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EXCAVATION REPORT FOR THE SINAP
FORMATION PROJECT 1994

Berna ALPAGUT *
Mikael FORTELIUS
John KAPPELMAN
İlhan TEMJZSOY

INTRODUCTION
The Sinap Formation Project has been running as an international
co11aborative field effort since 1989 (Alpagut & Martin, 1991; Alpagut
&Fortelius, 1992; Alpagut et aL., 1993, 1994; Alpagut et al, in press; Temizsoy et aL., in press). The activities have resulted in the discovery of 119
fossillocalities, spanning the time interval of approximately 15-2 milion
years ago. Many of the localities represent situations where the fossils are
being rapidly destroyed by natural erosion and human activities. It was
therefore deemed necessary to undertake a series of salvage excavations,
in order to recover the material and secure the protection of remaining
fossiliferous sediment (Temizsoy et al, in press). After two seasons of
salvage work we can report an unsuspected richness of fossil material at
many stratigraphic levels. The total tally of catalogued specimens is CUfrently 5749, 32 % of which were co11ected during the highly successful
1994 season (Fig.l). This report deseribes the salvage activities of the
•
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1994 field season. The mapping and surveyactivities are deseribed in a
separate report (Alpagut et al, these volumes). Sen (1990) provides a surnmary of knowledge until the beginning of the present project. For a general review of the results through 1992 and their general significance, see
Kappelman et al (in press). A review of the western Eurasian context of
the Sinap faunas is given by Fortelius et al.(in press).
The exeavation team of 1994 was managed under the directorship of

İlhan Temizsoy jointly with Prof.Dr.Berna Alpagut, Dr.Mikael Fortelius

and Prof.John Kappelman. The team included Dr.Şevket Sen, Dr.Peter
Andrews, Dr.Alan Gentry, Dr.J-P.Lunkka, Dr.Mary Maas, Dr. Douglas
Ekart, Dr.David Cameron and Dr.Ayhan Ersoy and Mr.Hürkan Çelebi,
with the students Namık Kemal Atıcı, Nihan Aydınoğlu. Hakan Melik
Aygün, Amy Bean, Joy Becker, Zeynep Bostan, Un~1 Karaduman. Banu
Kurşuncu, Rebecca Laude, Asuman Meımer, Ebru Oner Otügen, Berrin
Oz, Lena Selannme, Banu Taşcı and Suvi Viranta. Government observers
were İsmet Aykut, Gülay x*, Kemalettin y*, Mehmet z*.
We would like to express our thanks to the Director General of Antiquity and Museums and to the Head of the Exeavation Deparment for
their kind help in obtaining the necessary perrnissions. We would like to
express our gratitude to Mrs. Sebahiye Okur, Mr.Muharrem .Bakir,
Mr.Zülfikar Bulut, Mr.Emin Kurtipek, Mr.Kemal Okur, Mr.Ali Ozcan,
Mr.Meruem Yengeg, Mr.Osman Yerlikaya, Mr. Mustafa Yıldız, and to
Mr.Celal Metin of Kazan Taksi for his excellent and varied services during the field season. The field work was supported by grants from the
National Science Foundation (to John Kappelman) and the Academy of
Finland (to Mikael Fortelius).

Exeavation activities
The exeavation procedures were out1ined in Temizsoy et al.ün press)
The 1994 excavations continued at several of the sites from the previous
season. All of these sites are among the 20 richest of the total of 119 localities discovered by the Sinap Formation (Project (Fig.2). Details about
each particular exeavation are given below, with the date that the site was
opened given in parantheses.

Locality 12
This locality was cleared in 1993 in order to expose the fossiliferous
levels previously covered by a substantial and dangerous overburden.
Somewhat surprisingly, a trenching operation revealed only scattered
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bone fragments instead of a major concentration. The overburden was
screened and the site was closed.

Locality 108
Exeavation was continued from the previous year, and produced a
similar assemblage but indicated that the concentration excavated in 1993
has now been completely recovered. The locality was covered and
closed.
Locality 4

Exeavation was continued, primarily in order to ascertain the nature
and origin of the unusuaIly rich fauna of smaIl vertebrates previously recovered from this rapidly eroding locality. Ruminants and carnivores
continue to dominate the large mammal fauna. Screening was carried out
and the site was closed.
LacaUty49

Excavations were continued on a relatively large scale at this locality, situated high up on an extremely steep erosional slope near the village
of Igitli (Igbek) in Çubuk, A protective fence was again erected, to replace one that we had instaIled the previous year. The site continued to
produce high quality material in large amounts, associated skeletal and
cranial elements being commorı. it would seem that locality 49 was originaIly part of an aIluvial fan which has been displaced by some catastrophic event. This high energy event has produced a non-sorting and non
bedding lithology with silt-clay and volcanic klasts. it appears that much
of the bone was quickly covered after death and much of the breakage
and surface modification appears to have been a result of postdepositional factors. The articulation of some specimens may indicate
that the later movement of the loam material while a high energy system,
moved as a single sedimentary unit, allowing for little displacement for at
least some of the specimens already imbedded in the loam deposit.
Locality 42 (22 June)

Exeavation continued at this roadcut locality, and proved thet substantinal amouns of well preserved and higly concentrated fossil bone
can still be recovered here. Several skuIls and mandibles of Hipparion
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were collected during a brief exeavation. This site is in need of much future attention.
Conclusions

The fauna of the Sinap Formation as a whole is strongly dominated
by artiodactyl 'and perissodactyl ungulates (Fig.3a), but is nonetheless
quite diverse (Fig.3b). The emerging geo-and biochronology is one of the
most complete for the Neogene of the Old World, and will allow the
study of physical and environmental change over a time interval spanning some 13 million years. The coverage is especially good in the latest
Middle Miocene and the early Late Miocene, allowing a detailed chronology to be established for this crucial interval (Kappelman et al, in
press). For example, the Sinap Formation offers the unique opportunity
to observe the appearance and history of the hippadrionine horses in a 10cal basin during a long interva!. Fig. 4 shows how these horses were rare
following their immigration into the area, but rapidly increased to dominate the ungulate community at the expense of ruminants. The effect of
hipparions on the local ecosystems, and their role in the diversification of
the ungulate fauna thet took place in the Iate Miocene, is a significant
problem which can be uniquely addressed at Sinap,
Unique fossil material of great scientific value is being destroyed in
the Sinap Formation. this material must be salvaged, and, if possible, protected. The present project should continue with these goals in mind,
with the survey effoıts focused on discovering fossil localities, and the
salvage operations aiming to recover fossil specimens and stabilise the
sites.
Literature cited
ALPAGUT, B FORTELlUS, M.l992; Survey results for the Sinap Project, Kazan and Çubuk
provinces, Ankara, Turkey, 1990- T.C.Kültür
Müdürlüğü

IX. Araştırma Sonuçları

Toplantısı,

Bakanlığı Anıtlar

ve Müzeler Genel

pp.336-356.Ankara

ALPAGUT, B., FORTELlUS, M.& KAPPELMAN, J. 1993; Survey report for the Sinap Forma
tion Project (Ankara, Turkey), 1991. T.C.Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müze1er Genel
Müdürlüğü. X.Arap/rma Sonuçları Toplantısı, pp. 256·278.Ankara.

ALPAGUT, B., FORTEILUS, M.& KAPPELMAN, J.l994; Survey report for the Sinap Forma
tion Project (Ankara, Turkey), 1992.
Müdürlüğü

T.C.Küııür Bakanlığı Anıtlar

*. Araştırma Sonuçları Toplantısı. pp.***-*** Ankara.

ve Müzcler Genel

ALPAGUT, B., FORTELIUS, M. KAPPELMAN, J. (in press): Survey report for tlıe Sinap For
mation Project (Ankara, Turkey), 1993. T.C.Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara.

4

- - - ---~~-~----

- -

--- --

----

ALPAGUT, B., KAPPELMAN, J., FORTELIUS, M. LUNKKA, J.-P. (these volumes): Survey
report for the Sinap Formatian Project (Ankara, Turkey), 1994. T.C.Kültür Bakanlığı
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara.
ALPAGUT, B.& MARTIN, L. 1991: Survey of the Sinap Formation (Kazan, Ankara) 1989.
T.C.Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü. VIII. Araştırma Sonuçları
Toplantısı, p. 55-67. Ankara.
FORTELIUS, M., ANDREWS. P.BERNOR, R.L. WERDELIN, L. Preliminary analysis of taxo
nomic diversity, turnover and provinciality in a subsample of large [and mammals from
the la/er. Miocene ofwestem Eurasia. Proceedings of "Neogene and Qualernary Mammals oftlıe Palaeartic", Krakow, May 1994. Acta Zolologica Cracoviensia.
KAPPELMAN, J.. ŞEN. S., FORTELWS, M., DUNCAN, A. ALPAGUT, B., CRABAUGR, J.,
GENTRY, A, LUNKKA, J.-P., MeDOWELL, F., SOLOUNJAS, L., VIRANTA, S.
WERDELIN, L. (in press). Clıronology and biosratigraphş of the Miocene sinop Formalian of central Turkey. In. R.L.Bernor, V.Fahlbuseh S.RietseheI (eds), Later Neogene
European Biotie EvoIution and Stratigraphic Corrclation. CoIumbia University Press.

SEN, S. 1990: Slratigrap/ıie,faunes de nıammiferes el magneıostroıigraphie du Neogene de Sinap
Tepe, Province d' Ankara, Turquie, Bull, Mus, natn.Hist. nat. Paris, 4 ser., 12 C (3-4);
243-277.
TEMIZSOY, I.. ALPAGUT, B., FORTELWS, M. KAPPELMAN, J. (in press): Salvage Excavat
ian Reporl for the Sinop Formalian Project (Ankara, Turkey), 1993. - T.C.Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

5

Annual fossil recovery at Sinap
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Fig. 1: Annnal totals of catalogued fossiIs from the Sinap Formation. The
1990 law was due to heavy emphasis on geological activites, 1991 was
the first year when soundings were taken, while 1993 saw the first
salvage excavatlons.
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"background" seatter of smail pockets and individual specimens. On
one hand large concentrattons will be rare, but on the other hand the
stratlgraphic and environmental sampling will be gocd. "LocaUty O"
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The five most Irequent mammalian familics in the Sini-lp fauua
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Fig. 3a: Breakdown of the total Sinap large mammal fauna by family. The
five most comman families are the perissoclactyl and artiodactyl famItles, which together account for about 80 % of the material.
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Fig. 3b: About half of the remaining 20 % is made up by the carnivore families, and most of the remainder by suids, gomphotheres and aardvarks. Hidden behind the mass of ungulates is adiverse fauna spanntng12 families.
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Fig.4: History of the ungulate fauna İn the Sinap formation, following the entry of Hipparian. The horse was rare at first (localities 94 and 4), but increased rapldly
from loeaUty 108 oowards to a peak İn the later MN 9 and MN 10 localities,
whiIe bovid numbers drop. The beginning of the inerease İn numbers of other
ungulates (mainly rhinoceroses, suids, giraffes and proboscideans) interestingly
eoincides with this event.
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THE HALLAN ÇEMI EXCAVATION 1994 1
Michael ROSENBERG*

The primary focus of the 1994 season at Hallan Çemi Tepesi was on
the aceramic Neolithic occupations exposed by the main exeavation on
the top of the mound. In the process, the size of this exposure was increased slightly to a total area of750 sq. meters. Work in the main exeavation
was concentrated in the areas immediate1y to the north and south of the
open central activity area. These areas had yielded architectural remains
in previous seasons and the general goal of the 1994 season was to reach
greater depths in these areas in order to uncover any lower aceramic period building leve1s. It was also to clarify the stratigraphic relationship of
these 2 architecture-producing areas on opposite sides of the open central
activity area.
In addition, work also continued in the small 50 sq. meter sounding
at the south end of the mound that was begun in 1993. The aim here was
to continue down in this sounding to determine whether aceramic period
deposits occur under the ceramic period deposits in this part of the mound. Another goal was also to get alarger sample of materials that would
permit the ceramic period deposits in this area to be dated.
ARCHlTECTURE AND STRATIGRAPHY
Including the results of the 1994 season, it nowappears that the site
*
(1)

Michael ROSENBERG.University of Delawere, Parallel Program 33 Shipley Street, Wilmington, DE, 19801, U.S.A.
The 1994 exeavation season was funded by a grantfrom the National Science Foundation,
the National Geographic Society, and the University of Pennsylvania. In addition. i am
grateful to the Batman Provincial govemment for kindly making government facilities available to the project. i am also gratefulto Necdet İnal (Director)and Salahitin Aksu (Asst. Director) of the Diyarbakır Museum, Özgen Karaca (Director), and Şehmuz Kartal (Asst. Director) of the Batman regional office of the ministıy of Culture for their assistance at
numerous stages of the project.
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holds the remains of at least three aeeramie building levels,. and very likely a fourth as welL. As reported previously (Rosenberg 1994,1995), the
upper most building !evel is eharacterized by the use of sandstone slabs
for construetion purposes and ineludes the two large semi-subterranean
struetures that, judging by the finds they eontain, appear to be publie
structure of some sort (Fig. i: struetures lA 1B; Figs. 2, 3).
As also reported previously, the second building level is eharacterized by structures eonstrueıed, at least in part, of river pebbles(eobbles cemented by a plaster-like substanee. By the end of the 1993 season, 4
stnıetures originally thought to be part of this second building level were
known. Two were to the south of the central open area (Fig. 1: struetures
2A, 2B). One of these was a relatively large structure having a floor paved with elose fitting sandstone slabs (Fig. 1: strueture 2A; Fig. 4). Two
others were to the nortlı of the central open area (Fig. 1: structures 2e,
3B; Figs. 5, 6). Given the relatively large size and distinet floor treatment
of the paved building, the possibility was raised that it too was a public
structure. it nowappears that this possibility is much less likely to have
been the case. it also nowappears that the two 'U' shaped struetures to
the north of the open central area are not contemporary, as was previously thought. Rather, the western most of these two struetures (Fig. 1:
strueture 3B; Fig. 6) likely belongs to a third, lower building level.
Specifically, during the 1994 season it was discovered that the second smailer, cemented pebble-walled strueture to the south of the open
central area (Fig. 1: strueture 2B) also had the remnants of a stone-paved
floor similar to that in the adjaeent larger structure (Fig. 7). In addition, a
third stone-paved, cemented pebble-walled structure, was diseovered in
1994 in this same area and is elearly eontemporary with the first two
(Fig.l: struetııre 2D; Fig. 8). Thus, the floor treatment of the large building is no longer uııique and the case for it being a public strueture is correspondingly weakened.

In addition, during the 1994 season, two more relatively smail, unpaved, 'U' shaped, pebb!e-walled surface strueture were found. One was
found to the north of the central aetivity area (Fig. 1: structure 3C) and
one to the south of this area (Fig. i: structure 3A). The one to the south
of the central area elearly predates the paved pebble-walled structures in
that area and the one to the north of the central area elearly predates the
eastern most of the two unpaved 'U' shaped surface structures found in
that area during the 1993 season (i.e., structure 2C). Thus, there is now
elear evidenee for a third building level at the site. As of the 1993 season,
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the two then -known unpaved, pebble-walled structures to the north of
the central area (structures 2C, 3B) were tentatively assigned to the same
(i.e., second) bui1ding level, along with the paved structure(s) to the south of the central area (structures 2A, 2B). The assignment of the eastem
most of these two structures (i.e., 2C) to that !evel has been supported by
the discovery of still lower unpaved structures to both the north and south
of the central area in 1994. However,the tentative assignment of the westem most of these two structures (i.e., 3B) now seems to have been in error. Rather, the slope of the strata from the central area to the northwest
suggest that this structure should tentatively be assigned to the third building level.
Last1y, as the 1994 season drew to a Cıose, traces of a still lower fourth building level began to appear. Investigation of these features was
left for following seasons.
ARTIFACT FINDS

Several additional examp!es of sculpted ground stone pest1es were
discovered during the 1994 season (Fig. 9). All are highly stylized and
the animal species depicted, if in fact that is what they represent, could
not be determined. Additional examples of all the known artifact types
were also found. These include stone bowls and blanks for their rnanufacture, notched stone batons, mace heads, and polished limestone 'sling'
stones. The only new artifact type recognized in 1994 was represented by
a smail decorated stone object in the form of a truncated cone that is drilled through its center and apperas to perhaps be a spindle whorl (Fig. 10).
A fragmentary example of asimilar artifact had been found during a previous season and the 1994 find confirms the existence of such an artifact
type in the site assemblage.
The worked bone assemblage continues to be dominated by bone
awls. There are, however, again several decorated and decorative pieces.
As previously reported (Rosenberg 1995), during the 1993 season a large
fragment of an amygdaloid shaped bone pendant decorated with the incised figure of a snake was found. During the 1994 season, a piece of bone
actually carved into the form of a snake was found (Fig. 11). Thus, the
archeological remains from Hallan Çemi continue to confirm the early
appearance of many of the iconographic motifs that characterize later
Anatolian neolithic cultures.
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THE FAUNAL AND BOTANICAL REMAINS

The 1994 season added substantialy to the faunal and botanical
samples from HaIIan Çemi. Of partieular interest is the growing evidenee
that the eeonomie system of the site's inhabitants relied very heavily on
the exploitation of nuts. Evidenee for eereal grass exploitation eontinues
to be elusive. .
As reported previously, the faunal material suggests that the site's inhabitants were expeıimenting with animal domestieation involving pigs.
it nowappears that though there is no evidence for sheep/goat domestication, the site's inhabitants were also selectively hunting males of these
species, perhaps as a form of resource conservation.
THESOUTHERNSOUNDING

This 5xıo meter sounding was taken to a depth of almost two meters
below the surface before work was suspended for 1994.This sounding
stilI did not reach sterile soil and eeramic shards eontinued to oceur at aII
levels. Traces of arehiteetural features remained elusive and though both
ceramic shards and animal bone occur in these deposits, they do so in
extremely small quantities. Based on the absence of architeeture and the
very scanty material euIture remairıs, it seems increasingly Iikely that these eeramic period deposits represent only the remains of interrnİttent seasonal oecupations. Radiocarbon dates are stiII not available for this ceramic period eomponent, due largely to the virtual absenee of carbon in the
deposits. Thus, for the moment it seems best to postpone further discussion of this component pending a more detailed analysis of the ceramics,
which has thus.far been handicapped by the limited number of diagnostic
shards recovered.
OceasionaIIy, artifact that could be attıibuted to the aceramic occupation were found in this area. However, their extremely low numbers
suggest that they either worked their way down into the ceramic period
deposits from higher up on the mound or from deeper deposits, with the
former the more Iikely possibility of the two. Thus, it seems inereasingly
Iikely that aceramic deposits simply do not exist in this part of the mound. If so, than the size of the aceramic community was well under 5
hectares, appreciably less than the original estimates that were based purely on the size of the entire mound.
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SUMMARY

In conclusion, the results of the 1994 exeavation season continue to
demonstrate several things. First, Hallan Çemi represents the remains of
a fully settled village society, the oldest currently known in Anatolia. Second, it continues to appear that the economy of Hallan Çemi's sedentary
inhabitants was at !east largely based on hunting and gathering, involving
the exploitation of nuts, pulses, and a variety of game animals. However,
the inhabitants of Hallan Çerni were already beginning to experiment
with animal domestication. Third, the presence of what appear to be relatively large elaborate special-purpose structures and the quantities of
what can only be deseribed as prestige goods (decorated stone bowls,
sculpted stone pestles, etc.) at Hallan Çemi suggest a hitherto unsuspected degree of socio-cultural complexity for the people of this time and
place. Finally,. the culture of Hallan Çemi's inhabitants continues to
strongly suggest that the roots of the lOth through 9th millennia efflorescence in eastern Anatolia were largely in the local cultures of the earlier
round house horizoıı along the Taurus-Zagros flanks, as represented by
sites such as Hallan Çemi, and not in the contemporary Levantine cultures.
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Fig.2: Large seml-subrerranean

strııcture #1,

building level ı.

Fig.3: Large semi-subterranean strueture # 2, buiIding level I
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Fig. 4: Large stone-paved structure, building level2

Fig. 5: Smail unpaved structure, building IeveI 2
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Fig.6: SmaIl unpaved structure, originally assigned to building level2 but now reassigned to building level 3.

Fig.7: Smail structure, building Ievel z. showing pavement uncovered in 1994.
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Fig. 8: Newly discovered pavedstructure,buiIding level 2.

Fig. 9: Sculptedstone pestles
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öKüzİNİ 1993 VE 1994 KAZıLARı
Işın

YALÇINKAYA*

Antalya Müzesi adına bilimsel sorumluluğumuz altında yürütülmüş
olan üküzini 1993-94 yılları kazıları, 22.07/15.09.1993 ve 30.071
08.09.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmişlerdir'.

I. Giriş
1993 yılı Öküzini kazıları, "B" profilinde ve "A" profilinin önündeki
zemin üzerinde gerçekleştirilmiştirki, bu son alan "sondaj" olarak adları
dırılmıştır (Çizim: 1).
1994 yılında ise kazılara, "B" profilinin üstündeki karelerde (mezar
"B" ve "C" profillerinde; "B" ve "A" profillerinin önündeki zeminlerde (zemin ve sondaj kazısı) devam edilmiştir (Çizim: 2).

kazısı);

le

*
(1)

Her iki yılda kazılan çeyrek kareler, arkeolojik ve jeolojik seviyelerbunların başlangıç ve bitiş kotları aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir:

Prof. Dr. Işm YALÇiNKAYA, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkecloji ve Sanat Tarihi
Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, Sıhhiye-ANKARA.

Anılan tarihler arasında gerçekleştirilen söz konusu kazılar, Karain'İnkilere paralelolarak.
yürütülmüş ve yine bu kazılarm ekibi ve lojistik olanaklanndan yararlanılmıştır. Tüm ekip
elemanlarına özverili çabaları; Antalya Müzesi Müdürlüğü'ne ise yardımlan için
teşekkürlerimizi tekrarlamayı zevkli bir görev biliyoruz. Bu raporun çizimlerini yapan
Araş.Gör.Metin Karta} ile levlıaIann çizimlerini gerçekleştiren Uzman Beray Kocakundakçı 'ya

da ayrıca teşekkür ediyoruz.
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1993 YILI KAZıLAN KARELER
Çeyrek
Kare

AH

AH

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Kotu

Kotu

-2.63
-2.54
-2.62
-2.92
-3.02
-2.70
-2.92

-4.02
-4.02
-4.02
-4.02
-3.22
-4.02
-4.02

-4.19
-4.12
-4.12
-4.07
-4.72
-4.52
-4.72
-4.52

-4.22
-4.22
-5.12
-5.12
-5.12
-5.12
-5.02
-5.12

B PROFİL!
17d
18b
18d
19b
J7a
J7c
J8a

9
8
9
12
13
10
12

K5c
K6a
K5d
K6b
L5c
L6a
LSd
L6b

24
24
24
23
30
28
30
28

22
22
22
22
14
22
22
SONDAJ
24
24
33
33
33
33
32
33

1994 YILI KAZıLAN KARELER
Çeyrek
Kare
J5d
J6b
K5c
K6a
22

OH

vın-xn
vn-xıı
vn-xıı

vn-xn

AH
SONDAJ
25-32
24-32
25-32
25-33

Başlangıç

Bitiş

Kotu

Kotu

-4.22
-4.12
-4.22
-4.22

-5.02
-5.02
-5.02
-5.12

(m)

xeyreK
Kare
H6b
H6d
15c
16a
16c

AH

liti

MEZAR KAZISI
0-3
0-3
0-3
0-3

O-I
O-I
O-I
O-I
O-I

0-3

ısaşıangıç

ısıtıŞ

Kotu

Kotu(m

-1.75

-2.12
-2.12
-2.12
-2.12
-2.12

-1.75
-1.75
-1.75
-1.75

C PROFİLİ KAZISI
M6c
M6d
M7b
M7d
M8a
M8b
M8d
N7a
N7c
N8a
N8c
N9a

rv-vı
ıv-vı

ıv-vı

VNI-VI
VI
VI
VI
rvvı
rv-vı

ıv-vı
rv-vı

Vi

16/17-20
14-20
14-20
17-20
20
18-20
18-20
13/14-20
14-20
12/13-20
14-20
20

-3.32
-3.12
-3.18

-3.82
-3.82
-3.82

-3.42
-3.72
-3.52

-3.82
-3.82
-3.82

-3.52
-3.02
-3.12
-2.93
-3.12
-3.72

-3.82
-3.82
-3.82
-3.82
-3.82
-3.82

-2.92

-3.02
-3.52
-3.52
-3.52
-3.52

B PROFİLİ KAZISI

19d
IlOb
IlOd

noa

noe

iv
iv
II-IV
IV-IVN
iv

12
12-17
9/10-17
15-17
15-17

-2.92
-2.64
-3.22
-3.22
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Çeyrek
Kare

GH

AH

Başlangıç

Bitiş

Kotu

Kotu (m)

-3.52
-3.62
-3.62
-3.48
-3.62
-3.52

-3.72
-3.72
-3.72
-3.72
-3.72
-3.72

ZEMİN KAZISI

Jl9a
J9d
JlOb
JlOd
KlOa
K10c

II. 1993 Yılı

VI
VI
VI
ıv-vı

VI
VI

18-19
19
19
17-19
19
18-19

Kazıları

"B" profilinde yapılmış olan kazılar, 1992 sezonunda açığa çıkarılmış
olan ocak yerleri üzerinde yoğunlaştırılmıştır (Yalçınkaya, 1994; 44,47).
Bu profil üzerinde kesin kez gözlemlenmiş olan dört organize ocağın,
açık bir biçimde "küvet" formunda oldukları saptanmıştır (Çizim: 3).
Bunlar, i 7 d, b; i 8 d, i 9 b; i 10 b ve J LO c çeyrek kareleri içinde yer almaktadırlar. 17 d'nin 10. ve kısmen de 11. seviyelerinde, ocak tabanının
altında bulunan zemin, aşırı derecede yanmadan ötürü beyazlaşmış ve
sertleşmiştir. Bu kısımda ayrıca yer yer kül katmanları da gözlernlenmektedir. 1993 yılı kazıları, ocakların kaya bloklarından paravanlar arasına
kurulmuş olduklarını ortaya koymuştur. Nitekim mağaranın diğer kısım
larındaki ocakların aksine, buradaki ocakların erozyona uğramadan orijinal formlannı korumuş olmaları da bu durumdan ileri gelmektedir.
"A" profilinde ise K5, K6, L5, L6 karelerinin bazı çeyrek karelerinde
çalışılmıştır. Bu alandaki çalışmanın en önemli amacı, anakayaya ulaşa
rak mağaranın dolgularının hangi derinliğe kadar indiklerini saptamak ve
"A" profilini tamamlamaktı. Burada 30. arkeolojik seviyeden başlayarak
çok nemli, basınçla sertleşmiş, milli, kızıl bir depolanma gözlemlenmiş
tir. 1992 yılı kazı raporunda mağaranın taban suyu aldığından söz edilmişti (Yalçınkaya, 1994:52). Bu nemli yapı, belirtilen gözlemi doğrula
maktadır.
Sondajın 28. ile 33. arkeolojik seviyeleri arası, çok iri kaya blokları
içermektedir. Bunların tavan döküntülerini mi yoksa anakayayı mı temsil
ettikleri henüz açıklığa kavuşturolmuş değildir (Çizim: 4).
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Gerek "B" profilinin, gerekse "sondaj"ın kazılan tüm seviyeleri, Epipaleolitik'in çeşitli evrelerine ait zengin buluntu topluluklan vermiştir.
Ust seviyelerde görülen geometrik mikrolitler, yerlerini alt seviyelere
doğru geometrik olmayan mikrolitik aletlere bırakmaktadırlar (Resim: i).
Dilgiler ve küçük yongalar üzerine yapılmış olan ön kazıyıcılar, tüm seviyelerin ortak' elemanıdırlar (Resim: 2). Az sayıda olmakla birlikte taş
delgilerin çok zarif örneklerine rastlanılmaktadır. Dişlemeli ve çontuklu
aletler ise taş endüstri repertuvarını tamamlamaktadırlar.
Üretim artıkları içinde çok sayıda çekirdek de ele geçmiştir (Resim:
3). Bunlann içinde özellikle prizmatik olanlar egemendir. Az sayıda olmakla birlikte piramit biçimlerin de tipik örnekleri ele geçmiştir.
Önemli bir buluntu topluluğu ise kemik aletlerdir (Resim: 4). Özellikle bızları en yaygın tipi temsil etmektedirler. Kesilmiş kemikler ve
boncuk çekirdekleri de dikkati çeken buluntulardır. Delinmiş yumuşakça
lar ise son derece minik radyolaritten boncuk taneleri de-, daha önceki
yılların benzer buluntularının devamı şeklindedirler.
Ovi-capra ve geyik türlerinin egemen olduğu çok zengin bir favna
da arkeolojik buluntulara eşlik etmektedir. Uzerlerinde et sıyır
ma izlerini taşıyan kemik parçalan, bunlann gerçek mutfak kalıntılan olduklannı kanıtlamaktadır. Gerek "sondaj" gerekse "B" profilinde tümlenebilen kemik kalıntılar, konsantrasyon gösterecek şekilde yığılmışlardır.

kalıntısı

K6a'nın 24., J7c'nin 12. seviyesinde, bu anlamda "insitu" örnekler
görülmektedir. 19b'nin 17. ve 22. seviyeleri arası, kemik kalıntılarının en
bololduğu seviyelerdir. Burada kemikler bir kaya bloğunun girintisinde
yoğunlaşmışlardır ki, burasının bir çöplük olma olasılığı çok yüksektir.

lll. 1994

Yılı Kazıları

ILI. ı. Sondaj Kazısı: Burada, 1993 yılında başlatılan kazıya devam
edilmiştir. Uç çeyrek karede 32.; bir çeyrek karede ise 33. arkeolojik seviyelerin tabanına kadar iniimiştir. Ancak -5.12 m kotunda ortaya çıkan
çok iri kaya bloklan, daha derinlere inmeye olanak vermeyecek biçimde
kazıyı bloke ettiklerinden, çalışmaya ara verilmiştire.
Sondaj
(2)
(3)

kazısı,

"A" profilinin

mağaranın tabanına doğru

olan

uzantı-

Radyolarit boncuk tanelerinin, büyük bir olasılıkla, protohistorik dönemlere ait olmaları gerekmektedir. Epipaleolitik tabakalara sızıntı yoluyla girmiş olınalıdırlar.

Önümüzdeki sezonda sondajın sınırlannı genişleterek, derirıleşmeye devam etmek öngörülmektedir.
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sının saptanabilmesine olanak vernıiştir (Çizim: 5)4. Sondajın kuzeydoğu
yönünde, K6a ve J6b çeyrek karelerinin bir kısmında Kökten 'in kazıları
na ait atık toprakların bulunduğu arkeolojik ve stratigrafik kanıtlarla saptanmıştır. Stratigrafik açıdan, yaklaşık i m derinlikte kızıl renkli "in situ"
sedimanlarla, koyu renkli atık sedimanlar birbirleriyle açık bir sınır oluş
turmaktadırlar. Arkeolojik olarak ise, sözü edilen atık topraklar içinde arkeolojik ve aktüel objeler karışık olarak bulunmaktadırlars,

Sondajda 30. arkeolojik seviyeye kadar çok zengin bir buluntu topludikkati çekmektedir. Bu seviyeden sonra buluntular, 33. seviyeye
kadar gitgide azalmaktadır".
luğu

Buluntuların niceliğinin yanı sıra, niteliğinde de belirgin bir değişim
dikkati çekmektedir. Aletlerin, özellikle ön kazıyıcıların, yongalama
ürünlerinin ve çekirdeklerin boyutlarında büyüme gözlemlenmektedir
(Resim: 8). Epipaleolitik'in eski bir evresi, ya da Ust Paleolitik'in geç bir
evre si söz konusu olmalıdır.
Ayrıca, J6b'nin 29. seviyesinde ele geçmiş olan bir insan kemiği de,
buradaki endüstrilerin yapımcılarını temsil etmesi bakımından önemlidir.

III. 2.Mezar Kazısı: "B" profilinin üsttünde yer
gerçekleştirilmiştir. Bu alanın kazılmasının nedeni,

alan 5 çeyrek karede
daha önceki yıllarda
"B" profilinde gözlemlenen bir Epipaleolitik mezara ulaşmaktı. Ancak,
aktüel seviyenin kaldırılmasından sonra, Neolitik katta, yeni bir mezarın
ortaya çıkınaya başladığı görülmüştür. Planimetrik bir çalışmayla ve
özenle açılan mezar, "hocker" pozisyonunda bir insan iskeleti vermiştir
(Çizim:6). İskelet bir yandan yüzeye yakın olması, öte yandan mağaranın
tavan ve duvarlarından düşen taşlar yüzünden yoğun bir tahribata uğra
mıştır. Kafatasındaki zygomatic'ler tamamen kırılmış, çene kaş kemerlerine geçmiştir ..Bütün bu olumsuzluklara karşın iskelet, karına çekik dizleri ve başının altına sokulmuş eliyle "hocker" pozisyonunu çok iyi korumuştur. Kafatasında oldukça düzenli yuvarlak küçük bir delikle, daha düzensiz, büyük ve ovalimsi ikinci bir delik bulunmaktadır?
Mezar iskeletin ayağı yönünde kalker taşlarla
belirli bir organizasyonu düşündürtrnektedir.
(4)
(5)
(6)
(7)
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çevrelenmiştir.

Bu ise

Çizimdeki kesit,"A"profiliile sondaj kazısının sınınnı göstermektedir.
Sondaj kuzeydoğu yönünde genişletilirken alık toprağın oluşturduğu üst tabakaların, kızıl
renkli "İn situ" tabakalara kadar temizlenmesi gerekmektedir.
Bu azalmanın yanıltıcı olma olasılığı da söz konusudur. Zira dibe doğru indikçe yukarıda sözü edilen kaya bloklarının gittikçe genişlemesi, kazılan yüzeylerin o oranda karaImasma neden olmuştur.
Bunların

nedenleri, paleoantropolojik incelemelerden sonra açıklık kazanacaktır.

Gerçekleştirilen mezar kazısı sırasında, Neolitik ve Epipaleolitik seviyelerin birbirine karıştıkları gözlemlenmiştir.

Büyük bir olasılıkla ölü çukuru açıldıktan sonra, kazılan toprak tekrar çukura doldurulmuştur. Bu nedenle de mezar içinde hayvan kemikleri, seramikler, yumuşakça kabuklan, radyolarit parçalan, kemik bir bız
ve mikrolitik aletler kanşık olarak bulunmuşlardır. Bununla birlikte, mezarın içine, iskeletin pelvisine yakın bir yere yerleştirilmiş olan, dibi "in
situ", kırılmış bir kap; kırık bir taş idol ile çok sayıda kolye tanesi, ölü
hediyeleri olarak yorumlanabilecek küçük buluntulardır.
Bu mezar, mağara içi ölü gömme
önem taşımaktadır.

geleneğine ışık tutması açısından

Mezar kazısı, iskeletin kaldırılmasmdan sonra 3. arkeolojik seviyenin tabanında, iki nedenle, durdurulmuştur: Birincisi, la jeolojik seviyesinin tamamen kaldırılması, "A" ve "B" profilleri arasındaki bağıntının kesilmesine; ikincisi ve daha da önemlisi de bu mezann uzantısı üzerinde
başka mezarlarm ortaya çıkması halinde, nekropol kontekstinin kaybolmasına neden olacaktır. Nitekim, bu sonuncusuyla bağıntılı olarak, mezarın bulunduğu seviyede, mağaranın girişine doğru bulunan, uçları topraktan çıkmış diğer bir kuşkulu taş dizisi, bir başka organizasyonu temsil
ediyor gibi görünmektedir.

III. 3. "B" Profili Kazısı: Beş çeyrek karenin kazıldığı "B" profilinde, daha önceki yıllarda Jlüc çeyrek karesinde ortaya çıkanlmış olan ocağın (Çizim: 3) sınırlan belirlenmiştir. 15. seviyede beliren bu ocağın, dört
çeyrek kare içinde yayıldığı görülmüştür. Ocağın tüm çevresi açıldığında,
yatay planda yuvarlak, dikey planda ise küvet biçiminde olduğu saptanmıştır.

"B" profili kazısı sonucunda ortaya çıkan kesit (Çizim: 7) ilginç bir
görünüm sergilemiştir-. En üst jeolojik seviyede (O), irili ufaklı yoğun bir
taş döküntüsü yer almaktadır. Bunun hemen altında lokal ve süperpoze
kül katmanları bulunmaktadır. Bu tabakalar, B profilinin daha önceki yıl
larda ortaya çıkan kesitindekilerin aksine, yataylıklarını kaybetmişlerdir".
Buna karşılık daha alttaki tabakalar yine yataydırlar ve çok sayıda arkcolojik belge içermektedirler.

IllA. Zemin Kazısı: "B" profilinin önünde bulunan zeminin kazısıdır.
Bu
(8)
(9)

kazıya ilk

kez 1992 yılında

başlanmış (Yalçınkaya,

1994: 43,44), 1993

Bu kesit 1993 yılı "B" profili çizimine eklenmiştir (Bkz.Çizim: 3).
Çizim 3 ve Tyi karşılaştırınız,
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yılında ara verilmiş, bu yıl ise devam edilmiştir. J9d,c; Jlüb.d ve Klü c
çeyrek karesinde gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki kazılara devam etmekteki amaç, mağaranın tabanındaki jeolojik ve arkeolojik seviyeleri, yatay
planda gün ışığına koymak ve bu yolla ortaya çıkarılmış olan kesitlerin
seviyeleriyle bağıntılarını sağlamaktı. Ancak bu anlamdaki bir bağıntının
kurulabilmesi, alanın tüm yüzeyini kazmakla gerçekleşebilecektir,

1I1.5. "C" Profili Kazısı: 1994 yılının en yoğun kazısı bu alanda gerçekleştirilmiştir.
Buranın kazılmasındaki amaç, Kökten'in sondaj çukurunu çevreleyen bütün kesitleri ortaya çıkararak jeolojik ve arkeolojik seviyelerin mağaranın içindeki yatay ve dikey uzanımlannı gün ışığına çıkarmak ve
komple bir kesit elde etmekti. Ancak bu alandaki sedimanlar, tavandan
düşmüş olan çok büyük kaya bloklarıyla geniş ölçüde tahrip olmuştu. Bu
nedenle de düz uzanan bir profil elde etmek yerine, köşelerle birbirlerinden ayrılmış kesitler elde edilmişti. Böylece C profilinde "N" (Çizim: 8)
ile "Ml" ve "M2" kesitleri (Çizim: 9) ortaya çıkmıştır.

Tavan döküntüsü büyük kaya bloklarının altındaki irili ufaklı kalkerlerden oluşan kuşak (Çizim: 8 C Profili) "A" profilinde (Çizim:5) gözlemlenen la jeolojik ünitenin uzantısıdır. Buna karşılık yine "A" profili
üzerinde saptanan II. ve III. jeolojik üniteleri, bu son profilde saptamak
olanaksızdır. V. ve VI. seviyeler ise gözlemlenebilmektedir. Bu farklı durum, büyük bir olasılıkla, tavandan düştükleri belirtilen büyük kalker
bloklarının tahribatından ileri gelmiş olmalıdır.
"C" profilinden "A" profiline doğru jeolojik yapı izlendiğinde, LV.
jeolojik seviye N ve Ml kesitlerinde hafif bir eğim gösterirken, M2 kesitinde kuvvetli bir eğime ulaşmaktadır. Bu son kesitteki en önemli antropik oluşum, ocak ve yoğun kül katmanlarıdır. Ml kesiti ise V. jeolojik seviyede ateş izleri vermiştir. Bu seviye ayrıca çok yoğun bir arkeolojik ve
paleantolojik buluntu topluluğu da içermektedir. Kızılkahverengi bir sedimanla temsil edilen VI. seviye ise, arkeolojik belgeler açısından fakirdir.

1I1.6. Buluntular: Epi-paleolitik'in çeşitli evrelerine ilişkin arkeolojik
buluntulara genel durumlan içinde bakıldığında, gerek taş gerekse kemik
endüstrinin çok zengin olduğu görülmektedir (Resim: 5-9). Buluntular
gerek tipolojik, gerekse teknolojik açıdan daha önceki yılların buluntularına uymaktadır. Ayrıca, taş endüstri topluluğu içinde az sayıda taşkalem
de ele geçmiştir. Dişlemeli ve çontuklu aletlerde sayısal bir artış gözlemlenmektedir (Resim: 7).
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Üstün bir işçilik gösteren kemik endüstri içinde yine bızlar çoğun
lukta olmakla birlikte ilk kez saptanan "ünik" objeler de ele geçmiştir.
Bunlardan biri, kemikten bir "bız sivriltme aleti"dir (Resim: 9/8). Bir diğeri, kemik bir tığdır (Resim: 9/4). Yaklaşık olarak G.Ö.l2.000 ile yaşları
dırılmış olan bu tığı, Anadolu'nun en eski tığı olarak nitelendirmek olanaklıdır. Yine küçük bir .<;ıelikli iğne parçası da Karain B'de bulunan örneklerle yaşıt olmalıdır. Uzeri çizikli kemikler arasında sir spatüla parçası (Resim: 9n) ile balık motifi taşıyan kırık bir kürek kemiği de önemli
küçük buluntulardır. Yine deniz kabuğundan bir boncuk çekirdeği ile çok
sayıda delinmiş yumuşakçakabukları da, daha önceki yıllarda bulunanlara eklenmiştir.

IV. Laboratuvar ve Analiz

Çalışmaları

1993-94 yılı kazılarına paralelolarak, Öküzini'nin yakınındaki su
kaynağının kenarında kurulmuş olan açıkhava laboratuvarında bir yandan
doğrudan doğruya kazı eylemine ilişkin işlemler (eleme, yıkama, "flotation", kurutma, buluntuların ve sedimanların gruplanması) gerçekleştirilir
ken, öte yandan kazı paleontoloğu tarafından favnanın ön sınıflaması yapılmış; bu bağlamda işlenmiş ya da üzerinde çalışılmış kemikler ayrılmış
ve kendi ulamları içinde arkeolojik buluntulara eklenmiştir. Diğer kemikler "tanımlanabilecek durumda olanlar" ve "tanımlanamaz durumda
olanlar" olmak üzere iki ana gruba ayrılmışlardır.

Mikrofavna ve yumuşakça kabukları, gerek eleklerden gerekse
tulmuş sedimanların içinden ayıklanmış, kare ve tabakalarına göre
edilmişlerdir.

kurutasnif

"Yüzdürme" yöntemiyle toplanan kömür örnekleri, daha önceki yıl
larda olduğu gibi, siyah film tüpleri içine yerleştirilmiş ve C 14 yaşlandır
maları için yurtdışındaki çeşitli laboratuvarıaragönderilmişlerdir.
Kazılan her arkeolojik seviyeden mikromorfoloji, sedimantoloji ve
palinoloji analizlerinde kullanmak üzere sediman örnekleri de toplanmış
tır.

Kazı, laboratuvar ve analiz çalışmalarının tümünün tamamlanmasın
dan sonra, devamlı bir şekilde fotosentez olayına sahne olmakta olan mağaranın içi siyah naylonlarla kaplanarak, kazı alanları koruma altına alın
mıştır,
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Kare
K5d

Arkeo. Sev. Jeo. Sev.
28
X

Başlangıç

Kotu

-4.52

Kodu
-4.62

L5c

30

XI

-4.72

-4.82

L5d
17d

30
21

XI

-4.72

-4.82

?

-3.82

-3.92

18b

11
21

?

-2.82
-3.82

-2.92
-3.92

LO

?
?

-2.72

-2.82

-3.02
-3.82

-3.12
-3.92

18b
18d
18d
18d

13
21

?

-

Bu arada, 1992 raporunda verilen C 14 yaşlarina
51- 52) eklenen yeni yaşlar da elimize ulaşmıştır.
Jeolojik
Seviye
(GH)
la i
Ib i
Ib i
Ib i
Ib i
Ib i
le top
le
Ic
le
II
II
II
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Bitiş

Arkeolojil
Seviye
(AH)
5,6

Kare

16
L5
L5
L5
L5
L5
K5c
K5c
K5c
L5
L5
L5
L5

(Yalçınkaya,

Labaratuvar

GIF A.-92.389
HD-14.363-13.884
HD-13.345-12.983
ETH-8.029
ETH-8.031
HD-13.344-13.887
RT-I,441
Gx-16.283
Lv-L.895
ETH-8.032
ETH-8.026
HD-13.334-13.211
ETH-8.033

1994:

Tarih
(G.Ö.)
12.140±140
8.595±80
7.880±80
9,480±80
8.800±80
9.650±90
ıo,445±115

IL.880±530
IL.440±ıoO

i L.730±90
12.020±90
i L.920±190
12.2ıo±90

III
IV
IV
IV
IV-V
V-Vla
Vla
Vla
Vla
Vlb
Vlb
Vlb
Vlb
VIII
VIII-IX
ıx-x

13+14

13
14

20
25
25
27

L5
L5
L5
K5c
J6a
J5c
L5
L5
L5
K5c
K5c
L5
L5
L5c
L5d
L5c/d

ETH-8.030
HD-13.347-13.341
HD-13.348-12.984
RT-1.442
LV-1.998
LV-1.997
HD-13.349-13.373
HD-13.351-12.985
HD-13.352-13.343
GX-16.284
LV-1.896
HD-13.353-13.381
HD-13.354-12.989
LV-1.999
LV-2.000
LV-2.057

11.900±90
11.565±11O
12.420±80
12.260±90
12.810+180
12.680±21O
12.190±120
12.500±75
12.610±180
12.585±280
13.060±360
12.850±31O
12.190±270
13.620±280
13.380±190
15.740±290

GIP A.: Gift Sur Yvette (Fransa)

HO:

Heidelberg (Almanya)

ETH:

Zurich AMS (İsviçre)

RT:

Weizmann Institute (İsrail)

OX:

Geoehron LaboratoiresDivision (A.BD.)

LV:

Lcuvain (Belçika)

KAYNAK
YALÇINKAYA. 1..1994. "1992 Yılı. Öküzini Kazısı". XV. Kazı Sonuç/arı Toplantısı i. (Ankara.
24-8 Mayıs 1993), Ankara Üniversitesi Basımevi, 88.43-61, Ankara.
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KARAİN KAZıLARı,

1994
Işın

YALÇINKAYA*

27.7.1994 tarihinde başlayıp 13.09.1994 tarihinde sona eren Karain
kazıları, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün adına; bu kurumun
yanı sıra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ile Türk Tarih Kurumu'nun parasal katkılarıyla gerçekleştirilmiştir',
Kazı

ekibi,

aşağıdaki

uzman, teknisyen ve

öğrencilerden oluşmuştur:

UzmanGrubu
Araştırma görevlileri Harun Taşkıran, Metin Kartal, Kadriye Ceylan,
C.Merih Erek; Uzman M.Beray Kocakundakçı; Harvard Universitesinden Prof.Dr.Ofer Bar-Yosef; Liege Üniversitesi'nden Prof.Dr.Mareel Otte, Dr.Jean-Marc Leotard, Asistan Pierre Noiret; Gent Universitesi'nden
Paleontolog Ignacio Lopez-Bayon.

