışı hamunmun renginde astarlı, ince kum katkılı, orta pişirilrrıiş, dışı lıafif açkıh. Vi. 89/30.

2. çap: 12 cm, çark yapımı, açık krem (7.5 YR 8/4) rertkte hamurlu, turuncu (10 R 6/8) renkte
astarb, ince kum katkılı, kötü pişirilmiş. üT.89/29.
3. çap: 14 cm, çark yapımı, pembe (2.5 YR 6/4) rertkte hamurlu, tunıncu (10 R 6/8) renkte astarlı, ince kum ve saman katkılı, orta pişirilmiş, hafif açkılı. üT.89/17.
4. çap: 14 cm, çark yapunı, açık krem (7.5 YR 8/4) renkte hamurlu, kızıl kahve (ıO R 3/3) renkte astarlı, ince kum katkılı, iyi pişirilmiş, hafif açkıh. üT.89/28.
5. çap: 14 cm, çark yapımı, pembe (2.5 YR 6/4) renkte hamurlu, hamurunun renginde astarlı
pişme nedeniyle koyu griye değin rertk değişimi görülür, ince kum katkılı, kötü pişirilrrıiş.
UT.89133.

Resim: 5
ı.

çap: 26 cm, çark yapımı, devetüyü (5 YR 6/6) renkte hamurlu, hamurunun renginde
orta kum ve saman katkılı, orta pişirilmiş, açkıh, OT.9ü.28.

astarlı,

2. çap: 34 cm, çark yapımı, kirernit (2.5 YR 5/6) rertkte hamurlu, içi siyah-dışı hamurunun renginde astarlı ve kısmen siyah, orta kum ve saman katkılı, orta pişirilmiş, açkılı. OT. 91.9,
3. çap: 30 cm, çark yapımı, turuncu (lO R 6/8) rertkte hamurlu, içi siyah-dışırı üst kısmı hamurumm renginde altı ise kahverengi esrarlı. ince kum ve saman katkılı, dışı hafif açkılı. OT.89.2.
4. çap: 26 cm, çark yapımı, turuncu (lO R 6/6) renkte hamurlu, hamurunun renginde astarh. ince
kum ve saman katkılı, orta pişirilmiş, hafif açkilı. üT.89/19.
5. çap: 20.5 cm, çark yapımı, turuncu (LO R 6/8) rertkıe hamurhı, hamurunun renginde astarlı,
ince kum ve saman katkılı, iyi pişirilmiş, dışı hafif açktlı. OT. 89{35.
(14) A. G. Grayson, Assyrian Royal Inscripıions 2 (1976), no. 64ı.
(15) D. D. Luckenbill, Aneient Records ofAssyria and Babylonia i (1926), no.7IS.
(16) A. K. Grayson, Assyrian Royal Inscrlptions i (1972), no. 393-394; ay. yaz, Assyrian Royal
lnscriptions 2 (1976), no. 637. (r.18).
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Resim: 6
1. çap: 24 cm, çark yapımı, pembe (i OR 6/4) renkte hamurlu, pişme nedeniyle içte koyu y~ile
(5 Y 2.5/2) - dışta kirernirıen (10 R 5/6) ve kahverengiye (2.5 YR 2.5/2) değin değişen renklerde astarh, ince kum ve saman katkılı, kötü pişirilmiş, OT. 89.41.
2. çap: 16 cm, çark yapımı, devetüyü (5 YR 6/6) renkte hamurlu,
astarlı, ince kum katkılı, iyi pişirilmiş, hafif açkılı. OT .90.23.

kızıl

kahve (LO R 3(3) renkte

3. çap: 32 cm, çark yapım~ develOyü (5 YR 6/6) renkte hamurlu, kiremiı (2.5 YR 5/6) renkte astarh-içi kısmen siyahve kirernit; dışı omuz keskinliğine kadar kiremit alu ise siyah.orta kum
ve saman katkılı, orta pişirilrniş, hafif açkılı. OT.90.7.

Resim: 7
çap: 9.5 cm, çark yapum, krem (5 YR 7/4) renkte hamurlu, hamurunun renginde as tarlı, ince
kum katkılı, iyi pişirilmiş, kızıl kiremir (2.5 YR 3/6) renkte boyalı. OT.90.74137.
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Resim: 2- Orta Tunç

Resim: 3- Orta Tunç

çağı

çağı kazı alanından

koridorundan görmüş

genel görünüm
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1

4
O
....-==-~=_l,;,;Ocm.
Resim: 4- Orta Tunç çağ çömlek ve çömlekcikleri
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Resim: 5· Orta Tunç
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Resim: 6- Orta Tunç
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çağ bezekıl kapları
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Resim:7- ın nolu açmadanHabur seramiği

Resim: 8- X nolu açmadan Yeni Assur Dönemi kerpiç

duvarı
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Resim: 9- X nolu açmadan Geç Hellenistik çağ sur parçası

Resim: i 0- Geç Hellenisıik çağ sur parçası, batıdan

188

Resim: 11- Demirmiğfer

Resim: 12- Demir miğfer
Restorasyondan sonra

189

Resim: 13- VI nolu açmadan Geç Hellenistik çağ mimari

kalıntıları

Resim: 14- VI nolu açmadan Geç Hellenistik çağ mozayik
parçalan
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BÜYüKTEPE HÖYÜK 1991
Antonio SAGONA*
The second season of excavations at Büyüktepe Höyük was conducted in 1991 (June to mid-August) by the University of Melbourrie in collaboration with Erzurum Museum. For permission to carry out the work,
the Büyüktepe Höyük Expedition is deeply grateful to the General Directorate of Monuments and Museums. The director also wishes to thank
Mesut Güngör, Acting Director of Erzurum Museum, Hilmi Özkorucuklu, government representative from Erzurum Museum, and the authorities
in Demirözü for facilitating the work in every aspect by their unstinting
co-operation. The excavations were sponsored by the Australian Research Council and supported by the University of Melboume.
The season concentrated on extending exposure of the remains in
two localities explored in the previous season: the western flank and the
circular structure located on the summit of the site. Three occupational
periods were investigated.
The Early Bronze Age
No buildings were found in the grey ashy Early Bronze Age stratum
exposed in several trenches along the western side of the hill. Rather the
occupation deposit is characterised, in R35a, by two pits cut out of bedrock and filled with pottery, and a cranium and some bones placed in a
small pit located at the south-eastem end. Trench Q37a yielded a series
of irregular stones that possibly represent the footings of a tent,
The hand-made pottery associated with this level is typical of the
Early Trans-Caucasian tradition. Simple bowls with a black burnished interior and a smoothed reddish or greyish brown smoothed exterior are the
most common forms (Fig.1: 1-2). A pair of small, conjont bowls provides
a distinctive new shape for this assemblage (Fig.1: 3). Pieces are rarely

•

Antonio SAGONA, Department of Classical and Near Eastem Studies University of Melbourne Parkville, Vietoria 3052-AUSTRALIA.
Conunents on the Late Hellenistic/Early Roman pottery are based on the work caried out by

Drs. E. Pemberton and

ı.

MePhee.
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ornamented, though examples of both relief and incised patterns oecur
(Fig. 1: 4-6).

The Iron Age
Iron Age oecupations were investigated in il series of adjoining
trenches loeated on the summit and along the flank. After the fırst season
of exeavation. the upper deposits on the top of the hill, therı comprising a
segment of a large curved wall, were provisionally assigned to Late Hellenistic-Early Roman period on the basis of a small amount of undistinguished coarseware. A wider range of pottery found in sealed deposits
together with initial radioearbon dates from the large circular structure
exposed on the top of the site now suggest that Büyüktepe was oecupied
at the very end of the Iron Age.
In plan the structure is roughly circular with a maximum diameter
(east-west) of 15.5 m. It consists of a thick wall, 2.30-2.90 m in width,
built partly on bedroek. The foundations which survive to no more than
two courses, comprise a stone rubble mı restricted in sections by larger
stones. The doorway faces east and looks out on to a retaining stone wall
aligned north-south. Remnants of later building activity in the form of
poorly constructed walls survive within the circular structure. Radioearbon readings point to a date in the Byzantine period or later for these
walls. The lack of household accessories and the structure's prominent
position reinforces the idea that its purpose was defensive.
A large rectilinear building partly revealed in trenches R33b, R34a
and R34b can also be assigned to the Iron Age. It lay immediately beneath Late Hellenistic-Early Roman architecture which utilised its foundations. One of the room measuring 8.75 m along its length and an annex
to the west were excavated in 1991. The main room had a reddish brown
beaten earth floor, a low bench along the back wall and a circular shaft
1.0 m in diameter dug into the floor near the south wall. The lower seetion of the shaft which might eventually lead to a cistern was hewn out of
bedroek.
Three distinct fabrics were used in the Iron Age. Most vessels were
thrown on the potters, wheel, though the majority has the charaeteristic
hallmarks of wheel manufacture removed from the exterior surface by
bumishing. The predominate fabric is well fıred to an orange colour and
distinguished by the considerable amount of golden and silver mica
flakes that is added to the tempering material. Types include:
a) carinated bowls with a reddish brown to red slip, usually burnished on the exterior (Fig. 1: 7-8).
194

b) wide-mouthed pots and bowls mottled on the exterior surface to
various shades of brown.
c) cream-slipped jars (Fig.2: 1).
d) plain orange vessels similar in shape to the mottled and creamslipped variety.
e) polychrome painted pottery. Although only fragınents survive,
two types are discemible on the basis of style and fabric. A fine variety
with patterns in reddish brown, dark brown and cream (Fig. 1: 9), and a
courser ware decorated with bold designs in dark brown on a pale grey or
tan background (Fig, 1: 10).
There is also a darker fabric. It is greyish brown to dark grey in seetion and black bumished on the surface. A trefoil-spouted jug with an incised design and fragınents of delicate bowls with a horizontal groove below the rim on the interior (Fig. 1: 11) belong to this ware type. The third
fabric type is brownish and its texture is medium to semi-coarse. Vessels
built of this fabric are large and have a lightly bumished black slip.
Typological parallels, few though theyare at present, support a date
in the Iate Iron Age. Red bumished carinated bowls similar to those from
Büyüktepe are given an Achaemenid date by Kroll', though their occurrence at Godin II indicates that they were in use from the Iate 8th century
to the early Achaemenid-, The association of the delicate black burnished
bowls and "Triangle Ware" at Van also points to an Achaerrienid date'.
The fırst radiocarbon readings for Büyüktepe also support a date in
the second half of the first millennium B.C. Four dates are from the area
of the circular structure and one from a hearth associated with the burials
situated at the southem end of the site excavated in 1990 (Sagona, Pemberton and McPhee 1991: 151). Of the samples from the circular structure, charcoal dated as Beta-52392 is the most reliable. Collected from a
sealed deposit associated with the micaeous fabrics discussed above, it
has provided a calibrated age range, using two sigma statistics (95% probability), of 400 RC. to A.D. 90. Historically, this time frame straddles
the Late Achaemenid to Hellenistic period. That none of the characteristic Late Hellenistic/Early Roman pottery has been found so far on the
summit, suggests a Iate Persian date for the circular building. Two other
dates, Beta-52389 250+/-60 B.P. and Beta-52390 1490+/-70 RP., provided by wood and charcoal associated with the flimsy walls within the
tower confırın their Iate construction.
(I) Kroll1976: 116, Type 14.
(2) Young 1969: 31-32; fig. 44:11; Young and Levine 1974: fig. 46:12.
(3) Osten 1952: fig. I; Kroll1975.
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Late Hellenistic/Early Roman

Architecturally, this period is best represented by portions of pavements found in all trenches opened on the western side of the hill. The
most extensive paved area was the seetion of a pathway found in R36b.
Foundations of buildings were found, but these do not form a coherent
plan at the present stage.
The Late Hellenistic/Early Roman pottery include both fineware and
coarseware. The most common fineware fabric is crisp and well fıred,
and generally oxidised to an orange colour. Most vessels are fully slipped
(except for the feet of bowls and plates) in red, but certain pieces are only
partially slipped or have been slipped twice creating and irregular dribble
patterning. Rarer is a fine, grey fabric, also well fired and ievigated.
Shapes include rounded bowls with incurving lip (echinus bowls) (Fig:
2:2), carinated bowls, a foot of a kantharos, and a single-handled globet
with a vertically shaved exterior surface (Fig. 2:4). Dribble patterning is
the most common form of ornamentation of Hellenistic pottery from Büyüktepe, but horizontal grooves, usually around the rim, neck or base
were also used to decorate vessels. A few examples bore impressed or relief desigrrs; equally important is the fact that the impressed pieces were
mouldmade. On the basis of shape, the pottery from Büyüktepe can be
ascribed to the Late Helienistic period, though its dribble patterning foreshadows the later Roman "Pontic" Sigillata-. Most coarseware is hard,
and belongs to one fabric which varies in colour from pale red to brown.
Shapes include jars and a neckamphora. These vessels are rarely decorated. Some large storage jars have a plastic rope pattern, other vessels are
sometimes grooved around the shoulder.
REFERENCES
Hayes. J.W. 1985. "Sigillale Orientali". In Enciclopedia deli'arte asuica, Atlante delle forme cera·
miche II, Ceramicafine TomaM nel bacino mediterraneo. Rome, pp. 1-96.
Kroll, S. 1976. Keramik Urartiiischer Festungen in Iran (AM! Ergiinzııngsband2), Berlin.
Osten, H.H. von der, 1952. "Die Urartaische Topferei aus Van ıınd die Mügliehkeiten ihrer Binordnung in die Anatolische Keramik. I", Oriemalia 21: 307-328.
Sagona, A., Pemberton. E. and MePlıee, ı. 1991. Exeavations at Büyüktepe Hüyük, 1990: First
Preliminary Report Anat. St. 41: 145·58.
Young Jr., T.C., 1969.. Bxcavasions at Godin Tepe: First Progress Report (ROM Art and Arehacology Occasiona! Paper 17),.Onıario.

YoungJr., T.C. andLevine, L., 1974. Bxcavaslons of the Godin Project: Second Progress Report
(ROM Art and
(4)

196

Arelıaeology Oeeasiona!

Paper 26), Ontario.

Also Cf. Fig. 2:4 with Hayes 1985: pl. xxm:12, a "modiolus" from Crimea of the "Pontica"
Sigillata type provisiona!ly datedto the Augnstan period by Hayes.
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İKİZTEPE KAZıLARıNIN 1991 DÖNEMİ

SONUÇLARI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Önder BİLGİ*
İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı adına Türk Tarih ve Türkiye Turing ve Otomobil kurumlarının mali desteğinde yürütülmekte olan
Samsun-Ikiztepe kazı ve restorasyon çalışmaları 1991 yılında, 18 Temmuz ile 28 Ağustos tarihleri arasında 42 gün süre ile gerçekleştirildi.

1991 dönemi çalışmalarına kazı heyeti üyesi olarak Yüksek Mimar
Sinan Kayı, Desinatör Celal Tuna, Arkeolog-Desinatör Halil Görgül, Arkeolog Filiz Süzan, Arkeolog Serpil Sandalcı, Arkeolog Mustafa Budak
ile stajyer lisans öğrencileri Güneş Tabanoğlu, Gülcay Yağcı, Cevat Öztürk, Ferahnur Güven, Ayşe Eser, Gül Sılacı, Zahide Çakar, Coşkun Çıl
dır, Damla Oz, Ayşegül Ergene ve Meltem Tannverdi katıldı. Bakanlık
uzmanı olarak Rize Müzesi araştırmacılarından Yücel Kumandaş kazıda
görev aldı, Kazı çalışmalarının başarı ile tamamlanmasında katkısı bulunan heyet üyelerine huzurunuzda teşekkür ederim.
1991 döneminde de, İkiztepe'deki arkeolojik çalışmalar 2 amaca yönelik olarak geliştiriidi. Birinci amaca yönelik olarak Tepe I'de ikinci kez
ana toprağa erişmek için "D" açmasında 1987 döneminde ilk defa derinleşilmeğe başlanılan C-i 6/IV-IO, 11,12,13, C-17/IV-IO,11,12,13 ve C-151
IV-13 plankarelerini kapsayan 225 m-lik bir alanda (Resim: I). 1990 dönemi sonunda durdurulan seviyeden her karede değişik yükseklik1ere kadar derinleşildi. Bu arada, C-17/IV-LO pldnkaresinde 1990 yılında ortaya
çıkartılan anıtsal fırın ile C-17/IV-12 plankaresinde 1989 yılında bulunan
atölyede restorasyon çalışmaları da sürdürüldü (Resim: 3). 9 plankarede
geliştirilen kazılarda şu sonuçlar elde edildi:
C-16IIV-IO plankaresinde 1990 döneminde ortaya çıkartılıp; kazıl
ması sonuçlandınlamayanfırında çalışmalartamamlandı (Resim: 4). Fın•
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nın batıya bakan ağzının önündeki iyi sıvanmış tabandan sonra, dikdörtgen plan veren ve şimdi çürümüş bulunan ahşap duvarlı bir mekanın izleri bulundu. Fınnın güney kesiminde ise iyi sıvanmış tabanın devam ettiği
saptandı. Bu tabanın ise ahşap bir duvar ile sınırlandığı ve bu duvarın doğuya bakan fınnının arka kısmına kadar devam ederek, burada kuzeygüney yönünde uzanan biri büyük, biri küçük 2 göze sahip, dikdörtgen
plan veren ahşaptan yapılmış bir mekanla birleştiği görüldü (Resim: 2).
Buradaki moloz toprağı kaldırılırken ele geçen 38 adet tezgah ağırlığın
dan, bu mekanların fınnda imal edilen eserlerin depolanmasında kullanıl
dığı anlaşıldı. Böylece bu fınnda kilden yapılmış eserlerin pişirilmiş 01duğıı bir kez daha açıklığa kavuştu. Bu fırının güney kesiminde yer alan
/V-llIC-16 ve C-l7plfutkarelerinde geliştirilen kazılar sonucunda ise kareye yakın plan veren, ahşaptan inşa edilmiş bir yapının yangın geçirmiş
tabanı ile duvarlarının karbonlaşmış kalıntıları bulundu (Resim: 5). Dikdörtgen planlı 2 gözden oluşan yapının güney kesiminde ve 2 mekanı
ayıran bölme duvarına bağlı küçük bir gözün de bulunduğu görüldü (Resim: 2). Bu yapının ahşap hatıllarla çantı tekniğinde oluşturulduğu ve köşelerinde de zemin hatıllarının toprak ile temasını kesrnek için yarı işlen
miş taşlar kullanıldığı saptandı. Bu yapının kazılması sırasında kemik ve
boynuz delieiler ile kesiciler, p.t. ağırşaklar, tezgah ağırlıkları ile tarak
sapları, fırça saplan ve hayvan figürinleri, öğütme taşlan ile tunçtan yapılmış bir küpe ve kesici bir aletin parçaları ele geçti. P.t. kap parçaları
nın yanısıra yerinde kırılmış, yatay 4 kulplu, yumurta gövdeli bir çömleğin siyah astarlı, parlak perdahlı ve beyaz boya ile geometrik bezekli
olduğu görüldü (Resim: 17). Bu kabın yanısıra sepet örgü izi taşıyan bir
dip parçasının bulunması, bu yapının tık Tunç çağı başlarına, hatta Geç
Kalkolitik Çağ'a ait olduğunu gösterdi. Bu alanda ele geçen diğer kaplann boyunlu küçük çömlekler, sığ ve derin çanaklar ve kadehler olduğıı
saptandı. Ancak, perdahları zayıf olan bu kaplar genellikle kızılımsı bej
renk astarlıdır. Bu dönem kaplan arasında, aynca kabartına veya derin
oyuk çizgilerle bezenmiş örnekler de vardır. Bunların bej renginin tonlannda astarlı ve iyi perdahlı oldukları gözlendi. Böylece, İkiztepe'de llk
Tunç çağı I-Geç Kalkolitik Çağ'da en az 3 ayn çanak-çömlek grubunun
bulunduğu anlaşıldı.

/V-12IC-16 ve C-l7 plankarelerinde 1989 döneminde ortaya çıkartıl
mış

bulunan atölye askıya alınarak kazılara devam edildi (Resim: 6). Bu
alanda herhangi bir mimari kalıntıya rasılanmadı. Ancak, askıya alınan
atölyenin oturduğu dolgunun kesiti incelendiğinde, atölyenin altında daha
önceki döneme ait başka bir atölyenin kalıntılarının bulunduğıı saptandı.
Atölyenin fınnının kalıntıları taban üzerinde açıkca görüldü. Atölyenin
güney kesiminde, restorasyonu tamamlamak için yapılan temizlik çalış
maları sırasında, taban üzerinde p.t. tan yapılmış bir grup eser ortaya çık-
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(Resim: 9) ve hayvan figürinleri (Resim: 10), düz, yay (Resim:
11) ile kanca (Resim: 12), S (Resim: 13) ve T (Resim: 14) biçimlerinde
nesnelerle kürecik (Resim: 15) ve amorf (Resim: 16) parçalardan oluşan
bu eserlerin bu atölyede imal edilip, pişirilmiş olduklan anlaşıldı. Bu
alanda, aynca, p.t.tan bir kadın figürini ile bir çeç mühür parçası, tunçtan
yapılmış bir mızrak ucu (Resim: 19) ile bir delici, kemikten yapılmış baş
h bir iğne (Resim: 18) ile yeşil taştan bir el baltası da ele geçti.
Atölyenin güney kesiminde IV-13/C-15,16,17 karelerini kapsayan
alanda geliştirilen kazılar sonucunda, bir yerde 3 m kadar derinleşilmesi
ne (Resim: 7) rağmen herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmadı. Dolgu
toprağı içinde ise önemsiz bir kaç p.t. kap parçası bulundu. Bu durumdan, yerleşmenin bu kesiminin bu dönemde iskarı edilmediği anlaşıldı.
1991 dönemi için İkiztepe'de plünlanan çalışmalann ikinci amacı,
Tepe I'de "A" açmasındaki D-6/7,8,9/IV-ll,12 plankarelerinde yer alan
(Resim: 1) Hellenistik çağ dromoslu anıt mezann restorasyon çalışmala
rının tamamlanması ile çevre düzenlenmesinin yapılınasıydı. Kazılmasın
dan sonra bürokratik işlemler ve .mali olanaksız1ıklar nedeniyle uzunca
zaman kaderine terkedilmek mecburiyetinde kalan anıtın eksik taşlan ancak 1990 yılında beton kullanılarak tamamlarımıştı. Bu dönemde, anıtı
beton görüntüsünden kurtarmak ve aslına benzetınek için beton kısımla
rın üzerinde taş derzleri belirlendi ve sonra da serpme sıva ile kaplandı
(Resim: 8). Hem dromos, hem de mezar odalan beşik kemerlerin seviyesine kadar toprak ile örtüldü ve bu toprak çimlendirildi. Ziyaretçilerin yağışlı havalarda rahat etmeleri için de anıt mezann etrafı, Karadeniz kıyı
Ianndan toplanan iri ve yassı taşlarla aralıklı olarak döşendi, Ancak,
sınırlı bir mali destek ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu restorasyon çalış
masının başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Fakat, anıt mezann hiç olmazsa
orijinal planını ve ayakta duran taşlannın yerinde kalmasını ve sık sık defıne aranmak maksadı ile tahribatını önlemiş olduk. Yeteri derecede mali
olanak elde edildiğinde restorasyonun beton ile gerçekleştirilrniş kısımla
n yıkılarak, yerlerine orijinale yakın işlenmiş taşlar konulup mezar aslına
benzer hale getirebilir.
1991 yılında gerçekleştirilen bu çalışmalarla da henüz amaçlanan sonuçlann elde edilememesi nedenleriyle, yani ana toprağa daha geniş bir
alanda erişilememesi ve maden eserlerin imal yerlerinin henüz saptanamamasıyla İkiztepe'de kazıların 1992 yılında da devam ettirilmesine karar verilerek kazı kapatıldı.
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THERESULTS OF THE 1991 CAMPAIGN AT
ARSLANTEPE-MALATYA
Marcella FRANGIPANE*

The 1991 excavations at Arslantepe focused on two different areas
of the mound: the SW area, where investigations have been concentrated
since the early Seventies, bringing to light a long succession of levels
running from the Late Chalcolithic to the Middle Bronze Age; and a new
sector that was opened up in 1989 on the western side of the hill where
an equally long stratigraphic sequence (about 15 m of deposit) ended
with the beginning of the Early Bronze Age i (end of the 4th rnillennium
Be), indicating that this was where the oldest nucleus of the mound must
havebeen.
South-Western Area

In the SW area operations were conducted in two different adjacent
zones, one more to the east towards the top of the hill, and the other to
the west on the slope. In the first, and largest, area excavations have continued on the earliest level of the Early Bronze Age IlfA, as far as the
foundations of the large building with several terraced rooms that were
unearthed during the 1990 campaign. When removing the floor levels
and the plastering of the final phase of the building a number of construction phases were identified, generally consisting of a mere rebuilding of
the original structures. For example, the floors were plastered over several times, the hearths were campletely rebuilt several times, including the
platform prepared with sherds and the horse-shoe shaped back, and
benches had been raised, widened or reduced in size. The alterations
seem to have been needed mainly to repair dilapidated structures which
suggests that these houses were occupied over a long period of time.
The removal of the stone foundations of the walls showed that the
construction of the westemmost terrace was built up in this period by fill...

Dr. MarceIla FRANGIPANE, Dipartimento di Scienze dell'Anchichita Universila di Roma.
Vi. Palestro 63 00185 Rom. -ıTALYA.
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ing it with a large amount of earth. The central wall of the structııre, on
the other hand, which bere the weight of the higher terrace, had been rebuilt by piling huge boulders on top of an earlier stone wall linked to the
same terrace and forrning part of an underlying building from the Early
Bronze II. This superimposition confırms the close continuity between
the two periods, and not only in chronological terms, in which after 2700/
2600 Be a local cuJıure limited to the Malatya-Elazığ area began to
emerge with evident Eastem Anatolian roots, and which was to develop
with various modifications throughout the whole of the 3rd millennium,
until the impact in the 2nd millennium with the Hittite world which was
extending its influence to the regions on the Euphrates.
The complete removal of the Early Bronze IllA level revealed a fairIy large terraced building from the early Bronze II (Fig. 1-2), which was
the first evidence on the site of a true dwelling structure from this period,
which had hitherto only been represenıed by pits and a few circular hollows with mud floors whose function is stili uncertain, thus indicating
that the EB II settlemenı must have been small and concentrated on the
top of the hüyük. A large room, which was later reconstructed with the
same perimeter in the Early Bronze IlfA, had been destroyed by fıre
"freezing" the activities performed there. This room contained many
items of domestic equipmenı such as two large platforms, mortars set
into the ground, and a vaulted oven with a plastered cooking surface prepared with several layers of sherds resting on a base of small stones,
flanked by a little trough to collect the ash. All these structures are of a
kind which was to become common in the Bronze III, thereby emphasizing the close cultural continuity between the two periods.
A beautiful perfectly preserved hearth (Fig. Ib), comprising a circular platform and a horse-shoe shaped back with the two sides decorated
with a double moulding, stood towards the south wall near one of the
large platforms rather than being in the usual place in the middle of the
room. This position, together with traces of the base of an earlier and
more centrally positioned hearth and a low straight raised line on the
floor running more or less through the centre of the room, suggest that
there were two phases in the use of this room, of which the second one
was when it was split into two distinct areas of activity.
The benches which ran around the walls seem to have been used for
domestic activities. One of them was fitted with a grinding stone and a
small mortar set into the structure, while on another one was a sman basin full of seeds and the remains of two wooden discs, possibly lids, resting on the top, of which IWo others were found in another part of the
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room. Together with the grinding stone a number of charred grains,
mainly wheat and barley, lay scattered on the bench and on the floor,
while a large quantity of legumes, which appear to be chick-peas and
peas at fırst sight, were heaped together in the centre of the room where
most of the pottery was concentrated. A large number of charred wooden
logs suggest that it had a wooden roof, while the base of a stout central
pole was stili in place on a stone slab. Six calibrated CL4 datings of this
material obtained in the laboratory of the University of Rome, put the
room between 2800 and 2500 Be.
A great number of vessels were scattered on the floor, including
large containers and small pots. The restoration work will make it possible to reconstruct many of the shapes which will constitute one of the
most complete and homogeneous typological sets of this little known period. The up to now reconstructed shapes include hand-made pots of redblack ware with just a hint of a typical pseudo-square seetion rim that later developed into the more marked rail rims of the Early Bronze III (Fig.
3b), and smail jars made of light coloured pottery painted with line motifs that typify the period and are well known from Gelinciktepe (Fig.
3a). Another interesting feature is the presence of a wheel-made pottery
cup of the Syrian corrugated ware type, probably imported, once again a
precursor of similar contacts recorded in Early Bronze III.
Various metal objects made of copper were in the room, all of them
omamental in character: smail coils, chain links and a pin (Fig. 4).
This structure had two open areas on the westem and eastem sides,
probably with wooden roofs judging from the many post-holes, and a
layer of organic material, almost certainly rotted wood, on the ground.
These must have been two working areas connected with the activities of
the house, because there were two other ovens there with connected
structures standing against the north and west walls.
In the second, north-westerly, sector in the SW area, the removal of
Early Bronze Age II structures, including a plastered circular hollow and
numerous pits, has revealed a new part of the settlement dating from the
early 3rd millennium BC (Early Bronze IB, Period VI B2), previously investigated over a very wide area. This settlement was made up of multiroomed houses lining perpendicular lanes running NE-SW, with the
widespread presence of domestic facilities and a large domestic store of
cereals, evitlenced by the enormous amount of charred grains scattered
over the ground in all the houses, probably caused by an upper floor collapsing. Despite the general functional homogeneity of the buildings, in
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the northem part of the settlement an area was identified as being used
for a specialized activity: it comprises a space that was probably open or
only partially roofed, containing a large quantity of animal bones all over
the ground, sometimes partly connected anatomically, near a little zigzagging channellined with trunks'.
Immediately to the north of this area, which is assumed to be a
slaughtering place, during the 1991 campaign, another seetion of the
large courtyard was unearthed, not only revealing stmctures of other
dwellings on its westem and north-eastem edges but also areas for particular activities that might be interpreted as metal working zones (Fig. 5).
By aportion of what might have been an oven, with a plastered mud
edge and the surface prepared with sherds and which does not seem to
have anything to do with metal working, two small plastered pits were
found showing traces of fire. In one instance, these traces were scanty
and consist of a large number of small bumt stones which seem to have
fallen into the pit and perhaps originally marked it out or lined it
The other case was much more clear: the pit was filled with very
badly charred material, reduced to a mass of dust and ash, containing a
crucible fragment, with other pieces scattered over the floor. Near the pit
were a large number of stone pestles together with two fragments of copper ore lying in the comer formed by the walls of the westem building.
This might have been anarea for crushing the ore, and preparing it for
smelting.
This find is extremely interesting, not only because it is evidence of
the importance of metallurgy in the local economy at the beginning of the
3rd millennium and indicates the possibility that all the processing phases were carried out in the settlement but also because it is a contribution
to our knowledge of smelting techniques used in the archaic phases of
metallurgy which seem to have been far simpler than one imagines.
Smelting experiments carried out during the 1991 campaign by a team
led by Dr Alberto Palmieri have demonstrated the ease with which the
temperatureand atmospheric conditions can be reached to smelt copper
ore in simple holes dug into the ground or small stone hearths when the
ore is smelted in the crucible and air is directly blown on to it.

Western Area
With regard to the new sector that has been opened on the top of the
westem slope of the hill, north of the wide excavated area in the SW, fol(i)
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M. Frangipane, A. Palmieri, Cultura1 Developmenıs at Arslantepe at the Begimıing ofTIıird
Millenniuın, in M. Frangipane. A. Palmieri (005.), Perspectives on Protourbaniıaıion in
EasternAnatolia: Arslantepe (MalOlya), OriginiXIl/2, 1983: 523·574.

lowing the discovery in 1990 of part of a monumental building from the
Local Late Chalcolithic Period (period VU) the area opened up in 1989
was funher extended eastwards and southwards. This involved removing
huge quantities of soil that had been used to fill deep holes and exeavations made in the surface of the tell in the past by the villages. in the row
of southem squares under these disturbed strata were parts of large mud
brick structures dating from Early Bronze LA (Period VIA in the internal
site sequence), which had been destroyed in the strip of the eastem
squares where the ground seemed to have been disturbed to a greater
depth.
Even though the exeavation area occupied by these buildings was
too small to be able to map out the plan of the structures, which seemed
to be very large, they were monumental walls made of mud bricks covered in white plaster with massiye stone foundations, built on terraces
and with several building phases. These structures seem to belong to the
type of monumental buildings, presumably public, that are already well
known from the more or less contemporary settlement in the SW zone,
and therefore provide important indications regarding the vast extent of
the public area in the Late Uruk period.
In the eastemmost square, towards the inner part of the hill, a room
(A650) has come to light with features that seem to be less monumental.
lt is also built with white plastered mud brick walls on massiye stone
foundations despite the lesser thickness of the walls, and reveals a number of distinctive features which suggest that it had a particnlar function.
The floor, which was covered with charred beams fallen from the ceiling,
was unusually thick, and judging from the numerous layers it must have
been relaid time and time again using material with a very high chalk
content. It had also covered an earlier phase of occupation in which the
room must have had a different function as is suggested by construction
features, no more rebuilt, such as a brick bench running along the southem side and a very unusual channel running along the east wall with narrow brick bordering and filled with layers of mud as a result of being waterlogged (Fig. 6). Since the northem side of the room has been destroyed
it is impossible to know where this channel led to, and therefore interpret
its use, even though, by analogy with other similar structures used until
only a few years ago in the villages in the area, it could have been intended for washing.
The pottery iterns found at this level though fragmentary, are completely comparable with what has been found in buildings of period VIA
in the SW area, except for a different proportion of wares, with a marked
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prevalence of black ware in the eastemmost room. This might be further
evidence suggesting that this room had a different function and a possible
greater concentration of wheel-made light and reserved slip pottery of
Mesopotamian influence in the "public" areas.
Levels from the previous Local Late Chalcolithic Period (period VII)
were only reached in the eastem squares where the overiying structures
of period VIA had been destroyed. Three successive levels were discovered, all belonging to Period VII and in varying states of preservation.
Most of the surface of the fırst of these levels investigated had been
destroyed, but it preserved the eastem half of a slightly sunken circular
structure of which the other half had been excavated in 1990. This room
was bordered by a curved mud brick wall which seemed to break off to
the north, perhaps leading to an opening; on the floor there were traces of
a smail hearth towards the entrance and several vessels in situ, including
high- and low-necked jars, a cooking pot and a smail jar, all made of the
typical chaff-tempered pottery of the period, red or brown slipped and
bumished. The more substantial presence of high necks and a characteristic wheel-made coarse cy!indrical beaker with a s!ight swelling on the
walls near the string-cut base, are the only traits distinctive of this last
phase of period VII. Considering the smail size of this structure, the unusual circular shape and the abundance of pots, it might have been a small
store belonging to a domestic unit.
The bui1ding under it is quite differentı it shows two levels of construction, with quite substantial alterations made to the perimeter of the
walls, and exhibit evident monumental features, particularly at the oldest
level. The later bui1ding phase showed a long room badly damaged to the
south with mud floor and a typical Late Chalcolithic fıre-place consisting
of a low depression in the floor with a sunken bowl in the middle as a
brazier.
The rooms belonging to the earlier level are the extension eastwards
of the large building with columns that had partially been unearthed during the previous campaign- (Fig. 7, 8). Two more rooms have been excavated in 1991: the one to the west (A682) adjacent to the long store-room
A617 which was excavated in 1990, !ike the latter, oblong in shape, contained the base of arıother "column" covered with a thick layer of greenish mud plaster in the SE comer, where a number of vessels in situ, mostIy open shapes consisting of large bowls with a flint-scraped bottom,
(2)
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sı,

were concentrated close to it (Fig. 7b). To the nortlı was a comer bench
with one side rounded and the other having a step or raised edge, incorporating the bottom half of a large buried pithos (Fig. 8).
This room, like the adjacent room to the east, was bordered to the
north by a double wall, almost two rnetres thick, probably as a result of
partial rebuilding work. Like all the walls in the buildings, these had been
built using whole and broken bricks, same of them highly irregular in
shape, generally with the whole bricks placed along the outer parts of the
wall, and then using the fragments as filling material.
The eastem room (A684), which is smaIler, contained a large horseshoe shaped heartlı or oven made of bricks, brick fragments and mud,
which rested against a comer between two waIls or benches (Fig. 7b).
Another significant feature was the painted decoration of the northem
wall composed of red lines on white plaster, of which a fairly large fragment had collapsed.
The building continues southwards and eastwards, confırming the
impression given during the previous campaigns that it must have been
huge. Moreover special features, such as decorative coluınns, are unknown from other sites of the region and indicate an important function
for the structure, It is interesting to note that there is evidence, as yet preliminary, of a building with 'mud coluınns' from TelI Brak in levels CH
13-14, which belong to a more or less contemporary period, broad1y corresponding to Early Uruk in terms of Mesopotarnian chronologyı,
The pottery found in this building is entirely chaff-tempered and fall
within the typical Arslantepe VII-Amuq F repertoire, even though the
presence of the long store-room (A617) material, which has aIready been
partly restored, has given a more solid base to the typology of large-sized
pots (Fig. 9).
The discovery of this structure at Arslantepe provides a new insight
into the culture of the Late Chalcolithic period in the Upper Euphrates
and evidences the emergence of a local elite and the central role of this
site in the region before the Late Uruk expansion nortlıwords. At the
same time the continuity of its development with phases of full affirmation of early state society in the Late Uruk period is evident. These discoveries emphasize the importance of the local component in the development of a centrally-structured society in the areas around the northem
(3)

J. Oates, Teli Brak: The Uruk/Early Dynastic Sequence, in U. Finkbeiner and W. Röllig
(eds.), Gamdaı Nasr, Periodor Regional Style?, Wiesbaden 1986: 250.

219

borders of Mesopotamia, and are evidence of the existence of different
interrelated poles in the process of the fonnation of the Early State, with
each pole having its own history, and forming the focus of a vast network
of interregional exchanges in the Late Uruk period.
Restoration activity

Lastly, work continued on restoring the mural paintings which decorated the central room in the store-room complex of the palatial building
of the Late Uruk period (VIA period).
On the end wall of the room, on each side of a deep niche, two red
and black paintings on the white plaster background had come to light,
representing two almost identical stylized "human" figures with their
arms raised and long wave stribes on their head (stylized hair, perhaps?),
standing behind a table with raised edges, possibly an altar, and under a
sort ofrichly decorated canopy.
In the 1991 campaigrı, work proceeded on the investigation of the
south wall of the room where three layers of paintings emerged after the
delicate operation of removing many layers of white p1aster. Even though
they have only been part1y exposed theyall exhibit features of interest.
While the top (the most recent) and very poor1y preserved layer depicted
a smaller human figure, still stylized, but with different features and posture, the middle layer which appeared to match the two main paintings on
the end wall, depicted a personage which looked identical to the fırst two,
thereby reinforcing the importance of the ideological message this painting represented through the repetitiveness and standardization of the image. On the third layer, of which only a small area has been brought to
light so far, not only was a diffierent hue of red used, but a different subject seems to be represented there, in a sort of frieze with one (or two?)
rows of goats enclosed between two red bands. On anothen part of the
wall close to the comer with the back well, a grid-shaped motif is already
visible.
These mural paintings, which may have decorated the whole room,
are extremely rare examples of this kind of artistic expression from that
period, and in view of their location they provide some indication of the
importance of the role of ideological aspects in connection with the fırst
centralization process.
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Fig. la

Fig. 1

Arslantepe. south-wcstern ares. Early Bronze 11 house (period YlC)
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Fig. 2- Arslantepe. south-wesıern area. Plan of the EarlyBronzeII house
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Fig. 3- Arslantepe. south-westem area. Pottery from room A6 07, Early Bronze
II house
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Fig.4- Arslantepe, south-western area. Metal objeets from room A607, Early BronzeII house
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Fig. 5- Arslantepe. south-westerrı area. Early BronzeIB settlement (period VlB2): seetion of
the

courtyaıd

with pits for metallurgica! activity
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Fig.6.

Fig. 6-

226

Arslanıepe,

western area. Room A650, period VIA

Fig. 7a- Arslantepe, westemarea, General view of theLateChalcoHthic building, period vn

Fig. 7b- Arslantepe, western area. SE comer of room A682 and the adjacent room A684,
Late Chalcolithic building, period vn.

227

~

E
,---

D

1----- 1

,

r-

~-

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i
i
i

i

i

L

---~

,----

15

--:....,+

---,,

_t_."
A617·

-~

~

Fig.9.

Fig. 9- Arslantepe. western area. Pottery fromthe Late
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building (period VII)
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GÖLTEPE KAZISI 1991 SEZONU
Aslıhan YENER*

Göltepe kazısı Niğde Arkeoloji Müzesi ile işbirliği halinde sürdürülen bir projedir. Metal işleme alanlarından biri olan kazı Göltepe adlı
atölye ve Kestel adlı maden ocağında yapılan araştırmaları içermektedir,
Doruğu suda çevrilmiş Göltepe, deniz seviyesinden 1767 m yükseklikte
bulunmakta ve yaklaşık 60 hektarlık bir alanı kaplamaktadır (Şekil: 1).
Kalay ve demir içeren Kestel (Şekil: 2) adlı Tunç çağ maden ocağımn 2
km karşısındaki tepede yer almaktadır. Kestel kalay madeninin, Göltepe'nin atölyelerinde sürdürülen üretiminin çağdaşlığı göz önünde tutulursa, bu yerleşim birimlerin arkeolojiye olan önemi ortaya çıkar.

PROJE

ÇAliŞMALARI

Sahada yapılan çalışmalar (kazılar dahil olmak üzere), 15 Haziran
1991'de başladı ve kampın kapatılıp ekibin bölgeyi terk ettiği 12 Ağustos
gününe kadar aralıksız sürdü. 1991 kampanyasının amacı Göltepe'de geniş bir alanı kazmak ve Kestel maden ocağınm çökmüş olan galerilerini
açarak yeni bölümlerde kazıyı sürdürmekti,
Araştırma sırasında gösterdikleri anlayış ve yardımları için Niğde
Müzesi Müdürü Erol Faydalı'ya, Niğde Kültür Müdürü Ozgür Bilen ve
Hilmi Atabey'e, Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürü Sayın M. Akif Işık'a ve genel müdürlük görevlilerine, Niğde Valisi Sayın Ahmet Ozyurt'a, Çamardı Kaymakamı Sayın Ahmet Nayır'a,
Belediye Başkanı Sayın Harun Ergin'e ve Smithsonian Institution Conservation Analytical Laboratory'nin Arkeometri Bölümü araştırmacıları
nm tümüne teşekkür borçluyuz. Proje National Geographic Society, National Endowment for the Humanities, Institute of Aegean Prehistory,
Smithsonian Institution, Historical Mining Society ve Boğaziçi Universitesi tarafından parasal destek görmüştür,

•

Doç.Dr. Aslıhan YENER,

Corıservarlon Analytical Laboratory, Archaeometry Department,
Smithsonian Institution, Washington D.C. 20560 USA.
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Kazı ekibi, Niğde müzesi adına Doç. Dr. K. Aslıhan Yener'in bilimsel başkanlığı altında, M.T.A. dan Dr. T. Jeomorfolog F. Sancar Ozaner,
Jeolog Necip Pehlivan, Arkeolog Ergun Kaptan.Niğde Müzesi'nden Resteratör Arkeolog Fazıl Açıkgöz ve Boğaziçi Universitesi Tarih Bölümü'nden Arkeolog BehinAksoy'dan ve Kimya Bölümü'nden Prof.Dr.
Hadi Özbal ve ailesinden oluşmaktaydı. Ekibin diğer üyesi Yale Uniyersitesi yüksek lisans öğrencisi Arkeolog Gül Pulhan'dı. Dokuz Eylül Universitesi'nin Rezistivite ekibi (Levent Akyol, Ozkan Bayri, Engin Deniz)
Dr. Mahmut Drahor tarafından yönetilmiştir. Kazı ekibine Arizona Universitesi'nden Jennifer Jones, Jane Peterson, Thomas Chadderdon, Eric
Klucas arkeolog olarak, ıngiltere Historical Mining Society'den Lynn ve
Sheelagh Willies, John Peel, Brenda Craddock, David Gale v.e Philip
Andrews madencilik uzmanları ve arkeolog olarak, Kandilli Rasatlıane
si'nden Dr. Ertuğrul Ponat ve Dr. Orhan Uyar magnetometre uzmanı olarak katılmıştır. Çizimleri Cindy Ott ve Lois Kane çizmiştir. Atom Soğur
ma Spektrometre analizleri Boğaziçi Universitesi 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 gerçekleştirilmiştir. Taramalı elektron mikroskop, X-ışınları difraksiyon ve bilgisayar işlemleri ise,
aynı kururnda Doç. Dr. K. Aslıhan Yener tarafından yapılmıştır. Potalarm analizleri için mikroprob ve ısı tayini DTA analizleri aynı kururnda
Dr. Pamela Vandiver ve British Museum'dan Paul Craddock tarafından
yapılmıştır. Botanik veriler ıngiltere'de Mark Nesbitt tarafından gerçekleştirilmiştir. Kemik analizleri Fordham Universitesi'nden Dr. Alan Gilbert tarafından analiz edilmiştir.
Kazımızı birçok kişi ziyaret etmiştir. Niğde'nin yerel yöneticilerden
başka, Cornell Universitesi'nden Dr. Peter Kuniholm ve ekibi. Aşıklı kazısından Prof. Dr. Ufuk Esin ve kazı ekibi gelmiştir. Kazı ekibimiz Aşıklı
Höyük kazısını ve Niğde Müzesi'nin kazısını gezmiştir.

Saha çalışması sonucu,

aşağıda belirttiğimiz işler başanldı:

mı yatayalanı kaplayan kazıların dört bölgesinin açılması, 2)
Yerleşmenin derinlik haritasının çıkarılması amacıyla rezistivite çalışma
sının gerçekleştirilmesi, 3) Genişletilmiş maden ocağı kazısı ve incelenmesi, 4) Bölgesel yerleşme araştırmasını kapsayan bölgesel programa devam edilmesi, 5) Magnetometre yöntemi ile yer altı yanık zonlan haritasının hazırlanması ve 6) Müzelenmeye değer bulunan küçük buluntuların

1) 698

tamamının kayda geçirilip çizilip belgelenmesidir. nk etapta kerarııik taş
ve organik kalıntılar tasnif edilmiş, fotoğrafları çekilmiş ve arta kalan
materiyal paketlenmiştir. Radyokarbon tarihlenmesi, thennoluminescence tarihlernesi ve bitkisel incelemeler için örnekler ve tekuolojik, ekono-
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mik ve paleoekolojik olgulan ortaya koymak için cevher, curuf, pota parçası, toprak, polen, kül örnekleri alınmıştır. 7) Niğde Müzesi'nde "Madencilik ve Metaluıji adı altında bir teşhir salonu hazırlanmıştır. 8) Çamardı bölgesinin jeomorfoloji haritası hazırlanmış ve yeni maden ocaklan
bulunmuştur,

Göltepe Kazısı: A Bölgesi
LO m lik uzunlukta açmalar içeren A bölgesi Göltepe höyüğün teraya da güney eteğinin üzerinde 443 m' lik bir alanı kaplar (Şekil: 3,
4, 5). Çalışmaların ağırlığı, bu sektörün potansiyelini incelemeye, en yeterli bilgi verecek geniş yatayaçmalan gerçekleştirıneyeverilmiştir. Aynca, höyüğün derin olan kısımlannda tüm tabakalan gösteren bir stratigraft elde etmeye verilmiştir.
sında

A02 ve A03 Açmaları
Bu açmalar tepenin doruğundaki en yüksek nokta olan A noktasının
30 m güney, güneydoğusunda açılmış ve kazılar 8 hafta zaman almıştır.
1990'da bulunan 4 odalı binanın 4. odası hem genişletilmişhem de derinleştirilmiştir. Yer altı evlerin daha erken evreleri bu odada bulunmuştur.
Bu sektörün orta bölümünün geniş bir yatayaçmasını elde etmeye ve statigrafık sıralamayı sağlamağa çalışılırken 10 m lik kare açmaların 16 m'
lik alanı 2 yerleşim safhasını ortaya çıkarmıştır, Odaların içinde cevher
işleme aletleri, bol tık Tunç Çağ II ye ait çanak çömlek, cevher filizleri,
izabe fırınlan, potalar ve domestik kullanımı da içeren ev eşyalan da bulunmuştur,

A06, Al4, A22 Açmaları
Höyüğün güneybatı terasında 300 m' lik bir alanı kaplayan bu açmafliş ana kayaya oyulmuş çok odalı bir yaşam ve atölye mekanlan olduğu düşünülen yer altı yapılan ortaya çıkmıştır...Bu yeraltı evlerinin yapım tekniğinin doğuşu, Kapadokya Bölgesi'nde Urgüp, Görerne ve Kaymak1ı yerleşmelerinde bulunan bölgenin doğal volkanik topografyasını
kullanarak, mahalli çevreyi şekillendirip kazarak yapılan yapım tekniğiy
le benzerlik taşımaktadır. Yukanda da belirtilen malzemenin dışında, aynca ölçüm için kullanılan tek kulplu kaplar ve kapların içinde de kalay
tozu bulunmuştur. Birçok kiler gibi ufak odacıklar ve cilalı taşlarla dolu
çukıırlar bulunmuştur. Bulunan dokuz tane yer altı yapı ve onlara bağlı
ana kayadan oyulmuş çukur açıklığa kavuşmuştur,

dan

A23 ve.A24 Açmaları
Bu açmalar tepenin güney doruğunda yer almaktadır. İki aydan fazla
bir sürede ve aşağı yukan 127 m' bir alan kazılmıştır. Birçok derin ve sığ
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çukurlar içeren yer alrı evler bulunmuştur. Bu çıkıntı veya sığ çukurlar
büyük ve küçük cilalı taş aletler, keramik parçaları, kemikler ve çakıltaşı
içeren bir tabaka ile kaplanmıştır.
Ufak yer altı odalarının doğusunda bir başka hücre yer alır. Bu hücre
ana kayaya 80 cm kazılarak inşaa edilmiştir. Hücrenin tabanında çeşitli
yerlere içinde in situ keramik materyal taşıyan delikler oyulmuştur. Bir
yerde ise, pitos dibi deliğin içinde bulunmuştur. Çukurlardan birinde 6
aylık bir çocuk iskeleti bulunmuştur. Bunun önemi, yerleşmenin mevsimlik, yazlık bir madeiıciler köyü olmayıp ailelerin de bulunduğu bir yerleşim alanı olduğunu ortaya koymasıdır.
Atölye odalarının birinde izabe fırınına benzeyen yapılar ve üstünde
de metal dolu bir pota bulunmuştur. Bu odalarda çok sayıda pota parçalan bulunmuş, çeşit olarak da değişik pota tipleri ortaya çıkmıştır. Potalann hemen yanında camlaşmış curuf bulunmuştur. Obsidyen, damga mühür, boncuklar, bakır iğneler ve geometrik desenlerle bezenmiş kilden
yapılmış kalıp veya fırın dekorasyonlar da bu odalarda bulunmuştur.

Göltepe B Bölgesi
B02, B03, B04, BOB, eıı, B14 Açmalar (Şekil: 6)
B bölgesi dik olarak alçalan batı yamaçta açılmış ve 10 m' lik 3. aç-

manın kapladığı aşağı yukarı 204 m' lik alanda kazı yapılmıştır, İyi inşaa

edilmiş bir kuzey-güney duvarı bazı yerlerde 1 m 10 sıraya kadar BOl açmasının içinde korunmuş olarak bulundu. Duvar büyük düzensiz şekilli
taşlar yanı sıra kullanılmış cevher zenginleştirme aletleri ve yüzeyi çukur
taş değirmenler ile ötülmüştür. Bu duvarın sur duvarı ya da teras duvarı
olup olmadığını anlamak için duvarın takip ettiği kuzey yönünde açmalar
açılmıştır,

Yerleşmede yapılan

fizibilite araştırmalar bir duvarın kuzeye doğru
tepenin kuzey ucunu çevreleyip, doğu yöne dönerek uzandığını göstermektedir. Gelecek yıllarda bu kuzeye uzanan sur duvarının devamı araş
tınlacaktır. Duvarın dibinde bir çok pota parçaları ve taş aletler bulunmuştur. Duvarın hemen içinde büyük çapta bir yapının olduğu potalardan
ve fizibiliteden anlaşılmıştır,

Kestel Maden

Ocağı Kazısı

1991 sezonunda İngiltere'den ekibimize kanlan maden uzmanları ile
Kestel maden ocağı kazıldı. Yer altında yeni ocaklar bulundu ve genişle
yen maden ocağının yeni çizimleri yapıldı. Ocağın tahminimizden üç
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ve 1.5 km uzunluğunda labirent gibi galeriler
içerdiği anlaşıldı. Maden galerilerinin birinde daha önce talırip olmuş beş
kişilik toplu mezar bulundu. Mezar, battal bir koridorda, taşlarla örülmüş,
sonradan sıvı ile kapatılmıştır. Çanak çöın1eklerden Tunç Çağı'na ait olduğu ve ölülerin 12-15 yaş arasında olduğu anlaşıldı. Diğer galerilerde
İlk Tunç, Orta Tunç, Demir Çağ ve Bizans çanak çöın1ekleri, obsidiyen
ve cilalı taş aletler bulundu. Bakır ve demirden iğne, bız ve diğer aletler
misli daha büyük

olduğu

bulunmuştur.