Teknisyen/er
Liege Üniversitesi'nden Ancion Vincent, Isabelle Jadot, Philippe
Lacroix.

Yüksek Lisans Öğrencileri
Uğur Önder Erek, Hüseyin Ay, Feride Özen, Ahmet Levent Atıcı.

Lisans Öğrencileri
Gökhan Mustafaoğlu. Burak Öncü, Aysun Tanış, Özlem Koç, Neyir
Kolankaya, Nuray Albas, Figen Ertuğrul, Emel Dilmen, Hamire Aydın,
•

(1)

Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA, Dil ve Tarih
06IOO, Sıhhıye-ANKARA.
Kazımıza

Coğrafya

Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı,

destekveren bu kuruluşların yetkilive ilgililerine

teşekkürlerimizi tekrarlıyoruz.
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Yeşim

Ozan, Safiye Tunçay, Nurgül Eyüboğlu, Ebru Bodur, Pelin
soy, Bülent Soylu, Aylin Gülgeç, Tolga Tan, Banu Taşkıran.

Altın

Yabancı Uyruklu Öğrenci/er

Belçika'dan Agnes Malveez, Françoise Cornet, Sandrine Vandecastel; Kanada'dan Suzanne Françoise Rachorı-Claypolez.
Kültür. Bakanlığı'nı ise Marmaris Müzesi
dan Uçar Ozkan temsil etmiştire.
Karain'deki 1994 yılı
i.

Kazılar

kazı

(ana dolgu ve

araştırmacılarından

Han-

etkinliklerini

doğu

profili)

lL. Laboratuvar ve analiz çalışmaları
llL. Çevre

I.

Kazılar

araştırmaları olmak

üzere üç ulamda toplayabiliriz.

(Ana Dolgu ve Doğu Profili)

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, hazırlık çalışmalarının tamamlanizleyerek kazılara bu sezonda da "Kökten Salonu" adı verilmiş
olan "E" gözündeki ana dolgu ve doğu profilinde devam edilmiştir.
masını

Ancak, esas kazıya geçmeden önce, ana dolguyu doğu profiline bağ
layan F 14, G 14 ve i 14 karelerinde (Çizim: i, 2) bazı seviyeler kaldırıl
mıştır (Tablo: 1)4. Zira bu alan, her iki dolguyu kazmak için kurulması gereken iskelenin yerleştirilmesine olanak vermeyecek oranda dardı ve kazılarak genişletilmesi gerekmekteydi.

II.I. Ana Dolgu Kazısı
Ana dolguda F 14, G 14, 114, F ıs, LLS, G 16, H 16, G 17, H 17 kareleri
Bu alanda kazılan kare, jeolojik ve arkeolojik seviyelerle, arkeolojik seviyelerin başlangıç ve bitiş kotları aşağıdaki tabloda

kazılmıştır (Çizim:I).
özetlenmiştir.

(2)

En zor koşullarda dahi kazının her aşamasında büyük bir özveri ve uyum içinde gerçekleştir
dikleri örnek çalışmalardan ötürü ekibin her bir üyesine sonsuz teşekkür ve takdirlerimizi
sunuyoruz. Bu raporun çizimlerini yapan Araş.Gör.Harun Taşkıran ile levhaların çizimlerini
Kccakuudakçı 'ya birkez daha teşekkür ediyoruz.
araştırmaları boyunca uyum içinde sergilediği bilinçli görevanlayışından ötü-

yapan Uzman M.Bcray
(3)

Kazı

ve çevre

rükendisini kutluyoruz.
(4)

SO

F14, 014, 114 kareleri ana dolgunun kareleri arasında yer

almaktadır.

ANA DOLGU

KARE

FI4

014

Il4

HI6

016

KOT (m)

OH

AH

Başlangıç

Bitiş

IlI.2

31,32,33

-S.20 m.

-S.50m.

IIl.2/IIL3

34

-S.50 m.

-S.60m.

IIl.2-11L2.IIIIL3

35,36

-S.60m.

-S.80m.

IIl.2.I/IIL311IL4

37

-S.80m.

-8.90m.

IIIA

38,39

-S.90m.

-9.10 m.

IIl.4I1Il.5

40,41

-9.10 m.

-9.30m.

IIl.5I1Il.6

42,43,44

-9.30m.

-9.60 m.

IIl.6I1V.i

45

-9.60m.

-9.70 m.

III/2& IIl.3

36

-S.70m.

-S.SOm.

IlL3

37

-S.SO m.

-S.90 m.

IIIA

3S,39

-S.90m.

-9.10 m.

IIl.4I1Il.5

40

-9.lOm.

-9.20 m.

III.5

41,42,43

-9.20 m.

-9.50m.

III.6

44

-9.50m.

-9.60m.

iV.!

45

-9.60m.

-9.70m.

IV.I

47

-9.S0m.

-9.90m.

IV.2

4S,49

-9.90m.

-1O.lOm.

IV.2fIV.3

50,51

-1O.lOm.

-1O.30m.

IV.3

52

-10.30 m.

-10040 m.

1.6

17

-6.S0m.

-6.90m.

1.6/1. S

IS,19

-6.90m.

-7.lOm.

1.611L2

20

-7.lOm.

-7.20m.

II.2

21,22,23

-7.20 m.

-7.50 m.

1.6

17,IS,19

-6.S0m.

-7.lOm.

Si

ANADOLGU

KOT(m.)
Başlangıç

Bitiş

KARE

GH

AH

Hl7

I.6

17

-6.80 m.

GI7

I.5/I.6

17/18

-6.80 m.

-7.00 m.

FI5

m.un 2

29

-8.00 m.

-8.10 m.

ll5

III. 4/I1I.5

39

-9.00m.

-9.10 m.

-6.90 m.

Yukarıda belirtilen nedenden ötürü kazıya 1993 sezonunda -9.30 m.
kotundan itibaren ortaya çıkan i 14 karesinden (Yalçınkaya, 1995, ÇizimA) başlanmış ve altı arkeolojik seviye kaldırılmıştır (Tablo: I). Burada gözlemlenen jeolojik bilim LV.!, özellikle karenin batısında çok belirgindir. Yer yer siyahlaşmışolan bu tabakada yoğun bir konkresyon vardır. Arkeolojik' açıdan steril olan bu kısımda çok sayıda küçük radyolarit
çakılları ortaya çıkmıştır. Birkaç parça kemik ve diş, jeolojik seviyelerden ele geçen izole buluntulardır. 50. seviyenin tabanında ise değişik boyutlarda kalker döküntüler gözlemlenmiştir. ll4 karesinin 51. seviyesinden ele geçen iki adet yongayı anımsatan radyolarit parça ile vurgaç niteliğindeki bir çakılın kökeni anlaşılamamıştır.

014 karesinden on arkeolojik seviye kaldırılmıştır. Burada 36. ve 38.
seviyeler arasında arkeolojik buluntular yok denecek kadar azdır. 39. ve
40. seviyeler, Quina tipte yontmataş aletler (Resim: 5/10, ll) vermiştir, buna karşılık kemik kalıntılar açısından fakir bir görünüm sergilemektedirler. Arkeolojik veriler açısından steril olan 41. ve 45. seviyeler arasında
radyolarit çakıllar ortaya çıkmıştır. 43. ve 45. seviyelerden ise bir ayıya
ait post-cranial fosil kemikler ele geçmiştir.
Onbeş seviyenin kazıldığı FI4 karesinde yontmataş aletlerin en zenolduğu yer, 32. arkeolojik seviyedir (Resim: 5/3, 6, 8). 33. seviyede
yontmataş buluntular yerlerini, fosil hayvan kemiklerine bırakmaktadır
lar. 34. seviyede başlayan radyolarit çakılların 35. seviyeden itibaren sayıları artmaktadır. 34. seviyede tek tük başlayan Quina tipli aletler (Re-

gin

sim: 515), 37. seviyede tipik örneklerle temsil edilmektedil'ler (Resim: 61
7,8,9) ve bu örnekler, 38. ve 39. seviyelerde devam etmektedirler. 40 ve
45. seviyeler arası ise endüstri açısından sterildir, buna karşılık radyolarit
çakıllarda irileşme söz konusudur. Bu seviyeler arasında sporadik olarak
fosil hayvan kemiklerine de rastlanmaktadır.
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Yukarıda sözü edilen karelerin kazılarını izleyerek FI5 ve ll5 karelerinden birer arkeolojik seviye kaldınlmıştır (Tablo: i; Çizim: I).

Fl5'de kazilan 29. seviye, arkeolojik buluntular yönünden son derece
zengindir. Buluntular, jeolojik birim III.2'nin içinden gelmişlerdir. Bu seviye gerçek bir oturma tabanı niteliğini yansıtmaktadır. Zira kazı sırasın
da dahi 150 parça çakmaktaşı saptanmıştır; dolayısıyla bir konsantrasyon
söz konusudur. Yontmataş aletler içinde yine ilk sırayı kenar kazıyıcılar
almaktadırlar (Resim: 511, 2;VIJ6). Aynca uç ve uç parçaları, uzun dilgisel parçalar, üstün bir işçilik gösteren bir ön kazıyıcı (Resim: 6/5) ve disk
biçimli çekirdeklerle (Resim:3/3) levallois çekirdekler (Resim: 3/2,4)'de
dikkati çekmektedir. Fosil hayvan kemikleri ise azımsanamayacak orandadır.

ll5 karesine gelince, yalnızca 39. seviye kazılmıştır. Yaklaşık 1/2
metrekare olan bu kareden biri uç olmak üzere yalnızca iki radyolarit parça ele geçmiştir. Jeolojik birim III.5'e denk düşen bu seviye, doğal taşıntı
yoluyla gelmiş irili ufaklı radyolarit çakıllan içermektedir.
Fl5 ve ll5 karelerinin kazılmasından sonra, ana dolgunun tepesinde
yer alan dört karenin kazısına geçilmiştir (Çizim: 1).
Bunlardan Hl6 karesinde, 1991 yılında 16. arkeolojik seviyede bırakı
kazıya, 17. seviyeden itibaren devam edilmiş ve yedi seviye kaldırıl
mıştır (Tablo: I). Bu karede güney ve doğu kenarlara yakın kısımlarda,
güneybatı-kuzeydoğu yönlerinde çaprazlama uzanan yarıklar saptanmış
tır. 17. ve 19. seviyeler arası, arkeolojik buluntular açısından oldukça verimlidir, Bu seviyelerden çok tipik uçlar (Resim: i /1-3,5); kenar kazıyıcı

lan

lar (Resim: 1/9); levallois çekirdekler (Resim: 2/3), levallois yongalar
(Resim: 411-4,7,8) ele geçmiştir. 19. seviyede, karenin tam ortasında, iri
bir kalker bloğun etrafından çok sayıda yanmış kemik ve kömürler toplanmıştır. Burasının bir ocak yeri olma olasılığı çok yüksektir. Jeolojik
birim II.2'de yer alan 20., ve 23. seviyeler arasında ise yontmataş endüstrisinde, diş ve kemik kalıntılarında dikkat çekici bir artış gözlemlenmektedir. Bu kısımda saptanan tipik mousterien uçlar (Resim: 1/11); kenar kazıyıcılar (Resim: 1/12, 13, 14; Resim: 6/3); taş bir delgi (Resim: 6/2); levallois çekirdekler (Resim: 2/4; Resim.311); levallois yongalar (Resim: 4/9,
ıo, 14) ve çok sayıda yongalama artıkları jeolojik birim II.2'nin, belki de,
bir oturma tabanı olduğunu düşündürmektedir.
Gl6 karesinde yalnızca üç arkeolojik seviye kazılmıştır (Tablo: 1).
1991 yılında -6.80 metre kotunda bu karede kazıya ara verildiğinde, üzerinde büyük çatlakların bulunduğu gözlemlenmişti. Bu çatlaklar nedeni
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ile 17. ve IS. arkeolojik seviyeler birlikte kaldırılmışlardır. Bazı noktalarda 20 cm kalınlığı geçen 1.6 jeolojik birimi, içinde kalker, kemik, diş,
yontmataş alet ve yongalann bulunduğu, sertleşmiş bir blok halinde kaldırılabilmiştir. Bu nedenle de kazısı çok zor olmuştur. Kazılan her üç seviye de, daha önceki karelerde olduğu gibi, buluntu yönünden oldukça
zengindir. Yine burada da mousterien uçlar (Resim: 1/4); kenar kazıyıcı
lar (Resim: 1/6, 10); disk biçimli (Resim: 2/1) ve levallois çekirdeklerle
(Resim: 2/2, levallois yongalar (Resim: 4/6) dikkati çekmektedir. Aynca
çok miktarda kemik ve diş de ele geçmiştir.
H17 karesinde tek bir arkeolojik seviye kaldırılmıştir (Tablo: 1). Karenin üst kısmında Scm kalınlığında bir tabaka, nemini kaybederek sertleşmiş ve çatlayarak levhalar halini almıştır. Buradan ele geçen arkeolojik ve paleontolojik belgeler (Resim: ın, S), Hl6 ve Gl6 karelerine göre,
çok daha az sayıdadırlar.
Gl7 karesinde ise, iki arkeolojik seviye kazılmıştir (Tablo: 1). Burada
öncelikle yüzeydeki jeolojik birim I.5'in yumuşak toprağı kaldırılmış ve
içinden yontmataş aletler toplanmıştır. Daha sonra jeolojik ünite I.6'nın
kazılmasına geçilmiştir. Ancak, burası çok sert ve eğimli bir yapı gösterdiğinden, 17. ve IS. arkeolojik seviyeler birarada kaldırılabilmişlerdir. Buradan az sayıda yontmataş malzeme ele geçmiştir. Levallois yongalar ve
bu yongalar üzerine yapılmış kenar kazıyıcılar dikkat çeken örnekler arasındadır (Resim: 4/5, 12).

II.2.

Doğu

Profili Kazısı

Bu alanda G12, G13, Il3, J13 ve J14 karelerinde çalışılmıştır (Çizim: 1,
2, 3, 4). Doğu profili, konumu nedeniyle, mağaranın tabanına doğru derinleşmeye uygun olduğundan J14 karesinde dikey bir kazının yapılması
örıgürülmüş ve -13,50 m kotunda SI. arkeolojik seviyenin sonuna kadar
inilmiştir (Çizim: 2,4).
Doğu profilinde kazılan kare, jeolojik ve arkeolojik seviyelerle
başlangıç ve bitiş kotları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

larm

DOGU PROFİLİ
KARE
012
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GH
IIIJ/III.2

KAT (m)
AH
23,24,25,26

Başlangıç

-7.60 m.

Bitiş

-S.OO m

bun-

III.!

27,28

-8.00 m

-8.20 m

III.I/III.2

29

-8.20 m

-8.30 m

III.2

30,31,32,33

-8.30 m

-8.70 m

III.3

34,35

-8.70 m

-8.90 m

III.3IIIIA

36

-8.90 m

-9.00 m

IIIA

37,38

-9.00 m

-9.20 m.

IIIAIIII.5(?)

39

-9.20 m

-9.30 m

III.4IIII.5

40,41

-9.30 m

-9.50 m

III.6

42

-9.50 m

-9.60 m

III.6N.l

43

-9.60 m

-9.70 m

IV.3

49,50

-ıo.20

m

-ıoAO

m

IY.3

49,50,51,52

-ıo.20

m

-ıo.60

m

Jl3

IV.5

53,54

-ıo.60

m

-ıo.80

m

55,56,57,58

-ıo.80

m

-11.20 m

na

Y
y.

-11.20 m

-13.50 m

013

il3

59,60,61,62,63,
64,65,66,67,68
69,70,71,72,73,
74,75,76,77,78
79,80,81

Gl2 karesinde dört arkeolojik seviye kaldırılmıştır (Tablo: 2). Her
dört seviye de yontmataş endüstrisi (Resim: 4/l3; 6/4; 7/l-7, ll), fosil hayvan kemik ve dişleri açısından oldukça zengindir. Taş aletler mousterien
görünümlüdür.
013 karesi, en fazla arkeolojik seviyenin kazıldığı karelerden biridir
(Tablo: 2). 27. arkeolojik seviyede bir kare parçacığı şeklinde olan 013,
ancak 43. seviyede tam kare halini almıştır. Bu nedenle de ele geçen az
sayıdaki arkeolojik buluntular (Resim: 4/ll), buluntu yoğunluğunun anla55

şılmasında ölçüt olarak kullanılmamıştır. 32. arkeolojik seviyeden büyük
dişi ele geçmiştir. 31. seviyeden itibaren Quina tip kenar kazıyıcılar
başlamaktadır (Resim: 7/S, 9, 12, 14). 43. seviyede ise ana dolguda gözlemlenen küçük radyolarit çakılların ortaya çıktıkları görülmektedir.

bir at

113 karesinde ise, yalnızca 49. ve 50. arkeolojik seviyeler kazılmıştır
(Tablo: 2). Bu seviyeler buluntu yönünden fakirdirler (Resim: 6/10).
Jl3 karesinde onbir arkeolojik seviye kaldırılmıştir (Tablo: 2). 1993
yılında burada 4S. seviyeye kadar inilmişti (Yalçınkaya, 1995:7). Bu yıl
kazılan ilk seviye olan 49. seviye, üstündekilerin steril görünümlerinden
farklı olarak hem yontmataş aletler, hem de fosil hayvan kemikleri bakı
mından zengin bir nitelik sergilerniştir, 50. seviyede azalmaya başlayan
taş buluntular, 51. seviyede tamamen yok olmuşlardır, kemikler ise seytekleşmiştir. 54. seviyeye kadar ise irili ufaklı kalker döküntüler vardır
(Çizim: 3).
J13 karesinin önünde, 59. arkeolojik seviyeden itibaren kare parçacı
ğı halinde ortaya çıkmaya başlayan Jl4 karesi, en fazla derine inilen kare
olmuştur (Çizim: 1, 2, 4). SI. seviyede (-13.50 m) ancak 1/2 metrekareye
ulaşrruştır", Kazılan yirmiüç arkeolojik seviyenin hemen hepsinde konkresyon ve kalker döküntüleri bulunmaktadır. 59. ve 66. seviyelerin arası
tamamen sterildir. 67. ve 71. seviyeler arasında ise fosil hayvan diş ve kemikleri seyrek olarak ele geçmiştir. 71. seviyede bu karenin ilk yorıgasr
ele geçmiştir. 72. ve 76. seviyeler arası yine steril olup, az sayıda küçük
radyolarit çakıllar vermiştir. 77. seviyeden tek bir fosil kemik ve yine tek
bir yonga elde edilmiştir. 78. seviyede delikler ortaya çıkmıştır. Steril
olan 79. seviyedeki kemik, diş ve küçük bir yonga, 77. seviyeden intrüzyon yoluyla bu seviyeye inmiş olmalıdır. Jl4 karesinin buluntular yönünden en zengin seviyesi, SO. seviyedir. Buradan Tayacien görünümlü 7
yonga, 1 hipopotam dişi ve birkaç kemik parçası ele geçmiştir. En son kazılan SI. seviye ise yine tamamen sterildir,
1994 yılı kazılarına dayanılarak genel bir değerlendirme yapıldığın
da, ana dolguda ve doğu profilinde arkeolojik ve steril tabakalar, dönüşümlü olarak birbirlerini izlemektedir. Steril tabakalar, büyük bir olasılık
la dışarıdan taşınmış irili ufaklı radyolarit çakıllarla örtülmüşlerdir. Ge-

(5)

J14'ün kesitinin çizimi (Çizim: 4), J13'ünkesitiyle

birleştirilerek çizilmiş

boyunca jeolojikve arkeolojik seviyeler izlenebilmiştir.
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ve böylece silsile

rek bu çakıllar, gerekse ana dolgunun 43. ve 45. seviyeleri arasındaki mağara ayısına ait kalıntılar, mağaranın zaman zaman, belki de su baskınları
nedeniyle, insanlar tarafından terk edilmiş olduğunu düşündürmektedir.
Kültürel stratigrafi açısından ise, son aşamasında "Charentien" tipte
bir mousterienin yer aldığı Orta Paleolitik'i, bir "hiatus"tan sonra, Tayacien 'in izlediği söylenebilir.
ııı.

Laboratuvar ve Analiz

Çalışmaları

Bir yandan mağaradaki kazılar yürütülürken, öte yandan Karain Müzesi önünde kurulan açıkhava laboratuvarı ile kazıevi laboratuvarında çalışmalar sürdürülmüştür. Bu bağlamda mağaradan indirilen kazı toprağı
su altında elenmiş, sedimanlar içinde bulunan kalsit blokları ayrılmış ve
içlerindeki buluntular, mekanik işlemlerle çıkartılmışlardır. Kurutulan ince ve orta elek sedimanlarının içindeki mikrofavna ve minik yumuşakça
kabukları ayıklanmıştır.

Temizlenen yontmataş endüstrisi
çizimleri yapılmıştır.
Kazı notları

kontrol

edilmiş

Bütün bu etkinliklerin yanı
da gerçekleştirilmiştir:

sınıflandırılmış

ve tipik

parçaların

ve kesit çizimleri yapılmıştır.
sıra yaşlandırına ve

analizlere yönelik ça-

lışmalar

Hayvan kemikleri, kazı paleontoloğu tarafından tasnif edilmiş ve determinasyonu yapılmıştır.
-Arkeolojik seviyelerden;
a) Sediinantoloji,
b) Mikromorfoloji,
c) Palinoloji analizleri için sediman örnekleri alınmış ve
yerleri kesit çizimleri üzerine işaretlenmiştir (Çizim.3,4).
-TLçalışmalarında kullanılmak
sarılmışlardır.

üzere

bunların

yanmış çakmaktaşları

aynia-

rak, folyelere

-ESR yaşlandırınasında kullanılmak üzere HI6 karesinin 17. ve 18. ;
GiTnin 17/18. ve Fl5'in 29. seviyesinden diş ve kalker örnekleri alınmıştır.
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"

-C14 yaşlarıdırması
ları toplanmıştır.

için Hl6 karesinin 19. seviyesinden kömür parça-

-Uranium-Thorium yaşlandırması için dikit örnekleri

alınmıştır.

- Kimyasal analizinin yapılabilmesi için Jl4 karesinin 79. seviyesindeki siyah renkli cüruf görünümlü sedimandan bir parça ayrılmıştır.
Kazı ve kesit çizimlerinin tamamlanmasından sonra,
naylonlarla örtü1erek koruma altına alınmışlardır.

kazı alanları

1995 yılında da "E" gözünde kazılara devam etmek, olanaklar ölçüsünde "B" gözüne başlamak öngürülmektedir.

IV. Çevre Araştırmaları
Karain ve Öküzini mağaralannın iskanı ile ilgili bazı sorulara yanıt
aramak ve kıyı boyu yörelerle, iç yöreler arasındaki bağıntlyı kurabilmek
amacıyla, 1993 'yılında başlatılan sistemli çevre araştırmalanna (Yalçınka
ya, 1995:10-11) bu yıl da devam edilmiştir. Bu amaçlardan yola çıkılarak
Antalya'dan Kemer'e kadar uzanan kıyı şeridi ve Antalya traverten ovasında ayrıntılı bir yüzey taraması yapılmış ve doyurucu sonuçlar alınmış
tır.

Kıyı şeridi boyunca yapılan araştırmalar sonucunda, Beldibi ve Belkaya sığınaklan dışında herhangi bir Paleolitik ya da Epi-paleolitik
sitin bulunmadığı görülmüştür. Buna karşılık Beldibi'nin duvarları üzerinde görülen haç motiflerinin kıyı boyunca bazı kayaaltı sığınaklarının
duvarlarına aşı boyası ile çizildikleri saptanmıştır. Kıyı şeridi üzerinde,
ayrıca, Gedeller köyü yakınında bulunan Karain Mağarası'nın duvarları
üzerinde kıımızı aşı boyası ile yapılmış geyik ve insan motiflerini içeren
bir duvar resmi ile yine aynı boya maddesi ile yazılmış bir kitabe bulunmuştur".
başı

Traverten ovasında ise Kovanlık köyü yakınında, çakmaktaşlı bir
alanda, orta Paleolitik ve Epi-paleolitik çağlarda kullanılmış bir işlik yeri
ile Arpa Burnu Tepesi'nin önündeki tarlalarda bir Orta Paleolitik konaklama yeri saptanmıştır. Buradan toplanan, kenar kazıyıcı, uç gibi yon tmataş aletler, Karain'dekilerin, gerek morfolojik, gerekse hammadde açısın
dan, çok yakın benzerleridir. Bu alanda konaklamış olan Orta Paleolitik
(6)

Klasik Çağ'a ait olan bu mağaranın
düşünülmektedir.
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uzmanları tarafından

incelenmesinin çok yararlı

olacağı

insanlarının
şünülebilir.

esas oturma yerlerinin büyük bir olasılıkla Karain

olduğu

dü-

Yine aynı alanda Anini denilen, çok büyük ve girişi geniş ölçüde
göçrnüş olan bir mağarada ise, yontmataş aletlerle birlikte Klasik çağ buluntuları ve duvarları üzerinde bir kitabe saptanmıştır.
Kireçini denilen bir
parçalar toplanmıştır.

diğer kayaaltı sığınağından

ise Epi-paleolitik

Böylece, Antalya yöresinde kıyı şeridinin daha çok Epi-paleolitik'te;
denizden görece uzak olan iç bölgelerin ise Alt, Orta Paleolitik ve Epipaleolitik'te iskan edildiklerini ve bu durumda insanların, iskan amacıyla,
Epi-paleolitik'ten başlayarak kıyı şeridine inmiş olabileceklerini söylemek olanaklıdır.
KAYNAK
Kazılan. 1993", XVI. Kazı Sonuçları Toplanıısı I, (Ankara. 30
3 Haziran 1994), T.C.Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, ss.l-25,Ankara.

YALÇINKAYA, I., 1995. "Karain
Mayıs-
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1994 YILI MERSİN/YUMUKTEPE KAZıLARı
Veli SEviN
*
Isabella CANEVA

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 'rıün izinleriyle Prof. Dr.Veli Sevin ve Dr.Isabella Caneva'nın başkanlığı altında yapı
lan Mersin/Yumuktepe kazıları 3 Ağustos- 20 Eylül tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi'nden Prof.Dr.Taner Tarhan, Prof.Dr.Önder Bilgi, Prof.Dr.Nezihi Aykut ve Doç.Dr.Oğuz Tekin, Marmara Üniversitesi'nden Ar.Gör. (M.A.) Kemalettin Köroğlu. Istanbul Universitesi'nden
Uzman (M.A.) Aynur Ozfırat, Erciyes Universitesi'nden Ar.Gör. (MA.)
Hakan Sivas, Institute of Mediterranean Ecology ofthe C.N.R.S.' den Arkeobotanist Dr.Hala Barakat, Roma La Sapienza Universitesi'nden Topograf Roberto Manigrasso ve Desinatör Pietro Tamburni, Mimar Sinan
Universitesi'nden Ar.Gör. (M.A.) Gülgün Köroğlu, Diyarbakrr Müzesi'nden Restoratör Selahattin E.Aksu, çok kısa süreli olmakla birlikte,
Edirne Meslek Yüksek Okulu'ndan Restoratör-Konservatör (M.A.) Hüseyin Akıllı, arkeoloji lisansiyeri Sevil Erçin, Nümizmat Tuncay Aykut,
Sadberk Hanım Müzesi'nden Sanat Tarihçisi (M.A.) Hülya Yılmaz, İs
tanbul Üniversitesi'nden Yüksek Lisansiyer Erkan Konyar ve Müjgan
Yalın ile Istanbul Universitesi'nden ÇilerAltınbilek, Güner Coşkunsu,
Mimar Sinan Universitesi'nden de Cem Ustüner stajyer öğrenci olarak
katılmışlardır. Bilim kurulumuzun Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü temsilcilerini ise ekip üyesi olarak Şengül Gündoğan
ve Bakanlık temsilcisi olarak da Sema Dayan oluşturmuşlardır.

•

Prof.Dr. Veli SEvIN .İstanbul Üniversitesi Edebiyat Faküıtesi 34459-lsTANBUL
Dr. Isabella CANEVA. Istituto Paletnologia Via Palestro 6300185 Roma-ITALYA
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Kazımızı maddi ve manevi yönden, başta Kültür Bakanlığı, Anıtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere, Istanbul ve Roma La Sapienza Universiteleri desteklemişler; Istanbul Universitesi Araştırma Fonu
Prof.Dr.M.Taner Tarhan tarafından yürütülen "Yumuktepe Arkeoloji
Parkı Projesi"ni kabul ederek, ayrıca katkıda bulunmuşturı,

1993 yılından beri Mersin halkının büyük birilgi gösterdiği kazımıza
yerel destek 1994 sezonunda da devam etmiştir. Ozellikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sayın Başkan Okan Merzeci ile İçel Sanat
Kulübü ve bu kulübün aktif üyelerinden Ali Merzeci ellerinden gelen
desteği esirgememişlerdir. Belediye Başkanı Okan Merzeci bilim kurulumuzun büyük bir rahatlıkla barınabilmesi için Mersin İdmanyurdu Tesisleri'nden yararlanmamıza olanak sağlamış, ekibimizin ulaşım sorununu
da, Büyükşehir Belediye'sinden bir midibüsü bize tahsis ederek çözmüş;
bununla da yetinmeyerek kazımıza kişiselolarak para yardımında da bulunmuştur. Bu arada, Rezzan Elbeyli kamp yerimizin seçiminde, Nezihi
Elbeyli kimi eksik kamp malzemesinin giderilmesinde üstün bir gayret
göstermişlerdir.
Başta Müdür M.Akif Yücelolmak üzere, tüm Müze Müdürlüğü
mensuplarının ve son olarak Muhasebe Müdür Yardımcısı Sayın Gülüntır
Inanç 'ın bizlerden esirgemediği sıcak ilgi, yakın işbirliği ve anlayış da
takdire şayandır.

1994 yılı Yumuktepe kazılarının başarıyla sonuçlanmasına katkıda
bulunan ve yukarıda adı geçen kişi ve kuruluşlara teşekkürü zevkli bir
görev sayarım.
AMAÇLAR
Yumuktepe Höyüğü ile çevresinde ileriye dönük olarak tasarladığı
mız çalışmalar çok yönlüdür. Burada, Mersin kenti içinde kalmış olan bu
çok önemli höyüğü yalnızca kazmakla yetinmeyip, onu gerek bilimin, gerekse

insanlığın

daha iyi hizmetine sokabilme

amacı

güdülmektedir.

Höyüğürı üst tabakalarında İstanbul Üniversitesi guıubunca yapılan
1994 yılı kazılarında, açılmasına geçen yıl başlanan iki plankarede (Z III) derinleşme çalışmaları sürdürülmüş; batı yamaçtaki Oıta Çağ suru
(1)
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Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir. Proje No: 612/210493.

hakkında

daha

aynntılı bilgi

edinmeye yönelik incelemelere devam olun-

muştur.

..Batı etekteki Prehistorik tabakalar üzerinde çalışan Roma La Sapienza Universitesi gurubu ise 1993 yılında elde edilen sonuçlar ve arkeometrik analizlerden elde edilen verilere göre aşağıdaki amaçlara varmaya çalışmıştır:

1) Kalkolitik ve Geç Neolitik çağ tabakalarına ilişkin
pografik gözlem programınabaşlanılması;
2) Tüm Neolitik sıra düzenin
3) Sistematik yüzdürme
örneklerin toplanması.

geniş çaplı

to-

stratigrafık kontrolü;

uygulaması

ile

aynı sıra

düzenden botanik

KAZı ÇALIŞMALARI

Doruk Açmaları

(Orta

çağ Yapı Katları)

Höyüğün teraslama çalışmalarıyla oluşturulmuş üst düzlüğünde ve
güneybatı kesimde, geçici olarak Z i ve Z II adını verdiğimiz LO x LO m
boyutlarında iki plankarenin açılmasına 1993 yılında başlanmış ve OrtaÇağ'a ait oldukça tahrip görmüş iki yapı katının varlığı belirlenmişti.

1994 yılında bu iki açma birleştirilerek, böylelikle çalışmalara LO x 20
m lik bir alanda devam olunmuştur (Resim: 1). Bilindiği üzere, 1993'te bu
kesimde, Garstang (Prehistoric Mersin, 260, 262) tarafından varlığı bildirilen, bizim geçici olarak "O" adını verdiğimiz en üstteki i. yapı katının
tümüyle yok edilmiş olması nedeniyle IIA tabakasına hemen ulaşabilrniş
tik. Garstang Xıı-XV. yüzyıllara (1100-1500) ait olarak düşündüğü bu tabakayı tek yapı katı halinde görmekte ve bunun altında ise VII-IX. yüzyıllara (700/800-900) tarihlenebilecek, "IIB" ya da yalnızca "II" dediği
başka bir tabakanın varlığını kabul etrnekteydi. Fakat çok karışık durumda olduğu için materyalolarak ayırdedilemeyenve kısa süreli olarak düşünülen bu yapı katları, Garstang'ın çalışmaları sırasında ancak, Tarsus
kazı ekibinden, İslami Dönem uzmanı Miss Floranca Day'in seramik
analizleriyle incelenebilmişti.
0.50 m ile 1.50 m arasında olduğu bildirilen IIA ve IIB veya bir baş
ka ifadeyle i. ve II. yapı katlarından ilkinin iki yapı katı halinde (la-b) 0173

duğunu 1993 yılı kazıları sırasında saptamıştık-. J.Garstang'ın IlA olarak
tanımladığı 1. tabakanın ikinci yapı katı (Ib) mimari açısından, ilkine kı
yasla göreceli olarak oldukça iyi durumdadır. Yüzey toprağının yaklaşık
olarak 0.80 m altında başlayan bu yapı katına ilişkin taş temeller büyük
çapta sökülmüş olmakla birlikte, temel çukurlarından kuzeybatı
güneydoğu yönlü olduklan; 1.00 m kadar genişliğindeki duvarların kalker
kesme taşlardan, kireç harcı kullanılarak yapıldığı saptanmıştır. Mimarideki bu yönler Garstang'ın IIA ve IlB tabakasındakilerle aynıdır (Gars-

tang, ayn.esr, res.l59).
1994 yılında birleştirilen ZI ve zn plankarelerinde Ib yapı katı tümüyle temizlenerek, son derecede tahrip edilmiş olmakla birlikte, mimari
düzeni konusunda bilgi edinilmiştir. Buna göre, içine batı uçtaki çift kanatlı bir kapı. ile girilebilen bu kesimde büyük mekanlar söz konusudur
(Resim: 2). Orneğin kapıdan girilince hemen karşılaşılan ilk mekan (B3)
3.50 x 6.50 m boyutlarındadır. Doğuya doğru buna bitişik başka odalar
(B4-B5) da bulunmaktadır. Henüz kısmen açabildiğimiz bu odaların tabanlan sıkıştırılmış çanıurdandır. Açmanın kuzey yanında uzanan bu kapalı mekanlar dizisinin aksine, güney tarafta ise sundurmalı ve tümüyle
açık alanlar yer almaktadır. Açık alanlarda taban kaplaması çakıl taşları
nın üzerine çamur serilmesi suretiyle oluşturulmuştur. Kazı sırasında, in
situ durumda olmamakla birlikte, mermerden yuvarlak sütun gövdeleri
ile altlıklar ele .geçirilmektedir. Gerek boyutlar ve gerekse kullanılan mi(2)

Gerstang (ayn.esr.) genel sonuç raporunun "İslamic Remains" adlı bölümündeilk tabakayı I,
onu izleyen iki Orta çağ yapı katını ise IlA ve IlH olarak adlandırmıştı. Buna karşılık aynı
kitabın başındaki, Yurrıuktepc'uin stratigrafik tablosunda ise, en üstteki tabaka tümüyle atlanarak, IlA yapı katı i. HH yapı katı da II olarak tanımlanmıştır. Önceden yayınladığı kazı
raporlarında (Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology 26, 1939-40:44) söz konusu yapı katları ı. (XII.-XIV. yüzyıl) ve II. (VIII-IX. yüzyıl) tabaka şeklinde ifade olnnmuştur. Biz de Yumuktepe'nin bilim dünyasınca benimsenip sıkça kullanılan bu genel stratigrafi düzenini -hiç olmazsa ilk yıllar için- fazla değiştirmemeye gayret ederek, günümüzde

ortadan tamamen kalkmış olan ilk tabakaya "o" adını vermeyi uygun bulduk.
Garstang'ın yayınındaki düzensizlikten kaynaklanan yanlış anlamaları giderebilmek amacıy
la, höyüğün gcç dönem tabakaları için aşağıdaki tabloyu düzenlemiş bulunmaktayız:
Garstang
Garstaııg
Yeni Kazı
"Stratigraphic Table"
"Islamic Rcmains"
i
II

i
IlA

O

IlB

III

III

II
III

la-b

Son derece uzun ve kesintisiz bir iskanasahip olan Yumuktepe'nin tabakalarımasmda ne şe
kilde bir yol izleyeceğimiz konusunda Dr.Isabclla Canevave Prof.Dr. Önder Bilgi ile birlikte kimi çalışmalar yürütmeye başlamış olmaklabirlikte. bunun, Amuk gibi çevre stratifrafiler de göz önüne alınarak, çok iyi düşünülmüş ve fazla karışıklığa yol açmayacak şekilde
düzenlenmiş olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bu raporda verilen tüm adlandırma
ların geçici olarakkabul edilmesi gerekir.
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mari malzeme Ib yapı katının önemine işaret etınektedir. Ancak bu konuda henüz fazla bir şey söylemek için vakit çok erkendir.
Bu yapı katının buluntuları arasında kurşun bir Bizans rnühürü (Resim: 3), kemik ağırşaklar, tunçtan haç-röliker parçaları ve kemik zar dikkat çekicidir. Seramik malzeme arasındaysa, çoğunluğu astaı·lı ve astarsız
sgraffito tekniğinde yapılmış kazıma bezemeli çanak ve tabaklar oluştu
rur. Sgraffito tekniği içinde değerlendirilebilecek kazıma bezeklerle sır
akıtına tekniğinin birlikte kullanıldığı örnekler, ayrıca daha az sıyıda olmakla birlikte, .slip tekniğinde yapılmış, stilize bitkisel desenlerin ve stilize aslan figürünün işlendiği nadir örnekler dikkat çekicidir. Ayrıca Bizans ve İslami Dönemde sıklıkla görülen yeşil veya kahverenginde tek
renk sırlı seramikler de ele geçirilmiştir'.
Henüz kesin tarihlemelere gitmemekle birlikte, en erkeni XI. yüzyı
tarihlenen bakırdan anonim Bizans sikkeleri ile kurşun Bizans mührü ve her iki yapı katında da bolca sgraffito seramik buluntulannın la ve Ib yapı katları için Xl-Xlll. yüzyıllar arasında bir tarihi işaret ettiğini söyleyebiliriz.

lın ortalarına

1994 yılının bu alanda ortaya koyduğu en ilginç sonuç, Orta Çağ'a ait
üçüncü bir yapı katının belirlenmiş oluşudur. Geçen yılki rapoıumuzda
da belirtildiği üzere, Garstang höyüğün doruk kesiminde lIA ve IIB ya da
i ve II adıyla iki farklı yapı katını saptamıştı. Bunlardan daha erkene ait
ikincisininse, seramik analizlerine dayanarak VII-IX. yüzyıllar arasına
yerleştirilmesi gerektiğine inanmıştı.

Ib yapılarının inşaası sırasında oldukça tahrip edilmiş olan bu yeni
yapı katına ilişkin kalıntılar, yaklaşık olarak 1.40 -1.50 m derinlikte ortaya
çıkarılmıştır. Duvarları büyük çapta sökülmüş olup, günümüze çamur bir
taban, yuvarlak bir tandır ve ancak bir köşesi ortaya çıkarılabilmiş, düzgün blok taşlarla çevrili bir tekne (?) dışında esaslı bir kalıntısı kalmış değildir.

Henüz yalnızca büyük açmanın batı kesiminde (ZI alanı) ortaya çı

karılan bu yapı katının çanak çömleği üsttekilerden büyük oranda farklı
lık gösterir. Orneğin burada sonraki yapı katlarının çok sevilen sgrajfito
tekniğine ya hiç rastlanmaz ya da kullanım oldukça azdır. Buna karşılık
açık yeşil ya da yeşilimtrak san renkli bir kilden yapılmış ve çok hızlı bir
çarkta biçimlendirilmiş monokrom mallar ön sırayı alırlar.

(3)

Yumuktepe Orta

çağ

Ar.GÖr. (M.A.) Gülgün
gileri ona borçluyuz.

çanak

çöınleği

konusundaki

Köreğın tarafından

çalışmalar

yürütülmektedir.

bilim kurulumuzun üyesi

Yukarıdaki

seramikle ilgili bil.
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Anlayabildiğimiz kadarryla açık renk killi kapları, baskı bezemeli çanak çömleğiyle bu tabakayı, henüz kesin olmamakla birlikte, Garstang'ın
IIB ya da II. tabakasıyla eşimsemek hiç de olanak dışı değildir. Çünkü
bunun hemen altında Demir Çağ'a ait III. tabaka yer almaktaydı.

Gerçekten de, günümüze gayet silik bir durumda kalmış olan II. yapı
katının altında, 1.70 m derinlikten itibaren III yapı katına inilmiştir. Höyükteki yapı katlarrnın dördüncüsünü oluşturan bu tabaka 0.55 m kalınlı
ğında ve 5 m kadar uzunluğunda bir taş duvar parçası ve 1.80 m kadar derinlikteki taştan bir döşeme ile temsil olunur (Resim: 4). Daha önce
I.O.VII.- VI. yüzyıllara tarihlenmiş olan (Garstang, ayn.esr., 254) bu tabaka

höyüğün doruğunda saptadığımız yapı katlarının

dördüncüsünü

oluşturmaktadır. Oneeden belirtilenin aksine, kazılan alanda açığa çıkarı
lan yapının bir yangın geçirdiğine ilişkin hiçbir iz yoktur. Karışık durumdaki çanak çömlekler arasında, daha önce Yumuktepe' nin III. yapı katın
dan tanınan türde Geometrik karekterli ve Oryantalizan parçalarrn yanın

da,

kırmızı

figürlü Attik parçalar da ele

geçirilmiştir.

Birleştirilmiş ZI ve ZII açmalanndaki 1994 yılı çalışmalarımızın son
bulması üzerine, kazının son bir haftası içinde, gelecek yılki kazılara hazırlık olmak üzere yeni bir tranşenin açılmasına başlanmıştır (Resim: 1).
ZI-II açmalarının batıya doğru bir uzantısını oluşturan bu açma ZIII adını
taşır. ZI ile arada Im lik bir gezi yolu bırakılarak açılmasına başlanan bu
tranşe höyüğün batı yamacına gelmektedir. Bu nedenle de batı ucu açık

tır. Diğer iki açmadan bildiğimiz üzere burada da üstte oldukça büyük bir
yıkıma ilişkin izler görülmektedir ve 0.50 m kadar derinliğe inilmiş olan
bu tranşede henüz düzenli bir mimari kalıntıya rastlaşabilmiş değiliz.
Yalnızca yüzeyden 0.30-0.50 m derinlikte rastlanan, göbeği beyaz astar
üzerine mavi renkli altıgen (Mühr-ü Süleyman) ile süslü yayvan bir tabak
parçası ilgi çekicidir.

Orta çağ Suru ?
Yumuktepe

Höyüğü'rıün doruk noktasındaki

Z I'in 9.00 m kadar ba-

tısındaki yamaçta, 1993 yılında 8.00 x 6.00 m boyutlarrnda bir yoklama
açması (Y I) yaparak toprak üstünde göıülen kimi duvar izleri hakkında
bilgi edinmeye çalışmıştık. Bu çalışmalar sonucunda da Bizans Dönemi'ne ait olduğunu sandığımız yapılarla ilgili olması gereken bir sur duvannın varlığı ortaya çıkarılmıştı (Resim: 5).

Horasan
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harcı kullanılarak yapılmış

olan bu

duvarın işlevi

ve

yapısal

karakterini dana iyi inceleyebilmek amacıyla 1994'te bu alanda çalışma
sahası 15.50 x 5.00 m ye genişletilmiştir. Höyüğün doruk kesimini kuzeygüney yönünde çeviren bir savunma duvarı, yani sur olduğunu düşündü
ğümüz bu kalınnlar eski yılların teraslama ve ağaçlandırma faaliyetlerinden oldukça olumsuz biçimde etkilerımişlerdir, Garstang ekibinden
S.Lloyd'un (Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology 26/3-4,
1940, 97) İslami dönemlere ait bir "enclosure wall" olarak sözünü ettiği
bu sur kalıntısı, küçük dere taşlannın horasan harcı ile örülüp, ön yüzlerininse düzgün kalker bloklarla kaplanmasıyla inşa olunmuştur'. 2.20 m
kalınlığındaki bu duvann temelleri, höyüğün yamaçlarının kazılarak bir
çukur haline getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu çukura 7-8 cm kalınlığın
da küçük çakıl taşları serilerek blokaj yapılmış, bunun üzerine de horasan
harcı dökülerek sağlam bir yatak elde edilmesine çalışılmıştır. Cephe
kaplamaları hemen hemen tümüyle sökülmüş olan duvar öyle kötü durumdadır ki, incelediğimiz 15.50 m lik kesimde -kalınlığı dışında- her
hangi güvenli bir bilgi sağlamamıştır. Orta çağ yapılarını, özellikle de
IIB yapı katını kuşatan bir sur olarak düşündüğümüz bu duvar üzerindeki
çalışmalara ileriki yıllarda da devam olunacaktır.
Batı

Etek Açmaları
(Prehistorik Yapı Katları)

Yukarıda 1994 yılı çalışmalarının başlıca üç amaca yönelik olarak
yürütüldüğüne değinmiştik. Bunlardan ilki Kalkolitik ve Geç Neolitik
çağ tabakalarına ilişkin geniş çaplı topografik gözlem programına başla
nılmasıdır.

Topografik gözlem programımızgeniş çaplı olarak yeni açmaya baş
iki alanda yoğunlaştınlrmştır: Bunlardan biri Garstang'ın "A
Tranşesi"nin hemen doğusundadır ve bu yıl söz konusu tranşede yaptığı
mız derin sondajdan sağlanan bilgileri geliştirmek amacını gütmektedir;
öteki alanımız ise ilkinin güneyinde, daha yüksekteki bir kesimdedir.
ladığımız

Kalkolitik Tabakalar
Höyüğün batı eteği üzerinde, daha yüksekteki açma (K) ıo x 10 m boyutlanndadır ve güneybatı ucu erozyon nedeniyle kısmen tahrip olmuştur
(Resim: i). Burada Kalkolitik Çağ'a ait kerpiçten massif bir yapının kalıntıları ortaya çıkanlmaya başlanmıştır (Resim: 6-7). Büyük bir yangın

(4)

Garstang (ayn.esr.) bu surdan hiç söz etmemekle birlikte, 159. resimde verdiği, ILA ve ım
yapı katlanna ilişkin iki genel planda. mimari kalıntıları batı ve kuzeyden çeviren kalınca ve
düzensizbirduvann varlığını işaretlemiş gibidir.
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geçirdiği anlaşılan yapının duvarları kısmen 1.20 m yüksekliğe değin sağ
durumdadır. Burada birbirleriyle kapı ve dar pencerelerle ilişkili çeşitli mekanlar vardır. Kalıplaşmış kerpiç bloklarıyla (26 x 46 x LO cm) mimari tekniğin yanında, yapılar ve buluntuların tipolojisi söz konusu mimarinin Garstang'ın XVII. ya da Mersin Kalkolitik'inin doruk noktasını
oluşturan XVI. tabakasıyla eşitlenebileceğini düşündürmektedir. Bu dönemde höyük, etrafı surlarla kuşatılmış ve içinde bu sura yapışık bir dizi
mekan bulunan bir sitadel durumuna sokulmuştu. Şu anda ortaya çıkardı
ğımız kalıntılann, önceki kazılar sırasında höyüğün kuzeyinde saptanan
surun batı bölümüne ait olduğunu düşünüyoruz. Sur duvarı, gerek erozyon ve gerekse sonraki teras faaliyetleri nedeniyle büyük çapta yıkıma
uğratılmışsa da, iç kesimdeki "barrack rooms" olarak nitelenen mekanlar
olasılıkla iyi durumdadır ve bize Mersin'deki Ubeid yerleşmesinin yayılı
mı konusunda bilgi verecektir. Bu tabaka şimdi G.0.5940±70 yıllanna
tarihlenmiştir.

lam

Sur içi mekanlardan birinin tabanı üzerinde, içi kül dolu olan kilden
bir tekneye yakın durumda, büyük bir ezgi taşı ele geçirilmiştir (Resim:
6-7). Arka yüzlerinde ahşap ve kamış izleri bulunan sıva parçaları olası
lıkla duvarların üst tarafları ya da çatıdan düşmüş parçalara aittir. Bu tabakada şimdiye değin hiçbir madeni eser bulunmuş değildir. Söz konusu
mekanın uzun süre kullanıldığı anlaşılmış olup, buna ait en azından iki
taban ele geçirilmiştir. Son kullanım evresinde mekanın, eklenen ince
bölme duvarları ve orta kesime inşa olunan fırınla bir takım tadilatlara
uğratıldığı anlaşılmıştır.

Odalardan birinde pişirilmemiş kilden sapan taneleri ele geçirilmiş
tir. Tüm çanak çömlekler el yapımıdır. Bunlar bezemesiz, iyi açkılı, kahverengi ya da açık kırmızı çanak ve çömlekler ile kaba konik kaselerden
oluşur. Kahverengi mat boya ile yapılmış geometrik bezekler (genellikle
zig zaglar) içeren sarı renkli bir çanak türü, az sayıda örnekle de olsa, ortaya çıkarılmıştır. Boya bezemeli çanak çömlekler J.Garstang'ın tanımla
malarından çok daha az oranda temsil edilmektedir.
Geç Neolitik Tabakalar
Garstang'ın önceden incelediği kesimdeki ikinci kazı alanımız
(EBA) ilkinin 5 m daha aşağısında ve kuzeyindedir (Resim: 1-8). Neolitik
tabakalara açılmış, yeni doğmuş çocuklara ilişkin iki gömü dışında, henüz iki kazı alanı arasındaki, kalınlığı 5 m yi bulan tabakalar konusunda
herhangi bir çalışma yapılabilmiş değildir. Olasılıkla, Neolitik çağ'ın en
geç evrelerine 'tarihlenerı, hemen üstteki XXVI. ya da XXV. tabakalara
ilişkin bu çocuk gömüleri 40 cm kadar çapındaki çukurlar halindedirler.
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Gömülerden birinde hoker durumdaki çocuğun, boynunda küçük beyaz
taş halkalardan yapılmış bir kolye ile gömüldüğü, yanına da iyi pişirilmiş
sarı/portakal malı olan, küresel gövdeli ve yüksek ağız kenarı hafifçe dışa
çekik, üzeri de kahverengi boya ile yapılmış şimşek ve zigzag motifleriyle bezeli bir kadeh bırakıldığı saptanmıştır. Oteki mezardaysa çocukla
birlikte kişisel süs eşyası olarak farklı türde taş ve kabuklardan çok sayı
da boncuk ele geçirilmiştir. Boncuklar çok güzel yumuşakça kabukları ve
kemik ile akik ve turkuaz gibi yarı değerli taşlardan oluşturulmuştur .

•

Bu alanda, kuzey-güney yönlerinde uzanan kazı alanı 4 x 4 m boyutlarında, aralarında birer metrelik gezi yolu bırakılmış, üç açma halindedir
(Resim: 9). Burada ortaya çıkarılan ana tabaka, olasılıkla Garstang'ın
XXVII. tabakasının altında uzanan Geç Neolitik Çağa aittir. Buradaki
mimari, duvarları iki sıra taşlardan örülü, yan yana çok odalı mekanlar
halindedir. İçten beyaz renkli bir sıva ile kaplı olduğu anlaşılan duvarların üst bölümünün pise tekniğinde yükseltildiği söylenebilir. Açık zemin
üzerine kırmızı boyalı az sayıda parça ile birlikte küçük parçalar halinde
ele geçirdiğimiz ve Erken Neolitik geleneği sürdüren ince gri açkılı mal
bu tabakalarm karakteristik çanak çömleğini oluşturur. Taş alet örnekleri
son derecede sınırlı sayıdadır ve genellikle obsidyenden küçük delicilerle
uçlarla temsilolunur.

Erken Neolitik Tabakalar
1994 yılı çalışmalarının ana amaçlarından biri de tüm Neolitik çağ
sıra düzeninin stratigrafik kontrolünü yapabilmekti. Bunun için şimdiye
değin Neolitik Mersin konusundaki bilgilerimizi sağlayan Garstang'ın
derin sondajına (Trench A ) paralelolarak yeni bir stratigrafik çalışma
gerçekleştirilmiştir. Daha önceden Garstang'ın xxıX-XXXııI. tabakalar
arasında saptadığı ve bizim de 1993'te incelediğimiz, toplam 7.00 m kalınlığındaki 4 ana tabakaya karşılık, aynı kesimdeki yeni sondajda 27 tabakanın varlığı belirlenmiştir (Resim: 10). Bunlardan son ikisini 0.65 m
kalınlığında steril kumlu toprak tabakaları oluşturmaktadır. Stratigrafiyi
üst üste gelmiş çeşitli yanık yapı katlarının oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Eski raporlarda belirtilenierin aksine, taş temel duvarlarına bu sondajdaki
en derin tabakalarda
tabaka) bile rastlarırnış; bunların yanında, yanmış pise duvar kalıntılarıyla (9. tabaka) birlikte, üzerinde kömür (örneğin
25. tabaka) ve kamış izleri (15. tabaka) olan ev tabanıarı belirlenmiştir.
Bu alanda ileriki yıllarda yapılacak olan geniş kapsamlı kazıların Erken
Neolitik çağ tabakalaşması hakkındaki bu yeni gözlemlerimize daha büyük ışıklar saçacağı kuşkusuzdur.

03.

1994 yılında

amaçlarımızın

sonuncusunu sistematik

yüzdürıne

uygu79

laması ile aynı sıra düzenden botanik örnekleri toplanması oluşturmak
taydı. Bu amaca yönelik olarak, yeni yapmış olduğumuz derin sondajdan
sağlanan topraklar, mikrofauna, kömür ve makro botanik kalıntıların derlenmesine yarayacak biçimde, gözleri 0.5 mm genişliğindeki elekle sistematik olarak elenmiştir. Sulu elek kömürleşmiş örneklere zarar vermeyecek biçimde kullanılmıştır, Farklı kamış türleri dahil olmak üzere, önemli
sayıda botanik kalıntı toplanmış olup bunların incelemeleri Marsilya'daki

Institute of Mediterranean Ecology of the C.N.R.S.'den, ekibimiz üyesi
Dr.Hala Barakat tarafından gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olmakla
şekilde sıralanabilir:

birlikte kimi ön so-

nuçlar şu
a)

Mercimeğe

tüm tabakalarda rastlanmıştır;

b) Tüm örnekler emmer türü

buğdaylara ilişkindir;

c) Zeytin ve badem kesidin özellikle en alt kesiminde görülür;
d) Kimi tabakalarda (özellikle 15. tabakada) depolama işleviyle ilgili
ev tabanıarı oıtaya çıkarılmıştır ki, buradaki makro kalıntılar az miktarda
taxa ve çok az miktarda da kömürden oluşur;
ğin

e) Bunun aksine, büyük oranda kömür içeren öteki tabakalar (örne25.) ise yiyecek tüketilen bir alanın varlığına işaret eder.
Böy lelikle botanik analizleri, besin üretimi konusunda yeni bilgiler
amaçlara yönelik kullanım alanları

sağlayarak, yerleşme yerinde farklı
olduğunu da oıtaya koymuştur.

DÜZENLEME-TEMizLiK VE PROJE ÇALIŞMALARI
Geçen yılki raporumuzda da belirtildiği üzere, Yumuktepe 1963 yı
park yapma amacıyla büyük oranda tahrip edilmişti. Günümüzde
Mersin'in Demirtaş Mahallesi sınırları içinde kalmış ve bir höyükten çok
koruluk görünümündeki höyüğün bugünkü acıklı durumundan bir an önce kurtarılması gerekiyordu. Erken Neolitik Çağ' dan Orta Çağ'a değin
süren kesintisiz stratigrafisiyle Yakın Doğu ve Anadolu kronolojileri için
bir nirengi noktası durumundaki bu son derecede önemli höyüğün, önemine uygun bir biçimde, önce rehabilitasyonunun yapılıp, sonra da bilime ve insanlığa kazandınlması gerekmekteydi. Ancak bir höyüğü, bilim
adamlarının yanında, tarih bilinci edinmek isteyen insanlığın yararlanacalında
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ğı duruma nasıl getirebilirdik? İşte bu amaçla daha ilk yıldan başlayarak
"Yumuktepe Arkeoloji Parkı Projesi" adı altında bir çalışmanın başlatıl
ması kararını aldık. Ün çalışmaları proje baş danışmanı ve müellifi
Prof.Dr.M.Taner Tarhan tarafından gerçekleştirilmiş olan bu parkta, korumanın yanında esas düşünce ziyaretçiyi adeta 8-9 bin yıllık bir zaman
tüneli içinde gezdirerek bir tarih bilinci oluşmasına olanak tanımaktır.
Höyük üzerindeki tüm dönemleri bir açık hava müzesi şeklinde pavyonlarla en yalın ve en öğretici şekilde ziyaretçiye sunma amacını güden projemizle ilgili çalışmalara devam edilmiş; 1994 yılındaki çalışmalar daha
çok gözlem, malzeme etüdü ve tanıtma faaliyetleri şeklinde olmuştur.

1994 sezonunda çevreye genel bir çeki düzen vermeye yönelik olan
faaliyetlerimize devam olunmuştur. Ozellikle Mersin Toroslar Belediyesi 'nin gayretleriyle höyüğün doğu yanındaki giriş kesimi tümüyle temizlenmiş, böylelikle de daha derli toplu bir görünüm elde edilmiştir. Doruktaki düzlükte yer alan büyük beton platformun bir bölümü daha kırılarak
kaldırılmıştır.

81

N L YERLE M

Resim:!: Yumuktepe

Resim 2: Ib
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PLANI

Höyüğü açma

yapı katından

görünüm

O 11500

durum

planı

Resim 3: Ib yapı katından

kurşun

mühür

Resim 4: ZI alanında 3. yapı kah mimarisi

Resim 5: Orta çağ sur kalınlısı

83

Resim 6: XVI. yapı katından görünüm

Resim 7: XVI. yapı katından görünüm
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Resim 8: 8 EllA alanından genel görünüm

Resim 9: EBA açmalarından detay
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Resim 10: Stratigrafl çalışması

86

BADEMAGACI KAZıLARI 1994
Refik DURU*

Antalya'nın 50 km kadar kuzeyinde ve Bademağacı beldesi yakınla
nnda yer alan Bademağacı Höyüğü'ndeki kazıların 1994 dönemi çalış
malan, 27 Temmuz-ll Eylül tarihleri arasında sürdürüldü'. Bu kazı döneminde, bilinen ekonomik kısıtlamalar nedeniyle, dar bir bütçe ile çalış
mak zorunda kalınmış, dolayısıyle elde edilen sonuçlar da aynı oranda kı

sıtlı olmuştur.

1994 yılında höyüğün kuzeyindeki A Açması'nda, 1993 de saptanan
Neolitik yerleşmelerle, kazı alanının ortalanndan başlayarak doğu yamaca doğru olan kesimlerdeki İlk Tunç çağ (İTÇ) yerleşmeleri kazıldı.
İTÇ'nin mimarlık kalıntılannın doğuya, höyük yamacından aşağıya, tarlalara kadar devam etmesi üzerine, kazı alanı doğuya doğru, 14 m kadar
daha uzatıldı. Böylece kazılan lA m kalınlıktaki şeridirı uzunluğu, mevsim sonunda 44 m ye ulaştı. Inilen en derin noktalar, çukurun batı ucunda
-5.50 m, doğu ucunda ise tarla düzlemi olan -7.64 m idi.
İki yıllık çalışmalarda edinilen bilgilere göre, höyüğün doğu eteklerindeki en geç· yerleşmeler İTÇ'ye aittir. İTÇ yerleşmelerinin mimarlık
kalıntıları, bu çağın dört yapı katı halinde olduğunu göstermektedir. Höyüğün orta kesimlerinde ise, yüzeyin hemen altında ele geçen ve mimar•

(1)

Prof. Dr. Refik DURU, Yazanlar Sak. 2/6 8ı070 Snadiye-1STANBUL.
.
Başkanlığını yaptığımız kazı kurulu,t. Ü. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Örıasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gülsun Umurtak (Kazı Başkan
Yardımcısı).

Arkeolog-Yüksek Mimar Sinan Kayı ve Arkeolog Turhan Birgili (fotoğraf uzile Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü Uzmanı, Maraş Müzesi asistanlanndan Arkeolog Ahmet Denizhanoğullan'ndan oluşuyordu. Oğreneilerimiz MesutGök. Muhammed
Keşif; Nilgün Parlak, Fadime Coşkun, Faruk Demirci ve Nesrin Bulduk arazi çalışmalarına
manı)

katıldılar.

Kazımızr Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 1.Ü. Araştırma Fonu Sekreterliği (Proje No.
702/260495), Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Turing ve Otomobil Knrnmu Başkanlıkları ile Antalya ili Kültur Müdürlüğü (DOSlM) desteklediler. Yukarı

da isimlerini

saydığımız kişi

ve

kuruluşların

yöneticilerine içten teşekkürlerimizi

sunarız,
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lığa bağlı olmayan çok sayıda boyalı çanak çömlek (çç), Geç Neolitik
çağ (GNÇ) veya Erken Kalkolitik çağ'a (EKÇ) aittir. Bu birikimin oluş
tuğu dönemin mimarlık izleri bulunamamıştır. Neolitik'in 1993 de açılan
temellerinin çevresinde yapılan çalışmalarda, Neolitik'irı daha erken evrelerine ait en az üç tabaka saptanmıştır. Önümüzdeki yıllarda höyüğün

başka kesimlerinde yapmayı planladığımız araştırmalarda, tabakalaşma
dummunun değişebileceğirıin gözönünde tutarak, yapı katlarına kesin
isimler vermedik.

A Açması 'nın merkeze yakın olan C/5-lVII karesinde, ilk kazı döneminde ortaya çıkan Neolitik çağ yerleşmesi temellerinin gelişmesi, kazı
alanı güneye doğru genişletilernediği için öğrenilemedi. Birbirine paralel
yapılmış, tek taş kalınlığındaki bu üç duvar temelinin çevresinde, 1.5 m
kadar derinleşildi (Resim: 1). Bu birikim içinde hiçbir taş temel bulunmadı; ancak, bazı kerpiç duvarlara, farklı derinliklerde en az üç tabana ve
ateş yakma yerlerine rastlandı. Tabanlar bastırılmış topraktandı; ateş yakılan alanlar ise, küçük çakıltaşı ile karışmış kumlu bir dolgu üzerine,
çok sert, kireçli bir karışımla sıvanmış durumdaydı.

Çukurun doğu ucuna yakın kesimlerde, İTÇ temellerinin altında görülen 80-75 cm kalınlıktaki bozuk durumdaki duvar parçaları ile fotoğraf
larda bir kule veya bastion görüntüsü veren, birbirine paralel bazı duvarların da aynı döneme ait olduğu anlaşıldı (Resim: 2). Ancak bu temellerin, ait oldukları yapıların plan özellikleri ve nitelikleri konusunda önerilerde bulunmak zordur.
İTÇ yerleşmelerinin mimarlık kalıntıları, zaman içinde yapılan kap-

samlı bazı

ekler ve

onarımlar

nedeniyle çok karmaşık bir durum

almıştır.

Örneğin bu dönemin en erken yerleşmelerinin temelleri görece daha ka-

lın ve irice taşla örülmüş iken, sonraları bu temellerin bazı kısımlarının
üzerinde yükselen yeni yapıların temelleri incedir (Resim: 3).

İTÇ'nin en alt katının kalın taş temellerini izlemek ve planlarını Çı
kartmak, bu kazı döneminde mümkün olmamıştır. Bu temellerin üzerindeki yapı katına ait duvarlar, keskin kırılmalar yaparak, güneyb atı
kuzeydoğu yönünde 20 m uzanmaktadır. Bu duvarların 8 m lik bir kısmı
nın yer yer 70 cm kadar yüksekliğe kadar 6-7 taş sırası sağlam durumdadır (Resim: 4). Duvar 35-40 cm kalınlığındadır ve temelin en alt taşları
batı uçta -4.33 m derinlikteyken, doğu uçta -4.80 m dedir ve temeller höyüğün doğuya doğru alçalan yüzeyi üzerine özenle dizilmişlerdir. Söz
konusu duvarın en alt taş sırası ile en üstteki taş sırası arasında, dikey
düzlemde 20 cm lik bir eğim vardır; başka bir söyleyişle duvar şevli olarak yapılmıştır. Bu uzunluktaki bir duvar yaklaşık 15° lik bir eğim ile yı-
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kılmadan ayakta duramayacağı için, duvarın arkasının toprakla dolu olduğu veya toprak dolgunun dış yüzünü örtecek şekilde yapıldığı tahmin

edilebilir.
İTÇ mimarlığı konusunda gözlenen bir önemli husus, dönemin ortalanna ait bir evrede, bugünkü tarla düzeyinden itibaren yükselrneğe baş
layan höyük yamacının 8 m genişliğindeki kısmının yüzeyinin, orta ve
küçük boy taşlarla örtülmesidir.

Bu yıl kazılan, birbuçuk metre kalınlığında ve üç ayrı tabanın olduğu
Neolitik birikimin çömlekçiliği, genel nitelikleriyle, 1993 de saptanmış
olan çömlekçilikten farklı değildir. Keramik çoğu kez kahverenginin, bazen de grinin tonlannda hamurlu ve ince kenarlı, iyi açkılanmıştır ve genel görümü ile tekdüze bir maldır. Biçim açısından, düz yükselen ağızlı
ve S pofılli kaseler, kapanan ağızlı çanaklar ve çömlekler çoğunluktadır
(Resim: 5/1-4). Azınlıkta olan kap biçimleri arasında, dudakları kalınlaş
tırılmış ve dudaklannın üst kısmı düzleştirilmiş profiIli çömlekler ile kapanan ağızlı ve dudaklan içe doğru az veya çok uzatılmış (anti splash)
formlar ilginçtir.
İTÇ çömlekçifiği hakkında birinci kazı döneminden bilinenler, bu yıl
bir hayli arttı. Özellikle en eski İTÇ evresinin çç i oldukça iyi öğrenildi.
Bu dönem çç'sinin çok büyük çoğunluğunu kırmızı renk hamurlu, kalın
kenarlı, çok iyi açkılı bir mal türü oluşturmaktadır. Şekil açısından çoğunluk yayvan çanaklardadır. Çanaklann ağızlannda genellikle sivri çı
kıntılar bulnmaktadır. Çanaklardan birkaçında, dudağın hemen dışında
veya dudağın 1-2 cm aşağısında, iki delikli, gösterişli yatay tutamaklar
vardır. Dudaküstü çıkıntıları bazen bu tutamaklann üzerinde karşılıklı
yerleştirilmiş ve çok güzel bir görünüm elde edilmiştir.
İTÇ nin üst katların çç' si nin çoğunluğunu, küçük boy çanaklar, gaga
ağızlı,

üzerleri oluk-kabartma bezemeli testicikler
sim: SIS).
Neolitik Dönem'in küçük
kiler ve kemik kaşıklardan bol

oluşturmaktadır

buluntuları arasında, taştan
sayıda örnek vardır.

küçük

taş

(Rekes-

İTÇ küçük; buluntu bakımından zengin değildir. Taştan bir iki keski,
kilden yapılmış bir baskı mühür, kil ağırşaklar ve pişrniş topraktan hayvan figürleri, bu yerleşim dönemlerinin küçük buluntularının bazılandır.

1994 çalışma dönemi sonunda elde edilen arkeolojik sonuçlar, kazı
çalışmalarının sınırlı olması dolayısıyla istenen boyutlarda olamamıştır.
Buna rağmen ele geçen mimari kanıtlar, ITÇ yerleşmelerinin ön tahmin-
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lerimizden daha büyük boyutlarda olduğu yönündedir. Eğer bu ilk gözlemleıimiz yanlış değilse, ITÇ nin erken yerleşmelerinin sıradan küçük
bir yerleşme niteliğinde olmadığı, tersine buranın büyükçe bir kasaba ve-

ya bir kent olduğu söylenebilir. iTÇ nin sonlarına doğru, yerleşmenin
özenle, şevli yapıl

kenarının taşla kaplaması, bir başka dönemde de çok
mış taş duvarlar, bu gözlemi doğrulayan kanıtlardır.

iTÇ yerleşmesi, Neolitik Çağ'ı sona erdiren kalın bir yangın yıkırıtı
üzerine kurulmuştur. Ancak höyüğümüzde, Neolitik ile ITÇ arasın
daki geçen uzun zaman süresi içinde, hiçbir yerleşmenin olmadığını düşünmek, kanımızca doğru değildir. Büyük olasılıkla Neolitik çağ'ın geç
dönemleri ile ITÇ arasında, höyüğün değişik yerlerinde zaman zaman bazı yerleşimler olmuştur. Orneğin kazı çukurunun merkeze yakın kısımla
rındaki kalın moloz birikimden gelen çok sayıdaki kırmızı üzerine beyaz
boyalı çç ile ağzının iç tarafından yunıru çıkıntıları olan parçalar, henüz
mimarlık kalıntılarının bulamadığımız bu olası ara yerleşim evrelerine ait
sının

olmalıdır-,
Bademağacı Neolitik yerleşmelerin, Neolitik'in hangi evrelerine ait
olduğunu doğru olarak saptamak, bugünkü bilgilerimizle mümkün değil
dir. Çünkü çevremizde Hacılar, Kuruçay ve Höyücek gibi kazı yapılmış
Neolitik merkezler bulunmasına karşın, Bademağacı Neolitik yerleşmele
rinin mimarlığı ve çömlekçiliği konusundaki bilgilerimizin çok sınırlı olması, gerekli karşılaştırmalan yapmayı ve dolayısıyla Bademağacı Neolitik yerleşmelerinin kronolojik ve kültürel süreçteki yerini tam olarak bilmeyi olanaksız kılmaktadır. Ancak Neolitik Dönem yerleşmeleıinin S
profilli kapları ve dikine ip delikli silindirik tutamakları, genelde Burdur
bölgesi ve hatta Batı Anadolu 'nun oldukça büyük bir kısmı ile bazı ortak
özellikler sergilemekle birlikte, bölgenin kuzey yarısı için (Hacılar
Kuruçay) çok belirleyici olan, krem zemine kırmızı boya bezemeli çç,
Bademağacı'nda hiçbir örnek vermemesi çok ilginçtir.

Derin katların Neolitik Çağ'ın başlarına, başka bir tanımlama ile, hö6-7 m lik alt birikiminin tümüyle Erken Neolitik Dönem'e

yüğümüzün

tarihlenebileceğini düşünüyoruz.

(2)
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Kazı alanının biraz daha kuzeyinde, bu çç'nin kullanılmış olduğu yerleşmelerin mimarlık izlerinin bulunabileceğini sanıyoruz.

Resim 1: A

Açması'nın batı

ucu

yakınlarındaki

Neolitik Dönem'e ait

mimarlık

kalıntıları.

Resim 2: Aynı açmanın orta kesimindeki Neolitik Dönem temelleri.
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Resim 3: A Açması'ndaki nk Tunç çağı duvarları

Resim 4: rrç'nin şevli duvarı
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1

3

Resim S: Neolitik Dönem'e ait bazı tüm kaplar (1-4) ve lTÇ'nin gaga ağızlı kapların
dan biri (5)
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ORMAN FiDANLlorNDA 1992-1994 YILLARI
ARASINDA YAPILAN KURTARMA KAZıLARI
TuranEFE*

Orman Fidanlığı, Eskişehir'in 5-6 km kadar güneybatısında, Yukarı
Porsuk Vadisi'nin Eskişehir Ovası'na açılmaya başladığı kısımda ve vadiyi kuzeyden sınırlayan Karabayırlar adındaki alçak tepelerin yamacın
da yer almaktadır. Porsuk Nehri 140 m kadar güneyden akmaktadır. Nehrin karşı tarafında, yerleşmenin ismini aldığı Orman Fidanlığı'nın tesisleri yer almaktadır (Resim: 1). Yerleşme yeri ile Porsuk Nehri arasından
Eskişehir-Kütahya karayolu geçmektedir.
Orman Fidanlığı, bölgede yaptığımız yüzeyaraştırmalan sırasında,
ilk olarak 1988 yılında ziyaret edilmiş ve yüzeyden toplanan malzemeöneminden ötürü-vakit kaybedilmeden bilim dünyasına tanıtılmıştı'.
Yerleşmenin bulunduğu kesimden Eskişehir Belediyesi ve Köy Hizmetleri'nin-Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nin tüm çabalarına rağmen toprak almaya devam etmeleri sonucu, kültür dolgusunun tamamen ortadan kalkması tehlikesi belirmişti. Bu sebeple, burada Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün izinleri ile-; Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü baş
kanlığında ve şahsımın bilimsel danışmanlığında, ilk olarak 1992 yılında
kurtarma kazılarına başlanmış ve bu çalışmalar her sene aşağı yukan birer aylık sürelerle olmak üzere üç yıl sürmüştür; sonuçta toplam 320 m 2
lik bir alan açılmıştır.

*
(1)
(2)

Doç.Dr.Turan EFE, Istanbul üniversitesiEdebiyat Fakültesi, Prehistorya ve Önasya Arkeo-

lojisi Anabilim Dalı, Beyazıt, FEN-PTT. ISTANBUL
.
Turan EFE, "An Inland Anatelian Site With Pre- VinçaElements: Orman Fidanlığı,
hir", Germania 68, ı990, s.67·113.

Eskişe

Orman Fidanlığı'nda kurtarma kazıları yapılabilmesi için gerekli izni veren Anıtler ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Prof.Dr.Engin Ozgen'e sonsuz teşekkürü bir borç bilirim.
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Sözkonusu kazılar, t.Ü.Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir
(Proje NO:529/080592). Ayrıca, Troia kazıları başkanı Sayın Prof. Dr.
Manfred Korfmann malzeme yardımında bulunurken; Sayın Dr.Jürgen
Seeher de, projemize küçük fakat anlamlı bir katkıda bulunmuştur. Eskişehir Oıman Bölge Müdürü, Sayın Aytekin Güngörsün ve Oıman
Y.Mühendisi-Avukat Kadir Gözcü'nün hoşgörüsü ile, ekibimiz kazı çalışmaları sırasında, Orman Fidanlığı, Orman Muhafaza Memurluğu Okulu'nun binalarında konaklamıştır. Bilim aşığı, aydın insan Sayın Kadir
Gözcü'nün çalışmalanmıza gösterdiği sıcak ilgi ve yardım her türlü takdirin üzerindedir. Her zaman olduğu gibi, başta o zamanki müdürleri Sayın Metin Pehlivaner olmak üzere, tüm Eskişehir Arkeoloji Müzesi personeli çalışmalarımızda bize büyük destek vermişlerdir. Yukarıda adı geçen tüm kuruluşların idareci ve personeline, büyük bir gayret ve özveri
ile çalışan ekip üyelerine' en içten teşekkürlerimi sunmayı zevkli bir görev sayanm.
YERLEŞME YERİ VE TABAKALANMA

Orman Fidanlığı yerleşmesi, Porsuk Nehri'ne doğru oldukça meyilli
inen yamaçta, sivri bir kayalığın batı ve güney eteklerini çevrelernektedir. Yerleşme yerinin üzeri, kalınlığı güneyde yer yer 8-10 m'ye ulaşan ve
gerideki yamaçlardan taşınan, steril akıntı dolgu ile tamamen örtülmüş
tür. Burada asılolarak kayalıklar üzerindeki doğal teraslar üzerinde yerleşilmiştir. Ancak, kültür dolgusunun güneyeteklerde, daha önce birikmiş
olan steril dolgu üzerinde, incelerek devam ettiği anlaşılmaktadır. Maalesef, bu kısımdaki kültür dolgu su-yukarıda değinilmiş olan tahribat sonucu-hemen hemen tamamen ortadan kalkmıştır.
Önce yerleşim alanı ve çevresinin topoğrafik planı çıkarılarak, kareYükseklik değerleri için, Orman Fidanlığı'nın girişinde
yer alan bekçi kulübesinin önündeki beton platformun, deniz seviyesine
göre, 805 m olan kotu, yerleşme yerinde oluşturulan sabit noktalara taşın
mıştır. Kazı çalışmalan, batı ve doğuda olmak üzere, iki ayrı kesimde yoğunlaştırılmıştır (Resim: 2-4). Tabakalanma asılolarak batı kesimde sap-

lajı yapılmıştır.

(3)

Kazı

ekibi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:
1992 yılı; öğrenciler: Deniz Ş.Meral Ay, Ali Cevat Öztürk. Aydan Saygın, Devrim Çalış,
Deniz Yılmazişler. Cumhur Nalcı. Kısa süre katılanlar: Topoğraf Adnan Şakar, ArkeologÇizimci Jean Carpenter Efe ve Arkeolog Göksel Sazcı. 1993 yılı; öğrenciler: Denız Ş.Meral
Ay, Perhan Sakal, Fatma Aslan, Aydan Saygın, Deniz Yılmazişler. Cumhur Nalcı. Erkan

Kabil. Jale

Şahin,

Hüsnü Kanat ve kısa sürelerle Topoğraf Adnan

Şakar, Arkeolog-Çizimcİ

Jean Carpenter Efe. 1994 yılı; Arkeolog Deniz Ş.Meral Ay, Arkeolog Ferhan Sakal, Arkeolog Patma Aslan ve öğrenciler Erkan Kabil, Hüsnü Kanat, Ayşe Ozdemir, Gökhan Eser,
Mustafa Özkul, Nihal Çatal, Tiğinçe Berkay ve kısa sürelerle ArkeoIog-Çizimci Jean Car-

penter Efe, Arkeolog RecepÇömlekçi ve Cumhur Nalcı.
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tanabilnıiştir. Burada, sivri kayanın yamacı boyunca, güney-kuzey yönünde H5, H4/5, H3/4, H3 ve H2 plankarelerinde yapılan kazılar sonucunda altı kültür katı ortaya çıkarılmıştır. Bunlar alttan yukarıya doğru, iV ve VII olarak, romen rakkamlarıyla numaralanmıştır (Resim: 5). Kazı
öncesi büyük oranda tahrip edildiği anlaşılan VI. kat ise, sadece K/L8 açmasının bulunduğu kesimde ve çok sınırlı bir alanda araştınlabilmiştir.

MİMARİ

Orman Fidanlığı'nda evlerin dayanıklı malzemeden sağlam bir şekil
inşa edilmemesi ve bunların doğal meyilden dolayı kolayca tahribata
uğraması sonucu, mimari kalıntılar yeterince saptanamamıştır. I. kata ait
herhangi bir mimari kalıntı ele geçirilemezken, II. katta açık sarı renkli,
gayet gevşek dokulu ve kolayca dağılan kilden, taş temelsiz olarak inşa
edilmiş kerpiç duvarlar sözkonusudur. III. katta ise, ilk olarak taş temel
üzerine kerpiç tuğlalardan inşa edilmiş yapılara ait deliller ele geçirilmiş
tir. Dörtgen şekilli kerpiç tuğlaların bir kenarı 15 cm kadar olup kalınlık
lan da 5-6 cm kadardır. Bunlar açık sarı veya çoğunlukla açık gri renkli
olup yine gevşek dokuludurlar ve herhangi bir katkı maddesi içermemektedirler. Kültür katlarının çoğunlukla açık gri renkli dolgulardan oluşma
sının nedeni, şüphesiz mimaride açık gri renkli bu tuğlaların kullanılmış
olmasıdır. IV. katta da en azından bir kısmı, açılan sığ bir çukur içine inşa edilmiş olan, taş temelli ve üç ayrı evreli bir ev sözkonusudur. Bu tek
odalı evin arka duvarı, apsis şeklinde kıvnktır. Ayrıca, biraz daha kuzeyde , teras duvarı olarak inşa edilme olasılığı büyük olan bir duvar ortaya
de

çıkarılmıştır.

bir üst terasa
sim: 6).

Bu

duvarın

çıkmak

orta yerine niş şeklinde inşa edilmiş olan kısım,
için merdiven boşluğu işlevini görmüş olabilir (Re-

V. kat stratigrafik olarak sadece H2, H3 ve H5 açmalannda saptanabilmiştir. Elle tutulur bir mimari kalıntının ele geçirilemediği bu katta,
bazı önemli değişikliklere rağmen çanak çömlek geleneksel özelliklerini
büyük oranda muhafaza etmektedir. Daha sonra, Orman Fidanhğı'nda
belli bir süre yerleşilmemiştir. Bu kat ile bir sonraki VI. kat arasında
mevcut olan boşluğa girebilecek malzeme, Orman Fidanlığı'nın kuşuçu
mu 15 km kadar güneyinde yer alan Kes Kaya yerleşmesinden gelmektedir. Burada tahribat sonucu günışığına çıkmış olan çöp çukurunda ele geçirilen yüzey malzemesi', Orman Fidanlığı V. kat malzemesinin devamı
niteliğinde özellikler içermektedir.
(4)

T.Efe, "Three EarlySites in the Vicinity of Eskişehir: Asmainler, Kanhtaş, and Kes Kaya"
Anato/ica Xvl. ı989-ı990. s.36 vdd., lig. 7:79-82, 8-10; Pl. 2. Yerleşme yerine tekrar ı992
yılında yaptığımız ziyaret sırasında toplanan malzemeden seçilmiş bazı örnekler de ayrı ola-

rakyayınlanmıştır. T.Efe,"1992 yılında Kütahya, Bilecikve Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey

Araştırmalarl",XIAraştırma Sonuçları Toplantısı,

1994. s.576,

Şekil:

1-3, Resim: 14

97

Orman FidanIığı VI. katta, dikkate değer herhangi bir mimari kalıntı
ele geçirilemezken, VII. katta küçük taşlardan inşa edilmiş temel kalıntı
lan ve aynca kısmen tahrip olmuş bir ocak veya fırın kalıntısı ortaya çı
karılmıştır.

ÇANAK ÇÖMLEK

t-v. Katlar
Bu katlarda yüzeyleri kahverengi, gri ve gri kahverengi renklerde ve
çoğunlukla iyi açkıIı olan, koyu yüzlü açkıIı mallar ana mal grubunu
oluşturmaktadır. Siyah açkıIı mallar yok denecek kadar az örnekle temsil
edilmektedir. Birinci grubun özellikle ince cidarIı ve iyi açkıIı olanları,
çizi, yiv, baskı ve sokma bezeme içeımektedir; plastik bezeme ise, daha
ziyade, omurgalar üzerine yerleştirilmiş memeciklerle karakterize olmaktadır; bunun yanında çoğunlukla kulplanrı uçlarından başlayan plastik
bantlar da sözkonusudur. Bezeme asılolarak keskin bir şekilde dışa dönük ağızIı ve omurgaIı kapların omuz kısımlarına tatbik edilmiştir. Yiv
ve sokma-bant bezeme en tipik olanlandır. Sokma-bantlar bazen yivlerle
sınırlandırılmıştır. Bu bantlar kap üzerine çoğunlukla, dikey, diyagonal
veya şevronlar şeklinde tatbik edilmiştir. Ayrıca, üçgenler şeklindeki

sokma ve yiv bezerne de çok tipiktir (Resim: 7).
Diğer tipik mal grubunu ise astarlı veya boyaIı mallar oluşturmakta
Alt katlar (I-III) için morumsu kumızı astarlı veya boyaIı olan grup
çok tipiktir. Motifler ise çoğunlukla lineardır. Bunlar özellikle yayvan kaselerin iç kısımlarına veya her iki yüzeylerine tatbik edilmiştir. Diğer bir
grup da, krem veya beyaz astar üzerine kırmızı veya siyah boyaIı olanları
içermektedir. Bazen her iki boya rengi de aynı kap üzerinde görülebilmektedir. Onceki boyaIılann aksine, bu grupta motifler genellikle sarmaIımsıdır (spiraloid). Bunlar kaselerin her iki yüzeylerine veya boyunlu
kapların gövdeleri üzerine tatbik edilmiştir (Resim:8). Astarlı ve boyaIı
çanak çömlek, IV. kattan itibaren birdenbire azalmaktadır; mal grupların
da da değişiklikler gözlenmektedir. V. kat çanak çömleği, giderek Kes
Kaya Çöp Çukuru malzemesinin özelliklerini kazanmaya başlamaktadır.
dır.

Forrulara gelince, basit profilli tabak veya kaseler, dar ağızlı, hafif
dönük dudakIı ve omurgaIı derin kaseler, ağızları keskin bir şekilde
dönen ve gövdeleri çoğunlukla omurgaIı olan kaplar; silindirik boyunlu kaplar, dışa dönük ağızIı, basık gövdeli küpcükler en tipik olanları
dışa
dışa

dır.
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vı-Vıı.

Katlar

çanak çörnleği, önceki gruptan birçok yönden ayrılmak
tadır. Herşeyden önce, kaba saman katkılı mallar önemli orandaki örnekle temsil edilmektedir ve VII. katta, bezerne hemen hemen sadece beyaz
boyama ile sınırlıdır. Kap formlarında önemli değişiklikler sözkonusudur. VI. kat gayet sınırlı bir alanda araştırılabildiği için, çanak çömleğin
tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi elde edilememiştir. VII. kat çanak
çömleğin form repertuvan, çoğunlukla siyah ağız kenarlı olan, hafif içe
dönük dudaklı, basit profilli veya dışa dönük dudaklı, keskin profilli yayvan kaseler, çift mahmuz-kulplu küresel gövdeli çömlekler ile silindirik
boyunlu, mahmuz kulplu testilerden oluşmaktadır. Bu testilerin kulplan.
boyun ortasından veya boynun dip kısmından başlayıp gövdeyle birleş
mektedir.
Bu

katların

KÜÇÜK BULUNTULAR
Alt katlarda ele geçirilen küçük buluntular arasında en önemli grubu
figürinler oluşturmaktadır. En alttaki 1. katta bulunanlarda kollar göğüs
veya karın üzerinde birleştirilmiştir ve göğüsler küçüktür; ayaklar bitişik
olmayıp basen kısımları hafif dışarıya doğru çıkıktır. Bu grup figürinlere
ait başlar ele geçirilememiştir (Resim: 9). İkinci grup figürinler ise, asıl
olarak LV. kattan gelmektedirler. Bunlarda baş küçük ve kabaca şekillen
dirilmiştir. Kollar çıkıntı şeklinde belirtilmiş olup göğüsler yine küçüktür. Basen kısımları dışarıya çıkıktır, bitişik olan bacaklar, ortadan dikey
bir yankla beliıtilmiştir.
Alt katların diğer buluntu grupları arasında; çakmak taşından yonga
aletler (obsidiyen çok az ele geçirilmiştir), öğlitme taşları ve havanelleri,
küçük cilalı baltalar (celt), mermer bilezik parçaları ve kemik aletler sayı
labilir.
Vl-Vll. katlarda çok az küçük buluntu ele geçirilebilrniştir. Çakmak
alet endüstrisi şimdi artık hemen hemen tamamen dilgilerle sınırlıdır.
Bunlar yan kenarlarından birinde sık sık silis parlaklığı içermektedir. VII.
katta aynca İki madeni (bakır?) buluntu ele geçirilmiştir. Bunlardan biri
çift spiral başlı bir süs iğnesi (Resim: ıo), diğeri ise delici bir alettir.
taşı

SONUÇ
Orman Fidanlığı kurtarma kazıları sonucunda elde edilen stratigrafi,
ve çevresinin tarihöncesi dönemlerine ait kültürel sıradü
zenindeki önemli bir boşluğu doldurmuştur. Burada l-V, katlarda ortaya

Eskişehir Ovası
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çıkanlan malzeme, karakteristik özellikleri ile bugüne kadar sadece, bölyaptığımız yüzeyaraştırmaları sırasında, Asmainler, Asarkaya,
Kanlıtaş ve Kes Kaya gibi, Yukarı Porsuk Vadi si yerleşmelerinde saptanabilmiştir. Sözkonusu vadi ve çevresi, belki de bu grubun çekirdek bölgesini oluşturmaktaydı. Bu sebeple, yörenin geleneksel kültürü olan Fikirtepe'nin itici gücü ve bazı dış etkilerle ortaya çıktığını düşündüğümüz
bu yeni kültür için 'Porsuk' adını öneriyoruz.

gede

Porsuk kültürünün bazı karakteristik ögelerini, Eskişehir Bölgesi 'nden Balkanlar'ın içlerine kadar olan tüm bölgede bulmak mümkündür. Balkanlar'da ilk Neolitik sonlarından itibaren, özellikle çanak çömlekte izlenen köklü değişikliklerin, sözkonusu bölgenin Kuzeybatı Anadolu ile başlayan yoğun ilişkileri sonucu ortaya çıktığı görüşü, artık giderek ağırlık kazanmaktadır. Bu bağlamda, yarım yüzyılı aşkın süredir tartışması devam eden Vinça kültürünün oıtaya çıkış nedeni ile ilgili sonın
ıarın çözümü yolunda da önemli bir adım atılmış bulunmaktadır. Konu
hakkında bu satırların yazarı tarafından, kazıdan önce ileri sürülen görüş
ler>, kazı sonuçları ile büyük oranda doğrulanmış bulunmaktadır. Ayrıca,
aradaki coğrafi bölgede yer alan, İznik Gölü kıyısındaki I!ıpınar' da son
senelerde yapılan kazılar da 6, bu konunun aydınlatılması yönünde önemli
ipuçları vermiştir.

En üstteki VII. kat malzemesi, bir taraftan Beycesultan Geç Kalkolitik 1-2 evrelerininki ile paralellik gösterirken; diğer taraftan da, bölgenin
doğusunda, Sivrihisar yakınlarındaki Yazır Höyük? malzemesinin de
önemli bir kısmı ile büyük oranda benzeşmektedir. Dolayısıyla VII. kat
malzemesi, Porsuk kültürünün tarihlendirilmesinde büyük önem taşımak
tadır. Bu katta ele geçirilen iki madeni alet (Resim: lfl) Kuzeybatı Anadolu'da bugüne kadar bilinen en eski örnekleri oluşturmaktadırlar.
Orman Fidanlığı'nda kazılara 1994 yılında son verilmiştir. Yerleşme
nin korunmasına yönelik çalışmalar, Eskişehir Arkeoloji Müzesi tarafın
dan sürdürülmektedir, Nihai kazı raporu üzerindeki çalışmalanmız ise,
son aşamasına gelmiş durumdadır.
(5)

Supra no. 1

(6) JRoodcnberg, L.Thissen, HıBuitenlmis.

(7)
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"Preliminaıy Report on the Archaeological Investigations ar Ilıpınar'uı NW Arıatolia", Ana/oliea XV1, 1989-1990, ,.61-144; J.Roodenberg,
"Ilıpınar X lo V1: Links and Chronology", Anatolica XiX, 1993, ,.251-267; L.Thissen, "Potlery Traditicn and Innovation at Ilıpırıar", Anatolica XiX, 1993. 5.295-305; J.Roodcnbcrg et
al., The Ilıpınar Excavations 1. Lieden, 1995.
R.Temizer, "Yezır Höyüğü Buluntulan", V.Türk Tarih Kurumu Kongresi, 1960,5.29-46. Bu
durum. yüzey araştınnalarımız sırasında, sözkonusu höyükten topladığımız yüzey malzemesi ile doğrulanmış bulunmaktadır.

Resim 1: Orman

Fidanlığı, güneyden. Yerleşme

Resim 2: Orman Fidanlığı, batı açmalan,

yeri akla

gösterilmiştir.

batıdan.
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Resim 4: Topografik plan
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Resim 5: H4/S Açması, kuzey-güney ara profili ve yerleşim
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Resim 6: H415

Açması, ıv.

kat mimari kalıntıları
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Resim 7: Orman

Fidanlığı, yiv

Resim 8: Orman

Fidanlığı, sarmalımsı boya
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Resim 9: Orman

Fidanhğı,

figürin

parçası

(I. kat)

Resim 10: Orman Fidanlığı,
iğne (Vll. kat)

bakır (?)
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1994 EXCAVATlONS AT HACINEBİ TEPE
Git STEIN *
AdnanMISIR
Introduction
The third field season of the Joint Şanlıurfa Museum-Northwestern
University salvage excavations at Hacınebi Tepe, Birecik district,
Şanlıurfa province took place from July 6-August 27,1994, co-directed
by GH Stein (Northwestern University) and Adnan Mısır (Şanlıurfa Museum). The excavations were funded with support from the National Endowment for the Humanities (grant number RK-2ü133-94), the National
Geographic Society (grant number 5295-94), the Kress Foundation,
Northwestern University, Dr. Joseph and Laura Kiser, and other private
donors.
We wish to express our appreciation to Prof. Dr. Engin Özgen, General Director of the Ministry of Culture's Directorate of Monuments and
Museums for permission to conduct this research. We thank Hamza
Güllüce, who served as representative of the Şanlıurfa Museum. We also
gratefully acknowledge the assistance of Kemal Işık, the Muhtar of
Uğurcuk village for his hospitality and assistance in conducting exeavations at Hacınebi.
in addition to the two co-directors, the project staff consisted of:
Shahira Ashkar (University of Arizona), Tonia Callas (conservation intem), Cheryl Coursey (State University of New York-Binghamton),
Cynthia Cripps (conservation intern), Dr. Christopher Edens (Harvard
University), Barbara Foster (Archaeological Illustrator), Fokke Gerritsen
(University of Chicago), Saralı Hinds (Cambridge Archaeological Unit),
Alan Lupton (Cambridge University), Nancy Mahoney (Arizona State
University), Dr. Augusta McMahon (University of Chicago), Dr. Naomi
•
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Miller (University of Pennsylvania), Jeffrey Nicola (Northwestern University), Julia Pearce (University of Pennsylvania), Dr. Holly Pittman
(Universtiy of Pennsylvania), Margaret Reid (Guilford Technical Community College), and Katherine Untch (Asian Art Museum).