Galerilerin içinde iki kazı yeri

açılmışttr.

Birincisi maderıin geniş ana

girişinde yapılmışttr. İkincisi ise, yukarı ocakta başlanmışttr. İkinci açma-

da Kültepe II tipi tek kulplu kap bulunmuş, böylece maden
Tunç'ta da işletildiği olasılığı belirmiştir.

ocağının Orta

Jeologların yardımı ile yeni pegmatit damarları (zengin kalay damarları) bulunmuş ve damardan cevher örnekleri ve analizleri Kestel madeninde kalay üretildiği kesinleşmiştir. MTA dan gelen uzman jeolog Necip
Pehlivan maden ocağının jeolojik yapısını anlamakta çok yardımcı olmuş, ayrıca Arkeolog Ergun Kaptan ile kalay içeren yeni bir maden ocağı
(Mine Da1İU) bulmuşlardır. Celaller köyüne daha yakın olan bu maden
ocağı ileriki senelerde araşttrılacaktır.

3. Bölgesel Yüzey Araştırması:

Çamardı

Bölgesi

Özellikle, Kestel ve Göltepe'deki insan-maden ilişkisinin ortaya çıka

rılması Çamardı yakınlarında yapılan yüzey araştırması ile mümkün 01muştur. Kalay kaynağının yakınlarında 1987 ve 1988'de yapılan iki arkeolojik araşttrma ile devam edilmiştir. 1991 'de Çamardı bölgesindeki sarp
tepelerin üzerine kurulmuş toplam 21 yerleşim alanı saptanmıştır. Bunların adları:

.. Üçkapılı, Gümük, Kaletaşı, Ziyaret Tepe, Devetaşı Tepesi, Karaca
Oren, Çakıl Tepe, Tazıyoran Kayası Tepesi, Höyüktepe, Kapı Taşı Mevkii, Çardak1ı, Kuru Burun Tepesi, Boztepe, Karatepeler, Kale Tepe, Kararnıhlı, Küçük Çanak Tepe, Büyük Çanak Tepe, Çevlik Tepe, Uçkapılı.
Bu yerleşim alanları harita üzerinde belirlenmiş, kapladıkları alan
daha sonra detaylı araştırma yapmak amacıyla ölçülmüştür.

Göltepe ve Kestel Bulumulan (Şekil: 8, 9)
1. Potalar: İç yüzeyi cüruf tabakası ile kaplı bazı büyük parçalar halinde bulunmuştur. İç yüzeydeki tabakanın curuflu kalay metali olduğu
anlaşılmışttr.
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2. Boyalı çanak çömlekler arasında Red Gritty ware veya light clay
minature lug ware (Tarsus nk Tunç II), minyatür kaplar, gaga ağızlı testiler, Plain Simple ware, Suriye metalik ware, koyu perdahlı Orta Anadolu
mallan da bulunmuştur.
3. Ci/alı Taş Aletler: Cevher işlemede kullanılan cilalı.andesit, gabbro, diorit ve kuvarsit taş aletler, hematit ağırlıklar, cilalanmış hematit baltalar, çeşitli taşlardan boncuklar bulunmuştur.
4. Yonıma Taş Aletler: Çakmak taşı ve obsidyen aletler,
5. Kalıplar: Külçeler için iki tarafında yataklar kazınmış çok yüzlü
kumtaşından yapılan kalıplar bulunmuştur.

6. Metal:

Bakırdan

bir çok

iğne, bız, askı,

spiral küpe

bulunmuştur.

İlk Tunç Çağ tabakalardan çıkan demir balta ve iğneler bulunmuştur.

7. Diğer: Pişmiş topraktan yapılmış kabartma ile
kemik iğneler.
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ZANK HÖYÜK KURTARMA KAZISI - 1991
Hüseyin SEVER*
Zank Höyük kurtarma kazısı 22/07/1991-21/08/1991 tarihleri arasın
da, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 02/05/
1991 tarih ve 2916 sayılı izinleri ile, Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Sarılar
kasabası sınırları dahilindeki Zank Höyük'te yürütülmüştür. T.C. Kültür
Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nevşehir Müzesi adına yapılmakta olan kurtarma kazısı: Ankara Universilesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden, Dr. Sabahattin Bayram, Dr.
Salih Çeçen'in iştirakleri ile, Y. Doç. Dr. Hüseyin Sever'in ilmi sorumluluğunda yürütülmüştür.

Nevşehir Müzesi Müdürü Seracetlin Şahin'in de zaman zaman katıl
dığı, yine Müdür Yardımcısı Arkeolog Halis Yenipınar'ın yarısında bulunabildiği ve aynı müzede Arkeolog Murat Ertuğrul Gülyaz'ın da devamlı
katıldığı Zank Höyük kazısına ayrıca Erciyes Universitesi, Tarih Bölümü
Araştırma Görevlisi Hasan Ali Şahin, Ankara Universilesi, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü son sınıf öğrenci

lerinden: Yusuf İyi ve Musa Serdem; aynı fakültenin Eskiçağ Dilleri ve
Kültürleri Bölümü öğrencilerinden: Reyhan Mert, Ay.fer Doğan, Cevdet
Taş, Yusuf Kılıç, İrfan Albayrak, Bülent Alkan; Gazi Universilesi, İktisa
di ve Ticari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Mustafa Balaban da iş
tirak

etmişlerdir

Zank Höyük, Nevşehir ili, Avanos ilçesine bağlı, Sarılar kasabasının
4 km kuzeyinde yer almaktadır. Höyüğün doğusunda Ankara-Kayseri karayoluna ulaşan ve 10 km uzunluğundaki Sarılar-Topaklı asfaltı bulunmaktadır (Resim: 1).
Kazı ekibimiz, Sanlar kasabasının Topaklı güzergah yolu üzerinde,
Belediye Başkanlığının önderliğinde, yardımsever kasaba halkının katkı
ları ile yaptırılmış olan üç katlı Kur'an Kursu binasında konaklamaktadır.
Kazı yerine gidiş ve dönüşler yaya olarak yapılmaktadır.
•

Y. Doç. Dr. Hüseyin SEVER. A.ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. SOmeraloji Ana Bilim
Dalı Öğretim üyesi. Sıhhiye-ANKARA.
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Kunarma kazısına katkılarından dolayı T.C. Kültür Bakanlığı, Anıt
lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne. Nevşehir Valiliği'ne, Nevşehir Müzesi Müdürlüğü'ne, Sarılar Belediye Başkanı Sayın Nusret Altıok ve ilicenap kasaba halkına teşekkürü bir borç biliriz.
Kayseri'nin 20 km kuzeydoğusundabulunan ve Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın Anadolu'daki merkezi olan Kültepe (eski adı Kaniş)'de çık
makta olan ve bugün sayıları 18.000 civarındaki çivi yazılı belgede sık
sık geçmekte olan bazı yerleşim bölgelerini (bunların büyüklerine kanım,
küçüklerine de wabartum adı verilmektedir) lokalize etmek maksadıyla;
Kayseri-Kültepe (Kaniş) ile Aksaray ili sınırları içinde bulunan Acemhöyük (Puruşhattum?) arasındaki ticaret yolu üzerinde isimleri zikredilen:
Wahşuşana, Waşhania, Ulama ve Şalamvar gibi merkezlerden birisinin
yerini tesbit etmek maksadıyla, 1990 yılı yaz mevsiminde Nevşehir, Niğ
de ve Aksaray illerinin sınırları dahilinde yapmış olduğumuz yüzey araş
tırması neticesinde tesbit ettiğimiz 19 adet höyükten birisi olan ve Nevşe
hir ili, Avanos ilçesine bağlı Sarılar kasabası sınırları içerisindeki çok
fazla tahrip görmüş olan Zank Höyük'te, Nevşehir Müze Müdürlüğü ile
birlikte bir kurtarma kazısı yapmamız hususunda T.C. Kültür Bakanlığı,
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz müracaatı
mız kabul görmüştür.
Zank Höyük kazısına 22/07/1991-21/08/1991 tarihleri arasında 20 iş
çi ile başlanmıştır, Yapılan çalışmalar sonucunda höyüğün doğu ereğinde
(daha önce yerli halk tarafından tahrip edilen bölgede) ve güney terasında
10xlO'ar m lik açmalar oluşturulmuştur. Açmalara ait muhtelif görüntüler (Resim: 2, 3, 4, S, 6, 7, 8).

1. Doğu Eteği Açması: Açma plankarenin O/P-1S-16'ıncı kısımların
da sürdürülmüş olup (Şekil: 1), yüzeye yakın kısmında: Eski Tunç, Demir çağı ve Hellenistik devirlere ait olmak üzere, kırık seramik parçaları
ele geçmiştir. Açmanın 1 m derinliğinde, etrafı moloz taşlarla örtülmüş
olarak, çift tırnaklı bir hayvan iskeleti bulunmuştur. Açmanın LS m kadar derinliğine doğru inildiğinde, restorasyonu mümkün olan iki adet
kulplu ve kınk parçalar halinde, Eski Tunç çağı'na tarihliyebileceğimiz
çanaklar ele geçmiştir (Resim: 9, 10, ll, 12).
Ayrıca, burada çok miktarda, Demir çağı, Frig çağı, Hellenistik ve
Roma Çağları'na ait, etüdlük mahiyetteki seramik parçaları ele geçmiştir.

2. Güney Terası Açması: Buradaki çalışmalarımız J/lS-16, plankaredeki alanlarda sürdürülmüş olup, 1 m derinliğe inildiğinde, Demir Çağı'na ait ve üzerinde mühür baskısı bulunan bir adet kulp ile, pişmiş toprak ve kemikten ağırşaklara rastlanmıştır. Daha sonra LS m derinliğe
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inildiğinde, yine pişmiş toprak ve seramik ağırşaldar ile, Fenike tipi silindirik bir adet boncuk ele geçmiştir. 2 ın derinliğe inildiğinde, kolayca restore edilebilen 1 adet çömlek (Resim: 13) ile, Frig, Hellenistik ve Roma
devirlerine ait olmak üzere çok sayıda etüdlük mahiyette seramik parçaIan ele geçirilmiştir.

Aynca, plankaremizin L-S alanında görülen ve höyüğün kuzeydoğu
eteklerine yakın bir yerinde, daha önce yerli halk tarafından tahribe uğra
mış bir alanda da küçük çapta bir çalışma yapılmış olup, burada sadece
kırık seramik parçalanna rastlanmıştır.
Maddi imkanlanmızm kısıtlı olmasından dolayı 1991 mevsimindeki
kıırtarma kazımız kısa sürmüş olup, gelecek yıllardaki kazı mevsimlerinde daha verimli neticelere ulaşacağımızı ümit etmekteyiz.
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1

Resim: 1- Zank Höyllk, genel

Resim: 2-

Doğu açması,

görünüş

plankare: O/P-15-16
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Resim: 3-

Doğu açması,

Resim: 4- Güney

252

plankare. O/p-15-16

terası açması,

plankare. J/15-16

Resim: 5- Güney terası açması, pliinkare: J/15-16

Resim: 6- Güney

terası açması,

plankare. J/15-16
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Resim: 7- Güney terası açması, pliinkare: J/15-16

Resim: 8- Güney terası açması, pliinkare: J/15-16
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Resim: 9- EskiTunç çağı,

doğu eteği açması

Resim: 10- Eski Tunç çağı, doğu ereği açması
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Resim: 12- Eski Tunç çağı, doğu eteği açması

Resim: 13- Demir devrine ait çömlek
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PORSUK'TA DÖRT KAZI MEVsİMİ (1986-1989)
GENEL DEGERLENDİRME
Olivier PELON*

AkselTİBET

Niğde ili, Ulukışla ilçesine 9 km uzaklıkta ve İç Anadolu platosunu,

Toroslar'ı aşarak, Çukurova'ya bağlayan ana yolun yakınında yer alan
Porsuk, uzunluğu doğu-batı doğrultusunda 400 m yi bulan, kuzey-güney
doğrultusunda en geniş yeri yaklaşık 200 m kadar olan, çevresindeki vadiye göre 20 ila 30 m yüksekliğinde, üzeri düz bir höyüktür. Höyük yatay
bir konglomera katmanının üzerinde birikmiş arkeolojik tabakalardan
oluşmaktadır. Kuzeyinde ve güneyinde yer alan iki çayın biri Toros-

lar'dan aşağı akmakta, diğeri ise İç Anadolu platosundan ve Ulukışla'dan
gelmektedir. Tyanis bölgesini Külek Boğazı'na bağlayan antik yol üzerinde yer alması bakımından çok önemli bir stratejik konuma sahiptir.

1968'de gerçekleştirilen bir yüzeyaraştırmasının ardından 1969'da
başlatılan kazılar, Lyon Universitesi'nden Prof. Dr. Olivier Pelon başkan
lığında aralıklı olarak 1977'ye dek sürdürülmüştür. Daha sonra, Fransa
Dışişleri Bakanlığı'nca sağlanan kredinin kesilmesi nedeniyle çalışmalara

1978'den 1985'e kadar sekiz sene ara vermek zorunda kalınmıştır. İlk dönem kazılannda üzerinde çalışılan açmalar bu süre içinde ağır ağır tahrip
olmuş, 1984'te de höyüğün eteğinde inşa edilmiş kazı deposu, höyüğün
yakınındaki alçıtaşı ocağında patlatılan dinamitler yüzünden büyük ölçüde yıkılmıştır. Uzun uğraşlardan sonra, kazı deposu, ocaktan fırlayan taş
ların menzilinin dışında kalan bir yerde, eskisinden daha küçük de olsa,
yeniden inşa edilmiştir.
1969- 1977

arasında gerçekleştirilen

ilk dönem çalışmalan dört

deği

şik şantiyede sürdürülmüştü:

- Bunlardan ilki (Şantiye: 1), höyüğün batısında, Darboğaz köyüne
ve az önce sözünü ettiğimiz taş ocağına giden toprak yolun kenanndaydı.
•

Prof. Dr. Olivier PELON. 606 Route de la Garde. 69760 Limonest/FRANSA.
Aksel TIBET. Bağdat Cad. 301n. 81060 Erenköy!lSTANBUL.
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Burada 1969'da Geç Roma dönemine tarihlenen payandalı bir istinat duvan açığa çıkarılmıştı, Duvann yanıbaşında ele geçen bir fırın, bir tahıl
silosu ve bol miktarda cam eşya kalınnsı, burasının bir süre iskarı edilmiş
olduğunu göstermekteydi.
- İkinci şantiye, höyüğün batı kesiminde, 1960 yılında köy yolunun
yapımı sırasında karayollannın buldozerle toprak aldığı noktada açılmış
u. Bu şantiyede, Roma, Hellenistik ve Frig tabakalannın altında, Hitit dönemine tarihlenen, ancak Eski Demir Çağı'nda da kullanılmaya devam
edilmiş bir sur sistemi gün ışığına çıkarılmıştı.
- Höyüğün Darboğaz çayına egemen olan güney yamacında 1968 yı
lında açılan üçüncü şantiyede, Hellenistik ve Roma dönenılerine ait sur
kalıntıları ile, Eski Demir Çağı'na tarihlenen mekanlar ortaya çıkarılmış
tı.

- Dördüncü şantiye ise höyüğün doğusunda açılmış ve burada yapı
lan çalışmalarda, 8 m kalınlığındaki arkeolojik birikimdeki katınanlaşma
nın Geç Roma dönemine tarihlenebilecek yüzeydeki nekropolden, önenıli
bir Hitit yangın tabakasına kadar uzandığı saptanabilmişti. Ayrıca bu kesimde, aynı döneme ait bir surun kalıntılanna da rastlanmıştı.
Dolayısıyla,

bugün burada size genel bir değerlendirmesini sunacağı
ikinci dönem kazı çalışmalarının başlangıcından önce, höyüğün, Hitit İmparatorluk döneminden Geç Roma dönemine dek yaklaşık 1500 yıl
süreyle iskün edilmiş olduğu anlaşılmıştı. İç Anadolu'yu Suriye'ye bağla
yan yol üzerindeki Külek Boğazı'nı kontrol eden bu önenıli Hitit yerleş
mesinin, 1937'de Forrer'in öne sürdüğü gibi Dunna olması muhtemeldir
ve Hititler'in Dunnasi. Asurlular'ın Tuna'sı ve coğrafyacı Ptolemaios'un
sözünü ettiği Tynna büyük bir olasılıkla aynı şehirdir.
mız

1986 Çalışmaları
Bakanlığın daha önce açılmış olan açmaların temizlenebilmesi için
verdiği izin sayesinde höyükteki çalışmalara 1986 yılında yeniden baş
landı. Batı kesimde kazı deposundan geriye kalan kalıntılar dikkatle gözden geçirilerek burada depolanmış malzeme, özellikle de Şantiye 4'teki
nekropolde ele geçen iskeletler kanşık bir biçimde toplanarak yeniden
tasnif edildi. Bu temizlik çalışmalan sırasında, önceki yıllarda Şantiye
l'de bulunmuş olan payandalı Roma istinat duvannın devamı ortaya çık

u.

Şantiye

2'deki Roma dönemi

duvarlannın temizliği yapılırken, duvar

örgüsünün içinde iki Roma sikkesi ele geçti. Bunlardan iyi durumda olan

bir tanesinin arka yüzünde Erciyes Dağı resmedilmişti. Bu sikkenin İm
parator Gordianus III (tS. 238-244) dönemine ait olduğu tespit edildi.
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Doğu kesimdeki Şantiye 4'ün temizliği sırasında oldukça beklenmedik bir durumla karşılaşıldı. Höyüğürı güneydoğusunda, 1976 yılında Hitit tabakasına ait bir oda ortaya çıkarılmıştı, Tabakanın sonundaki büyük
yangının isiyle kararmış olan odanın kuzey duvannın dibinde kazılmadan
bırakılmış bir bölüm 1986 yılında kaldırıldığında, burada yanıbaşındaki
duvardan düşen taşlar altında ezilmiş bir iskelet ortaya çıktı. Elleriyle yüzünü kapatmış olarak yatan bu iskeletin, F. Blaizot tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 4-5 aylık hamile 13-14 yaşlannda bir kadına ait olduğu anlaşıldı. Zavallı kadın büyük bir olasılıkla felaketin aniIiği yüzünden kaçamarnış ve duvann altında kalmıştı.

1987 Çalışmaları
1987'de de tam bir kazı çalışması yapıldığı söylenemez. Önceki yılda

gerçekleştirilen temizliğin ardından, o yıl geniş ölçekli bir kazı yapmak
üzere izin istenmişti. Ne var ki verilen iznin niteliği yüzünden 1987 çalış
malannın Şantiye 2 ve 4'te birer sondajla ve bu son şantiyenin kuzeydoğu
kesiminin temizlenmesiyle sınırlanacağı anlaşıldı.
Şantiye 2

(B2-C2 plônkareleri}

1970 yılında bu kesimde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, köşe
kuleli bir savunma duvanndan içeri doğru uzanan dar bir geçit ortaya çı
karılmıştı. Geçit birkaç bölümden oluşmaktaydı. En dıştaki ilk bölüm güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan, içe doğru gidildikçe yükselen
uzunca bir rampa biçimindeydi ve kısmen höyüğün üzerine otıırduğu
konglomera tabakasının içine oyulmuştu. Bu bölümü sınırlayan birbirine
koşut yanduvarlar benzer bir tekuikle inşa edilmişti: Altta kumtaşı iri
bloklar (yer yer alçıtaşı bloklara da rastlanmaktaydı), üstte ise kerpiç kullanılmıştı. Taş kısımlarda üste doğru gidildikçe blokların boyu küçülmekte ve yer yer travers biçiminde yerleştirilmiş alışap hatıIIar gözlenmekteydi. Böylece duvar örgüsüne hem belli bir esneklik kazandırılmış, hem de
taşların birbirine bağlantısı pekiştirilmiş oluyordu. Geçidin bu ucu dalıa
geç bir tarihte kerpiç bir duvarla kapatılmış ve geçit yoluna pithoslar konularak burası depo olarak kuIIanılmıştı.
Geçidin ikinci bölümü aynı doğrultuda, ama yatayolarak uzanmaktki yanındaki duvarlar tümüyle taştan olup birbirlerinden farklı tekniklerde inşa edilmişti. Bu farklılık büyük bir olasılıkla çeşitli yapım evrelerine ve onanmlara tekabül etmekteydi. 1987'de bu kesimde yapılan
çalışmalann temel amacı bu evrelerin dalıa iyi anlaşılmasıydı.
taydı.

Geçidin üçüncü bölümü ise yine yatayolarak uzanmasınakarşın, güneye doğru bir dirsek oluşturarak doğu-batı doğrultusunda devam ediyordu.
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İlk

arasında bırakılmış moloz dolgu 1987 yılında kaldınl
içerik bakımından farklı, ancak birbirinden belli bir tabanla aynlmayan iki tahrip tabakası gözlemlendi. Dolgunun doğu kesiminde, olduğu gibi göçmüş kerpiç bir kemerin kalıntılarınarastlandı. Bol miktarda
ele geçen yanmış ağaç parçaları, bu kesimde geçidin üzerinin, kemerin
dışında, ahşap bir çatıyla örtülü olduğuna işaret etmekteydi, Bu kesimde
iyice daralan geçit yolu büyük bir olasılıkla çift kanatlı ahşap bir kapıyla

iki bölüm

dığında,

kapatılmıştı.

Elde edilen verilerin ışığında, dirsekli geçidin önceleri bir tür potem
olarak kullanıldığı, daha sonra bu poternin dış ağzının kapaularak bir depoya dönüştürüldüğü,nihayet şiddetli bir yangın sonucu üzerini örten ahşap strüktürün göçerek tahrip olduğu söylenebilir. Ancak, iki tahrip tabakasının varlığı, aralarında taban bulunmamasına karşın, gerçekten farklı
zamanlarda meydana gelmiş iki farklı tahribe mi işaret etmektedir? Bunun kesin cevabı daha sonraki yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır,
Şantiye 4

Kuzeydoğu Kesimi (G3-H3 Plônkareleri): 1971'de bu kesimde yapı
lan çalışmalarda, konglomera tabakası üzerine inşa edilmiş bir sur duvarı
ortaya çıkarılmıştı. Küçük boy kumtaşı bloklarla inşa edilmiş duvar, dere
çakılları içeren kumlu. bir toprak yığınının alunda kalmıştı, Alt bölümde
örgü içinde görülen delikler, tıpkı Şantiye 2'deki geçidin duvarlarında olduğu gibi, burada da travers biçiminde ağaçların kullanılmış olduğunu
göstermekteydi. Duvann ortaya çıkarılan bölümünde, 1.45 m lik öne
doğru bir çıkıntı bulunmaktaydı. 1987 yılında toprak dolgunun bir bölümü daha kaldınlarak bu Hitit surunun çeşitli evreleri saptanmaya çalışıl
dı. Sur, sağlam bir konglomera tabakası üzerinde inşa edilmiş olmasına
karşın birçok kez yeniden yapılmış, Erken Demir çağı suru inşa edildiğinde de bu duvarın üzeri kumlu toprakla örtülerek bir glasi oluşnırul
muştu,

Güneydoğu Kesimi (K2 Pldnkaresi): Şantiye 4'ün güneydoğu kesimindeki Hitit dönemine ait mekan, batı tarafında Orta Demir çağı duvarları nedeniyle, 1971'de tümüyle açılamamıştı. Mekanın yalnızca kıızey ve
güney duvarları bilinmekteydi. 1987'de bu kesimde yapılan çalışmalar,
orta Demir duvarlarını sökerek mekanın tabanını tümüyle temizlerneyi
amaçlıyordu. Tabanın bir çakıl tabakasının üzerine serilmiş sıkıştırılmış
topraktan oluştuğu anlaşıldı. Doğu duvarının 2.50 m uzağında tabanda
bulunan bir çukur, içindeki yanmış ağaç kalıntılarına bakılırsa, 6.75x6 m
boyutlarındaki mekanın çatısını taşıyan direklerden birinin yuvası olma-
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· lıydı. Tabanın temizlenmesi sırasında, daha eski bir döneme ait bir surun,
mekan inşa edilirken yıkılmış kalıntılan ortaya çıkanldı.
Yerleşirnin tarihçesi üzerine bildiklerimiz, 1987'de elde edilen sonuçlar sayesinde önemli ölçüde artmıştır, İmparatorluk çağı'nın sonunda,
yani XIII. yüzyılda höyükte bir Hitit yerleşmesi olduğu ve bunun şiddetli
bir yangınla sona erdiği kesinlikle biliniyordu. Ancak gerek kuzeydoğu
surunun birbirini izleyen yapım evreleri, gerek, güneydoğudaki Hitit mekanmın altmda bir sura ait kalıntılara rastlanması, bu yerleşmenin sanıldı
ğından daha uzun süreli olduğunu göstermiştir. Höyük üzerinde müstahkem bir mevkiin kurulmasının, imparatorluğun başlarına, hatta Eski Krallık dönemine uzandığını düşünmek yanlış olmayacaktır,

1988

Çalışmaları

1988 yılında yalnızca Şantiye 2'de çalışıldı. Dirsekli geçidin ikinci
bölümündeki dolgu, bir önceki yıl tahrip tabakalan konusunda ortaya çı
kan sorunun aydınlattıması amacıyla sistemli bir şekilde araştırıldı. Buradaki tahrip tabakalannın da birbirlerinden bir tabanla ayrılmadıklan ve
aralanndaki tek farkın içerdikleri molozlann yoğunluğu olduğu görüldü.
Alttaki tabakanın içinde, bazılan oldukça büyük boyutlara erişen, yan
yanmış ağaç parçalanna rastlandı. Dolgu kaldınldıktan sonra ortaya çı
kan geçit zemininin, konglomera tabakası altındaki doğal killi topraktan
oluştuğu gözlemlendi. Ancak, zeminde, geçit yolunu enlemesine kateden,
40 cm kadar derinliğinde bir çukurun bulunduğu görüldü. Bunun, geçit
ve ona bağlı savunma sisteminin inşa edilmesinden önce burada bulunan
bir sura ait temel çukuru olduğu düşünülebilirse de, kesin bir şey söylenmesi şimdilik mümkün görülmemektedir.

1989 Çalışmaları
1989 yılında, batı kesimde, Şantiye 2'deki dirsekli geçidin dolgusunun kaldınlmasına devam edildi, doğu kesimde de, Şantiye 4'teki Hellenistik ve Roma tabakalannda çalışıldı.
Şantiye4
Höyüğün doğu

kesimindeki geç dönem katmanlaşmasını saptamak
amacıyla 1969 ve 1971'de kazılan alanın batısında, n, KI ve,TO plankarelerinde üç sondajaçıldı. Bu çalışmalar sonucu tespit edilen evreler en
yenisinden en eskisine doğru şöyle sıralanmaktadır:
- Birinci evre: Höyüğün terkedilme dönemi (İ.S. iV. yüzyıldan günümüze);
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- İkinci evre: nekropol d.s. III. yüzyıl);
- Üçüncü evre: höyükteki son yerleşme

d.s, II. yüzyıl-Lô.

Ill, yüzyıl

başı);

- Dördüncü evre: sondan önceki yerleşmenin yıkılınası (ls. I. yüzyıl
sonu-LS. II. yüzyıl başı);
- Beşinci evre: höyükteki sondan önceki yerleşme (Hellenistik dönem)
Şantiye2

B3 ve B4 pliinkareleri arasında bırakılmış olan açma kenar duvarı
bu kesimde geçit yolu içindeki tabakalaşma bir kez daha
kontrol edildi. Açma duvarının üst yüzeyi ile dolgudaki üst tahrip tabakası arasında Erken Demir çağı çanak çömleği içeren dört katman ve bunları ayıran iki taban saptandı. Dolgudaki tahrip tabakalarının içinde de,
geçit zemininin üzerine eğik bir konumda ve genelde geçit yolu eksenine
koşut biçimde düşmüş çok sayıda ağaç parçası ortaya çıkarıldı. Ağaçlar,
zemin üzerine konulmuş bir dizi pithosu ezip parçalamıştı. Ağaç yığını
nın üzerinde, sıkıştınlmış topraktan bir taban parçası ele geçti. Doğuya
doğru eğim gösteren ve moloz dolgu ile bir bağlantısı olmayan bu taban
parçasının üst katın çökmesiyle buraya düşmüş olduğu düşünüldü. Nitekim, üç parçası tabanın üzerinde ele geçen bir döküm kalıbının dördüncü
parçası, 0.53 m daha aşağıda ortaya çıkarılmıştır. Bu durum, önceki yıl
larda da göZıemlenen tahrip tabakalarının tek bir tahribe ait olduğunu kanıtlamıştır. Tabakalar arasındaki fark, bunlardan birinin üst katın, ötekinin de zemin katın tahribinden kaynaklanmasının sonucu olmalıdır. Ote
yandan, döküm kalıbının içindeki camsı tabakadan alınan örneğin Sayın
Prof. Dr. H. Ozbal tarafından yapılan analizi, bu kapta dökümü yapılan
madenin kurşun olduğunu göstermiştir. Söz konusu kurşun büyük bir olasılıkla yakındaki Bulgar maden ocağından çıkarılan filizden üretilmişti.
Hitit döneminde Porsuk'ta rnüstahkem bir yerleşme kurulmasının ana nedenlerinden biri belki de maden üretimiyle ilişkiliydi.
kaldırılarak

Geçidin bu kesimini kuzeyden sınırlayan duvarın taştan alt bölümünde ahşaptan yoğun biçimde yararlanılmış olduğu gözlemlendi. Bu malzeme, gerek boylamasına yatay hatıllar biçiminde, gerek duvarın içine doğ
ru giren travers sıralan biçiminde kullanılmıştı. Cornell Universitesi
dendrokronoloji ekibinin duvarlardaki ahşaplardan ya da zemine düşmüş
kalaslardan aldığı örnekler üzerine yapmış olduğu analizler, bunların 1.0.
XVI. yüzyıl başlarına tarihlenebileceğini göstermiştir.
İdari sorunlardan kaynaklanan birtakım kısıtlamalara ve hedeflenen
amaç ile eldeki olanaklar arasındaki orantısızlığa karşın, Porsuk'ta 1986-
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1989 arasında gerçekleştirilen dört mevsim kazı, höyük üzerine bildiklerimizi, özellikle Hitit dönemi için, dikkat çeken bir miktarda zenginleştir
miştir. Moloz birikiminin çok kalın olması, alttaki tabakalarda çalışı1ma
sım geniş ölçüde zorlaşnrmaktadır. Ancak, Porsuk höyüğü, LL. binyılın
başlanndan itibaren Tyanis bölgesinin en önemli yerleşmesi olarak gözükmektedir. Çevresini saran kulelerle berkitilmiş surlar sayesinde, Niğ
de ovasını, güneyden, Toroslar'dan ve Kilikya ovasından gelebilecek saldırılara karşı korumaktadır. Porsuk ayrıca daha o dönemden başlayarak,
Bolkar dağlarımn yakındaki bir vadisinde yer alan Bulgar maden ocağıy
la yakın ilişki içindedir. Porsuk'un, madenin üretimini denetlemenin dı
şında' ticaretini de kontrol ettiği düşünülebilir.

265

1991 GİRNAV AZ KAZıLARI
Metin AKYURT*
BahattinDEVAM
Hayat ERK4,NAL
TubaOKSE

Gimavaz 1991 yılı kazı çalışmaları', Ağustos-Eylül aylan içinde höyüğün kuzeydoğu yamacında bulunan kazı alanında gerçekleştirilmiştir
(Resim: 1). Bu kazı alanında ilk kez 1984 yılı çalışmalan sırasında bir
sondaj çukuru açılmış, bol miktarda Ninive 5 seramiğine rastlanılması
üzerine daha sonraki yıllarda bu sondaj çukurunun boyutlan genişletil
miştir. 1990 yılına kadar bu alanda yürütülen kazılar sonucunda 20x15
ın lik bir çalışma alanı elde edilıniş, beş mimari tabaka içinden takriben
70 civarında M.O. 3. bin mezan açığa çıkarılmıştırs, Genelolarak Er Hanedanlar Devri içine yerleştirilen bu mezarlar çeşitli vesilelerle bilim
dünyasına tanıtılmıştır,
1991 yılı çalışmalan, mevcut kazı alanını biraz daha güney istikamedoğru denişleterek daha önceki yıllarda açığa çıkanlan mezarların
bağlı bulunduklan mimari tabakalar üzerinde yoğunlaştırılmıştır.
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Metin AKYURT,
Bahattin DEVAM,
Prof. Dr. Hayat ERKANAL, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Arkeoloji Anabilim Dalı Sıhhıye/ANKARA.
Doç. Dr. Toba ÖKSE, H.O. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Beytepe!ANKARA.
1991 yılı Gimavez Kazıları Kurul Üyeleri: H.O. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yanı'
Doç. Dr. Tuba Ökse; Diyarbakır Kültür Müdürlüğü'nden Arkeolog Naci TOYkA.Ü. Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Uzmanı ve H.O. Sosyal Bilinıler Enstitüsü Doktora uğrencisi Arkeolog Metin Akyurt; H.O. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Arkeolog Bahattin
Devam; H.O. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Arkeolog Bora Uysal; H.O. Sosyal Bilinıler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Arkeolog Türker Türker; H.O. Sosyal Bi1inıler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Arkeolog Nurcan Küçükkaraaslan; A.O. Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğrencileri Seval Konak, Hakan Aslan; Münih Üniversitesi ÖOasya Arkeolojisi Enstitüsü Öğrencisi Andreas Schacimer, Aynca Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü'nden Arkeolog Ali ÖOder çalışmalara Kültür Bakanlığı Temsilcisi olarak katılmıştır.
H. Erkanal, Xfl. Kazı Sonuçlan Toplantısı, I, Ankara 1991, s. 282 v.d.
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15x5 m boyutlarındaki genişleme alanındaki yüzey toprağı kaldırılır
ken arazinin eğimi göz önüne alınmış, karışık malzemenin genel değer
!endirmeyi etkilememesine özen gösterilmiştir. Bu alanda takriben i m
derinlikte ilk kalıntılar tespit edilmiştir. İlk kalıntılar diğer kesimlerde de
olduğu gibi toplama taş yığınlarından oluşmaktadır'. Bu taş yığınları diğer alanların tersine tüm kazı alanını kaplamamakta, belli noktalarda yoğunlaşmaktadır (Resim: 2). Bu yığınlardan güneyaçma kenarının ortalannda bulunanı taban görünümündedir. Uzerinde ve çevresinde öğütme
taşları, ağırlıklar ve tandır parçaları tespit edilmiştir. Bazı iri döşeme taş
larının da tespit edildiği bu yığıntıyı oluşturan kalıntılar, kısmen daha yukardan kaymış olmalıdır, Mevcut taban kalıntısı da dikkate alınacak olursa, bu kalıntı grubu kuzeydoğu kazı alanının I. tabakasını oluşturmakta
dır.
ı. tabakanın seramik örnekleri toprak erozyonu nedeniyle belirli bir
bütünlükten yoksundur. M.O. 1.-3. bin seramik örnekleri karışık bir şe
kilde tespit edilmiştir. Bu nedenle i. tabakanın seramiğe dayanarak tarihlendirilmesi yapılamamıştır.

i. tabakayla ilgili kalıntılar kaldınlınca, bu genişletme açmasının gübatı köşesinde I. tabakaya ait iki çöp çukuruna ve II. tabaka kerpiç
enkazına rastlanmıştır. Açmanın diğer kesimlerinde yamaç alçaklığı nedeniyle herhangi bir mimari kalıntı tespit edilememiştir. Kerpiç enkazı
altından bazı yassı döşeme taşlan ve iki kerpiç duvar kalıntısı açığa çıka
nlmıştır. Birbirine dik konumda olan duvar kalıntılarından biri kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanmaktadır. Bu duvarın güneydoğu ucu,
dik uzanan ikinci duvarla i m genişliğinde bir kapı açıklığı bıracak şekil
de son bulmaktadır, 90 cm kalınlığındaki bu duvarın kuzeybatı ucu, açmanın batı kenarına girmektedir. Duvarı oluşturan kerpiçler 41x41xl2
cm boyutlarında olup duvar içinde iki yanm, bir tam sıra halinde kullanılmıştır. Bu duvarın güneybatı tarafında, çok dar bir alan içinde orjinal
konumda seramik kalıntilarına rastlanılmıştır. Boyalı Habur seramiği türünde olan bu örnekler büyük boy kaplara aittir. tık duvara dik olarak
uzanan ikinci duvar tek dikey sıra halinde daha çok temel taşlarıyla korunabilıniştir. 90 cm kalınlığındaki bu ikinci duvar üzerindeki kerpiç kalın
tıları ancak yer yer tespit edilebilmiştir (Resim: 3). Bu ikinci duvarın tahribatı hemen yanında bulunan i. tabaka çöp çukurundan kaynaklanmak-

ney

tadır.

II. tabaka ile bağlantılı kesimlerden toplanan seramik örnekler arasında Habur boyalılarıçoğunluktadır. Aynca siyah astarlı ve kırmızı astarlı perdahlanmış seramik örnekleri de tespit edilmektedir. Habur parça(3)
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Ian, genellikle kalmlaştırılmış ağız kenarlı çömleklerin kann ve boyunlanna aittir. Kum tanesi, saman, kireç katkılı kaba gruplara ait ağız parçalan; genellikle kapalı, içe eğik, basit, ya da kalınlaştırılmış profiller gösterir.
Seramik kalıntılar göz önüne alındığında, II. tabakanın M.Ö. 2. binin
tarihlendirilmesi gerekmektedir. Böylece Girnavaz'da ilk kez Eski
Assur Devri bir tabaka ile ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar i. tabaka kanşık malzeme veriyorsa da, tarihlerıdirme açısından genel konumu dikkate alındığında II. tabaka ile bağlantılı olmalıdır.
başına

tık örnek olduğıından ve, bundan sonraki çalışmalar için başlangıç

noktası oluşturacağından M.O. 2. bin mimari kalırınlan SxS m lik
alan içinde muhafaza edilmiş, Sxl O m ilk diğer açma kesiminde daha
ki tabakalan tespit etmek için derinleşilmiştir.

bir
es-

Derinleşme çalışmalan sırasında II. tabakaya ait yassı döşeme taşla
nndan biri kaldınlınca, hemen altından insan kemiği kalıntıları açığa çık
mıştır, Bu kemikler II. tabakayla bağlantılı bir mezara aittir. Böylece Girnavaz'da ilk olarak bir 2. bin mezan tespit edilmiş olmaktadır (Resim: 4).
Bu mezar 66xS8 cm boyutlannda basit bir çukurdan oluşmaktadır. Uzeri
63x49x7 cm boyutlannda, doğu-batı istikametinde bir yassı taşla kapatıl
mıştır, Bu kapak taşı altında kuzeybatı-güneydoğuistikametinde yatmakta olan iskelet hocker durumundadır. Tüm kemikler taşın ağırlığı altında
ezilmiştir. Bu iskeletin kann hizasında bant bezekli bir Habur seranıiği
nin sadece boyun ve omuz kısmı tespit edilmiştir. Bu iskelet kaldınldığı
zaman, hemen altından ikinci bir iskelete ait kafatası parçalan açığa çıka
rılmıştır, Her iki iskelete ait kemikler baskı sonucu birbiri içine girmiştir.
İkinci iskeletin sırt kısmındaçok ince cidarlı bir Habur vazosunun sadece
boyun kısmı tespit edilmiştir. Gerek ölü gömme adetleri, gerekse mezar
şekli açısından bu 2. bin mezan, 3. bin mezarlanyla karşılaştırıldığında
çok farklı özellikler göstermektedir. Bu da belirli bir etnik farklılığı ortaya koymaktadır.

Derinleşme çalışmalarının devam ettiği bu alanda aynca ıo civannda bebek iskeleti açığa çıkanlmışnr. Basit bir şekilde toprağa gömülen bu
bebek iskeletlerinin yanında mezar eşyası görülmemektedir (Resim: S).
buluntu durumlan ele alındığında, tüm bu bebek iskeletlerinin II. tabakaya ait olması gerekir. Y oğıın bir şekilde karşımıza çıkan bebek iskeletleri,
önü alınamıyan bir çocuk hastalığına işaret etmektedir.

İskeletler kaldınldıktan sonra yürütülen çalışmalar sonucunda M.Ö.

3. bin tabakalan içine

girilmiştir.

Ortaya

çıkan

bir tabaka, yani

kıızeydo-
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ğu kazı alanının III. tabakası, yoğun taş temel kalıntılanndan oluşmakta
dır. Derinleşilen alanın batı yansında tek bir mekan tespit edilmiştir (Resim: 6). Kare görünümündeki bu rnekanın kuzey duvan arazi düşüşü nedeniyle kısmen korunabilmiştir. Taş sıralan oldukça bozuk ve düzensiz
olan duvarlar içinde zaman zaman blok taşlar da kullanılmıştır. 1-1.5 m

kalınlığında olan bu duvarların oluşturduğu mekanın iç genişliği 2.5-3 m
kadardır. Bu kazı alanının doğu kesiminde arazi yapısı daha da düşmek
tedir. Bu durumda III. tabaka kalıntıları ancak arazinin daha yüksek olduğu güney kesimde açığa çıkanlabilmiştir. Bu kalınnlar doğu-barı istikametinde uzanan düzensiz bir taş yığıntısı şeklindedir. Yığınnnırı alunda
yassı taşlardan oluşan bir döşeme parçası III. tabakaya ait olmalıdır. Taş
yığıntısının kuzeyinde ise kısmen korunabilmiş bir tandır kalıntısı ortaya
çıkanlmıştır. Dibe doğru daralan bu tandır toprak içine gömülmüştür.
Korunabilen üst kısmının çapı 90 cm olup tümüyle seramik hamurundan
yapılırnştır. Büyük ölçüde tahrip olmasına ve görünür bir mimari bağlan
tısının olmamasına rağmen III. tabakaya ait olması kuvvetle muhtemel-

dir.
III. tabakanın seramik örnekleri arasında başlangıçta Ninive 5, metalik kap, boyalı Habur ve az da olsa siyah-gri astarlı perdahlanmış kap
gruplanna rastlanmıştır. Derinlik arttıkça Habur boyalılan sayı olarak
azalmakta ve neticede son bulmaktadır. Bu safhadan itibaren Ninive 5;
metalik kap ve kaba kuarslı, kireçli, saman katkılı kap gruplan büyümektedir. Aynı seviyelerde ayrıca az miktarda ince cidarlı, mika katkılı -ve
krem astarlı örnekler tespit edilmiştir. Bu tür örnekler daha çok kapalı ve
içe eğik ağız kenarlı veya basit ağız kenarlı parçalar şeklinde karşımıza
çıkar. Derinlik arttıkça Ninive 5 ve metalik kap örnekleri daha da yoğun
laşmaktadır.

Seramik dışında III. tabakadan elimize geçen öğütme taşı, pişmiş
toprak hayvan heykelCiği ve kemik illet gibi buluntular tarihlendirme açı
sından önem taşımazlar, Eldeki buluntular doğrultusunda m. tabakanın
takribi olarak M.O. 3. binin ikinci yansına, belki geç bir evresine tarihlendirilmesi imkarı dahilindedir. Seramik değerlendirme çalışmalan sona
erdiğinde tarihlendirme açısından belki daha kesin bir netice elde edilebilecektir.

m. tabakaya ait önemli bir toprak mezar kazı alanının kuzeydoğu
köşesinde açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). Burada üç farklı gömme olayı
karşımıza çıkmaktadır. Birinci gömme batı-doğu istikametinde yerleştiri
len küçük bir küp içinde gerçekleştirilmiştir. Küpün dip kısmı kırık olup
dibe yakın bir yerinde özellikle açılmış bir delik bulunmaktadır. Çok b0zuk durumda olan iskeletin ayaklan kırık dipten dışan çıkmıştır. Bu küp
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yerleştirilirken

daha önceki gömmeye ait iskelet büyük ölçüde tahrip ol-

muştur. İkinci iskeletin baş kısmı güneybatıda, ayak kısmı ise kıızeydo

ğuda tespit edilmiştir. Fakat diğer kemikleri çok dağınık olduğu için kesin yarış şekli anlaşılamamıştır. En iyi korunan iskelet üçüncü gömmeye
aittir. Burada tespit edilen iskelet güney-kuzey istikametinde sağa hocker
durumda uzanmaktadır. Sağ kol göğüs üzerinde, sol kol ise yüz önündedir. Ayakların etrafı dere taşlarıyla daire şeklinde çevrilmiştir. Baş çevresinde şişe şeklinde kaplar (Resim: 8) ve bir çanak, sağ dirseği üzerinde
bir bronz yassı balta, sağ bacak ile sol kol arasında bir bronz hançer, sağ
diz çevresinde ise bir sileks ok ucu mezar eşyası olarak ele geçirilmiştir.
Aralarındaki seviye farkı göz önüne alındığında, bu üç gömme olayının
farklı zamanlarda gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

En güneyde bu sene açılan genişletme açmasının kuzeyinde 1989 yı
lında açılan alanda da 1991 yılında temizlik ve kazı çalışmaları yapılmış
tır. Burada 1989 yılında tespit edilen bir fırın tabanı, bazı kerpiç duvarlar
ve çakıl döşeli taban, kuzeydoğu kazı alanının LV. tabakasını oluşturmak
tadır'. IV. tabakada gerçekleştirilen temizlik ve kazı çalışmaları sonucunda 1989 yılında açığa çıkarılan mimari özellikler daha farklı bir şekle dönüşmüştür. 1989 yılında fınn oval bir görünüme sahipken, temizlik
sonucunda dikdörtgen bir dış duvar ortaya çıkartılmıştır. Bu duvarda 34 x
20x8 cm boyutlarında kırmızı dere kilinden yapılmış kerpiçler kullanıl
mıştır. Duvarın fırına bakan iç kısmında kerpiçler korunabilmiş, dış kıs
mında ise tahrip olmuştıır. Bu nedenle duvar kalınlığı tespit edilememiş
tir. Tabanı kum ve çakıl kaıkılı çamur harçla sıvalı fırının ağzı batıya
bakmaktadır. On kısmı derin bir çukur halinde düzenlenmiş olup kül ile
doludur. Bu kül zamanla fınn içinden çekilerek buraya doldurulmuş olmalıdır. Bu çukur içinde ayrıca 60 cm çapında bir yuvarlak tandır ortaya
çıkarılmıştır. Uç kat kilden oluşan bu tandır aynı zamanda fınn çevre duvarına dayanmaktadır. Dolayısıyla fınnla bütünleşmektedir (Resim: 9).
Fırın ve tandınn oluşturduğu düzenin batısında, 1989 yılında iç ve
dış yüzleri tespit edilemeyen kerpiç duvar temizlenince ilginç bir durumla karşılaşılmış, duvarın ve duvara ait yapının kerpiç blokaj üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır (Resim: 10). Blokajda kullanılan kerpiçler çeşitli
boyutlarda olup kısmen parça, kısmen de tam olarak kııllanılmıştır. Blokajın yayılma alanı dışındaki kesimlerde, özellikle çakıl döşeli tabanın
yaygın olduğu bölgede yürütülen çalışmalar sırasında, çakıl döşeli tabanın üç safhadan oluştuğu ortaya konmuştur. Bu arada çakıl döşeme içinde bazı Ninive 5 kapları ve büyük kap parçaları ele geçirilmiştir. Ayrıca
alanın doğu ucunda 2 m çapında yuvarlak bir çöp çukuru açığa çıkarıl-

(4)

H. Erkanal, Xll. Kazı SonuçlarıToplantısı i, Ankara 1991, s. 281. Buradaki tabaka
sı 1989 yılı kazı alanına göre düzenlenmiştir.

sıralama
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mıştır. Ağzı

yamaç yüzeyi tarafından kesildiğinden bu çöp çukurunun
hangi tabakaya ait olduğu anlaşılamamıştır. Takriben 1,5 m lik derinliğe
sahip bu çukur bir alt tabaka içine girmiştir,

Alt tabakaya ait mimari kalıntılar, IV. tabakaya ait kerpiç blokajın
kuzeyindeki alanda, kuzey-güney istikametinde iki paralel duvar parçası
şeklinde görülmüştür. Yas Si enine tek sıra taşlardan oluşan bu duvarlar
kerpiç blokaj altında devam etmektedir. Bu duvarlar kuzeydoğu kazı alanının V. tabakasını oluşturmaktadır.
IV. tabakaya ait çakıl döşemi içinden çıkan seramik örnekler arasın
da kuars, saman ve kireç katkılı kaba parçalar en büyük grubu oluştıır
maktadır. Orta ve ince karakterdeki parçalar daha küçük bir grubu oluştu
rur. Ayrıca az miktarda Ninive 5 ve metalik kap örnekleri bu alanda
tespit edilmiştir. Kaba parçalann çoğunlukta olmasının başlıca nedeni,
bunlann çakıl içinde bir çeşit dolgu malzemesi olarak kullanılmasından
ileri gelir. Ayrıca yamaç yüzeyine çok yakın alanlarda boyalı Habur örnekleri çok az da olsa tespit edilmiştir. V. tabakaya yaklaştıkça ve V. tabaka seviyesinde, Ninive 5 örneklerinin sayısı büyük bir hızla artmaktadır. Bunun yanında metalik kap parçalan da varlığını sürdürmektedir. V.
tabakadan itibaren bezeksiz Ninive 5 parçalannın yanında, çizgi bezekli
olanlanda ilk kez ortaya çıkmaya başlar. Bu durumda çizgi bezekli Ninive 5 örneklerinin V. tabakadan itibaren görüldüğü, daha yeni tabakalarda
mevcut olmadığını kabul etmek gerekir (Resim: 11).
V. tabakanın altında yer alan VI. tabaka 1989 yılında gerçekleştirilen
çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştı. Bu tabaka doğu-batı istikametinde uzanan ve iri ocak taşlanyla inşa edilen bir temel duvanyla temsil
edilmektedir', 1991 yılında VI. tabakayı temsil eden temel duvannın kuzeyindeki alanda çalışmalar sürdürülmüştür. Gene 1989 yılında burada
VII. tabakaya ait bazı dolgu alanlan ve kerpiç duvarlar tespİt edilmiş; fakat bunların mimari karakteri tam olarak anlaşılamarnıştı. Bu sorunu çözmek, yani VII. tabaka mimari özelliklerini tam olarak anlayabilmek için
bu alanda kazı ve temizlik çalışmalanna devam edilmiştir.
VII. tabaka çalışmalan sürdürülürken kazı alanının güney kenannda
VI. tabakaya ait olması gereken bir toprak mezar ortaya çıkarılmıştır. Basit bir y.iipıya sahip oları bu mezar içinde üst üste iki iskelet tespit edilmiştir. Ustteki iskelet doğu-batı istikametinde güneye yönelik hocker durumunda yatmaktadır. Bu iskeletin omuzu üzerinden on adet boncuk
(5)
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tanesi toplanmıştır. İskeletin ön kısımında ise muhtelif, çömlek şeklinde
metalik kap örnekleri ortaya çıkarılmıştır (Resim: 12, 13). Birinci iskelet
kaldınldıktan sonra, aynı istikamette yatan ikinci iskelet açığa çıkarılmış
tır. Doğuya yönelik hocker durumunda yatan ikinci iskeletin sağ eli üzerinde bir çanak, sol eli üzerinde ise bir vazo tespit edilmiştir. Her iki kap
da metalik görünümdedir. Bunlann dışmda göğüs üzerinde iki adet bronz
topuz başlı iğne, bir bronz halka, baş çevresinde frit ve kemikten yapıl
mış 10 adet boncuk tanesi görülmüştür. Bu ikinci iskelet, büyük olasılık
la dalıa sonraki gömme sonucu tahrip olmuş, hatta bazı kemikleri bu nedenle yok olmuştur.

tki iskeletli mezar kaldınldıktan sonra aynı alanda derinleşme çalış
malan devam etmiş, neticede büyük bir yapıya ait kare görünümünde bir
mekan açığa çıkarılmıştır. Bu mekan, iri bloklardan oluşan, batı ve kıı
zeyde kör duvar özellikleri taşıyan düzensiz bir taş temele sahiptir. Bu
taş temel büyük bir ihtimalle alt kat kerpiç duvar ve dolgusu içine kazıla
rak yerleştirilmiştir. Bu mekanın taş temel kalıntılan doğuya ve güneye
doğrn devam etmektedir. Bu nedenle binanın diğer mekanlarının bu yönlerde bulunması gerekmektedir. tki sıra dikey taştan oluşan doğu duvan
üzerinde tespit edilen kerpiç duvar kalıntılan, taş temellerin üst kısımlan
nın kerpiç duvar şeklinde devam ettiğini gösterir. Mekan içinde görülen
çakıl döşeli bir taban ve bir ateş yeri, taş temellerin zemin içinde değil,
zemin üzerinde de yükseldiğini ortaya koymaktadır. Bu mekanın kör duvar niteliğindeki batı temelleri, batıya doğru alçalan sıvalı ve yanık bir
zemin üzerine oturmaktadır, Bu zeminin özelliği çalışma alanının darlığı
nedeniyle anlaşılamamıştır, Bu mekan veya mekanın ait olduğu yapı,
1986 yılında açığa çıkanlan hücre şeklindeki odacıklarla bağlantılı olmaIıdır-,

VII. tabakanın temsil edildiği alanın kuzeyindeki daha düşük seviyedeki başka bir alanda yürütülen çalışmalar sonucunda VIII. tabakaya ait
mimari özellikler ortaya çıkarılmıştır, Burada kuzeydoğu-güneybarı ve
kuzeybatı-güneydoğu istikametlerinde uzanan iki temel uzantısı görülmüştür. Her iki temel uzantısında da blok taşlar kullanılmıştır. Bu uzantı
Iarın aynı yapıya ait olmalan kuvvetle muhtemeldir. Bu kesimde aynca
iki küp dibi; biri 60 cm, diğeri 55 cm çapında üzerleri çanak parçalanyla
kaplı iki tandır ve çakıl döşeli bir taban parçası tespit edilmiştir.
VIII. tabaka seviyesi altında daha önceki yıllarda bazı kerpiç duvar
izleri tespit edilmiş, fakat kazılamamıştır. Bu kerpiç izleri kuzeydoğu kazı alanının IX. tabakasını oluşturmaktadır.
(6)

H. Erkanal. XI.

Kazı Sonuçları Toplantısı

I. Ankara

ı99O.

s. 263 v.d,
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Sonuç olarak Gimavaz kuzeydoğu yamacı kazı alanında 4.okuz tabaka tespit edilmiş olmaktadır. Bu tabakalardan ilk ikisi MO. 2. bin
başlarına, Yani Eski Assur Devri'ne tarihlenmektedir. Son dört tabaka ise
daha çok küçük buluntulara dayanarak Er Hanedanlar Devri ı-m. safhaları arasına yerleştirilebilir. Ortada kalan üç tabaka ise bu iki dönem arasında yer almalıdır. Gerek mezarlarıyla, gerekse mimari kalıntı1arıyla ortaya çıkartılan bu tabakaların daha kesin tarihlendirilmeleri, küçük buluntular üzerinde sürdürülen çalışmaların sonucunda mümkün olabilecektir.
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Resim: 1- Gimavaz, kuzeydoğu

Resim: 2- Yüzey

toprağı

yamacı kazı alanı

alundan

çıkan taş yığınlan
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Resim: 3- II. tabaka mimari kalıntılan

Resim: 4- II. tabaka mezarı
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Resim: 5- n. tabaka bebek mezan

Resim: 6- ın. tabaka mimari kalıntıları
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Resim: 7- m. tabaka mezan

Resim: 8- m. tabaka
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mezarından

ele geçen

şişe şeklinde

kap

Resim: 9- IV. tabakadaele geçen fınn ve

tandır

Resim: 10- N. tabakaya ait kerpiç blokaj
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Resim: 11- V. tabakaya ait çizgi bezekli

Ninive5 kabı

Resim: 12- VI. tabakaya ait mezardan
ele geçen metalik kap

Resim: 13- VI. tabakaya ait mezardan
ele geçen metalik kap
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1991 YILI ACEMHÖYÜK KAZıLARI
Aliye ôzt.AN*

1991 yılı Acemhöyük lfazılan Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, Ankara Universitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,
Türk Tarih Kurumu'nun izin ve maddi destekleri ile 10.8.1991-2.10.1991
tarihleri arasında sürdürülmüştür'. 1991 yılı çalışmalan:
Ij Onarım
2) Kazı olarak gerçekleştirildi.
1)

Onarım

1991 kazı mevsiminde önceki yıllarda olduğu gibi Sarıkaya ve Hatipler saraylannın onanmına devam edilmiştir. Sarayların yıkılan duvarlan kendi malzemeleri ya da aynı ölçülerde döktürülerı kerpiçlerle tanıir
edilmiştir. Maddi olanaklara göre sürdürülen onanınlara gelecek yıllarda
da devam edilecektir.
2) Kazılar

1962 yılından beri Acemhöyük'te höyük ve aşağı şehirde çeşitli alanlarda kazılar yapılmıştır. Bunlardan stratigrafi saptamak amacıyla höyüğün güneydoğu yamacında, Sarıkaya Sarayı'nın güneyindeki YA-BB/SO51 plankarelerdeki açmada XII. kata kadar inilmişrir-, Acemhöyük'teki
bu tabakalaşmayı bir başka alanda daha araştırmak için Hatipler Sarayı'nın batısındaki kuzeybatı açması seçilmiştir. Bu alanda S-Y/29-32
•
(1)

Doç. Dr. Aliye ÖZI'AN. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Arkealoji ve Sanat Tarihi Bölümü, SıhhiyelANKARA.
Kazılara benden başka Öğ. Gör. Dr. Süleyman Özkan, Arkeolog Birnl Alpaslan, Arkeoloji
öğrencileri M. And Atasoy, Hakan Yazıcı, Hasan Karabulut ve Meral Küçük katıldılar. Kül'tür Bakanlığı'nı Anadolu Medeniyeıleri Müzesi'nden F. Zehra Taşkıran temsil etti. Özverili
çalışmalarından dolayı kazı ekibine, kazı sırasında ve sonrasında her zaman olduğu gibi bilimsel yardımuu, ilgisini bizden esirgemeyen lıocarn Prof. Dr. Nimet Özgüç'e içten teşek

kürlerimi sunanm.