Site Deseription and 1994 Project Goals
Hacmebi Tepe is a 3.3 ha. low mounded site located on the bluffs
overlooking the east bank of the Euphrates river in Şanlıurfa province,
southeast Turkey (Figure: I). The site lies near the head of the main
northsouth riverine trade route linking Mesopotamia and Anatolia; it also
occupies a strategic location on what has historically been the major eastwest river crossing point at Birecik. The mound of Hacmebi is situated
on an easily defensible east-west oriented spur which drops down steeply
to the river on west, and into deep canyon S to north and south.
Three seasons of exeavation have documented three main occupations Hacmebi Tepe (Stein 1994).1-2.5 m thick Persian/Hellenistic deposits (ca. 5th-2nd centuries BC) are present immediately below the plow
zone. Beneath these are Late Chalcolithic deposits up to 5 m deep, dating
approximately 3900-3200 BC. The Late Chalcolithic occupation consists
of two phases: an earlier Phase A-ca. 3900-3700 BC which has only Local Anatolian Late Chalcolithic ceramics (the "Pre-Contact" phase), and
alater phase B ca, 3700-3200 BC (the "Contact Phase"), which has both
Mesopotamian Uruk style ceramics and Local Anatolian Late Chalcolithic ceramics. The Hacmebi excavations investigate the effects of contact
with Mesopotamia on local cultures of southeast Anatolia in the fourth
millennium BC. The 1994 field season had six main goals.
1) Broad horizontal exposures of the Possible Uruk Area in the Contaet Phase B Oeeupation;

2) Broad horizontal exposures of the Loeal Anatolian Publie Architeeture in the Contaet Phase B;
3) Broad horizontal exposures of the Loeal Anatolian Oeeupation on
the West Slope;
4) Analysis ofthe Late Chaleolithie Seal Impressions;
5) Analysis of Ceramics and Chipped Stone Tools;
6) Conservation of metal artifacts found in the 1993 season.
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In the 1994 season, six trenches were excavated, exposing an area of
approximately 600m2 (Figure: 2). Excavations took place in three different parts of the mound: the north area (operations 4, 6, and 10); the south
area (operations 7 and 11); and the west area (operation 5). These units
were intended to remove the overlying HelIenistic deposits and to excavate the two main Late Chalcolithic occupation phases at Hacmebi.

AchaemenidlHellenistic Phase
The Achaemenid/Hellenistic occupation at Hacmebi dates from the
fifth to the second century B.e. and is the latest major settlement at the
site. Deposits from this period were recovered in all three exeavation areas.
In the west area, excavations in operation 5 exposed a series of large
trash pits fılled with HelIenistic ceramics, animal bone and other artifacts, but no in situ architecture from this period. In the north area,
Achaemenid/Hellenistic deposits were exposed in operation 10. A modem concrete and stone cistern in the center of this lOx10 m trench was removed in order to expose the underlying archaeological deposits. The
cistem cut through a large Hellenistic mud brick building which originally extended north into the immediately adjacent operation 4. The walls
are constructed of square mud bricks on a stone foundation course, and
are oriented northeast-southwest, In some places the walls are preserved
to a height of approximately 1.5 m. The monumental size of the structure
and its proximity to the remains of a deferısive wall found in operation 6
in the 1993 field season suggests that this was a public building of some
sort, possibly part of a military outpost. Based on the find of a copper
coin of Alexander the Great on the floor of this structure in operation 4,
we can date the entire complex to the Iate fourth-early third centuries
B.C. The large structure was later cut through by a series of deep,
straightsided, mud-plaster lined pits, probably dating to the Iate third and
second centuries Re. The careful construction and fairly regular spacing
of the se pits suggest that they may have been used for grain storage. At
some point in the Iate second century, these pits were re-used-some for
burials, and others for trash disposal.
Achaemenid/Hellenistic deposits were also recovered from operation
11 in the. south area of the mound. Operation 11 was a 10xlO m trench
placed along the northem edge of operations 2 and 7. Beneath the plow
zone, exeavation revealed a 1.2 m deep Hellenistic occupation layer, consisting mainly of a massiye planned architectural complex which is almost certainly a public building (Figure: 3). The mud brick walls are 1.7
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m wide and are oriented northeast-southwest, These walls are constructed
on a stone foundation set into a trench. The northeast mudbrick wall of
the room is slightly out of alignment with the stone foundation course;
this apparently reflects the need to compensate for the potential instability of the wall due to its construction on the south slope of the mound.
The Hellenistic building was remodelled at least twice. in the latest of
these re-rrıodellings, four large pithoi were set into the floor of the main
room exposed in this structure. The deposits inside the building complex
contained very few artifacts, suggesting that the building was cleaned out
and abandoned. The large scale Hellenistic architecture is cut through by
a series of pits, apparently dating to the 3rd-2nd centuries B.C. These pits
are the latest occupation in Operation 1 ı.

Late Chalcolithic Phase B (Contact Phase)
Underlying the Achaemenid/Hellenistic occupation at Hacınebi are
deposits dating to the Iate Chalcolithic phase B, which corresponds to
Amuq G (Braidwood and Braidwood 1960), Arslantepe VIA (Frangipane
and Palmieri 1989; Palmieri 1985, Frangipane 1993), and Kurban VIA
(Algaze 1990) in the middle and Iate fourth millennium Re. We have
called Hacınebi phase B the "Contact phase" because it is characterized
by the presence of Mesopotamian Uruk style ceramics and other aıtifacts
alongside, but often separate from the loca! southeast Anatolian artifact
assemblage. The high concentration of Uruk ceramics, administrative artifacts, clay wall cones and other characteristic Uruk artifacts such as cruciform grooved stone weights, bitumen, and clay sickles in the north area
of the site suggests that a small group of Mesopotamians may have lived
as an enclave of foreign merchants at Hacınebi during the contact phase.
Phase B deposits have been found in all areas of the mound exeavared to
date.
In the north area of the mound, the 1994 excavations recovered Late
Chalcolithic phase B remains in Operations 4, 6, and 10.
Earlier excavations in Operation 4 had exposed residential architecture dating to the middle and end of the Contact phase B. The 1994 excavations explored the underlying earlier Contact phase B building levels in
this area. The ceramics from these buildings consist mainly of Local
Anatolian Late Chalcolithic types, although Uruk Mesopotamian style
Beveled Rim Bowls are also present,
Excavations in operations 4 and 10 exposed the northern half of
large free standing stone platform over 2.4 meters high (Figure: 4). This
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upper platform lies immediately to the west of the Lower Terrace in Operation 1 and 6. The Upper Platform is rectangular, over 9 m long from
NE-SW, and 8 m from NW-SE.The limestone-filled filled platform appears to have been used for a long time, and underwent a series of repairs
and remodellings. As a result, the origina! architecture on top of the
stone foundations is no longer preserved. However, the monumenta! size
and height of the Upper Platform suggest that the origina! superstructure
was either a public building such as a temple, or perhaps an elite residence.
Excavations showed that the upper platform was constructed first,
and that the lower terrace was added at alater date to broaden the area at
the top of the mound. A smaIl ramp and stairway connect the two structures. In its earliest phases of use, the upper platform was free standing,
surrounded by a large open area. The earliest Contact phase Bash deposits (loci 179/181) lying on the broad outdoor surface to the north of the
upper platform yielded a large number of local Anatolian style stamp
seals and exclusively Anatolian ceramics, with no traces of Mesopotamian Uruk pottery. The southern side of the upper platform showed signs of
a hiatus in occupation before later repairs and remodelling took place. In
one of the major remodellings, wa!l 89/94 was constructed, forrning a
narrow alley along the south edge of the platform, In the later portion of
the Contact phase B, a series of stone and mud brick domestic rooms
were built up against the north face of the upper platform, and eventually
on top of it as welL. A large pit (locus 159/180) cut into these later building levels yielded 47 local Anatolian style stamp seal impressions found
in the 1993 season in mostly depicting cervids and lions (Figure: 5).
These motifs are common on southeast Anatolian stamp sea!s at sitessuch
as Arslantepe (Ferioli and Fiadra 1983; Frangipane and Pa1mieri 1989)
and Değirmentepe (Esin 1990). In addition to the seal impressions, a
carved local style limestone stamp seal was found in operation 10. The
sea! depicts two anima!s separated by a curvilinear design. Two unfinished limestone blanks for hemispheric stamp seals indicate that local
style stamp seals were actually manufactured at Hacınebi.
Some of the most important finds of the 1994 season were recovered
from pit 54, which dates to the Iate portion of the Contact phase B occupation of Operation 10. Pit 54 contained exclusively Uruk Mesopotamian
cerarnics in association with two cylinder seal-impressed clay jar stoppers and a cylinder sea! impressed clay tablet (figure: 6). Only half of the
tablet was preserved, so it is impossible to say whether or not it originally
contained numerical notations. This is the only known example of an
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Uruk period tablet from Turkey. A blank, unused clay tablet was also
found in the same pit. The jar stoppers, tablets and cylinder seal impressions, combined with the 1993 discovery of the bulla and tokens, show
that the full range of Uruk Mesopotamian administrative artifacts was in
use at Hacınebi. The Uruk tablet and jar stoppers were found in association with the one local Anatolian style stamp seal impression on a clay
container Cıosure. This is important because the presence of both Mesopotamian and Anatolian sealings in the same pit provides clear evidence
for direct exchange between the two groups at Hacınebi.
In the south area of the site, phase B deposits were exposed in operations 7 and 1 ı. Operation 7 is a lOx10 m trench on the south slope of the
mound, immediately to the west of Operation 2. The trench was first excavated in 1993. In 1994, excavations completed the exposure of Contact
phase B deposits down to the latest building levels of the Precontact
phase A. Excavations focused on the area to the south and west of stone
platform 26. Most of operation 7 appears to have been an open area at the
south edge of the mound during the Contact phase B. These excavations
led to the redating of stone platform 26 and the niched mud brick building (walls 44, 48, 55) first discovered in 1993. These structures were initially thought to date to the Contact phase B. However, additional excavations and analysis of the associated ceramics showed that both were in
fact constructed Iate in the Precontact phase A. Stone platform 26 remained in use during the Contact phase B, providing strong evidence for
continuity between the two Late Chalcolithic occupations at Hacınebi.
In operation ll, the earliest phase B building level reached in 1994
was a monumental structure with well built stone walls over 1 m thick
(Figure: 7). The most notable feature of this building is a series of stone 2
m wide niches and buttresses on the east (inner) face of the wall. This
massiye structure was clearly a public building-either a temple or an admirıistrative structure. Later in the contact phase B, the structure was subdivided into series of smaIl, probably residential rooms with narrow,
poorly constructed stone and mud brick walls. In the latest part of the
phase B occupation, a series of pits was excavated in operation 11, inCıuding a long, narrow pit which was later filled with Uruk beveled rim
bowls. This evidence suggests that the function of this part of the site
changed markedly during the later part of the contact phase B. OveralL, it
appears that the total inhabited area of Hacınebi decreased in size over
the course of the contact phase B.
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Late Chalcolithic Phase A (Pre-Contact Phase)
The earliest occupation known so far at Hacınebi is Late Chalcolithic
phase A, dating to the early fourth millennium RC. Hacınebi phase A İs
chronologically equivalent to Amuq F (Braidwood and Braidwood 1960)
and Arslantepe VII (Frangipane 1993) Phase A deposits direct1y overlie
sterile soil in all areas of the site excavated to date. Phase A İs also called
the "pre-contact phase" because it is defined by a pure1y local ceramic
and artifact assemblage, with no evidence for trade or any other kind of
interaction with Mesopotamia. In the 1994 field season, phase A deposits
were exposed in the north and west areas of the mound.
Operation 6 is an 8x i 0.5 m trench in the north area of the site, immediately to the south of Operation ı. This trench was first excavated in
1993 exposing large areas of a 2.6 m high platform terrace (the "Lower
Terrace") with large amounts of Mesopotamian Uruk style artifacts. The
construction of this terrace platform in Operation s i and 6 marks the beginning of the Contact phase B at Hacınebi. The 1994 fieldwork completed the exeavation of Late Chalcolithic deposits in the east end of operation 6 down to sterile soiL. Excavations in operation 6 had two main
results. First, they confirmed that Uruk Mesopotamian ceramics are associated with the earliest use of the Lower Terrace at the beginning of Contact phase B. In addition the Operation 6 excavations exposed more of
the large Precontact phase A wall at the eastern edge of the mound. The
wall is 1.5 meters wide and 1.2 meters high. The wall is oriented Northwest-Southeast, and is constructed on a deliberately laid bed of compact
gravels and silts as a levelling foundation. The top of the wall is flat and
probably served as the footing for a thick mud brick wall which is no
longer preserved. Test cuts behind wall 110 showed that it was built as a
terrace set into the sterile soils of the small natural hill on which the initiallate Chalcolithic sett1ement of Hacınebi was founded. The purpose of
wall 110 remains unclear. it may have been used for either defense or as
levelling terrace for the buildings of Precorıtactphase A.
Pre-corıtact phase A deposits were exposed in the west area of the
site in operation 5. The 1994 excavations expanded operation 5 from a
5x5 m to a lOxlO m exposure, an recovered a well stratified sequence of
phase A building levels. The ceramics from the upper building levels of
Operation 5 are almost entirely Local Late Chalcolithic chaff tempered
wares. Uruk Mesopotamian ceramics and cylinder seal impressed jar
sealings were present only in pits 75 and 31, which apparent1y were dug
Iate in the Contact phase B.
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The lower building levels can be dated by their associated ceramics
to the Precontact phase A. Expansion of Operation 5 exposed two large,
narrow rooms constructed of stone walls 1 m thick (Figure: 8). These
structures appear to be storage rooms of some S01t, adjacent to the mud
brick courtyard house exposed in the 1993 excavaitons. In one room of
the mud brick house, excavations recovered a ceramic mold with traces
of copper, and a copper chisel (Figure: 9). These finds provide clear evidence for metallurgical activitiy and long-distance procurement of copper
ores at Hacınebi during the Precontact phase.
Finally, the 1994 excavations in operation 5 recovered a phase A 10cal style stamp seal imression from a context which was radiocarbon dated to between 4100 and 3770 BC.The reverse of the clay sealing shows
that it was used to seal the cover of a woven basket. This is our first evidence for local administrative activities in the pre-contact phase at
Hacınebi.

Radiocarbon Dates and Chronology

Twelve radiocarbon samples provide information about the dating of
the Late Cha1colithic occupations at Hacınebi (Figure: ıo). All samples
were processed by Beta Analytic Laboratories in the United States, and
were calibrated using the CALIB 3.0.3 radiocarbon calibration program
(Stuiver and Reimer 1993). Four of these dates derive from the precontact phase A. Two of the phase A samples (Beta,679l2 and Beta
67914) give Iate fourth and third millennium dates that appear to be far
too recent. However, the remainig two samples (Beta-67913) and Beta80944) both give consistent dates in the early fourth millennium B.C.
The eight samples from the contact phase B permit us to date the period of Uruk Mesopotamian presence at Hacınebi. Two of the samples
(Beta-80942 and Beta,80940) derive from pits which contained a tablet,
two mushroorri-shaped jar stoppers, and container closures, all bearing
Uruk Mesopotamian cylinder seal impressions. This glyptic material can
now be securely dated between 3700 and 3500 B.C. A pit filled with beveled rim bowls also yielded a date in the same time range (Beta-80943).
This is important because it indicates that the Mesopotamian presence at
Hacınebi begins in the Middle Uruk period. Other Uruk sites in Syria
such as Tell Sheikh Hassan (Boese 1987) and Tell Brak (Oates 1986)
(Oates and Oates 1993) also date to the Middle Uruk period, centuries
earlier than the Late Uruk dates for colonies such as Habuba Kabira, Jebel Aruda, and Hassek Hüyük (Behm-Blancke 1986, 1992, Sürenhagen
1986, Van Driel and Van Driel-Murray 1983). These radiocarbon dates
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indicate that the period of Mesopotamian contact with Syria and southeast Anatolia began earlier and lasted longer than we had previously
thought. The remaininig five radiocarbon dates from Hacınebi suggest
that the site was occupied at least up to 3300 B.C. and possibly later.

Laboratory Analyses
In addition to the field excavations, several inportant artifact studies
were also conducted in the 1994 field season. Cheryl Coursey examined
the ceramics from Operations 4 and 7 in order to refine the typology and
chronology of Loca1 Late Cha1colithic ceramics at Hacınebi. Dr.Holly
Pittman recorded and analyzed the seal and more than 100 sea1ings from
the 1993 and 1994 seasons.116 Dr. Christopher Edens studied over 5000
chipped stone artifacts from Operations 1,2,5,6,7 and 10 in order to determine whether different types of economic activities took place in the
northeast, south and west areas of the site. Dr. Naomi Miller processed
soil samples to remove carbonized plant and wood remains as part of her
study of prehistoric agricultural systems and land-use patterns at
Hacınebi. Katherine Untch, Tonia Ca1las, and Cynthia Cripps stabilized
and eleaned the metal artifacts from the 1993 excavations. Cleaning of
bronze artifacts from tomb 28 in Operation 7 showed that at least one signet ring was Achaemenid in style, permitting us to assign a tentative 5th
century B.C. date to this buria!. Cleaning of a coin from the 1993 excavations in Operation 4 showed it to be a bronze single inscribed with the
name and image of Alexander the Great, thereby dating the large Hellenistic building complex of Operations 4 and 10 to the Iate 4th century
B.C.

Conclusions
The 1994 field at Hacınebi exposed large portions of the Contact
phase B Late Chalcolithic settlement dating ca. 3900-3200 BC.spanning
both the Middle and Iate Uruk periods. The finds of Uruk style wall
cones, stone weights, ceramics, and cylinder seal impressed administrative artifacts such as a clay tablet, bulla, tokens, jar sea1ing and jar stoppers provide additional evidence for the presence of Mesopotamians living in the local Anatolian settlement at Hacınebi. The OCCUITence of both
Uruk and local Anatolian seal impressions in the same pit provides elear
evidence for exchange between the two groups. it is hoped that further
excavations in 1995 will be able to clarify the nature and extent of the
Pre-Contact phase A at Hacınebi.
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Figune 2: Site map showing 1994 exeavation areas.
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Figure 3: Operation ll-AchaemenidlHellenistic mud brick and stone public building.
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Figure4: Operations 1, 4, 6 and 10: Late Chalcollthlc upper platform.
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Figure 8: Operation 5: Late chalcolifhic phase A sforerooms and houses.
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Figure 9: Operation 5: Late ehalcolithic phase A ceramic mold with traces of
and a copper clıisel.
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TİTRİş HÖYÜK, A SMALL EBA URBAN CENTER

IN SOUTHEASTERN ANATOLlA:
THE 1994 SEASON
Guillermo ALGAZE*
AdnanMISIR
INTRODUCTION
In 1991 the Archaeological Museum of Şanlıurfa province and the
University of California, San Diego initiated a long-term archaeological
research project at the site of Titriş Höyük, situated some 45 km north of
the modern city of Şanlıurfa. Titriş was the capital of a small city-state
system that developed and collapsed in the Upper Euphrates basin between the Mid EBA (ca. 2600/2500-2400) and the Late EBA (ca. 24002200/2100 B.C.). Earlier research at the site (Algaze et aL. 1992; Algaze
and Mısır in press a, in press b) shows that Titriş is about 43 hectares in
extent and, at its height, consisted of a central acropolis surrounded by
an extensive Lower City. Three distinct morphological areas can be distinguished within the latter: (1) the Lower Town an elongated area extending directly west and east of the central Acropolis; (2) the Outer
Town, an elongated area exteding directly north of the central acropolis
and the two Lower Town lobes and (3) the Suburbs, a series of ephemeral, non contiguous, habitatiorı areas surrounding the main settlement (Fig.
1). Additionally, the city was surrounded by a number of extramural cemetery areas, at 1east one of which has been excavated (below). Titriş
was established alongside the Tavuk çay, a small left bank perennial
tributary of the Euphrates, and occupies central position in a small agricultural plain that forms anatural corridor leadign to the histarical Euphrates ford in the Samsat-Lidar area.
*

Dr. Guillermo ALGAZE, Department of Anthropology University of California, San Diego
9500 Gilman Dr. La Jolla CA 92093-0101 U.SA.
Adnan

Mısır,

Urfa MüzesiMüdürü.
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Titriş was selected for exeavation becaues EBA layers are immediately accessible over large portions of the site's extent. This means that
broad and representative horizonta! exposures of the EBA city can be obtained with relaively little difficulty. The fourth season of work at Titriş
was conducted from July 8 to August 30, 1994 1• What follows is areport
of that season.

1994 RESEARCH OBJECTlVES
As in previous seasons, the principalobjective of the 1994 campaign
was to clarify the urban structure of the Mid-Late EBA settlement at Titriş. To this effect, we followed a double-pronged research strategy consisting of broad scale magnetic field gradient surveys (remote sensing) of
large areas of the settlement and more limited hoıizontal area excavations. Another impoıtant objective of the 1994 season was to investigate
the environmental context within which the initial expansion of Titriş in
the Mid EBA took place and to explore the role, if any, that environmental factors may have had in the severe contraction of the city at the end of
the EBA, when the Lower Town, Outer Town, and Suburb sectors of the
settlement were abandoned. We now turn to a discussion of the implementation of these various research objectives.

(1) The 1994 seasorı was directed jointly by Adnan Mısır (Şanlıurfa Museum) and Guillermo
Alguze (University of California, San Diego). Excavations in the Outer Town sector of the
site were the overall responsibility of Dr. Timothy Matney (University of Pennsylvania). Dr.
Matney was assisted by Mr. Timothy Adams (Institute of Archaeology, London), Ms. Francesca De Lillis (University of Rame), and Mr. Bekir Gürdil (University of İstanbul). Excavaticns in the Lower Town were supervised by Ms. Jennifer Kiely (University of Michigan),
Mr. Marcus Woodbum, and Mr. Eric Rupley (University of Michigan). They were assisted
by Ms. Kristina Giannotta (Johns Hopkins University). Excavations in the Extramural Cemetery area and ana1yses of human osteological remains were condueted by Dr. Deirclre
(Derya) Honça (Indiana University). Drs. David and Katlıryn Ringrose and Dr. David Jordan (all from the University ofCalifornia, San Diego) helped on a part-time basis in the excavations. Ms. Işrl Ören (Middle Easterıı Technieal University) helped with architectural
planning in all exeavation areas. Remote sensing surveys were the responsibility of Dr. Lewis Somers (Geoscan Rescarch USA). He was assisted İn the field by Mr. James Lowe
(University of Nevada), who also supervised some of the magnetometry test soundings together with Dr. Tom Strasser (Indiana University). Ms. Virginia Badler (University of Toronto) was İn eharge of the identification, collection, and analysis of orgarıic remains from
the excavarions. Paleobotanical investigations at the site were the responsibility of Mr. Duncan Schlee (Cambridge Archaeologieal Unit). Archaeological conservation was supervised
by Ms. Katharine Untch (Asian Art Museum, San Francisco), helped by two archaeological
eonservation students: Ms. Cynthia Cripps and Ms. Tania Collas. Geomorphological work at
Titriş and its environs were conducted by Dr. Arlene Miller Rosen (Calgary University) and
Dr. Paul Goldberg (University of Texas, Austin). Help in all aspects of our research was
provided by Ms. Songül Ceylan (Şanlıurfa Museum).
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THE OUTER TOWN
EXCAVATIONS

Stratigraphy: The basic straligraphy of the üuter Town was established in 1993 by means of a Sm xlOm sounding (Tr. 80-85) . .Two building phases were idenlified in that sounding. The uppermost phase consisted of relalively well-preserved stone wall footings of modest
domestic buildings datab1e to the Late EBA. The lower building phase
was only exposed over a small area within the sounding and consisted of
the stone wall foundations of a more massiye and consisted of the stone
wall foundalions of a more massiye and differently aligned Mid EBA
structure founded directly on virgin soil (Algaze and Mısır, In press b).
üne of the results of our 1994 exeavation in this area (below) was the recovery of remains dating to a hiatus between the two building phases defined earlier. It nowappears ceıtain that the exposed sector of the Outer
Town was used as a cemetery after the structures of the lower building
phase were abandoned.
Trenches 80-85, 79-85, 80-86, 79-86, 79-87 (Fig. 1). Upper Building
P hase: In 1994 we decided to expand the earlier sounding in Tr. 80-85 in

order to obtain a substanlial exposure of the uppermost phase exposed.
This was aimed at better understanding the nature of non-elite habitation
quaıters at Titriş and tesling the prediclive power of the earlier magnctometry surveys in the area. To this effect, we opened five conliguous
lOm x 10 m trenches arranged in two east-west oriented rows (Trs. 8085, 79-85, 80-86, 79-86, and 79-87). These trenches incorporated the
1993 sounding and exposed an area of 500 sq. m. of the (upper) Late
EBA phase. This consisted of a series of domeslic units arranged around
couıtyards and aligned alongside an SW-NE oriented narrow street (Fig.
2). Several subphases of use could be distinguished. The main architectural subphase yielded the plan of over 30 rooms forming several distinct
architectural units within the exposed area (Fi. 3-4). Remains consist of
rectilinear structures alongside a street. Each individual room or structure
commonly had several superimposed interior floors of hard-packed earth,
occasionally plastered in places. A seleclion of typical Late EBA ceramics found directly over the floor of one of the rooms is illustrated in Fig.
5. Exterior courtyards and alleys were cobbled with sherds and smooth
stones. The alignment of the buildings is SW-NE following the contours
of the natural Pleistocene teırace on which the üuter Town was built and,
accordingly, considerable terracing down the slope of the mound (NW to
SE) was a principal constraining feature of the architecture.
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Trenches 80-85, 79-85, 79-86, 79-87. Hiatus. The newly discovered
hiatus in the eastern sector of the Outer Town is represented in our 1994
excavations by the remains of five stone-lined cist graves and two jar burials, all in Trenches 79/85 and 80/85. The stratigraphic position of these
burials is elear since the wall footings of the Upper Phase just deseribed
were built either directly over them or carefully around them. The burials
thus represent a previously unrecognized intermediate phase between the
Late EBA upper building phase deseribed earlier and the underlying remain s of the Mid EBA building phase tombs was opened in 1994 because exeavation of the others would have required dismantling the overIying architectural phase.
Trenches 80-87, 80-88, 80-89, 80-90 and 80-91 (Fig. 1). In 1992,
magnetometry results had indicated the presence of a long linear magnetic anomaly running roughly N-S along the eastern edge of the Outer
, Toun. Asounding across this anomaly made at that time revealed that the
Outer Town was bordered on its eastern side by a massive ditch or moat
(AIgaze and Mısır, In Press a ; Fig. 9), presumably defensive in rnature.
In 1994, we opened a linear series of five 2 m by 10 m trenches that stratigraphically joined the area of the anomaly and moat and the Late EBA
remains in Trs, 80-85, 79-85, 80-86, 79-86, and 79-87 discussed earlier.
The moat turned out to abut a massive mudbirck wall six meters in width
built over equally massive stone foundations that had been missed in the
earlier more limited operation. Two arehitectural phases were associated
with this mudbrick wall and both were traceable over the 5 exploratory
trenches. The uppermost phase can be securely equated with the principal
Late EBA subphase in the main excavated area to the west.
Remote Sensing
In 1994, we continued the magnetic field gradient survey of the
Lower and Outer Town areas of Titriş that we had initiated in earlier seasons.This was done under the direction of Dr. Lewis Somers, of Geoscan
Research (USA) Ine. In 1994, we were able to re-survey the entire extent
of the Outer Town (Fig. 6), about 16 ha, and extend our survey to previously unsurveyed portions of the Lower Town (Fig. 7), accounting for a
further 3.6 ha. The resulting maps afford us a rare glimpse into the structure of the ancient city and represent one of the most extensive uses of
magnetic field grandient surveys in an ancient near Eastern archaeological context (but see also Jansen 1992, Becker et aL. 1993).

Results: Outer Town. Detailed processing and analysis of the magnetometry data is now underway. However, even at this preliminary stage, a
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number of observations can be made about the interpretation of the map
(Fig. 6) and the overall architecturaI layout of the Outer Town. First, the
features visible in the map largely reflect only the latest phase of occupation of the Outer Town dating to the Late EBA. This is particularly clear,
for instance, when we compare the 1994 exposures on the eastern portion
of the Outer Town, discussed above , and the magnetic field gradient
map of the same area (Fig. 8a-b).
Second, there are no open spaces within the central built area of the
Outer Town. Its layout appears to resemble that of a closely-packed traditional Islamic city. Numerous intersecting dark linear features can be observed in the map. Repeated testing in exploratory trenches show that
these linear features represent roadways charactarized by a relatively
high magnetic susceptibility. Structures, on the other hand, because they
were invariaby built using "non-rnagnetic" limestone foundations, appear
as linear or rectangular white features in the general site maps (Figs. 6,7,
8a).

THE LOWER TOWN
Excavations

In 1994 we reinstaded excavations in the two widely separated
trenches in the western lobe of the Lower Town, last excavated horizontally in 1991 (Algaze et al. 1992): Trs. 40-34 and 35-18 near the eastem
and western ends of the lobe, respectively (Fig. 1).
Trench 40:34. The topmost coherent EBA phase in Tr. 40-34 turned
out to be datable to the Mid EBA on the basis of associated ceramics and
to consist of portions of two large mudbrick structures separated by a
narrow stone paved streeet or aIleyway (Fig. 9). The southerrımost building barely protruded into the trench and little can be said about it other
than it was bordered by substantial walls about a meter in width. The
northern structure, though badly damaged by later intrusions, was more
massive. Portions of this building ixposed within the trench consisted of
three rooms with carefully plastered superimposed floors. One of the
rooms contained a large circular fire installatiion with a central depression for ashes, a type with broad parallels across Syro-Anatolias,
(2)

Compore, for example, Teli Judeidah, Phases H and ı (Braidwood and Braidwood 1960, pp.
345·346,396·397, figs. 259·261) and Kurban Höyük, Period LV (Area COL, Phase 13; Area
A Phases 11·13,20 [Algaze et aL. 1990, pp. 37, 56. figs, 15·16 and 23]).
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Trench 35 - 18. Excavations in Trench 35-18, some 160 m west of the
preceding, also uncovered the remains of substantial Mid-Late EBA
structures. Directly over virgin soil were found portions of two large
buildings separated by an outside surface paved with sherds and pebbles
(Fig. 10). The initial phase of these structures can be assigned to the MidEBA on the basis of the associated ceramics, but the structures remained
in use through the Late EBA. One of the rooms of the southernmost
structure was underlaid by a massiye tomb excavated deep into virgin
soiL This was built with large cut limestone boulders and was roofed
with six elongated stone slabs (Locus 229). The tomb was accessed by
means of a semicircular dromos that led to a door consisting of a single
vertical limestone slab. The tomb appeared to be intact, though water
seepage had badly preserved remains of at least two individuals. These
were accompanied by 3 bronze pins and 42 complete vessels, all of Late
EBA type and including numerous Syrian bottles (Fig. 12).
Remote Sensing
In 1994 we initiated magnetic field gradient surveys of the Titriş
Lower Town. The survey covered an area of about 140x260 m in the environs of Tr. 35-18 (Fig. 7). This represents about half of the extent of
the western lobe of the Lower Town and about 25% of the total extent of
the Lower Town. Though the date collected has not yet been fully processed or analyzed, a preliminary assessment shows a central road that
crosses the Lower Town in an east-west direction. Branching off from
this main thoroughfare were a number of smailer roads that mark the
edges of blocks of architecture, representing, perhaps, coherent neighborhoods.
THESUBURBS
In 1994 we noticed a group of 4-5 Canaanean blade cores eroding
onto the surface of one of the suburb areas directly east of the site, about
320 meters away from the eastern edge of the Outer Town (Fig. 1). Within one 20 m radius survey circle around the initial concentration of cores,
we recovered a total of 6 i complete within the 20 m radius circle were of
Mid-Late EBA date. This extraordinary concentration of cores strongly
argues for the existence of a specialized canaanean flint blade production
area within the eastern site suburbs.
THE EXTRAMURAL CEMETERY
During the 1994 field season excavations were conducted on a smail
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hil! some 400 m northwest of Titriş (Fig. 1), where an earlier (1981) sa1vage project under the directian of Dr. Harald Hauptmann and Adnan
Mısır (Hauptmann 1993) had excavated a number of Mid EBA cist
graves. A total of thirteen burials was excavated in this area. Unfortunately, these graves were thoroughly disturbed by both ancient and modem intruders as well as by modern plowing, and the information gained
from them is difficult to assess. Moreover, human bone was poorly preserved and allowed few firm conclusions regarding the paleodemography
of the site. Nonetheless, some interesting general observations can be put
forward. Despite the poor condition of the extramural Cemetery, it is
clear that a significant amount of wealth had accompanied these MidEBA burials. Several of the tombs excavated in 1994 stil! contained a variety of jewelry in bronze, silver (Fig. 14) and shell that had been missed
by the grave-robbers or dropped in the immediate vicinity of the tombs.
Also within the tombs or nearby were a vaıiety of stylized violin-shaped
marble figurines. From the age and sex range recovered from the skeletal
remains of the Cemetery, Deirdre Beyer-Honça (in Algaze et aL. 1995)
suggests that the cemetery was used by an entire community rather than
by one social or professional class. Since children and adults frequent1y
were interred in the same grave, she alsa suggests that the graves were either family plots, or at least that they were repeatedly reopened to allow
new buria1s.

PALEOBOTANICAL INVESTIGATIONS
Paleobotanical Investigations in 1994 were conducted under the direction of Duncan Schlee. Using two locally built floıtation tanks, he
was able to process nearly 19.000 liters of soil during the season, from
130 sampled contexts. What follows are preliminary observations on the
charred seed collections from a small representative sample of the sampled contexts.
Cereals. Preliminary impressions suggest that the majority of grains
are of hulled barley (Hordeum sativum), but it is difficult to say whether
the grains recovered are of two ar six row barley. Far less frequent are
wheat grains, which so far appear to be approximately equally divided
between Emmer and free-threshing wheat (Triticum durum /aestivum).
Pulses. Cultivated pulses include a high proportion of lentils (Lens
culinaris), which is ubiquitous in our samples. Alsa comman is grass
vetchling (Lathyrus cf. ciceratsativus), which, although toxic in large
quantites, is edible after cooking.
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Fruits. Domesticated grape (vitis vinifera) is fairly ubiquitous. Fragments and whole fruits of wild terebinth nuts (Pisıacia), were also fairly
frequent. AIso present were wild howthorn (Crataegus sp)., and fragments of Almond/Plum shells (Prunus sp). Numerous fossilized nut impressions on lumps of soft mud were also recovered. These have now
been identified by Mark Nesbitt (personal communication) as acorns, either Quercus brantii Or Quercus-infectoria, subspecies boissieri.
Weeds. Weed seeds recovered include Calium, Silene, Lolium and
Aegilops, with a variety of small legumes and other seedrs yet to be indetified.

Animal Dung, There appears to be little or no sign of charred dung
(used as fuel) in any of the samples.
Wood charcoal. Wood charcoal is ubiquitours in the 1994 samples.
In addition to oak there are other species discernible, but as yet unidenti- fied.
Interpretation
So far only a brief analysis of the samples has been possible. Any interpretations at this stage must, therefore, be considered as tentative. The
range of cereals, pulses, and fruits identified with certainty at Titriş
apears typical for Mid-Late EBA sites in the Upper Euphrates basin of
Anatolia, such as Kurban Höyük (Miller i 986) and Korucutepe and
Tepecik (Van Zeits and Bakker-Herees 1975). At first we were surprised
at the marked predominance of barleyover wheat reflected in our samples, since the Titriş region even today receives a relatively high amount
of winter rainfall (400-500 mm average). However, similar high ratios of
barleyover wheat are normal for the Upper Euphrates area throughout
the EBA, since theyare also reported in early third millennium levels at
Hassek Höyük (Gregor 1992) and Arslan Tepe (Foilieri and Coccolini
1988).
Also important to the overall economy of the site were a variety of
high value crops, requiring substantial investments of labor and capital
over long periods of time (Stager 1985). Paramount among these were
grapes. Other possible fruit crops attested, though in smaller quantities,
are pistachios, almonds or prunes and, possibly, figs. Additionally, the
presence of numerous acorn shells suggests that there was stili considerable use of foraged wild fruits in addition to cultivated staples.
Whatever the economic importance of
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tlıese

nuts and fruits to the

overall economy of the site, the tree crops indicate that on the whole the
area was significant1y more forested at the time of the site's apogee
than at present.

Titriş

CHRONOLOGY
To date five C14 determinations have been obtained at Titriş all from
carbonized wood recovered from a variety of reliable üuter Town contexts. The pertinent data is peresented below in table form. Four of the
samples come from floor or surface deposits in the uppermost building
phase discussed earlier, dated to the Late EBA. üne of the four samples
(TH 6162) yielded a date range in the first half of the third millennium
BC and appears too early for its Late EBA context. It probably represents
a reused timber or log. The other three samples (TH 3771, Th 8267, TH
8274), however, yielded dates that are internally consistent and that suggest a more likely range focused in the last three centuries or so of the
third millennium. Thus far we have been able to run but a single sample
from the lowermost üuter Town building phase, dated to the Mid-EBA
on the basis of its associated ceramic assemblage. The sample in question
(TH 3878) came from a secondary rebuilding of the lowermost phase and
yielded a date centered on the 25 th century BC.
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PRELIMINARY CONCLUSIONS

The principal results of the 1994 season may now be summarized in
outline form.
Mid EBA Expansion. Our results this year allow us to better gauge
the tempo, character, and magnitude of the processes whereby Titriş became an urban center in the Mid EBA. As to the issue of magnitude, an
important question is that of the extent of the preceding Early EBA (Kurban V) occupation at the site. The lack of Early EBA remains in Tr. 3518, where virgin soil has now been reached, now suggests that the Early
EBA settlement at Titriş was smail, and probably limited to the High
Mound and areas near its base. The nature of the first Mid EBA architectural phase uncovered this year in that same trench, in tum, helps us characterize the character of the expansion. In 1993, evidence from the basal
Ievels exposed in Trenches 69-54, 69-55, and 80-85 indicated that the
Mid EBA expansion of the site into the Outer Town entailed the erection
of sizable structures throughout widely separated portions of the settlernent, suggesting a cohererıt building program (AIgaze and Mısır, in press
b). it nowappears that the same holds for the expansion of the settlement
out of its initial core area near the base of the High Mound and into the
periphery of the Lower Town (Tr. 35-18). These data support and further
buttress our initial characterization of the urbanization process at Titriş in
the Mid EBA as a process that was swift, well coordinated, and that involved contralover substantial labor resources.
Mid-Late EBA Internal Development. if the expansion of the settlement in the Mid EBA was a swift and massive affair, the subsequent development of the various sectors of the site through to the end of the
EBA appears to have been more variable, with some areas of the settlement undergoing significant transformations while others continued
largely unchanged. For instance, when the 1993 sounding in Tr. 80-85 is
considered in tandem with this year' s exposure in Trenches 80-85, 79-85,
80-86, 79-86, 79-87 it seems clear that there was a significant change in
the character of the occupation in the exposed areas of the Outer Town
through the life of the settlement. The initial foundation in the Mid EBA
appears more massive and public in character and the subsequent reuse
of the area in the Late EBA is differently aligned and appears domestic in
character. This discontinuity is emphasized further by the temporal gap
that we now know existed betweerı the tow phases in at least portions of
the Outer Town-- although, to be sure, we stili do not know how localized this occupational break was within the Outer Town. Nonetheless, no
such occupational hiatus was detected in the Lower Town, where what
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evidence we have shown continual reuse of a single building phase spanning the Mid and Late EBA (Tr. 35-18). These striking differences in the
occupational sequences of the Lower and Outer Town may be related to
the varying nature of the activities taking place in each area, Enough is
known at this point to suggest that, at least in the Late EBA, the Lower
town may have been of higher status than the Outer Town. This is suggested both by massive nature of architecture uncovered thus far in the
Lower Town and my the fact that the Lower Town seems to have escaped the occupational fluctuations that afflicted the Outer Town.

Subsistence Economy and Environment. Though our analysis of the
faunal data from the site has not yet progressed to a level that we can report on here, the high ineidence of barleyover wheat already seems to
point to the importance of the pastoral component to the Titriş economy.
In any event, our initial paleobotanical results indicate that subsistence
wise the inhabitants of the site practiced a mixed economy relying on
grain and legume cultivation, a variety of "cash" crops with heavy emphasis on grapes, and the collection of apparently plentiful wild nuts and
fruits such as acorns. Our preliminary geomorplological results suggests
that this mixed economy would have been facilitated by a moister elimatic regime and by the actively aggrading floodplains surrounding the site
at its floruit, since the latter would have prowided fertile soils ideal for
high yielding cereal and horticultural production.
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Fig. 3: General view (toward the northwest) of excavations in eastern sectar of the
Outer Town: Trs. 80-85, 80-86, 79-85, 79-86

Fig.4: General view (toward the northwest) of excavations in eastern sector of the
Outer Town: Tr: 79-87
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Fig. 9: General view (toward the east) of Mid EllA remains in Tr. 40-34 (background, left: 1993 deep sounding).

Fig.!O: General view (toward the west) of Mid-Late EBA remains in Tr. 35-18. Outside surface between the two structures has been removed, showing the earIier buriaL.
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Fig.ll: Tomb 35-18:229, assoctated offerings
In-situ,

Fig.12: Selecled Late EBA Ceramics From Tomb 35-18:229.
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Fig.13: Canaanean blade cores from eastern suburb survey.

Fig.14: Mid EllA bracelets from the extramural cemetery. Left: bronze (TR 7625) and
Right: silver (TR 7517).
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EXCAVATION AT SOS HÖYÜK-1994

*

Antonio SACONA
Claudia SACONA
Hilmi ÖZKORUCUKLU

Joint Australian-Turkish archaeological investigations in northeastern Anatolia continued for six weeks during June-July 1994 with excavations at Sos Höyük near Erzurum'. Sos Höyük is a mound located to
the south of a tributary of the Aras river about 25 km east of Erzuıum. It
had been briefly investigated during a three week campaign in 1987 by a
team from Atatürk Universityand Erzuıum Museum. The modern village
of Yigittasi is built around the base of the höyük and has cut into the central mound which measures about 1.2 hectares at the centre. The ancient
settlement extends beneath the modern village as random diggings by the
villagers indicate, though precisely how far is difficult to determine without systematic excavations. All sides of the mound except for a seetion
on the northern face of the mound have been heavily disturbed in recent
times by the inhabitans of the village who use the fill for their fields and
house construction.
An .intensive surface survey of the tepe yielded material of many periods. There is a considerable quantity of Early Trans-Caucasian material, both earlyand Iate. Bold grooved spiral designs and the later tight relief spiral pattern feature among the sherds, as well as incised pieces. The
Iron Age is represented, among other items, by an Urartian type bracelet
*

Prof.Antorıio SAGONA.
The University of Melbourne, Parkville, Victoria 3052AUSTRALIA
(1) This summary İs based on a detailed preliıninaıy reportpublished İn Anatalian Studies vol.
45- 1995. We wish to thank the Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü for permission to un. dertaken excavations at Sos Höyük, to the Vali of Erzurum and his staff, and Mustafa Erkmen, Director of Erzurum Museum, for their support and encouragement. The project was
funded by theAustralian Research CounciL.
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found by the villagers. The bracelet has a squarish seetion and serpent
head finials (Fig.l: 12).
At this stage it is too early to determine the extent of corıtinuity in
the sequence, but it is clear from radiocarbon dates that Sos Höyük was
settled in the 2 nd millennium B.e. Given the size of the höyük, excavations in 1994 focused on three periods: the Medieval and Helienistic periods, and the Early Bronze/Middle Bronze Age transition.
EXCA VATIONS
Medieval

Three levels belonging to the Medieva! period were exposed comprising:
- a complex of passageways and rooms some with plaster floors.
- part of a rectangular room with a circular stone-Iined hearth.
The Medieval architecture will no doubt form a coherent plan once
the 1987 findings are collated with our own.
Nine pieces of local pottery were together in a corner niche of a
room in Ll4 associated with the second building level (Fig.l:2,4). The
group included broad-based jars with spur handles, a trefoil jug, platters,
a !id and a goblet. Some of the jars were decorated with incised decoration of wavy and horizontal lines. Other decorative attributes included
occasional rims notched on the under-surface, and a combination of incised patterns with splash-drip red painted decoration (Fig.l:I). Stylistic
parallels can be drawn with the extensive repertoire of local wares from
Tille Höyük, which enable the Medieval occupation at Sos to be dated to
about the 13th century A.D.
Hellenistic

Part of a large, bumt buildings was cleared in the southern half of
Ll4. Although the structure was covered with 1987 back fill, finds collected in the few undisturbed areas and a ca!ibrated radiocarbon reading
point to the Helienistic period (350 to 300 BıC, and 220 B.e.to A.DAO).
Among the large amount of charcoal was a partly burnt wooden capital
and fragments of charred beams.
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Early Bronze Age/Middle Bronze Age Transition
A level belonging to the Early Bronze Age/Middle Bronze Age transition was exposed on the lower northem slope in trenches MI6 and M17.
The surface of both trenches were disturbed in recent times, but the lower
deposits revealed remnants of mudbrick architecture which radiocarbon
readings placed at the transition between the Early Bronze Age and Middie Bronze Age.
By far the most common group of ceramics is Early Trans-Caucasian
ware of the latest phase. Often with a highly black bumished exterior surface, it is represented by a wide range of shapes (Fig.l: 3,7,8,10,11):
*bowls with accentuated girths
*small cups sometimes with a solid tab handie attached to the neck
*Iarge jars often with highly pronounced of omamented bellies
*a three-handled narrow-necked jug
*fragments of broad trays with elaborate decorative patterns on the
front
The lithic material associated with this pottery is overwhelmingly
obsidian. Among the formal tools is a tanged projectile point, the hallmark of Early Trans-Caucasian flaked tools. Characterisation studies of
obsidian from the Erzurum and Bayburt areas are currently being undertaken by our colleague Peter Brennan who will be reporting his findings
in forthcoming papers. One of the few non-obsidian stone tools is a wellworked, dark red flint blade with a high use-wear sheen on one edge
(Fig.l: 13). Other artefacts can also be placed comfortably within an Early
Trans-Caucasian assemblage:portable hearths, saddie quems, animal figurines (Fig.l: 15) and netting spacers; awls with polished points and spindle whorls (Fig.l:14).
Another group of fabrics resemble pottery of the Martkopi period in
Georgia dated to ca. 2400-2100 Re. Martkopi type pottery is still strongIy suggestive of Early Trans-Caucasian, but new features are clearly eviderıt. Some pieces are highly bumished and have a silvery sheen, presumably to imitate metal vessels (Fig.l:5). These vessels are decorated with
simplified incised omaments.
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The third category of pottery found in the north-east exposure comprises only a few fragments. They belong to two broad types similar to
material Kuftin discovered in the kurgans at Trialeti. One type is black
burnished and decorated with distinctive comb-stamped designs, primarily pendant triangels (Fig.l: 9). The other type, presently only the one example, is a brown on orange painted fragment (Fig.l:6).
Overall, therefore, the ceramic horizon in the northeast sector is defined primarily by Early Trans-Caucasian ware, with some Martkopi-and
Trailetilike fragments.