(2)

N. Özgüç, "Acemhöyük'te 1977 Çalışmaları" Belleten xın (1978) s.541; "Acemhöyük Kazısı 1979 Çalışmaları" Belleten XLIV (1980) s.620-621; "Acemhöyük Kazıları 1981 Yılı
Çalışmaları" Belleten XLVI (1982) s.989-990.
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plankarelerinde 1963-1964 yıllarında Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nın i
ve II. katlan incelenmiş, III. kan kısmen araştırılmıştır'.
Aradan geçen zamanla bozulan kerpiç mimari temizlenerek II. kat
yapılan kaldırılmış ve IlI. katın büyük kısmının incelenmesi sağlanmış
tır. Bu alanda ele geçen yapılar dikdörtgen ya da yamuk pHinlı, 2-4 odalı,
avlulu özel evlerdir. Bitişik düzende yapılmışlardır. Evlerin sırt sırta gelen kısımlan çift duvarlıdır. Tümünün tabanlan sıkıştırılmış topraktır. Temellerinde IlI. katın diğer yapılarinda olduğu gibi iri taşlar kullanılmıştır.
Duvarlar 60-75 cm kalınlıklardadır. Odaların birinde (Resim: 1) üst yapı

örtüsüne ait yanmış ağaç kalıntıları saptanmıştır.
Bu yıl IlI. kata ait bir büyük, dört küçük odası açılabilen büyük bir
(y- Y/29-30 plünkarelerinde) inşaa tekniği bakımından, önceki yıl
lardan tanıdığımız ve bu alanda açığa çıkanlan diğer IlI. kat özel evlerinden farklılık göstermektedir. Bu yapının temellerinde kısmen taş, kısmen
de ağaç hatıllar kullanılmıştır. Büyük odanın güney duvarında 3.60 m lik
(Resim: 2), yapının batı duvarında 4.30 m uzunluğunda ağaç traverslerle
desteklenmiş birer hatıl mevcuttur. Tümü ardıç olan ağaçların sadece dallan kesilmiş, gövdeleri doğal hali ile temellere yerleştirilmiştir. Temellerde taş yerine ağaç kullanma yönteminin Acemhöyük'de III. kat yangının
dan sonra II'" katta tercih edildiği önceki yıllarda yapılan kazılarda
saptanmıştır. Onümüzdeki yıl bu yapının tümünü açarak inşa özelliklerini dalıa detaylı incelerneyi umuyoruz.
yapı

Bu yapının kuzeybatısına sonradan eklenmiş ve ona paralelolarak
uzanan diktörtgen planlı iki mekan mevcuttur'. Bunlardan V/29 plankarede yer alanının (Resim: 3) batı köşesi ve duvan sonraki dönemin (II. katın) kerpiç silosu tarafından tahrip edilmesine karşın içinde çok sayıda
buluntu ele geçmiştir. Oda, tabana gömülmüş durumdaki LO iri küpün iç
ve dışına yerleştirilmiş durumdaki kemik ve pişmiş topraktan buluntulan
ile bir depo görünümündedir (Resim: 4, Çizim: 1). Kemikten yapılanlar
yedi adet sap ve bir bızdır (Çizim: 2). Pişmiş toprak eserlerin büyük grubunu seramikler oluşturur. Biri dışında (Çizim: 3, Ac. 91-128) tamamı
çarkta yapılmıştır. Devetüyü, kahverengi ya da gri renkli hamurlan çoğunlukla ince kum, kireç ve mika kaıkılıdır. Bazen hamurlanna orta boy
taş da katılmıştır. Çoğunluğu kırmızı, pembe sütlü kahverengi ya da siyah astarlı, parlak perdalılı Koloni Çağı'nın tipik seramikleridir. Bir kısmı
hamurlan renginde bırakılmıştır, Kap biçimleri gaga ağızlı testiler, çift
kulplu bardaklar, kulplu kulpsuz çanaklar, fincanlar, maşrapalar, çaydan(3)
(4)
(5)
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N. Özgüç, "Acerrıhöyük Kazılen" Anadolu X (1968) s.4, 8.
N. Özgüç. a.g.c., s.4. Lev.Il.Z,
N. Özgüç. _.g.e., s.S. Pliin ı.

lıklar,

demlikler, çömleklerdir (Çizim: 3-6). Aynı odada, kaplar arasında
bezekli ve bezeksiz 23 adet ağırşak ele geçmiştir. Bezekli ağırşaklann bir
kısmı inkrustasyon tekniğinde yapılmıştır.
Depo odasının güneydoğu köşesindeki küpün arkasına, duvarla küp
bir bebek gömülmüştür. Başı batıda olmak üzere doğu-batı yönünde hocker tarzda gömülmüş bebeğin yanında herhangi bir hediyeye
arasına,

rast1anmarnıştır.

III. katın diğer yapılarında, bazı odaların işlevleri içlerindeki buluntulardan anlaşılmaktadır. T/31-32 plankarelerindeki oda-duvar kenarlanna sıralanmış ancak gövdelerinin alt kısmı korunmuş küpleri ve çok sayı
daki boynuz biçimli taşınabilir ocak ayaklan ile depo niteliğindedir.
Küplerden dördünün içinde birer çift kulplu bardak, fincan, çömlek ve
çanak (Çizim: 7) ele geçmiştir. Aynı nitelikli V/29 plfuıkarelerdeki bir
başka odada biri tümlenebilen kapaklı vazolar mevcuttu (Resim: 15).
V -Y/29 plünkaredeki bir oda ise işlik olmalıdır (Resim: 5). Bu odada
boynuz biçimli ocak ayaklan, öğütme taşları, havan elleri yanında tamamlanarnıyacak durumda bir küpün kırıklan, bir vazo, iki kaide, üç fincan ve bir büyük çanak ele geçmiştir (Çizim: S).
III. katın diğer mekanlanndaki buluntular gaga ve yuvarlak ağızlı
testiler, çift kulplu bardak, fincanlar, çömlekler, kuplu kulpsuz çanaklar,
ayaklı tabak, buhurdan gibi kaplarla pişmiş topraktan hayvan figürinleri,
fırça, kemikten saplar, çekiç ve perdah aleti, taş bir pandantif ile çok sayıda ağırşaktır (Çizim: 9-11).
1991 yılı kazılan sırasında S-U/30-32 plankarelerde IV. kat kısmen
araştırılmıştır. Bu alandaki IV. kat yapılan, kısmen III. kat kısmen de bu
kata ait çöp çukurlan tarafından tahrip edilmiştir. Ancak bir plan verebilecek durumdaki yapılardan anlaşıldığına göre IV. katta da çok odalı ve
avlulu evler inşa edilmiştir (Resim: 6). Çoğunluğu yamuk planlı odalar
4Sx3SxS cm lik tek sıralı kerpiçlerle örülmüştür, Mekanlar, diğer kat1arda olduğu gibi sıkıştınlmış toprak tabanlıdır. Avlularda yer alan ocaklann etrafı taş çevrilidir.
Bu katta ele geçen eserler çan biçimli bardaklar, küse, fincan ile kemikten bir bız ve bronz bir iğnedir (Çizim: 12). IV. kat seramiğinin
büyük kısmı çarkta yapılmış, tek renkli Koloni Çağı malzemesidir. III.
katta az sayıda örneği devam eden çan biçiml! bardaklar IV. katta yaygın
olarak kullamlmıştır. Yine III. katta az sayıda örneğini tanıdığımızs III:
(6)

K. Emre, "Acemhöyllk

Seremiği"

Anadolu X (1968) s.72. Lev.XXX, 3; XLII, 4.
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Alişar seramiğine ait parçalar LV. katta sayıca artış gösterirler (Resim: 7,
8). IV. katın bir başka grup serarniği çarkta yapılmış, devetüyü hamurlu,
aynı renk ya da kirli krem astarlı, kırmızı ya da kahverengi ile yapılmış
çapraz kafes motifleri ile bezeli olanlardır. Bezeme, kapların kulpları da
dahil olmak üzere bütün gövdeleri ya da omuzları üzerine uygulanmıştır.
Bu türde çoğunlukla vazo ve çanaklar bezelidir. Ayrıca bu türde çanaklann ağız kenarı dışına, vazoların boyunlarına paralel yiv bezerne de yapıl
mıştır. Acemhöyük'de YA-BB/SO-SI plankarelerdeki stratigrafi açmasın
da Eski Tunç çağı'nın III. evresinden (VIII. kat) itibaren görülmeye
başladığı saptanan bu bezemeye sahip seramiklerin IV. kata kadar yaygın
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bugüne kadar III. katta bir örneğine
rastlanmamıştır.
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Resim: 1
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim:

'7

Resim: 8
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Ac.91-117
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Ac.9H21
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Ac.91-SS

Ac.91-S3

Ac.91-S6

/
"c.91-5B

Ac:. ll\-57

Çizim: 8
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KONYA-KARAHÖYÜK 1991 KAZISI
SedatALP*
1953 yılından beri bazı aralıklarla sürdürülen Konya-Karahöyük kazısı 16 Temmuz 1991 tarihinde başlamış, 19 Ağustos 1991 tarihinde sona
ermiştir. Başkanlığım altında yürütüıen kazıda Dil ve Tarih-Coğrafya Fa-

kültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Sedat Erkut, Arş. Gör. Turgut Yiğit ve Arkeolog Neriman Tezcan görev almışlardır, Kazı ekibimizde ayrıca Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencilerinden Levent Kamışlı, S. Pınar Öke,
Sevda Ozer, Elif Siren ve Mustafa Onaran çalışmışlardır. Kazımızda Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür!üğü'nü Isparta Müzesi'nden Sedat Heper temsil etmiştir.

Karahöyük'te 1991 yılında da höyüğün doğusunda X açmasının kuzey kısmının araştırılmasınadevam edilmiştir (Plan: 1). Bu bölge üzerinde hassasiyetle dunnamızın nedeni 1984 yılında merkezi kısmını meydana çıkardığımız "tapınağın" kuzeydoğu sınınnı araştırmaya devam
ederek ortaya koymaktı. 1990 yılında kazdığımız kısmı hem kuzeybatı,
hem de kuzeydoğu ve güneybatı doğrultusunda genişlettik. Kuzeyde höyüğün güneybatısından gelen yolun devamını bulduk. 1991 'de elde ettiği
miz mimari kalıntılar satha çok yakın olduklan için umduğumuz kadar
parlak olmadılar. Seramik buluntular da diğer yıllardan alıştığımız zenginliği ve çeşitliliği göstennediler. Buna karşılık bulduğumuz gliptik
malzeme bizi mutlu etti. Her ne kadar 1990 ve 1991 yıllannda elde ettiği
miz mimari kalıntılann plan bakımından 1984 yılında bulduğumuz "tapı
nak" yapısına ait olduğunu kesinlikle gösteremedi isek de 1991 yılında
bu açmada 2 no lu çöp çukurunda bulduğumuz bir kap kapatması üzerinde fragmanter bir mühür baskısı (En. No. 1991/18) (Resim: 1) ile aynı
çöp çukurunda bir ağırlık üzerinde bulduğumuz aynı mührün, biri iyi korunmuş üç baskısı (En. No. 1991/26) (Resim: 2) 1990 ve 1991 yıllannda
meydana çıkanlan mimari kalınnların tapınağa ait olduk1an konusunda
güçlü bir işaret vermektedir, Kaidesi üçlü yonca yaprağı biçimindeki bu
mührün bir yaprağında daire biçiminde bir giyoş bandı, bir yaprağında
•

Ord. Prof. Dr. sedat ALP, Çankaya Caddesi No: 18/6 Çankaya-ANKARA.

301

dörtlü bir ilmek bandı, mührün orta alanı ile diğer yaprağında ise sınırlı
bir saç örgüsü bandı bulunmakıadır. Aynı mührün baskılan bir ağırlık
üzerinde 1984 yılında sözünü ettiğimiz "tapınakta da bulunduğundan
(En. No. 1984/95) bu baskıların hepsinin aynı mühür sahibine ait olmalan gerekmektedir. Bu itibarla "tapınak" ile 1990 ve 1991 yıllannda meydana çıkardığımız mimari kalıntılann aynı yapı kompleksine ait olmalan
çok güçlü bir olasılıktır.
Karahöyük gliptiği uluslararası bilimsel literatürde son yıllarda gittikçe artan bir biçimde önem kazanmaktadır. Bu vesile ile J. Weingarten'ın Oxford Journal of Archaeology Vol. 11, No. 1 (March 1992) S. 25
v.d.'nda yayınlanan "The Multiple Sealing System of Minoan Crete and
Its Possible Antecedents in Anatolia'' başlıklı makalesini anmak yerinde
olacaktır.

1991 yılında bulunan eserler arasında Karahöyük gliptik repertuvanna önemli yenilikler kazandıran mühürler de vardır. Bunlardan özellikle
1991/11 En. No lu mühür baskısını (Resim: 3) kaydetmeden geçemeyeceğim. Birinci kata ait 1 no lu çöp çukurunda bulunan bir kap kapatması
üzerinde kaidesi beşli yonca yaprağı biçimindeki mühür baskısı dikkati
çekmektedir. Yonca yapraklanndan birinde herhalde bir karta! başı bir tanesinde üçer çizgiden oluşan üçlü bir ilmek bandı, diğer bir tanesinde ikişer çizgiden oluşan tam olarak korunmamış bir giyoş bandı ve iyi korunmamış iki yonca yaprağında belki de hayvan figürleri vardı. Mühür baskısının orta alanı ne yazık ki belirsizdir. Bu eser yonca yapraklı mühürlerin Karahöyük'te ne kadar yaygın olduğunu bir daha göstermektedir. Korunmuş olan yonca yapraklannda görülen 'elemanlar Karahöyük mühürlerinden iyi tanınmakla birlikte böyle bir kompozisyona ilk defa rastlamış
bulunuyoruz.
Aynı kazı mevsiminde Karahöyük'te bulunan eserler arasında X açmasının kuzeydoğusunda i. katta gün ışığına çıkanlan ve üstü kırık olarak ele geçmiş olan kaidesi daire biçimindeki damga mührü işlenişteki
başan ve anlatım gücü bakımından Erken Hitit mühür sanatı eserleri arasında önenıli bir yere sahip olacaktır. Mühür damgasının üst kısmında
birbiriyle savaş halinde olan karşılıklı bir arslan ile bir grifon görülmektedir. Arslanın ve grifonun birer pençeleri birbirine karşı kaldınlmış durumdadır. Bu sahnenin alt kısmında bir dağ keçisi oturmuş olarak gösterilmiştir. Arslanın ve grifonun başlan arasındaki boşluk bir yıldız ile ve
savaş sahnesi ile dağ keçisi arasındaki orta alan bir dal ile doldurulmuş
tur. Savaş sahnesi Syro-Hitit silindir mühürleri üzerindeki benzer sahneler ile yakın ilişki halindedir.
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1991 YILI KAMAN-KALEHÖYÜK KAZıLARI
Sachihiro OMURA*
1991 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adına, 1 Temmuz-23 Eylül 1991 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kazının şeref başkanı, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi Başkanı Prens Takalıito Mikasa, Kazı Başkanı Prof.Dr. Masao Mori'dir. Kazı Heyeti Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi'nden Sachihiro Omura, Arkeolog Masako Omura, Münih Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Daisuke Y oshida,
Mamoru Yamashita, ..Berlin Universitesi doktora öğrencisi Kimiyoshi
Matsumura, Harvard Universitesi doktora öğrencisi Hitomi Hongo, Istanbul Universitesi doktora öğrencisi..Yutaka Miyake ve yüksek lisans öğ
rencisi Mehmet Ali Çelik, Ankara Universitesi Dil ve Tarilı-Coğrafya Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Ryoichi Kontani, Konservatör Glenn
Wharton, Restoratör Junichi Mori, Fotoğrafçı Takao Aoki, Tsukuba Universitesi'nden Doç. Dr. Yutaka Ikeda, Hidetoshi Tsumoto, Keio Universitesi öğrencilerinden Ayako Kobayashi, Chika Kikuchi'den oluşmuştur.
Bakanlık temsilcisi olarak Burdur Müzesi araştırmacılanndan Alaaddin
Eryılmaz 1 Temmuz-21 Ağustos, Hacıbektaş Müzesi araştırmacıla
nndan Ahmet Mercan 22 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında görev almışlardır. 1991 yılı Kaman-Kalehöyük çalışmalannın başarı ile tamamlanmasına katkıda bulunan kazı heyeti üyelerine, özellikle her yılolduğu
gibi, çalışmalann her aşamasında bilimsel yardım ve ilgisini sürdüren hocamız Prof. Dr. Tahsin Ozgüç'e içten teşekkürlerimizi sunanz. 23 Eylül
1991 tarihinde, kazıda bulunmuş olan 260 eser Kırşehir Müzesi'ne teslim
edilmiştir.

1.1991

Yılı

Kaman-Kalehöyük Kazılarının Amacı

1991 yılı Kaman-Kalehöyük kazılan, her yılolduğu gibi kuzey ve
güneyaçmalarda yürütüldü (Resim: 1). Kuzey açmada ilk kazı mevsi-

*

Sachihiro OMURA,The MiddleEastemCulture Center in Japan, 3-10,31 Ohsawa, Mi.takaShi 181 Tokyo-JAPONYA.
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minden beri devam eden stratigrafinin tespiti çalışmalan O (XLVI54,55G, XLVIl-54,55G), i (XLIV-54,55G, XLV-54,55G), II (XLII-54,
55G, XLIII-54,55G), III (XL-54,55G, XLI-54,55G), iv (XXXVIII-54,
55G), XXXIX-54,55G), V (XXXVI-54,55G, XXXVII-54,55G), VI
(XXXIV-54,55G, XXXV-54,55G) nolu açınalarda gerçekleştirildi. Kuzey açmada şimdiye kadar tespit edilmiş olan Kaman-Kalehöyük stratigrafisini kontrol etmek amacıyla XII (XLVIlI-54,55G, XLIX-54,55G),
XIII (XL-5ZG, XLI-5ZG), XIV (XXXVLII-54G, XXXIX-54G), XV
(XXXVI-5ZG, XXXVII-5ZG), XVI (XXXIV-5ZG, XXXV-5ZG), XVII
(XL-56,57G, XLI-56,57G), XVIII (XXXVIII-56,57G, XXXIX-56,57G),
XIX (XXXV-56,57G, XXXVI-56,57G), XX (XXXIV-56,57G,
56,57G), XXI (XLVI-56,57G, XLVII-56,57G), XXII (XLIV-56,57G,
XLV-56,57G) nolu açmalar genişletildi ve bu yeni alanlarda da kazılara
başlandı. Bunun yanısıra, kuzey açmada da Prehistorik döneme ait yerIeşimin olup olmadığını saptamak amacıyla ix (XXVIII-54,55G, XXIX54,55G), X (XXV1-54,55G, XXVII-54,55G) nolu açmalarda da kazılar
yürütüldü.

xxxv-

Güney açmanın XL (LVIII-54,55 G, LIX-54,55G), XLIII (LVIII-58,
59G, LIX-58,59G), XLIV (LVIII-56,57G, LIX-56,57G), XLVI (LVI-54,
55G, LVII-54,55G), XLVII (LVI-56,57G, LVII-56,57G), XLVIII (LIV54,55G, LV54,55G) nolu açmalarmda çalışmalarımız yoğunlaştırıldı. Burada Osmanlı dönemi ve Frig çağı mimarlık eserlerini, bir bütün halinde,
incelemek ve yerleşim planını araştırmak amacı ile kazılara devam edildi.

Il. Kuzey Açma

Mimarlığı

1.1. Kat Mimarlığı (Resim: 2)
Kuzey açmada Xll-Xxll nolu açmalarda i. kat üzerinde çalışmalara
devam edildi. XII. açmada en az üç yapı evresi tespit edilmiştir. Birinci
yapı katına ait R.57, ikinci yapı katına ait PA74, 494, 489 numaralı çöp
çukurları, üçüncü yapı katına ait taş döşeme kalıntısı ve dört tane taş sandık mezar açığa çıkarıldı. Kaman-Kalehöyük'de ilk defa açığa çıkarılan
bu mezarlar çok dikkat çekicidir. Bunlar G (Grave)l, GZ, G3, G4 olarak
numaralandınlmıştır, Mezarlarda ölü hediyesine rastlanmamışur. İskelet
ler güney-batı yönünde olup, yüzleri güneye bakmaktadır. Bundan dolayı
bu mezarların Osmanlı, yani İslam dönemine ait olduğu anlaşılmıştır.
III., IV., V. ve VI. açmalarına paralel olarak banda Xlff-XVl nolu
açmalar açıldı. R.59, R.60, R.6l, R.63 numaralı odalar ortaya çıkanldı.
Yeni açmalarda ele geçen mimari, 1986 yılı kazı sezonunda III, LV, V ve
Vi nolu açmalarda tespit edilen mimari ile ilişkilidir. Burada 1986 yılın
da bulunmuş olan R.9, R.l3, R.14, R.15 odaları ile yeni bulunan R.59,
R.60, R.6l, R.63 odaları büyük bir yapı kompleksini oluşturmaktadırlar.
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Yapıların duvarlan, genelolarak, tek sıralı ve kuru taş tekniğinde örül-

müştür. Çift sıralı duvarlar genelde giriş kısımlannda yer almaktadır.
R.63 ve 1986 yılında açığa çıkanlan R.14, R.15'in knzey duvarlan tahrip
edilmiştir. Bu ta1ıribat toprak kayması sonucu olmuşa benziyor. 1986 yı
lında R.14, R.15'in kuzeyinde, doğu-batı istikametinde gün ışığına çıkan
lan set duvarlannın devamı, XVI. açmada da açığa çıkanldı. Bu set duvan yapıların kaymasına önlemek ve daha geniş bir düz alan elde etmek
için yapılımş olmalıdır. Yapı kompleksinin güneyinde kalan boş alanda
çok sayıda çöp çukuru bulunmaktadır. Bu boş alan, dış avlu veya halkın
ortak kullandığı bir meydanlık olabilir.
xvııı-XX nolu açmalarda çok sayıda çöp çukurlanna rastlandı.
Bunlan tamamen kaldırdıktan sonra, kazıya devam edildi ve R.IO, R.14,
R.69, R.76, R.81, R.82, R.84, R.85 ve R.1O'nun güneyinde bir oda daha görüldü. R.69, R.IO ile R.76, R.81, R.82, R.84, R.85 arasında yaklaşık
1 m genişliğinde bir koridor vardır. Oda duvarlan yine kuru taş tekniğin
dedir. R.76, R.81, R.84, R.85 nolu odalar tek sıra ve R.IO, R.69 nolu odalar çift sıra taşlarla örülmüşlerdir. Tabanlar çok sağlam durumda bulundu. R.76'nın kuzeyinde ve doğu-batı istikametinde set duvarlan görüldü.
Tek sıralı taş duvarlardan oluşan R.84 ile R.85 arasında zaman farklılığı
vardır. Yani R.84 tamamen terk edildikten sonra, onun tabanı kazılımş ve
R.85 odası inşa edilmiştir. Bu açmalarda tespit edilen çok sayıda çöp çukurlanna ve mimarlık kalıntılanna göre, burada en az üç yapı katı olduğu
ortaya çıktı.

XXI, XXII nolu açmalarda da kuru taş tekniğinde yapılmış mimarlık
R.75, R.77 nolu odalar tek ve çift sıralı taş duvarlar halindedir. R.75'te kuzey-güney istikametinde bulunan çift duvann
hemen bitişiğinde tek sıralı ve yanm daire şeklinde üç kalıntıya rastlanmıştır, 1986 yılında ortaya çıkanlan R.13, R.15'in güney duvarlan da buna benzeyen kalıntılar halindedir. Yalnız bu kalınttlann fouksiyonunun
ne olduğu anlaşılamarruştır. R.77'nin doğu-batı istikametinde bulunan duvar 50 cm kalınlığında, yaklaşık 50 cm yüksekliğindedir. R.77'de ve
R.75'de de taşlar ile örülmüş yanın daire biçimindeki kalınttlar izlendi.
R.77'nin duvarlan inşa edilirken R.75'in duvarlannın ve tabanının ta1ırib
edildiği bellidir. R.73'teki duvarlar, yukanda izah ettiğim gibi, çift sıra
taşla örülmüştür, Duvarların kalınlığı 50 cm, yüksekliği 50-60 cm dir.
R.73'ün kuzey duvanmn kuzeye doğru uzayan kesiminin kerpiç kalıntıla
nna da rastlanımşttr. Temeller kuru taş tekniğinde, yaklaşık 50-60 cm
yüksekliğinde yapılmış ve kerpiç örgü ondan sonra başlamıştır. Burada
tespit edilen mimari kalınnlara göre, R.75, R.77 nolu odalar tamamen
terk edildikten sonra, R.73'ün yapıldığı ve ikisi arasında zaman farkının
kalınttlanna rastlandı.

olduğu anlaşılımşttr.

309

Böylece 1 kat mimarlık kalıntıları incelendiğinde, yalnız bir yapı kaen az iki, ya da üç yapı kannın varlığı ve Kaman- Kalehöyük'ün bu dönemde kısa bir süre değil, en az iki ya da üç kuşak boyunca
bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı anlaşılmıştır,
nnın değil,

2. ll. Kat Mimarlığı (Resim: 3, 4)
I. II. açmalarda II. kat mimarlığı üzerinde çalışmalara devam edildi.
Bu sezon ilk olarak 1990 yılında açığa çıkanlan R.54 tamamen kaldınldı.
R.54'ün doğu-batı istikametinde uzanan duvannın alt kısmında yansı görülen bir yapıya ait çift taş sıralı duvar temizlendi. Yalnız bu duvann ait
olduğu yapı bulunmadı. Yine 1990 yılında görülen R53 ve bunun batı tarafında ve hemen arkasında yer alan döküntü şeklindeki kerpiç kalıntı
kaldırıldı. R.53, R.54 nolu yapının altında R.70 nolu yapı kazıldı. Bunun
üzerinde yer alan dolgu toprak çok sert ve kırrnızıya yakın renkteydi. Bu
nedenle R.70 nolu yapının bilinçli bir şekilde üzerinin kapatıldığı/
doldurulduğu saptanmıştır. R,70'in doğu tarafında yer alan duvarların büyük kısmı R.53 tarafından talırip edilmiştir. Kuzey tarafında yer alan doğu-batı doğrultusundaki duvann da doğu kısmının bir bölümü önceki yıl
açıklanmış ve P.454 tarafından tahrip edildiği anlaşılmıştı. R.70 yapısı
bir bodrum olup dikdörtgen planlıdır. Bu tip yapılar Kaman-Kalehöyük'de kuzeyaçmanın II. katında daha önceki yıllarda da açığa çıkanl
mıştır, Bunun yanındaki bodrumlu R,72 yapısı da kazılınıştı. R.72'nin doğu-batı istikametinde uzanan duvannın doğu tarafı P.622 tarafından tahrib edilmiştir. Bodrumlu olarak yapılan bu yapılar genelolarak dörtgen
planlı, tek odalı ve yönleri kuzeybatıya doğrudur. Duvarların kalınlık ve
yükseklikleri farklıdır. Duvarlarda harç olarak bol çamur kullanıldığı anlaşılmıştır, R,70 yapısını, diğer bodrumlu yapılardan ayıran özelliği, iç
bölümünde duvarlan çevreler şekilde, temeli taştan, üstü kerpiçten ve yüzeyi sıvalı bir sekinin varlığıdır. Sekinin güney tarafında bir bölme yer
almaktadır. Bölmenin tabanında da çok ince kül zemin vardır. Bölmenin
hemen kenannda bir direk çukuru görüldü. R.70 yapısında fazla buluntu
ele geçmedi. Aynı şekilde diğer bodrumlu yapılarda da çok buluntu keş
fedilmedi. Yalnız R,70'de ele geçen bronzdan bir fibula çok dikkat çekicidir. Bu tip fibulalar Gordion'da yangın tabakasında bulunmaktadırlar.
R.70 nolu yapı kaldınldıktan sonra, kerpiç duvarlı, taş temelli ve sekili
R.90 yapısı açığa çıkanldı. R,90'ın iç bölümünde duvarlan çevreler şekil
de görülen sekinin doğu tarafında da bir bölme yer almaktadır. R,70 ve
R.90 yapılan içinde rastlanılan sekiler benzer özelliklere salıiptirler. Ancak R.90, buluntu açısından, R,70'den çok farklıdır. R.70'in aksine,
R.90'da çok sayıda buluntu ele geçmiştir. Burada çok sayıda boya bezekli, özellikle geometrik boya bezekli, çanak-çömlek parçalan meydana çı
kanlınışnr. Bu çanak-çömlek parçalannın içinde üç ayaklı ve boya be310

zekli bir kap da vardır. Bu kabın benzerlerine Kargamış'da Geç Hitit mezarlannda rastlanmıştır. Bunun Kaman-Kalehöyük II. katının tarihlendirilmesi için bir ipucu olabileceğini düşünmekteyiz. R.90 yapısının doğu
tarafında siyah küllü, içinde kömürleşmiş odun parçalan ve direk izleri
olan yangın geçirmiş bir tabaka aydınlandı. Bu alanda sürdürülen kazılar
sonunda kuzey-güney doğrultusunda, ayrı bir mimarlık katına ait kalıntı
lar ele geçti. Yapının kuzey-batı bölümü tahrip edilmiştir. Yalnız tek taş
dizili kuzey duvannın bir kısmı ve yapının ortasına yakın yerde de doğu
batı doğrultusunda birbirine parelel dört direk çukuru görüldü. Bu yapı
nın duvan zayıf taş temel üzerinde kerpiç örgü şeklindedir. Çünkü yapı
nın içindeki dolguda yer yer döküntü şeklinde yanmış kerpiç kalıntılan
görüldü. Burada ele geçen boyalı çanak-çömlek parçaları, 1990 yılında
R.39 yapısında bulunan boyalı çanak-çömlek parçalanna benzemektedir.
R.39'un hemen kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda yer alan ve sur duvan
olabileceği anlaşılan ve üzerinde yatayahşap hatıllan olan kalın duvar da
şiddetli bir yangın geçirmiştir. Bu sonuçlar ele alınarak, bu yangın tabakasında ele geçen R.90'ın Kaman-Kalehöyük'ün IId yapı evresine ait olduğu kabul edilmiştir.

3. III. Kat Mimariığı (Resim: 6)
III. kat mimarlığı üzerinde III, IV, V ve VI nolu açmalarda çalışma
devam edildi. Bu açmalar ilk sezondan itibaren Kaman-Kalehöyük'ün stratigrafisi açısından önem taşımaktadır. 1988- 1990 yıllannda,
bu alanda Eski Hitit ve Assur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait bazı objeler
ele geçmişti. 1991 yılında çalışmalanmız III ve Iv. açmalar arasındaki
alanda da, 1990 yılında tespit edilen R.46, R.47, R.49 yapılan kaldırıla
rak devam edildi. R.49'un hemen altında R.64 yapısı açığa çıkartıldı. Bunun tabanı ve duvan iyi durumda değildi. H.54, H.66 ocaklannın ve direğin izi ve zayıf tabanı incelendi. III. Iv, açmalarda R.64, R.43 yapılannın
duvarlan kaldınlarak kazıya devam edildi. Buradaki odalar oldukça dardır. Temellerde kullanılmış moloz taşlannın üzerine kerpiç örülmüştür.
. Kerpiçlerin şekilleri düzenli değildir. Yaklaşık 3 x 3 m büyüklüğündeki
R.67 nolu odada at nalı biçiminde H.65 nolu ocak bulunmuştur. Odanın
tabanı P.569 tarafından talırip edilmiştir. Kuzey-güney istikametinde uzayan duvann kuzey kısmı P.609 ile beraber kazılmıştır. P.569, P.609 nolu
çöp çukurlan R.67,R.66 yapılannın ait olduğu kattan daha eski olan yapı
katına aittir. Ancak bu çukurlarda mimarlık kalıntılanna rastlanmamıştır.
R.66 nolu odanın kuzey duvan tespit edilmedi. R.68 nolu yapı kalıntılan
na ait kuzey-güney doğrultusunda uzayan kerpiç duvarla, doğu-batı istikametindeki çift taş sıralı duvann bir yapı oluşturup oluşturmadığı belli
olmasa da, R.68 olarak adlandınlan bu yapının, seviye bakımından R.66,
R.67 nolu yapı kalıntılanndan daha geç olduğu kesindir. R.66, R.67'nin
lanmıza
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hemen altında ve hemen hemen aynı büyüklükteki R.76, R.86, R.87 odalan açığa çıkarılmıştır. Bu odalarm batı duvan, kuzey-güney istikametinde ve yaklaşık lO m uzunluğunda olup, iri taşlarla muntazam bir şekil
de inşa edilmiştir. Yani R.76, R.86, R.87 odalan bu uzun ve sağlam
duvar kullanılarak yapılmışlardır. Bu uzun duvann temelinin, R.76, R.86,
R.87'nin taban seviyesinden daha aşağıya doğru devam edebileceği de
gözlenmektedir. Dolayısı ile R.76, R.86, R.87'nin sonradan eklendiklerini söylemek mümkündür. Bu odalann güneyinde bunlann devamı olarak
düşünülen R.89 yapı kalıntısına rastlandı. Bunun kuzey-güney doğrultu
sunda uzayan kerpiç duvarlannın tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Bu yapı
kompleksinin doğu tarafında R.71, R.74, R.78, R.88 nolu odalardan oluşanayrı bir yapı kompleksi de açığa çıkanldı. R.71, R.74, R.88 nolu odaların duvarlan çift sıra taş örgülüdür. Bazı yerlerde taşlan sökülmüştür.
R.74 nolu odada beyaz taban ele geçti. R.88'de taban üzerinde at nalı biçimli ocağa rastlandı. Bu yapı kompleksinin hemen altında ayrı bir yapı
kalıntısı görülmeye başlandı. XXXVIII-54G, XXXVII-54G'de kuzeygüney istikametindeki duvar ve XXXVII-54G'de doğu-batı yönünde uzanan ikinci bir duvara rastlandı. Bu duvann hemen kuzeyinde doğu-batı
yönünde 1.5 m ye yakın çok kalın bir kerpiç duvar daha meydana çıkanl
dı. Bunun çevresi, şiddetli bir yangın geçirmiştir. Bu izler, burada kalın
bir yangın tabakasının varlığını göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda çalışmalanmızı bu yangın kan üzerinde yoğunlaştıracağız.

4. Sur Çalışmaları (Resim: 5)
1989 yılında açığa çıkanlan şehir surunu andıran, M.Ö. 1. bine ait

kalın duvarların devamı izlenmişti. VIII nolu açmada yüzey toprağı kaldınldıktan sonra, nemli mor toprak bulunmuş ve bunun hemen altında taş
döşeli bir kalıntıya rastlanmıştır, Kazıya devam edildiğinde, taş döşeli kalıntının altında kuzey-güney yönünde 6 m ye yakın kalınlığı olan duvar
bulundu. Bunun aşağısında da doğu-batı doğrulnısunda kalınlığı 3 m ye
yakın nemli san toprak izlendi. Nemli toprağın hemen kuzeyinde, doğu
batı istikametinde, yaklaşık 50 cm genişliğinde kanala benzeyen bir kaIıntı görüldü. Kanal içinde ele geçen toprak nemli san renklidir. Yani zamanla nemli san toprak kanala girmiş ve onu tamamen kapatmıştır, Dolayısı ile kanal kalıntısınm nemli san renkli topraktan önce yapıldığı anlaşılmıştır, Bunlar 1989 yılında bulunan şehir surunun bir bölümü olduğu
nu düşündürmektedir, iX. nolu açmada yüzey toprağı kaldınldıktan sonra
kazıya devam edildi. XXIX-55G'de P.556 çukurunda en az on insan ve
bir köpek iskeleti açığa çıkanldı. P.556'nın mezar olarak yapılıp yapılma
dığını öğrenmek ve bu iskeletleri tarihlendirmek için kesin sonuçlar elde
edemedik. P.556 kaldınldıktan sonra kazıya devam edildi. Yaklaşık 50
cm kazıldıktan sonra, muntazam taş duvarlı ve döngen planlı bir yapıya
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rastlandı.

Aynca doğu-batı istikametinde uzayan ve yaklaşık kalınlığı
LS m olan ve şehir surunun bir kısmını hatırlatan kalın bir duvar ortaya
çıkarılmıştı. Bu yapı hem iri, hem de küçük boylu taşların kullanılmasıy
la inşa edilmiştir. Bu alanın büyük kısmını kapsayan doğu-batı ve kuzeygüney yönündeki duvarlarda da oldukça iri taşlar kullanılmıştır. Doğu
batı istikametindeki duvarın kuzey yüzü düzenli, güney yüzü düzensizdir.
Bunun yanında H.70, H.n nolu ocaklar ve bir iskelet bulundu. Burada
ele geçen küçük eserlere göre, bu yapı kalıntıları M.O. 2. binin erken safhasına ait olmalıdır.

lll. Güney Açma Mimarlığı
1.1. JratMimarhğı
1987 yılında, Osmanlı'dan Frig çağı'na kadar süren yerleşim planlaelde etmek amacıyla, güney açmada kazılara başlanmış olup geniş
bir salıada yapılan bu kazılar sürdürülmektedir. XL, Xl.Ill, XLIV, XLVI,
XLVII, XL vın nolu açmalardaki kazılarda en az 4 yapı katı tespit edildi.
XLVın. açmada, 1. yapı kalıntıları üzerinde çalıştık. Burada bodrumlu
R.55 nolu yapı kalıntısına rastladık. Tek sıralı taş duvarlar halindeki dörtgen odanın' tabanı sağlam durumdadır. Duvarların kenarlarında, kuzey
açmada ı. katta da çok rastladığımız yarım daire şeklinde kalıntılar gördük. R55'de kuzey-güney istikametinde uzanan batı duvarının kerpiçleri
yerinde kalmıştır. LVI-54G'de 2. yapı katına ait kalıntılar ortaya çıkarıl
mıştır. 3. yapı katı XLVI, XLVII nolu açmalardaki R59, R6l, R64 nolu
odalardan ve XL, XLIV nolu açmalardaki R.42, R.43, R45, R.52, R.53
nolu odalardan oluşan ayn bir yapı kompleksi halinde incelenmiştir.
XLVI, XLVII nolu açmalardaki yapı kompleksinin odaları bodrumlu, temelleri tek sıra taşlardan oluşan R.42 ile çift sıra taşlarla örülen R45,
R.43, R52, R53 nolu odalardan oluşmaktadır. 3. yapı katına ait R59
odasının batısında R.6l ve R.64 odalarından oluşan ayn bir yapı kompleksi ortaya çıkarılmıştır. Böylece, bu alanda en az 4 yapı katı aydınlan
mış oldu. XLVın nolu açmadaki LIV-55G'de R54--R.58, R.62--R.64
nolu odalar incelendi. Bu alanda da en az 3 yapı katının varlığı anlaşıldı.
2 . ll. Kat mimarlığı
nnı

XL vm, açmadaki I. kata ait yapı kalıntılarının tümü kaldınldıktan
sonra kazıya devam edildi. Yaklaşık 30 cm kazıldıktan sonra, LlV54G'de kesme taşlardan oluşan R62 yapı kalıntısına rastlandı. Bu, kuzey
açmada açıklanan Ila katına ait yapılara benzemektedir; güneyinde doğu
batı istikametinde uzanan yaklaşık 3 m kalınlığında bir duvar görüldü.
Duvarın iki yam büyük taşlarla örülmüş, arası moloz taşlarla iyice doldurulmuştur, Burada bulunan küçük eserlere göre, kalın duvar Frig çağı'na
ait olmalıdır.
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IV. Buluntular
1.1. Kat Buluntuları
i. kata ait küçük buluntulann çoğunluğu çanak-çömlek parçalanndan
oluşmaktadır. Bunlann arasında in situ durumda ya da tam olarak ele geçen eser sayısı çok azdır. Şimdiye kadar ele geçen çeşitli Çin porselen
parçalan i. katın tarihlendirilmesi için çok yararlı ve önemlidir. Bu sezonda da önceki yıllara bakılınca, daha çok Çin porseleni ele geçti. Bunların yanında, Osmanlı dönemine ait tunçtan çeşitli yüzükler, akik ve
camdan boncuklar, süs eşyası, pişmiş topraktan pipolar, sikkeler ve taş
tan yapılmış bir kandil (Resim: 8-2) bulundu.

2.11. Kat Buluntuları
sayıda boyalı çanak-çömlek parçalan ele geçti (Resim:
adasının tabanında bulunan üç
ayaklı, boyalı bir kaba ait parçalar önemlidir. Yukanda belirttiğimiz gibi,
bu seramiğin benzerleri Kargamış ve Alişar'da bulunmuştur. Tunçtan fibulalar (Resim: 7-1-3), iki ve üç kanatlı okuçlan (Resim: 7-4, 5), iğneler
(Resim: 7-6, 7), demirden aletler, pişmiş toprak ağırşaklar, biley taşlan,
kemikten bir mühür (Resim: 7-8) ve dağ kristalinden bir mühür de buluntular arasındadır. Mühür Akamenid dönemine aittir. Çanak-çömlekler
arasında yonca ağızlı testi (Resim: 8-6) ve tek kulplu maşrapa çağının tipik örneğidir (Resim: 8-7).

II. katdan çok

8-3-5). Ozellikle kuzeyaçmadaki R.90

3.111. Kat Buluntuları

m. kat buluntulan, kuzey açmadaki m, LV, V ve VI nolu açmalardaki çalışmalarda ele geçmiştir. M.O. 2. binin ilk yansına ait çanak-çömlek
parçalan bol miktarda bulundu (Resim: 1-1-6). Bunlar, dönemin karakterini temsil eden iri ve yumurta gövdeli gaga ağızlı testi (R. 10-1), sivri
dipli kadeh (Resim: 9-1-4), dip kısmı ip ile kesilmiş bardak (Resim: ıo
5, 6), ibrik, tek kulplu fincan (Resim: 9-3), çift veya tek kulplu çanaklardan oluşmaktadır. Bu dönemin çok karakteristiği olan dalgalı hat motifli
boyalı tek örneği (Resim: 9-7), at nalı biçimli ocağın yanında bulundu.
Aynca bu seramiğin yanında el yapımı çanak-çömlek parçalarının sayısı
nın artmaya başlaması ilgi çekicidir (Resim: 9-5, 6). Höyüğün yamacında
yeralan vm, IX nolu açmalarda, doğu-batı istikametinde uzanan kanal
ve altındaki döşeme kalıntılannda Eski Hitit Çağı'na ait eserler gün ışığı
na çıkanldı. Ozellikle bunlar arasındaki vazo ve çanak-çömlekler, bu çağın karakteristik örneklerinin temsilcileridir. Çanak-çömlekler arasında,
hamuruna bol miktarda mika katılmış örnekler de çok sayıda bulundu.
Pişmiş topraktan yapılmış su borusunu andıran parça ilk defa karşımıza
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çıkmaktadır. Herhalde bu su borusu parçası kanal ile ilişkili olmalıdır.
Eski Hitit çağı'na ait yonca biçimli mühür de bu katta keşfedildi. Sura
benzeyen mimarlık kalıntıları arasında aslan biçimli riton parçası bulundu (Resim: 7, ll). Aslan riton başı Kü1tepe-Karum'da çok sayıda bulunan
aslan ritonlarımn üslubuna benzerlik göstermektedir. Bilindiği gibi, Kalehöyük'de eski Assurca, Kü1tepe tabletleri tipinde bir yazılı belge de bulunmuştu. Bunlardan başka tunçtan toplu iğneler, pişmiş toprak ağırşak
lar (Resim: 7, 10), kemikten aletler, bullalar da keşfedildi.

V.Sonuç
Sunduğumuz bu verilere göre, bugüne kadar yürütülen Kaman-Kalehöyük kazılarında kuzeyaçmada 3 kültür. katı tespit edilmiştir. Bunlardan
i. katın Osmanlı dönemine, II. katın M.O. ı. bine Frig Çağı'na, III. katın
da M.O. 2. bine Hitit İmparatorluk, Eski Hitit, Assur Ticaret Kolonileri
çağı'na ait olduğu anlaşılmıştır. 1986-1990 yıllarında yürütülen kazılarda
I. katta 2 yapı katı olduğunu açıklamıştık. 1991'de kuzey açmada, yeni
açılan açmalarda ve güney açmada açığa çıkarılan mimarlık kalıntıları
değerlendirildiğinde en az 4 ya da 5 yapı katının varlığı görülmektedir.
Dolayısı ile Kaman-Kalehöyük Osmanlı döneminde de uzun süre yerleşim birimi olarak varlığını sürdürmüştür.

Kuzeyaçmada II. açmada açığa çıkarılan II. kata ait mimarlık kalın
tıları, önceki yıllarda belirlenen Kaman- Kalehöyük kronolojisini doğrula
maktadır. Ozellikle IIb'ye ait bodrum tipli, mimarlık kalıntıları bu alanda
da yaygındır. IIb katının mimarlık kalıntıları tipiktir. Boğazköy'de Erken
Frig çağı'nın son evresinde de aynı tipe giren mimarlık kalıntıları gözlenmiştir. IIb katı mimarlık kalıntılarının tarihlendirilmesi, Kaman-Kalehöyük'ün II. kat kronolojisi için önemli bir ipucu vermiş durumdadır.
III. katta, kuzey açmada Ill-Vl nolu açmalarda yukarıda açıkladığı
mız gibi, R.43, R.44, R.45 nolu odaların bulunduğu alanın kesiti yeniden
incelenmiş ve hem mimarlık kalıntıları, hem de küçük buluntuları bakı
mından bazı yeni özellikleri saptamak mümkün olmuştur. Mimarlık tekniği bakımından, bodrum tipli yapıların varlığı ve açılan kanal şeklindeki
çukurların içine temel taşlarının yerleştirilmesi çok karakteristiktir. Bu
çevrede, ele geçen çanak-çömlek parçaları, mühür ve bulla gibi tipik
eserler Eski Hitit çağı'na tarihlenir. Bu yapı katının altında ortaya çıkarı
lan mimari kalıntılar Assur Ticaret Kolonileri çağı'nın özelliklerine sahiptir. Burada bulunan küçük, fakat çok anlamlı eserler, Assur Ticaret
Kolonileri çağı'nın eski safhasına özgüdürler. Bu katta keşfedilmiş el yapımı çanak-çömlek parçalarının arıması da çok ilginçtir. Daha eski bir
evreye inmekte olduğumuzun müjdecisidirler.
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Bütün bu küçük buluntular ve mimari kalıntılar, Kaman- Kalehöyük'ün her döneminde tipik bir Orta Anadolu merkezi..olduğunu ve her
tür eserin de bu olguyu kanıtladığını göstermektedir. Önümüzdeki kazı
mevsiminde çalışrnalarımızı Assur Ticaret Kolonileri Çağı uygarlığının
çeşitli evrelerini tespit etme konusunda yoğunlaştıracağız.
Ayrıca,

Kaman-Kalehöyük'ün içinde

bulunduğu coğrafya

bağlı kalarak, çeşitli komşularıyla kurduğu ilişkinin
açıkça görülmektedir.
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1991 BOGAZKÖY-ijA1TUSA KAZı VE
ONARıM ÇALIŞMALARI

Peter J. NEVE*
1991 mevsimindeki kazı çalışmalannaHattusa'nın Yııkan Şehrin kuzey bölümünde üç ayn yerde devam edilmiştir (Resim: 1):
kuzeyinde yer alan 1990 yılında kısmen kazılan Hive Kuzey Binalan'nda;
2) Nişantepe'de ve
3) Yine geçen kazı mevsiminde Güneykale'nin doğusunda meydana
çıkartılmış olan Hitit Kutsal Havuz'u çevresinde.
1)

tit

Nişantepe'nin

Batı

Onanın ve koruma çalışmalannın ağırlığını
alanı ile Güneykale'deki 'Kutsal Havuz'a ait olan
kil etmiştir.

ise Nişantepe'deki kazı
1 ve 2 no lu odalar teş

1- 1990 yılında Nişantepe'ninkuzeyinde rastlanan Hitit İınparatorluk
devrinin son dönemine ait olan Kuzey Binası'nın, yeni kazı sonuçlanna
göre dört yapı ve ortada taş döşemeli avludan oluşan küçük bir saray
kompleksi olduğu öğrenilmiştir(Resim: 2).
Kuzey Binası bu avlunun batı kenannda yer almaktadır. Avlunun güneyinde ve Kuzey Bina'sına bağlı olup tek odadan oluşan ve doğuya doğ
ru teras duvan şeklinde uzanan bir yapı mevcuttur. Yanyana in situ bulunan, 2 ile 2,5 m uzun olan kapı eşikleri Güney Binası adı verilen bu
yapıya, hem Kuzey Bina'dan hem avludan girildiğine işaret etınektedir
ler.
Kuzey Binası'nda bazı değişikliklerdenbelli olan ikinci bir inşaat evresinde, Güney Binası'nın oda kısmı tamamen bırakılmış ve onun doğu
bölümünde eski yapının malzemesi tekrar kullanılarak 2x2 m lik, dikdörtgen bir kuyu inşa edilmiştir (Resim: 3). Hala yerinde rastlanan iki ba-

*

Dr. Mim. Peter J. NEVE, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Sultansuyu Sk. No. 7 Beytepe- ANKARA.
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samağa göre kuyuya bir merdivenle iniliyordu. Tabanda ele geçen 2 minyatür bronz votif baltası bu kuyunun belki dini bir işlev için kullanıldığı
na işaret etmektedir.