SURVEY
In addition to excavations on the mound, a preliminary survey was
conducted around the region of Sos Höyük which discovered at least two
cemeteries. The most extensive burial ground is found in Area B which
contains graves delineated on the suıface by a circle of irregular stones. it
is not possible at this stage to ascribe a date to this cemetery. Another
grave site, Area C, was discovered when vessels were discovered eroding
from the edge of an embankment. Two graves were excavated: one with
a skeleton and no grave goods; the other with vessels but no skeleton.
Like the graves in Area B, tlıe dating of these burials will require further
investigations.
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İKİzTEPE KAZILARININ 1994 DÖNEMİ

SONUÇLARI
Önder BİLG!

*

İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı adına Türk Tarih ve Türkiy.e Turing ve Otomobil Kurumlan ve aynca bu yıldan itibaren de İstanbul
Urıiversitesi Araştırma Fonu'nun mali desteğinde yürütülmekte olan
Samsun İkiztepe kazı çalışmalan 1994 döneminde 16 Temmuz ile 25
Ağustos tarihleri arasında 41 gün süre ile gerçekleştirildi.

1994 dönemi çalışmalarına kazı heyeti üyesi olarak Arş.Grv.Şevket
Dönmez, Arkeolog Serpil Sandalcı, Arkeolog Celal Tuna, Arkeolog Güneş Tabanoğlu, Desinatör Burhan Gülkan, Restoratör Sedat Akaltın ile
stajyer lisans öğrencileri Murat Karagözler, Elvan Eti, Türkan Çelik, Arseli Çelik, Seyhan Dursun, Bahar Altun ve Pervin Ezmer katıldı. Bakanlık uzmanı olarak Samsun Müzesi araştırmacılarmdan Menderes Alan kazıda görevaldı.

1994 döneminde İkiztepe'deki arkeolojik kazılar, 1993 yılında ilk defa kazılmaya başlanan Tepe III' de geliştirildi. "LU açmasının D 6-7II 18
ve D 8-9/116-17-18 plankarelerini (Resim: i) kapsayan 200 m-.lik bir alanda gerçekleştirilen kazılar sonucunda her bir plankarede değişik seviyedeki yüksekliklere kadar derinleşildi ve 1993 döneminde ortaya çıkartılan
değişik seviyelerdeki 4 evreden sadece ilk 2 evrenin devamı takip edildi.
Bu arada söz konusu plankarelerin yüzey toprağı kaldınlırken ilk Tunç
Çağı III çanak çömleğinin yanı sıra, 1993 döneminde olduğu gibi Hellenistik ve Geç Demir Çağı çanak-çömlek parçalanna da rastlandı.

*

Prof.Dr. Önder BlLGı, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü, 34459-1STANBUL
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D 8/I 16-17-18, D 9/I 16-17 ve D 6-7/I 18 plankarelerini kapsayan 175
m-.lik bir alanda 10.36ile 9.45 m arasında yer aldığı göıülen l.evrede, mimari kalıntı olarak yangın geçirmiş bastırılmış toprak bir taban ile D 8/I
16 ve 17 plankareleri içinde, b.3340 olarak kodlanan bir yapının varlığı,
temel seviyesinde ortaya çıkarılan yatay hatıl boşluklarından saptandı
(Resim:2). Doğu yönünde hatıl boşluğu bulunmadığından doğu, batı yönünde ise tahribattan dolayı batı sının tam belirlenemeyen yapının mevcut boyutu 2.00 x 3.75 m olup duvar kalınlığı ortalaması 0.50 m.dir. Bu
yapının doğusunda yer alan bastırılmış toprak taban, görünüşe göre bu
yapının avlusudur.
Birinci evrenin moloz toprağı içinden tüm kaplar ile 79 kova ç-ç parçası ve 12 kova kemik toplandı. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak 7 kadın figürini (Resim:9), 2 fırça sapı, bir çıngırak parçası, bir perdah aleti,
bir sapan tanesi, II ağırşak ve 41 tezgah ağırlığı, çakmaktaşı bir kazıyıcı
ile 4 kesici, taş bir ağırşak ile bir sapan tanesi, bir ezgitaşı ve bir bileytaşı, kemik bir spatula, bir ağırşak ve II delici ile boynuz bir tokmak ele
geçti.
L. evre çanak-çömleği düz, oluk ve dalgalı ağızlı, ağız kenarına veya
ağız kenarı altına yerleştirilmiş sivri ve oval tutamaklı çanak ve çömlekler ile pencereli ayakları olan meyveliklerden oluşur. Bezerne olarak
oyuk çizgi, kazı, çentik ve silinti bezek türleri görülür,
Diğer taraftan, D 8/1 16 ile D 9/I 16 plankarelerinin birleştiği kuzey
yönünde, ağzı L.evre taban seviyesinden başlayıp ve 2. evreyi tahrip ederek açılmış, L.50 m çapında, 0.70 m derinliğinde bir çöp çukuru saptandı
(Resim:2 ve 5). Ağız çevresi 0.15 m yüksekliğinde ve 0.20 m genişliğinde
kaba bir sıva ile belirlenmiş olan ve b.3342 olarak kodlanan bu çöp çukurunun Hellenistik çağ' a ait olduğu, içinde ele geçen çanak-çömlek türünden anlaşıldı.

D 8-9/I 16-17-18 ve D 6-7/I 18 plankarelerini kapsayan 200 m21ik bir
alanda, 9.45 m ile 8.78 m yükseklikler arasında saptanan 2. evrede kutsal
bir alan ortaya çıkaıtıldı (Resim:3). Bu kutsal alanın D 9/I 18 plankaresini
de kapsadığı, ancak tarımsal faaliyetler nedeniyle buradaki mimari kalın
tıların tahrip edilmiş olduğu görüldü. Etrafı kalın ağaç dikeçlerin taşıdığı
ahşap bir sundurma ile çevrilmiş olduğu görülen kutsal alanın merkezi
kesiminde kilden yapılmış fırınlı bir sunağa sahip, yaklaşık 50 m 2 lik bir
alan kaplayan ahşap bir mekan olduğu anlaşıldı (Resim:4).
şap
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Çaplan 0.25 ile 0.40 m arasında değişen şimdi çürümüş olan 13 ahdikeçin taşıdığı sundurmanın düzgün bir hat çizen kuzey yönünde 3

adet ahşap dikeç deliği bulunmakta olup uzunluğu 7.50 m dir. Güneye
yaklaşık 90 derecelik bir açı yaparak dönen sundurmanın 7.40 m uzunluğundaki doğu yönünde 4 adet dikeç deliği bulunur. 3.00 m uzunluğunda
ki güney yönde, doğu cepheye ıo5 derecelik bir açı ile yerleştirilmiş 2 dikeç deliği yer alır. 3 dikeç deliğinin oluşturduğu batı yönündeki hat ise
kuzeybatı köşeden 80 derecelik bir açı ile dönmektedir. Diğer taraftan,
sundurmanın içinde çapraz olarak geçen 4 ana hat görülür. Bunlar birbirine paralel, ikili kuzeybatı-güneydoğu ile kuzeydoğu-güneybatı hatlarıdır
(Resim:5).
D 81L 17 ile D 81L 18 plankarelerinin birleştiği kesimde ortaya çıkarı
lan ve b.3345 olarak kodlanan fırınlı sunağın fırınının ağzı, batıya bakar.
Oval biçimli fınnın ağzı 0.85 m genişliğindedir ve ağzın kuzeyinde dairesel bir işlik vardır. İyi sıvanmış işlik 0.47 m çapında ve 0.10 m yüksekliğindedir. En geniş yeri 1.20 m, boyu 2.10 m olan fırınırı duvar kalınlığı ise
ortalama 0.20 m dir. Fmnın iyi sıvanmış sert tabanı güneyden kuzeye
doğru eğimli olarak uzanmakta ve 0.20 m kot farkı yapmaktadır. Fırının
kuzey yüzüne bitişik olarak yapılmış olan yanm daire biçimindeki sunağın çapı 1.30 m, tabandan yüksekliği 0.10 m dir. Sunağın merkezindeki
0.27 m çapında, 0.05 m derinliğindeki, tabanı sıvalı çukur boşluk, fırınm
batı duvarının içine doğru giıinti yapmaktadır (Resim:6). Fırınlı sunağın
0.15 m batısında ve doğusunda birbirlerine simetrik olarak yerleştirilmiş,
kuzey-güney doğrultusunda uzanan 2 ahşap hatıl boşluğu görülür. Batı
daki hatıl 0.91 m uzunluğunda ve 0.18 m genişliğinde, doğudaki hatıl ise
1.17 m uzunluğunda ve 0.20 m genişliğindedir. Fırınlı sunağın yaklaşık
3.00 m batısında D 7II 18 plankaresinde ortaya çıkarılan kuzey-güney
doğrultusunda 4.00 m uzunluğunda ve 0.20 m genişliğindeki hatıl boşlu
ğunun,1993 çalışmalarında D 7II 17 plankaresinde saptanan ve b.3329 olarak kodlanmış bir yapının kuzeybatı köşesinden güneye uzanan batı duvannın devamı olduğu saptandı. Bu nedenle fırınlı sunağın yer aldığı mekanın batı ve kuzeybatısının kapalı olduğu anlaşıldı.
Fınnlı sunağın kuzeyindeki D 81L 16-17 plankarelerinin oluşturduğu
alanda kuzey-güney yönünde uzatılmış 3 adet büyük gayıimuntazam hatıla ait boşluklar görüldü (Resim:7). Olasılıkla törenlerde oturmak için
kullanılmış olduğu düşünülen bu hatıllardan batıdaki 2.10 m uzunluğunda
ve 0.18 m genişliğinde, en büyüğü olan ortadaki 3.50 m uzunluğunda ve
0.35 cm genişliğinde, doğudaki ise 3.10 m uzunluğunda ve 0.22 m geniş
liğindedir. Bu hatılların çevresinde, taban üzeıinde çok sayıda dal izi görülmektedir. Bunlar dama ait olmalıdır. Fınnlı sunağın batısında uzanan
D 7II 18 ile D 61L 18 plankareleıinde saptanan basit toprak sert tabana sahip avlu kısmı ise doğudan batıya doğru 0.53 m kot farkı yaparak uzanır.
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Fınnlı sunağın çevresinde pişmiş toprak bir kadın figürini (Resim.Iü), bir
çanak, bir çömlek (Resim:ll) ve bir pota (Resim:12) bulundu.
Etrafı ahşap dikeçlerle oluşturulmuş bir sundurma ile
kutsal yapı, genel görünüşü ile Yunan tapınağının proto-tipi
mektedir (Resim:8).

çevrilmiş bu
intibaını ver-

2.evrenin moloz toprağı içinden 15 kova ç-ç parçası ile 9 kova kemik
toplandı. Ayrıca, pişmiş toprak bir minyatür çanak bulundu. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak kadın figürinleri, bir boğa figürini parçası, bir
kuş figürini parçası, 2 çıngırak parçası, 4 ağırşak ile 13 tezgah ağırlığı, taş
bir perdah aleti, çakmaktaşı bir kesici, bir ezgitaşı ve kemik 8 delici ele
geçti. Kemik delicilerden 4 adedinin ilgi çeken özelliği ise uçlarının, bir
enjeksiyon iğnesi gibi oluklu ve hafif yuvarIatıImış olmasıdır (Resim:13).
2. evre çanak-çörnleği de yine düz, oluk ve dalgalı ağızlı, ağız kenaveya altında tek veya çift, oval veya yas sı tutamaklı çanak ve çömlekler ile pencereli veya yuvarlak delikli meyvelik ayaklarından oluşur.
Bezerne olarak oyuk çizgi, kazı ve silinti bezek görülür.
rında

Özellikle 2. evrede ele geçirilen çanak-çömlek parçaları (Resim:14)
ile pişmiş toprak kadın figürinlerinden (Resim:15). Tepe I'de 1975-1986
dönemi kazılarında ortaya çıkartılmış bulunan mezarlığın sahiplerinin
Tepe III' de oturmuş oldukları kesinlik kazandı. Böylece, 1993 döneminde
Tepe III' de başlatılan araştırmaların sonuçlarının birinci amacına ula şıl
mış oldu. Ikinci amaç olan, mezarlarda ele geçirilen çok sayıdaki maden
eserlerin yapım yerlerinin, yani atölyelerin bulunması için çalışmalara
devam edilecektir.
1994 döneminde gerçekleştirilen kazılardan sonra elde edilen sonuçlardan Orta Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yerleşim merkezi olan İkiz
tepe'nin Samsun bölgesinin Protohistorik çağ mimarisinin yanı sıra sosyo-ekonomik yaşantısının ayrıntılarına ışık tutacağı, özellikle Tepe llI'de
geliştirilen kazılardan sonra bir kez daha anlaşıldı. Bu nedenle de İkizte
pe 'deki kazıların gelecek yıllarda da devam ettirilmesine karar verilerek
ve açma alanının etrafı koruma altına alınarak çalışmalara son verildi.
Kazılar sonucunda ele geçirilen 23'ü müzelik ve ll5'i etüdlük değerdeki
toplam 138 eser Samsun Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.
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ARSLANTEPE ı 994: A FüURTH MILLENNIUM
TEMPLEjPALACE
Marcella FRANGIPANE *

During the 1994 campaign, excavations at Arslantepe brought to
light much of the largest building, (Building IV) in the large public area
belonging to the end of 4 th millennium BC, namely period VIA of Arslantepe. Building IV is now emerging as an extraordinarily huge monumental complex revolving around a large temple. Now that the excavations have been extended we have a better understanding not only of the
nature and the function of the building, but also of the general layout of
the public area as a whole.
The buildings stand on several terraces and have been reconstıucted
and modified several times, but essentially there are three of them comprising one single complex, except for Building i or Temple A, which
was built later, even through there is nothing to suggest that the other
stıuctures had ceased to bu used. Each of these buildings seems to have
had several functions, religious, economic and administrative, but their
dominant formal feature would appear to be that of places of worship.
Building IV is exceptionally large, and despite the vast area already
excavated not all of it has yet been brought to light; it is certainly the
principal building of the whole complex around which other constructions hinged, probably with different functions. The westernmost structure on the highest terrace, where the arsenical copper weapons were
found previously (Building III), is now clearly contemporary to the large
corridor giving access to Building IV, as evidenced by the buttresses

*

Marcella FRANGIPANE, Universita di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologische Den 'Antichita' Scziorıe Palernologia, ITALY.
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linking the row of walls on different levels of both buildings, constituting
one single and very solid wall block. The collapsed roofing of the last
sectionof the corridor leading into Building IV had the typical features of
a higher-Ievel walkway, probably linking the two buildings.
The division of the various functional sectors of Building IV into architecturally and formally distinct parts, carefully exploiting the tertaeing
that followed the slope of the ancient mound, made the structure a unique
building and the earliest known example of a palatial complex whose
pronounced ideological/religious features in the main parts make it possible to define it as a "temple/palace" complex. For this is the first time
that we have found not only religious activities linked with economic/
administrative activities, but alsa an architectural characterisation of the
areas specifically designed to be used for those activities
The large corridor led to these different parts of the building which
were not in direct communication with one another. The first section,
which was probably not roofed, gave access to the storerooms; the second section, which was symbolically separated from the first part by two
pillars, was covered with wood beams and mud and !ed inside the buiIding, namely towards the temple.
The walls in this innermostpaıt of the corridor, in the intial period of
use, were coated with white plaster with two superimposed bands of decoration using different techniques: the upper part had relief decoration
using concentric iozeııges in rows, impressed with a stamp into the wet
plaster; the lower part was made up of red and black painted motifs, although it is not yet possib!e to define the subject matter because only a
smail area has yet been restored, but it was probably complex and figurative from what evidence we have already, All the decoration was covered
again in the second phase in the corridor's use, first by several layers of
white undecorated plaster, and then by a wooden superstructure covered
with mud, probably designed to prop up or simply strengthen the upper
floor.
.
The relief decorations in the corridor are extremely reminiscent of a
similar wall decoration found in one of the buildings from Uruk-Warka
phase III, and it is interesting to see that here again, in addition to the relief rhomboid motifs, there must alsa have originally been red and black
paintings, as evidenced from the fragments of plaster that had fallen into
the filling layers of the structure. Considering that the architectural and
aesthetic/ornamental features of the palatial building at Arslantepe are essentially original, this close correlation with the large Uruk centre in
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tenns of one specific decorative aspect, together with a number of rare
common motifs also in the glyptics, suggests that at the !evel of the elites
a number of iconographic elements representing and emphasising power
were in circulation, over a wide region.
Over 35 metres of the corridor, which resembles a road in the unroofed parts, have been excavated so far. It rises steeply from south to
north following the slope of the mound, leading up to the highest terrace
of the building on which the temp!e stands. Below the mud flooring appears a row of large stone slabs that have been shown to be the covering
of a water run-off channel, which collected the water in the northem part
of the building and drained it off under the road outside the building towards the southern-most edge of the who!e complex. The construction of
a large underground channel is another indication of the elaborate design
of this architectural whole.
The corridor then proceeded northwards into the area that has not yet
been investigated. But it also opened out on the eastem side through a
passage preceded by a few plastered mud steps onto the terrace on which
the temp!e stood, ending just behind the temple. This area, which was
probably not roofed judging from the flooring which was made of small
pebbles and from the lack of any wooden roofing material found there,
must have formed part of the road winding round the temp!e structure
and leading to. the only entrance which was on the eastem and internal
side.
The temple itself (Temple B) is large (14.5 x 11.5 metres) and the architectural features and layout show that it is extremely similar to the
other religious structure (Temple A ) found in earlier campaigns on the
westem edge of the public area, showing that there existed a typical Arslantepe temp!e design. While forming part of the general tradition of religious architecture of a Mesopotamian mould (which ultimately has its
roots in the Syro-Anatolian regions) it nevertheless has a number of original new features based on an underlying pattern which were evidently
adapted to local religious traditions and requirements. The Ilcor-plan is
bipaıtite rather than tripartite, with one large "cella" for worship, about 12
metres long, and a 1'OW of little rooms along one of the long sides, with
three in the earliest temple (B) and only two in the later (A). The central
little room was the entrance room to the temple, but it communicated
with the "cella" through two windows, while the only rea! entry was
through the little side room in the comer. The area corresponding to the
third room in the opposite comer in both temples must have been used a
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staircase leading to the upper floor, even though their structural solutions
differed. Temple B, which was probably built fırst, adopted the traditional solution used by Mesopotamian temples with a narrow longitudinal
wall dividing a small rectangular room through the centre, to support the
staircase. In this room there was no flooring proper, but a simple ground
leve! covered with alayer of large pottery fragments. These had not been
broken on the spot, because it has not been possible to reconstruct any
single one of them, and must have formed a kind of loose foundation at
the bottom of the staircase.
The existence of an upper floor is also suggested in the case of Temple B by the huge blocks of wall that had collapsed in one piece inside
the structure, making it possible to reconstruct the original height of the
walls as five to six metres at least. Under these walls, the remains of the
ceiling that had collapsed onto the floor provide importarıt information
about the type of covering, which was made up of large wooden beams
and plaited plan ts covered with mud. On the floor there were substantial
amounts of materials undemeath the fallerı debris and the internal architectural features were in a good state of preservation. It is now possible to
indicate down the activities that were carried out within this buildings.
The elements linked to worship were almost invariably in two's, The
"cella" with its two simp1e niches on each of the short sides, and series of
multiple niches along the long side facing the entry, contained two altars,
one higher than the other, with a low platform or bench at the sides, in
the centre of the back wall, while the other was larger and lower and 10cated along the long side in front of the windows. In the centre of the
room were two podiums with a slightly concave top surface, on the edge
of a low rectangular basin with a hearth in the centre; near the edge of the
large altar were two small mobile offering tables built of clay, with raised
edges and coated with white plaster. A third offering table, which was
found on the floor still intact, was located near the short side opposite the
altar between the two niches.
Whereas the floor-plan of the two temples at Arslantepe followed the
same patterns, the composition of the materials found in them was quite
different. This is natural when one considers that whereas Temple A
seems to heve been a complete building and was therefore probably used
for many different functions performed by the central institutions, Temple B formed part of a large palatial multi-functional structure in which
each part was dedicated to sorne specific activity. In temple A, most of
the ware was found in the two side rooms which must have been depo ts-
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one for storage and the other for distribution- and there was even a small
room for discarding the clay sealings; but in Building IV these functions
were performed elsewhere, so that the activities performed in Temple B
seem to have been more specifically linked to worship. The pottery was
found almost entriely in the cella and must have been the collection of
the offerings made just before the destruction of the building. Most of the
vessels were found in the northwestern corner of the large room opposite
the main altar and facing the entry. There were large quantities of pottery, almost all of large dimensions, and even though it has only been
possible for the moment to restore part of thern, in addition to the usual
shapes we have found same unique types in the ceramic inventory of Arslantepe. There are two such types, which stand out for two opposite reasons: the first are the two large-necked jars whose general shape is more
or less the same as the comman type in that period, but differing in terms
of their manufacture (chaff-tempered paste and a reddish surface colour)
which evidently recalls the earlier Late Chalcolithic period. These emphasise continuity with the local Late Chalcolithic developments, and indicate, albeit to asmaller extent, that the same manufacturing techniques
continued, and alsa perhaps the local production methods, against the
background of a general and far-reaching change in pottery production at
the end of the 4th millennium.
The second group of pottery comprised three pots: a small redslipped jar with a sharp profile, and two typicallong vessels, probably to
hold liquids, which are identical to highly characterised Mesopotamian
types. The fact that containers of this type are unique in the Arslantepe
repertoire for the time being, despite the large quantity of pottery materials that have been brought to light so far, coupled with the fact that they
were extremely difficult shapes for the local patters to imitate so accurately, suggests that they were imported objects or they had been made
by Mesopotamian craftsmen living locally. This latter assumptiorı would
seem to be the most likely, in view of the features of the paste, which in
at least two out of three cases does not seem to be any different from the
local paste, even though we are still awaiting the results of the chemical
and physical tests.
The presence of a few non-local manufacts, which are only concentrated in one particular elite/worship context, among the probable "offerings" at the temple, whether imported or more likely produced by foreign
craftsmen living locally, is an important indication of close connections
with southem groups, at least at the level of relations between the elites.
The circulation of elements of foreign origin on the premises of the cen-
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tral institutions once again opens up the whole question of the identity
and origin of the dominant class in this very aneient early State society.
The pottery most directly connected with worship was found by the
higher altar near the back wall, made up of typical types from the usual
repertoire of Arslantepe: on one side of the altar, and particularly near the
low platform were three high-stemmed bowls, which were certainly used
for the purposes of worship, whereas on the opposite side there were
three pot made of kitchen ware, which probably contained food (in one
case meat) perhaps for ritual meals. Two rows of pseudo-circular imprints on the floor set out in an orderly fashion before this altar seem to
indicate that there was a plan for making offerings in the ceremonies by
arranging specific places to hold the offering vessels on the plastered
mud floor.
The lateral rooms, unlike the situation in Temple A, contained virtually no pottery at all, and there were very few materials in them in generaL. In the smaIl square corner room giying access to the cella there was a
large grind-stone and a mortar set into the floor together with a number
of stones used as pestles and mullers, indicating that it was probably used
to prepare food to be consumed in relation to the temple activities.
Both the little rooms showed traces on the walls of decoration painted both in red and with rows of concentric rhomboid impressions of the
kind found in the corridor, The presence of wall decorations leading towards the sacred room (the corridor and the rooms on the side of the two
temples) but not in the cella itself emphasise the "secret" nature of the
worship, which has already been indicated by the difficulty of gaining access to the large room, in contrast to the ease of eirculation suggested by
the floor plan of the Mesopotamian temples with a large number of entrances.
The linkage between worship and administration for managing the
goods circulating in the temple environment is also shown in Temple B,
even though we do not have any real kinds of storage here or any concerı
tratiorıs of discarded clay sealings, which are found in other areas of the
buildings specifically set aside for the purpose. In the temple were found
about 50 sealings; two of them, containing numerous impressions of the
sameseal, were found on the floor of the cella near the pots which were
being sealed at the moment the building was destroyed (one of them was
completely intact); all the others were found in two groups in the entrance room close to the window-sill of one of the windows where perhaps they had fallen from a shelf or from an upper floor, probably within
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containers of perishable materials (perhaps sacks?) in which they had
been preserved. These sealings bore the imprints of different seals, of
which at least two have already been found on the clay sealingss of
which large quantities had been discarded in the small room A206 facing
the stores, The-simultaneous presence of the impression of these seals, of
which one is found in the upper layers of A206 and the other in the lower
layers, confirms the linkage between the various activities performed in
the building, and the short space of time that elapsed between the depositing of the first and the last debris layers inside room A206.
Building LV, built on the slope of the mound, comprises two levels,
one considerably higher than the other: the lower level is occupied by the
stores and by a large open space, probably a courtyard, bordered to the
east by other rooms which are yet to be investigated, while the upper level, comprising a large terrace on which the temple starıds, had another
huge structure to the east of it which seems to belong to an earlier construction phase, earlier at least than the last phase in which the temple
was used. Even though it belongs to the large public complex, it might be
separate from the palace. The walls of this structure, of which onlyone
conıer has so far been unearthed, are 2.15 metres thick, with a large base
made of huge square stone blocks, while the upper part is madeof mud
bricks, and is noticeable for its impressive powerful construction. The interior of the room was substantially damaged very shortly after its destruction, suggesting perhaps that it had been sacked or looted. On the
western wallleading towards the temple was a large entrance with steps
made up of large, flat plastered stone slabs, which still has a horizontal
wooden beam set into the floor in front of the threshold on the inside,
probably formıng part of the door frame. To this beam, at the corner of it,
a bowl with curved edges made of a copper arsenical and nickel alloy
was nailed. This alloy was quite common in Arslantepe VIA. This was
used as the suppoıt for the hinge, judging from the typical circular marks
produced inside it by the rotation. The bowl, which still contains almost
intact the four nails with which it was fixed to the wood, is not onlyone
of the very few examples of a metal vessel known to belong to that period, but it is certainly unique in terms of its use (or re-use?). Copper supports as structural elements for a hinge in place of the traditional stone
door socket were not functionally more efficierıt than the stone, and it
was not particularly visible from the outside, which suggests that in this
very ancient phase in the development ofmatellurgy, there was a widespread and indiscriminate use of metal in public and elite environments.
This object is one of so many other examples of advanced metallur-
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gy found in the past at Arslantepe, from the same period, and together
with a gold disc which probably formed part of an omamerıt for clothing
found during the same 1994 season on the floor of the temple cella, reveals the magnitude and the early development of metallurgy in this area
which was rich in metal ore deposits, and the fact that metaIlurgy probably played a prominent role in trade with Mesopotamia during the formative phases of the State.
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Fig.2: Arslantepe. The temple/palaca building
(Build.IV) from the south.
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Fig.3: Arslantepe. Building LV with Temple n From the uorth.
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Fig. 4: Arslantepe. The eorridor in Building ıv.

Fig.5: Arslantepe. The interior of tlıe main Iong
room (cella) of temple B with İn situ materials.
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Fig.6: Arslantepe. The interior of the
tcmple B cella arterthe removal of
the materialson the floor,

Fig.7: Arslantepe.
Ceremonlal
stemmed bowls from temple B.
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Fig.8: Arslantepe. One of the two elongated vessels of Lute Urok typology found in
temple B.
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Fig. 9: Arslantepe. Copper bowl with four nails used as a door-socket.

Fig. 10: Arslantepe. The corner of the monumental stone building with the "copper
door-socket" in situ
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OYLUM HÖYÜK 1994 YILI ÇALIŞMALARI
Engin ÖZGEN *
Ha/ilTEKiN
H. Kübra ENSERT

Gaziantep ili, Kilis ilçesi sınırlan içinde yer alan Oylum Höyük'teki
i 994 yılı çalışmaları, 18 Temmuz- 21 Ağustos tarihleri arasında yapılmış
tır. Bakanlık temsilcisi olarak Gaziantep'. Müzesi'nden Mehmet Onal'ın
katıldığı bu yılki çalışmalar, Hacettepe Universitesi araştırma görevlilerinden Halil Tekin, Dr.H.Kübra Ensert, Antropolog Gülfem Uğur, Arkeolog Atilla Engin, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Kimya
Mühendisi Nazif Uygur, Topograf Adnan Şakar, Hacettepe Universitesi
Arkeoloji Bölümü öğrencileri Uğur Dağ, Mustafa Akyüzlü, İbralıim Tufan, Gökçe Solok, Figen Serim, Gürsu Günal, Süheyla Gedik, Oğuzhan
Koruk, Zekeıiya Aydın'dan oluşan bir ekip tarafından yürütülmüştür.
1994 yılı çalışmalan höyüğün üç ayn bölümünde sürdürülmüştür.
Höyüğün doğu yamacı sistemli kazılar başlamadan önceki dönemde köylüler tarafından toprak çekmek suretiyle tahrip edildiğinden, 1993 yılında
çalışmalar bu alanda yoğunlaştınlmış ve söz konusu alanda yukandan
aşağıya doğru kazıların sürdürülmesine karar verilmişti. Böylelikle, ovadan yaklaşık 22 m yüksekliğe sahip olan höyüğün bu bölümünün tabaka
düzenini oıtaya koymak hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik çalışmalara
1994 yılında da devam edilmiştir.
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Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji-Sanat TarihiBölümü Öğretim
Üyesi, Beytepe 06500, ANKARA .
Arş. Gör. Halil TEKtN, HacettepeÜniversitesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü Araştırma
Görevlisi. Beytepe 06500, ANKARA
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Wllb ve Xlla Açmaları
Bir önceki kazı mevsiminde açılan açmalar arasında en yüksek koda
sahip bulunan Wllb ve Xlla plankareleri 5xıo m boyutlarındaydı. Geçen
yıl her iki açmada yaklaşık i m kadar derinleşilebilmiş ve yüzey toprağı
nın hemen altından başlayan çukurlara rastlanılmıştı. Söz konusu iki açma bu yıl birleştirilerek ıo x lO m boyutlannda tek açma haline getirilmiş
tir. Birleştirilen her iki açmada çöp çukurlarının devam ettiği görülmüş
tür. 1-2 m çaplarında değişen genişliğe sahip çukurlann içlerinde Hellenistik Dönem' e ait seramik parçalannın yanı sıra, koyu renkte kül bulunmaktadır. Çok sayıdaki çukurlar maalesef alt katlara ait mimariyi tahrip
etmiştir. Bu çukurların kimileıinin iç cepheleri ve tabanıarı özenle sıvan
mıştır. Taş temelli bir yapının sadece merdiven bölümünün korunmuş
olarak ele geçmesi, çöp çukurlarının alt kattaki mimariyi nasıl tahrip ettiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu çukurlara açmanın her yanında rastlanılmaktadır. Hellerıistik Dönem'e ait mimariye rastlanılma
ması bu alanın söz konusu dönemde çöplük olarak kullanıldığını akla getirmektedir. Üst seviyelerden beri devam eden çukurlar sona erdiğinde
taş temelsiz kerpiçten inşa edilen dörtgen yapılar ortaya çıkmaya başla
nuştır.

Wllb/Xlla açmasında çok tahrip olmakla beraber 5 yapı katını tespit
etmek mümkün olmuştur. Bu yapı katlarının az da olsa tabanıarı bulunmuş ve bu tabanlar üzerinde ele geçen malzemeler yapı katlarının tarihi
konusunda bize bilgi vermektedir. Tespit edilen 5 yapı katının tabanıarı
üzerinde ele geçen buluntular arasında pişmiş topraktan yapılmış bir at
başı olması muhtemel figürin parçası, bir insan figürini parçasının yanı
sıra üzeri eş merkezli dairelerle bezeli seramik parçalan, üzeri boyalı kap
parçaları, kısmen tamamlanan bir testi, iki minyatür kap, ağız kısnu çizilmek suretiyle bezenmiş bir vazo ve ateşe maruz kalnuş bir bulla ele geçmiştir. Bullanın üzerinde üç mühür baskısı yer almaktadır. Ancak baskı
lar çok siliktir. Maden eserler arasında tunçtan yapılmış iki zırh parçası
(Resim: I, 2), bir ok ucu ve kemik spatula bulunmuştur. Söz konusu açmada dokumacılıkla ilgili olarak çok sayıda taş ve pişmiş topraktan ağır
şak ele geçmiştir.
Wllb/Xlla plankaresinde ele geçen eserlerin özellikle seramik buluntulann benzerleri Kıbrıs'taki merkezlerin yanı sıra Mersin, Tarsus gibi
pek çok Doğu Akdeniz merkezinde M.O. i. binyılın ilk yarısına tarihlenen tabakalarında ele geçmiştir. Adı geçeri plankarede tespit edilen 5 yapı katının bir bütünlük gösterdiği ve M.O.I. binyılın ilk yarısına ait olduğu anlaşılmaktadır.
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X9blAçMAsı

Köylülerin Oylum Höyük'te sistemli kazılar başlamadan önce tahrip
ettikleri bu alanda 1989, 90, 91 yıllarındaki kazılarda çok sayıda mezar ortaya çıkartılıruştı. Ancak kısıtlı sürelerle yapılan bu çalışmalarda gün IŞI
ğına çıkartılan mezarlarla yerleşim alanı arasındaki bağ tam olarak tespit
edilememiş, burasının bir mezarlık alanı olarak değerlendirilip, değerlen
dirilemeyeceği bir sorun olarak kalıruştı. Bu sorunu çözmek amacıyla söz
konusu alanda 5x5 m boyutlarında bir açma açılıruştır. Oldukça dik bir
yamaçta yer alan açmanıu ilk iki evresi çok talırip olduğundan düzenli bir
yapı kalıntısma rastlanılmamıştır. Kemikten yapılıruş ve üzeri bezeli bir
ağırşak ve alt katlardan karıştığı anlaşılan Karaz seramik türüne ait bir
ağız kenarı parçası bu evrelerin dolgu toprağı içinde bulunmuştur. Karaz
seramiği Oylum Höyük'te ilk kez bu yıl ele geçmiştir.
Açmada tespit edilen m. yapı katı bir yangıula son bulmuştur. Bu
yapı evresinin üst bölümünde dağılmış ve ufalanıruş kerpiç kalıntılan bulunmaktaydı. Başlangıçta taş temelolarak düşündüğümüzduvarın üzerinde yalnızca tek sıra bulunan kerpiç yer yer talırip olmuştur. Bu duvarın
kuzeyinde, tek renkli, kaba hamurlu ve en az üç küpe ait parçalar gün IŞI
ğına çıkartılıruştır. Söz konusu parçaların, yapının tabanının üzerinde olmadığı, derinleşme devam edildiğinde küplerin üst seviyelerden kaydığı
anlaşılmıştır. Yaklaşık 90 cm kalınlığındaki duvarın güney bölümünde
önceleri koyu gri ve ardından koyu kırmızı bir dolgu gelmeye başlayınca,
bu duvarın birkaç sıradan oluşan taş temelolmadığı, koyu kırmızı dolgunun altından da kerpiç döküntüleri gelmeye başlamıştır.
Çalışmalar ilerledikçe korunan tek sıra kerpiç üzerinde karboıılaşmış
ağaç hatılların olduğu, ateşten ve tahribattan etkilenen kerpiç duvarıu
odanın içine yıkıldığı tespit edilmiştir. Yapının tabanı bulunduğunda, duvarın konman bölümünün 2.30 cm olduğu, orta boy taşlardan örülen duvann iç yüzeyinin de saman katkılı bir harç ile sıvandığı ortaya çıkıruştır.

Açığa çıkartılan odanın tabanı üzerinde yerinde kırılıruş, dağılıruş
kap parçaları ele geçmiştir (Resim: 3). Bu kaplardan birini tamamlamak
mümkün olmuştur. Tamamlanan bu kap yapının tarihini de vermesi açı
sından önemlidir (Resim: 4). Bu tip kaplar Tel Açana'nıu VII. kat sarayında, yine Ebla 'nın mB tabakasında çok sayıda ele geçmiştir. En az iki
katlı olduğunu düşündüğümüz bu yapının hemen güneyinde 1993 yılında
Zlla plankaresinde ortaya çıkarttığırmz bina ile aynı doğrultuda olması
ve korunan duvar kalıntılarmın aynı koda salıip olmaları höyüğün bu böHimünde M.O. II. binyılın ilk yarısına tarihlenen büyük bir yapının var
olduğunu göstermektedir.
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BB3IbI AÇMASı
1993 kazı çalışmalarının son günlerinde bir köylünün evinin yakının
da bulduğunu söylediği üzeri oksitli tunç nesne temizlendiğinde, bunun
bir heykelcik olduğu anlaşılmıştı. 1994 yılında, köylünün heykelciğin çı
kış yeri olarak gösterdiği alanda 3x2 m boyutlarında küçük bir sondaj
açılmıştır. Yüzey temizlendiğinde tek sıra taş bir duvar ortaya çıkartıl
mış, taban üzerinde tunç fibula parçası (Resim: 5), üzeri bezeli pişmiş
toprak ağırşak ve ince levha halinde bezeksiz altından pandantif, ikinci
yapı katının tabanı üzerinde öğütme taşı, yerinde kırılmış gövdesinin büyük bölümü eksik bir testi bulunmuştur. Açmadaki çalışmalar 1,30 cm derinliğe ulaştığında üçüncü yapı katının tabanı bulunmuş, ancak çalışmalar
köyün içinde yürütüldüğünden açmanın yakınındaki köylülerin kerpiç evlerine zarar verileceğinden daha fazla sürdürülernemiştir. Yapılan bu çalışmada figürinle bağlantılı görülen bir esere veya tabakaya rastlanılma
mıştır.

Oylum Höyük'te 1994 yılında yüzeyde bulunan eserler arasında tunç
bir fibula parçası ve pişmiş toprak figürin parçası (Resim: 6), mezarlarda
çıkartılan eserler arasında iki şişe, bir kadeh (Resim: 7), kase ve iki minyatiir vazo yer almaktadır.

SONUÇ
1993 yılından beri Oylum Höyük'ün doğu yamacında, stratigrafiyi
tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmaların sonucunda, daha önceden
varlığı bilinen Hellenistik Dönem'in altında Klasik ve Arkaik çağlara ait
melzemeler yapı katlarına bağlı olarak ele geçmiştir. Bunun yanında varlığı küçük eserlerden bilinen Orta Tunç Çağı yerleşirni 1994 yılında oldukça büyük olduğunu düşündüğümüz bir yapı ile tespit edilmiştir. Böylelikle 1989 yılından beri sürdürülen kazılarda, Oylum Höyük'te Erken
Tunç Çağı'ndan Hellenistik Dönem'e kadar kesintisiz bir iskanın varlığı
ortaya çıkartılmıştır. Boyutları itibarıyle Anadolu 'nun büyük Höyükleri
arasında yer alan Oylum Höyük'ün Güneydoğu Anadolu'nun bu bölümü
için stratigrafi veren önemli bir höyük olduğu anlaşılmaktadır.
1995 yılındaki çalışmalar önceden
sürdürülecektir.
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ı 994 YILI KAMAN KALEHÖYÜK KAZILARI

Sachihiro OMURA

*

1994 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adına, 15 Haziran- 13 Eylül 1994 tarihleri arasında yaklaşık 60 işçi ile
aralıksız olarak sürdürüldü. Kazının şeref başkanı, Japonya Ortadoğu
Kültür Merkezi Genel Başkanı, Prens Takahito Mikasa' dır. Başkanlığım
daki kazı heyeti, Münih ,Universitesi'nden Daisuke Yoshida, Mamoru
Yamashita, Ankara Universitesi Araştırma Görevlisi Fikri Kulakoğlu,
doktora öğrencisi Masako Omura, Berlin Universitesi doktora öğrencisi
Kimiyoshi Matsumura, Harvard Unlversitesi'nden Prof.Dr.R.H.Meadow,
doktora öğrencisi Hitomi Hongo, Tsukuba Universitesi'nden Prof.Dr.Yutaka Ikeda, Tokyo Gakugei Universitesi'nden Prof.Dr. Akira Mizuta, fotoğrafçı olarak Takao Aoki, Takayuki Oshima, Konservatör Glenn Wharton, Marie Svoboda, Mei-An Tsu ve bazı üniversitelerden katılan öğren
cilerinden oluşmuştur. Bakanlığı Diyarbakır Arkeoloji Müzesi araştırma
cılanndan Ayşe Erdoğdu temsil etti, 13 eylül 1994 tarihinde kazıda bulunan 93 eser Kırşehir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmiştir,
1994 yılı Kaman-Kalehöyük kazı çalışmalannın başarı ile tamamlanmasına katkıda bulunan heyet üyelerine, özellikle, her zaman olduğu gibi, Kaman-Kalehöyük kazı çalışmalarının her aşamasında bilimsel yardım ve ilgisini sürdüren hocamız Prof. Dr.Tahsin Ozgüç' e içtenlikle teşekkürlerimizi sunarım.

1.1994

Yılı

Kaman-Kalehöyük

Kaman-Kalehöyük,
•

Kazılarının Amacı

Ankara'nın kuşuçumu

Dr. Sachihiro OMURA, Japonya Ortadoğn Kültür Merkezi,
Gaziosmanpaşa, ANKARA

100 km
Reşit

güney-doğusunda

Galip Cad, 63/5

189

Kırşehir ili, Kaman ilçesinin 3 km doğusundadır. Bu seneki kazıların iki
amacı vardı: 1.1986 yılında kazısına başlanan Kuzey Açma' da, höyüğün
stratigrafisini kontrol etmek, 2. 1987'de başlanan Güney Açma' daki her
kültür katının mimarlık eserlerini, Kuzey Açma'dakilerle mukayeseli ola-

rak bir bütün halinde incelemek.
1994 yılı kazı projemizi de

şu şekilde

özetleyebiliriz.

ı. Kuzey Açma stratigrafisini aydınlatma çalışmalarına devam etmek,
özellikle, II katın son evresine ait koridor görünümündeki geniş mimari
kalıntıları, karanlık çağı IId evresi, Hitit İmparatorlnk çağı yapılarını ve
Assur Ticaret Kolonileri çağı kalıntıları üzerindeki çalışmaları sürdürmek.

2. Güney Açma'da Demir çağı mimari kalıntılarını çeşitli evrelerine
göre, bir bütün halinde incelemek ve yerleşim alanı planını hazırlamak,
özellikle, Ilc, IId evreleri üzerinde daha geniş ölçülerde çalışmak.

II.

Kazı Açmaları

Kuzey Açma'da ı. kat-Osmanlı Dönemi'ne ait çalışmalar, XXVIIXXVIII plankarelerde, II. kat çalışmaların Xlll-Xv, xxı-XXııı plankarelerde, III. katı Vl-Vll, O-II, XII plankarelerde sürdürdük. Güney Açma'da, ı. kat-Osmanlı Dönemi kazıları, XXXII, LIII, LIV plankarelerde,
II. katta LI-LIII, XXIX, XXXIV, XLVIII plankarelerde sürdürüldü (Resim. 1).

III. Kuzey Açma

Çalışmaları

I. I. Kat Mimarlığı
XXVıı-XXVıııplankarelerde, höyüğürı her yerinde olduğu gibi, yüzey toprağının hemen altında taş temel kalıntıları açığa çıkarıldı (Resim:
2). Temel taşlan arasında kalan boşluklar çok sayıda döküntü taş ve toprakla dolu idi. Bu dolgunun temizlenmesi sırasında, Rl64 yapısı açığa çı
karıldı. Bu Rl64 yapısı kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, dolgu toprak içine kazılan derin çukura, yarım bodrum şeklinde, inşa edilmiştir.
Yapının taş temeli, höyüğün eğimine uygun olarak kuzeye doğru alçalarak devam etmektedir. Dolgu toprak içerisine yarı bodrum kat şeklinde
yerleştirilmiş olan bu oda açığa çıkanldığı zaman, duvarları arası çok
miktarda döküntü taş ve toprak ile dolu idi. R164'ün batı duvarı iki sıra
halinde küçük taşlardan, kuru duvar tekniğinde ötülmüştür. Odanın doğu
ve güney duvarı daha zayıf ve tek sıra taşlarla örülmüş ve dolguya dayanarak inşa edilmiştir. Güneyde höyüğün eğilimi düzeltilmiş böylece oda
da daha derin kazılan çukur içine yerleştirilmiştir.Bununiçin duvarlar gü-
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neye doğru yükselmektedirler. Kuzeye doğru höyüğün eğimi nedeniyle,
taş temel daha alçak olarak görülür ve uzadıkça örgü taşlan azalır. Aynı
durum XLV platıkaredeki i. kat yapısında da gözlenmiş ve R164'ün de aynı yönde inşa edildiği anlaşılmıştır. Bu durum öteki binalarda gözlenmemiştir. Bunlar küçük taşlarla örülmüş kısa sekili yapılardır. Güneyde doğu ve batı köşeleri korunan duvann devamı yoktur; kesilmiş veya güneye
dönmüştür.

Rl64'ün, Rl66'dan daha geç olduğunu düşünüyoruz. Bu konu ileride
yapılacak kazılarda aydınlanacaktır. Rl64'ün tabanı, yer yer, çok sert topraktır. Odanın doğu duvarı kenannda, taban üzerinde, in situ halinde, çanak-çömlekler ve H138 olarak adlandırdığımız ocak bulunmaktaydı.
Ocak, kare şeklinde, duvar içine yerleştirilmiştir. Tabanı taş döşeliydi.
Rl65'te aynı plana giren yapının yönü değişiktir. Doğu-batı yönünde
inşa edilmiştir. Kareye yakın planlıdır. Eğimli olarak inşa edilmemiştir.
Kuzey duvan iki sıra, güney duvan tek sıra taş örülü olarak dolguya dayanmıştır. Odanın kuzeybatı duvannda, yanm daire şeklinde, girinti yapan ocak vardır. Ocağın numarası H135'dir. Yapının kuzeydoğu köşesi
düzgün bir taş sırasıyla bir bölüme ayrılmıştır; nedeni anlaşılamadı. Küllük veya depo olması muhtemeldir. Tabanı bulunmuş, ancak burada R
. l65'in duvarı kesiktir. Bu yapı ve R166'nın yön birliği vardır. Burada devam etmesi gereken duvar tahrip edilmiş olabilir. R165, açıkladığımız
öteki yapılardan bağımsız olarak görünmektedir,
Rl66 olarak numaralandınlan yapı aslında, I'plankare XLV-54G ve
XXVI platıkare XLV-53G i. kat mimarlığının ilk safhasını temsil eden R
3'ün güney ve batı duvarının bir kısmını temsil eder ve böylece R3'ün
planı tamamlanmaktadır. Ayrıca R166, toprak dolgunun içine bodrum
meydana getirecek şekilde inşa edilmiştir. Bu yapının duvarı iki sıra küçük taşlar, kuru duvar tekniğinde örülmüştür. Daha önce I'plankarede
açığa çıkarılan RI, R2, R3'ün birbirleriyle ilişkili olması gerekmektedir.
Bu iki safhalı kompleks XLVII-52G'deki R164'den daha erken bir safhada inşa edilmiş olmalıdır.
2. II Kat Mimarlığı

Kuzey Açma'da ikinci katı temsil eden Dernir-Frig çağı üzerindeki
Vl-Vll, Xlv-Xv, ve xxı-xxıv platıkarelerde devam
ettik. Bu plankarelerde 1986-1993 yılında O-Vıı, XII plankarelerde saptanmış olan Kaman-Kalehöyük stratigrafisini yeniden kontrol etmek üzere çalışmalarımız sürdürüldü. Bilindiği gibi, O-Vll, XII platıkarelerde,
mimari kalıntıların özelliğine ve küçük buluntulara göre, II kata ait dört
çalışmalarımıza
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evre, yani
tı.

yukarıdan aşağıya doğru

Ha, Ilb, Ilc ve Ild evreleri

saptanmış

i

1994'de özellikle, Xıv-XV, xxı-xxnı plankarelerde Ila ve
plankarelerde Ild üzerindeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık,

vı-vn

xıv-xv plankarelerde, 1993 yılında aydınlanan Ila'ya ait kısa duvarIan ve çöp çukurlarından bazılarını kaldırarak kazıya devam ettik. Burada gene aynı şekilde kısa duvarlarla beraber çok sayıda çöp-çukurlannı
açığa çıkardık. Çukurlar birbirini kesmiş; bazılannın duvarlan, tabanıarı
sıvanmıştır. XiV plankarede XXXIX-52, 53G'te tek, ya da iki sıra halinde, kuru taş tekniğinde örülmüş kısa duvarları ve yakınlarındaki taş döşe
meli tabanı inceledik. Ancak bu kısa duvarlarm taş döşerneli tabanının,
aynı yapıya ait olup, olamayacağını belirleyemedik. XV plankarede,
22'ye yakın çöp-çukuıunu kaldırdıktan hemen sonra, XXXVH-52G,
XXXVH-53G'de kısa duvarlara rastlandı. XXXVH-53G'deki tek sıra taş
lı duvar, yapıya ait olmalıdır. Ancak güney ve batı duvarları korunmamıştır.

XXı-XXııı plankarelerde, uzunluğu ıo m, genişliği 3 m'ye yaklaşan
koridora benziyen yapı kalıntılar açığa çıkarıldı (Resim: 3). Koridor duvarları, blok halinde, iri taşlarla, kuru taş tekniğinde örülmüştür. Ancak
bu mimari kalıntıların taban seviyeleri tespit edilememiştir. 1988-1989 sezonunda da, aynı tipe giren kalıntıları, Kuzey Açma'da i, H, Güney Açma'da da H, IV, iX ve X plankarelerinde bulmuştukz. Bu mimari kalıntı
ların höyüğürı ortasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Ila evresine ait diğer
mimari kalıntılara bakınca, bu duvarlarm uzunluğu ve kalınlığı çok farklıdır. Bu koridorların, özel bir yapı değil, resmi bir yapı olduğunu düşü
nüyoruz. Bunların hemen üstünde Osmanlı Dönem'ine ait mimari kalıntı
lara rastlandığına göre, bu koridorların Ila evresinin en geç, yani Demir
Çağı'nın en son safhasına ait olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu mimari kalıntılann fonksiyonunu, 1994 yılı çalışrnalarımızda yorumlayamamıştık. Her koridor'un örgüsü, II. kat duvarlarmin örgüsüne bakınca, çok
zayıftır. Sanki bu koridorlar, uzun süreli değil, kısa süreli bir maksat için
inşa edilmiş izlenimini vermektedir,

Vl-Vll plankarelerde, 1989-1993

yılları arasında

Ild'ye

bağlı

5

yapı

katı aydınlandı-. 1994 yılında da, aynı plankarelerde 3 yapı katı gözlendi.
(I)

Sachihiro Omura, t990
1,5.320-322

Yılı

Kaman-Kalehöyük

Kazı!arı,

XIII. Kaz.

Sonuçları Toplantısı

(2) Sachihiro Omura, 1987 Yılı Kaman-Kalehöyük Kazıları, X. Kazı Sonuçları
(3)

sim 4
Sachihiro Omura, 1993
316-3ı7
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Yılı

Toplantısı ı.

Re-

Kaman-Kalehöyük Kazıları, XVI.Kazı Sonuçları Toplantısı I,s,

1993 yılında kazılan IId'nin 5'ci yapı katına ait R 141 odası kaldırıldıktan
sonra kazıya devam edildi (Resim: 4). Tabanının hemen altında 6'cı yapı
katı görüldü. IId'ye ait duvarlarda olduğu gibi, 6'cı yapı katı duvarları da
tek taş srra halinde örülmüştür, Mimari teknikleri bakımından, bu duvarların da, IId'ye ait olduğunu düşünüyoruz. IId'ye tarihlenen mimari kalın
tıların özelliği, altı noktada toplanabilir. ı. Duvarların çoğu tek sıra taş
halindedir. 2. Mimari kalıntılann çoğu bodrumlu yapılar halindedir. 3.
Duvarların kenannda veya tabanda direk izleri görülmektedir. 4. Odalardaki ocaklar büyük ve iki gözlüdür. 5. Çoğunlukla tek odalıdrrlar. 6. Odaların genişliği yaklaşık 8 m x 8 m, veya 4 m x 4m'dir. IId-I-5 yapı katlarının mimari kalıntılan şiddetli yangın geçirmiştir. IId-6-8 mimari kalıntı
larında yangın izi yoktur.

3. III. Kat Mimarlığı
Kuzeyde XII, O plankarede, 1993 yılı kazılarında izleri görülen "duvarları krrmızı boyalı, sıvalı kerpiç bina"nın aydınlanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü. Bu amaçla, R1l2, RlB işaretli odaların taş temelleri
(Resim: 5), R1l2 kaldırıldığında, bu yapının, daha önce mevcut olan bina
enkazının tesviyesinden sonra, bu tesviye tabakasının üzerine yapıldığı
anlaşıldı ve "yanık bina"ya ait duvarlar ortaya çıkmaya başladı. Ancak,
bu duvarların da III. katın geç dönemine ait çukurlar tarafından talırip
edildiği görüldü. Bu çukurlar temizlendikten sonra, planlan belli olan
odalar içinde araştrrrnalarıınızı sürdürdük.
XII, O'plankarelerde,"yanık binaya ait 5 ayrı mekan, yani Rl48,
R149, R150, R151, Rl56 açığa çıkanldı. Bunlardan R148, Rl50 ve R156'nın
oda, Rl49 ve R151'in de binanın avlusunu oluşturduğu düşünülmektedir.
XLlX-55G'den XLVI-55G'e kadar uzanan ve şimdilik 15 m lik bir kısmı
kazılan avlunun üstü açık olmalıdır. Duvarları, ortalama 60-50 x 35 x 12
cm ölçülerindeki iri kerpiçlerle örülmüştür, Duvarlar, 90 cm yüksekliğe
kadar korunmuş olarak ele geçirildi. Duvarların her iki yüzü de iyi sıvan
mış ve kırmızı boya ile boyanmıştır. Binanın uğradığı şiddetli yangın ve
tahribat nedeniyle, duvarlar sağlam durumda ele geçirilmedi; renklerin
değiştiği, çoğunun da siyahlaştığı görüldü. Duvarların bazı kesimlerinde
iki ayrı renkte (bej ve kırmızı) boyalı olduğu görüldü. Ancak, ele geçirilen sıvaların üzerinde bir motif görülmedi. Sadece Rl50'nin doğu duvarında, kırmızı zemin üzerinde üçgen oluşturan bej renkli bir motif saptandı

Yukarıda da belirtildiği gibi, yangın ve III. kültür katının geç dönemine ait yapı katları tarafından talırip edilen bu binanın tamamının, sağ
lam olarak açığa çıkaramadık. XLVII-54G, XLVIII-54G'deki P 1025 ve
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P997, Rl48 ve R 156'nın duvarlarını tahrip etmiştir. XLVIII-550, XLIX550'deki P 975 de R 149'unbatı duvarına zarar vermiştir, Maruz kaldığı
tahıibat nedeniyle R 150'nin doğu duvarı doğuya kaymıştır. Ayrıca, bu
duvarın R 148 ile birleşen köşesine kadar olan 1,5 m.lik kısmı da ele geçirilemedi. Bu alanda bir kapı veya pencere açıklığı olduğu düşünülebilir.
Rl48 ve R150'de birer seki açığa çıkarıldı. R148'in kuzey, Rl50'nin
boyunca, yaklaşık 20 cm yüksekliğinde ve 35 cm genişliğin
de, sekiler açığa çıkarıldı. Bu sekiler üstünde herhangi bir eşyaya rastlanmadı. R 148'de, seki üstüne düşmüş vaziyette bir iskelet görüldü. Yangın
ve binanın çökmesi sonucu sekiye yapışınış durumda bulunan bu iskelet
de yanmıştır.
batı duvarı

Binanın iki katlı olduğunu kanıtlayacak izler de elimize geçti. Özellikle, daha iyi durumda olan Rl50'nin kazılması sırasında gördüğümüz
iki seviye halindeki ağaç hatılların altında sırt üstüne yatmış iki ayrı iskeletin varlığından anlaşıldı.
Yanık binanın

önemli bir

özelliği,

içinde çok

sayıda

iskeletin bulun-

muş olmasıdır. R150'de 26 iskelet bulundu. İskeletleıin kesin sayısını an-

cak, antropolojik incelemelerden sonra öğrenebileceğiz. Burada özellik
taşıyan bir nokta, binanın üst katında bulunan üç iskeletten ikisinin çocuk
olmalarıdır. Buradaki üçüncü iskeletin yanında bronz bir hançer bulundu.
Buradakiler alt kattaki iskeletlerden daha iyi durumdaydı. Alt kat iskeletleri, binanın yangınından etkilenmişler ve bina çöktükten şonra ezilmiş
lerdir. Bazı iskeletler, tabana yapışmış olarak bulundular. Oteki odalarda
ve avluda da çok sayıda iskelet açığa çıkarıldı. R156'nın henüz kazılma

yan batı kesitinde de enaz 3 iskeletin varlığı görülüyor. Rl48'de, Rl51'de
XLVII-550'de 9 iskelet vardı. Ayrıca i plankaredeki yaklaşık LO iskelet
bunlara eklendiğinde, sayı 50'yi geçmektedir. Henüz çok küçük bir kesimi açığa çıkartılan bu binanın, içinde yaşayanlarla birlikte yandığı kesindir.
"Yanık bina"nın i plankaredeki Rl53 ile olan bağlantısı ve O plankare'deki XLVI-540'de iri temel taşlarıyla örülmüş büyük duvarla olan
ikişkisi de henüz anlaşılamadı.

XLVIII-550'de ve XLVII-550'deki tabanın "yanık bina"ya ait olduğu kesinlikle bellidir. XLVII-550'den sonra, kuzeye doğru, çukurlar tarafından tahrip edilmiş olan tabanın devamını izlemek mümkün olmadı. i
plankarede, XLV-550'de görülen R153'ün taş kaplamalı tabanının güneye uzanan devamı, ancak 1,0 plankare'nin XLV-550, XLVI-550 oıtasın
daki ara duvarı kazısında anlaşılabildi. Bunun için, bu iki yapıya ait ta194

banlann mimari anlamdaki ilişkileri anlaşılamadı. Ancak, aralarında bir
seviye farkı görülmediği gibi, Rl53 ve "yanık bina"nın küçük eserleri
arasında da bir fark yoktur.
XLVI-54G'de iri taşlarla örülmüş duvar, 1993'de kazdığımız daha
geç katlara ait P975, P937, P938, P1086 tarafından tahrip edilmiştir.
XLVI-54G'nin batı kısmı incelendiğinde, burada da yoğun bir tahribatın
olduğu görüldü. Buradaki kalın duvarın, seviyesi bakımından, binamız
tabanından daha aşağıda kaldığı anlaşıldı. Ancak, höyüğün eğilimi ve çukurların yaptığı tahribat göz önünde tutulduğıı söz konusu binamızdan
daha geç olması gerekmektedir.
O plankarede, XLVI-55G, XLVII-55G, XII plankarede XLVIII55G'de açığa çıkanlan avlunun hemen kuzeyinde, R148, Rl50 mimari kalıntılarının seviyesinde, ayrı bir yapının kalmtılan da Rl53 kazıldı. Bu da
yangın geçirmiştir. Tabanı taş döşelidir. U zerindeki iskeletleri bulundu.
I, II plankarelerde, yangın geçirmiş mimari kalıntıların hemen kuzeyinde, yarım daire şeklindeki büyük duvar ortaya çıkanldı. Yarım daire
şeklindeki bu duvar, yangın tabakası kazılarak inşa edilmiştir; yani, yangın tabakasının bir üstündeki seviyeye aittir.

LV. Güney Açma Çalışmaları

I. i Kat Mimarlığı
Güney Açma'da I kat

mimarlığı üzeıinde

LIII, LIV plankarelerinde

çalışıldı.

LIII plankarede, 1993'de görülen i. kata ait R77, R80 yapılan kaldı
sonra derine iniidi. R77 tabandan yaklaşık 10 cm altında, LII56G'de bir Osmanlı çağı mezarına rastlandı. İskeleti, doğu-batı istikametinde uzanmış, yüzü güneye bakmaktadır. Kuzey Açma'da. XII, XXIV
plankarelerde 1992,1993 de Osmanlı çağı mezarlan ile çağdaş olabilir.
Mezar kaldırıldıktan sonra, i. kata ait mimari kalıntılara, R93 rastlandı.
Bu kalıntılar, kuzeybatıdan güneydoğııya uzanan tek sıra taşla kuru taş
tekniğinde örülmüştür, I katta bodıumlu yapılar da vardır. Biz R93 numaralı bu kalınıılan da bodrum tip olarak kabul ediyoruz. Tabanı tazyik
nldıktan

edilmiş topraktır.

LIV plankarede, 1993'te incelenen i. kat yapı kalıntılannı kaldırdık
tan sonra kazıya devam ettik (Resim: 6). I-I katlanndan hemen sonra
R97, R99 işaretli yazılar açığa çıkanldı; bunlann duvar kalınlıkları, 60-
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70 cm ve yükseklikleri yaklaşık SO cm dir. R97'nin kuzeybatı kısmında,
bol miktarda, demir curuf ele geçirildi. Ancak, bu mimari kalıntılarda demircik atölyesine ait bir izi yoktur.
2. II Kat

Mimarlığı

II. kattaki çalışmalanmızı LI, Lll plankarelerde sürdürdük (Resim:
7). 1992,1993 yıllarında açıklanan R69, R70, R96 yapılarını incelemeye
devam ettik R96'nın tabanı altında kerpiç ile örülmüş H41 işaretli ocak ve
onun yanında da, kuzey-güney istikametinde uzayan 0.7 m x 2 ın ölçekli
ince kerpiç örülü kalıntılara rastlandı. R96'nın bitişinde dörtgen planlı bir
oda vardı. Temelleri taş örülü, duvarları kerpiçti. Dıştaki tabanla oda tabanı arasında yaklaşık 1 mlik bir yükseklik farkı vardır. LI plankarede,
R70'in devamı araştınldı. LIl-S3G, LIII-S3G'de, i kata ait mimari kalıntı
lan kaIdırıldıktan hemen sonra, R70'in doğu duvannın devamı ve kuzey
duvan görüldü. Küçük taş ve çamur harçla örülü duvarların kalınlığı 6070 cm arasında değişmektedir. Bazılannın içinde kerpiç örülü dörtgen
odalarm şekli R96 da gördüklerimizin benzerleri idi.

V. Buluntular
I. i Kat Bulunmlar

1. kat buluntuları, her zaman olduğu gibi, çanak-çömlek parçalan yanında, sırsız günlük çanak-çömlek parçalarından, in situ dururnda bulunan iki kınk pişmiş toprak kaptan oluşmuştur. Tam çanaklardan biri
Rl6S'deki taş bölme üzerinde, diğeri ise RI64'ün doğu duvan kenarında,
üzerine düşen taşlarla kırılmış vaziyette bulundu. Beyaz üzerinde mavi
desenli ince işçilik örneği çin porselen parçası da buluntular arasındadır.
Metal buluntulan, çoğu demir olmak üzere, iğneler, halkalar, çiviler
ve nal parçaları oluşturur, Çok sayıda boncuk (Resim: 8-8,9), akik taşlı
yüzüğe ait parçalar, kuka ağacından tesbih tanesi bu katın öteki buluntulandır. R 16S'te iki sikke bulundu. Bu sikkelerden biri çok harap durumdadır. Diğeıinin üzerinde silik olmakla beraber, üç satır yazı ve tarih olarak SI7 rakamı vardır. Diğer buluntular, pişmiş topraktan pipolar (Resim:
8-1), tunçtan cımbız (Resim: 8-S), midye kabuğundan bir bilezik parçası
(Resim. 8-3), kemik ve tunç yüzükler (Resim: 8-2,8-4,9-6), küpe şeklin
de bir obje (Resim: 8-4)'den ibarettir.
2. II. Kat Buluntuları
II. kata ait küçük buluntular koleksiyonumuzu, Ila, Ilc kata ait çok
sayıda boyasız (Resim: 10-6-8,10), boyalı çanak-çömlek (Resim: 10I-S,9,1l), çeşitli tunç fibulalar (Resim: 9-1,3-S,7-8), ok uçları (Resim: 9-
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12), tunçtan mızrak ucu (Resim: 9-14), bir plaka (Resim: 9-13) ve iğneler
(Resim: 8-16,9-9-11); dağ kristali kartal biçimli mühür (Resim: 8-15), taş
tan mühür (Resim: 8-14), fayans skarabe, camdan düğme biçimde objeler,
biley taşlar (Resim: 8-13), pişmiş topraktan ağırşaklar, kemik objeler ve
çişit1i boncuklar (Resim: 8-10-12) oluşturmaktadır.

3. III. Kat Buluntuları

III. kat buluntularının çoğu, Kuzey Açma'da O-II, V-Vll, ve XII
plankarelerde keşfedildi. Höyüğün bu kesiminde, Hitit imparatorluk, Eski Hitit ve Assur Ticaret Kolonileri çağı'na çok önemli buluntular, in situ durumda, gün ışığına çıkarıldı. Hitit imparatorluk çağı'na ait çanakçömlek, hemspheroid mühür, Eski Hitit çağı'na tarihlenen çok sayıda
bulla, kabartmalı vazo parçaları, Assur Ticaret Kolonileri çağı için çok
tipik olan kırmızı astarlı, çok iyi perdahlı çanak-çömlek: yani gaga ağızlı
testi, tek kulplu çanaklar ve bronz mızrak uçlan, hançerler, mühürler,
mühür baskıları, yangın tabakasında, R148, Rl5ü'de ve onlara bağlı avluda bulundular. Assur Ticaret Kolonileri Çağı' na ait ayakkabı biçiminde
tipik bir mühür ve silindir mühür bulundu. III. kat buluntuları arasında,
özellikle Eski Hitit ve Assur Ticaret Kolonileri çağı'na tarihlenen bullalar büyük önemlidir. Eski Hitit Çağı'mn hiyeroglifli bullalan bölgenin tarihi bakımından önemli katkıda bulunabilirler.

VI. SONUÇ
Sunduğumuz verilere göre, Kuzey Açma'daki kazılarda 3 kültür katı
aydınlandı. Küçük buluntulara göre i. katı Osmanlı, II'ciyi Demir Çağı,
III' cüyü Hitit Imparatorluk, Eski Hitit ve Assur Ticaret Kolonileıi Çağı'nın son evresini temsil eder.

1994 mevsiminde Assur Ticaret Kolonileri Çağı 'nın son evresiyle,
yani Kaniş Karum' unun Ib katı ile çağdaş olan Rl48,R15ü ve onlara bağlı
yapı kalıntıları ve küçük buluntular özel bir yapıdan çok, resmi bir binaya
ait oldukları izlenimi vermektedirler. Kaman-Kalehöyük'de daha önce
keşfedilmiş olan çivi yazılı Assurca tablet yanında, yeni bulunan bu seramiğin ve bullalann şekilleri, üslublan ve motifleri de bu tarihi doğrula
maktadır. Bu yapının tam planiyle açığa çıkarılması, Assur Ticaret Kolonileri Çağı'ndaki durumunu öğrenmemize ışık tutacaktır.
Kaman-Kalehöyük, bazı büyük merkezlerin aksine, Hitit Çağı'nın
bütün evrelerini, bir bütün halinde aydınlanmasına katkıda bulunmaya
aday bir merkezdir. Yalnız, burada da Hitit imparatorluk Çağı, Assur Kolonileri ve Eski Hitit Çağı'na bakınca, daha zayıf bir görünüm sergilemektedir.
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1994 ACEMHÖYÜK KAZıLARı
Aliye ÖZTAN*

Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 'nün izin ve
maddi destekleri ile sürdürülen Acemhöyük kazılan 16.7.1994-24.9.1994
tarihleri arasında yapılmıştır.! 1994 yılında ayrıca, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu da kazılara parasal katkıda bulunmuşlardır. 1994 yılı çalışmaları kazı ve jeofizik araştır
maları olarak iki bölümde toplanmaktadır.
I.

KAZıLAR

1994 yılında, önceki yıllarda da çalışılan kuzeybatı açmasında kazıla
ra devam edilmiştir. Diğer alanlardaki temizlik ve mimari detaylan öğ
renmek amacıyla yapılan ufak çalışmalar dışında asıl kazılar 1993 yılında
açığa çıkarılan fırınlarm bulunduğu mutfak alam ile Hatipler sarayı arasında kalan AA/30-31 ve Z/29 plankarelerinde yapılmıştır. Bu kesim Yeşilova Kasabası'mn iki mahallesini birleştiren ve höyüğün ortasına yakın
bir kısmından geçen yolun bir bölümüdür. 1994 yılında bu alanda Assur
Ticaret kolonileri çağına ait II, III ve Iv. katlar incelenmiştir.

*
(1)

Aliye ÖZTAN,Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve

Onasya Arkeclojisi Bölümü, Sıhhiye ANKARA .
1.994 yılı kazılarına Yr. Doç.Dr. Süleyman Özkan, Erzurum Müzesi'nden Hilmi
Ozkorucuklu, Arkeolog Demet Kara...Mimar Sevdim Anıl, D'I'Cf arkeoloji öğrencileri,
Nilgün Gökalp. NimetDemirci. Bem Vniversitesi arkeoloji öğrencisi Leyla Gül katıldılar.
Ayrıca jeofizik ölçümleri İstanbul Universitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden,
Prof.Dr. O.Metin İlkışık. Ar.GÖr. Murat Bayrak, Süleyman Demirel Universitesi Jeofizik
Mühendisliği

Bölümünden Yr.Doç.Dr. Ali Kaya ve Dokuz Eylül Universitesi Jeofizik
Bölümünden, Dr.Mahmut G.Drahor tarafından yapıldı. Kültür Bakanlığını
Aksaray Müzesi'nden Fariz Demir temsil etti. Bütün meslektaşlanma ve öğrencilerime,
özellikle hiçbir maddi katkı beklemeksizin disiplinlerarası ve üniversitelerarası işbirliğinin
en güzel örneğini gerçekleştiren jeofizik bölümleri öğretim üye ve yardımcılarına sonsuz
teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum
Mühendisliği
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AA/31 plankaresinde hemen yüzey toprağı altında, açmanın güney
ucunda Hellenistik Çağ'a ait bir yapının küçük bir duvan ile hemen bunun önünde, açık alanda bulunduğu anlaşılan iki ocak yeri ve bunların
çevresinde yer alan tabanın bir kısmı açığa çıkarıldı. Bu alandaki Hellenistik yapının Assur Ticaret Kolonileri çağı'na ait i. katı tamamen tesviye ederek tahrip ettiği görülmüştür. i. kata ait ancak bir duvar parçası ve
bu duvann tabanının bir parçası ile taban üzerinde bazı androrı parçaları
korunmuştur.

Aynı alanda bu yapı kalıntılarının altında Koloni çağı'nın II. katına
ait bir yapısı açığa çıkanldı. Bu yapı, büyük bir avlu ve beş odadan oluş
maktadır. Doğu ve batı yönlerindeki ikişer, kuzeydeki bir oda büyük avluyu üç yönden çevrelernektedir (Resim. i). Bunlardan yapının ortasında
yer alan avlunun ortasında 1.5 m çapında oldukca iyi korunmuş durumda
bir fırın ile avlunun batı duvarına bitişik yanında bir platformun da yer
aldığı dikdörtgen bir kiler mevcuttur. Fırının içinde ve hemen yanında çanak kırıkları ile taş bir havan eli bulunmuştur. Avlunun kuzey duvarında
ki 65 cm genişliğinde bir kapı ile kuzeydeki tek odaya geçilmektedir. Bu
odanın içinde avluyla ortak olan güney duvanna dayanmış dururnda bir
ocak yer almaktadır. Odanın batısında, avlunun kuzeybatı köşesindeki
küçük, batıdaki diğeri büyük iki oda tamamen açılmıştır. Bunlardan büyük odanın çok iyi sıkıştırılmış toprak tabanı güneye doğru çökmüştür.
Avlunun doğusundaki iki oda ise kısmen açılabilmiştir. Bu yapının
55x50xıo cm ölçülerindeki kerpiçlerden yapılmış duvarları düzgün bir biçimde sıvanmıştır. Bütün duvarlar 60 cm genişliktedir. Yapıda sadece kuzeydoğu duvarında ve köşede taş temel. vardır. Yapıların sadece zayıf
olan yerlerinde ya da eğimli araziye kurulduklarında alçak kotta kalan
yerleri desteklemek için taşların kullanılması, II. katta Acemhöyük'de
pekçok konutta uygulanan bir yöntemdir.

Bu yapının buluntuları pişmiş toprak çanaklar, fincanlar, bir kapak,
kemik saplar, bız, mermerden bir asa başı, taş ağırlık, kolye tanesi olarak
kullanılmış delikli yumuşakca kabukları ve çok sayıda ağırşaktır. .
AA/30 plankaresinde ise Assur Ticaret Kolonileri çağı'na ait i. kat
yukanda sözü edilen köy yolu tarafından tamamen tahrip edilmiştir. Aynı
alanda II. kata ait bir yapının kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir duvan kısmen korunabilmiştir. Bu duvarın batı duvarına sıralanmış in-situ
durumdaki buluntular üç ayaklı bir çaydanlık, tek kulplu bir çanak ve bir
gaga ağızlı testidir.
Önceki yıl Z/30 plankarede bir köşesi açılan II. kata ait yapının AA/
30 ve Z/29 plankarelerindeki uzantıları açığa çıkarılmıştır. Oldukça yük210

sek (1.30 m yükseklikte) olarak korunmuş duvarlan ile tek odalı olan buyapının güneydoğu köşesine yakın bir kısımda ocağı bulunmaktadır. Bu
alandaki II. kat buluntuları ağırşak1ar, mermer ağırlık ve doğu köşede
toplu olarak bulunmuş olan beş ağırşak ile kemikten üç sap, bir yay ve
bızdır.
Z/29 plankarede geçen yıl, açmamn doğu kesitine yakın bir kısımda
bulunan ve bir bölümü açılan III. kat fırının AN30 plankarede kalan kıs
mı açıldı. Fırının hemen doğusunda yer alan bir küpün ise sadece gövdesinin alt kısmı korunabilmiştir. Bu küpün hemen doğusunda aynı alanda
bir başka fırının daha olduğu görülmüştür. Bu yıl açılanlarla birlikte Hatipler Sarayı'nın batısında kalan ve saray mutfağının bulunduğu bu kesimde toplam 12 fırın saptanmış oldu.? AA/30 da sözkonusu iki fırın dı
şında iki de çöp çukuru yer almaktadır. Çöp çukurlarından, açmanın doğusuna yakın (l nolu çöp çukuru) olanında dört çanak, bardak, çaydanlık,çömlek, kemik bız, çekiç ile dört ağırşak; açmanın kuzey kesitine yakın olanında (2 çöp çukuru) dört çanak, boya bezekli bir çömlek, tepsi ve
üç ağırşak ele geçmiştir. Bu açmada çöp çukurları dışında fırınlar civarın
daki III. katın diğer buluntuları ise pişmiş topraktan çanaklar, fincanlar,
demlik, kap altlığı, obsidiyenden bir kap parçası, ağırlıklar, kemik saplar,
bızlar ve ağırşaklardır.
1993 yılında yarısı açılabilen fırınlardan biri de Z/30 plankarede yer
almaktaydı. 1994 yılında Z/29 plankarede çalışılırken bunun da tamamı
açıldı. 1.70 m çapındaki fırının tabanı diğerleri gibi çanak kırıkları ile döşelidir. Bu fırın kuzeyindeki yapının güneybatı duvarına dayanmış durumdadır. Z/29 plankarenin hemen hemen tamamını kaplıyan kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir mekan, buluntularına göre mutfak niteliğindedir (Resim:2). Bu mekanın güneybatı, güneydoğu temellerinin tamamı ile kuzeybatı duvarının bir bölümü kısmen saptanabilmiştir. Bu
alan, yukarıda sözü edilen köy yolunun düzeltilmesi sırasında büyük ölçüde tahrip olduğundan Assur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait i. ve II. katlar tamamen, III. kat ise kısmen yok olmuştur. Mutfak 7 x II m ölçülerinde bir alanı kaplamaktadır. Güneybatı ve güneydoğu duvarlarının temellerinde iki sıra ahşap hatılın olduğu, tamamen çürümüş ağaç yerlerinden anlaşılmaktadır.Ahşap hatılların yanlannın III. katın diğer yapıların
da olduğu gibi çamur sıvalı olduğu görülmüştür. Mutfağın kuzeydoğu
köşesi ve kuzey duvan çöp çukurları tarafından talırip edilmiş, kuzeybatı
duvannın ancak bir kısmı korunabilmiştir. Mutfağın içinde güneybatı ve
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A.Öztan, "1993 Acemhöyük Kazıları" XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 1995,
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güneydoğu duvarlarına paralel durumda ahşap sekiler ve çamur sıvalı
platformlar mevcuttur. Bunların üzerinde korunduğu anlaşılan çok sayıda
kap, kırık olarak ele geçmiştir. Mutfağın ortasına yakın bir yerde taban
üzerinde bir ocak ile hemen bunun kuzey kenarında 40 x 60 cm ölçülerinde düzgün sıvalı bir platform, bunun da kuzeyinde tabandan 40 cm
yüksekte, ağzı güneye dönük bir fırın yer almaktadır. Fırının kuzey ve
batısında çok sayıda andron parçası ile fırının batısında iki fincan, bir
bardak mevcuttur. Mutafakta bulunan ve tümlenebilen diğer buluntular
dört çanak, kulplu tabak, biri konik, diğeri çift kulplu iki bardak, gaga
ağızlı bir testi, bir kapaklı vazo, bir küp, ağırşaklar, kemik saplar, bızlar,
spatül, boncuklar, mermer ve radiolaritten ağırlıklardır. Ayrıca mutfağın
kuzeybatı köşesinde toplu olarak yedi ağırşak ele geçti.

1994 yılında sadece AA/30 plankarede IV. kat aı·aştırılmıştır. Bu
alandaki III. kat fırım dışındaki kısımda IV. kat araştırıldı. Açmanın batı
kenanna yakın bir alanda IV. kata ait iki mekan açığa çıkarıldı. Bunların
doğusunda IV. kat için tipik olan dikdörtgen biçimli bir fırın mevcuttu.
IV. kat yapılan taş temelsiz 40-50 cm genişliğinde kerpiç duvarlıdır. Bu
katın bulunmları çan biçimli bardaklar, çömlek, ağırşaklar, kemik saplar,
spatül, pişmiş toprak hayvan figürini, havan eli, taş ağırlıklar, obsidiyen
delicilerdir.

2. JEOFlzlK ÖLÇÜMLERl
Dr.Mahmut G.Drahor tarafıııdan başlanan özdirenç ve doğal uçlaşma
yöntemleriyle yapılan ölçümler 1991-1993 yılları arasında Acemhöyük'de
höyük ve Aşağı Şehirdeki köyevlerinin arasında kalan alanlarda sürdürülmüştür.ô 1994 yılında Prof.Dr.O.Metin İlkışık ve Yrd.Doç.Dr.Ali Kaya
höyükde özellikle Sarıkaya ve Hatipler sarayları arasında kalan ve daha
önce söz konusu yöntemlerle incelenen alanda manyetik ve elektromanyetik ölçümler yapmışlardır. Bu çalışmalar sonunda dört farklı jeofizik
yöntemi ile taranan bu alanda saraylarla çağdaş yanmış bir binanın varlı
ğı saptanmıştır. Bu sonuçlar 1995 yılında yapılacak kazılarla irdelenecektir.
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M.G.Drahor, "Acemhöyük Özdircnç ve Doğal Uçlaşma Çalışmaıarı-1992" IX. Arkeometri
Ankara 1994, s. 1-6; M.G.Dcahor, "Arkeolojik Araştırmalarda Doğal
Gerilimin Işleyişi (Mechanism)" X. Arkeomeiri Sonuçları Toplantısı, Ankara 1995. s. 234-
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1994 ULUBURUN BATlGI KAZISI (KAŞ) SON
KAMPANYA
Cemal PULAK*

Sualtı Arkeolojisi

Enstitüsü (Institute of Nautical Archaeology-INA)
yürütülen, Antalya ilinin Kaş ilçesi yakınlarındaki Uluburun
açığında bulunan Geç Tunç Devri'ne ait batık gemi üzerindeki kazı çalış
malarının onbirinci ve sonuncu kampanyasına, 15 Haziran-IS Eylül 1994
tarihleri arasında devam edilmiştir',
tarafından

Kazı ekibini Cemal Pulak (başkan), Profesör George F.Bass,
Dr.Donald A.Frey, James A.Goold, Robin C.M.Piercy, Tufan Turanlı ile
David Perlman ve Tom Sutton (sualtı hastalıkları uzmanları); arkeologlar
Michael Fitzgerald, Dr.Faith Hentschel, Nicolle Hirschfeld, Sheila Matthews, Christopher Monroe, Lillian Ray ve Dr.Patricia Sibella, Osman
Unsal; lisansüstü arkeoloji öğrencileri Brendan Mc Dermott, Stephen Paris, Edward Rogers ve Mark Smith oluşturmuştur. INA 'nın, Bodrum Sualu Arkeoloji Müzesi'ndeki konservatörleri Claire Dean, Margot Healey,
Claire Peachey ile Jane Yıldınm'a, INA elemanları Güneş Ozbay ile GüIser Sınacı ve konservasyon öğrencileri Paula Aıtal-Isbrand, Wadeea Boutros, Norine Carroll, Franca Cole, Margot Healey, Catherine Magee,
Mohammed Moselhy, Won Ng, Asaf Oron, Emily Williams yardım etmişler, malzeme çizirnleri ise INA elemanlarından Sema Pulak tarafın
dan yapılmıştır. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Harun Ozdaş tarafından temsil edilmiştir.

Her yılolduğu gibi, kazı ekibinin bir kesimi yine Uluburun'un güneydoğu yamacındaki kayalıkların üzerine kurulmuş olan kazı kampında,
diğer bir kesimi de batığın hemen üzerinde dernirlenen INNnın araştır-

*

Dr.Cemal PULAK, Institute of Nautical Archaeology P.O.Drawer HG. College Station
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Uluburun batığı ile ilgili yayınların listesi için Kazı Sonuçlan Toplantısı'nda çıkan 1991,
1992 ve 1993 Uluburun kazı sonuçları raporlarına bakınız.
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ma gemisi Virazon' da kalmışlardır. Dalış, plan çıkanna ve kazı teknikleri
büyük ölçüde daha önceki kazı raporlarında belirtildiği biçimde uygulanmıştır.

Günde iki kez olmak üzere, en az beş saat ara ile haftanın altı günü
sürdürülen 20'şer dakikalık dalışlar sonucunda 42-60 metre derinlikleri
arasına toplam 1.857 dalış gerçekleştirilmiş ve kazı alanında toplam 606.5
saat çalışılmıştır. Böylece, kazının başladığı 1984 yılından bu yana Uluburun batığına yapılan toplam dalış sayısı 22,413'e, su altında geçen toplam kazı süresi ise 6,612.5 saate ulaşmıştır.
Kazısı henüz tamamlanamayan bir bölüm ile batıktan henüz çıkarıl
mamış olan bakır külçeler, bir büyük küp (pithos) ve iki adet taş çapanın
üzerindeki çalışmaların 1993 yazında iki aylık kısa bir kampanya ile ta-

Bu nedenle, haziran ve temmuz ayların
da yapılmasına karar verdiğimiz 1993 kazı kampanyası Uluburun batığı
için son sezon olarak tasarlanmıştı. Ancak, 1993 sezonu sırasında batıkta
ki son bakır külçelerin de kaldırılmasıyla gemiye ait bazı yeni ahşap kalıntıların ortaya çıkması bu düşüncemizde ne denli yanıldığımızı gösterdi. Son derece kötü durumda olan ve yüzeye çıkarılması sırasında büyük
zarar görerek önemli bilgi kaybına neden olacak bu malzemenin kaldırıl
madan önce in situ olarak tamamen su altında incelenmesine karar verilerek kazı sezonunun iki hafta daha uzatılması uygun görülmüştü. Uzatma süresi içinde de ahşap kalıntıların gerektiği şekilde incelenememesi,
kazının tamamlanmasını 1994 sezonuna bırakmamızı zorunlu kılmıştı.
mamlanabileceği düşünülmüştü.

Bir önceki kampanya sırasında dökümantasyorıu tamamlanamayan
ahşap kalıntılar ile kazısına henüz başlanmamış olan bir alanın 1994 kampanyası sırasında iki ay kadar kısa bir sürede tamamlanabileceği tasarlanarak, kazı süresi 15 Haziran- 15 Ağustos tarihleri olarak saptanmıştı. Ancak, ahşap kalıntıların üzerindeki işlemlerin tasarlanandan daha uzun sürmesi ve kazı alanının merkezi kısmındaki büyük kayalığın batısında yer
alan bölümün tahminimizden daha derin ve özellikle ufak buluntu açısın
dan oldukça zengin katmanlardan oluşması, kazı süresinin eylül ortaları
na kadar uzatılmasını gerektirmiştir.

1994 kampanyası çalışmalarını genelde üç gıupta toplayabiliriz. Bunsırasıyla: batık alanının merkezi kısmında yer alan ve kazısı henüz tamamlanmamış alanların kazılması; batık alanı olarak saptanan bölgenin
dışında kalan ve özellikle daha sığ kısımdaki bölgenin kazı alanına dahil
edilerek tamamen kazılması; ve 1993 yılında bakır külçelerin tamamen
kaldırılmasıyla oıtaya çıkan gemiye ait ahşap kalıntıların incelenerek yülar
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zeye çıkarılması şeklinde özetlenebilir. Bu faaliyetlerin yanısıra, kazı alanının bilgisayar yardımı ile üç boyutlu topografik haritasının çıkanlması
da gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).
Kazı alanının merkezi kısmındaki çalışmaların büyük çoğunluğu bu
sezon da K-PI5, L-PI6, N-PI7, N-PI8, ve N-PI9 karelerinde yoğunlaşmış
tır (Resim.2). Bu bölümdeki çalışmalar, henüz kazılmamış alanların tamamlanması ve önceki kampanyalar sırasında tespit edilen gemi omurgası ile kaplama tahtalarının incelenerek çıkarılmaları, ahşap kalıntıların tamamen kaldırılmasından sonra altındaki tabakaların anakayaya ulaşınca
ya dek kazılması şeklinde geçmiştir. Bu kısımdaki kazı çalışmaları özellikle batık alanının ortasında yer alan büyük kayalık çıkıntının batı ve kuzeybatı taraflarında (K-PI5 ve L-PI6 kareleri) yapılmıştır. Burada bulunan külçe, pithos ve taş çapa gibi büyük malzeme daha önceki sezonlarda
kaldırıldığından, hemen ufak buluntuların ve gemiye ait dağınık durumdaki ahşap parçaların kazısına geçilmiştir. Ancak, kazı sırasında çok miktarda çekirdek, tohum, yaprak, v.s. gibi çeşitli organik kalıntıların yanısı
ra boncuk ve dağınık durumdaki ahşap parçaları ile karşılaşılması nedeniyle, kazı hızı umulandan çok daha yavaş seyretmiştir. Yine de, 1994 sezonunun önemli buluntularından birçoğu bu kısımda ortaya çıkmıştır.
Bunlar arasında Kıbns üretimi çeşitli seramik kaplar (yağ kandilleri, beyaz astarh kıımızı boyalı kaseler [White Slip II] ile traşıanmış yüzeyli,
beyaz astarlı ufak maşrapalar [White Shaved juglets]), matara kaplar,
üzengi-kulplu testiler, şimşir ağacından olduğunu sandığımiz çift kanatlı
bir yazı tahtasının (diptych) kanat veya yapraklarından biri yaprağı (Resim: 3)2 ile yuvarlak bir kutu kaidesi, fildişinden haşhaş kapsülü biçiminde ufak bir asa topuzu (Resim: 4), suaygırı dişi', deniz kabuğundan yapıl-
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1994 sezonunda bulunan yazı tahtası kanadı, 1986 kampanyası sırasında pithoslardan birinin
içinde bulunan yazı tahtasından (KW 737) biraz daha uzun ve dar olmasının dışında aynı
özellikleri göstermektedir. llk yazı tableri için bakınız; G.F.Bass, C.Pulak, DıCcllon. and
J.Weinsteİn, ''The Bronze Age Shipwreck at Uluburun: 1986 Campaign", AmericanJournal
of Arlıaeology 93 (19S9) 10-11. resim 19; Rf'ayron, "The Uluburun Writing-Board Set",
Anatolian Studies 41 (1991) 99-106; P.Warnock and M.Pendleton. "The Wood of the Uluburun Diptych", Analolian Studies 41 (1991) 107-10; D.Symington. "Late Bronze Age Writing-Boards and Their Uses: TexuaI Evidenee from Anatolia and Syria", Anatolian Studies
41 (1991) 111-23; G.P.Bass. "A.Bronze-Age Writing-Diptych from the Sea of Lycia",
Kaadmos 29.2 (1990) 168-69; M.Pendleton and P.Warnock, "Scanrıing Electron Microscope Aided Wood Indenhtification of a Bronze Age Wooden Diptych", IAWA Billlelin
n.s.11.3 (1990) 255-60; C.Sirat. "Les tablettes a ecrire dans le monde Juif", in E. Lalou ed.,
Les tablettes aecrire de l'untiquite al'epoque mederne. Bibliolagia 12 (Brepeols 1992) 52,
59 Resim: ı.
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1994 karrıpanyasıuda bulunan KW 5187 envanter numaralı diş ile birlikte, 7 adediazı dişi, 6
adedi de köpek dişi olmak üzere batıktaki toplam su aygın dişi sayısı 13'e ulaşmıştır. Su
aygın dişlerinin yanı sıra, biri kısmen kesilmiş diğeri ise tam olmak. üzere iki adet de fil dişi
ele geçmiştir.
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ma yüzükler-, oldukça aşınmış durumda ele geçen siyah taştan ufak bir
silindir mühür, çeşitli terazi ağırlıkları, kurşun balık ağı ağırlıkları ile
bronz olta iğneleri, biley taşı, bronz bız veya iğne ile bronz matkap türünden aletler, bronz mızrak ile ok uçları gibi silahlar, pide biçimindeki bakır külçelerine ait parçalar, kobalt mavisi cam küıçeleri, aşık kemiği, çok
sayıda denizkabuğu fosilleri, devekuşu yumurtası ile kaplumbağa kabuğu
parçalan, mühür taşı büyüklüğünde mercimek biçimli bir kalsedon boncuk ve çok sayıda çeşitli malzemelerden yapılmış diğer boncuklar ve birçok organik kalmtı bulunmaktadır-, Ayrıca, batıkta şimdiye kadar görülmeyen tipte, çift kulplu ufak bir küp veya pithos da burada elde edilen
buluntular arasındadır. Sözkonusu pithosun içinde iç içe yerleştirilmiş
Kıbrıs yapımı iki adet beyaz astarlı kırmızı boyalı kase (White Slip II)
ile bir adet köşeli omuzlu kase olmak üzere toplam üç parça kap ve bir
de şimşirden yapıldığını sandığımız oval biçinıli bir kutu kapağı ortaya
çıkmıştır. Bu pithosun da Kıbrıs üretimi seramik kaplar ile ele geçmesi,
gemide Kıbrıs seramiği içerdiği kesinlikle saptanabilen pithosların sayısı
nı üçe yükseltmiştir. Toplu olarak aıtaya çıkan Kıbns seramiği grupları
arasında ele geçen pithos parçaları da göz önüne alındığında, Uluburun
batığındaki toplam on adet pithostan en az beşinin seramik kaplarile doldurulduğu anlaşılmaktadır. Pithosun içindeki milin elenmesi sonucunda
ayrıca çok sayıda akik ve fayans boncuk, ip parçaları, ve çeşitli organik
kalıntılar elde edilmiştir. Pithosun kaldınlmasıyla ortaya çıkan ve fonksiyonu önceleri anlaşılamayan birkaç parça ince ve yas sı ahşap parçanın
daha sonra gemiye veya sandalına ait kürek parçaları olduğu anlaşılmış
tır. Yine bu kesimde parçalanmış olarak ele geçen fayans bir silindir mühür, üzerinde yer alan değişik türdeki bitki motifleri ile birbirinden ayrı
lan üç geyikli betimlemesi ile tipik Mitanni özellikleri göstermektedir.
Uluburun mühürlerinin yayın çalışmalarını yapmakta olan Dr.Dorninique
Collon, mühürümüzdeki geyik boynuzlarının tipik Mitanni örneklerinden
biraz farklılık gösterdiğine dikkatimizi çekmekteyse de bu türdeki mühürlere Alalakh ve Beth Shan'da çok sayıda rastlandığına işaret etmektedir. En sık olarak Filistin bölgesinde görülmeleri nedeniyle, bu mühür tü(4)

Son sezerıda çıkan dört yüzük. ile birlikte batıktaki toplam yüzük sayısı 28'e ulaşmıştır. Yeni
bulunan yüzüklerde de, bu türdeki yüzüklerin dış yüzeylerinde bulunan ve olasılıkla renkli
cam parçalannın bitüm ile yapıştınlmasından oluşan üç değişik desenden biri yer almakta-

(5)

Evvelki

dır.

yıllarda olduğu

gibi, 1994 sezonunda da tüm kapların içindeki mil toplanarak yüz-

dürme (flotasyon) tekniği ile içlerindeki organik kalmtılar ayrılmıştır. Bu yöntem özellikle
batık alanındaki en alt katmanlardan elde edilen mile uygulanarak. çok miktarda organikkalıntı elde edilmiştir. Yeni toplanan kalıntılar henüz incelenmediğinden gemi için yeni olabilecek bitki türlerini içerip içermediği henüz bilinmemektedir. Besin maddesi cinsinden olan
organikkalıntılann genel bir listesini 1993sezonuraporumuzda vermiştik.
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rünün Suriye'ye bu bölgeden
mektedir.

yayılmış olabileceğini

de

ayrıca

ifade et-

1994 sezonunun kuşkusuz en önemli çalışması, varlığı ilk kez 1990
kampanyası sırasında saptanan, ancak üzerlerindeki bakır külçeler ile diğer ağır malzemenin çıkarılması sırasında zarar göımemesi için tekrar
kumla örtülerek emniyete alınan geminin ahşap parçaları üzerinde (NI617 ve 016-17 kareleri) yapılmıştır. 1984 kampanyası sırasında tekneye ait
ahşap kısımların korunup korunmadığını anlamak amacıyla batık alanı
nın merkezi bölümünde yer alan, ve tekne kalıntısına rastlama olasılığı
nın en fazla olduğu ve nispeten kalınca bir kum tabakası ile örtülü kısım
da (M-0l5 kareleri) açtığımız sondajda, geminin omurgası ile omurganın
iskele ve sancak tarafındaki burma tahtalarına (omurgaya bitişik olan
kaplama tahtaları) ve yalnız iskele tarafında korunmuş olan ikinci ve kıs
men de üçüncü sıra kaplama tahtalarına rastlanmıştır. Ahşap korunması
açısından hiç elverişli olmayan kayalık bir zemin üzerinde oturmuş geminin büyük bir bölümü çürüyerek yok olduğu halde, teknesinin günümüze
ulaşan yaklaşık % 2 lik bir bölümü, gemi yapım tekniği konusunda bize
verdiği bilgi açısından eşsiz bir değer taşımaktadır.
Bu sınırlı miktardaki ahşap tekne elemanlarının incelenmesi sonucunda Uluburun gemisinin, tekne kabuğunun gemi iskeletinden önce inşa.\t edildiği ve denizde seyretınek amacıyla inşaa edilen en eski örneğini
1.0.4. yüzyılın sonlarına tarihlenen Girne batığında gördüğümüz, tekne
kabuğunun ilk olarak inşa edildiği bir yöntemle yapılmış olduğunu önceki raporlanmızda belirtmiştik. Sözkonusu tekniğin Gime batığından yaklaşık bin sene önce denizaşırı seyir amacıyla inşaa edilen gemilerin yapı
mında da kullanıldığını böylelikle saptamış bulunmaktayız. Ancak, Uluburun gemisinin en önemli elemanı olan omurga (karina) konusundaki
detaylı bilgi, bu elemanın 1993 sezonu sırasında kaldırılması sonucunda
elde edilmişti. N-0l4, N-0l5- ve N-0l6 karelerinde yer alan omurga ile,
burma tahtaları ve kaplama tahtalarından oluşan 1.75 metrelik bir bölüm
en ince detayına kadar yerinde incelenmiş, ancak bu çalışmalar sırasında
geminin diğer önemli elemanlarından olan ve tekne kabuğunun tamamlanmasından sonra yalnız destekleyici amaçla yerleştirilen kaburgalara
(posta) veya kaburgaları kaplama tahtalarına tutturmada kullanılmış olabilecek bağlantı elemanına ait hiçbir ize rastlanmamıştır, Sözkonusu kalıntıların tespitine yönelik detaylı ve geniş kapsamlı bir inceleme gerektiği halde, bu ahşap elemanların çıkarılmalan zaman azlığı nedeniyle bir
sonraki kampanyaya ertelenmişti. Bu nedenle, 1994 kampanyası Uluburun batığı için ayn bir önem taşımaktaydı. Geminin 28 cm eninde ve 22
cm kalınlığındaki omurgası 1993 sezonunda yeriııden kaldınldığında,
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omurganın dış yüzeyinin kaplama tahtalan ile aynı seviyede olduğu gözlenmiş ve bu haliyle ancak ilkel bir omurga işlevi görebilen bir eleman
olduğu anlaşılmıştır. Bu önemli buluş sayesinde, gemi yapım tekniğinin
Akdeniz'de geçirdiği evreleri teorik safhadan çıkararak gerçek arkeolojik

gözleme dayanan bir süreç içinde görmek artık olasıdır.