Avlunun doğusunda, yani Kuzey Binası'nın karşısında, açığa çıkarı
lan temel kalıntılarına göreburada, 45x 10 m boyutlarında iki nefli bir salon ve taş döşemeli bir giriş odası içeren Doğu Binası' yer almaktaydı.
Kısmen yerinde korunan, kısmen üzerindeki Frig mimari tabakası içinde
bulunan direk kaideleri bina önünde, yani avluya doğru açılan batı yönde
bir kolonadın varlığını ortaya koymaktadır (Resim: 4).
Halen tamamen kazılmamış dördüncü bina ise avlunun kuzeyine, yani Büyükkale ve eski viadüktün karşısına yerleştirilmiştir. Yerleşim durumuna göre bu bina, büyük olasılıkla bir zamanlar ana girişi de içeriyordu.
Ayrıca, bu durum, bina kompleksimizin Büyükkale'deki saray ile,
fonksiyonel bir bağlantısının bulunduğuna da işaret eder. Kompleks, Büyükkale'den Yukarı Şehir'e giden kutsal yolun üzerinde yer aldığına göre,
belki de Hitit metinlerinde adı geçen, tapınaklara gitmeden önce krallar
tarafından özel kutsal serernoniler için kullanılan 'Halentuwa' evi olmalı
dır.

Bu kompleksin hemen batısında ve kompleksle bağlantılı olduğıı
muhakkak olan, geçen kazı mevsiminde saptanan bir bulla arşivini de
içeren Batı Binası tamamen kazılarak, çevresi de araştınlmıştır (Resim:
5).
Bu araştırmalar sırasında 1990'da meydana çıkarılan binanın alt katı
na ait 1 ila 4 no lu odaların doğusunda iki oda daha tespit edilmiştir. Bunlardan 5 no lu odada birkaç pitosun artıklarına rastlanmıştır. Fakat burada
elde edilen bullaların sayısı sadece beştir (Resim: 6). Bu da gösteriyor ki
5 no lu oda ve büyük bir ihtimalle de hiçbir buluntu vermeyen 6 no lu
komşu oda, 1 ila 3 no lu odalar gibi arşivolarak değil, başka işlevlerde de
kullanılmıştır.

çevre araştırmaları sırasında, özellikle arşivodalarının batısında ve
dereye doğru yayılan, yanmış kerpiç, kömürleşmiş ahşap kalıntıları ve iri
taşlardan oluşan yapıya ait yıkıntı içinde, çok fazla mühür baskılı bulla
ile çivi yazılı bağış belgesi ele geçirilmiştir (Resim: 7). Bu yeni buluntularla Batı Binası'nda elde edilen bulaların toplamı -baskıları belli olmayanların dışında-3.268 e, tabletler ise 30 ulaşmıştır.
Arşivodaların içinde bulunan bullalar gibi molozdan gelenlerin en
çok Hitit İmparatorluk döneminin Büyük Krallarına ve bazı kraliçelerine
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aittir. Bunlann arasında ilk defa, tek olarak Danugepa bulunmaktadır
(Resim: 8). Diğer bullalar ise, saray personeline ait mühürlerin baskılan
nı taşımaktadırlar. Bağış belgelerinin tümü yine yalnızca Eski Hitit krallan tarafından mühürlenmiştir.
Eklediğimiz listede gösterildiği
sayısı birbirinden farklıdır; en fazla,

gibi kişilere ait mühürlü bullalann
yekünü 700 e yakın ve ayrıca çok

çeşitli olarak Tutgaliya IV'ün baskılan oluşturmaktadır. İkinci sırada
onun amcasının oğlu, Mur~ili III./Urhite~up,599 baskı ile yer almaktadır.
En az, yani yalnızca 2 baskı, Kurunta ve Suppiluliuma II nin adlannı taşı
makıadır. 1200 saray personelinin mühür baskılan arasında 167 adet ile
prensierin, yani kraliyet mensuplannın mühürleri bulunmakıa olup çok ilgi çekicidir.

2- Nişantepe' deki kazı ve araştırmalann sonuncusu olarak, kaya üzerinde Hitit zamanında büyük bir binanın var olduğu öğrenilmiştir, Bugün
yalnızca birkaç duvar yataklan ile korunmuş olan bu binanın 38x30 m lik
bir alanı kapladığı tespit edilmiştir. Planı ise kaya platosunun şekline göre yapılmış bir çok odalı büyük kuzey, dalıa az odalı küçük güney kanatdan oluşan ve ortada geniş bir salon veya bir iç avlu içeren iki bölümlü
bir yapıyı göstermektedir (Resim: 9).
Yapıya doğu taraftaki anıtsal bir rampadan giriliyordu (Resim: 10).
Kazılarda 14 m uzunluğu ve 7 m genişliği korunmuş olarak bulunan, fakat meyile göre orijinal durumda en azından 35 m uzunluğu olması gereken bu rampa, kısmen kayaya dayanlarak, Büyükkale önündeki viadüktler gibi muntazam taş bloklardan çift duvar olarak inşa edilmiştir. Arıla
şıldığına göre daha sonraki bir dönemde bir yangın felaketinin sonucunda, bu rampa, eski yapının taş malzemesi tekrar kullanılarak onarılmış ve
yeni bir dış duvar ile kuzeye doğru genişletilmiştir.

Kaya dibindeki yüzlerce kesme taşlardan oluşan yapı yıkıntısı, yalnız rampanın değil, kaya üzerindeki yapının taş duvarlarının da çok görkemli olduğunu ve kabarttnalarla süslendiğini işaret ennektedir (Resim:
11). Bu durum dalıa önce Makridi tarafından kaya önünde bulunan tamamlanmamış bir aslan heykelinden ve geçen sene bir Frig duvarında
tekrar kullanılmış vaziyette rastlanan kabartmanın parçasından anlaşıl
makıadır. Son kazılanmızda,Hitit yapı yıkıntıları arasında elimize geçen
yeni bulgular ise bu durumu daha dakuvvetlendirmişve bilgilerimizi daha da arttırmıştır,

.

Kazılanrnızda ilk olarak, rampa içinde bulduğumuz kabarttna parçasının evvelki sene bunun yakınında rastlanan, aynı ölçüleri ve aynı rozet
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bezemelerini taşıyan ancak, aynadaki aksi şeklinde tasvir edilmiş olan
parçanın eşi olduğunu düşündüysek de, nasıl bir kabartmaya ait olduğu
henüz bilinmiyordu (Resim: l2a).
Bu sorunun cevabını birkaç gün sonra hemen kaya dibinde ve rampa
başının yanında nıeydana çıkarılan diğer parçalar vermişlerdir. Bu parçalardan ikisi menumental bir sfenkse ait kulaklı bir baş ile göğüs parçası
idi (Resim: l2b). Uçürıcü parça ise, sadece daha önce bulunan rozetli kabartmanın bir başka örneği değil, onun çift eşi idi. Aynı zamanda bu iki
kabartma sfenksin, kenarları rozet şeklinde sonuçlanan bir 'hayat ağacı'
kabartması ile bezeli bir baş örtüsünü oluşturduğunu göstermiştir (Resim:
12 c-d).
Tüm problem ikinci bir sfenksin göğüs parçası ile çözülmüştür. Verilere göre bu kabartmalar iki sfenkse ait parçalar olup bir zamanlar anıtsal
bir kapının sol ve sağ kenarını süslediği anlaşılmıştır (Resim: 13). Mevcut parçaların şekline ve boyutlarına bakılırsa bu kapı aynen Yukarı Şe
hir'deki Kral Kapısı ve Aslanlı Kapı gibi parabolik biçimde, fakat onlar"
dan daha küçük boyutludur. Kapının esas yeri kabartmaların bulunduğu
yere göre, hiç kuşkusuz rampanın sonunda, yani kayadaki yapının girişin
de olmalıdır.
Böylece Makridi tarafından bulunan aslan heykelinin, belki
iç kısmına, ikinci bir kapıya yerleştirildiği düşünülebilir.

binanın

Hem boyutlar hem stil bakımından Nişantepe'deki sfenks kabartrnalarının en yakın örnekleri Alacahöyük'deki Sfenksli Kapı'nın kabartmalandır. Her iki sfenkste "Hayat Ağacı" şeklindeki baş örtüsünün kalıntıları
da bulunmaktadır (Resim: l4a). Başka, fakat daha ufak boyutlu örnekler
olarak Yukarı Şehir'de Yerkapı'daki kabartmalar da sayılabilir (Resim:
l4b). Bu da özellikle onların serpuşlu başlarında yer alan rozetli 'Hayat
Ağacı'nı göstermektedir. Bu kadar benzerliklere göre Nişantepe'nin

sfenkslerinin de her iki eserin çağdaşı, yani Hitit İmparatorlıık çağı'nın
son evresine ait olduğu rahatlıkla söylenebilir.A yrıca, rozetli 'Hayat Ağa
cı'na bakılırsa Nişantepe üzerindeki yapı, Yerkapı ile hem işlevsel, hem
de kutsal bir bağlantının varolduğuna işaret eder.
Güneykale'nin doğusundaki 'Kutsal Havuz'un, çevresinde yapılan kave araştırma çalışmaları sırasında, daha önce, yani, 1907 yılında Otto
Puchstein tarafından Kral Kapısı'nın kuzeyiiıdeki sur duvarının alt kıs
mında ortaya çıkarılan 'aquaedükt'ün bu havuza giden su yolunun alt geçiti olduğu tespit edilmiştir (Resim: 15). Hiilll alt yapısı mevcut bulunan,
bindirme tekııiğinde inşa edilmiş olan ve çift olnklu bir kanal içeren bu
geçit, havuza suyun şehir dışından, arazinin topografık durumuna göre
zı
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büyük bir ihtimalle, Hattusa'nın güneyindeki, bugün İbikçam olarak isimolan dağlık bir bölgeden getirildiği anlaşılmaktadır.

lendirilmiş

Onanm ve Restorasyon Çalışmaları
Arkeolojik kazılanmız ile birlikte her sene
ruma ve onanm işlerine de devam edilmiştir.

olduğu

gibi bu

yıl

da ko-

Bu yılın çalışmalan 1990 kazı mevsiminde Nişantepe'de meydana çı
karılmış olan Kuzey Binası'nda, (Resim: 16), aynca Güneykale'deki Hitit
'Kutsal Havuz'una ait i ve 2 no lu yeraltı odalannda sürdürülmüştür. Bu
odalardan 1 no'lunun onanmı yerinde korunmuş veya yıkıntıda bulunan
orijinal malzeme ve tamamlamalarla bitirilmiştir (Resim: 17). Resimde
gösterildiği gibi mevcut malzeme ile sadece yapının bir bölümünü, yani
arka kısmını tamamen restore etınek mümkün olabilirdi. Bundan sonra,
hemen hemen bütün orijinal malzemeye sahip olan 2 no lu odanın onarı
mına başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında, daha önce Frig surunda tekrar
kullanılmış durumda bulunan kabarımalı taşlar oradan sökülmüş ve odadaki özgün yerlerine konmuştur (Resim: 18). Kazı mevsiminin sonuna
doğru, bu yapının yansına kadar olan kısmı ayağa kaldırılmış olup 1992
mevsiminde onun üst kısmının restorasyonu tamamlanacaktır.
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ULU BURUN (KAŞ) BATIGlKAZısı:
ı 99 ı KAMPANYASı
Cemal PULAK*
Sualtı

Arkeolojisi Enstitüsü (INA) 1991 sezonunda Antalya ilinin
ilçesi yakınlanndaki Ulu Burun açığında bulunan, Geç Tunç Devri'ne ait batığın sekizinci kazı sezonunu tamamlamıştır'.
Kaş

•

i

Cemal PULAK, Unstituıe of Natieal Arehaeology P.O. Drawer HG College Station TEXAS, 77 841-5137 ABD.
Ulu Burun batığıyla ilgili genel bilgi ve kazı sonuçları için bakınız: G.F. Bass. DA Frey ve
C. PULak, "A Late Bronze Age Shipwreck at Kaş, Turkey, "InternaıionaljournalofNautical
Archaeology 13 (1984) 271-79; C. Pulak ve D.A. Frey, 'The Search for a Bronze Age
Shipwreck, "Archaeology 38.4 (1985) 18-24; G.F. Bass, "A Bronze Age Shipwreck at Ulu
Burun (Kaş): 1984 Campaign," Americanjournal ofArchaeology 90 (1986a) 269-96; G.F.
Bass, 'The Ulu Burun Shipwreck" VLL. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 1986b) 619-35;
G.F. Bass, "Underwater Exeavation of ılıe Ulu Burun Shipwreck," VLLL. Kazı Sonuçları Toplanusı II (Ankara 1987a) 291-302; G.F.Bass, "Oldest Known Shipwreck Reveals Splendors
of ılıe Bronze Age," National Geogrophic Magazine 172.6 (December 1987b) 692-733;
G.F. Bass, "Exeavations at Ulu Burun (K",,): 1986 Campaign," IX Kazı Sonuçları Toplantısı
(Ankara 1988) 371-88; C. PULak, 'The Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun, Turkey: 1985
Campigıı," American Journal of Arlıpeology 92 (1988a) 1-37; C. Pıılak ve C. Haldane, 'The
Late Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun (Kaş): The Fourılı Exeavation Campaigıı, INA
Newsletter 15.1 (1988) 2-4; C. Pulak, "Excavations in Turkey: 1988 Campaigıı," INA Newsletter 15.4 (1988b) 12-17; G.F. Bass, Exeavations at Ulu Burun (Kaş): 1987 Campaign, X.
Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 1989) 307-21; G.F. Bass, C. Pıılak, D. CoUon, ve J. Weinstein, "The Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun: 1986 Campaigıı," American Journal of
Archaeology 93 (1989) 1-29; G.F. Bass, 'The Construetion of a Seagoing Vessel of ılıe Late
Bronze Age." in H.E. Tzalas, ed., Proceedings of the Isı International Symposium on Ship
Construclion in Antiquity (30 August-I September, Piraeus) (Piraeus 1989) 25-35; C. Pıılak,
"Ulu Burun Batığı," MUze 1 (1989a) 67-76; C. Pulak, "Ulu Burun: 1989 Exeavation Campaign," INA Newsletter 16.4 (1989b) 4-11; C. Pulak, "Ulu Burun (Kaş) Sualtı Kazısı: 1988
Kampanyası," XL. Kazı Sonuçları Toplantısı i (Ankara 1990a) 317-33; G.F. Bass, ''Nautical
Arehaeology and Biblical Arehaeology," Biblical Archaeologist 53.1 (1990) 4-10; C. Pulak,
'The Late Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun, Turkey: 1989 Excavation Campaigıı," in T.
Carrell ed., Underwater Archaeology Proceedings from the Societş for Historical archaeoIogy Conference, Tucson, Arizona 1990 (Soeiety for Historical Arehaeology 1990b) 52-57;
C. Pulak, "Ulu Burun (Kaş) Sualtı Kazısı: 1989 Kampanyası," XLL. Kazı Sonuçları Toplantı
s' i (Ankara 1991a) 293-310; C. Pulak, "Ulu Burun: 1990 Excavation Campaign," INA
Newsletter 17.4 (199Oc) 8-13; G.F. Bass, "Evidence of Trade from Bronze Age Shipwrecks," in N.H. Gale, ed., Bronze Age Trade in the Mediterranean. Studies in Medite"onean
Archaeology, Vol. 90 (Poul Astrôms Förleg, Sweden 1991) 69-82; C. PULak, "1991
Exeavation Campaign at Ulu B~" INA Newsletter 18.4 (1991b) 4-10; C. Pıılak,
"Ulu Burun (Kaş) Sualtı Kazısı," XLLL. Kazı Sonuçları Toplamısı (Ankara, basımda);
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2 Haziran-21 Eylül tarihleri arasında sürdürülen çalışmalar National
Endowment for the Huınanities, National Geographic Society, Institute
for Aegean Prehistory, Texas A&M Universitesi ve Sualtı Arkeolojisi
Enstitüsü'nün parasal katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
Kazı ekibini Cemal Pulak (başkan), George F. Bass, Donald A. Frey,
Robin C.M. Piercy, Tufan Turanlı, Murat Tilev, David Perlman (sualtı
hastalıkları uzmam); arkeologlar Michael Fitzgerald, Michael .Halpern,
Faith Hentschel, Douglas Haldane, Sheila Matthews, Göklıan Özağaçlı;
Konservatör Claire Peachey; ve lisansüstü arkeoloji öğrencileri Claire
Calcagno, William Charlton, James Coggeshall, David Grant, Samuel
Mark, Edward Rogers, Patricia Sibella, Mark Smith ve Valerie Stewart
oluşturmuştur. Eserlerin konservasyonu INA'nın Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki uzmanı Jane Pannell ve eşliğindeki Güneş Ozbay, Gülser
Sınacı ile arkeoloji öğrencileri Nermin Bayçın, Barbara van Meir ve Tuba Tetik tarafından yapılmıştır, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Harun Ozdaş tarafından temsil edilmiştir.
Yaklaşık beş saat ara ile günde iki kez 20 şer dakikalık dalışlar sonucunda batığa 2.872 dalış yapılmış ve kazı alanında toplam 932 saat çalı
şılmıştır, Böylece, çalışmaların başladığı 1984 yılından günümüze dek
Ulu Burun batığına yapılan toplam dalış sayısı 15.414'e bank üzerinde
harcanan toplam çalışma süresi ise 4.948 saate yükselmiştir.
Kazı ekip elemanlarının büyük bir kısmı Ulu Burun'un güneydoğu
yamacındaki kayalıkların üzerine kurduğumuz kazı kampında, diğer bir
kesimi de batığın hemen üzerinde demirlenen INA'nın araştırma gemisi
Virazon'da kalmışlardır. Dalış, plan çıkarma ve kazı teknikleri büyük ölçüde daha önceki kazı raporlarında belirtildiği biçimde uygulanmıştırs,
1991 kazı sezonu çalışmaları Ulu Burun kalınularının tahminimizden daha geniş bir alana yayıldığını, geminin ise çok daha büyük ve zengin bir yük taşıdığını göstermiştir. Toplam külçe sayısı önceki kampanyalar sırasında 200 civarında olarak hesaplanmasına rağmen, yeni
çalışmalar gemideki gerçek külçe sayısının 350 kadar olduğunu göstermektedir. Kaydedilen bu büyük fark, külçe sayısı hesap1amalarımızda bank alanının en sığ bölümünde bulunan külçe sırasını (L/0-13/14 kareleri;
Resim: 1) örnek almamızdan kaynaklanmaktadır.Sözkonusu sıranın üzerindeki çalışmalar 1986 sezonunda tamamlandığında sıranın 68 külçeden
oluştuğu saptanmış, batıktaki diğer sıralarda da aynı sayıda külçe bulunacağı sonucuna varılmıştı, Kazısını henüz geçtiğimiz sezon tamamlayabil-

(2)

C. Pulak ve G.F. Bass, ''The Shipwreck al Ulu Burun, Turkey: 1991 Excavation Season,' in
D. Keith, ed.. Underwaser Arekaeology Proeeedings from the Sociery for Historical Arehasology Conference, Kingston, Jamalca 1991, basımda.
1991 sezonunda kullanılan kazı teknikleri ana hatlarıyla Bass 1986a (supra n. i) de özetlenmiştir.
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diğimiz

ikinci külçe sırasından çıkanlan toplam 91 adet külçe (MIP- 151
16 kareleri) tahminlerimizin çok üzerinde olmasının yamsıra, üçüncü sıra
üzerinde yapılan ön çalışmalar burada da aynı sayıda külçe bulunduğu
görüşünü kuvvetlendinniştir. Külçe sayısındaki tahminlerimizi etkileyen
diğer önenıli bir neden, batığın derin kesimlerindeki dördüncü külçe sıra
sının diğerlerine oranla küçük olması nedeniyle, gerçek bir sıra olup olmadığının saptanamamasıydı (N/P-LS). Bu sıranın yamacın üst kısımla
nndaki külçelerin aşağıya kayrnaları sonucu oluşmadığı, ancak 1991
sezonunda kesinleşmiş (Resim: 2), böylece Ulu Burun gemisindeki 350
kadar külçenin ambara dört ayrı sıra olarak yerleştirildiği açıklık kazanmıştır, Külçe sayısında kaydettiğimiz bu farklılıklar ile yerleştirilmeleri
konusundaki yeni bulgular Ulu Burun gemisinin boyu ve genel şekli konusunda bize bazı önemli ipuçları vermektedir.
Kazısı yeni tamamlanan ikinci külçe sırasında edindiğimiz bilgiye
göre, külçelerin sancaktan iskeleye dek kesintisiz biçimde uzandığı ve
geminin ambarına birbirleri üzerine bindirilmiş sıralar halinde yerleştiril
dikleri anlaşılmışttr. Bunun yanısıra, herbiri ortalama 12 külçeden oluşan
sıraların bindirme yönü, bir alttaki sıranın bindirme yönüne ters gelecek
şekilde düzenlenmiştir. Bu uygulamanın, külçelerin seyir sırasında geminin sallanmasından etkilenerek kayrnalarını önlemek için tercih edildiği
açıktır, Külçelerin, ambarın tabanından beşinci sıranın sonuna dek gayet
düzgün bir biçimde yerleştirildiklerini, alnncı sırada ise bu düzenin bozularak bindirme yönünde bir değişiklik yapıldığını görmekteyiz. Sözkonusu atlamanın kasten veya bilinçsiz olarak yapılıp yapılmadığını anlamak
henüz olası değildir. Külçelerin dizilmelerindeki bu düzenin yanısıra, her
külçenin kalıp yüzeyinin (döküm sırasında kalıp ile temas halinde olan
yüzey) altta kalacak şekilde yerleştirilmesi konusunda da ayrı bir özen
gösterildiği anlaşılmaktadır. Geminin batnktan soura çürüyerek dağılma
sı sırasında yerinden oynayanlar dışında, şimdiye dek çıkardığımız hiçbir
külçenin bu uygulamaya ters düşmediğini söyleyebiliriz. Yukarıda belirtildiği gibi bu tarzdaki yerleştirmenin hangi amaçla yapıldığı kesin olarak
bilinmemekle birlikte, olası nedenler arasında şunları sayabiliriz: 1) pürüzsüz olan kalıp yüzeyinin kabarcıklı olan diğer yüzeye bindirilmesiyle
külçelerinin kaymasını önlemek; 2) pürüzlü yüzde bulunan işaretlerin görülmelerini sağlamak; ve 3) daha geniş olan pürüzlü yüzeyi üste getirterek parınaklar için kavrama alanı oluşturmak ve böylece külçelerin kolayca kaldırılmalarınısağlamak.

1991 sezonu sırasında batıktan toplam 102 adet öküz-gönü biçiminbakır killçe çıkarılmıştır (Resim: 3; KW3102). Külçelerin kazısı sıra
sında, gerek külçelere yapışmış durumda olan, gerekse de yüzeyler ara-

de

349

sındaki çökelti tabakaları içinde birçok buluntuya rastlanmıştır. Sözkonusu buluntuların keskilerle kesilerek külçelerden aynlına işlemi
bazen haftalar gerektirmiş, ancak bir kısmının batıkta ilk kez ele geçmesi bu zahmetli çalışmaya önem kazandırmıştır. Çıkarılan başlıca
malzeme arasında bir bronz kama (KW3102; Resim: 4)', bilezikli balta
başı (KW3176; Resim: 5), bronz keser başı (KW3036, Resim: 6) ve
gümüş bir bileziği (KW 3295; Resim: 7) sayabiliriz. Bilezildi balta ile
kamanın yakın benzerlerini Kuzey Suriye'deki Ugarit'te görmekteyiz',
Yine külçelerin arasında ortaya çıkan fildişi bir menteşe parçası (KW
3324; Resim: 8), 1986 kazısında bulduğumuz çift-yapraklı tabletin üç
parçalı menteşesine benzemekle birlikte', bunun batıktaki ikinci bir tablete ait olup olmadığı ancak diğer parçalarının bulunmasından sonra
anlaşılabilecektir', Sözü geçen buluntuların yanısıra, özellikle külçeler
arasındaki çökelti tabakalarında yüzlerce cam boncuğa rastlanmıştır
(Resim: 9). Boncukların büyük bir kısmının hidrolizasyon sonucu cam
özelliklerini tamarniyle yitirmiş olup, deniz suyu ile temas ettiklerinde
dağılan silikat peltesine dönüştükleri görülmektedir. Diğer bir kısım boncuğun varlığı ise çökelti içinde bıraktıkları "fosil" izlerden anlaşılmak
tadır.

(3)

(4)

üzerindeki çökelti henüz temizlenmemiş olmakla birlikte kam a, genel şekil ve boy açısın
dan, 1987 kampanyası sırasında bulunan abanoz ve fildişi kakma saplı ikinci bir bmnz kamaya (KWI393) büyük benzerlik göstermektedir. Gerek kamaların, gerekse de 1985 kampanyası sırasında ele geçen yine fildişi ve abanoz kakma saplı bronz bir kılıcın (KW275;
bakınız; Pulak 1988a [supra n. 1]20 resim 20, 21) dizayn ve üretim tekniği açısından birbirlerine benzemeleri, her üç silalun da aynı atölyede yapılmış olabileceğini akla getirmektedir.
Benzer bilezildi baltalar için bakınız: M. Yon, A. Ceubet, ve J. Ma11e~ "Ras ShamraOugarit; 38, 39 et 400 campagnes (1978, 1979 et 1980)." Syria 59 (1982) 175, 183 resim 8
a; C.F.-A. Schaeffer, Ugarilica ın (Paris 1956) 278 resim 242, Pl. X. Ulu Burun kanıasının

benzer örneklerine Suriye-Filistin bölgesinde sık olarak rastlanmaktaysa da, Akko civarında

(5)

(6)

bulunan iki örnek (S. Ben-Arieh ve G. Edelstein, Akko, Tombs Near the Persian Garden
[Jenısalem 1977]33,40 resim 18.1 ve 3, pl. 7.1, pl. 18.10) özellikle benzemektedir.
Ulu Burun tableti için bakınız; Bass, Pulak, Collon, ve Weinstein (supra n. i) LO, resim 19;
G. F. Bass, "A Bronze-Age Writing-Diptyeh from the Sea off Lyeia, " Kadmos, Zeilschrift
filr vor-und frügriechische Epigraphik 29 (1990) 169. Tabler ile ilgili detaylı bilgi R. Payton, "The Ulu Burun Writing-Board Set," Anatolian Studies 41 (1991) 99-106; tabletin yapıldığı malzemenin tanımı. M. Pendleton ve P. Wamock, "Scanning Elecıron Microscope
Aided Wood Identification of a Bronze Age Wooden Diprych,' IAWA Bulletin n.s. 11.3
(1990255-260; P. Warnock ve M. Pendleton, "The Wood of the Ulu Burun Diptych,' AnatolianStudies (1991) 107-110, bulunmaktadır.
Ulu Burun tableri bilinen en eski tablet olmasına rağmen, benzer ahşap yazı tabletlerinin

Geç Tunç Devri'nde kullanılmış olabileceklerine dair yazılı kaynaklar için bakınız: D.
Symington, "Late Bronze Age Writing-Boards andTheirUses: Textuel Evidence from Anatolia and Syri a," Anatolian Studies (1991) 111-23. Meggiddo fildişi buluntuları olarak arıılan
parçalar 'G. Loud, The Megiddo Ivories [Chicago 1939] W, nos. 305-308; pl. 58.305-308)
arasında Ulu Burun tabletinin menteşesi ile batıkta bulunarı diğer menteşe parçasına benzer
dört silindirik yer almaktadır. Meggiddo bulunmları yayınlandığında söz konusu parçaların
ne amaçla kullanıldıkları bilinemediğinden tanımları kısaca. fildişinden silindirik biçimli
parçalar ohırak yapılmıştır. Ulu Burun'dan edindiğintizbilgi doğnıltusunda Meggiddo
lannı bundan böyle menteşe elemanları olarak tanımlamak gerekmektedir.
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parça-

İkinci sıradaki külçelerin tamamen kaldınlmasıyla, altlarında çok sa-

yıda buluntu veren bir tabaka alan ortaya çıkmıştır. Bu alanın zenginliği,
tabakanın gemi karinasının hemen üzerinde olması ve dolayısıyla batığın
dalıa üst konumlarındanyuvarlanarak gelen birçok malzemenin bu bölgede toplanmasından kaynaklanmıştır. Geminin gayet kırılgan durumdaki
ahşap elemanlarının kazılması önümüzdeki sezonda gerçekleştirileceğin
den, alışabı korumakta olan bu zengin buluntu tabakasının kazılması da
aynı sezona ertelenmiştir. Tabakanın yüzeyinden toplanan malzeme arasında bronz kazan parçaları, alu adet hematit terazi ağırlığı, cam Miken
boncuk1arı (KW3344; Resim: IO)", devekuşu yumurtası parçaları, fildişinden asa (KW3215; Resim: 11), abanoz ağacından bir mobilya (?) parçası, seramik matara kaplar, üzengi kulplu testi parçaları ve aralamıda en
az beşi "White Shaved juglet" (KW3222; Resim: 12) tipinde olan Kıbns
yapımı seramik kaplar bulunmaktadır. Bu bölgede ortaya çıkan Kıbns seramik1erinin büyük bir kısmının 1984 kampanyası sırasında, içinde 18
parça Kıbns serarniği ile birlikte bulunan büyükpithos'dan (KW 251) dökülmüş olduğu sanılmaktadır". 1992 kampanyası sırasında elde edilecek
önemli buluntulann büyük bir çoğunluğunun bu bölgeden geleceği kuş

kusuzdur.
Bakır külçesi sıralannın hemen bitiminde bulunan taş çapaların arasında ve altında 30 kadar cam külçe bulunmuştur (N/P-18/19 kareleri).
Şimdiye dek elde edilen cam külçelerin büyük bir bölümü batık alanının
sığ kısımlanndan, yani meyilli yamacın üst bölümlerinden elde edilmişti.
Meyil boyunca bulunan tek tük bulunlulann, yine yamacın üst bölünıle
rinden aşağıya yuvarlanarak geldikleri anlaşılmaktaydı. Yeni bulunan
külçelerin batığın daha üst kısımlanndan belki de bir sepet içinde yuvarlanarak buraya geldikleri düşünülebilir. Ancak, bu kadar fazla külçenin
birarada bulunması, cam külçelerden bir bölümünün de ambarın baş taraflarında depolanmış olabileceği düşüncesini uyandırmaktadır. Bu gruptaki cam külçelerin arasında gemideki diğer örneklerden daha ufak, camgöbeği renginde külçeler de bulunmaktadır.
Kazı alanının merkezinde yer alan büyük kayanın hemen kuzeydoğu
sunda (M-18/19), yine batığın üst kısımlardan kayarak geldiği anlaşılan
çeşitli malzeme bulunmuştur. Bunlar arasında iç içe yerleştirilmiş üç
bronz kase; cam, fayans ve akik boncuklar; kurşun balıkağı ağırlıkları,
balıkağı onarımı için bronzdan bir mekik (KW3339; Resim: 13); fildişi

(7)

(8)

1991 sezonunda iki değişik stilde üç adet Miken cam boncuğu bulunmuştur. Boncuklardan
en iyi durumda olanı (KW 3344) 1986 sezonunda bulunan diğer bir boocukla aynı yapıdadır
(KW829; Bass, Pulak, Collon, weinstein [supra n. i] 8 resim 15), daha ufak olan diğer iki
boocuk ise batıkta ilk kez bulunmaktadır.
Bass 1986a (supra n. I) 279-81.
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bezemeli bir disk ve asa parçası; Kıbns yapımı seramik parçaları ve kurşun olduğunu sandığımız bazı ufak pandantifler (KW3146, KW3152; Resim: 14) bulunmaktadır', Yine bu alanda ele geçen bir erkek ve dişi aslan
biçimindeki iki adet bronz terazi ağırlığıyla birlikte (KW3292; Resim:
15), batıkta bulunan hayvan biçimindeki terazi ağırlıklarının sayısı 14'e
yükselmiştir. Ham madde grubundaki buluntular arasında ise suaygırı dişi (toplam 12 adet bulunmuştur: KW31343, Resim: 16), devekuşu yumurtası parçaları, cam ve kalay külçeleri, ve fosil denizkabuğunu sayabiliriz. Sözkonusu alanın hemen doğusunda kalan bölümde (KIL-2D/21
kareleri) büyük bir matara kap, amphora parçaları, "White Shaved juglet"
parçaları, bronz kazan parçaları, kalay külçesi ve pide biçiminde bakır
külçeler elde edilmiştir.
1991 sezonunda, yamacın doğusundaki (N/O-I9I23 kareleri) taş çapalardan altı adet, batıdaki çapa sırasından (L-l4 karesi) da bir adet olmak üzere toplam yedi çapa yüzeye çıkartılmıştır (KW3335; Resim: 17).
Çapalardan bir kısmı çıkarılmadan önce kaynamış oldukları diğer çapa
veya anakayadan kesilerek ayrılmıştır, Derinde olan taş çapaların arasın
da çok sayıda safra taşı ortaya çıkmıştır. Buradaki malzemenin hemen tamamı yine yamaçtan aşağıya kayarak gelen cam ve fayans boncuk, seramik parçaları, vs. gibi ufak eserlerden oluşmakla birlikte, buluntular
arasında bronz bir mızrak ucu (KW3158; Resim: 18), testere (KW3172;
Resim: 19) ve kama ile LHIIIA2: geç dönemine tarihlenebilen bir Miken
kabı (FS 189) gibi büyük malzemeye de rastlanmıştır.
Kazı alanının 55 metre derinlikte olan bölümünde (KIL-28/31 kareleri), bir metre kalındığındaki kum tabakası altında batık alamnın dışına saçılmış safra taşları ve çok miktarda seramik malzeme ortaya çıkmıştır.
Buradaki seramik malzeme arasında yer alan iki pithos kaidesi, mu Burun gemisinde en az dokuz adet piıhos taşındığını göstermektedir. "White
Shaved Juglet" tipindeki iki parça Kıbns seramiğinin bu kaidelerden birinin hemen birişiğinde bulunması, 1986 sezonunda i 8 parça Kıbns yapısı
seramiğin bir pithos'la birlikte ele geçmesi, ve ikinci bir pithos'ıuı yine
Kıbns malzemesi ile birlikte bulunması, gemideki pithos'lardan en az üç
adedinin Kıbns serarniği taşınmasında kullanıldığına işaret etmektedir.

Büyük kayalığın güneydoğusunda kalan alandaki çalışmaların çoğu
(G/H-19/21 kareleri), geçtiğimiz sezon kaldırdığımız bir pithos'xuı bulunduğu alanda yoğunlaşmıştır. Yapılan kazı sonunda aralarında "Base Ring
II," "White Shaved Juglet," ve "White Slip II" türlerinin bulunduğu Kıb(9)
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Hilal veya boynuz biçimindeki bo pandantiflerden altın bir örnek 1986 kampanyası
da bolunmuştu (Bass, Pulak, Collon, Weinsıein [supra n. 1]5 resim 6).

sırasın

seramiği; çok sayıda akik ve bazı fayans boncuklar; küçük bir suaygın
dişi ve deniz kabuğundan yapılmış iki adet yüzük elde edilmiştir-•. Bu
alanın batısında yer alan ufakça bir kum cebinin (JIK-IS kareleri) tamamen kazılması sonucunda ise çok sayıda akik boncuk ile iki hurda altın
parçası (Resim: 20; KW3018, KW3019) bulunmuştur. 1990.sezonu çalış
maian sırasında aynı yerde yine çok sayıda akik boncuk, bir kaç hurda altın parçası ile üzerinde i. Tuthmosis'in kartüşü bulunan fayans bir skarabe ortaya çıkmıştı".

ns

Bu alanın birkaç metre kadar daha derininde, kazı alanında kalan tek
sağlam pithos yer almaktaydı (F/G-22/23 kareleri). Pithos'xuı içindeki mil
toplandıktan sonra incelenmek üzere yüzeye çıkanimış, ancak çok az
miktarda organik malzeme ile tek bir parça seramik dışında herhangi bir
şeyele geçmemiştir. Pithos'un gemide ne amaçla kullanıldığını öğren
mek şimdilik mümkün olmamıştır.
Ulu Burun'un 57 metre derinliğinde yapılan çalışmalarda daha önceki sezonlar sırasında parçalan bulunan kınk pithos'tuı kazısı tamamlanıruştır (J)/F-29/32 kareleri). Pithos'un kayalara kaynaıruş olan bölümleri
ölçülüp kazı planına geçirildikten sonra keskiyle yerlerinden kurtanlarak
önümüzdeki kazı sezonunda yüzeye çıkanlmak üzere kazı alanının daha
sığbir bölümünde istiflenmiştir. Pithos parçalannın bulunduğu alan çevresinde yapılan incelemeler sırasında herhangi bir Kıbns seramiğine rastlanmaıruş, ancak birkaç metre.derinlikte Kıbns yapımı olduğunu sandığı
ıruz bir duvar kandili bulunmuştur.
Ulu Burun batığının kazısını 'dört ay sürecek uzunca bir kampanya
ile 1992 de tamarnlamayı ummaktayız. Bu süre içinde, batıkdaki lOü'e
yakın bakır külçenin kazılmasının yanısıra, gemiye ait ahşap kahntıları
nın da incelenerek çıkanlmalan gerekmektedir. Ancak, diğer batık kazı
Ianndan edindiğimiz deneyimler, ufak ve çoğu zaman daha önemli olan
buluntulann geminin ahşap kısımlannın altında bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle, kazı süresinin tasarladığııruz süreyi aşması olasılık dahilindedir.
Kazı çalışmalannın yanısıra, Ulu Burun malzemesi üzerindeki laboratuvaranalizleri de devam etmekte ve ilginç sonuçlar vermektedir. Ulu
(i O) Bulunm 20 adet deniz kabuğu yüzüğün dış yllzeylerindeki bezerne günümüze ulaşmamışsa
da bezemenin büyük'bir olasılıkla renkli cam parçalanndan yapıldığı sanılmaktadır.Parçalann yüzüğe yapıştınlmasındakullanılan doğal zifrin (bitüınen) üzerindeki izden gerek perçaların şekli, gerekse de bezernenin üç değişik tarzda yapıldığı açıkça anlaşılmaktadır, Deniz
kabuğundm yüzük örnekleri için bakınız: Pulak 1988a (supra n.l) 27 resim 31; Bass, Pulak,
Collon, Weinsıein (supıa n.l) 11 resim 21, 22.
(11) 1. Tutlımosis skarabesi için bakmız: Pulak 1990c (supra n.I) 10 resim 4.
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batığından çıkanlan külçelerden 19 adedinin atomik absorpsiyon
tekniği ile incelenmesi sonucunda bu külçelerin elemental kompozisyonIan bakımından Finike yakınındaki Gelidonya Burnu açıklarında 1960
yılında kazılan ve Geç Tunç Devri sonuna tarihlenen batığın bakır külçelerinden ve dolayısıyla Kıbrıs bakınndan ayrıldığını 1989 kampanyası raporumuzda bildirmiştikv. Ulu Burun külçelerinden on adedinin kurşun

Burun

izotop yöntemiyle incelenmesi sonucunda ise bunlardan sekizinin büyük
bir olasılıkla Kıbns kaynaklı bakır cevherinden üretilmiş olabileceğini
gösterdiğini de ayrıca belirtmiştik". Kısaca, birbirinden farklı iki yöntem
ile incelenen bakır külçeleri tamamen zıt sonuçlar vermektedir; elemental
kompozisyon değerleri Ulu Burun külçelerinin Kıbrıs dışı, knrşun izetop
sonuçlan ise külçelerden büyük bir bölümünün Kıbns kaynaklı olduğunu
göstermektedir.
Yine aynı bildirimizde Aslıhan Yener'in yaptığı analizlere göre Ulu
Burun batığına ait iki balıkağıkurşununun Toros'lann Bolkardağ bölgesinden kaynaklandığını belirmıiştik. Burada örnek numaralannın karış
masından doğan bir hatayı düzeltmek isteriz". İncelenen örneklerden biri
balıkağı kurşunu yerine kalay bir matara kaba (KWll71) aittir. Ulu Burun batağında bulunan matara kaba yakın benzerlikte olan tek örnek Mı
sır'dan bilinmektedir. Her ne kadar bu kabın kurşun-izotop analizi yapıl
mamışsa da, yakın benzerliklerinden dolayı her iki kabın da SuriyeFilistin bölgesinde bulunan bir atölyede yapılmış olabileceği akla gelmektedir. Bu bakımdan, Ulu Burun matara kabının kurşun-izotop sonuçIannın Toros'lara işaret etmesi oldukça ilginçtir.
Aslıhan Yener'den aldığımız bazı yeni kurşun-izotop analiz sonuçlan
Ulu Burun'dan bir balıkağı kurşununun (KW 786) daha Toroslar'a ait olduğunu gösterirken, incelenen diğer üç balıkağı kurşunu (KW1009,
KW1020, KWl107), bir olta kurşunu (KW1770) ve disk biçiminde kurşun bir terazi ağırlığı (KW1l7l) Yunanistan'daki Laurion bölgesinin
özelliklerini göstermektedir.

Özet olarak sunduğumuz bu analiz sonuçlanndananlaşılacağı üzere,
Ulu Burun gemisindeki metal yükün kaynağını kesin olarak saptamamız
.henüz olası değildir. Ancak, salt kurşun-izotop analizleri göz önünde tutulacak olursa, bakır külçelerin ve özellikle öküz-gönü biçiminde olanla(12) Pulak 1991a (sııpra n.l) 302-303.
(13) Pulak 1991a (sııpra rı.I} 303.
(14) KA Yener, et al., "Stalıle Lead Isotope Studies of Central Taurus Ore Sources and Related
Artifacts from Eastern Mediterranean Chalcolithic and Bronze Age Sites,' Journal ofArebaeological Science 18 (1991) 574: AAN808 numaralı örnek, Ulu Burun KWlOO9 'yerine
KWI159 (balık ağı kurşunu); AAN809 numaralı örnek, Ulu Burun KW1l59 (balık ağı kurşunu) yerine KWI085 (kalay matara kap) ohnalı.
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.

rın çoğunlukla Kıbns bakınndan elde edildiklerini, mürettebata ait olduğunu sandığınıız balıkağlannın çoğunda ise Laurion kurşunu kullanıldı
ğını görmekteyiz. Aynı Laurion kurşununun gemide aynca olta ağırlığı
olarak: da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ulu Burun gemisinde Ege ve Girife has disk biçimli kurşun terazi ağırlıklanndan bulunması ve bu ağır
lıklardan incelenen tek örneğin yine Laurion kaynaklı olması, Ulu Burun
gemisinin önceden de ileri sürdüğümüz Ege ile olan bağlantısını bir kez

daha pekiştirmektedir. Ulu Burun batığının kazısının tamamlanmasından
sonra gerçekleştirmeyi planladığımız sistematik analitik çalışmalar yukanda özetlediğimizproblemlerin aydınlanmasında kuşkusuz büyük rol oynayacakur.
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Resim: 14- Kurşun (1)pandantifler(KW
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DEMİReİRÜYÜK NEKROPOL xxzısı.
1991 YILI SONUÇLARI
Jürgen SEEHER*
Eskişehir yakınlarında yeralan Demireihüyük nekropolünün kurtarma kazısının ilk sezonunun amacı mezarlık alanının yayılımını, mezarlann dağılımını ve talıribatın derecesini saptamaktır. B u amaçla manyetik
ölçümler sonucu oluşturulmuş plana' dayanarak çeşitli sondajlar yapıl
mıştır, Yine Bursa Müzesi'yle Istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün
ortak projesi olarak gerçekleştirilen ikinci kazı mevsiminde, mezarlığın
mümkün olduğunca tüm olarak kazılması amaç edinilmişti', Bu amaca
ulaşılmış olup, kazı sonunda alan yeniden doldurulup tarıma açılabil
miştir. Iskeletler kazı sırasında ekipteki antropologlar tarafından incelenmiştir ve kazı sonunda tüm kemikler ve diğer buluntular dökümantasyonu ve restorasyonu tamamlanmış olarak Eskişehir Müzesi'ne teslim edilmiştir.

Bu kazı mevsiminde yaklaşık 2200 metrekarelik alan kazılmıştır.
(Resim: 1). İlk yılkilerle birlikte toplam 498 Ilk Tunç Çağ'a, 79 orta
Tunç Çağ'a ve 26 adet büyük olasılıkla Hellenistik Çağ'a ait mezar kazıl
mıştır (Bu çağ dağılımında yayın hazırlıkları ilerledikçe değişme olabilecektir).
•
(I)

(2)

(3)

Dr. Jürgen SEEHER. Alman Arkeoloji Enstitüsü. Ayazpaşa Camii Sok. 48. 80090, Istanbul.
J. Seelıer, "Demireihöyük Nekropol Kazısı: 1990 Yılı Sonuçları", xm. Kazı Sonuçları Toplantısı 1991; 1. Seeher, "Die Nekropole von Demircihöyük-Sarıket. Grabmıgskampagne

1990", Istanbuler Mitteilungen 41, 1991 (baskıda).
H.G. Jansen, "Vorbericht zur geomagnetischenProspektion der Nekropole von Dernircihöyük-Sarıket im Juli 1990", in J. Seeher, Istanbuler Mitteilungerı 41, 1991 (baskıda).
Dr. 1. Seeher'in bilimsel başkanlığında, Bursa Müzesi adına yapılmış olan kazı çalışmalarına
Antropolog Dr. Ursula Wittwer-Backofen, Andrea Schmelter, öğrencilerden Mustafa Cevdet Aslan, Ebru Domlupınar, Pınar Erel, Muharrem Kıcı, Bernhard Lück, Angela GleixnerLück, Arkeolog Dr. Ayşe Seeher ve Bursa Müzesi'nden Arkeolog Hacı Zeyrek katılmıştır.
Özverili çalışmalarından ötürü kazı ekibine ve gösterdiği yardım ve destekten ötürü Bursa
Müzeleri Müdürü Salih Kütük'e teşekkür borçluyuz. Kazı, Alınan Arkeoloji Enstitüsü ve Alman Araştırma Fonu'nun (Deutsche Forschungsgemeinschaft) parasal kaynakIan sayesinde
yürütülebiImiştir.
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jikTunçÇağ

Bu yıl da geçen yılda olduğu gibi yalnızca İlk Tunç Çağ'ın ikinci evresine, yani Demircihüyük yerleşmesinin üst katlanna ait mezarlar kazıl
mıştır. Böylece İlk Tunç Çağ'ın erken evrelerinde başka bir alanın mezarlık olarak kullanılmış olduğu sanısının doğruluğu ortaya çıkmıştır.
çevreyi iyice taramamıza karşın eski mezarlığın yerini gösterebilecek
hiçbir veriye rastlanamamıştır.
İlk Tunç çağı mezarlığı yaklaşık 6Ox50 m boyutlarında bir alana yayılmış olup, WW-CC 83-87 pHinkarelerinde yeralmaktadır. Kuzey sının
erozyona uğramışken, doğu sının büyük olasılıkla tarla teraslama çalış
malan sonucu oluşmuş gibi görünmektedir; ancak bu terasın olduğu yerde doğal bir sınırın varlığı da mümkündür. Batı sınırı yamacın hemen hemen en yüksek kısmında, yani diğer tarafa doğru alçalmaya başladığı
kesime isabet etmektedir. Güney sınırı
pliinkarelerinin kuzey yansında yeralmaktadır.
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Bu yılki kazılarla mezar sayısının artması mezar ve buluntu çeşitle
mesinde büyük artışa neden oldu: En tipik mezar türünü küp mezarlar
oluşturmaktadır (Resim: 4). Bunlar ölüyü içine almaya yetecek boyutta
olınadıklanndan ağız ağıza yerleştirilmiş karşılıklı iki küp kullanılmıştır
(Resim: 5). Ayrıca çok sayıda toprak mezar da görülmektedir ki bunlardan bazılannın çevresi taşlarla çevrilidir (Resim: 6). Bu yıl ilk kez gayet
özenle inşa edilmiş taş sandukalarla karşılaşılmıştır (Resim: 7). Yapı
malzemesi olan iIi. kireçtaşı plakalar birkaç kilometre uzaktan buraya taşınmış olmalıdır. Ozellikle özenle inşa edilmiş bu taş sandukaların çoğu
nun soyulmuş oluşu, bu mezarlara konulmuş hediyelerin de nitelikli olabileceğine işaret edebilmektedir. Bunlar dışında kalan İlk Tunç çağı
mezarlan seyrek olarak soyulmuştur.
Bu kazı mevsiminde de mezarların güneydoğuya yönlendirilmiş 01malan, ölülerin eller, yüz ya da göğüs önüne çekik olarak hoker durumunda ve her mezarda tek gömünün oluşu genel standartlar olarak karşı
mıza çıkmaktadır. Resim 6'da görülen çift gömü ayrıcalık teşkil etmektedir. Mezarlığın merkezinde, yani XX-ZZ 85-86 da yine olağanüstü bir
yoğunluk saptanmıştır (Resim: 2 de ZZ 85 plünkaresinin en üstteki aşırı
derecede tanmın tahribine uğramış mezar kalıntılan kaldırıldıktan sonraki durumu görülmektedir). Mezarların bir önceki gömü gözetilmeksizin
toprağa verilişi, önceki mezarların az ya da çok tahribine neden olmuştur.
Çok sayıda çocuk mezan da bulunmuştur. Bazılannda çok az ya da hiç
kemik kalıntısına rastlanmamış olmakla birlikte, mezarların küçüklüğü
bunlann çocuk mezan olduklannı dolaylı olarak kanıtlamaktadır.
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Bu kazı mevsiminde de tık Tunç çağı mezarlannın altında ya da üstünde sığır iskeletlerine rastlanmıştır, Yeni olan bu hayvarJarın ikişer ikişer gömülmüş oldukları anlaşılmıştır, Bu hayvanların belirli mezarlara mı
ait oldukları, yoksa topluluğun tüm ölülerine hitap eden kurbanlar mı olduklarına araştırmalanmızın bu evresinde henüz açıklık getirilememiştir,
Demircihüyük-Sarıketmezarlığında elde edilmiş olan mezar buluntuları herhangi bir sosyal farklılığa işaret eder nitelikte olmayıp, daha çok
ölünün ya da geride kalan aile fertlerinin kişisel zevk ve ihtiyaçlarına cevap verir niteliktedir. Zenginliklerinden dolayı "kral mezarı" diye ad1andınlabilecek hiç mezar bulunamamış oluşu Demircihüyük yerleşmesinin
sadeliği de gözönüne alındığında gayet normaldir. Bu bölgenin yöneticilerinin mezarları -ki bu dönemde böylesine bir sistemin varlığı kabul
edilmektedir- yöneticinin oturduğu yerleşme çevresinde aranmalıdır görüşündeyiz.

İkinci kazı dönemi için yeni olan bazı mezar buluntuları Resim 101S'de görülmektedir. Testiler yine en sık kullanılmış mezar hediyeleri
olarak göze çarpmaktadır. Bunların en tipik özellikleri kulplarının ağız
kenarının altından çıkması ve kesik gaga ağızın oldukça sık görülmesidir.
Benzerleri Demircihüyük yerleşmesinde çok sayıda olduğundan pek çok
mezar böylece tarihlenebilmektedir.
Mezarlıktaki kaselerin çoğu S-kıvnmlı profil1idir. Bu kaseler Demircihüyük yerleşmesinin üst tabakalarına özgü bir biçimdir. Kap biçinıle
rinde yenilik olarak tek kulplu "tankard" adı verilen kap (Resim: 12), ve
emzikli, sepet kulplu kap (Resim: 13) sayılabilir. Bu iki tip Demircihüyük yerleşme kazısından tanınmamaktaolup, yerleşmenin erozyona uğra
mış en geç katlarından, yani ilerlemiş tık Tunç çağ il evresine ait olmalı
dırlar.

Yerleşmede gayet sınırlı ve fakir olan maden buluntulara karşın mezarlık malzemesinde maden endüstrisinin zenginliği ikinci kazı mevsi-

minde dikkatleri üzerine çekmiştir. İğneler ve alınlıklar ilk yılki buluntubenzerleridir. Resim 16'da görülen altından yapılmış tipinin en irilerinden olan alınlık kabartma bezeklidir. 27 adet yeni kurşun kap dalıa bulunmuştur ve bunlar yine küresel gövdeli, uzun boyunlu ve devrik ağızlı
dır', Bakır/bronz eserlerde büyük aletler arasında yalın küresel topuz taş
lan, kare kesitli mızrak ucu ve sap delikli bir balta (Resim: 15) sayılabi
lir. Bu sap delikli baltanın çok benzeri Yortan'da görülmektedirs, Bu yıl
ilk kez taştan sap delikli baltalara da rastlanmıştır,
ların

(4)
(5)

J. Seeher, "Demircihöyük Nekropol Kazısı: 1990 Yılı Sonuçları", XIll. Kazı Sonuçları Toplantısı 1991, Resiro LO.
T. Kamil, Yortan Cemeıeıy in the Early Bronze Age of westem Anarolie, 1982, Res. 88:
336.