.

1994 sezonunda gerçekleştirilen ahşap üzerindeki çalışmaların tamamı, üçüncü ve dördüncü bakır külçe sıralannın altındaki ahşap kalıntıla
rın incelenmesi, kayda geçirilmeleri ve yüzeye çıkarılmalarından ibarettir. Ahşapların üzerlerindeki tonlarca bakır külçenirı ahşabı kayalara bastırarak

ezmesi sonucunda, buradaki ahşap elemanların, batığın daha üst
bölümlerinde bulunanlara oranla çok daha kötü durumda oldukları gözlenmiştir. Yine de, yeni çıkan ahşap malzeme arasında korunagelen
omurga parçası ile en az altı sıra kaplama tahtasının incelenmesi bize geminin yapım yöntemiyle ilgili olarak çok daha fazla bilgi vereceği daha
1993 sezonunda anlaşılmıştı. İki sıra bakır külçenin altında sıkışıp kalan
ahşap kısımlar, birbirinden tamamen kopuk durumda olduklarından bu
bölümde korrıunagelen ahşap elemanların birbirleriyle olan ilişkilerini
anlamamızı zorlaştırmaktadır. Bu iki bölüm arasındaki ilişki, özellikle
üçüncü külçe sırası altında, yani eğimli zeminin derin kısmında yer alan
ahşap kalıntıların eğim boyunca kayarak deformasyona uğramış olmalan
nedeniyle ancak güçlükle anlaşılabilmektedir. Sözkonusu kalıntıların
1993 sezonu sırasında çıkarılan ahşap bölümden daha kötü durumda olmasının başlıca nedeni deniz dibinin bu kısımda yaklaşık 45 derecelik bir
eğirnde bulunması ve üzerinde yer alan ağır bakır külçelerin aşağıya doğ
ru kayması nedeniyle ahşaba zarar vermiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bölümde yer alan ahşap kalıntılar arasında bir, iki ve üçüncü sıra
kaplama tahtaları düzgün biçimde korunmuşken, dördüncü ve beşinci sı
ra kaplama tahtalannın arası gittikçe açılmakta ve tahtalan birbirine tutturmak için kullanılan meşe zıvanalar ara boşluğunda açık şekilde seçilebilmektedir. Altıncı kaplama tahtası sırasına gelindiğinde ise bu zıvanalar
kırılarak koptuklanndan kaplama tahtaları birbirinden tamamen ayrılmış
lardı. Bir miktar omurganın (kaıina) da bu bölümde koıunmuş olması nedeniyle, 1993 sezonunda çıkaı'ttığınuz ve 1.75 metre uzunluğundaki omurga ve iki sıra kaplama tahtasından oluşan ahşap bölüm ile bağlantı kolayca kuıulabilmektedir. Buna göre, omurganın yanı sıra en az altı sıra kaplama tahtasının bulunduğu açık biçimde görülmektedir. Yani, 1993 sezonunda çıkarılan ahşap bölümde yer alan kaplama tahtalanndan en az dört
sıra fazla kaplama tahtası ortaya çıkmış bulunmaktadır. Burma tahtasın
dan başlamak üzere, geminin kaplama tahtaları ilkin dar (c.l5-16 cm) sonra da geniş (c.25 cm) bir tahta ile eşleştirildikleri görülmektedir. Bu kı
sımdaki en ilginç konstrüksiyon özelliği ise altıncı sıra kaplama tahtala220
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rında çapraz veya
biçimli bir ek yerinin bulunmasıdır. Uluburun batı
ğının kaplama tahtalan arasında korunmuş olan tek ek yeri budur.

Dördüncü bakır külçesi sırası altında yer alan ahşap tekne kalıntıları,
buradaki zeminin bir üst sıradaki külçelerin bulunduğu zemine göre daha
az eğimli olması nedeniyle daha iyi korunmuşlardır. Yine de, bu bölümde
yer alan kaplama tahtaları. üzerlerine yerleştirilen bakır külçelerin ağırlı
ğı nedeniyle zemin şekline uyarak deformasyona uğramış, yani kavisli
veya içbükey bir görünüm almışlardır. Toplam bir metre kare kadar gayet
sınırlı bir alana yayılmış kaplama tahtalarının kuzey tarafında bulunan
omurganın çok ufak bir kısmının korunmuş olmasına karşın, kaplama
tahtalarının durumu nispeten iyidir. Kaplama tahtalarının üzerinde yer
alan ve omurgaya dik açı yapacak biçimde yaklaşık 30 cm aralıklarla döşenmiş olan yuvarlak kesitli ahşap parçalarının ilk önce geminin kaburgalan olduğu sanılmışsa da, bunların sonradan bakır külçelerine yataklık
yapmaları için kaplama talıtaları üzerine geçici olarak yerleştirilen ağaç
dalları oldukları anlaşılmıştır. Bu dal parçaları bakır külçelerinin ağırlığı
nı dağıtmak suretiyle kaplama tahtalan üzerindeki etkisini azaltmakta,
böylelikle kaplama tahtalannın yerinden oynamasını önleyerek teknenin
su sızdırmazlığını sağlamayı amaçlamaktaydı. Hiç bir dal parçası kaplama tahtalarına veya omurgaya herhangi bir şekilde nıtturulmamıştır, Dalların üstlerinde ve aralarında, yine tekneyi ağır külçelerin etkisinden korumak amacıyla döşenmiş çok miktarda çöven otu (Sarcopoterium spinosum), çeşitli otlar, Çalı-Çırpı ve ağaç yaprakları yer almaktadır.
İncelenmeleri tamamlandıktan sonra, ahşap elemanlar özel kasalar
içinde su yüzüne çıkartılarak korunmaya alınmışlardır. Kasalarm taşın
malan sırasında ahşapların zarar görmemeleri için yüzeye balonla çıkanl
maları yerine, dalgıçlar tarafından deniz dibinde yürüyerek yavaşça kıyı
ya taşınmaları tercih edilmiştir. Elde edilen ahşap malzeme son derece sı
nırlı ve kötü durumda olmasına rağmen Uluburun gemisi, Akdeniz'de
Tunç Devrine ait denizaşırı seyir amacıyla inşa edilen tek gemi olarak bize sağladığı bilgi bakımından son derece önemlidir.

Her iki ahşap bölümürı altı (N-P17 ve N-PI8 kareleri), geminin batışı
yukan kısımlardan yuvarlanarak gelen çok sayıdaki malzemeolarak toplandığı bir bölge oluşturmaktadır. Bu kısımlarda elde
edilen buluntular arasında fildişinden bir akrobat figürini, bir asa (Resim:
4), asa parçası (Resim: 4) ve nar biçimindeki ufak bir asa topuzu (Resim:
4) ile üç adet ağırşağı; deniz kabuğundan bir yüzüğü; aşık: kemiğini, amphora tıkaçlarını; birçok akik, cam, fayans, kehribar ve devekuşu yumurtası kabuğundan boncukları; mavi camdan yapılma pendantif tipi Miken
sırasında
nin doğal
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boncuklanru; kurşunlu kalay/gümüşten yapıldığını sandığımız hilal biçimli pendantifler ile tanrı Bes figürinlerinden oluşan pendantif veya baş
ka bir amaçla kullanılan parçaları; kemik bir pendantifi; devekuşu yumurtası parçalarını; Kıbrıs üretimi seramik kapları ("White-shaved juglet," "White Slip II" türü beyaz astarlı kırmızı boyalı kase); kobalt mavisi
ve turkuaz renkli cam küıçelerini; hematit terazi ağırlıkları ile hayvan biçimli bronz ağırlıkları; bronz terazi darası parçalarını; mercimek biçimli
steatit ve akik boncuk veya mühürtaşı malzemelerini, mercimek biçimli
steatit bir Miken mühürünü. steatit bir skaraboid boncuk ile yazısız amatist bir skarabeyi ; bronz el aletleri ve olta iğneleri ile bir pide biçimli bakır külçesini sayabiliriz. Bunların yanısıra çok miktarda organik buluntu
ve binlerce Murex türü deniz kabuğuna ait kapakçıklar (o-perculum) elde edilmiştir.
Önceki kampanyalarda olduğu gibi, cam külçelerden bazılarının iyi

korunmuş olmalarma karşın, diğer örnekler su içinde tamamen hidrolize
olarak şekilleri bozulmuş ve hamurumsu bir kıvama dönüşmüş olarak ele
geçmişlerdir. Dolayısiyle, bu küıçelerin çoğu kez gerçek renklerini bile
anlamak olası değildir. Nitekim, bu durumda olan külçelerin bir kısnu çı
kanımalarından önce koruyucu bir alçı tabaka ile kaplanmalanna rağmen
kısmen veya

tamamen dağılmışlardır.

1993 kampanyası sırasında, batık alanı olarak tespit edilen kısımda
metal dedektörü ile yapılan taramadan sonra, bu alanın dışına çıkılarak
250 metre karelik bir kısım daha taranmıştı, Bu ek alanda yapılan çalış
malar sırasında, 43 metre derinlikteki kayalıkların arasında bir kama, balık avlamak için üçlü çatal zıpkın ve bir benzeri 1985 kampanyası sırasın
da ele geçen bir Miken kılıcı bulunmuştu. Her iki kılıcın da genellikle
taş, fildişi veya ahşaptan yapılmış olması gereken kabza topuzu, tüm uğ
raşırnıza rağmen bulunamamıştı. Bu eksik malzemenin tespiti için, önceden batık alanı dışı olarak bırakılmış 250 metre karelik bir alan daha tamamen kazılmış, ancak herhangi bir buluntu ile karşılaşılmamıştır.
1993 sezonunda, bazı bakır külçelerinin kaldırılmasıyla, altlannda
boyu yaklaşık bir metre uzunluğunda olan bir sedir ağacı kütüğü ortaya
çıkmıştı. Bu kütük, önceki kampanyalar sırasında yine aynı alanda ele
geçen ve köknar veya lariks türlerinden biıi olarak teşhis edilen, ancak
daha sonra bir kısmının sedir olduğu anlaşılan kütükler ile birlikte dendrokronoloji yöntemiyle tarihlerinin saptanması için Dr.Peter r. Kuniholm'a örnek olarak sunulmuştu, Dr.Kuniholm, kütükleriri yeterli derecede iyi korunmamış olmaları nedeniyle ancak bir tanesini r.O.l356±37 yı
lına tarihliyebilmiştl. 1994 sezonunda çıkarılan diğer bazı kütük parçaları
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ile gemi omurgasına ait bir örnek tarihlenmek üzere tekrar Dr.Kuniholm' a gqnderilmiştir. Yeni örneklerden yine ancak bir tanesi değerlen
dirilerek LO.l441±37 yılına tarihlenmiştir. Şu halde, ilk tarihlenen örnek
Uluburun gemisinin batışı için bir terminus post quem oluşturmaktadır.
Yeni yayınlanan 14C kalibrasyon eğrilerine göre ve Tunç Devri dendrokronolojisi sekansında yaptığı bazı ayarlamalar sonucunda Dr. Kuniholm±37 yıllık farkın±2 yıla indirilebileceğini beljrtmektedir, Sözkonusu yapılan ayarlama sonucu, Uluburun gemisinin LO.l3l8±2 yılından kısa
bir süre sonra, yani 14. yüzyılın son çeyreği sıralannda batrnış olduğu anlaşılmaktadır.

Uluburun batığından çıkan toplam 23 parça Miken seramiğini yayına
olan Dr.Jeremy Rutter, bu malzemenin tamamen LHIIIA:2
dönemi özellikleri gösterdiğini belirtmektedir. Sözkonusu seramik malzeme, o döneme ait tipik örneklerden oluşuyor ise, o zaman gemimizin battığı tarihte LHIIIA:2 dönemine ait seramik kapların hala kullanıldığı,
LHIIIb:l kaplannın ise henüz ortaya çıkmadığı veya yaygın biçimde kullanılmaya başlanmadığı anlaşılmaktadır. Böylece, Uluburun gemisinin
battığı 1.0.1318 tarihinde LHIIIA:2 döneminin devam etmekte olduğunu
gemide yalnız o döneme ait seramik malzemenin bulunmasından anlamaktayız. Amarna'da bulunan LHIIIA:2 ve bir miktar da LHIIlB:l özellikleri gösteren seramik malzemeden, bu dönenılerin geçişlerinin Akhenaten ile Horemheb'ın saltanatlarını kapsayan üç çeyrek asırlık bir süre
içinde gerçekleştiği bilinmekteydi", Fazla detaylı açıklamalara girmeden,
söz konusu LHIIIA:2-LHIIIB:l geçişinin Uluburun buluntuları sayesinde
çeyrek asırlık bir süre içine girmesi gerektiği, Mısır fıravunları için ileri
sürülen "yüksek" mutlak kronolojinin de yine batık verileri doğrultusun
da nispeten geçersiz, "orta" veya "alçak" mutlak kronolojilerin ise verilere çok daha iyi uyduğunu belirtmekle yetineceğiz. Şu halde, "orta" mutlak kronoloji kullanıldığında Uluburun gemisinin en erken Tutunkamun 'un krallığı sırasında, "geç" kronoloji uyguladığında ise Horemheb
hazırlamakta

zamanında batmış olması gerektiği anlaşılmaktadır.

1994 kazı sezonuyla birlikte Uluburun kazısı aıtık tamamlanmış olmasına rağmen batıktan çıkan malzemenin büyük bir kısmı yıllar sürmesi
beklenen konservasyon ve restorasyon işlemlerinden geçmesi gerekmektedir. Durum böyle iken, kazı malzemesi ile ilgili kesin sayılar bazı malzeme türlerinin de miktan konusunda genel bir fikir verebilmek açısın
dan örnek olarak Kıbns üretimi seramiklerin tiplerine göre ön sayılarını
(6)

V.Hank:ey, "The Choronology of the Aegean Late Bronse Age," in P.Aström ed.; High, Miaddle or Law? Acts of an International Colloqııiunı on Absotuıe Chronology Held at the
University ofGotlıenburg 20Ih-22nd Angust ı987 (Göteborg ı987) 48-50.
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burada belirtmekte fayda görmekteyiz. Gemide taşınmakta olan on adet
pithostan üçünün içinde hiç kullanılmamış durumda olan çeşitli Kıbrıs
üretimi seramik kaplar ele geçmiştir. Kınlarak dağılmış olan pithoslardan
da en az ikisinin daha aynı türdeki Kıbrıs seramiklerini içerdiğini sanmaktayız. Bu kapların miktarlarına gelince, gayet ilginç sayılarla karşı
laşmaktayız. Aralarında en az 39 adet traşıanmış yüzeyli, beyaz astarlı,
tek kulplu ve sivri kaideli maşrapalar (White Shaved juglets), 29 adet beyaz astarlı, kırmızı boyalı kaseler (White Slip II rnilk-bowls), 22 adet
yağ kandili, 19 adet halka-kaideli kaseler (Base-ring II bowlls), ıo adet
duvar kandili, en az dört adet yonca ağızlı testi ve üç adet Bucchero türü
testicik ele geçmiş bulunmaktadır. Bu kapların toplam sayısına ayrıca ıo
adet pithos ile Kıbrıs 'ta üretildiğini sandığımız diğer birkaç seramik parçayı da eklediğimizde, gemide 86 adedi ince yapılı olmak üzere en az 135
parça Kıbrıs üretimi seramik kabın taşındığı anlaşılmaktadır. Uluburun
gemisinin amacı gerçekten Ege Bölgesi'ne ulaşarak taşımakta olduğu
Kıbrıs üretimi seramik malzemeyi buradaki limanlardan birine boşaltmak
idiyse, gemideki seramiklerin toplam sayısı, Ege'de şimdiye dek envanterlenen 68 adet Geç Tunç Devri Kıbrıs üretimi seramik kapların sayısı
nın iki katıdır? Ayrıca, yine Ege Bölgesi'nde en sık görülen Kıbrıs seramiği grubunu beyaz astarlı, kırmızı boyalı kaseler (Base Ring II) oluştur
maktadır. Tüm Geç Tunç Devri konteksIerinden toplam 44 adet olarak
kaydedilen bu türdeki kaselerden Uluburun'da en az 29 adet bulunmuş
tur. Kısacası, gemimiz Ege' deki hedefine ulaşabilmiş olsaydı, bu bölgeden bilinen Kıbrıs üretimi seramik malzeme sayısı üç katına çıkmış olacaktı. Uluburun batığında bulunan diğer malzeme grupları için de aynı
türdeki karşılaştımıalar yaptığımızda yine benzer durumlar ile karşılaş
maktayız. Bütün bunlar, bize, arkeolojik kazılarda elde edilen malzemenin yalnız istatistiksel değerlendirmelerine dayanarak yapılan incelemelerin ve buna bağlı olarak ileri sürülen teorilerin özellikle uluslararası ticaret konusunda ne denli eksik kalacağını veya yanlış olabileceğini açıkça
ortaya koymaktadır.
Uluburun batığında önceden bulunan Miken malzemesine geçen sezon sırasında ikinici bir Miken kılıcının, bu sezon da ikinci bir Miken
mühürünün eklenmesiyle gemide Miken'Iilerin de bulunduğu görüşümüz
artık kesinlik kazanmış gibidir. Batıktaki diğer Miken malzemesi arasın
da mızraklar, bıçaklar, usturalar, keskiler, iki düzine kadar seramik kap,
çeşitli boncuk (kuvarz, kehribar, fayans ve cam) ve bronz giysi iğnesi bulunmaktadır. Tüm bu malzeme dışında önceki kazı sezonları sırasında elde edilenlere bu sene de bir adet daha eklenen ve Yunanistan ile özellikle
(7)
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E.H.eline; Sailing theWine-Dark Sea: International Trade andtheLateBronzeAge Aegean
(BAR International Series 591, Oxford) 60.

kuzeyindeki bölgelerde görülen tipteki mızraktan yarım düzine kadar örnek ile 1991 sezonunda bulunan ve bilinen birkaç benzerinin Kuzey Bulgaristan ve Romanya'da (Tuna havzasında) görüldüğü törensel amaçlı taş
asa-balta başı da göz önüne alındığında, Uluburun gemisinin Miken'liler
ve belki de yine Miken'Iiler aracılığı ile Kuzey Balkanlar ile çok yakın
bir ilişki içinde olduğu anlaşılmaktadır,
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Resim 1: Kazı alanının topografik
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Resim 3: Çift
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Fildişi buluntulardan bir kısmı: nar( sol üst: KW 5806) ve haşhaş kapsülü (sağ
üst:KW5156) biçimlerinde ufak asa topuzları, asa (orta: KW 4751), ve asa
parçası (sol alt:KW 5169).

KARATEPE-ASLANTAŞ

VE DOMUZTEPE

1993-1994 YILI ÇALIŞMALARI

Halet ÇAMBEL
*
Mehmet AkifIŞIN
James E. KNUDSTAD

1993

ÇALIŞMALARI

Adana ili, Kadirli ilçesi, Karatepe-Aslantaş Açıkhava Müzesi ve
örenyerleri Domuztepe örenyeri çalışmaları 1993 ekim ayı ortalarından
1994 yılı mart ayı ortalarına kadar sürdürüldü. Çalışmalar Kültür Bakanlı
ğı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sağlanan olanaklar ile Türk
Tarih Kurumu'nun sembolik te olsa, desteği ile yapıldı. Kendilerine teşekkürü borç biliriz.
Prof.Halet Çambel başkanlığındaki kazı ve restorasyon kuruluna
1993 döneminde Bakanlık uzmanı olarak Adana Müzesi araştırma görevlilerinden Arkeolog Erman Bediz, Tekirdağ Müzesi'nden Arkeolog Mehmet Akif Işın, Mimar James Escher Knudstad,Adana Müzesi'nden Araş
tırma Görevlisi Antropolog Gülnaz Savran, Arkeolog-Restcratör Ali Duran Öcal, Arkeolog Tarık Güçlütürk. daha sonra Arkeolog Bekir Gürdil,
kısa bir süre için Arkeolog-Restoratör Yüksel Dede, Arkeolog Nilgün
Dede ve fotoğraf işleri için arkeoloji öğrencisi Ahmet Boratav katıldılar.

•

Prof.Dr,Halet ÇAMBEL, ı. Cadde No:212 Arnavutköy, ISTANBUL
Mehmet Akif IŞIN, Tekirdağ Müzesi Müdürü
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Karatepe-Aslantaş 'ta ötedenberi "pür emanet" yöntemiyle yürütülen
inşaat ve taş duvar restorasyonu işleri Adana Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüğü'nden Müdür Y.Mim.Müh.Erol Doğan, Teknisyen Coşkun
Çalış, Mutemet Şaban Baran, emanet komisyonu başkanı olarak ta Kadirli Halk Kitaplığı Müdürü Erol Doğan tarafından kazı başkanının işbirliği
ve Andırınlı bir taşçı ustası ekibi ile yürütüidü.

ikmal

Karatepe-As/antaş Çalışma/arı

Asur istilasındayakılıp yıkılan kalenin sur duvarları ile surların kulelerine ait kerpiç üst yapı zamanında yok olmuştu. Alttaki taş temel de giderek yıkılmağa yüz tutuyordu. Bu nedenle ve ziyaretçilerin sur duvarları
ile burçları algılayabilmeleri için, 1992'de bunların kerpiç duvarın alt yüzeyine kadar ayağa kaldırılmasına karar verilmiş, güney kapısına çıkan
rampada yer alan bölümlerin onarımına başlanmıştı.
1993 yılında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'rıün sağladığı olanaklarla Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce Kadirli Kayrnakamlığı
nezdinde kurulan emanet komisyonu eliyle, 1992'de bu işe başlayan Andırınlı ıo kişilik taşçı ekibi ve sürekli olarak malzeme çeken bir traktörle
kazı başkanının denetiminde 1992'de bırakılan yerden işe devam edildiği,
bir yıl önce bitirilemeyen kule/burç dolduruldu, ikinci bir kule ayağa kaldırıldı, bunları bağlayan sur duvarları da kalenin batısındaki küçük huruç
kapısına kadar tamamlandı. Ayrıca, 1994 için programa alınan, Güney
Kapıdan kalenin güneydoğusundaki ucuna doğru uzanan, toprak ve bitki
örtüsü altında kalan sur duvarları ile kuleler temizlendi, açığa çtkarıldı,
bir miktar taş ihzaratı yapıldı ve 1994'te onarıma hazır hale getirildi,
Güney Kapı girişindeki ortostatlar, kaidelerinin bulunamaması nedeni ile 1956'da başka çare bulunamadığı için, kaidelerin yerini tutmak üzere betondan bir platform üzerine oturtulmuştu. Aslına uymayan bu uygulamayı düzeltmek üzere, Andırın'da yeteri kadar bazalt kaide yaptırılarak
getirtildi, ancak zaman, ödenek ve gerekli araç gereç yetersizliği nedeniyle bunların yerlerine yerleştirilmesi işi bir sonraki yıla bırakıldı.
Kuzey kapıdaki kapı sfenkslerinden birinin, Karatepe-Aslantaş'a ilk
defa olarak politika sokulması sonucunda çıkartılan gözü yerine Arkeolog-Restoratör Yüksel Dede tarafından kireç taşından olabildiğince uygun bir göz yapılıp yerine kondu, böylelikle defalarca gelen ziyaretçilerin
soruları ve husursuzluğu da önlenmiş oldu.
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Domuztepe
Bu yılki çalışmalarda amaç, sur duvarını tepenin sarp, kuzeybatı yaüzerinde takip etmek, kaleye çıkması gereken yolların ana girişleri
ni ortaya çıkarmak ve derinlere inmek suretiyle Son Hitit! Demir çağı
yerleşmesineulaşmaktı. Romalıların tepede yaptıkları tadilat, tahribat bir
yandan, yapıların tabanını bulmakta çekilen güçlük, işleri yavaşlattı ve
bu dönemde geniş ahinlarda derine inmeğe olanak vermedi, Bunların dı
şında porsukların yuva ve yolları da tepenin güneydoğu bölümünde büyük bir karışıklığa yol açmıştı. Bu zorluklar karşısında ve daha sonra girişilecek geniş açmalarda yalnışlık yapmamak için, önce dar alanlarda derine inerek stratigrafiyi saptamak yoluna gidildi. Tl ve T2 ye devam edildi, yeni açmalar T4, T5, T6, 17, T8, T9, TIO diye adlandınldı (Resim:12).
macı

Surun kuzeybatı yönde araştırılması: S49, S54 ve S 55 ile S56 sondajlarında yürütüldü (Resim.IZ), fakat arazi burada çok sarp ve kayalık
olduğu için, ancak tahribattan ve erozyondan kurtulabilen duvar parçaları
(Resim.!) bulunabildi. Eğer tamamiyle kaybolmamışsa, esas kale duvarı
nın (no.38) devamını daha aşağıda kayalığın kenarında aramak gerekecektir.

.

Son Hitit! Demir çağı 'na ait kale kapılarının bulunması esas amaçlanmızdandı. 1991 ve 1992 kazı dönemlerinde surun kuzeydoğu köşesinde
kapı olabileceği düşünülen T i açmasındaki (Resim:12) çalışmalar sürdürüldü, ancak çok titiz bir çalışma gerektiren bu işin bu yıl bir sonuca bağ
lanması mümkün olanıadı.
İkinci bir kapı girişi olasılığı tepenin güneydoğusundaki alt düzlükte
idi. Burada 1986 kazı döneminde duvar tekniği açısından Son Hitit çağı
na bağladığımız anıtsal bir duvar yada burç köşesi bulunmuştu (KASTOP, 1988, s.33?, resim:l?). Bu yıl bu kesim tamamiyle açıldı. Ortostat
tekniğinde dikine iki yanlı kocaman taş blok dizisi arasından kuzeygüney yönünde bir geçit bulundu (Resim:2). Ancak bunun daha sonra doğu-batı yönünde yamaca doğru çıkan kalın bir duvarla (No:llS) bloke
edilmiş olduğu anlaşıldı (Resim: 12). Bu duvarın güneyinde, ortostatların
doğrultusunda yaptığımız aramada bunların devamına rastlanmadı ve solUn çözülemedi. Dar olmakla birlikte kapı olabilecek bir başka girinti de
incelendi, fakat bunun da sadece 115 ve 119 nolu duvarların (Resim:12)
arasında arkası örülü ve sıvalı bir boşluktan başka bir şeyolmadığı anlaşıldı.

Bu bölümdeki tabakalaşmayı saptamak, duvar hercümercinin birbirleri ile olan ilgi ve zaman farklarını anlayabilmek için T6, 17, T8·, T9 ve
Tll de titiz bir çalışma ile derine inildi.
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Tepe düzlüğünde daha önce, olasılıkla büyük bir platform yada podyum oluşturan Son Hitit çağına bağladığımız anıtsal taşlarla çevrili dikdörtgen bir alan saptanmış, bu alanın doğu (no.64), güney (no.65) ve batı
(no.66) duvarları izlenmişti (Resim.l'Z; KASTOP) 16, son sayı baskıda).
Bu defa S49, S53 , S54'te yapılan kazıda bu dikdörtgenin kuzey yanına
ait anıtsal taşlar da açılarak yapıtın dıştan dışa 12 x 20 mt. boyundaki ana
iskeleti ortaya çıkarıldı (Resim:12).
Tepedeki çalışmalarda çabamız bu karmaşık ortamda stratigrafiyi
saptamak ve temiz, karışık olmayan bir tabakaya inmekti. Bu amaçla,
Geç Roma yerleşmesinin altındaki Son Hitit çağı katlarına inebilmek
için, 1992'de başlanan ince uzun açmaya (T2) devam edildi ve bu açma
kuzeye doğru genişletildi (T4, Resim: 3). Ayrıca, rahat bir iniş sağlanabi
leceği düşünülen T5 açıldı (Resim: 12) ve burada yaklaşık 2.40 m derinliğe inildi. Ancak, daha uzakta saptanan porsuk deliklerinin buraya kadar
uzanması ve söz konusu derinlikte anakayanın çıkması nedeniyle, bol
miktarda Demir çağı, az miktarda Roma çanak çömlek parçalarının bulunduğu bu açmada bozuk olmayan, dokunulmamış bir katman bulunamadı.

Tepe düzlüğündeki T4 açmasında (Resim:12) kerpiç toprağından yakubbeli bir fırın bulundu (Resim: 3,5,6) ve ilginç olan yapım tekniği saptandı. Anlaşıldığına göre fırın, burada süregeldiği anlaşılan İlk
Tunç çağı geleneğine uygun bir şekilde, yaklaşık 65 cm çapında düz bir
taş taban üzerine oturtulmuştu (Resim: 6). Fırının kavisli olan ağzına,
belki de onun kapağı olan kayrak bir kumtaşı (Resim: 5), onun üzeıine de
halka tabanlı, az pişmiş, yaklaşık 28 cm çapında koca yas sı bir tabak yaslanmış duruyordu. Fırın kubbesi bir bütün olarak değilde, yaklaşık 10 cm
genişliğindeki uzun kerpiç parçalarının üstüste birleştirilmesi suretiyle
oluşturulmuştu. Fırının iç tabanı da kerpiç toprağındandı, daha ince ve
bozuk olduğu için ancak parçalar halinde düzlem veriyordu. Kullanım sı
rasında fırının 4-5 cm kalınlığındaki dış kubbesi ikinci bir katla içten sı
vanmıştı. Fınnın arkasında, ondan olasılıkla daha eski ve karışık malzeme veren bir çöp çukuru vardır (Resim: 3).
pılma

T4'te daha derine inildiğinde, daha üstteki katların tamamiyle örttübir nevi mühürlediği 9. toprak katında kesin olarak Hitit çağı'na bağ
lanabilen, hiç bozulmamış bir yaşam düzlemine rastlandı (Resim: 4). Bunun genişletilerek temiz tabakalar içinde daha derine inilmesi, mevsiminin de ilerlemiş olması nedeniyle, 1994 kazı dönemine bırakıldı.
ğü,
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Çanak Çömlek ve Küçük Buluntular
Bol miktarda Roma, az miktarda Hellenistik Dönemi ve yoğun olarak Demiri Son Hitit çağı çanak çömlek parçaları, bazı boyalılar ile yerlerinde kırılıp ezilmiş tümlenebilir küpler bulundu ve bir kısnunın onarı
nuna başlandı.
Küçük buluntular arasında taş, pişmiş toprak, kil, tunç, tek tük kurşun, ya da kemikten olanlar vardı. Ağırlık ve ağırşaklar dışında bunlar
çoğunlukla kırık ya da parça halinde idi.
Roma Dönemi'ne ait tüm olan ağırlık ve ağırşaklar dışında bir kandil
(Gözlükule'de en yakın benzeri için bk. H.Goldman ed. Tarsus lll, s
87,99, no.5; 1/2, res.93 ve 276 no.5) ve çeşitli pişmiş toprak buluntu parçası sayılabilir.
Kalıptan çıkma kule ya da kalathos başlıklı içi boş bir kadın büstü
(Resim:7), aynı türden bir büstün yanak, dudak, az saç ve boyun parçası
(Resim:8) dikkat çekicidir. Bunlardan kalathos başlıklı olanına benzer örnekler konusundaki bilgiyi Louvre Müzesi mensuplarından Sn.Agnes
Spycket'e borçluyum:
ı. R.de Meckenem tarafından 1930 yıllarında Sus'un "kıral kenti"nde
bulunup halen Louvre Müzesinde (Louvre Sb.3652, boyutlar 18.5 x 9.3
cm) saklanan ve Sus Hellenistik figürinleri arasında L.Martinez-Seve tarafından yayınlanacak olan, bazılannca M.O.2. yüzyıl ile M.S.Lyüzyıl
arasına tarihlenen örnek;

2. H.E.Mathiesen (Ikaros l. The Terracotta Figurines, Copeiıhagen,
1982, s.41 vd., no.72-73, fig.26-27) te yayınlanan ve M.O.200 yıllanna tarihlenen örnekler;
3. J.Fr.Salles'in Failaka'da bulduğu (Failaka, 1983, Maison de
I'Orient, Lyon, 1984, s.86, fig.67, no.l35) ve Mathiesen'i takiben
M.O.200 yıllarına tarihlediği örnek.
Sn.Agnes Spyketh bu tür kapların uzun zaman revaçta olduğu kanı
Nitekim Tarsus 'ta bulunan kule başlıklı bir örnek daha sonraki
bir döneme aittir (bk.H.Goldman, ed., Tarsus l)

sındadır.

Ayrıca, 1991'de Domuztepe'de bulunana benzer (KASTOP 1994, son
sayı baskıda) giysisinin yan tarafında tek geniş düşey bir kıvrım olan, içi
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boş pişmiş

toprak figürin parçası (Resim:9) kayda değer (benzerleri için
bk.H.Goldman, ed.Tarsus I/! s.355, no.368-378, I/2, res.240, no.368378).

Demir/Son Hitit Dönemi'ne ait pişmiş toprak figürinler arasında
1991'de bulunan ata binmiş fakat atsız insan figürinin (KASTOP 1994, son
sayı, baskıda) bu defa, başları ve ayaklan kırılmış ata binmiş bir süvari
heykelciği (Fl.Goldman ay.yer.III/!, s.335, III/2, res.l61, no.84), insan ve
hayvan figürin parçaları sayılabilir. Ağırlıklar, ağırşaklar, taş baltalar, demir ok ucu ve fibula parçaları, omfaloslu bir tas parçası (Resim: ll) ile
çok silik, kemikten bir mühür gibileri de buluntuların arasındadır.
Kapı Aslanları

Domuztepe'de zamanında U.B.Alkım tarafından bulunan ve kendisinin A,B, ve C diye tanımladığı üç kapı aslanına ait parçalar vardı
(U.B.Alkım, Belleten 14, 1950, s.651; 16,1952, s. 233-234, A: res.l8-19, B:
res.25). Bunlardan A ve B aslanları güney yamaçtan aşağıya yuvarlanmış, ancak 1983'te Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Georges Le Rider ve Müdür Yardımcısı Mimar Serge Sadler'in devreye girmesiyle yukarıya çekilerek baraj sularından kurtarılabilmiş (HıÇambel ve
M.Ozdoğan, KASTOP 6, 1984, s. 261) üç boyutlu (mücessem) yorıtulardı.
A aslanı boy vermediği için, iki bloktan işlenmiş olmalı idiyse de, arkadaki blok bugüne kadar bulunamamıştır. B aslanının ise ancak başı ve
gövdesinin göğüs kısmı mevcuttu. C ise daha 1947 yılında tepenin güney
ucunda bir duvara bağlı olarak bulunmuş, bir kapı aslanının alçak kabartmalı arka kısmından ibaretti (U.B.Alkım, "Dornuztepe", bk.H. Th.Bossert, U.B.Alkım, RÇambel ve Bşk, Karatepe Kazıları, Birinci ön-rapor,
Ankara, TTK, 1950, s.24-25, res.l33,138). Bu aslanın ön kısmının Karatepe-Aslantaş'taki kabartma türündeki kapı sfenksleri şeklinde olduğu düşünülerek, yamaçlarda aranmış fakat bulunamamıştı.
Bu defa Hitit hiyeroglifieri uzmanı David Hawkins'in önerisi üzerine, biri görünüşte yuvarlak (heykel), öteki ise kabartma yonu şeklinde iş
lenmiş olduğu halde, acaba C'rıin B aslanının arkası olup olmadığı sorunu üzerinde duruldu. Arkeolog-Restoratör Yüksel Dede kısa bir süre için
gelip, C'nin kırık yüzünün alçı kalıbını aldı ve B 'nin arkasına oturttu. Sonuçta bu iki parçanın birbirlerine ait olduğu kanıtlandı. Burada toplam
ancak iki kapı aslanının var olduğu anlaşılmakla 1993 kazı döneminin en
önemli bir sonucu elde edilmiş oldu.
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Yüzey Araştırması
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün isteği üzerine kazıdan sonra "Anadolu Kültür Envanteri" çalışmaları çerçevesinde yüzey araştırma
sı yapıldı. Gönderilen paftalardan Düziçi bölgesini içeren pafta ile işe
başlandı, mevcut zaman ve olanaklar çerçevesinde kazı ekipinin bir bölümü ile pafta hemen hemen tamamen taranabildi. Genel Müdürlük ya da
önceden bildirildiği şekilde Adana Müzesi 'nden hiçbir mali destek sağla
namadığı için, adana Kültür Müdürü Mehmet Görün aracılığı ve. DSİ
Adana Bölge Müdür Yardımcısı Hamit Ozaslan'ın girişimiyle DSI'den
tahsis edilen bir taşıtla yolculuk yapıldı, ekibin giderleri, film ve baskı iş
leri kişiselolanaklarla karşılandı. Bu çalışma sonucunda 41 tarihsel yer
saptandı, belgelendi ve Genel Müdürlüğe ulaştırıldı.

1994 Yılı

Çalışmaları

Kazı kurulumuz: 1994 döneminde, Prof.Dr.Halet Çambel başkanlı
ğında bakanlık uzmanı Maraş Müzesi araştırma görevlilerinden Arkeolog
Mehmet Doğan, Tekirdağ Müzesi Müdürü Arkeolog Mehmet Akif Işın,

Mimar James Escher Knudstad, Arkeolog-Restoratör Murat Akman, Arkeolog Tarık Güçlütürk ve kısa bir süre Ahmet Ayhan, Resteratör Nilay
Karataş ve Azbiye Gürler'den ve Dr.Eva-Maria Fischer Bossert'ten oluş!1yordu. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü borç bilirız.

Karatepe-Aslantepe
Güney kapıya yol veren rampanın dış destek duvarının devam edip
ediyorsa bunun, örneğin Kargamış'ta olduğu gibi (bk.L.Woolley, Carchemisch I, 31,II Lev.3) bir dış sur oluşturup oluşturmadığını açı
ğa çıkarmak için işe başlandı. Surun batısındaki hafif meyilli arazide beliren yükseltileri kesecek şekilde batı-doğu yönünde 1.50 m genişlik ve
20 m boyunda bir açma kazılmaya başlandı. Yükseltilerin olduğu yerlerde.. açmanın hem batı hem de doğu ucunda duvar döküntüsü oldukları anlaşılan taş yığınlanna rastlandı. Gerçek duvarların bulunabilmesi bu yı
ğınların ayıklanarak çok derine inilmesini gerektiriyordu. Ancak Domuztepe çalışmalarının yoğunluk kazanması nedeniyle bu araştırmanın daha
souraki bir döneme ertelenmesi gerekti.
etmediği,

Domuztepe Kazısı
Bu dönemde çalışmalar Demir çağı kalesine yol veren olası kale kapılarının araştırılması, kalenin dibindeki büyük basalt bloklarından olu235

şan çevre duvarı ile batı yarnaca inen sur duvannın bağlantısının saptanması, tepenin geçen dönemlerde başlanılan bozulmamış, bol dolgulu kesiminde derine inilerek Demir çağı kültürünün incelenmesi üzerinde yoğunlaştı.

Surun kuzeydoğu köşesinde kapı girişi olduğu düşünülen T i açmasındaki çalışmalar sürdürüldü (Resim:12). Buranın bir çok defalar tadilata
uğradığı, zaman zaman duvarlar örülüp kapatıldığı görüldü. Demir Çağındaki esas şeklini bulabilmek için, bu duvarlar çizilip fotoğraflandıktan
sonra kaldınldı ve kuzey kesimdeki olası giriş kısnunda ana kayaya kadar inildi. Ancak girişin tam anlamıyla açığa çıkanlabilmesi için ileriye,
yani güneye doğru genişleyip derinlemenin gerektiği anlaşılarak, bu iş
gelecek kazı dönemine ertelendi.
Surun güney yamacına yuvarlanmış iki kapı aslanı parçası ile vaktiyU.B.Alkım tarafından yukanda bulunan kapı aslanı parçasının olası bir
kapı girişi ile ilişkisini ve tepenin altındaki düzlükte bulunan ortostatlı
geçitle buranın bağlantısı saptamağa çalışıldı. Bu amaçla tepeyi doğu
yönde saran 9 no.lu sur duvarı ile tepeyi güney yamaca karşı koruyan kuleler arasında T 13, T 14 ve T 15 diye adlandırılan kesimlerde geç dönemlere ait oldukları düşünülen duvarlar temizlendi, kaldınlıp derine inildi. T
13'te yamaç tarafından uzanan sur duvarının kuzey ucunda kemerli bir geçidin bir tarafı olabilecek, düzgün şekilde yontulmuş, bazılarının boyları 1
m yi geçen üstüste bindirmeli bazalt taşlarına rastlandı (Resirn:13). Bunlarm bir kemeri oluşturacak şekildeki karşıtları T l4'te arandı ise de, burada, daha sonraki bir döneme ait duvar kalıntılan bulundu. T 13 açmasında
da pişmiş toprak tezgah ağırlıkları, kırık küp parçalan gibi buluntular buranın daha sonraki bir dönemde iskan edilmiş olduğunu gösterdi. T 13, T
14 ve T l5'te bindinneli geçidin tahribattan kurtulmuş olabilecek kalıntıla
rını bulmak üzere derinlere, yer yer ana kayaya kadar iniidi. Çok yıpran
mış bir ok ucu (T14) ile okside olmuş demirden bir hançer namlusu (T 15)
bulundu, T l5'in en alt katlarında düzgün şekilde yontulmuş bazalt bloklarına rastlandı. Zaman ve olanak darlığından buranın daha da genişletil
mesi işini gelecek kazı dönemine bırakmak gerekti.
le

Kale dibindeki büyük bazalt bloklarından oluşan çevre duvarının batı
yamaca inen sur duvarı ile olan bağlantısını saptamak için, U.B.Alkım'ın
düzlükte yaptığı kazıdan geri kalan moloz toprak yığınının batı kısmı kaldırıldı ve ana kayaya iniidi. Buraya S599 adı verildi. Moloz toprak yığını
altındaki tabakalara inildiğinde, çok bol sayıda pişmiş toprak küp ve kap
parçalarına rastlandı. Çoğunun tümlenebilecek şekilde hemen hemen
noksansız olması, bunların bilmediğimiz bir nedenle sur duvarının dışına
atılmış oldukları kanısına yol açtı.
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Bu kapların arasında son derecede ince cidarlı, zarif yapılı, hamurları
bazalt tozu ile yoğrulmuş olanları vardı. Sözkonusu toprak yığınının doğu kısmı gelecek kazı mevsiminde kaldırıldığında, bu kapların geri kalan
ve noksan kısımları da bulunabilecek, bu suretle Domuztepe'nin en büyük tümlenebilir Demir çağı kap koleksiyonu elde edilmiş olacaktır.
Tepenin 9 no.lu sur duvarına bitişik, porsuklar tarafından bozulmamış kalın dolgulu orta kesimde geçen yıl açılan T 4 kuzey ve batı yönde
genişletildi, T 12 diye adlandırıldı ve burada T 4'ün düzeyine inilmeğe
başlandı. T l2'nin üst katlarındaki yoğun taş ve kerpiç tuğla döküntüsü temizlendikten sonra, iki fırın ve iki çöp çukuru ortaya çıktı. Fırınların dış
çevresi kırık küp parçaları ile desteklenmişti. Çöp çukurları üstteki Roma
katından aşağıya indirilmişti. İçlerinde Roma Dönemi'ne ait kap kırıkları,

bol miktarda
lundu.

kırık

kemik ve

bazı

Hellenistik kap ve tabak

parçaları

bu-

T l2'de T 4 düzeyine inildiğinde ilginç bir buluntu topluluğu ile kar(Resim:14-l5). Açmanın batı kesiminde, geçen yıl T 4'te bulunan
taban üzelindeki yalağın hemen arkasında, kerpiç toprağından yapılmış,
arka kısmı dik, ön kısmı meyilli bir set bulunuyordu. Settin meyilli tarafında in situ durumda iki öğütme taşı yerli yerlerinden duruyordu. Bu
toplulukta tek noksan, settin arkasında diz çökmüş, el taşları yardımıyla
yerli yerlerinde duran öğütme taşları üzerinde öğüttükleri tahılı, söz konusu yalağa dökülecek şekilde öğüten kız ya da kadınlar idi. Onlar sanki
işi yaptıkları yerde bırakıp gitmişlerdi.
şılaşıldı

Çanak Çömlek Onarım Çalışmaları

Bu yıl da bol miktarda yerli yerinde kırılmış küp ve kap parçaları bulundu. Kapların tümlenmesine başlandı. Ancak, küplerin tümlendiği taktirde nereye sığdırılacakları sorunu çözülemediği için, bunların profil verenlerinin çizimleri ile yetinildi.
Demir Çağı Keramiğininincelenmesi

Domuztepe Demir Çağı keramiğinin incelenmesi ve yayına hazırlan
ması işini, 1952-56 yıllannda Karatepe kazı kurulu üyesi olan Demir Çağı
keramiği uzmanı Dr.Eva Maria Fischer Boasert üstlendi. Bu dönemde
1993 yılı kazısının en alt katları ve 1994 yılına ait buluntuların çizim ve
kataloglanması yapıldı.
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Resim 1: Domuztepe. Sur duvarı

Resim2: Domuztepe.
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Ortostatlı

geçit

Resim 3: Domuztepe. T4 açması fırın ve çöp çukuru

Resim 4: Domuztepe. T4 açması son durum
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Resim 5: Domuztepe T4 açması fırın ve kapağı

Resim 6: Domuztepe. T4 açması fırın tabanı
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Resim 7: Domuztepe. Başlıklı

kadın

.ı,

büstü, kalıptan çıkma

2.
Resim 8: Domuztepe. Kadın figürü parçası, kalıptan

çıkma
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Resim 9: Domuztepe. Figürin parçası
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Resim 10: Domuztepe. Süvari heykeIciği
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Resim ıı: Domuztepe. OmfalosIu kase
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Domuztepe. Plan
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Resim 13'. Domuztepe. K emerli geçıt
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Resim 14: Domuztepe. Tt2 ve

246

öğütme tezgahı
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Resim 15: Domuztepe. Öğütme tezgahı, plan ve kesit
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BOGAZKÖY-HATIUŞA 1994 YILI KAZI VE
ONARIM ÇALIŞMALARI
Jürgen SEEHER

*

16 Haziran'da başlayıp, 3 Ekim'e kadar sürmüş olan çalışmalar üç
ana noktada yoğunlaşmıştır: ı. Yeni bir topografik planın ölçümlerine
başlanması; 2. Büyükkaya kazıları; 3. Büyükkaya, Nişantepe, Güney Kale ve Büyükkale'de onarım çalışmaları. Ayrıca yerleşim içinde, prospeksiyon ölçümleri ve şehrin kuzeyinde yer alan Budaközü Ovası'nda yüzey
araştırmaları yapılmıştır.t

Topografik Ölçümler

Bu yıl tüm sit alanının yeni topografik haritasının yapımına başlandı.
Şimdiye dek elimizde, yalnızca 10 metrelik eşyükselti eğrilerinden oluşan
ve dolayısıyla gayet engebeli olan arazinin detaylarını göstermekte yetersiz kalan, 1907 yılında hazırlanmış bir plan bulunmaktaydı. Bu topografik
plan üzerindeki koordinat ağında, 40 metreye varan kaymalar saptandı
ğından yeni plan üzerinde yeni bir koordinat ağı oluşturmamız gerekti.
Eski koordinatlarla karışmasını önlemek amacıyla bu yeni sistemde her
iki eksen de rakkamlarla isimlendirildi.