367

Diğer bakır/bronz buluntular arasında bilezikler, halkalar, çeşitli kama uçlan ve iki adet başka ilk Tunç çağı mezarlıklanndan da tanınan
spatula türü, keskin kenarlı ve yazına "traş bıçaklan" olarak geçmiş nesneler sayılabilir', Bir çocuk mezarında bulunmuş altın "kulak tıkaçları"
Anadolu'da yaygındır'. Aynı mezann ilginç buluntulanndan biri de benzerleri Demircihüyük yerleşmesinden de bilinen kilden bir kadın heykelciğidir (Resim: 18). Başın sol tarafında görülen kırık, büyük olasılıkla
saçların bu taraftan toplanıp sarkıtılinış olarak betimlendiğiııe işaret edebilir", Yeni olan, Demircihüyük bölgesinde taş heykelciklerin de varlığı
dır. Resim i Tde görülen örnek (aşınma yüzünden başın gerçek şekli tam
anlaşılamamaktadır)aynı tipten üç ayrı heykelciğin parçalanyla birlikte
bir mezarda bulunmuştur. Başka bir mezarda da iki taş heykelcik başı,
kilden bir heykelciğin gövde parçası ile birlikte bulunmuştur.

Demircihöyük yerleşme buluntularına olan doğal benzerlik dışında,
25 km kadar batıda yer alan Küçükhöyük mezarlığıyla olan benzerlik
çarpıcıdır'. Gerek gömü türleri, gerekse keramik ve küçük buluntulann
detaylara kadar inen benzerliği, bu iki mezarlığın en azından bir kısmının
tamamen çağdaş olduğunu göstermektedir. Böylece bu bölgeden ilk Tunç
çağı II'ye ait yaklaşık 700 mezar vardır elimizde ki bu diğer bölgelerle
yapılabilecek karşılaştırmalar için sağlam bir temeloluşturmaktadır.Aynca Demircihöyük, 350 km uzaktaki Karataş-Semayük'ten sonra Batı
Anadolu'da yerleşmesi de kazılmış ikinci büyük mezarlık kazısıdır.

Orta Tunç

çağı

İkinci kazı

mevsiminde, birkaç yüzyıl aradan sonra yine aynı yamaç-

kurulmuş olan Orta Tunç Çağ'a ait mezarlığın niteliğine de ışık tutulabilmiştir. Bu döneme ait mezarlar tüm ilk Tunç çağı mezarlığı üzerine, B
84 ve B 86 plankarelerine kadar dağılım göstermekle birlikte, yoğunluk
XX plankarelerinin güney yansında, yani ilk Tunç çağ mezarlığının bittiği yerdedir. Batı sının bu dönemde de yamacın en yüksek kısmıdır, doğuda tarla teraslaması bu döneme ait izlerin çoğunu yok etmiştir. 1990
yılında bu kesimde yy 88-89 plankarelerinde birkaç Orta Tunç çağ mezan bulunmuştu. Güney sınınnı i 990 yılında IT 86 plankaresinin kuzey
yansında bulunmuş üç Orta Tunç çağ mezan oluşturmaktadır.

ta

Bu kazı mevsiminde geçen kazı raporunda da tanımlanmış olan küp
mezar, toprak mezar ve taş sanduka tiplerine ait yeni mezarlar kazılmış(6)
(7)
(8)
(9)
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M. Mellink, "Bxcavaticns at Karataş-Semayük 1966". AJA 71.1967, Lev, 77, Res.16-19.
R. Duru, "Arıadolu'da Bulunmuş Altın Kulak Tıkaçları", Belleten 36, 1972. 123 ff.
M. Korfmann, "Demircihöyük'Llstarıbuler Mitteilungen 29.1979, Res. 6:1.
G. Gürkan-I. Seeher, "Die Frühbronzezeitliche Nekropole yon Küçükhöyük bei Bozüyük",
Istanhuler Mitteilungen 41, 1991 (baskıda).

tır. Kabanma bant bezekli büyük küp mezarlardan iskeleti iyi korunagelmiş birkaç örnek ele geçmiştir. Bunlar arasında birden fazla kişinin iskelet ya da iskelet parçalannın adeta paketlenmiş gibi bir araya sıkıştınlmış
olduğu küpler de vardır. Bunlar ikincil gömünün bu devirde varlığına iyi
örneklerdir. Resim 8'de mezar hediyesi olarak iki testi, iki kafatası ve çeşitli uzun kemikler görülmektedir.

Ölü yakma adetinin varlığı bu kazı mevsiminde saptanmış bir yeniliktir. Bunlar ya ayn kap içinde, ya da içinde bir gömü olan küpe konan
yakma anıklan şeklinde görülmektedir. Bu sonuncuya en iyi örnek Mezar 196'dır. Resim 9 kabartına bant bezekli bu küpte çok sayıda yanmış
insan kemiği parçalannın bulunduğu bir tabakanın altında yanmamış iki
iskeleti göstermektedir, Burada yakılmış olan ölünün kalıntılarının zaten
var olan bir mezann yeniden açılarak içi boşaltılmaksızın içine konmuş
olabileceği izlenimi elde edilmektedir. Resimde yanık kemikler kaldınl
madan, yani alttaki iskeletler temizlenmeden evvelki durum görülmektedir.
İkinci kazı mevsiminde 59 yeni Ona Tunç çağ mezan kazılmış olmakla birlikte, küçük buluntulann miktan çok değildir. Bunun nedeni hemen hemen bütün Ona Tunç çağ mezarlannın soyulmuş olmasıdır. Bu
durum ilk Tunç çağı mezarlanndan farklı olduğundan, soygunlann gömüldükten kısa süre sonra yapılmış olduklan düşünülebilir, Ancak Resim
19-2D'de de görüldüğü gibi çanak çömlek çeşitlernesinde büyük artış izlenebilmiştir.

Hellenistik

çağ

1991 yılında, şimdilik büyük olasılıkla Hellenistik Çağ'a ait olarak
adlandırdığımız 18 mezar daha kazılmıştır. Kesin tarihlemenin yapılma
mış olması bu mezarlardaki buluntu azlığından kaynaklanmaktadır. Birkaç bronz halka ve küçük bir keski yegane buluntulardır. Yeni mezar türü
olarak tek örneğini bulduğumuz pişmiş toprak sanduka vardır. Bunun yanısıra ilk kazı mevsiminde de ele geçmiş, üstleri taş yığınlarıyla örtülü,
ölülerin sırt üstü uzatılarak yatırılrmş olduklan ince uzun çukurlar yine tipiktir. Bunlardan iyice büyük iki tanesi 13 ve 17 m çapında taş duvarlarla
çevrilidirler (Resim: 3). Bu taş duvarlar buradaki şimdi tamamen aşınmış
iki tümülüsün kenar çevirme duvan olmalıydılar. Bu iki mezarın da soyulmuş olması, bu mezarların zenginliğinin göstergesi olabilir.
Bu iki tümülüs birbirinden 10 m kadar aralıkla, yamacın en yüksek
yerinin biraz doğusunda yer almaktadır. Bu döneme ait diğer mezarlar da
bu ikisinin arasına sıralanmışlardır. Bunlar VV-ZZ 84-87 plankarelerinde
yer almaktadır. Tümülüslerin diğerlerinden daha eski olması olasıdır,
369

çünkü diğerlerinin konum ve yönleri tümüslere
mektedir.

uydurulmuş iZıenimi

ver-

Demircihöyük yerleşmesinin Sanket mevkiindeki mezarlık alanını
iyi şartlar sayesinde iki sezonda kazmak ve böylece tanmın tahribanndan
kurtarmak münıkün olmuştur. Engelolamadığımız bir tahribat doğal gaz
boru hattının inşasında oluşmuştur. Geçen yılki raporda da belirttiğimiz
üzere boru hattının planlandığı SS{lT 86 ve SS{lT 87 plankarelerinde
kurtarma kazısı yapılmışttr. Ancak 1991 baharında bu boru hattı bilinmeyen nedenlerle 20 m kadar kuzeye döşenmiş ve böylece VV/WW 84-87
plankarelerinde tahribata neden olmuştur.
Yalnızca ilk Tunç çağ mezarlığı beklerken, Orta Tunç Çağ'da da bu-

ranın mezarlık olarak kullanılmış olması, her iki dönem için
meyle karşılaştırma malzemesinin ele geçmesini sağlamıştır.
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Resim: 1- Demirelbüyük Nekropolü.

Kazı alanının topoğrafik pljlnı.

1990

yılı

açmalan

taranmış, 1991 yılı açmaları çerçevelerımiş
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Resim: 2

Resim: 2 ve 3- Demircihüyük Nekropclü. 7:z 85 plankaresindeki nk Tunç
Hellenistik tümüIüstın çevre duvarı
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çağı

mezarlan ve

Resim: 4

Resim: 4 ve 5- Demircihüyük Nekropolü.llk Tunç
çağı küp mezarlan
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Resim:6

Resim:6 ve 7- Demireihüyük Nekropolü. nk Tunç çağı toprak mezar ve taş sanduka
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Resim: 8

Resim: 8 ve 9- Demircihüyük Nekropolü. Orta Tunç

çağı

küp

mezarları
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o

10cm

Resim: 10

Resim: 11

Resim: 12

Resim: 13

Resim: 10-13- Demircihüyük Nekropolü. lIk Tunç Çağ'a ait çanak çömlek
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o

10 cm

Resim: 14

o

5cm

Resim: 14 ve 15- Demircihüyük Nekropolü.llk Tunç Çağ'a ait çömlek ve bronz sap delikli
balta
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.0
Resim: 16

17.
Resim: 17
Resim: 16-18- Demircihüyük Nekropolü.
heykelcik
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Resim: 18

nk Tunç Çağ'a ait altın alınlık, taş (17) ve kil (18)

Resim: 19

o
Resim: 20
Resim: 19-20- Demircihüyük Nekropolü. Orta Tunç

çağ'a

ait çanak çömlek
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1991 YILI TROIA ÇALIŞMALARI
Manfred KORFMANN*

1991 yılında ekibin bir bölümü her zaman olduğundan daha erken,
mayıs sonu Troia'ya ulaşarak, geçen yıl Çanakkale'de yapılan Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı'na katıldılar. Çanakkale'nin seçimiyle
hiçbir ilişkisi olmayan Troia kazıları yönetimi, toplantıya kanlanlara
harabeliğin gezdirilmesi görevini üstlendi. Kazılar 3 Haziran'da başladı

ve 2 Eylül'de tamamlandı. İlk ay 50 olan işçi sayısı Bronz Çağı sonrası devirleri araştıran ekip geldikten sonra 75'e çıkarıldı. Yani 1991 yı
lında epey toprak atıldı; Sehliemann Yarması'ndaki döküntü toprağı,
özellikle D8 karesinden, taşındı. Büyük A tiyatrosunun ve buleuterionun,
yani B tiyatrosunun doğu kesimindeki yüzey toprağı kaldırıldı (Resim: 1).
1991 yılı kazıları 13 bölgede, yaklaşık 1655 m' lik bir alanda sürdürüldü. Bunlardan 7 açmada Türk, 3 açmada Alman ve diğer 3 açmada
Amerikalı, İtalyan ve İngiliz bilim adamları görevaldılar. Mimari belgeleme çalışmaları 6 ayrı bölgede, yaklaşık 4175 m' lik bir alanda; manyetik ölçümler ise 20.400 m' yi bulan bir alanda yürütüldü (Resim: 2). 1991
yılı Klasik Arkeoloji dalındaki çalışmalar geçen yıllara oranla daha da
genişletildi. Bunu Cineinnati Universitesi'nden Prof. Brian Rose ve ekibine borçluyuz.
Manyetik ölçüm çalışmaları bize Roma Devri İlion'unun aşağı şehri
pin mimari yapısını anlamakta çok değerli bilgiler kazandırdı. Burada
olağanüstü bir şehir planlama sistemi söz konusudur. Araştırmalarımızm
da gösterdiğine göre, bu şehrin kuruluşu olasılıkla Augustus zamanına
kadar gider. En azından İlion'un bilimsel bir anlayışla kurulduğu görülmektedir. Bu bilimsel şehireilik anlayışı büyük tiyatro ve buleuterion için
de geçerlidir. Ama bu iki yapının daha önce, Hellenistik Devir'de kurulduğu anlaşıldı (Resim: 1).

•

Prof. Dr. Manfred KORFMANN, Universint Tübingen, Institut für Vor-und
le,

Schlo8, D-7400 Tübingen

ı.

Frühgesclıich
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Birkaç yıldır sürdürülen Troia Ölçüm Sistemi'nin yerine oturtulması
ve tüm mimari kalıntılann bir plan üzerine işlenmesi çalışmalanna devam edildi (Resim: 3).
Roma Devri aşağı şehrinin kuzeydoğusunda yer alan fırınlar el sanatlannın varlığına işaret etmektedir. Burada açılan bir sondajda manyetik
ölçümlerin bize gösterdiği bir fırın ortaya çıkanldı (Resim: i ve 4).
Taş taş ölçülerek yapılan mimari belgelerne çalışmalan 1991 mevsimi yine Troia LI taş rampası ve Troia VI savunma duvan üzerinde yoğun
laştınldı. Aynca başka bölgelerde de konservasyon ve restorasyon çalış
malan şeklinde sürdürüldü. Schliemann Y arması 'nın doğu profili ve bir
toprak tepe üzerinde de konservasyon çalışmalan yürütüldü. IlA Megaronu'nun kalıntılan da korunmaya alındı. En erken Troia LI surunda yer
alan bastiyon eski fotoğraflanndan yararlanılarak restore edildi (Resim:
5).

Schliemann

Yarması'nın Kuzeyindeki Çalışmalar (Troia

l)

Schliemann Yarması'nın bu kesiminde, ana kaya üzerinde, Troia
I'den daha eski olan bir yanık tabaka ortaya çıkanldı. Bu MO 3000 yılın
dan daha eskiye tarihlendi. Aynı bölgede, bu yanık tabaka üzerinde, Erken ve Orta Troia I'e ait 4 ya da 5 evreli bir savunma sistemi bulundu. tık
evrede burada direklerle desteklenmiş bir giriş vardı. Bu geçen yıllarda
ortaya çıkanlan zigzag biçimli duvara bağlanmaktadır. Dörpfeld'in "b"
duvan da bu sistemin bir evresini oluşturmaktadır (Resim: 6 ve 7).
Troia'daki ilk çalışmalanmız sırasında, doğu profilindeki Troia I tabakalannın güneyden, yani höyüğün merkezinden, kuzeye, yani höyüğün
yamacına doğru eğimli olarak indiğini saptamıştık. Troia LI dönemine ait
büyük megaronlar yapılırken hem Geç Troia I kalıntılan kaldırılmış ve
hem de kuzey kısım doldurulmuştur. Kalibre edilmiş Karbon 14 tarihleri
Troia I tabakalan üzerinde bize şu sonuçlan vermiştir (Resim: 8 ve 9):
1- Erken Troia I yerleşimi C14 verilerine göre MÖ 2900 yıllannda

başlamış olmalıdır.

2- Bunu Orta Troia I dönemi takip etmektedir. 1991 kazılannda, bizi
daha önce epeyce meşgul etmiş olan taş sandukanın, Orta Troia I dönemine ait bir yapımn girişi olduğu anlaşıldı. Bu yapı karbon 14 analizleriyle MÖ 2750 yıllanna tarihlendi. Tabakaların eğimine göre bu yapı daha kuzeydeki Orta Troia I tabakalanna bağlanır. Buna göre Orta Troia
I'in yaklaşık MÖ 2700 yıllannda başladığını söyleyebiliriz.

382

3- Troia I'in geç dönemine en erken MÖ 2550 yıllannda, "m duvan "mn da gösterdiği gibi, teras duvarlannm yapılmaya başlamasıyla geçilmiş olmalıdır. Troia n megaronlanmn inşası nedeniyle daha güneyde bu
dönemin sonuyla ilgili bilgiler ortadan kaldınlmıştır.
4- Daha önce sözünü ettiğimiz yanık tabaka bize Troia I'den daha eski bir devri göstermektedir ki, bu MO 3250 yıllarına tarilılenmiştir.
Toprak tepenin güney profili devam eden tabakalanmayı göstermek
için burada doğu profilinin parçası gibi eklenmiştir (Resim: 9).
Schliemann Yarması'nda elde edilen sonuçlara göre Troia I'in son tabakalan yaklaşık olarak MO 2400 yıllanna tarihlenebilir. Troia Il'nin üst
kısmında yer alan tabakalar ise MO 2300'den daha eski olmalıdır. Dolayısıyla Troia Il'nin sonunu belirleyen iki yangın evresinin kalıntılan doğ
ru tarihlerneye elverişlidir. Buna göre ünlü Troia II Dönemi hazine buluntulanyla birlikte MÖ 24. yüzyıl içlerine tarihlenmeli ve olasılıkla MÖ
23. yüzyılda sona ermiş olmalıdır (Resim: 9).
Troia IlA Megaronu'ndaki Araştırmalar (Troia II)

IIA megaronunun altında yine böyle büyük yapıların üç evreli temelleri İstanbul'dan Doç. Dr. Turan Efe tarafından ortaya çıkanldı. Böylece
bu ünlü yapının orta Troia II dönemine ait olduğu kanıtlandı (Resim:
10).
Toprak Tepe'de ise, eğer bunu kazanın ismine göre "Mansfeld Tepe"
diye anarsak, 1991 mevsimi nA ve IIB megaronlannmkalın yanmış kerpiç duvarlan incelendi (Resim: 10).
IlA ve LLB megaronlan arasındaki boşluğu kapatan önü sıvanmış
dolgu herhalde buraya su girmesini engelliyordu. Bu durum megaronların düz damlı olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Yunan tapınaklan
nın öncüsü sayılan bu yapıların çatısının düz mü, yoksa üçgen şeklinde
mi olduğu uzun süreden beri tartışma konusu idi.
Yanmış megaron tabanından 1,5 m yukarda, yangın kalıntılan içinde
başka bir yangın tabakasının daha ortaya çıkmış olması bizi şaşırttı. Bu
tabakadan birçok buluntu ele geçti (Resim: 11 ve 12). Eğer "yanık şehir"
evresi, Blegen'in de dediği gibi, Troia IIg ise, bu yeni yangın evresinin
"Troia nh" diye adlandırılması gerekmektedir. Bu saptamayla aynı zamanda, Schliemann tarafından birçok kez sözü edilmiş olan "3. Şehir"i
tekrar bulmuş olduk. Eğer bu varsayım doğru ise, bu yeni tabakanın Blegen'in saptadığı Troia III dönemi ile hiçbir ilişkisi olmamalıdır. Bu yeni
sonuç hazine tabakalanyla ilgili bilimsel tartışmalara ışık tutacaktır.
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Megaronun tabanında bulunmuş olan elektrondan bir Kıbns iğnesi
(Resim: ll), kronoloji bakımından bölge dışına yayılmış Troia buluntulan arasındadır. Bu dikkate değer tipin yayılım alanı, ilk Tunç Çağı başla
nnda İsviçre'den İran'a kadar ulaşır (Resim: 13). Troia'da bulunan bu iğ
ne, bulunduğn yerin tam olarak saptanmış olması bakımından çok
önemlidir. Doğn ve Güneydoğn Avrupa'daki Ilk Tunç çağı Proto Aunjetitz kültürlerindeki aym tip iğneler üzerinde bazı bilim adamlannın yaptı
ğı tarihlerneler Troia iğnesinin tarihine uymamakıadır.
Schliemann Yarması'nın Ortasındaki Çalışmalar (Troia III, lV, V)
Schliemann Yarması'nırı orta bölümünde, İstanbul'dan Turan Efe,
Zeynep Kızıltan ve Çiğdem Girgin tarafından Troia ın dönemine ait yeni
bir sur sistemi incelendi ve belgelendi (Resim: 14 ve 15). Son Troia II savunma duvannın hemen güneyinde yapılan bu çalışmalar sırasında, profilde görülen oldukça kalın bir duvar saptanmıştır. Bu Troia ın dönemine
ait savunma duvan olmalıdır.
Buradan elde edilen C14 tarihleri de ötekileri doğrulamaktadır. Buna
göre Troia II..döneminin sonunu MÖ 2380 yıllanna ve Troia IV döneminin başım Mü 2277 yıllanna tarihlernek gerekmektedir.
Troia V dönemine ait sur sistemiyle ilgili ilk bilgiler de, daha güneydeki D8 karesinde, Göksel Sazcı'nın çalışmalan sonucu elde edildi (Resim: 15). D8 karesinden gelen bu sonuçlar daha önceden bekleniyordu.
Bu yılki kazılarda daha kesin sonuçlara ulaşılacağım umut ediyoruz.
Troia

vı-Vıı Aşağı Şehri

Hisarlık Höyüğünün güneyinde Troia VI ve VII dönemlerine ait bir
aşağı şehrin olabileceğini daha önce açıklamıştık. Yüzey buluntulan ve
Roma-Hellenistik aşağı şehrinde yapılan sondajlardan elde edilen sonuç-

lar bu samyı doğrulamaktaydı. Daha güneyde yer alan ve Geç Troia VI
dönemine tarihlenen kremasyon mezarlığı da bizce aşağı şehrin büyüklüğünü ya da sınınm göstermektedir. Mezarlığın kuzeyinde bulunmuş olan
ve Blegen tarafından "krematoryum" olarak yorumlanan kerpiç bina kaIıntısı, başka kalıntılar gibi Troia VI dönemina ait yapılar olabilir (Resim:
16).
nion kentinin planlı yapılaşması, özellikle Roma Devri'nde daha önceki devirlere ait birçok yapıyı yok etmiş olamalıdır. Buradaki kültür tabakalannın kalınlığı 2 m den biraz fazladır. Troia VI dönemine ait aşağı
şehrin kalıntılanm daha çok savunma duvannın hemen önünde bulmak
mümkün olmuştur (Resim: 17). Burada daha önce ancak küçük bir alan384

da derinleşilebilmişti. Çünkü Hellenistik-Roma devirlerine ait binalar genellikle Dörpfeld ve Blegen'in daha derine inmelerine engelolmuştu. Bu
durum özellikle doğu kapısının önü için geçerlidir. Burada Geç Troia
VI'dan Troia VIIb'ye kadar üç tabaka saptanmıştı (Resim: IS).
1991 yılı çalışmaları sırasında D9 ve !KS karelerinde taş temeller ortaya çıkarıldı (Resim: IS). Ankara'dan Dr. Halime Hüryılmaz ve Londra'dan Dr. Donald Easton tarafından yürütülen bu çalışmalarla kalenin dış
kısmında bir de aşağı şelırin var olduğu kesinlik kazandı. Ayrıca bu aşağı
şelırin kaleyle birlikte planlanarak inşa edildiği anlaşıldı. Şevli duvarların
yüzeylerinin düzeltilmesiyle oluşmuş sarı renkli taş döküntüsü tabakaları
nın, yani temel çnkurunun hemen üzerine Troia VI döneınine ait evler inşa edilıniştir (Resim: 19). Bu tabakalar duvar yüzeyine yapışıktır. Bundan da kale inşa edilmeden önce bu alanın boş bırakıldığı anlaşılmakta
dır. Aşağı şehri çevreleyen başka bir duvarın daha olup olmadığı umarız
ileriki araştırmalarda anlaşılacaktır.
Burada söz konusu olan sağlam yapılmış taş temelli evlerdir. Bunlar
daha sonra inşa edilıniş olan kulenin temeli nedeniyle kesilınişlerdir. Fakat apsisli ev gibi daha zayıf yapılar da, Erken ve Orta Bronz Çağı'nın
Doğu Akdeniz ve Anadolu ev tipi olarak karşımıza çıkabilir. İlerideki kazılarda bu konuda daha ayrıntılı sonuçlar beklemekteyiz (Resim: 20).
Taş
arasında

sandnka biçimli bir çocuk mezarı yine KS karesinde, yapıların
ortaya çıkarıldı (Resim: 20). Bir altın, bir dağ kristali ve diğer
malzemelerden birçok boncuk mezar hediyesi olarak ele geçti.
Eğer Dörpfeld ve Blegen kazılarının sonuçları da gözden geçirilirse,
dışında başından itibaren bir yerleşirnin varlığı söz konusu olmaktadır. Bizim bugünkü kronoloji denemelerimize ya da kazı sonuçları
mıza dayanarak Troia vi döneminin başlangıcını MO 16oo'den daha ön-

kalenin

ceye tarihlemiyoruz.
Önceleri Troias'ın MÖ 2. binyılına ait bu kale çevresinde silah buTroia savaşlarıyla ilgili karşıt varsayımları destekler
gibi görünüyordu. Artık koruyucu nitelikteki bir aşağı şehrin varlığı kanıtlanmaktadır. Oyleyse kale çevresinde olamayacak bulunnıları beklernek doğru olmaz. Eğer bizim varsayımımız doğruysa Troia'da MO 13.
ve belki 12. yüzyılda yerleşim alanının büyüklüğü 100 000 m- yi bulmaktaydı. Oyleyse burası zamanında Doğu Akdeniz'in en büyük kentlerinden
biriydi.
lunmamış olması,

IS karesindeki çalışmalar savunma duvarının iki yapı katı olduğunu
gösterdi. İlk yapı katında oldukça büyük yapı taşlarının kullanılmış oldu-

ğu saptandı.
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Diğer Çalışmalar

Troia çevresinde Prof. İlhan Kayan tarafından yürütülen jeomorfolojik araştırmalar göstermiştir ki, doğal çevre MO 5. yüzyıldan bu yana
epeyce değişmiştir. 1991 yılı çalışmaları sırasında, özellikle Erken Bronz
Çağı'ndaki ve bu çağdan sonraki toprak kaymaları saptandı. Ayrıca höyüğün güneyinde Prehistorik devre ait kültür tabakaları ve ana kayanın hemen üzerinde He1enistik ve Roma devirlerinden kalma kalıntılar bulundu.
Prof. Ürpmann'ın yönettiği arkeozoolojik araştırmalar sonucu evcil
at, Güneydoğu Avrupa'ya ve Karadeniz çevresine göre Troia'da daha geç
bir devirde, yani MO 2. binyıl içinde karşımıza çıktı. Ancak dalıa sonra
Antik Çağ'da Troia kenti, Homeros'un da yazdığı gibi, at1arıyla ün kazanmıştı.

Raporumuzun sonunda tüm Troia çalışanlarına ve özellikle Ankara'dan bize destek verenlerle birlikte 1991 Troia çalışmalarına emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz.
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Resim: 5a- Troie 1991. Troie II bestiyonunun restorasyon öncesi durumu

Resim: 5b- Troia 1991, Troia n bastiyonunun restorasyon sonrası durumu
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Resim: 7- Troia 1991. Troia i öncesine ait yanık tabaka.
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Resim: 11- Troia 1991, Mansfeld tepe buluntulan
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Resim: 19a- Troia 1991, Troia VI suru ve temel çukuru (Blegen'den)
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Resim: 20- Troia 1991.TroiaVI apsis evi ve sandık mezar
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VAN KALESİ VE ESKİ VAN şEHRİ
KAZıLARı, ı 99 ı
M. TanerTARHAN*
Veli SEviN
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi adına, başkanlığımız altında 4 Temmuz 19915 Ağustos 1991 tarihleri arasında sürdürülen Van Kalesi ve Eski Van
Şehri beşinci dönem kazılanna ikinci başkan olarak Prof. Dr. Veli Sevin,
Marmara Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. (M.A.) Kemalettin Köroğlu. İstanbul Universitesi .Şosyal Bilimler Enstitüsü'nden
Ar. Gör. (M.A.) Hakan Sivas, İstanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi
doktorantı, desinatör (M.A.) Aynur Ozfırat, yüksek lisansiyer Şevket
Dönmez ve Topograf Adnan Şakar katılmış; Bakanlık Temsilciliği görevini ise Kahramanmaraş Müzesi Araştırmacısı Arkeolog Mehmet Doğan
yapmıştır.

Geçen dönemlerde olduğu gibi, araştırma merkezimiz larboranıva
nnda yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalan Trakya Universitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Okulu Restorasyon Bölümü'nden Öğ
retim Görevlisi (M.A.) ..H üseyin Akıllı yönetimindeki adı geçen bölüm
öğrencilerinden Fatma Unver, Lalehan Göker, Serap Yıldınm ve Müberra Çakır tarafından gerçekleştirilmiştir.
1991 yılı kazı, onarım, konservasyon, projelendirme ve araştınnalan
mız sadece Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün
maddi desteği ve fakültemizin kısıtlı katkılanyla sürdürülebilmiştir'.
•

(1)

Prof. Dr. M. Taner TARHAN. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih
ve Arkeoloji Araştırmalan Merkezi Müdürü. 34459-ISTANBUL.
Prof. Dr. Veli SEVIN, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Müd. Yard. 34459-ISTANBUL.
Bu dönem, ne yazık ki, ilgili protokol yürürlükte olduğu halde, Van iii Özelıdare Müdürlüğünce herhangi bir maddi katkıda bulunuhnamış ve bu nedenle de çok sınırlı imkinlarla çalışılabilmiştir. Adı geçen ilgili makama her yıl olduğu gibi, 1991 dönemi çalışma projesi de
önceden gönderildiği halde, tarafınuza bir açıklama yapılmamış, durum son anda Van'a intikaliımı sırasında ôğrenilebilrniştir. Yıllardan beri önemleüzerinde durduğumuz ve yürütmeye çalıştığımızçok geniş kapsamlı "Tarihi Milli Park Projesi'iri bu kısıtlı iınkôn ve düzensiz
uygulamalarla sürdürebilmenin olanaksız hale geldiğini üzülerek ifade etmek isteriz.
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Her yılolduğu gibi, başta Müdür Ersin Kavaklı olmak üzere, Van
Müze Müdürlüğü çalışmalarımızabüyük lojistik destek sağlamıştır. Ayrı
ca Kültür Müdürlüğü, PTT Bölge Müdürlüğü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü büyük ilgi göstermişlerdir. Adı geçen tüm kurum ve kuruluşlara,
büyük bir özveri ile çalışan kazı ekibimize teşekkürlerimizi sunmayı
zevkli bir görev addederiz.
Beşinci dönem çalışmaları -yukarıda değindiğimiz imkansızlıklar nedeniyle- iki ana bölümdeki çok kısıtlı pilot alanlarda sürdürülebilmiştir:

I. VAN KALESİ
A)

Yukarı

Sitadel

Yukarı Sitadel kazıları -Van Kalesi'ndeki stratigrafınin saptanması
ve Erken Urartu sitadelinin mimari dokusu hakkında bilgi edinilebilmesi
amacıyla- 1990 yılında başlamış, lS.OOxS.OO m boyutlarındaki açmanın
9.00xS.OO m lik doğu bölümünde anakayaya değin inilerek bu alandaki
tüm tabakalaşma incelenebilmişti (Resim: 1-2)2. Bu arada, mevcut yüksekliği 2.20 m yi bulan üç sıra kesme kalker blokla örülü görkemli bir
Urartu duvarı ortaya çıkarılmıştı. Taş boyutlarının ölçüsü bakımından
Urartu mimarisinde -Madırburç'tan sonra- ikinci sırayı alan bu taş işçili
ği, ait olduğu yapının Erken Urartu dönemine tarihlenmesibakımından
da ipucu oluştıırmaktadır (Resim: 3-4).

Yukarı Sitaderdeki anıtsal bir mimarinin varlığını kanıtlayan bu duvarın batı kesimini gün ışığına çıkarmak ve yapının türünü saptayabilmek
amacıyla 1991 yılında, açmanın batı kesiminde 6.00xS.00 m lik bir açmada çalışılmıştır.

Üstte Osmanlı Dönemi'nin geç evresine ait sıkıştınlmış çamurdan taban (1. yapı katı), açık avlunun bu kesimde de devam ettiğini göstermektedir.

Geç Osmanlı Dönemi açık avlusunun 1.00 m kadar aşağısında, 0.80
m kalınlığında duvarları olan daha erken bir Osmanlı yapısı (2. yapı katı)
ortaya çıkarılmıştır. Kısmen açılmış olan bu yapının tabanı sal taşı levhalarla kaplıdır (Resim: 2-6). Boya bezekli sırlı ve sırsız keramik parçaları
(Resim: 7), lüleler (Resim: 8), kandil, tunç dikiş yüzüğü ve fayans boncuklar söz konusu ikinci yapı katının da Osmanlı Dönemi'ne ait olduğunu
açıkça ortayakoymaktadır.

(2)
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Yukarı Siıadell990 çalışmaları hakkında

bkz. M.T. Tarhan, V. Sevin, Bel/eten

(baskıda).

2. yapı katı Osmanlı mimarisi yukanda sözünü ettiğimiz anıtsal bir
Urartu yapısının üzerine inşa olunmuştur. 1990 yılında saptadığırmz bu
görkemli duvarın (3. yapı katı) üst seviyesi yüzey kodundan 2.00 m kadar derindedir. Kuzey-güney yönünde uzanan Urartı duvannın iç yüzünü
belirleyebilmek amacıyla yaptığımız bu çalışmalar sonucunda, duvann
bir platform niteliği taşıdığı anlaşılrmştır. Platformun doğu-batı doğru1tu
sundaki mevcut genişliği şimdilik 7.75 m yi bulmaktadır. Ust yüzeyi kaba işçilikteki iri kalker bloklarlarla döşenmiş olup ara boşluklar ise tipik
Urartu rmcırlan ile doldurulmuştıır. Bu rmcır örtü kalın bir tabaka halinde platform yüzeyinin tasfiyesinde kullanılrmştır. Erken Urartudönemine
ait olduğunu düşündüğümüz bu anıtsal yapıyla ilişkili olarak az sayıda tipik Urartu keramik parçalarına rastlanılrmştır.
1988'de gün ışığına çıkardığımız "çift cellalı" kaya mimarisi de söz
konusu edildiği takdirde', yapılar arasında önemli kod farklannın bulunduğu anlaşılmaktadır (Resim: 1; krş, A ve B alanlan). Bu da bizim, Yukan Sitadel'in mimari dokusu konusunda kimi temel bilgiler edinmemizi
sağlamıştır: kod farklılıklannın varlığı, yapılar arasında ancak basamaklar, teraslar ya da rampalar yoluyla giderilebilecek bir mimari hareketliliği gündemegetirmektedir,
II. VAN KALESİ HÖYÜ(;Ü
A) K 10 Açması

1989 yılında açtığırmz ıo.OOxlO.OO m boyutlanndaki L 10 plankaresinin batısındadır (Resim: 9-11). K LO açması da aynı boyutlarda olup
önceki yıllarda ortaya çıkanlmış olan Urartu yapı kompleksinin batı
uzantısını tespit etmek amacıyla açılmıştır, Bu alanda geçen yıllardaki
bulgulara paralelolarak mezarlık ve Urartu Dönemi'nin iki yapı katı
uzanmaktadır.

1989'da L 10, 1990'da L 9 açmalarında gün ışığına çıkanlrmş olan
mezarlıktaki gömüler 5 seviyeliydi-, Oysa 1991'de çalıştığırmz K 10
plürıkaresinde -olasılıkla bu alanın yamaçta kalması nedeniyle- gömüler 4
seviye halinde

saptanrmştır.

Üç farklı seviye halinde ortaya çıkartılan geç devir mezarlannın sayısı bu dönem 58'i bulmaktadır. Genellikle İslami döneme ait olan bu gö-

müler "kapak taşlı-basit toprak" mezar türündedirler. Yüzleri güneye yani kıbleye çevrili olan cesetlerin yanında herhangi bir küçük buluntııya
rastlanmamıştır.

(3)
(4)

M.T. Tarhan-V. Sevin. XI. Kazı Sonuçları Toplantısı. s.361, 369 res. 8-9.
M. T. TARHAN-V. SEVIN, XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II. 433, 446 vdd., res.11-13.
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1989 ve 1990 yıllannın 5. seviye gömüleri ile paralel kotta olan 4.
seviye mezarlan -önceki yıllarda olduğu gibi- gerek tipolojik, gerekse
kronolojik bakımdan homojen değildirler. 1991 dönemi çalışmalannda
bu seviyede sekiz adet mezar saptanmıştır (Resim: 10). Daha erken döneme ait olması gereken gömüler açmanın kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır. Bunlar "basit-toprak" türünde, hoker durumunda yatınlmış çocuk gömüleridir (Mezar No: 214-215; Resim: 13-14). Mezar çukurlan
alttaki B 11 no lu mekanın kısmen temel duvan üzerine gelecek şekilde
açılmışlardır. Bunlardan 214 no lu gömü ilginçtir: mezar çukurunun üzeri, diklemesine kınlan iri bir çömleğin parçalanyla kapatılmıştır (Resim:
14-15). Kabın karnı üzerinde, bilinçli olarak açıldığını düşündüğümüz,
düzgün olmayan bir delik vardır. Omuzu üzerinde -Urartu örneklerinden
tanıdığımız- çizilerek yapılmış bir yıldız motifi bulunan bu çömleğin sonradan bir mezar elemanı olarak kullanılması ilgi çekicidir (Ktg. No. 16;
Resim: 15). Yukanda değindiğimiz kann üzerindeki delik ise urne1erde
görülen delikleri çağnştırmaktadır. Taş-sandık türündeki 221 no lu mezarda ise iki cesede ait iskelet parçalan kanşık durumda ele geçirilmiştir.
Ancak, bir iskeletin bacak kemiklerinden gömülerin hoker tarzında olduğu anlaşılmaktadır (Resim: IZ). Bu seviye mezarlannda ölü armağınına
rastlanılmamıştır.

Yukanda tanımladığımız bu üç gömünün Geç Demir çağı'na ait olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, bu gömülerin Urartu yapı kompleksinin
yıkılıp kullanım dışı kaldığı, yani Urartı Devleti'nin sona erişinden hemen sonraya ait olduklan konumlanndan aniaşılabilmektedir. 1990 yılın
da gün ışığına çıkardığımız aynı konumdaki 140 nolu basit-toprak mezar
ve in-situ durumdaki ölü armağanlan bunlann tarihlenmesi konusunda
sağlam kanıtlar sağlamıştır'. Aynca, ölü armağanı olmamakla birlikte,
aynı seviyede ele geçirilen emzikli ve boyalı, fisto bezemeli, kap Geç Demir Çağ için yeni bir kanıt daha oluşturmaktadır (Resim: 16)'.

Urartu Yapı Katları
yılından beri 10 mekanı saptanmış olan Urartu yapı kompleksibatıya doğru uzanan en azından beş mekanı daha (B 11-15) ortaya
çıkanımıştır (Resim: 10, 17-19). Bu mekanların kısmen açılmış Olan birinin (B 15) tabanı saltaşı levhalarla döşelidir (Resim: ıo, 19). Buranın, B
2 mekanı gibi, sundurmalı bir avlu olması mümkündür. Nitekim, bu türde

1989

nin,

sundurma ve avluliı sivil mimari örneklerine bazı Urartu merkezlerinde
(5)
(6)
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140 no'lu mezar ve bulurınıları için bkz. M. T. Tarhan- V. Sevin, Bel/eten (baskıcla).
Dekorasyon açısından benzer bir çömlek parçası Lake'lerin önceki kazılarında cia bulunmuş
to: H.H. von der Osren, Orientalla 21 (1952), s. 318, Abb. VIIlI.

sıkça rastlanılmaktadır', Diğer mekanların
topraktır.

de

tabanlan ise

sıkıştırılmış

Küçiik buluntular: Yan 'Kalesi Höyüğü kazılannda elde edilen ve
çoğu tümlenebilir durumdaki keramilder genelde Urartu'nun bilinen
formlarını yinelerler. Ozellikle çanaklar (Ktg. No. L-9; Resim: 20/1-9);
benzerlerini Karmir-Blur'dan tanıdığımız, UZ11nca torba gövdeli depo
kaplan (Ktg. No. 14-15; Resim: 22/1-2)' ile şişkin karınlı, alçak boyunlu bir mutfak kabı (Ktg. No. 13; Resim: 21/4) ve hemen hemen
tüm Urartu merkezlerinden bildiğimiz bir karıdil (Ktg. No. 12; Resim: 21/3) söz konusu buluntulardır. Dalıa çok M.O. 7. yüzyıl özelliklerini gösteren bu kaplardan en ilginçlerini ise, yüksek ayaklı bir meyvelik (Ktg. No. 10; Resim: 21/1) ile bir matara (Ktg. No. 11; Resim: 2112)
oluşturur. Bu türde yüksek ayaklı kaplara M.O. 7. yüzyılda KarmirBlurs ve Bastam'da", olasılıkla yine aynı yüzyıla ait Altıntepe'den rastlanılmış olmakla birlikte, söz konusu örnekler şişkin ve yüksekçe karın
ve kapalı ağızlanyla bizinıkinden tümüyle farklıdırlar. En yakın benzer
ise yine Altıntepe'de"ele geçirilmiştir. Açık kalıverengi olması nedeniyle
M.O. 7. yüzyıla ait olduğu anlaşılan matara ise şimdilik tek örnek durumundadır.

B)LlOAÇMAS/
Yan Kalesi Höyüğü'nün en ilginç özelliklerinden biri M.Ö. 1. binyı
la ait kesintisiz bir tabakalanmanın izleri ile erken 2. binyıla ait boyalı
keramik malzemeleri vermiş olmasıdır (Resim: 23). Bir yapı katına bağ
lı olarak saptanamamış olan Urartu Krallığı öncesine ait bu evreleri belirleyebilmek amacıyla, L 10 plônkaresinin güney kesiminde 9.50 x 2.00
m lik bir sondaj çalışması yapılmıştır. Ancak, bu çalışmalar sırasında
belirlenen amaçlara ulaşılabilmiş değildir. çünkü, bu sondaj çalışma
sında Urartu mimarisiyle ilişkili olan çanak-çömlek parçalan, bir taş
damga mühür (Env. No. YK. 91. 44n) ve pişmemiş kilden bir boğa figürini (Env. No. YK. 91. 47/8) gibi buluntular veren küllü toprağın hemen
altında İlk Tunç çağı'nın iyi bilinen siyalı açkılı çanak-çömlek parçalan
ele geçirilmiştir. Bunun dışında herhangi bir mimariye rastlanılmış değil
dir.
Benzer avlulu örnekler için bkz. T. B. Forbes, Uranian Architecture (1983), lig. 67 (Karmir-Blur), fig. 72 (Arnıavir).
(8) B. Piotrovskii, Urartu (1969) res. 56; ay. yaz., Karmir-Blur (1970) Res. 67.
(9) B. Piotrovskii, Urartu (1969) res. 47.
(10) S. Kroll, Keramik urartllischer Festungen in Iran (1976). s. 129, Typ. 47 c.
(ll) K. Emre, Belleten 131 (1969), s. 284, res. 19.
(12) K. Emre, ayn. esr., s. 285.1ev. III14.
(7)
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Konservasyon Çalışmaları
Höyüğün batı ucundaki L 9- 10 ve K 10 plankarelerinde ortaya çıkar
dığımız Urartu kompleksinin tüm duvarları, geçen yıllarda olduğu gibi
çamur tabakası, saltaşı kaplama ve saman katkılı çamur ma1ıya ile örtü1erek koruma altına alınmıştır (Resim: 18-19). 1989 yılından beri uyguladı
ğımız bu yöntemin koruyucu anlamda, ocak taşı-ı-çamur harç-ı-kerpiç tuğ
la düzenindeki duvar dokularının doğa etkilerine karşı Doğu Anadolu
Bölgesi'nde oldukça başarılı sonuçlar verdiği tarafımızdan gözlemlenmiş
tir. 1990'da Van'daki araştırma merkezimizde gerçekleştirilen
Uluslararası Anadolu Demir Çağla'n Sempozyumu'na katılan meslektaşları
mız da uygulanan bu yöntemin çok isabetli olduğu konusunda görüş birliğine vanruşlardır.

m.

1991 BULUNru KATAW(;U (Klg)

i.

(Resim: 20/1) Çanak p./çap 15 cm / çark yapımı / kirerrıit (10 R 5/6) renkte hamurlu
munınun renginde astarlı i orta pişirilmiş i orta kurn katkılı i açkılı i yer yer siyahlık1ar
Urarıu t VKH-KlO açması-AlM / YK. 91.22.

2.

(Resim: 20/2) Çanak p./ çap 13 cm / çark yapımı/ pembe (10 R 6/6) renkte hamur1u / hamurunun renginde asıarlı i kötü pişirilmiş i ortakum katkılı i yer yer siyahlıklar var i Urartu
'VKH-LJO açması All / YK. 91.11.

3.

(Resim: 20/3) Çanak p./ çap 14 cm / çark yapımı/ kirernit (10 R 5/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarh i orta pişirilmiş i kabakum katkılı i yer yer renkte açıklaşma görülüyor / Urarıu t VKH-KlO açması-Aliç / YK. 91.14/2.

4.

(Resim: 20/4) Çanak p./ çap 12 cm / çark yapımı / kızıl kiremit (10 R 5/8) renkte hamurlu /
hamurunun renginde astarlı / orta pişirilmiş / ince kum katkılı / açkılı / Urartu t VKH-LlO
açması-All] YK. 91.3.

S.

(Resim: 20/5) Çanak p. / çap 17 cm / çark yapnnı / kahve (S YR 5/6) renkte hamurln / kiremit (10 R 5/6) renkte astarlı / orta pişirilrrıiş / orta kum katkılı / açkılı / yer yer siyalılıklar
var / Urarıu t VKH-K10 açması-AlM /VK. 91.24.

6.

(Resim: 20/6) Çanak p./ çap 24 cm / çark yapımı / kirernit (10 R 5/6) renkte hamurlu / hamurunun renginde astarlı i orta pişirilrrıiş i ortakum katkılı i açkılı i yer yer siyahlıklar var i
Urartu ı VKH--K10 açması-AlM / YK. 91. 27.

7.

(Resim: 20fi) Çanak p./ çap 18 cm / çark yapnnı / kahve (S YR 5/6) renkte hamurlu / kiremit (10 R 5/6) renkte astarlı / iyi pişirilmiş / orta kum katkılı / açkılı / Urartu ı VKH-KIO açrruısı AlM / YK. 91.26.

8.

(Resim: 20/8) Çanak p./ çap 16 cm / çark yapnnı/ kiremit (10 R 5/6) renkte hamurlu /koyu
kiremit (10 R 4/6) renkte astarlı / iyi pişirilmiş / ince kum katkıh / açkı1ı/ Urarıu (Biaini) ,
VKH-LJOaçması-AlI/ VK.91.2

9.

(Resim: 2019) Çanak / çap 14.7 cm / çark yapımı / kahve (S YR 5/6) renkte hamur1u / koyu
kiremit (10 R 4/6) renkte astarlı / orta pişirilrrıiş / ince kum katkılı / açkılı / Urartu (Biaini) '
VKH-KlO açması-AlM / YK. 91.16/5.

10.

(Resim: 21/1) Meyvelik / çap 17 cm / çark yapnnı/ kızıl kiremit (10 R 5/8) renkte hamurlu /
hamurunun renginde astarlı i orta pişirilmiş i kaba kurn katkılı i yer yer siyahlıklar var i
Urarlu tVKH-K10 açması-Altd NK.91.19/1.
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/ havar i

11.

(Resim: 21f2) Matara i çap 3 cm i çark yapunı i açık kahve (7.5 YR 6/6) renkte hamurlu i
hamurunun renginde astarlı i iyi pişirilmiş i ince kum kaıkılı i açkılı i Urartu t VKH-KIO açması-AJM NK. 91. 18/3.

12.

(Resim: 21/3) Kandili çap 15 cm i el yapımı i kahve (2.5 YR 5/6) renkte hamurlu i hamururunun renginde astarlı i orta pişirilmiş i orta kum kaıkılı i açkılı l Uramü VKH-KIO açması
AJM i YK. 91. 33/6.

13.

(Resim: 21/4) Çömlek (mutfak kabı) i çap 22 cm i çark yapımı i kahve (2.5 YR 4/6) renkte
hamurlu i hamurunım renginde astarlı i kötü pişirilmiş i kaba kum kaıkılı i pişme nedeniyle
rengi genelde siyah i açkılıl Urarıu t VKH-KIO açması-AJM! YK. 91. 46/(2).

14.

(Resim: 22/1) Çömlek i çap 14 cm i çark yapımı i kızıl kiremit.1 (10 R 5/8) renkte hamurlu i
renginde astarlı i orta pişirilmiş i orta kum kaıkılı i açkı1ı i yer yer siyaJılık1ar
var i Urartu t VKH-KIO açması-AJM IYK. 91.95.

hamurımım

15.

(Resim: 22f2) Çömlek i çap 14 cm i çark yapımı i kızıl kiremit (10 R 5/8) renkte hamurlu i
renginde astarlı i orta pişirilmiş i orta kum katkılı i açkıh i yer yer siyaJılık1ar
var (Urartu t VKH-KIO açması-AJM! YK. 91.94.

16.

(Resim: 15) Çönı1ekl çap 34.5 cm i çark yapımı i kahverengi (5 YR 5/6) hamurlu i hamurunım renginde astarlı i kötü pişirilnılş i kaba kum kaıkılı i hafif açkılı i pişme nedeniyle kızıl,
siyah renkler çoğunlukta l Urartu t VKH-KIO açması-AJM! YK. 91.21/4.

hamurımun
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Resim: 3- Yukan SitadeI açması,

Resim: 4- Yukarı Sitadel

416

açması

doğudan

Resim: 5-

Yukarı Sitadel açması Osmanlı mekanı, batıdan

Resim:6- Osmanlı mekanı, kuzeyden
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Resim: 7- Orta

çağ-Osmanlı

Resim: 8- Osmanlı lüleleri
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parçalan
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Resim: 9- Topografık plan ve açmalar. 1991
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Resim: 11- Höyük, kuzeyden

Resim: 12- Taş-sarıdık mezar (No: 221)
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Resim: 13- Basit-toprak mezar (No: 215)

Resim: 14- Çömlek

422

kapaklı

basit-toprak mezar (No: 214), a)

açılmadan

önce; b)

açıldıktan
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Resim: 15- Çömlek-kapaklı basit-toprak mezar (No: 214)
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Resim: 16- Fisto bezemeli emzikli kap

Resim: 17- Urartu
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yapı

kompleksi, kuzeyden

Resim: 18- K 10 açması. Urartu

yapı

Resim: 19- Konservasyon sonrası,

kompleksi konservasyon çalışmaları

batıdan
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Resim: 20- Urarttı çanakları
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VAN AYANİs (AGARTl) KALESİ KAZıLARı,
1990-1991
Altan ÇİLİNGİROOLU*
Van-Ayanis Kalesi 1990 kazılan Van Müze Müdürlüğü'nünbaşkan
lığında ve Prof.Dr. Altan Çilingiroğlu'nun bilimsel başkanlığı ve sorumluluğunda 6 Temmuz/IS Ağustos 1990 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Kazı ekibi Van Müze Müdürü Ersin Kavaklı, Araştırma Görevlisi Zafer
Derin, Uzman Haluk Sağlamtimur ve Ege Universitesi arkeoloji öğrenci

leri Oya San, Ozlem Çevik, Ozlem Akşan, İlknur Erbıçaklar, Engin Akdeniz, Bilgin Şentürk, Olcay Kenar ve Serkan Beyoğlu'ndan oluşmaktay
dı.

Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü
ve Van Valiliği tarafından düzenlenen III. Uluslararası Anadolu Demir
Çağlan Sempozyumu'nun Van'da yapılması nedeniyle bu kente gelen 65
yabancı ve 15 yerli bilim adamı Ayanis kalesini ziyaret etmişler ve bize
çok yararlı önerilerde bulunmuşlardır. Sempozyuma katılan tüm bilim
adamlarına bu yazıyı fırsat bilerek teşekkür etmeği borç bilirim. Van Valiliği ile Kültür Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği ayanis kazıla
nnı finanse eden Van Ozel İdaresine ve özellikle Van Valisi Sayın Adnan Darendeliler'e minnettanm.
1990 Ayanis Kalesi kazılan kalenin
da sürdürüldü.

farklı

yönlerinde

açılan beş

alan-

i No lu Alan (Resim: l)

Bu alandaki çalışmalara 1989 yılında başlanılmış ve kalenin doğu
kesimindeki savunma sistemine ait sur duvar kalıntılan gün ışığına çıkar
tılmıştı. 1990 yılı çalışmalan ile bu alanda varolan sur-teras duvannın
36.50 m lik bir bölümü açığa çıkarılmıştır, Sur duvarlannın ilk taş sırası
bütün Urartu sur duvarlannda gözlenen ortak bir özellik olarak anakaya
•

Prof. Dr. Altan çnrsomoöuı Ege üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü 35ıOO Bornova-ıZMIR.
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açılan sur temel yatak1an üzerine oturmaktadır. Duvar 3 veya bazı durunı1arda 4 taş sırası yüksekliğe varınaktadır. Bu yükseklik taş duvann gerçek yüksekliği olmalıdır. En üst taş sırasının üzerinde in-situ olarak ele geçen "löyferler" bu durumu kanıtlamaktadır. Kaba ocak taşlann
dan inşa edilen duvar farklı uzunluklarda, dik açılı girinti ve çıkıntılar yaparak bu kesimde kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Sur duvannın güneye doğru uzanan bölümünün izlenmesi tahribat nedeniyle kesintiye uğramıştır. Bu nedenle çalışmalar bu yıl için talıribatın olmadığı
kuzey yönde sürdürülmüştür.

üzerine

Sur duvannın ilk taş sırasının oturtulduğu anakaya üzerinde yeralan
çatlaklar küçük taşlarla kireç taşının öğütülmesinden elde edilen bir tür
harç ile karıştırılarak kapatılmıştır.
i no lu alanda ele geçen çanak çömlekler büyük oranda kırmızı perBun1ann yanında demirden ve tunçtan yapıl

dahlı Urartu keramikleridir.
mış ok uçları ele geçmiştir.

III No lu Alan (Resim: 2)
Kalenin üst kesimindeki E18, El9, H18 ve H19 plankarelerirri kapsayan III no lu alan içindeki çalışmalara 1989 yılında başlanmıştı. Bu alanda ortaya çıkartılan iki mekanlı "A" yapısı bu yıl tamamen açılmıştır. Bu
yapının iki yanında, bir başka deyişle "A" yapısının güney ve kuzeyindeki alanlarda çalışmalar genişletilmiştir. Elde edilen veriler yapının ait olduğu dönemi ve işlevi hakkında bilgi sağlanmıştır. "A" mekanının kuzey
ve güneyinde yer alan ve kalınlıklan 2.00-2.50 metreyi bulan duvarların
uçlannda doğu taraftan yuvarlatılmış kuleler vardır. "A" yapısının ve kuleierin girişlerinin batıdan olması bu kompleksin kalenin batı ucunda inşa
edilen yapılan korumak amacıyla yapıldığını gösterebilir. "A" mekanını
da içeren bu yapı kompleksi üç onarım evresi geçirmiştir. Bu onarımlar
da Urartu sur duvarlanndan söküldüğü anlaşılan siyah andezit taş bloklan da kullanılmıştır.
Mekanların içinden ve taş duvarların arasından bol miktarda Urartu
çanak çönı1eği ile birlikte Orta Çağ'a ait sırlı veya sırsız keramik: parçalan ele geçmiştir. Mekanların tabanlan üzerinden elde edilen çanak çömlekler bütünüyle Orta Çağ'a aittir. Urartu keramikleri ise Orta Çağ'a ait
olan bu yapı kompleksinin yer yer talırip ettiği Urartu kerpiç duvarlan seviyesinde ele geçmiştir. -3.70 metreden itibaren gözlenen Urartu kerpiç
duvannın iç yüzünde yoğun bir yangının izleri vardır. Bu yangın 1990 yı
lında çalışılan diğer alanlarda da ortaya çıkmıştır.
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V. No lu Alan (Resim: 3)
1989 yılında bulduğumuz ve küçük bir bölümünü açtığımız güney
sur duvarlanndaki çalışmalarımız 1990 yılında G31, G32 ve G33 plankarelerinde yürütüldü. Kalenin en üst noktasından ortalama 20.00 metre
aşağıda yeralan surduvarlannın doğudaki bir bölümünün tahrip edildiği
gözlenmiştir. Sur duvarlannın batıya doğru izlenmesine devam edilmiş
ve 1990 yılında toplam 15.60 metre sur duvan açılmıştır. Andezit taşın
dan dikdörtgen taş bloklan kullanılarak yapılan sur duvarlan ana kaya
üzerine oturtıılmuştur, Sur duvannın arka bölümünde birikebilecek yağ
mur ve kar sulanmn surun dışına atılabilmesi için anakaya üzerinde drenaj kanallan ve sur içine kanallar açılmıştır.
Duvar üzerinde farklı aralıklarda girinti ve çıkıntılann yeraldığı gözlenmektedir. Anakaya üzerinde varolan çatlaklar 1. no lu alanda olduğu
gibi blokaj ile doldurulmuştur. Ancak bu örnekte blokajda kullanılan
madde kireç taşı değil, duvann yapımında kullanılan andezit taş bloklanmn yontıılmasındanarta kalan artıklardır. Sur duvannın yapımında kullanılan taş malzeme Ayanis Kalesi'ne 35 km uzaklıktaki Timar Köyü taş
ocaklanndan elde edilmiştir. Bu yörede 1990 yılında yaptığımız yüzey
araştırmalan bu durumukanıtlarmştır.
En üstteki taş bloklannın üzerinde ortaya çıkanlan löyferlerin varlığı
duvarlannın gerçek yüksekliğinin günümüze dek korunduğunugöstermiştir. Löyferler yardımıyla taş temele bağladığı bilinen kerpiç kısım
bazı yerlerde 2.65 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Bu kısım çamur ve
samandan oluşan bir harç ile sıvanarak korunma altına alınmıştır.
sur

V. no lu alanın kazısı sırasında elegeçen küçük buluntıılar daha çok
Urartu Dönemi'ne ait olan keramikler, tıınç ve demirden yapılmış ok ucu
ve mızrak uçlandır.

VI. No lu Alan
Kalenin en üst noktasında yeralan düzlüğü çevrelediği gözlenen dikdörtgen yapının özelliklerini ve amacını anlayabilmek amacıyla yapının
kuzey uzun duvanndan başlayan ve 2.00x20.00 metre ölçüleriyle olan bir
deneme açmasının açılmasına karar verildi. Alanı çevreleyen taş duvarın
1.05 metre genişliğinde ve ancak 0.65 metre derinliğinde olduğu anlaşıl
dı. Güneye doğru ilerleyen çalışmalar bu bölümde kerpiç duvar kalıntıla
nnın varlığım kanıtladı. Bu nedenle deneme açmasmın boyutlannın genişletilmesinin gerekli olduğu anlaşıldı. Bu amaçla alan C24c-d, C25 b-d
plankarelerini de içine alacak şekilde genişletildi. Yüzey toprağının
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0.44 m altında, doğu-batı doğrultusunda uzanan kerpiç bir duvarın varlığı
bulundu. Bu kazı sezonunda kerpiç duvar 1.50 m derine dek izlenmesine
karşın henüz duvarın ait olduğu tabana erişilemedi. Duvarın iç yüzünün
yoğun bir yangın ile temasa geçmiş olduğu gözlenmektedir.
1990 kazı döneminde bu alandan ele geçen küçük buluntular Ayanis
Kalesi'nin önemli bir merkez olduğunun müjdesini vermektedir. Ele geçen keramikler tamamiyle kırmızı perdahlı Urartu mallarıdır. Altından
yapılıınş çeşitli süs eşyaları, ahşap veya tunç eşyaların üzerlerini kaplayan işlemeli altın varak parçaları, işlemeli taş kap parçaları bulunan küçük eserlerin bazılarıdır. Uzerlerinde Urartu çivi yazısı bulunan pişmiş
toprak bullalar ve yarısı kınk olmasına karşın Urartu'nun 22. tableti olan
pişmiş-toprak tablet içerikleri açısından son derece ilginçtir.
VII. No lu Alan (Resim: 4)

Kalenin batı ucunda yeralan Glôa-b, aıs ac-d, H16a ve H1Sc karelerini de içeren yeni bir kazı alanı açmanın gerekli olduğuna karar verilmiş ve çalışnıaların bir bölümü bu alanda yoğunlaştırılmıştır. Yüzey toprağının 0.30-0.40 metre altında küçük taşların kullanılmasıyla yapılmış
ve yer yer tahrip olmuş Orta Çağ'a ait bir mekanın varlığı saptanmıştır.
Basit bir yapıya ait olduğu anlaşılan duvarların çizimleri yapılıp resimleri
çekildikten sonra kaldınlmıştır. Kaldınlan bu duvarların altında-7.0S
metrede kalınlığı yaklaşık 1.0 m yi bulan bir yangın tabakasına rastlandı.
Yangın tabakası içinde çok sayıda kırık andezit taşı parçaları çıktı. Orta
çağ duvarlarının yer yer Urartu duvarları üzerine yapıldığı gözlendi. Bazı yerlerde iki tabaka arasında boşluk yoktur.
Yangın tabakasının altında doğu-batı yönünde uzanan ve kalınlığı
2.50 metre olan bir duvar çok büyük kireç taşı bloklarından inşa edilmiş
tir. Duvarın 1990 yılında ortaya çıkartılan bölümü 12.50 m dir. Sözkonusu duvarın bu alanda yeralan anıtsal bir yapıya temel teşkil ettiği anlaşıl
maktadır. Bu yapının taş temel ile aynı seviyede olan mekanlarının depo
mekanları olarak kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Anıtsal duvarın kuzey
bölümünde ele geçen ve sayıları bugün için 18'i bulan Urartu küpleri bunu kanıtlamaktadır. Küplerin karın çapları 1.20 m ye erişmektedir. Duvarın güney tarafında genişliği 2.60 m yi bulan iki platform duvara bitişik
durumdadır. İki platform arasında ve platformların üzerinde çok sayıda
küçük küp ve depo kabı ele geçmiştir. Yoğun bir yangın geçirdiği anlaşı
lan bu mekanlarda daha küçük kaplar kullanılarak depolama yapılmıştır.
Urartu saray yapılarında varlığı bilinen depo yapılarına yeni bir örnek
teşkil edecek olan yapı en az iki katlı olmalıdır.
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1991

Yılı Çalışmaları

1991 yılı kazılan Van Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Ar. Gör. Gülriz Kozbe, Ar. Gör. Zafer
Derin, Uzman Haluk SağlamtimurvYüksek Lisans Oğrencisi Oya San,
Engin Akdeniz, arkeoloji öğrencisi Ozlem Çevik, İlknur Erbıçak1ar, Serkan Beyoğlu, Ahmet Koral ve OlCay Kenar'dan oluşan bir ekip ile sürdürüldü.
1991 yılı Ayanis kazılan önceki yıllarda açılmasına başlanan VI ve
VII. no lu alanlarda "geniş açma" şekline dönüştürülerek yürütüldü. VI
no lu alanda geçen yıl -2.85 metrede bırakılan kazılar D25b plankaresine doğru genişletildi. Geçen yılortaya çıkartılan yıkık kerpiçlerin altında
siyah andezit taşından yapıldığı anlaşılan bir payenin en üst taş sırası ortaya çıktı (Resim: 5). Kazılar devam ettikçe payenin köşe risalitlerine sahip olduğu ve doğrudan anakaya üzerine oturtulduğu anlaşıldı. Diğer bazı
Urartu kalelerinde görülen paye altındaki kireçtaşı kaide Ayanis örneğin
de bulunamadı. Yoğun bir yangının izleri açıkça gözlenen payenin üzerindeki kerpiç kısım in situ olarak 1.30 metreye dekgünümüze korunarak
gelmiştir. Kerpiç kısmın üzeri sıvanmış ve beyaza boyanmıştır. Payenin
kazılması sırasında her seviyede yoğun ahşap hatıllar ve döşeme tahtalan
dikkat çekmiştir. İkinci kata ve çatıya ait olduğu anlaşılan ahşaplar büyük oranda yanmıştır. Bunlardan alınan yüzlerce örnek ağaç halkalan çalışmalan için ABD Comell Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Sözkonusu
alandan ele geçen üzeri çeşitli motiflerle süslenmiş taş kaplar sadece
Ayanis Kalesi için değil tüm Urartu sanatı için de önemli malzeme topluluğudur.

Bulunan bu paye, bu alanda olması muhtemel diğer payelerle birlikte, ikinci katı ve çatısı payelerle taşınan bir yapıya ait olmalıdır. Yapının
planı ile ilgili fazla bir ipucunun şimdilik olmamasına karşın doğu-batı
doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir yapı olduğu sanılmaktadır. Arazinin
durumu böyle bir planı gerektirmektedir.
Payeli salon olarak adlandırdığımız bu yapının tabanı sıkıştırılmış
topraktandır. Sıkıştırılmış toprak doğrudan anakaya üzerine koyularak
düzeltilmiştir. Zemin üzerinde açmanın kıızeydoğu köşesinde ağız çapı
0.84 metre, yüksekliği 1.06 metre olan kırık durumda bir küp ele geçmiş
tir. Benzerlerini bazı Urartu kemerleri üzerindeki merasim sahnelerinde
gördüğümüz küpün ağız kenannın içine ve dışına küpün kapasitesi resim
yazısı ile yazılmıştır (Resim: 6). Küpün yanında ele geçen tunç ve demir
kııllanılarak yapılmış buluntu parçalan bu küpün kapağına ait olmalıdır.
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Yoğun yangın nedeniyle parçalanan ve hemen payenin yanına dökülen parçalar toplanarak yerlerine yapıştırılmıştır, Kerpiç kısım da onarıla
rak ve sıvanarak koruma altına alınmıştır.

1991 yılı çalışmalarının yürütüldüğü ikinci geniş açma vn no lu
Kalenin batı ucunda yer alan ve orta çağ katının altında Urartu'ya ait depo mekanlarının ortaya çıktığı bu alandaki çalışmalar kuzeye
ve güneye doğru genişletilerek sürdürüldü. Alanın bu bölümünde iki sıra
taş sırasından oluşan ve yüzey toprağına çok yakın ele geçen orta çağ
duvarları bulundu. Bütünüyle Urartu dönemine ait pithosların yer aldığı
depoların üzerine inşa edilen orta çağ yapıları ele geçen iki adet Bizans
sikkesi ile M.S. 1 ı. yüzyıla tarihlenirler.
alandır.

vn

no lu alanın güneyindeki çalışmalar birkaç yıldan beri açılmasına
çalıştığımız depo mekanlarının yayılım alanını genişletmiştir. Bu alandaki 3 no lu mekanda yapılan kazılar 21 adet küçük küpün bulunmasını
sağlamıştır. Benzer kaplar 2 no lu mekan içinden de ele geçirildi. Bu buluntular kazılan yapının bodrum katının farklı türdeki malzemelerin depolandığı mekanların içerdiğini ve bu mekanlar içindeki küp ve depo
kaplarının rnekanlara göre farklılık gösterdiğini kanıtlamıştır.
Depo mekanlarını oluşturan ve güney-kuzey doğrultıısunda uzanan
duvarların iç yüzeyleri freskolarla süslenmiştir. Ele geçen çok sayıdaki
fresko parçaları üzerinde bitki motifleri yaygın olarak kullanılmıştır.
Freskolarda boya olarak kırmızı, mavi, beyaz ve devetüyü kullanılmıştır.
Depo yapısının taş temelli kerpiç duvarları taş ve toprak harcı kullanıla
rak onarılmıştır.
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Resim: 1- i no lu alan:

Resim: 2-

ın no

doğu

sur duvarlan,

lu alan: orta

doğudan

çağ yapılan
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Resim: 3- V no lu alan: güney surduvarlan güneyden

Resim: 4-
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vn no lu alan: Urartu depo yapıları güneyden

Resim: 5- VI no lu alan:

andeziı paye, kuzeydoğudan

Resim: 6- VII no lu alan: depo

yapılan

güneyden
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1991 YILI ANZAF URARTU KALELERİ KAZISI
OktayBEU1*
Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle Van Müze Müdürlüğü'nün başkanlığı ve bu satırların yazarının da
bilimsel başkanlık ve sorumluluğu alnnda yürütülen Van-Anzaf Urartu
Kaleleri kazısı 3 Eylül 1991'de başlamış ve 30 Eylül 1991 tarihinde sona
ermiştir. Kazı çalışmalarınabaşlamadan önce, 10 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında Aşağı ve Yukarı Anzaf kalelerinde topografık çalışmalar
yapılmıştır. Topografık çalışmalar VanDevlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nde görevli Harita Mühendisi Sayın Süleyman Karabayır'ın başkanlığı
altında Alihan Karaşan, Rıfkı Edremit, Halil Zorer ve Yakup Ayna'dan
oluşan topograflar tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımıza göstemen yakın ilgi ve yardımlanndan dolayı VanDevlet Su İşleri Bölge Müdür Muavini Sayın Celal Ozbahçeci ile Süleyman Karabayır ve ekibine
burada içtenlikle teşekkür ederim.
1991 yılı kazı bilim kurulumuza fı1olog olarak Prof. Dr. Ali M. Dinçol, Yrd. Doç. Dr. Belkıs Dinçol, Yüksek Lisansiyer Sema Sandalcı, Cüneyt Ançin, Van 100. Yıl Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Ar.
Gör. Vildan Sekmen ile öğrenci olarak İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi'nden Balıar Memiş, Gönül Tok, Dilek Sever, Selim Pullu, Rıfat
Özkan ve Rasim Koç katılmıştır,
Kazı

ve restorasyon

çalışmalarımız

"Arkeoloji ve Sanat

Yayınları

Araştırma Fonu"nun yanı sıra, Van İl üzel İdare Müdürlüğü'nün maddi

katkılarıyla gerçekleştirilmiştir-.Sağlanan maddi katkıdan dolayı Van Valisi Sayın Nurettin Turan'a, 11 üzel İdare Müdürü Saym Mehmet Atıl'a,
Arkeoloji ve Sanat Yayınları'nın salıibi ve yönetmeni Sayın Nezih Başge
len'e, Yukarı Anzaf Kalesi için yapılan yeni yol ve park alanı çalışmaları
na gerekli araç yardımı yapan Van Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne ve
kaleye giden yön levhalarını hazırlatıp diktirme işlemlerini üstlenen Van

•

Doç. Dr. Oktay BELll, Istanbul üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim
Dab, FEN-FTT 34459 Beyazıt-ISTANBUL.
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Karayolları

Bölge

Müdürlüğü'ne teşekkür etmeyi

zevkli bir görev saya-

nm.
Anzaf Kaleleri Van'ın II kın kuzeydoğusunda, bugünkü Van-İran
modern karayolu ve demiryolunun yakınında bulunmaktadır (Harita:1).
Eskiçağ'da stratejik yönden büyük bir öneme sahip olan Anzaf Kaleleri',
içinde iki Urartu başkentinin Tuşpa (bugünkü Van Kalesi) ve Rusahinili'nin (bugünkü Toprakkale) bulunduğu Van Ovası'm doğu yönünde koruyan en büyük askeri merkezlerdir. Oyle ki doğuda bugünkü Türk-İran
sınınna kadar uzanan coğrafi bölgede, Anzaf kalelerinden daha güçlü askeri ve ekonomik tesislere rastlanılmamaktadırs,
AŞAGI ANZAF KALESİ

62x98m büyüklüğünde dikdörtgen bir plana sahip olan Aşağı Anzaf
Kalesi, Urartu Kralı İşpuini (M.O. 830-810) döneminde kurulmuştur. Deniz seviyesinden 1900 m yüksekte bulunan kalenin girişinin güneybatı
kesimde yer aldığı sanılmaktadır'. Girişin bu kesimde yer almasının en
büyük nedeni, doğudan batı yönüne doğru şiddetli bir şekilde esen rüzgardan korunmak amacıyla olmalıdır.
Ne yazık ki bundan 10 yıl önce Aşağı Anzaf Kalesi'nin güney duvarları, Van-Ozalp modern karayolu yapma çalışmaları sırasında dozerler tarafından talırip edilmiştir (Resim: 1). Yıkılan duvar taşları arasında yapnıış olduğumuz titiz araştırma sonucunda bulmuş olduğumuz iki blok
üzerindeki çivi yazısı, kalenin hangi kral tarafından inşa ettirildiği ve neler yaptınldığı konusunda açıkça bilgi vermektedir (Resim: 2). 7 satırdan
oluşan her iki blok üzerindeki yazıtların aynı içeriğe sahip olduğu kazı filoloğumuz Prof. Dr. A.M. Dinçol ve B.Oinçol tarafından ifade edilmektedir', Ne yazık ki yazıtlı bloklardan birinin yarısı, halk tarafından tahrip
edilmiştir. Sağlam olan öteki yazıtta özetle şunlar okunmaktadır:

Sarduri oğlu işpuini, bu

sarayı inşa

ettirdi.

Şimdilik Aşağı Anzaf Kalesi'nin Urartular dönemindeki adının ne olduğunu bilemiyoruz. Urartu Krallığı'nın erken dönemine ait Aşağı Ka-

(1)

CA Bumey-G. RJ.Lawson. "Measured Plans ofUrartian Fortresses", Anatolian Studies lO,
1960, 181-182.; A. Çilirıgiroğhı, "Urarru Sur Duvarlan Üzerine Düşünceler", Arkeoloji ve
SI1IIIJ1 Dergisin. 1983 28 vd.
(2) O. Belli, "Van-Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı" - "Die Ausgrabıuıgen an der urartilİschen Festung Anzafbei Van", Arkeolojl ve Sanat 54-55,1992, 13.
(3) Kale kapısuıuı batıda yer aldığı konusunda bk. CA Bumey-O.RJ. Lawson, "Measured
Plans of Urartian Fcrtresses'', AnaıolianStudies LO, 1960, 181.
(4) Aşağı Kale'de bulıuıan yazıtlar, kazuıuı dilbilirocisi A.M. Dinçel ve B. Dinçol tarafından aynntılı olarak yayına hazırlanmaktadır.
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le'de gelecek yıl yapacağımız kazı çalışmaları, bugüne
meyen birçok soruna ışık tutacaktır.

değin

çözümlene-

YUKARI ANZAF KALESİ
Aşağı Kale'nin 800 m güneyinde daha yüksek bir tepe üzerinde bulunan Yukan Anzaf Kalesi, aşağı kaleden tam LO kat daha büyüktür (Resim: 3-4). Daha önce yapılan kaçak kazılarda ele geçirilen birçok çivi yazılı blok, Yukan Anzaf Kalesi'nin İşpuini oğlu Kral Menua (M.O. 810786) döneminde kurulmuş olduğunu göstermektedir'. Ortaya çıkanlan çivi yazılı sütun kaidesi ve diğer inşa yazıtlannın fazlalığı, Anzaf Kalesi'nin önemini ortaya koymaktadır- (Resim: 5). Köyevlerinin duvarlannda çok sayıda çivi yazılı taş bulunmaktadır (Resim: 6). Hatta denilebilir
ki, şimdiye kadar hiçbir Urartu kalesinden bu kadar çok çivi yazılı taş ele
geçirilememiştir.

Kalenin 1 km doğusunda dar bir boğaz üzerinde inşa edilen küçük
baraj da, yine aynı kral döneminde kurulmuştur. Günümüzde bile kuzeye
doğru uzanan verimli topraklarda yapılan tanrnın su gereksinmesini karşılayan Yukan Anzaf Barajı, erken dönem barajlanndan birini meydana
getirdiğinden, Urartu sulama sistemi için çok büyük bir önem taşımakta
dır'.

Yukan Anzaf Kalesi'nin diğer Urartu kalelerinden aynmlı olan bir
ilginç özelliği, kalenin doğu ve kuzeybatı eteğindeki kayalık kesimin düzeltilerek üzerine anıtsal kaya işaretlerinin yapılmış olmasıdır (Resim: 7). Urartu Krallığı'nın yayılım alanında toplam 12 yerde daha kaya
işareti bulunmasına karşın, hiçbir kalenin çevresine bu kadar güzel, büyük ve çok kaya işareti yapılmamıştırs, Toplam sayısı 21'i geçen kaya
işaretleri, çok çeşitli biçimlere sahiptir. Eskiçağ'da kayalıklara bu tür anıt
sal kaya işareti yapma geleneği, şimdilik yalnızca Urartu uygarlığında
görülmektedir. Bu kaya işaretlerinin Yukan Anzaf Kalesi'ni dinsel yönden kutsayarak, her türlü tehlikeye karşı koruma altına almış olduğu anlaşılmaktadır- .
başka

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

FW. König, Handbuch der chaldischen Inschriften (AfO, Beiheft 8),1955-57, Nr 46,55 a.;
P. Hulin, "New Urartian Inscribed Stones at Anzaf", Anasolian Studies i O, 1960, 205-207.
Yukarı Anzaf Kalesi'nde çıkarılan yayınlarımamış yazıtlar, kazının dilbilimeisi A.M. Dinçel
ve B. Dinçol tarafındanyayına hazırlanmaktadır.
O. Belli, "Van Bölgesi'nde Urartu Baraj ve Sulama Sisteminin Araştırılması, 1990" IX.
Araştırma Sonuçları Toplantısı 1991,482-484.
O. Belli, "Urartu Kalelerindeki Anıtsal Kaya Işaretleri" "Monuınenıa1eFelszeichen im Bereich urartllischen Festungsartlagen", Anadolu Araştırmaları IL, 1989,78 vdd.
O. Belli, "Van-Anzaf Uraını Kaleleri Kazısı", Arkeoloji ve Sanat 54-55, 1992, 16.
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Kale duvarlannın ve diğer mimari yapıların temellerinde kullanılan
milyonlarca metreküp kalker taşı, kalenin 250-300 m güneyinde yükselen
kalker kayalıklardan elde edilmiştir (Resim: 8). Zengin bir kireçtaşı kayalığına sahip olan bu tepe, görünümünden dolayı günümüzde bile "Beyaztaş Tepe" olarak isimlendirilmektedir. Beyaztaş Tepe'nin hemen batı eteğinde, küçük bir atölye bulunmaktadır. Diğer Urartu taş atölyelerinde
olduğu gibi, buradaki atölyede de taşların kabaca işlendiği, en son işle
menin ise taşın bizzat kullanılacağı yerde yapıldığı anlaşılmaktadır. Atölyede işlenmiş ve yan işlendiği halde çeşitli nedenlerden dolayı taşınma
dan bırakılan tonlarca ağırlıktaki taş blokları, sanki günümüzde terkedilmiş bir atölyenin görünümünü yansıtmaktadır. Gerek atölyeden, gerekse
kaleden kullanılan taşlardan aldığımız örneklerin petrografık analizlerinde, bunlann aynı taş türü olduğunu ve Beyaztaş Tepe'den getirildiğini kanıtlamıştır",

ÇAUŞMA

ALANI

1991 yılı kazı çalışmamızın odak noktasını, Yııkan Anzaf Kalesi'nin
güneyinde yer alan en yüksek tepe oluşturmuştur. Kazıya burada başla
mak isteğimizin en büyük nedeni, tapınağın bu kesimde yer almış olduğuna inanmamızdan dolayıdır. Çüııkü Kral Menua döneminde kurulan
Patnos-Aznavurtepe ve Körzüt kalelerindeki tapınaklar da, kalelerin güney sur duvarlanna yakın bir yerde bulunmaktadır. Deniz seviyesinden
1995 m yüksekliğindeki bu tepeden batıya bakıldığında Van Gölü, doğu
ya bakıldığında ise Erçek Gölü tüm haşmetiyle görülebilmektedir. Bu
yüzden Yııkan Anzaf Kalesi, Anadolu'da şimdilik deniz seviyesinden en
yüksek rakımlı kazı yerini oluşturmaktadır.
Yapmış olduğumuz kazıda, tapınak avlusuna batı yönünde ana kayadan oyularak açılan 9,5 m uzunluğunda bir koridordan girildiğini ortaya
çıkardık (Çizim: 1). Koridordan tapınak avlusuna geçişi sağlayan ilk kapı
koridorun her iki tarafına örülerı birer duvarla sağlanmıştır (Resim: 9).
Tapınak avlusundan gelen atık sulann sur dışına akıtılmasını sağlayan ve
ana kaya içinde oyulan kanal, bu duvann altından geçirilerek, güney sur
duvanndan dışanya akıtılmıştır. Ana kayanın üstü, dikdörtgen biçinıli
kumtaşı bloklar ile mozaik gibi kaplanmıştır.
Kapı boşluğunun hemen kuzeydoğu köşesinde yer alan ahşap kapı
direği, kapı ile birlikte şiddetli bir şekilde yanarak kömürleşmiştir. Ahşap
kapının yaklaşık 3 cm kalınlığında olduğunu, kömürleşmiş ahşap kapı
(10) Taş örneklerin petrografık analizleri, İstanbul Teknik üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji
Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Dr. Erdinç Yiğitbaş tarafından yapılmıştır. Sayın Dr. E.
Yiğitbaş'a yapağı özverili ve değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
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parçası doğrulamaktadır. Kapının bronz şeritlerle kaplı olduğunu, ahşaba
kabara başlı çivilerle perçinlenen bronz parçaları doğrulamaktadır. Ahşap
direğin ve kapının şiddetli bir şekilde yanmasıyla, bronz levhaların çok
büyük zarar gördüğü ve form değiştirdiği görülmektedir. Yanan ahşap
kapıyla birlikte birbirine yapışmiş bir vaziyette ve toplu olarak bulduğu
muz bronz parçalarının toplam ağırlığı 12 kilodan fazladır. Çeşitli eşya
ve silahlardan oluşan bronz eserlerin gerçek ağırlıklarının 13-15 kilo kadar oldukları anlaşılmaktadır. Bunların büyük bir kısmını, birbiri içine
zincir gibi geçen bilezik biçimli kalın halkalar oluşturmaktadır (Resim:
10). Kabaca yarım aya benzeyen bronz halkaların her biri, 550-700 gr
ağırlığındadır. Bronz halkalar geçirmiş oldukları şiddetli yangından dolayı gerçek ağırlıklarınıkaybetmişlerdir.Hatta bazı halkaların yangının şid
detiııden ve nemden etkilenerek tebeşir gibi oldukları görülmüştür. Van
Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Şark Eserleri Bölümü'nde
bulunan benzer halkaların ağırlıklarının 700- 1.350 gr arasında değişmesi,
bu halkaların da yanmadan ve oksitlenmeden önce daha ağır olabileceği
ne işaret etmektedir (Resim: 11).

Uç kısımları çizgi bezemeyle süslenen yarım aybiçimli bu halkaların
Urartu Krallığı döneminde hangi amaçla kullanıldıklarını şimdilik kesiıı
olarak bilemiyoruz. Urartu mezarlarında iskeletlerin ayak bileklerinde
benzer halkalar şimdilik bulunmamışuro. Oysa Kuzeybatı İran'da Haftawan Tepe" ve Luristan'daki» mezarlıklarda, kadın iskeletlerinin ayak bileklerinde benzer halkalara rastlanılmıştır, Ancak onalama olarak 800900 gr arasında değişen bu halkaların bayanların ayak bileklerinde süs
amacıyla takıldığını düşünmek, bir kölenin taşıdığı halkadan daha acı veren bir olayolmalıdır. Şimdiye kadar toplam sayıları çok az olan bu tür
halkaların hangi amaçla kullanıldıklarını, ileride ortaya çıkacak olan yeni
arkeolojik buluntuların yardımıyla öğrenebileceğiz.
Bizim içiıı
kaların kapı ile

çok büyük bir öneme sahip olan yarını ay biçimli bu halilgili olup olmadığını da şimdilik bilemiyoruz. Once radyografi yöntemiyle röntgenleri çekilecek olan bronz halkalar üzerinde daha sonra temizlik çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak olan bu çalışmaların
bronz halkaların işlevlerine yardımcı olacağına iııanmaktayız.
Kömürleşmişahşap direk ve kapı parçalarına yapışmiş olarak çok sadisk, miğfer, zırh pulu, at koşum takımı ve diğer bronz eşya parçalada bulunmuştur. Bronz eşya ve silahların tapınakta kullanılan eşya ve

yıda

n

(11 ) K. KohImeyer, "Armlets", Urartu, A Metalworking Center in the First Mi/lemam B.C.E.,
(ed. R. Merhav), Jerusalem ı99I, 179.
(ı2) C.A.Bumey, "Excavaıions al Haftavan Tepe 1968", Iran 8, 1970,lev. IV b-c.; C.A. Bumey,
"Excavaıions al Haftavan Tepe 1969", Iran LO, ı970, res. 8-9,lev. ILIa.
(ı3) L.vandenBerghe, Luristan ı983, 108, res. 255-256.
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silahlar olduğu sanılmaktadır. Öyle anlaşılmaktadır ki, kalenin tahribi sı

rasında tapınak avlusunda ve diğer mekanlarda yangından büyük ölçüde
etkilenen miğfer, disk ve diğer bronz eşyalar, daha sonra tapınak avlusuna yerleşen Orta çağ iskancıları tarafından toplanarak buraya atılmıştır.
Taş ve toprak altında ezilen ve nemden iyice etkilenen bronz eşya ve si-

Iahlar, yüzlerce parçaya ayrılmıştır. Bronz parçaları üzerinde İstanbul
Universitesi Edebiyat Fakültesi Laboratuarında koruma ve konservasyon
çalışmalarına başlamlmıştırv. Temizlenen bazı bronz disk ve levhalar
üzerindeki savaş sahneleri, Urartu Krallığı'nın erken dönem resim sanatı
na yepyeni boyutlar kazandırmaktadır. Daha önce Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Urartu yerleşim merkezleri ve mezarlıklarında halkın yaptığı kaçak kazılarda da erken döneme tarihlenen benzer buluntular ele geçirilmiştir. Ancak bunların nereden ve nasıl bulunduklannın kesin olarak bilinememesi, birçok karanlık ve kuşkulu sorunu da beraberinde bilim dünyasına getirmişti. Bu yüzden ilk kez kesin olarak tarihlenebilen bir kalenin tapınak avlusunun giriş kapısında ortaya çıkarılan bronz levhalar üzerindeki resim sanatı, Urartu arkeolojisi için çok büyük bir önem taşımak
tadır.
Bazı bronz levhalardan radyografı yöntemiyle filimlerinin çekilmesi
sonucunda, üç ayrı parça üzerinde çivi yazısının olduğu görülmüştür".
Yazıtlarda Kral Menua'nın adı değil, babası İşpuini'nin adı okunmaktadır
(Çizim: 2). Haldi tapınağı yazıtında da açıkça okunduğu gibi, Yukarı Anzaf Kalesi Menua tarafından kurulmuştur. İşpuini'ye ait yazıtlı bronz eşya
ve silahın oğlu Menua tarafından kurulan kalenin tapınağında bulunması,
fazla yadırganacak bir olay değildir. Zira bu tür taşınabilir bronz eşya ve
silahlara Transkafkasya'da Teişebaini kalesinde de rastlanılrnıştır». Irpuini kalesi eski önemini yitirince, içindeki eşyalar yeni kurulan Teişebaini
kalesine taşınmıştır.
Yukarı Anzaf Kalesi'nde ortaya çıkarılan bronz eserler üzerindeki çivi yazısı, kesin tarihlerne vermesi açısından çok büyük bir önem taşımak
tadır. Labaratuarda temizlik çalışmaları yapılan diğer bronz parçaları üzerinde de yeni yazıtların ortaya çıkacağına inanmaktayız'", İlk kez bilimsel
olarak yapılan bir kazıda Kral Işpuini'ye ait çivi yazılı bronz eserlerin or-

(14) Bronz eserler üzerindeki
(15)

onarım

ve konservasyon

çalışmaları,

Dr. Sait Başaran'ın denetimi

altında yapılmaktadır. Değerli meslektaşırn Dr. S. Başaran'a yapmış olduğu titiz ve özverili
çalışmalarındandolayı içtenlikle teşekkür ederim.
A. Beril Tuğrul-O. Belli. "Yan Yukan Anzaf Urartu Kalesi Bronz BuluntulannınRadyograii Tekniğiyle Değerlendirilmesi".VIl/. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara 1992. (haskıda).

(16) B. B. Piotrovski, Uranu (Arclıeologia Mundi), Genf ı969, 179 vd.
(17) Bronz eserlerin radyografi yöntemiyle değerlendirilmesine, Istanbul Tekıtik Üniversitesi
Nükleer Enerji Enstitüsü MüdUr Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Beril Tuğrul tarafından devam
edilmektedir.
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taya çıkarılmış olması, çok büyük bir olasılıkla önemli bir bronz atölyesinin varlığına işaret etmektedir. Van Bölgesi'nde Toprakkale (Rusahinili)
ve Çavuştepe'de (Sardurihinili) yapılan kazılarda da çivi yazılı bronz eş
ya ve silalı ortaya çıkarılmıştı". Ancak Doğu Anadolu Bölgesi'nde Altın
tepe, Kayalıdere, Kef Kalesi, Aznavurtepe, Ayanis.Hırkanis ve Van Kalesi kazılannda şimdilik çivi yazılı bronz eşya ve silalıın ortaya
çıkarılmamış olması, bronz atölyelerinin varlığını gösteremernesi açısın
dan büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkar".
Bazı bronz parçalannın yapılan analizleri, bunlann arsen katkılı değil, kalay katkılı bronz olduğunu göstermiştir». Bu sonuç Urartu Krallı
ğı'nın erken döneminde üretilen bronzların kalay katkılı olduğunu göstermesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Analiz sonuçlanna göre,
bronzlarda çinko katkısının olmadığı görülmektedir. Bronz eserler üzerindeki analiz çalışmalan devam etmektedir.

Bu küçük mekandan ikinci bir kapı girişiyle tapınak avlusuna geçildiği sanılmaktadır. Kapı girişi yine karşılıklı olarak örülen iki duvarla
sağlanmıştır. Ancak gerek bu kapı girişi, gerekse buradan doğu yönüne
doğru uzanan tapınağın avlusu, çok kalın bir toprak tabakasıyla kaplıdır.
Bu alandaki çalışmalara, 1992 yılı kazısında ağırlık verilecektir. Böylece
hem tapınağın batı avlusu ve mekanların ne şekilde olduğu ortaya çıkan
lacak, hem de tapınak cella'sıyla avlu arasındaki ilişki aydınlatılacaktır.
Yapmış olduğumuz kazıda tapınak cella'sının avlunun doğusunda
bulunduğıınu ortaya çıkardık (Çizim: 3). Daha önce de belirttiğimiz gibi
tapınak ve avlusu kalenin ortasında değil, güney surlanna çok yakın bir
yerde bulunmaktadır. Bu konumdaki tapınağın benzerlerini, aynı kral döneminde inşa edilen Patnos-Aznayurtepe ve Körzüt kalelerindeki tapı
naklar meydana getirmektedir. M.O. 8. yüzyılın ortalanndan itibaren kurulan çok sayıdaki tapınak ise, genellikle kalelerin merkezi kısımlarında

yer almaktadır».
Taştan inşa

lunan kerpiçten

edilen tek odalı cella'nın temel duvarlannın üstünde buyapılmış yüksek duvarlann yıkılmasıyla, tapınağın çevre-

(18) O. Belli, ''Inscribed Metal Objects", A Metalworking Center in the First Millenium B.C.E.•
(Ed. R. Merhav), Jenısalem 1991,44.
(19) O. Belli, "Urartu Krallığında Çivi Yazılı Metal Eşya ve Silahlar", ''Beschriftede Meta1lgegenstande und -Waffen im urartaischen Körrlgreich", Zafer Taşlıkiıoğlu Armağam, Istanbul
1991, (baskıda).
(20) Bronz eserlerin analizi, ısrail-Tel Aviv üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü'ne bağlı Arkeometri Leberanıarı şefi sayın Netz Halperin tarafından yapılmıştır, Arkeoloji Enstitüsü müdürü
değerli dosrum Prof. Dr. Jak Yakar ve bayan Netz Halperin'e bu değerli yardunlarından dolayı içtenlikle teşekkür etmeyi zevkli birgörev sayarım.
(21) Geniş bilgi için bk. O. Belli, "Van-Anzaf Urarru Kaleleri Kazısı", Arkeoloji ve Sanat 54-55,
1992,23.
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si yüksek bir tepe görünümü almıştır. Kare planlı olan tapınağın köşeleri
rizalitlidir (Çizim: 4). Kapısı kuzey yönünde bölgenin en görkemli engebesi olan Süphan Dağı'na (4050 m) bakan tapınağın dıştan dışa büyüklüğü 13.40 m 'dir. Tapınak kapısının Süphan Dağı'na bakmasının o dönemdeki inanca göre herhangi bir dinsel anlamının olup olmadığını bilemiyoruz. Tapınağın duvarlan 2.5 m kalınlığında olmasına rağmen, orta çağ
yerleşmecileri tarafından tapınak ev olarak kullaruldığından, kuzey ve
kuzeybatı duvarlan temellerine kadar talırip edilmiştir.
Tapınağın doğu duvan dibinde bulmuş olduğıımuz orta büyüklükteki
demir kargı ucu, tapınak kapısının her iki yanında yer alması gereken sopa üzerindeki kargı ucundan doğudakine aittir (Çizim: 5). Tapınağın tabanı, ana kayanın düzeltilmesiyle yapılmıştır. Ancak orta Çağ iskancıla
nnın tapınak içine yaptığı çok sayıdaki tandır ve ocak yüzünden hem
tapınağın taş döşemesi, hem duvarlanndaki sıvalardan en küçük bir iz
kalmamıştır. Tapınağın içinde, tabanın altında bulmuş olduğıımuz mantar
başlı demir murç, ya unutulmuştur, ya da özelolarak bırakılmıştır (Çizim: 6). Şimdiye kadar benzerine rastlanılmayan demir murç, şu anda
Urartu murçlannın en eski örneğini yansıtmaktadır. Uzun süre kullanıldı
ğı anlaşılan mantar başlı demir murç, Urartu taş işçiliğinin hangi tür aletlerle yapıldığını göstermesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır.
Aynca bulmuş olduğumuz söğüt yaprağı biçimindeki demir ok uçları, diğer Urartu ok uçlannın benzerini oluşturmaktadır (Çizim: 7). Tapınağın
içinde ve çevresinde bulduğumuz çok sayıdaki demir cürufu, Orta Çağ'da
yapılan demir madenciliğini kanıtlamaktadır. Bazı demir cüruflan ise,
Urartu tabakasında bulunmuştur.

Orta Çağ yerleşmecilerine ait konutlar, belirli bir plan vermekten
Küçük taşlardan yapılan ev duvarlan, oldukça düzensiz ve fakir
bir köy yerleşmesi görünümünü yansıtmaktadır. Malzeme olarak eski
Urartu yapılannın taşlan kullanılmıştır. Taşlar arasında birleştirici malzeme olarak da, çamur kullanılmıştır, Tıpkı Çavuştepe Yukan Kale'deki
Orta Çağ yerleşmesinde görüldüğü gibi>, bazı evlerin tabanlannın sal
taşlarla kaplı olduğu görülmektedir. Ancak kerpiç kullanıldığına dair en
küçük bir ize rastlanılmamıştır. Yapılan tandır ve ocakların keramiklerinin oldukça kaba ve kalitesiz olduğu görülmektedir. Tapınak içinden ve
çevresinden bulmuş olduğumuz çok az sayıdaki Urartu çanak çömlek
parçaları, renk ve form olarak diğer Urartu keramiklerinin benzerini oluş
turmaktadır (Çizim 8). Ortaya çıkanlan çok sayıdaki sırlı ve SITSIZ orta
uzaktır.

(22) A. Erzen, "Çavuştepe Yukan Kale ve Toprakkale 1976 Dönemi Kazaları", Anadolu
rnalan 6-7, 1976n7.5 vd.
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Araştır

çağ keramik parçalan ise, daha önce Van Kalesi» ve Çavuştepe Yukan
Kale'de- yapılan kazılarda bulunan keramiklerin benzerini oluşturmakta
dtr (Çizim: 9, 10). Keramiklerle birlikte çok sayıda cam bilezik parçası
da ortaya çıkarılmıştır, Bronzdan yapılmış herhangi bir eşyaya ise rastlanılmamıştır.

Tapınağın içinde ve çevresinde bulmuş olduğumuz 10. ve 1 ı. yüzyıl
lam ait 2 anonim bakır Bizans sikkesi, orta Çağ yerleşmesinin ne zaman
yapıldığına yardımcı olmaktadır". Sikkelerden biri i. lonnes ile I. Aleksios arasındaki bir döneme, diğeri de i. Basileos veya VIII. Constantinus
dönemlerine aittir.
Tapınağın kuzeybatı köşe duvarında yer aldığı anlaşılan inşa kitabesi, Orta Çağ iskancıları tarafından tahrip edildiğinden, ancak 2 kırık parçasını bulabildik (Resim: 12). Taşlar üzerindeki yazının, tapınağın kuzeydoğu köşe duvarında in-situ olarak bulunan ve aynı içeriğe sahip olan
inşa yazıtının tekran olduğu anlaşılmaktadtr. Tapınağın kuzeydoğu köşe
duvarında in-situ olarak bulunan inşa yazıtı, büyük bir şans eseri olarak
tahrip edilmeden günümüze kadar sağlam gelebilmiştir. Kalker taşının
her iki yüzüne yazılan metin, 3 kez tekrar edilmiştir. 6 satırdan oluşan
asıl metin taşın doğu yüzüne 2 kez, kuzey yüzüne de 1 kez yazılmıştır
(Resim: 13-14). Kazımızın filoloğu Prof. Dr. A.M. Dinçol ve Dr. B. Dinçol'un bildirdiğine göre, metinde özetle şunlar okunmaktadtr:

İşpuini oğlu Menua tanrı Haldi için bu
tapınağı

ve bu krali sarayı

inşa

ettirdi.

Burada ilginç olan en önemli özellik, yine Menua tarafından yaptın
lan Patnos-Aznavurtepe> ve Körzüt" tapınak yazıılarının aksine, Menua
askeri seferlerinden ve icraatlerinden söz etmemektedir. Oyle anlaşılmak
tadır ki bu tapınak Menua'nın krallığının ilk yıllanna ait olmalıdtr.
(23) M. T. Tarhan, "Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazılan 1987", 10. Kaz. Sonuç/arı Toplantısı
1988, 386, res. 43-46.; M.T.Tarhan-V. Sevin, "Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazılan
1988", XL. Kazı Sonuç/arı Toplanusı 1989, 360, res. 13-14.; M.T. Tarhan-V.Sevin, "Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları 1989", XII. Kaz. Sonuç/arı Toplamısı 1990, res. 6.
(24) A. Erzen, "Çavuştepe Yukarı Kale ve Toprakkale 1976 Dönemi Kazılan", Anado/u Araştır
malar. 6-7, 1976{77, 5 vd, res. 5-6,lev. VI.
(25) Sikkelerin okunrnası ve tarihlendirilmesi konusunda yardımlanm esirgemeyen meslektaşım
Dr. Oğuz Tekin'e içtenlikle teşekkür ederim.
(26) K. Balkan, "Patnos Yakırundaki Aznavurtepe'de Bulunan Urartu Tapınağı ve Kitabeleri",
Anasolia 5,1960,133 vd.; K. Balkan, "Patnos'ta Keşfedilen Urartu Tapınağı ve Sarayı", Atatürk Konferansıarıı. 1964,237 vdd.
(27) A.M.Dinçol, "Die neuen urartaischen Inschriften aus Körzüt", Istanbuler Mitteilungen 26,
1976,26vd.
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Şimdilik Yukan Anzaf Kalesi ve tann Haldi tapınağının ne zaman
nasıl ve kimler tarafından tahrip edildiğini bilemiyoruz. Aynca kalenin
eski adının ne olduğunu da bilemiyoruz. Yapacağımız yeni kazı çalışma
lan hem tapınak çevresinin nasılolduğunu ortaya çıkaracak, hem de birçok karanlık sorunun aydınlığa kavuşmasını sağlayacaktır,

RESTORASYON ÇAliŞMALARI
Yukan Anzaf Kalesi'nde ortaya çıkardığımız mimarlık anıtlannı gelecek kuşaklara dalıa sağlam bırakabilrnek ve eserleri tahrip etmeden korumak amacıyla yapmış olduğumuz inşa ve onanm çalışmalan, en azın
dan kazı kadar önemli olmuştur. Oldukça sınırlı maddi olanaklara sahip
olmamıza karşın, restorasyon çalışmalanna dalıa çok ağırlık verilmiştir.
1991 yılında yapmış olduğumuz inşa ve onanm çalışmalan, tapınak
avlusunun ve tapınağın güney duvarlannı kapsamışttr; çünkü bu kesimdeki duvarların taşlan, temellerine kadar talırip olmuştur. Arazinin eğimli
olması yüzünden taş duvarların üzerinde bulunan ve yıkılan yüksek kerpiç duvarlar akıp gitmiştir. Taşlan tutan toprağın akıp gitmesi yüzünden,
özenle işlenmiş duvann taşlan güneyde sur duvannın dışına kadar sürüklenmiştir.

Denetimimiz altında yürütülen inşa ve onanm faaliyetlerinde, Anzaf
köyündeki mahalli taşçı ve duvarcı ustalan çalıştınlmıştır, Duvarlarda
genellikle toplanılan eski Urartu taşlannın kullanılmasına özen gösterilmiştir. Kazıdan çıkan ve Urartu duvarlannda dolgu malzemesi olarak:
kullanılan fazla işlenmemiş küçük taşlar ise, yine dolgu malzemesi olarak kullanılmışttr. Böyle bir plan izlenmesinde en büyük amaç, kullanılan
malzemenin, çok ekonomik olmasının yanı sıra, özgün Urartu mimarisine
de sadık kalınmak istenmesindendir. Aynı hassasiyet duvarların inşaa
sında da gösterilmiştir. Böylece hem yüzlerce yıldan beri bölgenin iklimsel ve fıziksel koşullanna çok başanlı bir şekilde uyum sağlayan Urartu
Krallığı'nın ınimari özelliklerine sadık kalınmış, hem de diğer Urartu yapılanyla estetik yönden bir bütünlük oluşturulmasına çaba harcanmıştır
(Resim: 15).
Duvarcı ustalannın özverili ve başanlı çalışmalan sonucunda yok
olan güney sur duvarlan, yer yer 2-2.5 metreye kadar yükseltilmiştir.
Böylece hem Urartu duvarlannın ne şekilde olduğu ortaya çıkmış, hem
de tapınağın güney duvarlan estetik bir görünüm kazanmışttr.

Bundan sonra özellikle tahrip olan

tapınak duvarlannın onanlmasına

çalışılacakttr. İkinci aşama olarak, onanlan duvarlar tıpkı o dönemde ol-

duğu
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gibi

sıvanacaktır.
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Harita: 1- Njağı ve Yukarı Anzafkaleleriyle yakın çevresi

Resim: 1- Dozerler tarafından tahrip edilen Aııağı Anzaf Kalesi'nin güney

Resim: 2- Yeni bulunan Kral İşpuirıf'ye ait çivi yazılı blok
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surları

Resim: 3- Yukarı Anzaf Kalesi, kuzeyden

Resim: 4-

Yukarı

Anzaf Kalesi, güneyden
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Resim: 5- Çivi yazılı sütun kaidesi, Yukan Anzaf Kalesi

Resim: 6- Çivi
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yazılı inşa kitabesi, Yukarı Anzaf Kalesi

Resim: 7- Yukarı Anzaf Kalesi'nin kuzeybatısında bulıman anıtsal kaya işaretlerinden bir grup

Resim: 8· Anzaf Kalesi'nin duvarlarında kullamlankalker bloklar
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Resim: 10- Yanarak tahrip olan bronz halkalar

Resim: ı ı-Van MüZesi'nde bulunsn benzer bronz halkalar
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Çizim: 2- Kral İşpuini'ye ait çivi yazını bronz parçaları
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Çizim: 6- Mantar başlı demir murç
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Çizim: 7- Söğüt yaprağı biçimindeki demir ok uçlan
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Çizim: 9- Sırlı Orta çağ keramilderinden örnekler
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Resim: 12- Tapınağın kuzeybatı köıe duvarında talırip edilen yazılın parçaları

Resim: 13- Tapınağın kuzeydoğu köşe duvarında bulunan inşa yazılının doğu yüzü
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Resim: 14- Tapınağın kuzeydoğu köşe duvarında bulunan inşa yazıbIun kuzey yüzü

Resim: 15- Tapınağın güneyinderestore edilen surduvarlan
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VAN-DİLKAYA HÖYÜÖÜ KAZıLARI KAPANıŞ
Altan ÇİLİNGİROOLU*
Van-Dilkaya Höyüğü kazıları 1984 yılında Van Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında ve Prof. Dr. AItan ÇiIingiroğIu'nun bilimsel baş
kanlığı ve sorumluIuğunda bir kurtanna kazısı oIarak başlamıştır, Van
BöIgesi'nde farklı zamanIarda yaptığımız çeşitli araştırma ve geziIerimiz-

de Dilkaya Höyüğü'nün Van Gölü'nün tahribatı ile karşı karşıya kaldığını
gözIedik. Kış mevsiminde yükseIen göl dalgalan göl kıyısındaki bu yerIeşme yerinin oturduğu kum tepesini alttan kemirmekte ve tepe üzerindeki höyüğün yıkıIarak göIe kaymasına neden olmaktaydı. Doğanın önlenemez bu yıkımının yanında köy halkının neden oIduğu talıribatın boyutlan
da korkunçtu. Son otuz yılda Dilkaya ve komşu Köşk köyünde İnşa edilen birçok köyevinde kullanılan taş malzeme, höyükte varolan taş duvarların sökülmesiyle eIde edilmişti. Köy içinde zaman zaman yaptığımız
inceleme ve araştırmalar hemen hemen her köyevinde höyükten veya
Dilkaya mezarlık alanından sökülmüş taş bloklannın ve mezar taşlannın
varlığını göstermiştir,

Dilkaya

kazılanna başlamadan

önce 1983

yılında yaptığımız

yüzey

araştırması ve topografik plan çalışmaIanmız sırasında höyükteki talıriba
tın boyutlannı görrnek mümkündü. Burada yapılacak arkeolojik bir kazı
nın bilinen bilimsel zorIuklannın yanında yoğun tahribattan kaynaklanan

sorunlannın da varoIacağını anlamamak mümkün değildi. Ancak şu
noktayı da kabuI etmeliyim ki tahribatın özellikle mimarinin ve tabakalanmanın saptanmasında önemli sorunlar yaratacak kadar büyük boyutlu

özel

olduğunu anIayamamıştık. Böyle bir höyükte kazıya başIamanın belli bir
olduğunu biliyorduk. Ancak Dilkaya'da bizim veya bir başka meslektaşımız tarafından ivedilikle kazı yapıImaması daha önemli bir riski,

riski

höyüğü tümüyle kaybetme riskini, yaratibeıCekti. Sayı olarak zaten bir
hayli az höyüğün yer aldığı Van Gölü havzasında arkeolojik verileri yitirmek önemli bir bilimseI kayıp oIacaktı. Bu düşünceIerle höyüğe bilimsel
amaçlı ilk kazma 1984 yılında vuruIdu.
•

Prof. Dr. Altan ÇIL!NOIRoGLU. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü 35100. Bornova-ıZMIR.
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YÖNTEM
Höyükte geniş kapsamlı arkeolojik bir kazı yapılmadan önce yüzey
araştımıası ve topografik plan çalışması yapılmasının gerekli olduğuna
karar verilmişti. Ilerdeki kazılanmızı büyük oranda yönlendirecek olan
bu çalışmalar 1983 yılında gerçekleştirildi. Yaklaşık 2S0xlSO metre 00-

yutlanndaki höyük SxS metre ölçülerinde karelere ayrıldı. İp çekme yöntemi ile karelere ayrılan höyük yüzeyinde "rastgele örnekleme yöntemi"
yerine tüm karelerden keramik topladık. Bu uygulamadan amacımız kazı
ilerledikçe elde edilecek sonuçlann yüzey buluntulannın verdiği ipuçlanyla ne derece uyum sağladığını anlayabilmekti.

Yüzey araştırmasından elde edilen veriler ışığında höyükte kazı yapı
lacak alanların saptanmasında iki nokta öncelik aldı. Bunlardan ilki tabakalanmayı en sağlıklı ve açma içinde süreklilik gösterecek şekilde elde
edebilmek, ikincisi ise göl tahribatının daha çabuk erlşebileceği alanlan
biran önce kazmak. Bu nedenle höyüğün konisinin batısında yeralan alanalarda, bir başka tanımla OS, NS ve MS açmalannda öncelikle, daha
sonraki yıllarda bu açmalara komşu olan 06, N6, M6, M7, N7 ve L7 açmalannda kazılar planlandı. Höyüğün eteklerindeki tabakalanınayı ve
yerleşme yerinin konisinde yoğunlaştığı farkedilen mimari kalınnların
höyükteki yayılımını anlayabilmek amacıyla etek açmalannda da T8 ve
SS) kazılar yapmayı uygun bulduk.
Kazılan açmaların ve elde edilen buluntulann değerlendirilmesinde
"Kodlama Yöntemi" olarak adlandırdığımız bir "kayıt" sistemi kullandık.
1979 yılından bu yana Kaleköy ve Imikuşağı kazılannda denediğimiz ve
karşımıza çıkan sorunlara göre geliştirerek revize ettiğimiz bu kayıtlama
yöntemi özellikle kazı sonrasında istenilen malzemeye veya malzeme
topluluklanna erişmek açısından son derece pratik ve güvenilirdi. Bu
yöntem içindeki Dilkaya Höyüğü kazılarında bulunan ağız kenan, dip ve
kulp gibi profıl veren tüm çanak çömlek parçalannın ve bezemeli gövde
parçalannın çizimleri yapılarak fişlenmişti. Çizimi yapılan profil sayısı
4321 'dir. Höyükten ve mezarlık alanınından elde edilen ve profıl vermeyen "amorf çanak çömlek parçalan "keramik bahçesinde" özellikleri açı
sından değerlendirilmiş ve fişlenmiştir. Kayıtlanmıza geçen "amorf' çanak çömlek parçalannın sayısı 23400 diir. Fişlenen malzeme Microsoft
File, Microsoft Excel, StatWork, StatView, HyperCard ve Filer Maker
Pro programlan yardımıyla Apple Macintosh bilgisayarda değerlendiril

miştir.

KAZ/EKİBİ

Dilkaya Höyüğü kazılan 1984 ve 1985 yıllannda Van Müze Müdiirlüğü'nün başkanlığında yürütüldü. Bu yıllarda kazı ekibi bu bölümün ya470

zannın dışında Van Müze Müdürü Ersin Kavaklı, Prof. Dr. Veli Sevin,
Prof. Dr, M. Taner Tarhan, Doç. Dr. Oktay Belli, Ar. Gör. Zafer Derin ve
Mimar Umit Sirel'den oluşmaktaydı. Kazılar 1986 yılından itibaren Prof.
. Dr. Altan Çilingiroğlu'nun başkanlığında Prof. Dr. Veli Sevin, Prof. Dr.
M. Taner Tarhan, Doç. Dr. Erksin Güleç, Ar. Gör. Zafer Derin, Ar. Gör.
GüIriz Kozbe (Akdenizli) Ar. Gör. Yılmaz Selim Erdal, Arkeo-botanist
Mark Nespitt ve Uzman Arkeolog-fotoğrafçı Haluk Sağlamtimur'dan
meydana gelmiştir.

Hükümet temsilciliği görevini 1986 yılından bu yana Ali Ercan, Seracettin Şahin, Hakkı Alhan, Şengül Gündoğan, Mehmet Top üstlenmiş
tir.

GENEL SONUÇLAR

Mimari
Dilkaya Höyüğü'nde ortaya çıkartılan mimari
dönemlere uygun olarak üç bölümde incelenebilir.

kalıntılar,

ait

oldukları

Erken Tunç Çağ Mimarisi
Höyükte N5, 05, 06, M5, M6, M7 ve N7 açmalarında yürütülen kazı
larla ele geçen bu döneme ait mimari kalıntılar daha çok N5 ve M5 açmalarında etraflı olarak incelenebilrniştir, N5 açmasının ve dolayısıyla yerleşme yerinin en erken mimari kalıntıları dikdörtgen, kare ve yuvarlak
planh mekanların kullanılmasıylaelde edilen evlerdir (Resim: 1). Taş temel üzerine kerpiç ile inşa edilen evlerin içinde genellikle kare planlı sabit ocaklar vardır, Erken Tunç çağ II Dönemi'nde (Erken Transkafkasya
II), olasılıkla M.O. 2600 yıllarından sorıra yapılan bu evler farklı dönemlerde onarım ve tadilat görmüştür, Onarım ve tadilat izleri evler içinde rahatlıkla gözlenebilir. Dikdörtgen ve yuvarlak planlı mekanıarın oluştur
duğıı evlerin girişleri güneydedir. Girişlerin önünde güneye doğru uzanan
ve olasılıkla üstü açık bir avlu vardır. Avlunun içinde çok sayıda tahıl deposu, çöp çukuru ve bazı evrelerde kar çukurları bulunmuştur. Bu kalıntı
lardan anlaşıldığına göre avlu depolama ve günlük işlerin yürütüldüğü bir
alandır.

Yüksekliği 0.30-0.50 metreye ulaşan taş temeller üzerindeki kerpiç
kısım ancak 2 veya 3 kerpiç sırasına kadar korunabilmiştir. Dikdörtgen
ve yuvarlak planlı mekanların üstlerinin nasıl örtüldüğü bilinmemektedir.
Ne dikdörtgen mekanlarda ne de yuvarlak mekanlarda damı taşımaya yarayacak direk delikleri bulunamamıştır. Duvarlar arasındaki uzaklık dikkate alındığında çatının örtülmesi için bu tür direklere gerek de yoktur.
ÇatıIar düz dam olmalıdır. M5 açmasından elde edilen mimari kalıntılar
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(Resim: 2) Erken Transkafkasya II Dönemi'nde ince uzun dikdörtgen evlerin yaygın olarak kullanıldığını da göstermektedir. Kuzey güney yönünde uzanan ve uzunluklan 4-S metre arasında değişen bu tür evlerin içinde
iki kısa tarafta platformlar vardır. Günlük işlerin yürütüldüğü ve geceleri
de hasır serilerek yatılan bu yükseltiler çamur ile sıvanmıştır. Evlerin doğu uzun duvan boyunca ocaklar vardır. Dikdörtgen planlı ocaklanna altlan taş ve kırık çanak çömlek parçalan ile kaplanmıştır.
Erken Transkafkasya Döneminin geç evresine ait mimari kalıntılar
höyüğün konisinde yeralan M6, M7 ve N7 açmalannda bulunmuştur. Erken Demir çağ kahnrılarımrı hemen altındaki geç dönem Erken Transkafkasya mimarisi bu dönem kültürünün Demir çağ içlerine dek varlığını
sürdürdüğünü göstermektedir.
Höyükteki Demir çağ mimarisi genellikle yerleşme yerinin konisindeki M6, M7, N6 ve N7 açmalannda incelenebilmiştir (Resim: 3). Orta
çağ yerleşmesi ile büyük oranda tahrip olan Demir çağ kalıntılan Urartu
Krallığı ile çağdaştır. Mimari içinden elde edilen keramik buluntular bunun kesin kanıtıdır. Taş temel üzerine kerpiç mimarinin egemen olduğu
bu dönemde' planı tam olarak ortaya çıkartılabilen bir yapı maalesef yoktur. Tahrip olan kalıntılardan anlaşıldığı kadanyla tepenin en üst noktasında tabanı taş ile kaplanmış anıtsal bir yapı vardır. Sözkonusu yapının
güney sınınnda kalınlığı 2.0 metreyi bulan ve doğu-batı doğrultusunda
uzanan anıtsal bir duvar dikkat çekicidir. Sözkonusu duvann tepenin üzerinde yeralan ve Orta Çağ'a ait olan ancak günümüzde hiç bir kalıntının
kalmadığı bir kilise tarafından tahrip edildiği anlaşılnuştır. Kilisenin tabanı altına yapılan Orta çağ gömüleri de gerek yapıyı gerekse bu anıtsal
duvan büyük oranda tahrip etmiştir.
Yerleşme yerinin son mimari evresi orta Çağ'a aittir. Bu evreye ait
kalıntılar tepenin doğusundaki T8 ve güneyeteklerindeki SS açmalannda
elde edilmiştir (Resim 7 ve 8). Orta Çağ'a ait evler taş temel üzerine kerpiç ile yapılnuştır. Onlerinde bir avluya sahip olan evlerin ve avluların
içinde çok sayıda tandır ve ocaklar bulunmuştur. En az iki evreli olan Orta çağ yerleşmesi, höyüğün daha çok eteklerinde gözlenmiştir.

Çanak çömlek
Erken Transkafkasya (bundan sonra E.Tr) kültürünün en belirgin
maddi öğesi olan koyu yüzü, açkılı ve el yapınu çanak çömleği, 19841991 yıllan arasında sürdürülen Dilkaya Höyüğü kazılannda genellikle
NS, MS, M6, OS ve 06 açmalannda ele geçmiştir. Söz konusu çanak
çömleğin genel özellikleri şu şekilde tanımlanabilir.
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Form
Dilkaya'da bulunan E.Tr. çanak çömleğinin kap biçimleri, bu keragenel tipolojisine uyum göstererek, fazla çeşitlerneye sahip değil
dirler. Kase, çanak, çömlek ve küpler tüm kazı boyunca bütünlük içinde
miğin

rastlanılan başlıca formlardır.

Kôseler: Düzleştirilmiş ağız kenan, dışa dönük ağız kenan, basit
kenan ve pervaz ağız kenan olarak 4 tür profile sahiptir. D.K. kaselerinde en yaygın profil olan basit ağız kenan (Resim: 4) E.Tr. kültürünün yayıldığı tüm yörelerde de yaygın kullanım görmüştür. Kaselerin
ağız çaplan genellikle 8 ila 20 cm arasında değişmektedir. Kulp ve tutamak pek kullanılmamıştır.
ağız

Çanaklar: Düzleştirilmiş ağız kenan, dışa dönük ağız kenan, basit
ve pervaz ağız kenan şeklinde 4 tür profile sahiptir. Ağız çaplan 22-28 cm arasında değişen çanaklann derinlikleri fazla değildir. Yaklaşık 40 cm ağız genişliğine sahip birkaç örnek ise mutfak leğenini andır
ağız kenan

maktadır.

Çömlekler: Dilkaya'nın en yaygın formunu oluşturan çömlekler, dışa
dönük ağız kenan ve pervaz ağız kenan olmak üzere 2 tip profil gösterirler (Resim: 5 ve 6). Dışa dönük ağız kenarlı çömlekleri boyun yükseklikleri kriter alınarak yüksek boyunlular ve alçak boyunlular olmak üzere iki
alt gruba ayırabiliriz. Dışa dönük ağız kenarlı çömleklerin bazı örneklerinde ağız çapı ve kann çapı arasındaki fark oldukça azdır. Bu da, kaplara
bugünkü kavanozlan andıran silindirik bir görünüm kazandırmaktadır.
Bunların ağız çaplan 8 ile 12 cm arasında değişmektedir. Bununla birlikte ağız çapı 20 cm veya daha fazla olan, yuvarlak ve geniş gövdeleriyle
farklı bir çömlek formunu oluştururlar. E.Tr. çanak çömleğirıde büyük
boy kapların sevilen ağız profili olarak bildiğimiz ve yabancı terminolojide "rail rim" olarak geçen pervazağız kenannın Dilkaya çömleklerinde
sıkça uygulandığını görmekteyiz.

Küpler: Dilkaya Höyüğü'rıde ele geçen E.Tr küplerinde pervaz

ağız

kenan, dışa dönük ağız kenan, içe ve dışa doğru kalınlaştınlıruş ağız kenan ve içe dönük dar ağız kenan şeklinde 4 profil saptanmıştır (Resim 7
ve 8). Ortalama 25 cm ağız çapına sahip küplerin yanı sıra ağız genişliği
60 cm yi bulan "pithos" anlamında büyük klipler de mevcuttur. Sözü edilen küplerde çoğunlukla pervaz ağız kenan kullanılmıştır, Nitekim düz
ağız tablası kapaklan oturtmaya yanyor olmaydı. İçe ve dışa doğru kalın
laştınlıruş ağız kenarlı küplerin benzerlerini başka E.Tr yerleşim yerlerinde yaygın olarak bulmamakla birlikte bu tür kaplar Dilkaya Höyüğü mal473

zemesi içinde dikkate değer bir grup oluştururlar. Bu formdaki küpler
Dilkaya Höyüğü'ne özgü kaplar olarak kabul edilebilirler.
Dilkaya Höyüğü E.Tr. çanak çömleğinin ana formlarını tanıttıktan
sonra aynı malzeme içerisinde çok sayıda örnekle temsil edilen parmak
delikli kulplardan söz edebiliriz (Resim: 9). Diğer adı Nalıçevan olan parmak-delikli kulp, Urmiye ve Van Gölü havzaları, orta Aras vadisi ve Trialeti'den oluşan bölgede, bölgeye özgü bir kulp olarak ortaya çıkar. Bunun yanında Dilkaya'da ip delikli, yalancı delikli ve şerit biçimli kulplar
da ele geçmiştir. Bazı kaplar üzerinde işlevsel olamayacak kadar minyatür kulplar da yer almaktadır. Bunlar süsleme anıacıyla yapılabileceği gibi çömlekçinin yıllardır süren kulp yapma alışkanlığının bir yansıması da
olabilir.
Elimizdeki örneklerin az sayıda oluşundan dolayı dipler hakkında
söyleyeceklerimiz sınırlıdır. Düz dip Dilkaya E.Tr çanak çömleğinde en
yaygın olanıdır. Büyük, küçük, her türlü formda kullanılmıştır. Ayrıca
geniş ağız çaplı büyük boy küplerin depo ve kilerlerde sabit durmalarını
sağlamak için zemine kısmen gömülmeye uygun sivrileştirilmiş dipler de
kullanılmıştır.

Dilkaya Höyüğü'nde E.Tr dönemine ait kapak örnekleri yadsınamaz
sayıdadır. Kapaklann ortasında merkez noktayı çepe çevre dönen geniş
bir yiv halinde çukur bir kısım yer alır (Resim: 10). Kapakların çapları
20-35 cm arasında değişmektedir. Kulplu örnekler de mevcuttur.

Renk: Dilkaya E.Tr çanak çömleğinirı dış yüzünde rastlanan başlıca
örnekler siyah, kahverengi, kiremit, devetüyü ve gridir. Bu renkler arasında %60 civarında siyalı ve kahverengi daha baskın durumdadır. Keramiklerin iç ve dış yüzleri arasında renk farkı vardır. İç yüzdeki renkler
genellikle açık renktir. Kapların ağız kenarlarında ve gövde kısımaların
da çoğunlukla iki renkte olan alacalanmalar vardır. Renkler Dilkaya E.Tr
keramiğinde, formlara bağlı olarak bir değişim göstermezler.
Katkı: Dilkaya E.Tr çanak çömleğinde -fazla antılmayarı kilin içine
katkı maddesi olarak kum, taşcık ve mika katılmıştır, Deniz hayvanı kabuğu ve bitkisel katkı seyrek olarak kullanılmıştır,

Astar ve Açkı: Dilkaya E.Tr çanak çömleğinin büyük bir kısmı astarlıdır. Astar çoğu zaman ince bir tabaka halindedir ve rengi kil renginden
farklıdır. Çanak çömleğin açkılanması ve astarlanması Dilkaya Höyüğü'nde yaygın bir gelenektir. Astar ve açkı işlemleri sonucunda keramik
yüzeyleri E.Tr keramiğinin en ayırtedici özelliği olan parlaklığa kavuş
muşlardır. Açkı çoğunlukla orta kalitededir.
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Yapım:

Elimizdeki çanak çömleğin hepsi el yapımıdır.

Pişme: Kaplar pişme kalitesinde bir birlik göstennez1er. Bununla birlikte Dilkaya malzemesinde ona ve iyi derece pişme yaygın durumdadır.

Bezeme: Bezerne Diikaya E.Tr keramiğinde çok sık görülen bir unsur değildir. Söz konusu örneklere kazıma, oluk, kabartına ve baskı teknikierinde yapılmış bezemeler uygulanmıştır. Bunlardan oluk bezerne en
yaygın olanıdır. Bezerne daha çok çömlek ve küplerde kullanılmıştır, İçi
taralı ve boş üçgenler, dörtgenler, zigzaglar, kesişen ve paralel doğrular,
kazıma ve oluk bezemenin bir başka versiyonu olan dairesel oluk-veoluk bezerne de kullanılmıştır, Genellikle plastik şeritler halinde varlık
gösteren kabartına bezerne bir çok kap üzerinde parmak baskı ve dairesel
oluk gibi başka bezerne teknikleri ile tamamlanmıştır.
Biçim ve dış özellikleri ile genelolarak tanıttığımızDiikaya E.Tr keparallellerini diğer E.Tr yerleşme merkezlerinde E.Tr II (yak.
M.O. 2600-23(0) ve E.Tr III (yak. M.O. 2300-1750) evrelerine karşılık
gelen yapı katlarında bulmak mümkündür. Nitekim bu durum Diikaya tabakalanması (Resim: 11) ile de uyum içerisindedir. N5 veMS açmaların
da ortaya çıkartılan yuvarlak ve dörtgen planlı yapılar, E.Tr II evresine,
E.Tr II'den E.Tr III'e geçiş evresine ve erken E.Tr III evresine tarihlenmektedir. Yoğun olarak E.Tr II'ye kısmen E.Tr lI'e tarihlediğimiz Dilkaya Höyüğü kerarniğinin kuzeyde Orta Aras vadisinde, güneyde Batı
Iran'da ve batıda Keban Bölgesi'nde bir çok benzeri saptanmıştır. Bunlara
dayanarak Diikaya E.Tr keramiğinin genel anlamda orta kaliteli işçilik
gösterdiğini ve biçimsel bir gelişmenin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.
ramiğinin

Demir çağ Çanak

Çömleği

Diikaya Höyüğü'nde ve mezarlık alanında 1984-1991 yılı çalışmala
nnda çok az mimari kalıntıya sahip olmasına karşın Demir Çağ'a ait
önemli sayıda çanak çömlek ele geçmiştir.
Gerek höyük ve gerekse mezarlık alanı Demir çağ bulguları, iki
Bunlar;

farklı dönemin özelliğini göstermektedir,

a) Erken Demir çağ geç evresi çanak çömleği
b) orta Demir çağ çanak çömleği
Diikaya Demir çağ çanak çörnleği Doğu Anadolu M.Ö.lI.binyıl kültürünü belgeleınesi açısından çok önemlidir. Tepedeki kazı çalışmaları
sonucunda Demir Çağ'a ait mimari katların kazılması sonucunda elde
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edilen verilere göre Dilkaya Erken Demir
sim: 12-17)

Çağ

çanak çömleklerini; (Re-

a) Çanaklar
b) Kaseler
c) Çömlekler
d) Küpler olarak gruplamak mümkündür.
Çanaklar
a) Ağız kenarlan yivli çanaklar
b) İçe çekik ağız kenarlı çanaklar
c) Keskin profilli çanaklar olarak alt gruplara

aynlırlar.

Kôseler
a) Ağız kenan yivli kaseler
b) Keskin profilli kaseler. Keskin profilli ve ağız kenan yivli kaseler
daha çok mezarlık alanında yoğun olarak ele geçmiştir.
Çömlekler kendi içlerinde yine bazı alt gruplara aynlırlar.
a) Dışa dönük
b) Dışa dönük

ağız kenarlı

ağız kenarı

yivli çömlekler.

Çömlekler boyunsuz, alçak ya da yüksek boyunlu olarak yapılmışlar
içinde yer alan yiv, çömleklerde dikkati çeken
önemli form özelliklerinden biridir. Kapak için elverişli olan bu yiv birçok kapta görülen erken bir özelliktir.
dır. Ağız kenarlarının

Küpler: Çömlek formlannda olduğu gibi dışa dönük ağız kenarlı yivli parçalar ve dışa dönük ağız kenarlı parçalar yaygın formlan oluştu
rurlar. Ağız kenarı yivli parçalar höyükte daha fazla sayıda ele geçmiştir.

Dilkaya, Erken Demir Çağ çanak çömleği genelolarak kum katkılı
olup, kızıl-kahve, kahve ve devetüyü renklerde astarlıdır. İyi pişirilen
kaplar açkılanrmşlardır. Kaplar genellikle elde yapılrmşlardır.
Dilkaya'da orta Demir Çağ çanak çömleklerini, çanaklar, kaseler,
çömlekler ve küpler olarak gruplayabiliriz. Çanaklar ve kaseler çoğun
lukla keskin profillidir. Katkısız ya da kum ve küçük taşcık katkılı hamur
kırrmzı renklidir. Astar da hamurla aynı renktedir. Kaplar çok iyi derece476

de pişirilip açkılanmışlardır. Bu tür kaplar 'çarkta yapılmışlardır. Kaliteli
bu tür kapların yanında keskin profılli, kaba yapılı kase ve çömlek parçaları da ele geçmiştir.
Demir çağ çanak çömlekleri höyükte; L 6-7, MIN 6-7 açmalarının
oldukça tahrip olmuş üst mimari katlarında ele geçmiştir. Mezarlık alanında ise oda ve sandık mezarlarda, çoğunlukla da dağınık durumda, mezarlığın farklı alanlarında bulunmuştur.

MEZARUK ALANI
Dilkaya Höyüğü mezarlık alanındaki çalışmalara höyük ile birlikte
1984 yılında başlanmıştır. Höyüğün 200 m kuzeyinde başlayan ve 500 m
devam eden kumla kaplı alçak tepede bu amaçla kuzey-güney doğrultu
sunda 1x4 m boyutlarında bir alan kazılmışur. -1.70 m derinlikte, mezarlara ait ilk bulgu elde edilmiştir. Bu alandaki çalışmalara 1991 yılı dahil
olmak üzere her yıl devam edilmiştir. Yaklaşık 300x100 m lik bir alanı
kapsadığı anlaşılan mezarlık alanındaki kazı çalışnıaları BB-HHj14-16
plankarelerinde sürdürülmüştür (Resim: 18).
Mezarlık alanında

yakarak (kremasyon) ya da yakmadan (inhümasyon) olmak üzere iki tür gömme geleneği kullanılmıştır, Bu gömme geleneklerine bağlı olarak 4 mezar türü dikkati çeker.
i
II
ın

IV

Sandık mezarlar
Kum sandık mezarlar
Oda mezarlar
Urneler

Mezarlık alanındaki en yoğun gömü topluluğunu "Kum Mezarlar"
oluşturmaktadır (II). Kum gömülerde ölüler genelolarak kuzeybatı
güneydoğu doğrultusunda kum içine açılan çukurlara yatırılmıştır. Bazı

durumlarda ölü kerpiç sanduka içine de konulabilmekteydi. Bu durumda
mezarın hemen üstü ağaç ya da plaka taşlarla kapatılmıştır. Mezar üzerine plaka taş uygulaması diğer tür mezarlarda da görülmüştür. Ancak söz
konusu mezarlarda plaka taşlar mezarın 70-80 cm üzerinde yer almaktadır. Plaka taşların çoğunun, toprak yüzeyine yakın olmalan nedeniyle
köylüler tarafından söküldüğü anlaşılmaktadır. Bu tür mezarlarda toplam
277 iskelet ele geçmiştir. Antropolojik çalışmalar için iskeletler Anıtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile, Ankara Universitesi D.T.C.
Fakültesi'ne teslim edilmiştir. Prof. Dr. Erksin Güleç halen iskeletler üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir. İskeletlerin başları kuzeybatıda
olup yüzler gökyüzüne bakmaktadır. Eller iki yanda, karın üzerinde ve
göğüste çapraz vaziyettedir. Mezarlarda boneuklar, tunç yüzükler ve sik477

keler ele geçmiştir. Kum gömüler
Ienmektedir.

çoğunlukla M.S.

10-11

yüzyıla

tarih-

Kum gömülerin ikinci grubunu "hoeker" tarzı gömüler oluşturmakta
Bu tür 6 mezar ortaya çıkartılmıştır. Mezarlarda yön birliği söz konusu değildir. İskeletler üzerinde ele geçen tunç takılar (yüzük, saç iğnesi,
bilezik) Orta Demir Çağ'ına. bir başka tanımla Urartu Krallığı Dönemi'ne
aittir.
dır.

Dilkaya mezarlık alanında bugüne kadar 2 oda mezar tespit edilmiş
tir. Oda mezarlardan birincisi dromoslu olup 2.40x4.60 m boyutlarında
dır. Giriş kuzeybanda yer almaktadır. Mezarın içinde 11 bireye ait iskelet
ele geçmiştir. Antik dönemde soyulduğu anlaşılan mezar içinde dağınık
durumda ele geçen çanak çömlekler Erken Demir çağ'ın geç evresine tarihlenmektedir. 1986 yılında bulunmuş olan ikinci oda mezar birinciden
daha küçük boyutludur. Dromossuz olan oda mezarın en büyük özelliği
içinde karışık olarak 30'a yakın bireye ait kemik yığınının bulunmasıdır.
Kemiklerin bir kısımnın yanmış olması bir özelliktir. Mezarda ele geçen
tunç bilezikler, demir asa başı, taş boncuklar ve çanak çömlek parçaları,
oda mezarın Demir Çağı'n erken döneminden Orta Demir Çağ'a kadar
kullanıldığını göstermektedir. Bu oda mezar da antik dönemde soyulmuş
olmalıdır.

Dilkaya mezarlık alanında ortaya çıkartılan sandık mezarlar iki farklı
gömü geleneğine sahiptir. Yakmadan gömü yapılan i.1 (91) no lu sandık
mezar iki bölümlü şekli ile kendi grubu içinde farklı bir örnektir. İçinde
hoeker tarzında gömülmüş iskeletler ile birlikte Demir Çağı'n erken döneminden bir kap ele geçmiştir.
İçine yakmadan gömü yapılımş iki sandık mezar Dilkaya'nın diğer

buluntularıdır. DD 14 plfuıkaresindeki i. ı. (88) no lu sandık mezar,
2.50x2.75m boyutlarında olup iki gömüye salıiptir. GG 15 plfuıkarede
1984 yılında bulunan 0.70xl.l0 m boyutlarındaki, küçük sandık mezar,
1.1 (84) içinde sekiz iskelet ele geçmiştir.

Taş sandık mezarların ikinci grubunu yakarak gömünün yapıldığı
mezarlar oluşturur, Dört sandık mezarda içinde kül olan yonca ağızlı testicikler ya da küçük çömlekler bulunmuştur. Kemik kalınnlarından çoeuk
kremasyonuna ait olduğu anlaşılan mezarlar Urartu dönemine tarihlenir.
Taş sandık mezarlar ana toprak üzerine düzgün yüzeyli plaka taşlardan
yapılmıştır.'Ancak çoğunlukla tahrip edilmiştir.

Di1kaya mezar tiirlerinin IV. grubunu Urartu Dönemi'ne ait urue mezarlar oluşturur. Dilkaya mezarlık alanında 1987-1991 yılındaki çalışma478

larda 24 adet urne mezar ortaya çıkartılmıştır, Yanmış kemik parçalan
urne içine konduktan sonra kabın ağzı bir tabak ya da çömlek ile kapatıl
mıştır, Olülerin takılan da ezilip kınlarak kabın içine ya da yanına bıra
kılmıştır, Kum içine gömülen kaplar farklı kaliteye sahiptir. Umelerin bir
kısmı kırnıızı perdahlı ve kaliteli olarak yapılmıştır, Urneler çoğunlukla
bir veya birden fazla deliğe sahiptirler. Umelerin içinde boncuklar, tunç
iğneler, küpeler, bilezikler ve kemer gibi süs eşyalan da ele geçmiştir.
DiIkaya mezarlık alanı buluntulan Demir çağ Anadolu'sundaki ölü
gömme geleneğinin aydınlatılması konusunda çok önemli sonuçlar vermiştir. Mezarlar genellikle Erken Demir Çağı'n bir bölümünü de kapsaması nedeniyle, Urartu ölü gömme geleneklerinin bölge içindeki gelişi
mine ilişkin yeni veriler ortaya koymuştur.
Van-DiIkaya Höyüğü'nde yaptığımız kazılardan elde edilen sonuçlann toplu olarak yayınlanması bir kaç yıllık bir zamanı alacaktır, DiIkaya
kapanış raporumuz sözkonusu yayının çıkmasına kadar meslektaşlarımı
zın bu yerleşme yeri ile ilgili genel sorulannı yanıt1ayacaktır.
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ELMALI-KARATAŞ

REPORT ON
1991 ACTIVITIES
Machteld J. MElllNK*

Work in 1991 consisted of studyand conservation. Participating in
the study were Dr. Christine M. Eslick, Prof. Marie-Henriette Gates and
Dr. Jayne L. Warner, who are preparing volumes of the final Karataş
publication. The Ministry of Culture was represented by Archaeologist
Handan Tüzemen of Yıldız Saray, Istanbul, to whom warm thanks are
due for her corıstructive assistance and advice.
The Early Bronze Age chronology of the viIIage habitation of Karawas exarnined in detail by J.L. Warner in comparison with the evolution of the central complex in periods I-VI. Trial trenches made around
the central mound contained evidence for habitation during the same sequence of periods. The liveliest village period was that of Karataş V: 2,
in the genaral range of West Anatolian Early Bronze II. The best stratification came from trench 35-37, which revealed megaroid houses of Karataş period III, followed by use of the area as a cemetery in period IV, and
renewed habitation in V: 3 and VI. The boundaries between village habitation and burial grounds shifted also elsewhere in Karataş, although the
principal cemetery always remained located to the south of the village.
Below the cemeteries, remnants of storage pits and burnt wattle-and-daub
houses give evidence of habitation in earlier periods. Burials are never
made inside houses of the living.
taş

C.M. Eslick is working on a comprehensive ceramic typology and
chronology of Karataş. M.H. Gates continued her study of the small artifacts from Karataş among which spindle whorls and stamp seals excel in
numbers. The frequency of stamp seals (mostly of clay, rarely of stone,
once of lead) is remarkable in contrast to the frugal use of seals in other
West Anatolian Early Bronze Age sites (Kusura, Beycesultan, Demirci•

Machteld J. MELlJNK. department of Archaeology, Bryn Mawr College Bryn Me.wr, PA,
19010-2899 USA.
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hüyük, Troy). The distribution of Karataş seals emphasizes the importance of the central house and of selected houses in the trial trenches.

The storage problem of the systematically arranged Karataş study
collection (ca. 500 boxes) is approaching a fınal solution. Housing is
planned in one of the existing or planned cultural centers in Elmalı,
where the study collection will be a reference source for comparative
study by archaeologists and where the general prehistory of the Elrnalı
plain can be made clear to the modern residents.
In 1991, the painted tomb chambers at Kızılbel and Karaburun were
inspected with the expert aid and advice of conservator-archaeologist
Azize Ozgür of the Antalya Museum. At Karaburun, the growth of the
Tulasnellales fungus has gradually been declining over the last two years.
in 1991 there still was some minor trouble in the upper right corner of the
main wall behind the kline, originating in the joints between blocks. All
of the thin fungus was mechanically removed by Azize Ozgür in October
1991; the affected area was treated with a 5:1000 solution of formaldehyde in distilled water. some lime deposits due to percolation of humidity had appeared in i 990 on parts of the baule scene frieze. Treatment
with paraloid proved effeetive in preventing further deposits.
The Kızılbel tomb has fewer problems. Meehanical cleaning will
have to remove minor lime deposits from the upper frieze of the north
wall (blocks NIl -12). The exterior surfaces of the rebuilt tumulus have
to be kept free of shrubs with deep roots and undisturbed by flocks of
goats. Rows of stones protect the surface and a careful watch is kept by
the guard.
The fırst volume of the final publication: Elmalı-Karataş ı. The Neolithic and Chalcolithic Periods: Bağbaşı and Other Sites by Christine Eslick has now appeared (Bryn Mawr College Archaeological Monographs
1992).
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1991 PANAZTEPE KAZISI SONUÇLARI
Armağan ERKANAL*

1991 yılı Panaztepe Kazıları Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koruma
Başkanlığı'mn, Hacettepe Universitesi'nin ve Türk Tarih Kurumu'nun
maddi ve manevi desteği ile yürütülmüştür. 17.7.1991 günü
başlanrmş ve kazı yaklaşık iki ay sürdürülmüştür.

kazıya fıilen

Kazı ekibi Prof.Dr. H. Erkanal, Arkeolog lM. Akyurt, R. Gökçe,

1

Kasapoğlu, G. Malal, T. Türker, B. Uysal, D. Yalçıklı; konservasyon ve
arkeoloji öğrencilerinden H. Avcı, H. Bülbül, N. Çınardalı, O. Demir, Ş.
Demirci ve A. Görmüş'ten oluşmuştur.

1991 yılı kazı çalışınalanna aynca Münih Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcılanndan Prof. Dr. B. Hrouda, Prof. Dr. A. Kanımenhuber,
Prof. Dr. G. Ziegelmayer, Dr. K.F.M. Stephani Dr. P. Spanos ve K.
Stupp katılrmşlardır. Aynı üniversitenin öğrencilerinden A. Schachner de
kazı çalışmalanna iştirak etmiştir. Bu vesile ile kazıya yaptıklan katkılar
dan dolayı kendilerine şükranlarımızı sunmayı bir borç bilirim.
1991 yılında Panaztepe kazısını ziyaret edenler arasında Prof. Dr.
H.G. Buchholz, Prof. Dr. A von den Driesch, H. Hrouda, H. Stephani'nin
yanı sıra Kyme ve Bergama kazılan ekip üyeleri de sayılabilir.
1991

yılında

Panaztepe'nin dört farklı bölgesinde kazı çalışmalan ya-

pılmıştır:

- Güney-güneydoğu eteği kazılan;
- Birinci nekropol alanında yürütülen kazılar;
- İkinci nekropol alanında yürütülen sondaj çalışmalan ve
- Akropol kazılan.

*

Prof. Dr. Annağan ERKANA4 Hacettepe üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Beytepe-ANKARA.
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i. KAZ! PROGRAMI DOGRULTUSUNDA 1991 YIU ÇAUŞMALARI
I. I.

Güney-GüneydoğuEteği Kazıları

1990 yılında bu bölgede başlatılan kazılara 0'''/38; VI-X/a-e, 0"'/39;
I-V/a-e ve H"'/38; VI-X/a-e plankarelerinde devam edilmiştir. Bu kazılar
sonucunda Panaztepe'nin bu kesiminde altı kültür katı saptanmıştır:
19. yüzyıla tarihlendirilen bir yapı ve yol/patika kalıntı
ile temsil edilmektedir.
II. Tabaka: Bu tabakada Bizans dönemine tarihlendiri1en bir taş dö-

I. Tabaka:

sı

şeme kısmen açığa çıkartılmıştır,

III. Tabaka: Arkaik döneme tarihlendirilen bir

yapı katı kısmen açı

ğa çıkartılmaya başlanmıştır.

N. Tabaka: Geç Geometrik döneme ait bir duvar ve levha halinde
taşlarla yapılmış bir kanal parçası ile temsil edilir.
V. Tabaka: M.Ö. 2. binin ikinci yarısına tarihlendirilen ve Miken
parçalannın da ele geçirildiği, büyük bir yapıya ait bir
bölümün açığa çıkartıldığı, bu tabaka Panaztepe'nin en
önemli yapı ve kültür katını oluşturur.
VI. Tabaka: M.Ö. 2. binin ilk yarısına tarihlendiri1en bir yapı katı ile
ilgili seramikler ve mimari kalıntılarla temsil edilen bir
yapı katı saptanmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların
henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, bu tabaka henüz tam olarak açılmamıştır. Birkaç evreli olduğıınu anladığımız bu kültür katının aynntılı olarak incelenmesi
ileriki yıllarda yapılacaktır.
1990-91 yıllarında açığa çıkarıılan en önemli tabaka V. tabakadır.
1990 yılında saptanan, iri boy levha taşlarla yapılan bir döşemenin büyük
bir yapının avlusuna ait olduğu ve bu döşemenin açmanın kuzeyine doğ
ru devam ettiği anlaşılmıştır. Bu yapıda Miken seramikleri ele geçirilmiş
olup, yapının Miken ııı A evresine tarihlendirilmesi gerektiği anlaşılmış
tır. Böylece Panaztepe'de 1985-91 yılları arasında yapılan çalışmalarda;
ı. nekropol alanında açığa çıkarıılan bir çok mezarın sahiplerinin oturduk1arı yerleşme alanının Panaztepe'deki konumu kesinlikle saptanmış
olmaktadır. Bu sonuç sadece Panaztepe ve çevresi için değil, aynı zamanda tüm Batı Anadolu için de çok önemli bir neticedir.
Miken seramiği veren söz konusu yapının avlusunda, G"'/38; Vl-Vfl/
e-d plankaresinde açığa çıkarıılan ve kömürleşmiş olarak çık:nğı da
korunmuş bir kuyunun temizlenmesine başlanılmıştır. Ağız çapı ı. 10-
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1.20 m olan bu kuyunun gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapıldık
tan sonra, bu yapı ile olan bağlantıları daha kesin olarak ortaya konulabilecektir. Söz konusu bu kuyunun içerisinin boşaltılması sırasında, avlu
seviyesinden yaklaşık 0.70 m derinlikte, G"'f38; VI- VIl/e plankaresinde,
kuzeydoğu-güneybatı yönünde gelişen ve iri taşlarla örülmüş bir duvar
parçası gözlenmiştir. Henüz tarihlendirilmeyen bu duvarın saptanması ile
Panaztepe'nin güney-güneydoğu bölgesinde yoğun bir yapılaşmanın olduğu ve Panaztepe'nin sürekli yerleşim alanının, bu bölgede yer aldığı,
kesinlik kazanmıştır. Bu alanın çok küçük bir bölgesinde yürüttüğümüz
çalışmalarla, sadece kısmen açığa çıkartılan bu yapıların karekterlerine
bakarak, bunların çok önemli ve büyük boyutlu yapılar oldukları anlaşıl
maktadır. Bu nedenle, bu kesimde yapılacak, geniş alanlara yayılan çalış
malarla, Panaztepe'nin M.O. 3.-2. binlere tarihlendirilen yerleşmelerini
tanımak ve bunları incelemek mümkün olabilecektir (Resim: I).

1.2. Birinci Nekropol Alanında Yürütülen

Kazılar

1991 yılı kazı çalışmaları sırasında l./16; I1-VJla-c plankarelerinde
5x3 m lik bir alanda, sondaj niteliğinde başlanılan çalışmaların ilk gününde bir pithos mezara rastlanılmış ve bu alanda daha büyük çaplı kazıların
zorunlu olduğu anlaşılıp, kazılar bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bu mezarlık, 1985-86 yıllarında kazılan ve tarafımızdan birinci mezarlık alanı
olarak nitelendirilen mezarlığın devamı niteliğindedir.
1991 yılında K-l./16-18 plarıkarelerinde çalışmalar sürdürülmüş ve
bu alanda bir adet İslam, altı adet iri boy pithos, dört adet küçük boy pithos, üç çömlek, bir taş sanduka ve bir kompozit mezar açığa çıkartılmış
tır. Bu yıl yapılan çalışmalar, mezarlığın genel düzenlenmesi ve mezarlar
arasındaki bağlantıların daha iyi tanınabilmesine olanak verdiği için büyük bir önem taşır. Mezarlığın tümünde irili ufaklı taşlardan oluşan bir
"platform" dikkati çeker, ayrıca bazı mezarların çevrelerinde de mimari
düzenlemeler gözlemlenir (Resim: 2). Ele geçirilen iri boy pithosların tümünün ağızları güneydoğuya gelecek biçimde yerleştirilmiştir. Küçük
boy pithoslardan gene ikisinin ağızlan güneydoğuya yönlendirilmiştir
(Resim: 3). Bu türe giren mezarlardan birisinin ağzı güneybatıya diğeri
nin ağzı ise, kuzeybatıya yönlendirilmiştir. Çömlek mezarların ağızları da
ya güneydoğuya ya da güneybatıya yöneliktir.
Panaztepe'de 1991 yılında açığa çıkartılan taş sanduka mezar güneybatı-kuzeydoğu doğrultusundadır. Bu yıl yapılan çalışmaların en ilginç
örneğini ise, ele geçirilen bir kompozit mezar oluşturur. Bu mezar iri boy
bir pithosun içerisine yerleştirilmiş olan bir taş sanduka mezardır. Bu mezar da güneydoğuyayönlendirilmiştir.Bu mezara bırakılan hediyeler ara497

sında bir akik ve bir frit boncukla birlikte bir de yayınlarda "biberon" olarak anılan sepet kulplu, emzikli bir kap dikkati çekmektedir. Bu kap tüm
Geç Hellas III dönemi için karakteristiktir.

1986 yılında UI4-15 plankarelerinde açığa çıkartılan bir pithos ve
bir çömlek mezar da bu mezarlara eklenirse, birinci mezarlık alanının güneybatı uzantısını oluşturan bu kesimdeki, M.O. 2. bine tarihlendirilen,
toplam mezar sayısı onyediye ulaşır: Bu yıl yaptığımız kazıların bize öğ
rettiği bir diğer özellik de, ölü kültü ile ilgilidir. Buna göre, mezarlara bı
rakılan mezar hediyelerinin yanı sıra, pithos mezarların çevrelerine de
bazı kap kacakların bırakılmış olmalarıdır. Ancak bunların hepsi tüm değildir. Bu da bu eşyaların büyük bir olasılıkla, ölü yemeği ya da benzer
bir tören sırasında mezar çevresine bırakılmış olabileceklerini düşündür
mektedir.
Mezarlara bırakılan hediyeler arasında, çeşitli kap kacaklar, çeşitli
malzemelerden yapılmış boncuk taneleri, bronzdan yapılmış bir hassas
kesici (?), bronz yüzükler. gümüş bir küpe ve ağırşaklar sayılabilir. İri
boy pithos mezarlardan birisinde bulunan ve bazı kısımları eksik olan bir
Miken kabı, 1990 yılında Panaztepe'nin güney-güneydoğu kesiminde açı
ğa çıkartılmaya başlanılan "Liman" yerleşmesinde ele geçirilen Miken
kabı ile yakın benzerlik göstermesi açısından, şüphesiz büyük bir önem
taşır.

Panaztepe'de yaptığımız incelemeler sonucunda, i. mezarlık alanının
bir kaç evreli olduğu kesin olarak saptanmıştır, Bu konuda çalışmaları
mız sürmekte olup, Panaztepe kazısının ilk kapsamlı kazı raporunda 'ayrıntılı olarak sunulacaktır. Şu ana kadar yaptığımız değerlendirmeler ışı
ğında, bu mezarlık alanlarının M.O. 14.-13. yüzyıla tarihlendirilen pek
çok buluntuya dayanarak, Panaztepe'nin bu tarihlerde en parlak dönemini
yaşadığının anlaşılmış olmasıdır. Söz konusu bu durum Miken dünyası
için de geçerlidir.

I. 3. İkinci Nekropol Alanında Yürütülen Sondaj Çalışmaları
1991 yılında 1990 yılında açılmaya başlanılan, ikinci mezarlık alanı
nm sınırlarını saptamak amacı ile, A'n9'; 0/82' ve 0/85' açmalarında
lOx2 m lik alanlarda çalışılmıştır. Bu alanların hiç birisi verimli olmamış
ve kayda değer hiçbir şey bulunamamıştır. Bu nedenle çalışmalar bu kesimde 1991 yılı için durdurulmuştur.

1.4. Akropol Kazıları
1987 yılından beri kazıları sürdürülen akropol alarıımn kuzey kesiminde 1990 yılında açığa çıkartılmaya başlanılan M.O. 2. binin başına ait
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yapı kompleksinin daha iyi araştınlabilmesi için, A'-B'193' pldnkarelerinkazılara devam edilmiştir. Bu kazılar sonucunda, 1987 yılında büyük
kısmı açılan arkaik "sur"un doğu kesiminde nasıl bir dönüş yaptığı saptanmıştır. Bu kesimde merdiven basamaklan şeklinde inşaa edilen "sur"
köşesinin büyük bir olasılıkla-duvann statik hesaplan sonucunda- duvarın ağırlığını dağıtmak ve duvan sağlanılaştırmakamacı ile inşa edilmiş
olabileceğini düşündürmektedir (Resim: 4).

de

Bu kesimde yürütülen çalışmalar sırasında, iki dokuma ağırlığının ve
bir kandilin dışında önenıli bir bulunıu yoktur. Bu kesimdeki çalışmalara
ileriki yıllarda yeniden devam edilecektir.
1991 yılında aynca diğer yıllarda olduğu gibi, küçük bulunıu ve seramik restorasyonuna ağırlık verilmiş ve eserler onanlarak İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmiştir. Bu arada, i 985 yılı etütlük malzemesi
arasında saptanan amber (kehribar) boncuk tanelerinin de koruma işlem
leri tamamlanmış ve gerekli dokümantasyon yapılmıştır. Böylece, M.ü.
2. binin ikinci yansında Anadolu- Baltık Denizi Bölgesi arasındaki ilişki
ler de Panaztepe kazılan aracılığı ile ortaya konulmaya başlamıştır. Bu
konudaki yardınılanndandolayı Sayın S. Ozenir ve Sayın N. Çınardalı'na
teşekkürü bir borç bilirim.
.
Aynca Panaztepe kazılannda açığa çıkartılan ve çeşitli mal gruplanna ait seramik parçalan ile ilgili yapılan analizlerin sonuçlan da elimize
ulaşmaya başlamıştır. Bunlar arasında, Sayın Prof. Dr. M. üzenbaş'ın 9
örneğe dayanarak yaptığı kimyasal ve X-ışını analiz sonuçlan; bizim tarafımızdan yerli ve ithal olarak nitelendirilen seramik gruplarından, ithal
diye sınıflandırdığımızgrubun (boyalı Miken seramiği), gerek mikroskobik gerekse pektografık açılardan, diğer seramik gruplanndan bariz bir
biçimde ayrıldıklarını ortaya koymuştur.
Bu konuda daha ayrıntılı çalışmalarsa, Berlin Hür Üniversitesi, Kimya Bölümü, Arkeomelri Çalışma Grubu Unitesi öğretim üyelerinden
Prof. Dr. G. Schneider tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada kimyasal
analizlerin yanı sıra, NAA (Nötron Aktivasyon Analizleri) de uygulanmıştır. Yapılan bu analizlerde Panaztepe'den 31 örnek (L8 yerli, 9 Miken
ve 4 Minyas) değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Söz konusu analizler sonucunda; özellikle Miken örneğinin, diğerlerinden J?elirgin olarak farklı
lık göstermesi üzerine, Schneider tarafından Bonn Universitesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr.H. Mommsen ile temas kurulmuş ve
kendisinin başkanlığında yürütülen Kıt'a Yunanistan Argolis Bölgesi seraınik1eri ile ilgili projenin verileri ile Panaztepe örneklerinin verileri
karşılaştınlmıştır. Bu çalışma sonucunda, Panaztepe serarnikleriarasında
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Argolis Bölgesi malzemelerinden Miken-Berbati üretimi ile
olduğu ortaya konmuştur.

ilişkilerinin

Gerek Özenbaş gerekse Schneider'in yaptığı incelemeler sonucunda,
saptanan bir başka ilginç sonuç da; Minyas seramik grubu hamurlarının
yerli seramik gruplarından önemli sayılabilecek hiçbir ayrılık göstermemiş olmasıdır. Bu neticeler M.O. 2. bin Ege ve Anadolu arkeolojisi için
çok önemli olup, oluşan bu temel taşların üzerine, diğer verilerimizden
elde ettiğimiz neticeleri de ekleyerek, köklü değerlendirmelere gidilebilecektir. Bu konudaki çalışmalarından dolayı her iki araştırınacıya da teşekkür ederim.
Bir zamanlar deniz kenarında kurulmuş bir liman kenti olan Panaztepe, şüphesiz, İzmir kentinin günümüz liman ticaretinde oynadığı benzer
bir rolü temsil ediyordu. Bu bağlamda vurgulanması gereken bir diğer
konu da ünlü Pers Kral Yolu ile Gediz Nehri vadisi boyunca uzanan, Panaztepe'nin ilişkisidir. Çok eski bir yol güzergahı olan bu yol, bir zamanlar Ege dünyası ile Asya Kıtası arasındaki ticaret ağının önemli bir parçasını oluşturuyordu,
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GORDION ARCHAEOLOGICAL
ACTIVITIES, 1991
G. Kenneth SAMS*

A regular program of archaeological work was not conducted at Yasduring 1991. Dr. Elizabeth Simpson and her staff of
conservators spent the months of Julyand August in Ankara, where they
continued the project to conserve, study, and restore the wooden fumiture
from Gordion. Other researchers involved with Gordion took the opportunity of a season away from the site to pursue their work toward publication in libraries and laboratories in the United States. A sumrnary of
their research activities follows. All activities were conducted under the
general 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 Smithsonian Institution, Washington, D.C. For
all endeavors connected with Gordion, the kind assistance of the General
Directorate of Monuments and Museums and the Directorate of the Museum of Anatolian Civilizations is gratefully acknowledged.
sıhöyük-Gordion

1. Furniture Conservation and Study

At the Museum of Anatolian Civilizations in Ankara, Dr. Simpson
and her team of specialists treated several major pieces of fumiture from
Tumuli P, W, and MM. Dr. Simpson reports: "Among these were some
of the most fragile pieces treated to date. The child's bed from Tumulus
P, consolidated in 1990, was removed from storage, eleaned, and final repairs andjoins were made. The Mosaic Table, also from Tumulus P, was
eleaned and consolidated, and several newly identified fragınents from
the inlaid, studded stool from the same tumulus were eleaned and consolidated along with the Mosaic Table. Cleaning of the serving stand from
Tumulus W, begun in 1990, was continued. Three of the banquet tables
from Tumulus MM (Tables 2, 3, and 4) were removed from storage and

•
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examined after their reconsolidation in 1990, and final repairs were begun. Work on Table 1, Tumulus MM, begun in 1989, continued."
The conservation staff included Prof. Krysia Spirydowicz, Senior
Conservator; Ms. Valerie Dorge, Fumiture Corıservator; Ms. Marian
Kaminitz, Conservator; and Ms. Won Ng, Graduate Student Conservator.
Mr. Antoine Wilmering, Fumiture Conservator, continued his research
on the tools and techniques used for the fumiture; Prof. Robert A. Blanchette, Wood Pathologist, continued his study of the nature and causes of
the deterioration of the wood; and Mr. William Schenk, Illustrator,
worked on drawings of several pieces of fumiture from Tumulus MM.
Financial support for the work conducted by Dr. Simpson in 1991
was provided by the Samuel H. Kress Foundation, the Getty Grant Program, the National Endowment for the Humanities, the Canadian Conservation Institute, the Joukowsky Family Foundation, Mr. Benjarnin Zucker, and Mrs. Thomas F. Troxell, Jr. The Monsanto Company contributed
a supply of the consolidant Butvar B-98.
Dr. Simpson and her staff continued to enjoy the full cooperation
and warm collegiality of the Directorate and staff of the Museum of Anatolian Civilizations.

2. Researchon theResultsofthe 1988-1989 Excavations
Prof. Mary M. Voigt, College of William and Mary, continued the
stratigraphic analysis of the excavations conducted under her supervision
during 1988-1989. Working with exeavation records, she has arranged
the excavated units of soil ("lots") in chronological order, thereby developing a sequence of precisely defined archaeological phases (Yassıhöyük
Stratigraphic Sequence, "YHSS"). These phases from a framework for
the documentation of changes in architecture, artifacts, and food remains
at Gordion between ca. 1500 Re. and the Medieval period.
Dr. Robert C. Henrickson, based at the Conservation Analytical Laboratory of the Smithsonian Institution, continued his formal and technological analysis of the pottery from the excavations of 1988-1989. His
work to date has concentrated on the important phases of the .transition
from the Late Bronze Age to the Early Iron Age (ca. 1200-950 B.C.).
The following are excerpts from arecent report subrnitted by Dr. Henrickson: "The characteristics of the Late Bronze Age assemblage (YHSS
9-8; ca. 1400-1200 RC.), such as the standardization of shapes, sizes,
and forrning sequences, indicate mass-production by workshops of spe504

cialist potters. TIırowing on the potter's wheel and wheel-fınishing are
important techniques. Both of the ceraınic traditions that appear in the
Early Iron Age are intrusive into the region and unrelated to each other.
The first to appear, Early Iron Age Handmade Ware (YHSS 7B; ca.
1100-1000 B.e.), replaced the Late Bronze Age assemblage. The handmade fabric is highly variable and friable, thereby suggesting a simple
mode of production, probably by individuals in households meeting their
own needs. Finally, Early Iron Age Buffware (YHSS 7A; ca. 1000-950
B.e.) shows greater regularity and standardization in forming methods
than does Early Iron Age Handmade, and it is also harder fired. All these
characteristics suggest workshop production by specialist potters, presenting a marked contrast to Early Handmade ware. The Early Iron Age
Buff ware assemblage is the typological antecedent of the Early Phrygian
assemblage known from the Destruction Level at Gordion, dated to ca.
700 Re.
To estimate original firing temperatures, samples from sherds were
refired from 500-1200 oe in 100° increments and then exaınined with a
scanning electron microscope to determine when vitrification begins to
increase. The results indicate that most pottery, except for Early Iron Age
Handmade, was fired at 750-1000oe, suggesting the use of a kiln, This
agrees with expectations based on reconstruction of forıning methods and
the organization of production: workshop production is more likely to involve use of a kiln, while household production would employ open-air
fıring at lower temperatures.
Neutron activation analysis of 36 Late Bronze Age and Early Iron
Age sample sherds from sealed contexts has been begun with M.I. Blackman at the National Institute of Standards and Technology, Washington,
D.e. The homogeneity of paste among sherds from the Late Bronze Age
assemblage is much greater than that of Early Iron Age Buff ware, This
pattem appropriately corresponds to what would be expected from the
two differing reconstructed organizations of production. At present, the
relative homogeneity of the Late Bronze Age ceramic pastes suggests 10cal mass-production in a very limited number of workshops rather than a
wide variety of individual sources. The markedly greater heterogeneity of
Early Iron Age Buff ware pastes suggests smaller-scale production. An
additional 126 samples are now being mn to test these preliminary results
in greater detail. "
Dr. Naomi Miller, University Museum, University of Pennsylvania,
continued her analysis of the seeds and charcoal from the recent excava- .
tions. She reports that the botanical assemblage is the most diverse that
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she has encountered in 17 years of archaeobotanical research in the Near
East. To date, near1y 80 types of seeds, representing 27 plant families,
have been identified. Both cultivated plants and weeds are ineluded. In
regard to her analysis of charcoal, Dr. Miller reports: "Dak, pine, and juniper have been major components of the aboreal vegetation within a 50
km. radius of Gordion since Late Bronze Age times. Pine may have extended into lower elevations than today, or at least it may have grown
eloser to Gordion. Over time, juniper use declined and oak use increased.
Dak and pine became the most prominent types in the aboreal vegetation.
Shifts in the proportions of juniper, oak, pine, and the minor aboreal
components were probably associated with an overall reduction in tree
cover around Gordion. A decline in the three dominant types probably set
in by Late Phrygilan times. There is no reason to invoke elimate change
to explain the inferred changes in wood use. The proposed vegetation
shifts are not that dramatic and mainly involve reduction in the number
of trees. These changes are readily explained by human factors. This is
not to say that the climate did not change at all, or that elimate shifts are
necessarily irrelevant."
Dr. Melinda Zeder and Ms. Susan Arter, both at the Smithsonian
Institution, progressed in their analysis of the animal bones collected
during 1988-1989. Aside from species and age identification, an important aspect of their work has been to create a typology of the
butchering marks found on the bones. When analyzed in connection with
the stratigraphic sequence, the marks can serve as an important indicator of changes over time in the ethnic composition of the people at Gordion.
Dr. Vincent Pigott, University Museum, University of Pennsylvania,
has undertaken the analysis of the metal fragments, slag, and crucibles from the recent excavations. Thanks to Dr. Pigott's analysis of
metal composition, it is now possible to s ay, for example, that copper ores were being smelted at the site during the time of the Persian
Empire.
it is important to acknowledge that the work of all these researchers
has been much faci1itated by the gracious permission of the General Directorate and other authorities in Ankara to allow bones, seeds, wood,
charcoal, and samples of man-made materials to be brought to the United
States for analysis. Many aspects of the research connected with the
1988-1989 seasons have been made possible through the generosity of
the National Endowment for the Humanities and the University Museum,
University of Pennsylvania.
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3. OtherResearch Activities
Prof. Janet D. Jones, Bucknell University, pursued comporative research in connection with her study of the glass finds from Gordion. Professor Lynn E. Roller, University of Califomia at Davis, completed her
study of graffiti found on furniture from Tumulus MM. She also continued her ongoing study of the material evidence for the cult of the goddess
Kybele at Gordion. Prof. Blanchette continued his analysis of the wood
and fungi from Tumulus MM. His findings will be of crucial importance
in devising a program of conservation for the wooden tomb.
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1991 YILI GÜLPıNAR (APOLLO-SMINTHEUS
TAPINAGl) KAZı VE ONARıM ÇALIŞMALARI
Coşkun ÖZGÜNEL*

Kültür Bakanlığı adına 1980 yılından bu yana sürdürdüğümüz Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki ApollonSmintheus tapınağı kazı ve onanm çalışmalanna 1991 yılı yaz aylannda
15 Temmuz-If) Eylül tarihleri arasında devam edilmiş, salışmalarda bakanlığınızı Çanakkale Müzesi arkeologlanndan Erhan Oztepe temsil etmiştir. 1991 yılı çalışmalanna yaptığınız madde ve manevi yardımlardan
ötürü şükranlanmızı bu satırlarda sunmak bizim için büyük bir kıvanç
olacaktır,

1991 yılı Gülpınar Apollo-Smirıtheus kazılan
da adlan belirtilen ekip ile gerçekleştirilmiştir:

başkanlığımızda aşağı

Yük...M imar Restoratör Fuat Gökçe ODTÜ Mim. Fak. Res. Ana Bilim Dalı Oğr. Uyesi.
Dr. Gül Özturanlı Serarnik/Restoratör, Mim. Sinan Üni. Güzel Sanatlar Fak. Seramik Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi / İstanbul
Mim. Zeynep Aktüre, ODTÜ. Mim. Fak. Res. Ana Bilim Dalı M.A.

öğrencisi.

Arkeolog Nalan Gürsoy, Eda Akyürek, A.Ü. DTCF. K. Ark. M.A.
öğrencileri.

Dr. Özgül Akan, Tıp doktoru/Danıştay Baş Hekimi, Ankara
Yurdakul Biçer, hesap işleri sorumlusu/Bilkent Üniversitesi, Ankara
A,Ü. DTC Fak. K. Arkeoloji Ana Bilim Dalından öğrenci olarak:
Tayyar Gürdal, Burak Tüzün, Sultan Yıldınr, Ayşegül Biçkes katılmış
lardır.

•

Prof. Dr. Coşkun ÖZGüNEL. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim
Dalı Başkanı. ANKARA.
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Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak. Seramik Ana Bilim Dalı
Sever.

öğrencisi Hilal

ODTÜ. Mim. Fak. öğrencileri: Ataner Koçak, Hakan Anay, Mehlika

İnanıcı ile Mühendislik Fak. Makina bölümünden de Yiğit Ozgünel üye

olarak kazılara katılmışlar ve
1991

başarılı çalışmalarda bulunmuşlardır.

yılı Gülpınar kazılarını

iki bölümde toplamak olanaklıdır:

l. Kazı çalışmaları,
II. Onarım çalışmaları.

I. Kazı

Çalışmaları

I.a. Nekropol Kazısı
1989 ve 1990 yıllarında tapınağın yaklaşık 600-700 m güneybatısın
da yer alan ve köylülerce Pazardere mevkii olarak adlandırılan zeytinliktepe üzerinde sürdürülen nekropol kazılarına bu yıl da devam edilmiş ve
geçen yıllarda olduğu gibi parlak ve bol mezar ve buluntulu sonuçlara
ulaşılamarnıştır. 1991 yılı nekropol açmaları geçen yıllarda araştırılma
mış batı yönünden yoğunlaştırılmıştır. Söz konusu alanda toplam dört
sondaj açılmıştır. Sondajlarda alan yüzey ölçümü 5x5 m olarak saptanmış, ayrıca sondaj açmaları kendi içlerinde Ix1 m lik gridlere bölünmüş
tür.

1. nolu sondaj: Çalışmalar sırasında yaklaşık 35 cm derinlikte kuzeydoğu yönünde tahrip olmuş kireç taşından yapılmış bir lahit kapağına
rastlanılmıştır. Kırma çatı biçimindeki lahit kapağının hemen yakınında
ise zeytinlik sürülmesi sırasında tahrip olmuş ve dağılmış bir gömüye ait
iskelet-kemik parçalarına rastlanıldı. Bu dağılmış iskelet parçalarının
çevresinde sürdürülen kazılar sırasında yaklaşık 50 cm derinlikte yine büyük bir olasılıkla sürme sırasında dağılmış bir basit mezarın kalıntıları
gün ışığına çıkarılmıştır. Mezar hediyesi olarak bu gömüden onarılmaya
cak durumda olan cam şişe parçaları toplanıldı. Ağız profillerinden bunların 5 adet göz yaşı şişeleri olduğu anlaşılmıştır. Bu parçalar etüdlük nitelikte olmadıkları halde kazı deposunda saklanmaktadır. Çalışmalar 1 m
derinliğe kadar sürdürülmesine karşın hiçbir görnil ve buluntuya rastlanıl
madığı ve ana kayaya rastlanıldığı için durdurulmuş ve alan zeytinlik sahibine verilen garanti üzerine kapatılmıştır. 1 nolu sondaj, 1 nolu mezarda iyi korunmuş durumdaki 4 adet cam gözyaşı şişeleri envanterlenerek
Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmiştir.
2. nolu sondaj: İlk sondajın yanında ve batısında yine 5x5 m ölçülerinde
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açıldı.

"O" kotundan -35 cm

arasında açma toprağının-daha

sonra

doldurulduğu ele geçen kanşık buluntulardan anlaşıldı. Bu buluntular
içinde döküntü Roma-Bizans seramik parçalan ile bir küçük İon başlığı
vo1üt parçası gün ışığına çıkanlmıştır, Yaklaşık -7S cm derinlikte ise olasılıkla bir mezar steline ait mermer köşe parçası ele geçirilmiştir. -9S cm
kotunda ise kümeleşmiş taş yığınlarına rastlanılmıştır. Bunlar dalıa önceki yıllarda ele geçen niteliksiz mezar örnekleri olarak düşünülmüş ancak
yapılan temizlik ve kazı sonunda dalıa önce tahrip edilmiş ve yığın halinde toplanmış mezar çöplüğü olduklan saptanmıştır.

3. ve 4. nolu sondaj: 1 v~ 2 nolu sondajlann kuzeybatısında yine SxS
boyutlannda açılmışlardır. -SOcm kotunda ana toprağa rastlanılmış ve çalışmalara bu sondaj açmalannda da son verilerek zeytinlik alan kapatıla
rak eski konumuna getirilmiştir.
1989 yılından bu yana devam eden nekropol çalışmalannın sınırlan
belirlemek amacı ile Pazardere mevkiindeki çalışmalara son verilerek
yöreye SO-60 m uzaklıkta yeralan ve zeytinlik olarak tanma açık olan
"Karşılartepe" olarak adlandınlan alana kazı ve sondaj çalışmalan kaydı
rılmıştır. Karşılartepe üzerinde de SxS m boyutunda üç ayn sondaj açması açılarak çalışmalar sürdürülmüştür. Böylece nekropol alanındaki sondaj sayısı onu bulmuştur.
nı

5. nolu sondaj: Sondajın doğu kenanna yakın bir kesimde yaklaşık
20-30 cm derinlikte bir mezann kenar hattını belirleyen bir taş örgüye
rastlanıldı. Bu örgü yine dalıa önceki yıllarda görüldüğü gibi spolyen bir
birikimi içermekteydi. Olasılıkla ı.s. ı. veya 2. yüzyılda yapılıruş çevresi
taşlarla belirlenmiş ve üstü kireç taşından oluşan düzgün kapaklarla örtülü idi. Ancak mezar içinde yapılan temizlik çalışmalan, bu ı. nolu mezarın dalıa önce açılıp soyulduğunu onaya koymuştur. Mezar içinde yalnız,
çok dağılmış bir iskelet kafatasına rastlanılmıştır. Sondaj-SO-60 cm koturıda rastlanılan doğal kaya zeminle son bulmuş ve daha sonra kapatıl
mıştır.

6. nolu sondaj: S nolu sondajın güneybatısında tekrar SxS m boyutlannda açılan açmada-40-S0 cm derinlikte ana kayaya rastlanmış boş olan
bu sondaj da kapatılmıştır.
7. nolu sondaj: 6. nolu sondajın güneyinde açılan nekropol açması
yapılan çalışmalarla -30-40 cm kotuna inilmiş ve ana kayaya rastlanı
lınca bu sondaj açmasının da boş olduğu görülmüş ve kapatılmıştır.

da

8. nolu sondaj: S. nolu açmanın doğusunda aynı ölçülerde açılan bu
açmada da -70 cm derinlikte yine ana kayaya rastlanılmıştır. Bu alan da
dalıa sonra kapatılmıştır.
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9. nolu sondaj: Karşılartepe sondajlan içersinde en güney kenarda
bu sondaj da, -50 cm kotunda rastlanan ana kaya ile son bulmuş

açılan

tur.

10. nolu sonda}: Aynı alanda en kuzeyde açılan bu son sondaj açması ile 1989 yılından bu yana sürdürülen nekropol çalışmalanna son verilmiştir. Bu alanda ise -40 cm kotunda yine ana kayaya rastlanılmıştır.
1991 yılı çalışmalan içinde planlanan nekropo1 çalışmalan tamamlanmış,
1992 yılı içinde tekrar söz konusu sınır belirleme çalışmalanna devam
edilecektir.
Nekropol çalışmalan bize

şu

bilgileri vermiştir:

1989-90 yıllannda kazılan alanların dışında, çevre olarak belirlenen.
alanlar zaman içinde yapılan tanmsal amaçlı çalışmalar sırasında çok talı
rip edilmiştir. Bu tahribat sonrası mezarlar bozulmuş, içlerine konan armağanlar büyük olasılıkla köylüler tarafından çeşitli yollardan eski eser
taplayıcılannasatılmışlardır.

Pazardere mevkii 1 nolu sondaj tek bir mezar (L.nolu) ve dört adet
buluntusu ile çevrenin nekropol alanına dalıil edilebileceğini ortaya koymaktadır.

I. b Tapınak Alanı Kazı

Çalışmaları

Bilal Yıldırım yağ mengenesi yıkım ve kazı çalışmaları: Geçen yıllar
da "Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü" tarafından kamulaştırılan yağ
mengenesi, bu yılki çalışma programlan içinde yer almaktaydı. Tapına
ğın güneydoğu giriş köşesinde yeralan bu yapı, merkezde ana çekirdeği
oluşurran yapı ve üç çevresini saran ek yapılardan oluşmaktadır.
İleriki yıllarda söz konusu yapının bir depo-müze olarak kullanılması

düşünülmektedir, Bu

nedenle önce tüm yapınını bir rölevesi hazırlanmış
ve dalıa sonra da ana çekirdeğin oluşturduğu tek yapı baz alınarak yeni
bir uygulama ve restorasyon projesi hazırlanmıştır. Söz konusu proje gerçekleştiği takdirde, tapınak temelleri üzerinde depo olarak kullanılan yapı
yıkılacak ve tapınağın kuzeybau uzun ve dar kenarlan ortaya konmuş
olacaktır.
Yıldırım yağhanesinin ortasında yer alan ana eski yapı (1927)
bırakılarak çevresindeki diğer yapılar yıkılmıştır. Bu çalışma ile ek yapı
ların duvarlannda kullanılan tapınağa ait mermer parçalar toplanmıştır.
Ek yapıların duvarlan yıkılırken, duvarlarda kullanılan mermer ve andesit mimari eleman ve kırık parçalar toplanarak sayısal bir gözlem yapıldı.

Bilal
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yapılar yapılırken tapınağa verilen zarar
Şengören'in yaptığı tahribattan az olduğu gözlendi.

Söz konusu ek

1964 yılında Ali

Ele geçen mimari parça ve kalıntıları şöyle sıralamak olanaklıdır: ı.
Bir sima bloğu parçası; 2. Bir kaset bloğu parçası; 3. Bir sütun tamburu
parçası; 4. Mermer palmetli parça; ile birçok bimari ornametli parçalar
ile tapınak cella duvarlanna ait olabilecek mimari mermer blok parçaları
ile yine Bizans Çağı'nda kullanılmış fonksiyon değiştirmiş mimari bloklar. Aynca kuzey yönündeki alanın yıkıınından sonra 50-6Q'lı yıllarda
kullanılan ve sonra terk edilen iki küçük bir büyük değirmen taşları da
duvar örgüsü olarak gün ışığına çıkarıldılar. Bu gün bu taşlar in situ olarak yerlerinde korunmaktadırlar. Yıkım sonrası yapının arka bahçe alanında güneyde kazanılan alanın kazılması gerçekleştirilmiş ve yan yana
ölçüleri 3.50 x 6.50 m olan açmalarda çalışmalar sürdürüldü. Yağ rnengenesinin güney bahçe duvarına yakın açılan ı. açmada tapınak taban toprağı seviyesine kadar 0-2.20 m kotunda çalışmalara son verildi, aynı zamanda bu seviyede taban suyuna da rastlanıldı.
tık açmanın yanında açılan ikinci sondaj da -80 cm lik seviye içinde

çağı'na koyabileceğimiz çanak çömlek bol miktarda gün ışı
ğına çıkarılmıştır. Sondajın -80-96 cm seviyesinde ise çok ilgi çekici sonuçlar verebilecek iki bulurınınun gelmesi bizleri heyecanlarıdırmıştır.

yine Bizans

Bunlar büyük bir olasılıkla 1.0. V. yüzyıla ait olabilecek terra-cotta antefıks parçası ile çan kiremidi parçalarıdır. Söz konusu buluntular yörede
erken döneme ait bir kamu yapısının varolabileceğini, Skopas'ın Smintheion'da çalışmış olabileceğini akla getirme.ktedir.

-110-215 cm arasında yine Bizans ve Roma seranıik parçalarına bol
miktarda rastlanıldı, su tabanı ile birlikte kazılara son verilerek, alan daha
önceki yıllarda kazılar sırasında toplanan yonga-hurda mermer döküntülerle dolduruldu.
1991 yılı arkeolojik kazı çalışmalarına son verildi. 1992 yılı çalışma
içinde: yağ mengenesi cevresi ve ana yapı iç tabanı kazılarına devam
edilecektir.
ları

II. Apolle Smintheus Tapınağı

Onarım Çalışmaları

1989 yılında başlanan tapınak onarım çalışmalarına bu yıl da devam
ancak çalışmalar başlangıçta çözülemeyen birtakım parasal
problemlerden ötürü geç başlamıştır, Bu yıl da çalışmalar büyük ölçüde
Otomarsan (Mercedes-Türk) A.Ş.nin. ve Çanakkale Valiliği-Ozel İda
re'nin (Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
edilmiş,

Müdürlüğü) katkıları

ile

gerçekleşmiştir,
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1990 yılında başlanan andesit bağlama çalışınalanna devamla onanm işlerine başlanılmıştır. Bu çalışınalann yanında ise 1989 yılında baş
lanan tüf temel taşlan koruma işlemlerine devam edilmiştir.
Güneybatı köşede gerçekleştirilrnek istenen anastylose çalışmalan
nın ikinci bölümü olarak plünlanan Krepis andesit temeloluşumu bu yıl
ki çalışma programı içinde büyük ölçüde tamamlanmış, merdiven sıralan
10. basamağa dek bağlanmış, aşağı yukan 9O'a yakın yapay andesit krepis bu çalışmalarda kullanılmıştır. 1 ı. üst andesit basamak sırası 1992 yı
lında bağlanacaktır.

Konservasyon çalışmaları, tapınağın iki dar cephelerinde gerçekleşti
rilmiştir. Bu çalışmalarda amaç, doğa ve insanların özellikle tüf temel
taşlan üzerinde yaptıklan tahribatın önlenmesini öngörmüştür,
Çalışmalarda kullanılan yöntem, Yük. Mim. Res. Fuat Gökçe tarafın
dan saptanmış, gözetiminde uygulanmıştır. Kullanılan koruyucu madde
hiçbir biçimde yapay ve kimyasal maddeler taşımamaktadır. Hava ve
kum tabaneası ile püskürtülen eriyik, tüf tozu, bekletilmiş kireç ve oksit
boyadan oluşmaktadır. Yapılan koruma işlemi sonunda, korunan alanın
en az üç yıl söz konusu koşullardan etkilenmemesi sağlanmıştır.

i 992 yılında söz konusu anastylose çalışmalanna devam edilecek,
menner basamaklar yerlerine konacak ve stylobat üzerine ise ilk kaide
elemanı konacaktır.
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PERGAMON 1991
Wolfgang RADT"
Stadtgrabung (Abb. 3)
Mittelalterliche Bebauung (Abb. 4)
Die im vorigen Jahr noch unfeıtig ausgegrabenen Grundrisse von
Hausern unmittelbar westlich der spatbyzantinischen Kirche und der ihr
vorgelagerten Gasse wurden ganzlich freigelegt.
Von NW schiebt sich eine iıngewöhnlich regelmiiBig-rechteckige
Bauanlage mit einer groBen, ovalen Zisteme zwischen die schiefwinldigen Hanser. Die Terrasse mit der Zisteme hatte, neben dem zu vermutenden Eingang von der Hauptstraüe her, auch einen kleinen Zugang über
ein Treppchen, von NO, aus dem Hofbereich mit Niv. 220.95.
An diesem Hofbereich lagen nördlich zwei Raume (Niv. 221.14;
221.03), die mit ihrer Rückseite an die Hauptstraôe angrenzten, von der
sie aber um mindestens einen Meter überragt wurden. Diesen Raumen
gegenüber befand sich, direkt neben dem Treppchen, die Eingangstür zu
einem Raum (Niv. 220.60), der wohl Wirtschaftszwecken diente.
Das schiefwinkelige Wohnhaus westlich der Kirche, mit seinen an
der Gasse abgerundeten Ecken war offenbar eine spate Verbauung des
westlichen Teils des Kirchhofes.
Innerhalb des Hauses steigt das Geliinde ziemlich steil von Süd nach
Nord an. Die nördlichen Raume haben FuBbodenniveaus von 219.05
(Raum im Nordwesten, angrenzend an den Zisterenkomplex) bzw.
218.65 (Raum mit Herdnische (F). Der Hof, unmittelbar süd!ich eines
groBen, im Plan verzeichneten Felsens, war durch moderne Abgrabung
so lief gestört, daB hier kein Niveau mehr feststellbar war. Der erhaltene
•

Dr. Wolfgang RADT, Istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü 2. Müdürü,
şa Camii Sok. No:4g, gOO9O-ISTANEUL.
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Eingang in den Hof, von der Gasse her, ist bemerkenswert breit (fast 2
m), also geeignet, auch breitere Lasten durchzulassen. in einem frühen
Bauzustand hat die Westmauer des Raumes mit Niv. 217.98 nicht existiert. Dies kann nur bedeuten, daB in der Frühphase des Hauses der ganze
südliche Bereich ein Hof gewesen ist, Als der Ostteil dieses Hofes als
Raum abgetrennt wurde (Niv. 217.98) hat man diesem Raum eine Tür in
seiner SW-Ecke direkt auf die Gasse gegeben. Auf diese Veriinderung im
Laufe der Nutzung geht auch die Zusetzung der west1ichen Tür des
Raumes mit der Herdnische (F) zurück,
Noch steiler in seiner Gesamtanlage ist ein weiteres Haus, südlich
des Zisternenkomplexes. Die Niveaus steigen vom unteren Hof (oder
Raum: Niv. 214.50) über einen inneren Aufweg (216.29) bis zu den in
einer Reihe liegenden oberen Ranmen (217.01; 216.93; 217.06). Auch
dieses Haus weist Anzeichen nachtraglicher Veriinderungen auf. Der
südwestliche Raum (niv. 216.80) enthielt ein aus Steinen gemauertes, flaches, viereckiges Becken, mit Steinpflaster, unter FuBbodenniveau. Der
Verwendungszweck ist unklar, Die drei oberen Raume waren mit Steinplattenflaster ausgestattet.
Die byzantinische Bebauug ganz im Südwesten des auf dem Plan
dargestellten Grabungsareals (mit dem Hofpflaster Niv. 215.95) wurde
schon im Vorjahr freigelegt. Noch ist nicht klar, wie sich der Hauskomplex nach Süden weiterentwickelte, da in diese Richtung nicht gegraben
wurde. öst1ich des hier schon bekannten Bestandes kamen eine nach
Norden hinauffıihrende Treppe und daneben ein ziemlich groBer, larıgg
streckter Raum zum Vorschein (Niv. 214.60).
Antike Bebauung
1. Nôrdlicher Bereich

Unmittelbar an der StraBe setzte sich offenbar wie üblich die Reihe
der sie begleitenden Raume fort.
Etwa 5 m westlich der Kirche findet sich eine hellenistische, römisch
wiederverwendete, nord-südlich verlaufende Mauer. In dieser Mauer haben wir den westlichen AbschluB eines Handwerkshofes zu sehen, der
schon im vorigerı Jahr zu wesentlichen Teilen ausgegraben worden war.
Der hier tatige Betrieb war vermutlich eine Tuchwalkerei, wie man aus
den in Resten noch vorhandenen eingetieften Becken (B) in einem der
Raume nördlich der spateren Kirche schlieBen konnte. Auch in dem neu
aufgedeckten Bereich westlich der Kirche (Niv. 218.49) haben sich
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sparliche Reste von zwei Becken (B) und
gefunden.

eiiıes

Steinpflasters dazwischen

Der Raum mit Niv. a.219.51 und b.219.20 entstand zu frührömischer
Zeit, durch Einziehen von zwei Mauem in einen sehr groBen hellenistischen Raum. Vom Llh.n.Chr, ab wurde der neue Raum als Küche benutzt, wie reichhaltige Funde von Keramik, Muscheln, Knochen und einer Brandstelle zeigen. Der FuBboden wurde zweimal aufgehöht (bis Niv.
219.51), und die Funde beweisen, daB die Küche dis weit ins 2. Jh. hinein
in Benutzung gewesen ist.
Was sich in dem verbleibenden Gelandezwickel, west1ich deş Handwerkshofes, zwischen Philetairischer Mauer und der HaupstraBe, in antiker Zeit baulich abgespielt hat, ist kaum noch zu rekonstruieren.

2. Archaische Stadtmauer (Abb. 5)
Im Plan (Abb. 2) sind westlich der Kirche deutlich Ansammlungen
von sehr groBen Steinen zu erkennen (bei Niv. 219.05 und südlich von
Niv. 218.49). Die schrage Schraffur für die Kennzeichnung des Verlaufes
der arehaisehen Stadtmauer ist durch diese Steinfelder gelegt. Gerade im
Bereich dieser Steine hat sich eine Verdichtung des Fundinateria1s an
selır früher Keramik gezeigt. Wir möchten daraus schlieBen, daB die
Mauer in diesem Bereich nach NW abgebogen ist. Eine Hoffnung, weiter
nördlich noch Reste von ihr zu finden, besteht kaum, denn don wird
der Bau der hellenistischen HauptstraBe alle Zusammenhange zerstört haben.

3. Das groj3e Peristylgebôude mit den Mosaikrdumen (Bau Z)
a. Maskenmosaikraum
Dies ist der im Westen des Peristyls liegende, gröBtenteils schon im
ausgegrabene Raum, damals noch einfach 'Mosaikraum' genannt.

Voıjahr

Auf der Westseite des Maskenmosaikraumes war im Voıjahr gerade
noch der Ansatz einer Nische mit einem Mosaikfeld freigelegt worden.
Die Ausgrabung wurde nun weiter nach Westen fortgesetzt, wobei sich
herausstellte, daB es sich um eine rechteckige Nische handelte, die offenbar in hellenistischer Zeit wesentlich tiefer war als zur Zeit der römischen Mosaikausschmückung (Abb. 6).
Zur Stuckausstattung des Maskenmosaikraumes (Abb. 7.8) konnte
der verstürzten Reste bisher festgestellt werden, daB sich an der
Nordwand über einer grau-marmorierten Sockelzone und einem darüber

arıhand
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befindliehen weiBen Absehnitt eine mehrzonige, farbige Gliederung befand, die von mindestens drei weiBen Stuekpilastem rhythmisiert wurde.
Bis jetzt seheint es so, als ob sich in jeder Eeke und in der Mitte der
Wand ein Stuekpilaster befand. Es gab an der Wand aueh Stuekkaturen
mit figürliehen Motiven. Bisher konnten Köpfe von Mensehen und Tieren in einem expressiv aufgewühlten Stukkaturstil geborgen werden.

b. Nordhalle (Abb. 9.10.11)
Die Nordhalle des Peristyls ist in ihrer Ausdehnung ganz erhalten.
Die noch z.T, vorhandene Ostmauer zeigt, daB die Halle fast genau 22
m lang war. Die Breite des Mosaikbodens betrug rund 4 m. Das gut
erhaltene Mosaik hatte ein Muster aus sich versehneidenden Kreisen
('Kreuzblüten-Rapport').
Die Rüewand der Nordhalle war im römisehen Bauzustand mit Hilfe
einer Stützenstellung in ihrer Mitte weit geöffrıet, Die Stützen, die die
Front des nördlich der Hallenmitte gelegenen Raumes römiseher Zeit,
des sog. Silensmosaikraumes (s.u.), bildeten, waren aus Andesitsaulen
umgearbeitete Pfeiler.

c. Silensmosaikraum
Der Raum erhalt seinen Namen auf Grund des Bodenmosaiks römiseher Zeit (Niv. 214.50), in dessen Mittelbild Silenos mit dem Dionysoskinde auf dem Arın dargestellt ist (s.u.). Der Raum war rund 8 m breit
und 6 m tief. Seine Front war zur Halle hin auf eine Breite von fast 7 m
geöffnet. Die öffnung wurde von zwei an die Mauem anschlieBenden
und zwei freistehenden Pfeilem getragen, Die rüekwlirtige Mauer des Silensmosaikraumes war zugleieh die AuBenmauer des hellenistisehen
Baus Z. Alle Mauem des Raumes waren verputzt und bernalt. Möglieherweise gab es auch Stuekverzierungen und einen Wandsockel aus Alabasterplatten.

Silensmosaik (Abb.12)
Das Mosaik bedeekt den quer-rechteckigen Raum wie ein Teppieh
mit einem langen Mittelfeld und rahmenden Ornamentborten, Das Mittelfeld besteht aus einem Muster von perspektivisch dargestellten Würfeln
und ist von einem Maanderbarıd umschlossen, Naeh auBen folgt ein
weiBer Streifen und darauf ein sehwarzweiBes Wellenband, umgeben von
einer leiterförmigen Leiste aus hellen und dunklen Quadraten zwisehen
dunklen Linien. Auf eine breite, dunkle Rahmungslinie folgt sehlieBlieh
ein weiBer Randstreifen von etwas mehr als einem halben Meter Breite.
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Im Zentrum des etwas mehr als 3 m Iangen Mittelfeldes mit den perspektivischen Würfeln sitzt ein von einem Eierstab gerahmtes Bildfeld.
Das Bild ist rund lxI m groB. Es zeigt einen bekrarızten, biirtigen Silen,
als Halbfigur, der einem auf seinem SchoB sitzenden, ebenfalls
bekranzten Dionysosknaben aus einer Schale oder einem Kelch zu trinken gibt.
Das Motiv bestatigt die schon im Vorjahr auf Grund der Mosaikdarstellungen und sonstigen Funde des Maskenmosaikraums geliuBerte Meinung, daB Bau Zin römischer Zeit eine starke Verbindung zum Kult des
Dionysos gehabt haben muB. Ob es sich um einen reines Kultgebaude gehandelt hat, kann allerdings vorerst noch nicht entschieden werden.

d. Der nordöstliche Teil von Bau Z (Abb.13)
Erhalten sind ein noch nicht ganz ausgegrabener Hof (Niv, 215.60),
höchstwahrscheinlich eine Art Atrium mit vier Saulen, und west1ich davon zwei Raume mit Resten der innneren Ausstattung (Niv. 215.60 und
215.57). Die Raume west1ich des Atriums hatten eine komplizierte Baugeschichte, die hier nicht dargestellt werden kann. Ursprünglich gab es
nur einen Raum west1ich des Hofes. Der Raum erhielt in augusteischer
Zeit ein groBes Wasserbecken, das im Laufe der Entwicklung (2. Jh . n.
Chr.) verkleinert wurde. AuBerdem wurde der Raum dann unterteilt.
Über die Zweckbestimmung der Raume und des Hofes lassen sich
nur Vermutungen liuBem. Zur Zeit des groBen Beckens könnten sie als ziemlich einfaches- Bad gedient haben, spater wohl eher als Wirtschaftsraume,

Sicherungs-und Bauarbeiten (Abb. 14.15)
Aıle imBau Z gefundenen Mosaiken wurden mit einer starken
Schutzschicht aus Sand, Ziegeln, Beton und Erde bedeckt, die erst wieder
abgenommen werden soll, wenn über die Art der weiteren Konservierung
und Prasentation entschieden ist.

Die 1989 ausgegrabene byzantinische Kirche wurde durch leichtes
ihrer Mauern in Mörtelmauerwerk, Neuerrichtung der gewölbten Decke der Grabkammer sowie durch Reparatur des FuBbodens
und teilweises Unterfangen der Fundamente einer gründlihen Sicherung
unterzogen.
Auflıöhen aller
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Trajaneum
Ausgrabungsarbeiten und archiiologische Tôtigkeiı

Der von Ost nach West verlaufende Suchschnitt des Jalıres 1990 im
Hofbereich westlich des Tempe1s wurde nach Süden erweitert. Dort haben sich, unter dem Pflaster des Tempelhofes, im unmittelbaren AnschluB an die Nordenden der Gewölbe a-d, starke Fundamentreste hellenistischer Bauten (in allerdings iiuBerst geringer Höhe) erhalten. Die
Bebauung muB von einiger Bedeutung gewesen sein und beherrschte
rnindestens den Bereich zwischen Tempel und W-Halle des Trajaneums.
Restaurierungs-und Bauarbeiıen (Abb. 16.17).

An der Ostecke des nördlichen Tempelgiebels wurden über dem im
aufgebauten Fries die notwendigen Teile des Tympanons, das
7,5 t schwere Eckgeison, Konsolgesimse, Schraggeisa und Simen aufgelegt. Darnit ist der Aufbau der Nordostecke des Trajanstempels abgeschlossen.
Voıjalır

Auf der Südseite des Tempels, an der SO-Ecke, wurde auf den erhaltenen Schichten des aus dunklem Andesit bestehenden Tempelpodiums
eine gröBere Menge an originalen mannomen Teilen des süd1ichen Giebels aufgestellt. Diese "Architekturprobe" erfüllt folgende Zwecke: durch
sie wird die Ausdehnung des Tempels nach Süden deut1ich, die Architekturteile werden einem Studium aus der Nahe zuganglich und die Teile
sind vor weiterer Zerstörung und Verwitterun besser geschützt als bei der
Lagerung am Boden. Die Arbeiten an der Architekturprobe sind noch
nicht garız abgeschlossen.
Das Ostdenkmal, eine Exedra im nördlichen Osthof des Tempels,
wurde fertig wiederaufgebaut.
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Wolfgang RADT
ŞEHİR KAZISI (Resim: 3)

Orta

çağ Yapı/aşması

(Resim: 4)

Geç Bizans kilisesi ile onun önündeki sokağın hemen batısında yer
alan ve geçatiğimiz yıl kazısı henüz tamamlanmamış olan evler zemin
planı verecek şekilde tamamen ortaya çıkarılmıştır, Düzensiz açılı evlerin
arasına kuzeybatıdan. oval şekilli, büyük bir samıcı bulunan oldukça
düzenli diktörtgen bir yapı uzanmaktadır. Samıçlı terasın ana caddede 01duğıı tahmin edilen girişinden başka, ayrıca kuzeydoğudan Niv. 220.95
avludan küçük bir merdivenle ulaşılan ufak bir geçişi vardır.
Bu avlunun kuzeyinde iki mekan bulunmaktadır (Niv. 221.14:
221.03). Bu mekanların arka tarafları ana caddeye bitişik olmakla birlikte, ana cadde yaklaşık bir metre kadar daha yüksektir. Bu mekanların
karşısında, küçük merdivenin hemen yanında, bir mekana açılan giriş
kapısı bulunur (Niv. 220.60). Buranın depo, kiler gibi yan amaçlarla kullanıldığı sanılmaktadır.

Kilisenin batısında bulunan ve sokak tarafında yuvarlatılmış köşeleri
olan düzensiz açılı ev, kilise avlusunun batı kısmına ait geç bir düzenleme olmalıdır.
Evin içinde arazi güneyden kuzeye doğru oldukça dik bir eğim
gösterir. Kuzeydeki mekanların taban seviyeleri 219.05 (samıçlı komplekse bitişik kuzeybatıdaki mekan) ve 218.65 tir (ocak nişli (F) mekanı).
Planda gösterilen büyük kayanın hemen güneyindeki avlu, derine ulaşan
daha önceki kazılarla oldukça bozulduğundan burada seviye tespiti yapı
lamamıştır. Sokaktan avluya açılan ve iyi durumda ele geçen giriş, oldukça geniş (yaklaşık 2 m) genişçe yüklerin geçmesine uygundur. 217.98
kodlu mekanın batı duvan daha erken yapı evresinde mevcut değildi. Bu
durum evin erken evresinde, güneydeki alanın tamamının bir avlu 01duğıınu gösterir. Bu avlunun doğu tarafı bir mekan olarak ayrıldığında,
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217.98 kodlu mekana

güneybatı köşesinde doğrudan yola açılan

bir

kapı

kazandırılmıştır.

bu

Ocak nişli mekanın (F) batı kapısının
değişikliğe dayanmaktadır.

örülmesi

kullanım

sürecindeki

Samıçlı kompleksin güneyinde, bir başka ev ise daha dik bir eğim
gösterir. Seviyeler, aşağı avludan (veya Mekan / Niv, 214.50) bir iç ranı
pa yoluyla ulaşılan bir dizi üst mekana (217.01; 216.93; 217.06) kadar artarak yükselir. Bu evde de daha geç evrelerde yapılan değişiklikler
görülür. Güneybatıdaki mekanda (Niv. 216.80) zemin seviyesinin altın
da, örme taş duvarlı, derin olmayan, dört köşeli bir havuz bulunur. Zemini taş döşeli bu havuzun hangi amaçla kullanıldığı bilinmemektedir. Yukarıdaki üç mekanın zemini taş levhalarla döşeliydi.

Planda gösterilen kazı alanının tam güneybatısındaki(Avlu döşemesi
Niv. 215.95) Bizans yapılaşması geçen yılortaya çıkarılmıştı. Ev kompleksinin güneye doğru nasıl bir gelişme gösterdiği, bu yönde henüz bir
kazı yapılmadığı için bilinernemektedir. Bilinen yapıların doğıısunda
kuzeye yönelen bir merdiven ve bunun yanında büyük, uzun bir mekan
ortaya çıktı.

Antik Yapılaşma
1. Kuzey

Kısım

Hemen cadde kenarında, genellikle karşılaşıldığı
sıralanmış mekanlar dizisi uzanır.

gibi cadde boyunca

Kilisenin yaklaşık 5 m batısında Hellenistik Çağ'da yapılıp, Roma
Çağ'ında da kullanılan kuzey-güney doğrultulu bir duvar bulunur. Bu duvar, geçen yıl büyük bir bölümü ortaya çıkarılan atölye avlusunun batı
ucu olarak görülmelidir. Burada yer alan atölyenin bir çuha atölyesi 01duğıı tahmin ediliyor. Daha geç tarihlenen kilisenin kuzeyindeki mekanlardan birinde kalıntıları ele geçen gömülü durumdaki havuz (B) burada
faaliyet gösteren işletmenin bir çuha atölyesi olduğıınu düşündürmekte
dir. Kilisenin batısında (Niv. 218-49) yeni açılan alanda da iki havuza
(B) ve bunlar arasındaki taş döşemeye ait az miktarda kalıntı ele geçmiş
tir.
Niv. a.219.51 ve b.219.20 kotlara sahip mekan, Hellenistik döneme
ait büyük bir mekanın içine, erken Roma döneminde iki duvarın eklenmesiyle olmuştur. M.S. 1 yüzyıldan başlayarak bu yer mutfak olarak kullanılmıştı. Keramik, midye kabuğu, kemik gibi çok sayıdaki buluntu ve
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ateş yakıldığına dair izler bunu doğrulamaktadır. Zemin iki kez yükseltilmiştir (Niv. 219.51e kadar). Buluntular, mutfağın M.S. 2. yüzyılın içlerine kadar kullanıldığınıkanıtlarnaktadır.

Atölye avlusunun batısında ve Philateros suru ile ana cadde .arasında
kalan arazi parçasında antik dönem yapılaşmasının nasılolduğu çanlandırılamarnaktadır.

2. Arkaik Şehir Suru (Resim: 5)
Kilisenin batısında, oldukça büyük taş öbekleri planda (Resim: 1)
açıkça görülmektedir (219.05 ve 21S.49ün güneyi). Arkaik şehir surunun
doğrultusunu gösteren eğik tararna, bu taş öbekleri üzerinden geçmektedir. Ozellikle bu taşlık kısımlarda erken dönem keramik buluntulan yoğunluk kazandı. Burada sur kuzeybatıya yönelmiş olmalıdır. Daha kuzeyde bu surun kalıntılannı bulma ümidi yoktur çünkü Hellerıistik dönemde yapılan ana cadde, oradaki tüm ilişkileri yok etmiştir.

3. Mozaik Mekônlı Peristylli Büyük Yapı (ZYapısı)
a. Maskeli Mozaikli Mekan
Bu, peristylin batısında yer alan ve büyük ölçüde geçen yıl kazılan
mekan olup o zarnan sadece mozaikli mekan olarak adlandırılmıştır.
Maskeli mozaik mekanın batı tarafında geçen yıl mozaik bezemeli
bir nişin ön kısmı ortaya çıkanlınıştır. Bu yıl kazıya batı yönünde devam
edildi ve sonuçta buranın dikdörtgen bir niş olduğu saptandı. Hellenistik
dönemde bu niş, Roma döneminde olduğundan önemli ölçüde daha derindi (Resim: 6).
Maskeli Mozaikli mekanın stuko bezemeleri (Resim: 7,S), yıkıntılar
ele geçen kalıntılan yardımıyla' şöyle tanımlanabilmektedir: Kuzey duvarda 'önce gri renkli mermer taklidi alt şerit, bunun üzerinde beyaz bir bant yer alır. Bunlan ise renkli bölümlerden oluşan bir düzenleme
izler. Bu düzenleme en az üç beyaz stuko pilasterle ritınik bir şekilde birbirlerinden ayrılmıştır, Eldeki verilerle, duvarların her köşesinde ve ortasında stuko pilasterin yer aldığı söylenebilir. Duvarlarda figürlü stuko
bezemeler de bulunmaktaydı. Stuko sanatıyla ifadeli bir şekilde tasarlanmış insan ve hayvan başlan ele geçmiştir.
arasında

b. Kuzey Galeri (Resim: 9-11)
Peristylin kuzey galerisi tümüyle iyi korunmuş durumdadır. Kısmen
ele geçen doğru duvan, galerinin 22 metre uzunluğunda olduğunu göste523

rir. Mozaikli zeminin genişliği yaklaşık 4 metreydi. İyi durumdaki mozaikte kesişen dairelerden oluşan bir motif vardır. Kuzey galerinin arka
duvan, Roma döneminde ortaya desteklerin yerleştirilmesiyle açılmıştır.
Planda (Resim: 2) belirtilen destekler galeri merkezinin kuzeyinde yer
alan Roma dönemine ait salonun ön yüzünü oluşturmaktaydılar. Silenos
mozaildi mekan olarak adlandırılan bu yerin sözü edilen destekleri andezit sütunlardan bozma desteklerdi.

c. Sifenos Mozaikli Salon
Salon, adını Roma dönemine ait yer mozaiğinden alır (Niv. 214.50).
Bu mozaiğin merkezinde Silenos, kolunda çocuk Dionysos'u taşır durumda gösterilmiştir. Salon, yaklaşık 8 metre genişliğinde ve 6 metre uzunluğundadır. Galeriye bakan cephesi yaklaşık 7 m lik açıklığa sahiptir.
Açıldık, ikisi duvarlara bitişik diğer ikisi serbest duran destekler tarafın
dan taşınıyordu. silenos mozaikli salonun arka duvan aynı zarnanda Hellenistik döneme ait Z yapısının da dış duvanydı. Mekanın bütün duvarlan, sıvalı ve boyalıydı. Olasılıkla alçı bezerneler ve alabaster levhalardan
oluşan bir duvar eteği de bulunmaktaydı.
Silenos Mozaiği (Resim: 12).

Mozaik, uzun bir orta alan ve kenar bordürleri ile dikdörtgen mekanı
bir halı gibi kaplarnaktadır. Orta alan, perspektif gösterilmiş küpler ve
onu çevreleyen meander bezekli banttan oluşur. Bunu dışanya doğru
beyaz bir bant ve ardından siyah-beyaz dalga motifli şerit izlemektedir.
Bunun ardında da siyah iki bant arasında kalan, açıklı koyulu karelerden
oluşan bir şerit gelmektedir. Koyu renkli bir çerçevedem sonra yanm metreden biraz geniş, beyaz renkli bir çerçeve gelmektedir.
Perspektif gösterilen küplerin yer aldığı ve 3 metreden biraz daha
uzun olan orta alanın merkezinde yumurta dizisiyle çevrelenmiş bir resim
yeri vardır. Bu yer yaklaşık l xl metredir. Başında tacı bulunan sakallı Silenos, kucağındaki yine taçlı çocuk Dionysos'a bir kaptan veya kupadan
bir şey içirmektedir.
Geçen yıl maskeli mozaikli mekandaki mozaik betimlemeler ve
buluntulara dayanarak, Z yapısının Roma döneminde Dionysos
kültü ile sıkı bir ilişki içinde olduğu yolundaki görüş bu motifle onaylanmış olmaktadır. Yine de bu yapının salt kült amaçlı olup olmadığına şim
dilik karar verilememektedir.
diğer

d. Z yapısınını Kuzeydoğu Bölümü (Resim: 13)

Bu bölümde, henüz tamamen kazılmamakla birlikte, dört sütunlu bir
tür atrium niteliği gösteren ve batısında, içinde dekorasyon kalıntıları ele
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geçen iki mekanın (Niv. 215.60 ve 215.57) bir avlu su (Niv. 215. 60) ortaya çıkmıştır,
Atriumun batısındaki mekanlann, burada sunulması mümkün olmayan, karmaşık bir yapım geçmişleri vardır. Başlangıçta avlunun batısında
sadece bir mekan bulunmaktaydı. Bu mekana, Ağustos döneminde zaman içinde, (M.S. 2. yüzyılda) küçültülen büyük bir su haznesi kazandı
rılmıştır, Ayrıca mekanda bölümlendirmelere gidilmiştir.
Mekanların ve avlunun işlevinin belirlenmesinde ancak bir takım
olasılıklar söz konusudur. Büyük haznenin bulunduğu dönemde -oldukça
basit- basit- hamam olarak, daha sonralan ise depo, kiler gibi yan amaçlı
kullanılmış olmalan mümkündür.
Onarım

ve

Yapım Çalışmaları

(Resim: 14, 15)

ele geçen tüm mozaikler, kum, tuğla, beton ve topraktan
güçlü bir koruyucu tabaka ile örtülmüştür. Bu tabaka, ilerideki
koruma ve sonuşun şekli üzerinde karara vanldıktan sonra kaldınlacakur.
Z

yapısında

oluşan

1989'da kazılmış olan Bizans kilisesi bütün duvarlannın hafif bir
müdahale ile harçlı örgüyle tamamlanması, mezar odasının tonoz örtüsünün yeniden inşası, zeminin onanmı ve temellerin kısmi takviyesi yoluyla köklü bir sağlamlaştırmagörmüştür.
TRA1ANEUM
Kazı Çalışmaları ve

Arkeolojik Faaliyet

Tapınağın batısındaki avlu alanında, 1990 yılına ait doğu-batı doğ
ruItulu açma, güney yönünde genişletilmiştir. Bu noktada, tapınak alanı
nın zemin kaplaması altında, a-d tonozlannın kuzey sınırlannın hemen
bitişiğinde, Hellenistik dönem yapılanna ait (ancak son derece az yükseklikte korunmuş) kalın temel kahntılan ortaya çıkmıştır, Bu yapılaşma
önemlice bir işlev yüklenmiş ve en azından tapınak ile Traianeum'un batı

kanadı arasındaki alanı kapsamış olmalıdır.

Restorasyon ve

Yapım Çalışmaları

(Resim: 16, 17)

Tapınağın kuzeyalınlığın doğu köşesinde, daha önce yerine konmuş
frizin üzerine, alınlığın gerekli bölümleri 7.5 ton ağırlığındaki köşe geisonu, konsollu silmeler, eğik geisonlar ve simalar yerleştirilmiştir, Bununla, Traian Tapınağı'nın kuzeydoğu köşesinin ayağa kaldırtlması tamamlanmıştır.
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Tapınağın güney tarafında, güneydoğu köşede, tapınak podyumunun
korunmuş olan kademelerinin üzerine, güneyalınlığın orijinal mermer
parçalannın büyük bir kısmı yerleştirilmiştir. Bu öruek mimari denemenin hizmet ettiği amaçlar şöyle sıralanabilir: Bu düzenlemeyle, tapınağın
güneydeki uzanım mesafesi açıklık kazanmakta, mimari parçalar yakın

dan incelenebilmekte ve bu elemanlar, zeminde ka1malanna oranla daha
fazla tahrip ve aşınmadan korunmuş olmaktadır. Bu çalışmalar henüz
sona ermemiştir.
bir

"Ostdenkmal" denilen, yani tapınağın doğu
eksedranın, onarımı tamamlanmıştır.
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avlusunun kuzeyindeki
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Ablı. 3Übersicht über die Grabung von Nordeo nach Süden
Resim: 3- Kazı alanına kuzeyden g1lneye doğru bir bakış
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Ablı.

4- Gilrtelschnalle aus
einem byzantinischen
Haus.Bronze
Resim: 4- Bir Bizans evinde
bulunan kemer
takası. Bronz
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Archaische Stadtmauer (rechts, mit
MaRstab)
Resim: 5- Arkaik şehir suru (sağda görülen ölçeğin
Abb.5-

altında

Abb. 6- Nische im Maskenmosaikraum, mit Resten von Wandmalerei
Resim: 6- Maskeli mozaildi mekindald niş. Duvar dekorasyonu kalıntılan
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Reste eines Pfeilerkapitells aus Snıck,aus
dem Maskenmosaikraum
Resim: 7- Bir snıko payenin başlık kalmtısı. Maskeli
mozaikli mekandan
Abb. 7-

Abi>. 8- Bernalter Snıck (lesbisches Kyınalion), aus dem Maskenmosaikraum
Resim: 8- Boyalı snıko (Iesbos kyınationu) maskeli mozaikli mekandan
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Abb.9-

Überblick vom Maskenmosaikraum (vome) über die Nordlıalle zum

Silensmosaikrawn (hinten links, mitPfeiler)
Resim: 9- Maskeli mozaikli mekiindan (önde), Silenos mozaikli salona bakış (arkada
solds destekleri görülen) arada ise kuzey galeri

Abb. 10-

Gestürzter Pfeiler des

Silensmosaikrauıns, aııf dem

Boden der

Resim: 10- Silenos mozaikli salonun kuzeygaleriye düşmüş olan desteği
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Nordlıalle

Abb. 11- Restaurienıng des Bodens der Nordhalle
Resim: 11- Kuzey galerinin taban onarınıı

Abb. 12-

Silensmosaikraum von Osten

Resim: 12- Silenos mozaikli salon doğudan
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Alıb. 13- Reste der eisemen Beschliige der Tür zuın Nordosttei! von Bau Z
Resim: 13- Z' yapısınınkuzeydoğu bölümündeki kapının demir donatıını

Abb. 14- Zusammensetzen von Stuck aus dem

Maskenmosaikraurn
Resim: 14- Maskelimozaiklimekandan gelen
stukolann birleştirilmesi
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Abb. 15- Restaurierung der byzanlinischen Kirche
Resim: LS~ Bizanskilisesinin onarımı

Abb. 16- Restauriener Trajanstempel von Nordosten
Resim: 16- Onarılan Traian tapınağı. Kuzeydoğudan
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