*
(i)

Dr. Jürgen SEERER, Alman Arkeoloji Enstitüsü.
ISTANBUL

Ayazpaşa

Camii Sokak 48

Ayazpaşe

1994 yılı ekip listesi: İnci Bayburtlucğlu, Demet Etkin, Hermann Genz, Çiğdem Maner,

Sven Palloks, Ulf Schoop.Dr Ay!e Baykal-Seeher (arkeoloji), Dip!. Ing. Hans P. Birk ve
ManfredFrolunüller (topograf), Dr. Sıtkı Külür ve Dr.Dursun Şeker (fotogrametri), Marianne ve Dr.Hans Günler Jansen (prospeksiyon), Prof. Dr. Erich NeuIfiloloji), Dieter Johannes (fotoğraf), Hacı Özel ve Murat Can (araziçizimleri), Gürbüz üzel (çanak bahçesi),
Ahmet Derin (mimari restorasyon), Akın Aksoy, Adem Arabul, KadirBaykal (buluntu restoraşyonu). çorum Müzesi elemanlanndan Arkeolog Önder İpek temsilci olarak görevliydi. Özverili çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür borçluyum.
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Yaklaşık LO 000 noktanın ölçüldüğü bu yılki çalışmalar şehrin kuzey
doğusundaki Büyükkaya çevresinde ve Yukarı Şehir'in güney kesiminde
yonlaşmıştır: Büyükkaya çevresinde Kürekaya ile kuzey sulu ve Budaközü Deresi ile Büyükkaya surunun kuzeydoğu köşesinin yaklaşık 100 m
doğusu arasında; Yukarı Şehir'de ise batıda Aslanlı Kapı ile doğuda Kral
Kapısı, kuzeyde Sarıkale'nin güney kenarı ile güneyde Yerkapı'nın dışın
da düzlüğün başladığı kesim arasında kalan kısım.

Büyükkaya, Sarıkale, Yenicekale ve Büyükkale'nin ulaşılnıası mümkün olmayan sarp kesimlerinde fotogrametrinin yardırnma başvurduk.
Ekip ve araç gereçleriyle bu işi üstlenen Istanbul Teknik Universitesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Başkanı Prof.Dr.Orhan Altan'a teşekkür
lerimi sunarım.
Büyükkaya

Kazıları

Geçtiğimiz yıl Peter Neve 'nin yeniden kazmaya başladığı, şehrin kuzeydoğusunda, boğazın diğer yakasında kalan Büyükkaya (Resim: 1) üzerindeki çalışmalarda iki amaç güdülrnüştür: ı. Hitit başkenti Hattuşa'nın
kendi çevresi de ayrıca surla çevrili bu "mahalle" sinin araştırılması; 2.
Boğazköy'deki şimdiye dek bilinen en erken Demir çağı yerleşmesinin

araştırılması ve böylece yerleşmenin tarihçesine ve ayrıca Kızılırmak kavisi içinde kalan bölgede "Eski Frig" olarak da adlandınlan bu döneme
ışık tutulması.

L. Hitit Dönemi
Büyükkaya'yı çeviren Hitit İmparatorluk Dönemi SUlunun kuzey kesiminin kazılmasına devam edildi. Ayrıca kuzeydoğudan eğimli olarak
Kuzey Kapı'ya gelen yol da daha detaylı olarak incelenebildi (Resim.2).
Bu yol, kapıdan yaklaşık 25 metre kadar dışarıda meydan benzeri bir alana açılarak sona ermekteydi. Olasılıkla kuzeybatıya dönerek şehre doğru
uzanmaktaydı. Kuzey Kapı 'nın ortasından geçen, bindiıme tekniğiyle inşa edilmiş, üzeri örtülü su kanalı (Resim:3) yolun sonunda saptanamamıştır. Olasılıkla bu kanal yolun bir yerinde dönerek, doğrudan doğruya
yamaca dik olarak inmekteydi. Daha sonra yolun taş döşemesi iki kez yenilenmiştir. Bu yeni döşemeler daha az meyilli olup, en üstteki ile en alttaki arasındaki yükseklik farkı kuzeydoğuda 1,4 metreyi bulmaktadır.
Belki bu son dönemde yol, artık kullanılmayan kuzey suru üzerinden
geçmekteydi.

Daha geç bir dönemde Kuzey Kapı taşlarla örülerek kapatılmıştır.
ancak dışardan gelebilecek tehlikeler için özellikle

Aıtık işlevini yitirmiş,
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zayıf bir nokta oluşturan
olmalıdır (Resim: 4).

bu yol üzerine, basit bir ön duvar

inşa edilmiş

Kuzey Kapı'nın arkasında, sur duvarının içinde birkaç açmada kazı
yürütülmüştür. Yukarıda sözü geçen su kanalı burada güneye doğıu
uzanırken, bunun hemen yanında, buna paralel üstü açık bir su oluğu kapı yakınında kanalla birleşmektedir (Resim: 4 ve 5). Kapının yaklaşık Lo
m güneybatısında, henüz tümü kazılmamış, yuvarlak biçimli olduğu anlaşılan, yere gömülü, büyük olasılıkla su depolamakta kullanılmış olabilecek bir yapı vardır (Resim: 6). Bu yapının kuzeyinde kazılmış dolguda
bulunmuş çok sayıdaki adak kaseciği, bu bölgenin kültle ilgili işlevine
işaret olabilir.
lar

Daha anıtsal nitelikli yapılara ait kalın temeller Kuzey Kapı'nın yak40 metre kadar güneyinde ele geçmiştir. Daha batıda, yine kalınca
temelli duvarlara sahip yapıların varlığı, bu yıl yapılan rezistans ölçümleri ile saptanmıştır. Anlaşıldığı üzere, teras yapıları sur duvarının hemen
arkasında değil, daha geride, daha yüksek bir seviyede inşa edilmişlerdir.
Hemen sur arkası, başka işler için ayrılmış olmalıydı; bu kesimdeki dörtgen planlı küçük bir odada büyük bir keramik tepsi üzerinde, seyyar bir
kubbeli fırın bulunmuştur (Resim: 7).
laşık

Bu tepsi benzeri büyük çaplı tabak; Hattuşa Yukarı Şehir kazısından
çok iyi tamnan bir tiptir. Böylece Kuzey Kapı'nın güneyindeki bu tabakalar, gerek bu, gerekse diğer keramik buluntular ve küçük buluntuların
da yardımıyla M.O. 13. yüzyıla tarihlendirilebilir. Aynı tarihleme sondan
bir evvelki Kral Arnuwanda III'ün Demir çağ tabakalarına kanşmış olarak bulunmuş mühür baskısı ile doğrulanmaktadır (Resim:8). Eski Hitit
Krallık Dönemi ve Karum çağı'na ait (Resim: 9) buluntular, Büyükkaya
üzerindeki daha erken dönem yerleşmelerinin varlığım kanıtlamaktadır.

2: Demir çağ
Büyükkaya Erken Demir

Çağ'da yoğun yerleşime

sahne

olmuştur.

Kazılan bütün açmalarda, birkaç yapı evresinden oluşan, 2,5 metreye varan kalınlıkta dolguya rastlanmıştır. Yamaca kazılarak oturtulmuş, bazen
birkaç yan odası olan, genelde tek odalı yapılar sözkonusudur (Resim:IO).
Ocak yerleri, kubbeli fırınlar ve çan biçimli çukurlara yapı içlerinde ve
dışlarında rastlanmaktadır. Kayalık üzerindeki çevreye hakim konum, korunma gereksinimine işaret etmekle birlikte, benzer konumdaki Büyükkale Demir çağ yerleşmesindeki gibi bir surun varhğı sözkonusu değil

dir.
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Bej üzerine koyu kahverengi/siyah boya bezemeli çanak çömlek, Kı
kavisi içinde Alişar IV keramiği olarak adlandırılan Demir çağ
malzemesinin erken örnekleriyle benzerlikler göstermektedir (Resim:ll
ve 12). Bazı özellikler, daha erken bir başlangıç tarihinin olabileceğini
göstermektedir: Örneğin memecik bezekli kaba malların varlığı, çark yapımı malların hemen hiç bulunmaması ve siluet stilinin seyrekliği. Res.l3
tipinin tek örneği olarak, gayet basit boya bezemesiyle, ya siluet stilinin
öncüsü, ya da ilkel bir kopyası olarak görülmelidir. Büyükkaya üzerinde,
Boğazköy'ün en erken Frig yerleşmesinin var olduğu önerisi, ellili yıllar
da yapılan sondajlar sonucu öne sürülmüştü. 1994 yılı sonuçları da bu
önerinin doğıuluğunu ispatlamaktadır.
zılırmak

EI yapımı, kırmızı boya bezekli farklı bir keramik türü, şimdilik yaltabakalarda karışık olarak ele geçmiştir (Resim: 14). Demir Çağ'ın
daha geç bir dönemine ait çanak çömlek parçaları ile birkaç Galat ve Roma Dönemi 'ne tarihlenebilecek parça yalnızca yüzey buluntusu olarak
ele geçmiştir.
nızca

Onarım Çalışmaları
Onarım çalışmalan öncelikle Güney Kale'de gerçekleştirildi. Frig
surunun kapı kesiminin ve suıun buna bağlı kesimlerinin (Resim:15), ayrıca hiyeroglifli Hitit Odası (Oda 2) önünde kalan Frig yapılarının onarı
mı bitirilmiştir. 2 no.lu odanın önüne üzeri örtülü, parmaklıklı kapı konmuştur; kış aylarında bu parmaklık üzerine monte edilen saç perde sayesinde buraya yağmur ve özellikle karın dolması önlenecektir.
Nişantepe'nin kuzeyinde yer alan "Kuzey Yapı Kompleksi"nin giriş
kısmında ve Doğu Yapı'da onarım çalışmalarına devam edildi. Büyükkale SUlunun 1992 de yeniden başlatılmış onarım çalışmaları bitirilmiştir.
XVIII numaralı kulenin dış duvarının onarımı ile Imparatorluk Çağı surunun genel görünümü gayet açık seçik bir hale gelmiştir.

Büyükkaya'da İmparatorluk Çağı surunun geçen yıl kazılmış kesimi
onanlmıştır (Resim:I). Yalnızca 3 ve 4 numaralı kuleler arasıyla, 2 nolu
kulenin güneybatısı kontrol kazıları gerektiğinden henüz onanlmamıştır.
Aynca kuzey yamaçtaki sur, önümüzdeki yılonarıma devam etmek üzere
kazılarak ortaya çıkarılmıştır.

Prospeksiyon ve Yüzey
Şehir alanı
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içinde dört

Araştırması

ayrı

yerde jeomanyetik ölçümler ve toprak re-

zistans ölçümleri yapılmıştır. Manyetik prospeksiyonun jeolojik şartlar
dan ötüıü burası için uygun olmadığı anlaşılırken, rezistans ölçümlerinin
iyi sonuç verdiği görülmüştür. 1993 yılında Büyükkaya'nın alt platosunun
batı kesiminde, Peter Neve'nin kazdığı büyük dikdörtgen yapının hemen
doğusunda, çok odalı büyük bir yapının duvarlan saptanabilmiştir, 1995
kazı mevsiminde bu yapının kazılması planlanmaktadır.
Kazı bitiminden sonra, Hattuşa'nın kuzeyinde yer alan Budaközü
Deresi' nin geçtiği ovada yüzeyaraştırması yapılmıştır. Beklendiği gibi,
bu verimli ova her çağda yerleşime sahne olmuştur. Ilginç olan, başken
tin kuzeyinde adeta bir ağ oluşturan Hitit yerleşmelerinin yoğunluğudur.
Ancak Demir çağ ve Roma dönemlerinin de iyi temsil edildiği görülmüştür,
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Resim 1

Resim 2

254

Resim 3

Resim 4
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Resim 8
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1994 YILI ÇORUM-ORTAKÖY KAZI
ÇALIŞMALARI

Aygü/ SÜEL *
Mustafa SÜEL

Çorum iline bağlı bir ilçe merkezi olan Ortaköy, Orta Anadolu'nun
kuzey kısmında, Karadeniz Dağlan'nın güneyinde, Anadolu'nun bir giriş
kapısı olan Kafkasya 'dan itibaren tabii bir yol gibi uzanan ve Karadeniz
Dağlan'nın içe bakan yüzünde yer alan Kelkit Vadisi'nin hemen hemen
en batısında yer alır. Çorum il merkezinin 50 km kadar güneydoğusunda
dır (Resim:l).
Bilindiği gibi, geniş bir alana yayılan Ortaköy Hitit kentinin ve çevresi üzerindeki araştırmalanmız devam ederken, bulunan tablet parçaları,
burada kazı çalışmalarının yapılmasına neden olmuştur. 1990 yılında kurtarma kazısı niteliğinde başlayan Ortaköy kazısı,1993 yılından itibaren
Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 'rıün tensip ve izniyle, Bakanlar Kurulu kararlı, sistemli arkeolojik kazılar halinde devam
etmektedir.

1994 yılı kazı çalışmalanrnızı
kazı çalışmalanmıza da değineceğiz.
Bu

yazımızda,

aktarırken,

yer yer 1993

1994 yılı kazı çalışmaları, 16 Temmuz- 5 Ekim tarihleri arasında yaolup, Prof.Dr.Aygül Süel'in başkanlığında Arkeolog Dr.Mustafa
Süel, kazı mimarı; Desinatör Cengiz Erol, araştırma görevlileri Esma
Reyhan, Leyla Murat, Arkeolog Canan Baza ve öğrenciler Ali Murat Kara, Kutlu Kip ve Salih Onal'ın katılımıyla yürütülmüştür. Samsun Müze-

pılmış

*

Prof.Dr. Aygül SüEL, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06100 AN-

KARA
Dr. Mustafa SÜEL, Kültür

Bakaulığı Anıtlar ve Müze!er Gene! Müdürlüğü. ANKARA
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si'nden Necati Kodalak Bakanlık yetkili temsilcisi olarak çalışmalara katılmıştır. kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmeyi bir
borç biliriz.
Çalışmalarımıza değerli katkılarından dolayı, Kültür Bakanlığı, Anıt
lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Çorum Valiliği'ne ve çorum Belediye Başkanlığı'na A.U.Rektörlüğü'ne, T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'na, Türk Tarih
Kurumu Başkanlığı'rıa, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'ne.
balonla hava fotoğraflarımızı bize sağlayan Dr.Geoffrey Summers baş
kanlığındaki Kerkenes araştınna ekibine ve ayrıca maddi ve manevi destek veren diğer kurum ve kişilere teşekkür ve şükranlanmızı sunarız.
Kazı çalışmalarını yürüttüğümüz

bu höyük Hitit kentinin,

çağındaki

adının, burada açığa çıkarılan çivi yazılı belgeler üzerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda Hitit büyük kralına rezidanslık yapan, idari bölgesinde bir çok şehir bulunan, idari, siyasi, askeri ve dini bir merkez olan Şa
pinuwa olduğu tespit edilmiştir.
Boğazköy ve Maşat kaynaklarından da tanıdığımız Şapinuwa kenti,
bugüne kadar bilim adamlarınca, Hurri bölgesinde olması gerektiği düşüncesi ile başkent Hattuşa 'nın güney ve güneydoğusuna lokalize ediliyordu. Bu bakımdan, Ortaköy Şapinuwa identifikasyonunun, gerek tarihi-coğrafya konusunda gerekse Hıırri etkinlik bölgesinin tespiti ve Hıırri
dili ve kültürü üzerinde çalışma yapanlara sağlayacağı yeni boyutlar bakımından çok önemli olduğu açıktır.

Ortaköy, hemen yanında bulunan Çekerek Nehri ve müsait konumu
nedeniyle uygun, yumuşak bir iklime sahiptir. Büyük ve çok verimli
Amasya Ovası'nı Alaca-Sungurlu Ovaları'na bağlayan kilit bir noktada,
savunması kolay, ayakta kaldığı slirece başkent Hattuşa'ya uzanan yollan
emniyet altında tutacak ve başkente iki günlük bir mesafede bulunan bir
şehirdir. Ortaköy Hitit Şehri, şehrin kuzeyiriden batısına doğru uzanan
Karadağ silsilesinin gliney uzantısının Ozderesi Vadisi'yle kesildiği noktanın doğusunda yer alır. Yerleşimin yer aldığı plato, Karadağ'ın bir bölümü olan Glindoğdu tepesinin hemen altından başlar ve yer yer derin sel
yarıklarıyla bölünerek doğuya doğru uzanır (Resim:2).
Şehir, batısında yer alan ve sutını dayadığı bu tepelerden bir çok bakımdan faydalanmıştır. Şehrin su kaynakları burada olduğu gibi, savıın
ma ile ilgili en önemli kısmın da burada olduğunu söylemek mümkündür.
Ayrıca bu yüksek kısmın, ihtiva ettiği ve izlerini takip ettiğimiz mimari
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kalıntılara bakarak önemli bir bölümünün dini, askeri ve idari yapılara sahip olduğunu söylemek mümkün görünmektedir (Resim:3).

Ortaköy Hitit şehri, halen tamamına yakını tarım arazisi olarak kullave Gündoğdu Tepesi'nden itibaren doğuya doğru uzanan plato üzerinde, doğu-batı istikametinde hemen hemen 2.5 km güney-kuzey istikametinde 3 km lik bir büyüklüğe sahiptir. Bu büyüklükte bir şehrin nüfusunun ne olacağı üzerinde konuşmak için öncelikle, idari, askeri, dini faaliyet alanlarının tespiti ve tetkiki ile sivil mimariye ayrılan payın tespiti
gerekmektedir.
nılan

1994 yılı kazı sezonunda çalışmalarımız önce monumental "A" Binası'nda başlamıştır. Daha önce de tarafımızdan sunulduğu gibi bu bina Şa
pinuwa şehrinin üzelinde yer aldığı platonun hakim bir noktasında bulunmaktadır. "A" Binası'nın yeri özenle seçilmiş bir noktadadır (Resim:4).
Şehre yaklaşınnn güneydoğu yönünden en uygun olacağı düşünülürse
abidevi bir görüntü ile etkileyici bir noktada yer aldığı açıktır. B u yapı
kompleksi üzerindeki çalışmalar bitirilmederı, niteliği üzerinde konuş
mak henüz erkendir. Ancak bu yapı, askeri, idari veya dini hangi görevi
yaparsa yapsın, kütlevi yapısı, önemli mimarisi ve buluntularıyla özellikle tablet arşivi ile Hitit Şehri Şapinuwa için önem taşıyan bir bina olduğu
kesindir (Resim: 5-6). Dolayısıyla, yapının inşaatı başlamadan önce arzu
edilen yer seçilmiş, yalnız batıdan doğuya meyilli platoda, bu yer de, binanın kütlevi görünüşünü daha da arttırmak amacıyla sunni bir yükselti
yaratılmiş görünmektedir. Yapının üzerinde yer aldığı arazinin yapısını
tespit etmek ve binanın batısında, kuzeyine doğru gelişen duvarlan paralellelerinin mevcut olup olmadığını araştırmak için bir dizi çalışmalar yapılmıştır.
Stratigrafi açması çalışmalarında, ana toprağa kadar iniimiş ve binanın üzerinde yer aldığı arazinin tek bir tabaka ile yine Hitit Çağı'nda kullanılrıuş olduğu tespit edilmiştir (Resim:7). Daha evvelce mevcut, fazla
bir önem taşımayan bu sivil mimarlık örnekleri yıkılarak, kuzeydoğu-gü
neybatı istikametinde mevcut çıkmış alana doldurulmuş ve hemen hemen
80 cm 'ye yakın bu sıkıştmlnuş moloz yığıntısının üzerinde yer yer 75
cm'ye yakın geçirgenliği olmayan sarı renkli bir toprakla sıkıştırılmış ve
doğu istikametinden meyille inen arazide, doğudan sıfır kotunda, batıdan
ise 5 m yi aşan ve bu kotla eşitlenerı bir yükseklik kazandmlmıştır. Ne
var ki binanın kütlevi ağırlığının bu yapay yükseklik üzelindeki yapacağı
ağır baskı ve bu baskımn sonucunda oıtaya çıkacak heyelan dikkate alı
narak statik hesaplara gidilmiş ve doldurulan ve düzeltilen bu alanda tekrar sağlam tabakaya kadar hendekler açılmış ve sağlam zeminden itiba-
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ren yukarıya doğru, yer yer birbirini kesen ve kareler halinde ızgara bir
doku meydana getirilerek, içi, moloz taş ile kuru duvar tekniğinde örülerek kütlevi ağırlığın bu yığma toprağa, hiç aksetmeden sağlam zemine
kadar indirilmesi sağlanmıştır (Resim: 8). Arada kalan boşluklar ise, moloz ile fakat bağlayıcılığı daha fazla olduğu için çoğunlukla toprakla doldurulmuştur. Böylece, aşağıda biraz daha geniş olan ve hafifçe yukarıya
doğru %1O'luk şev verilen bu duvarların binanın oturacağı tabanı ve bu tabanın üzerine yerleştirilen kütlevi yapıyı günümüze kadar sağlıklı bir şe
kilde taşımış olduğu görülmüştür. Binanın batı yüzündeki kot esas alındı
ğından, bu arazi sağlamlaştırma işlemine şimdilik binanın doğusundaki
dolgu bölümünde rastlamaktayız. Bilindiği gibi bu tip temel altı dolgusu
Onasya'ya pek yabancı değildir. Kargamış 'ta yumuşak ve sonradan oluş
turulmuş olan bir tepecik üzerine yerleştirilmiş olan "D Evi 'nin" 4 m ye
kadar inen temellerinde de benzer bir uygulama görülmektedir.I
Kanaatimizce, bu araziyi sağlamlaştııma yapısı ile hem teknik olarak
sorunlar çözülmüş hem de pahalı ve zahmetli olan blok taşlarla yüksek
duvarlar örerek, düz bir teraslama yerine, bu sistemin kullanılnuş olduğu
görülmüştür.
Kazı çalışmalarına 1990 yılında başlanan "A" yapısının 70 x 22 m ölçüleıindeki ana kütlesi ortaya çıkarılmış bulunmaktadır (Resim:9). 1993
yılı kazı çalışmalanmızda, binanın kuzeybatı köşesinde yer alan ve kuzey
istikametinde gelişen 27 x 3 m ölçüıerinde bir mekan ortaya çıkarılmıştır
(Resim:IO). Bu yılki çalışmamızda bu mekanın tabanı temizlenmiş ve ana
kütleyle irtibatı incelenmiştir. Bu mekan 1.60 m. duvar kalınlığına sahiptir ve ana binanın 2 m duvar kalınlığından farklılık göstermektedir. Duvar akslan istikamet birliğine sahipken bağımsız aks oluşturması ayrıca
dikkat çekicidir. Bu da ana bina kütlesi ile yakın ilişki içerisinde olması
na rağmen binadan bağımsız bir tek yapı olduğunu akla getiımektedir.
Ana binada bodnım katlarının kullanıldığına dair hiç bir veıi elde edilmezken, bu mekanda tabanın kullanıldığı, dolayısıyla muhtemelen tek
katlı bir bina olduğunu söylemek mümkündür.
Yapılan çalışmalara göre taban üzerinde üç ocak açığa çıkarılmıştır.
Bu ocakların yer aldığı doğu duvarı boyunca mekanın ortasına kadar uzanan blokaj mevcuttur. Kalan kısmın ise toprak sıva ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Taban üstünde, tabak parçalarının çoğunlukta olduğu, bol
miktarda seramik parçaları bulunmuştur. Buluntulara ve mimari yapı
özelliklerine bakarak bu mekanın şimdilik kaydıyla bir mutfak yapısı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz (Resim: ll).
(1)
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c.L. Wooley; Carclıenıislı ll, Report of the E.vcavaiions at Jerabuıs on behalf of ılıe British
Museum, London 1921, p. 146

"A" Binası'nın batı kısa aksı ile bu aksa paralel uzanan uzun mekanın batı yönü de dahil olmak üzere toplam 55 m uzunluğundaki alanda
bir çalışma yürütülmüştür. Bu alandaki çalışmalarımızdaki amaç, her iki
yapının bu yöndeki yüzlerini açmak, yürüyüş alanı ile muhtemel açık
alanların ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Devam edecek olan bu çalış
malarımızdan aldığımız ilk neticelerde, yapının temel hizasından itibaren
başlayarak 3 m kadar açılmakta olan ve % 5 meyile sahip bir blokajlı
alan açığa çıkarılmıştır.
Binanın temelyapısından çeşitli sebeblerle düşmüş taşların bir kısmı
yerleştirilmiş, bir kısım düşük taşlar ise şimdilik
kaydıyla askıya alınmıştır. Bu arada binanın yıkıntısının tespiti bakımın
dan açılan bir açmada yıkılma ile yayılan kerpiç bloklarına rastlanmış
olup bu da binanın yıkıntısının en az LO m ye kadar yayıldığını göster-

tekrar temel üzerine

mektedir.
Batı yönündeki bu çalışmanın bir benzeri de binanın güney cephesi
boyunca yapılmıştır (Resim: 12). Burada da binanın ön yüzünü açmak gayesiyle 5 m lik genişlikte uzun aks boyunca uzanan bir çalışma yürütülmüştür. Burada da batı yönünde olduğu gibi, binadan açma kenarına kadar uzanan ve hafif meyil verilmiş blokajla kaplı bir zemin tespit edilmiş
tir. Bu zeminin yürüyüş alanı mı yoksa bir avlu denemesi mi olduğu devam edecek olan çalışmalarla araştırılacaktır. Bu açmanın hemen hemen
ortalarına gelen bir noktasında 14 no'lu odanın önünde kazı çalışmaları
sırasında yoğun kerpiç döküntüsü ile karşılaşılmıştır. Bu kerpiç döküntüsü kaldırıldığında ise binanın sona ermesine sebep olan yangın sırasında
taban döşemesinin ve yan duvarın çökerek bu alanı doldurduğu ve bu yı
ğıntıda bol miktarda tablet ve tablet parçalarının bulunduğu görülmüştür
(Resim: 13). Yoğun halde ve şiddetli yangın geçirdiği anlaşılan bu tablet
ve tablet parçalan yeni bir arşivle karşılaştığımızı bize göstermektedir.
Bu alandan bu yıl için 250 civarında tablet ve 1 adet bulle ele geçirilmiş
tir. Bu alandaki çalışmalarımız genişleyerek devam edecektir.

Batı ve güney çalışmalan sırasında 3 ayrı Roma çağı mezarı ile karşılaştırılmıştır. Bu mezarlardan bir tanesi güneyaçmasında blokaj zemin
üzerinde blokajların sökülmesi ile elde edilen çukura yapılan bir gömüdür. Diğer iki tanesi de biri batı diğeri de güneyaçmasında, binamızın
taşlarının kullanılmasıyla yapılmış iki adet sanduka mezardır.

1994 yılında
çalışmalarıdır.

bir

başka çalışma alanımız

ise,

Kadılar

Höyük mevkii
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Kadılar Höyük mevkii "A" Binası'nın 150 m kadar güneydoğusunda
En yüksek noktası 2.25 m yükseklik göstermektedir. Bu alan topografik haritarnızın Y, Z, A', B'C; -36, 37, 38, 39, 40 plankarelerine yerleş
mektedir. Oneelikle kazı alanımız temizlenmiş ve kazıya hazır hale getirilmiştir. Daha sonra en yüksek kısmında 5x5 m ölçülerindeki ilk açmada
çalışmalara başlanmıştır (Resim: 14). Burada tanmsal araçlarla tahrip
edilmiş ilk 30 cm lik katmandan sonra gelen tabaka 60-70 cm kalınlık
göstermektedir. Moloz taştan yapılmış düzgün mimari plan vermeyen temel yapıları izlenmektedir. Bu yapılar, i no 'lu açmadan itibaren incelenmiş olup, bunluntulara dayanarak Hitit şehrinin hayatının sona ermesinden sonra şehrin yıkıntılan üzerinde 6. yüzyıla tarihlenebilecek zayıf bir
yerleşirnin sözkonusu olduğu izlenimi edinilmektedir.

dır.

9000 dönüm büyüklükteki Şapinuwa şehrinin başka noktaları incelenmeden bu geç dönem yerleşmesinin büyüklüğü hakkında bir şeyler
söylemenin erken olduğu kanaatini taşımaktayız. Hitit tabakası bu tabakanın altında bulunmaktadır. Tepemizin eteğe yakın alanlarında bu geç
yerleşme, hemen hemen izlenmez hale gelmektedir. Hitit tabakasının yoğun bir yangın tabakasıyla sona ermiş olduğu gözlenmektedir. Bu yıl bu
mevkiideki 5x5 açmaların sayısı Id'dür,
Tepede 130 cm derinde gelen Hitit tabakasına etekte 30-40 cm derinlikte ulaşılmaktadır. Heyetimiz Hitit sonrası dönemin incelenmesini bitirdikten sonra 1995 yılında Hitit tabakasına inmeyi planlamaktadır.
Ayrıca 1994 yılı çalışmalarımızda
çalışmalar yapılmıştır.

antik

yolların

tespiti konusunda da

Şapinuwa Hitit şehrinin batısında yer alan ve şehrin sırtına dayandığı
tepelerde yapı izleri gözlenmektedir. Heyetimizce Yukan Şehir olarak
kabul edilen bölgede imkanlar nispetinde çalışmalar planlanmaktadır. Bu
tepenin en kuzeyinde yer alan ve geniş bir alanda mimari izlerin gözlerı
diği Fığla Tepesi ile ilgili 1994 yılında ilk çalışmalar Aşağı Şehir'le bağ
lantısının tespiti maksadı ile yapılmıştır (Resim: 15).

Tepenin güneybatısında başlayan ve tepenin üzerindeki batı
da biten yoğun orman dokusu içeıisinde yer alan bir yol tespit
olup harita üzerinde işaret edilmektedir (Resim: 16).

terasın
edilmiş

.. Şapinuwa şehıinin üzerinde yer aldığı platonun güneyinde yer alan
Ozderesi Vadisi boyunca şehri doğudaki Amasya Ovası'na bağlayan antik yolu tespiti maksadıyla bir çalışma yapılmıştır.
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İncelememiz sonucunda Şapinuwa şehrinin istikametindeki tek geçit
olan üzderesi Vadisi'nin kuzey yamacının bu yol için kullamldığı anlaşılmaktadır. Yol, yamacının tabii kıvrımları takip edilerek vadi tabanımn
ortalama 5 m kadar yukarısında yer almaktadır (Resim: 17). ilk çalışmala
rımızın sonuçlarına bakarak yolun dikkatlice düzeltildiği ve zemiiıin blokaj ile kaplı olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmalarınnza daha sonra da
devam edilecektir (Resim: 18).

1994 yılında açığa çıkarılan tablet ve tablet parçalarının sayısı 3lTdir.
Bunların çoğu "A" Binası'nın güney cephnesi boyunca yapılan kazı çalışmaları sırasında elde edilmiştir. Bugüne kadar ulaştığımız 3. arşiv mekanıdır. çoğu yoğun yangın geçirmeleri nedeniyle zarar görmüş durumdadır (Resim: 19). Kazı çalışmalan sırasında 50'den fazla join yapılmıştır,
Içerikleri bakımından Hititçe fal metinleri ve Hurrice metinler ağırlıkta
dır. Böylece bugüne kadar Şapinuwa arşivlerinden açığa çıkarılan tablet

ve fragman

sayısı

2500'ü

geçmiş bulunmaktadır.

Hitit çağı diğer buluntuları arasında 2 tane hieroglif yazılı mühür
yer almaktadır. Ayrıca pişmiş toprak küçük tabaklar, kaplar, fincanlar. testicikler önemli bir yer tutmaktadır (Resim: 20-21-22). Granit
bir topuz başı yanısıra (Resim: 23), metal malzeme olarak bronz kama,
bronz balta ve bronz ok ucu bulunmaktadır (Resim: 24). Bronz kama
Alacahöyük örneğine çok büyük benzerlik göstermekte olup, kondüsyon
bakınundan da çok üst düzeydedir. Buluntular arasında üçgen objeler yine önemli bir yer tutmaktadır (Resim: 25). Bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları ile bazalt, andezit, kalker, diorit, obsidyen gibi malzemelerden
ve çeşitli ebatlarda yapılmış bu üçgen malzemeler Ortaköy-Şapinuwa
kazısı için önemli bir kolleksiyon oluşturmaktadır. Ayrıca, Roma çağı
mezarlarındanpişmiş toprak, cam kaplar söz konusudur.
baskısı
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Resim 1

Resim 2

270

Resim3

Resim 4
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Resim S

Resim 6
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Resim 7

Resim 8
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Resim 11

Resim 12
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Resim 13

Resim 14
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Resim 15

Resim 16
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Resim 17

Resim 18
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Resim 19

Resim 20

279

Resim 21
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TROIA 1994 KAZı SONUÇLARI
Manfred KORFMANN*

NOTLAR, GENEL BİLGİLER
Yapılmakta olan yeni kazılann 7. kampanyası 20 Haziran'da başla
3 Eylül'de sona erdi. Uluslararası ekibin 70 üyesi açmalarda çalıştı.
25 kişilik katılımlanyla Türk ve Almanlar ekibin ağırlığını oluşturdular.
Bunu Amerikalılar ve 6 değişik ülkeden gelen uzmanlar izledi. Bunlardan çoğu uzun yıllardan beri Troia projesinde çalışan kişilerdi. Kazı ekip
üyesi sayısı 90 i geçti. Troia projesi daha doğrusu yöneticileri alışılrmşın
da üstünde bu sene Schliemann döneminden kalma "eski problemler"le,
yani somut olarak Troia "hazineleri" ile uğraştılar. Bu problerninbaşlan
gıcı 120 sene öncesine gitıııektedir:

yıp

ı. Türk hükümetinin daveti üzerine, Moskovalı bir grup bilim adamı,
eylül ayının sonunda Troia'yı ziyaret ettiler. Puschkin Müzesi'nde olan
Troia hazineleri ile ilgili olarak, tahmin edilenin aksine fazla bir şey konuşulmadı. Bu. ziyaretin arkasındaki somut neden 1996 yılında Moskova'da yapılması planlanan sergi için gerekli olan bilimsel verileri toplamak olabilir. Ziyaretçiler ören yerinde gezdirildiler,

2. Puschkin Müzesi'nin Müdürü Bayan Dr. Irina Antonava, 2. Dünya
Berlin'de kaybolan Troia hazinelerini, müzesinin deposunda görmek üzere uzman bilim adamlarından oluşan bir grubu, sürpriz
bir şekilde Moskova'ya davet etti. Böylece uzun dönemden beri buluntuların bütünlükleri ve son durumlanyla ilgili düşünce, beklenti ve iddiaların doğruluğunu ya da yanlışlığını tespit edecek şans ortaya çıktı. Bu
grup içinde Troia projesinden üç bilimsel uzman: Machteld Mellink, Donald Easton, Manfred Korfrnann bu ziyarete katıldılar. Diğer bilimsel uzSavaşı sırasında
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manlar ise şunlardı: Genel Müdür Prof. Dr. Engin Özgen, Prof. Dr. Ufuk
Esin, Prof. Dr. Mehmet Ozdoğan ve Berlin Müzesi'nden Prof. Dr. Wilfiied Mengin başkanlığında bir grup.
Bu ziyeretle, tartışmalı buluntuların önce bilim adamlarına, daha
sonra basına açılmasıyla ilgili istek gerçekleşti. Easton-KorfmannMellink grubu, Moskova üzerinden St. Petesburg'a yapmış oldukları ziyaret sayesinde, Eremitage'daki Troia buluntulannı gördüler.
Bu gelişmelerden de anlaşılıdığı gibi, Troia'ya
lışmalarımıza duyulan genel ilgi oldukça fazladır.

özellikle de bizim ça-

Troia projesinin yıllık dergisi Studia Troica'nın çalışmalan hızlanı
yor. 4. cilt yayınlanmış olup, ayrıca Göttingen'de hazırlanmış olan Türkçe, Almanca, İngilizce seslendiriimiş olan Troia 1993 ve 1994 filmi de
tamamlanmıştır.
aynı

Troia, bize her yıl yeni sürprizler ve yeni bilgiler sunmakla birlikte,
zamanda da karşımıza yeni ödevler de çıkarmaktadır:

Şimdiye kadar Tunç çağı ve Tunç çağı sonrası dönemi kazıları 650
yıllık bir zaman dilimiyle birbirinden ayrılmıştı. Çünkü son üç yılda
Tunç Çağı sonrası dönemi çalışma grubu çalışmalarım Hellenistik ve Ro-

ma tabakalarında yoğunlaşıırnuşlardı. Bu yıl büyük bir çoğunluğu M.Ö.
ı. bine tarihlenen tabakalanmış buluntular sayesinde bu durum değişti.
İlk .~efa ciddi olarak Troia'daki "Karanlık Çağ" problemi, daha doğrusu
M.O. 1050 yılları sonrası üzerinde çalışma şansı elde ettik.
Bu yıl şaşırtıcı bir şekilde llion'un aşağı şehrinin neresinde kazı yaptıysak kuyu bulduk: Döıt açmada, yani 300 metrekarelik alanda 4 kuyu
vardı. Geçen yılda aynı yoğunlukta olan bu durum bir tesadüf olarak görülemez. Geçen yıllırda da bulduğumuz kuyuları da hesaba katınca, her
eve ait en az bir kuyu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Sadece istatistik
bir hesap yapıldığında Ilion 'da yüzlerce kuyu olduğu sonucu elde edilebilmektedir. Kuyuları sadece tarihlernek amacıyla değil, aynı zamanda da
iyi bulun tu elde etmek için de kazmaya başladık. Bu kuyulardan biıinde
17 m deıine kadar inildi.
Troia şehir duvarlannın. Troia i den II ye, daha sonra Troia III, IV
ve Volmak üzere, neredeyse düzenli olarak dışa doğru genişlediği ve sonunda Troia VINII de en büyük boyutuna ulaştığı şeklindeki görüş, çok
büyük bir olasılıkla yanlıştır. Görüşümüze göre şehir duvarlannın gelişi
mi şöyleydi: Troia i ve II savunma duvarları en azından 8 kere, büyük bir
oranda yeniden yapıldı, daha doğrusu onarıldı. Troia III -uzun sürmediği
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belli olan bir dönem- duvarlan, Erken Troia il nin çok fazla dışına çık
mamıştır. Bununla birlikte Troia IV, Troia VI savunma duvarlarının oldukça fazla dışına kadar ulaşmış olmalıdır. Büyük bir olasılıkla 6 yangın
felaketi (1) bu uzun süren evre ardında büyük bir yerleşim kalıntısı bırak
mıştır. Kesin olarak Troia V yerleşmesi de Troia VI savunma duvarının
oldukça fazla dışına kadar genişlemiştir. Bununla birlikte Troia VI nın
hemen başlangıcındanitibaren, bilinçli bir şekilde höyük merkezine doğ
ru bir yönelme vardır. Bu dönemde büyük arazi değişiklikleriyle bilinen
kraliyet kalesi yapılmıştır. Bu Troia VI kalesi tekrar en az 3 zamansal ve
mekansal mimari evreye sahiptir. Başlangıcından itibaren Troia VI için
planlı bir aşağı şehir kurulmuştur. Daha önce bilinmeyen bu yerleşim
300.000 metrekarelik bir alana yayılmıştır. Tamamiyle yeni plan ve yapı
lar Troia VI nın o döneme kadar olduğundan farklı insanlarla ilgili olabileceği sonısunu akla getirmektedir.
Artık böylece, Troia için "soğan kabuğu modeli" geçerli değildir.
Ve oldukça farklı toplumlara işaret eden iki .9mek vardır: Bir taraftan
Troia i de (-Orta/Geç) veIl de (tahminen M.O. 2700-2450) öte yandan
Troia VI da (tahminen M.O. 1700-1250).

ı. ÖLÇÜM, BELGELEME, MİMARİ KONSERVASYON VE
SERGİLEME ÇALIŞMALARI.

MANYETİK PROSPEKSİYON ÖLÇÜMLERİ

Manyetik prospeksiyon ölçümleri Helmut Becker ve Hans Gunter
Jansen tarafından, bilinçli olarak, taralar biçildikten sonra yapıldı (Resim
I). Ölçümler aşağı şehrin batı ve güneybatı kesiminde yoğunlaştı. Geçen
seneki prospeksiyon ölçümleri sonunda farkedilen ve Troia VI savunma
hendeğinin devamını izlemek için yapılan çalışmalara bu yıl da Peter
Jablonka başka alanlarda devam etti. Bu çalışmalar sayesinde, sonraki
dönemlerde çöp çukuru olarak önemli buluntular kapsayan, Bizans Dönemine ait birçok depo çukuıu bulundu. Bu bölgede büyük bir olasılıkla, bizim "Troia X" olarak adlandırınamız gereken bir Bizans yerleşmesi vardı. Bu alanda daha önce H.Becker tarafından sözü edilen savunma duvarına rastlanmadı. Brigitte Mansperger, buradaki negatif buluntuyla ilgili,
İlyada'dan ortaya ilginç bir hipotez attı: Akhaların limanının etrafındaki
savaşlar anlatılırken (8. yüzyılda) bir hendek ve bir duvardan bahsedilmektedir. Sözü edilen hendek, öyle fazla geniş ve derin değildir. çarpış
ma anlatımlanna göre savaş arabalarının yaklaşmasını önlemek amacıyla
yapıldığından ve duvann ise iyi bir kargı atımı uzaklığında olduğundan
bahsedilmektedir. Eğer 2. binin yeni silahları "savaş arabalan" göz önüne
getirilirse (örneğin: Miken mezar stelleri) bu buluntunun anlamı ortaya
çıkar.
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MİMARİ KORUMA VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Michaela (Renzer) Yaşar, Murat Yaşar, Sadun Doğrayan ekibinin
daha önce yapmış olduklan çalışmalar, ören yerinin korunması ve sergi!enmesi bağlamında haketdiği değeri buldu. Ayrıca bu ekip tecrübeleriyle
yerleri neredeyse doldurulamayacak niteliktedir. Bu çalışmaların direktiflerini veren Friedmund Hueber, bu sene de Troia'da az bir süre kalabildi.
Scliemann-Yarması, D314 Açması-Trola

IILI

Doğu profilinin kuzey kısmı, özellikle "m" teras duvarı, eğimli bir
duvarla koruma altına alındı. Troia VI şehir duvarı güney girişinden
itibaren batı yönünde restore edildi. Böylece Blegen'in kazmış olduğu eski kule de görülebilecek dımıma geldi.

taş

Savunma Duvarı, K415 Açması-Trola VI
Doğuda, "büyük kuzeydoğu girişi"ndeki Schliemann'dan kalma büyük "yara" duvar boyunca, hafif içeriye doğru rekonstrüksiyonu yapıla
rak duvar devamı örüldü (Resim 2). Aynı bağlamda kuzeydoğu bastionu
VIg iç ve dış tarafından temizlendi. Yıkılmaları önleyecek önlemler alın
dı. Kazı başkanının görüşüne göre, iç tarafında bir kuyu olan bu bastion
aşağı şehre aitti ve su ihtiyacını karşılamak için yapılmıştı.

Troia VII Sarayı-Bl Açması.
Troia VI, VIM sarayının batısındaki Troia VII yapısının temelleri tamamlanarak yükseltildi. Böylece ziyaretcilere, Troia II erken dönem rampasından yukarıya çıkarak mimari ilişkileri anlayacakları bir perspektif
sağlandı (Resim 3).

Duvar Tamamlama

Çalışmaları-

D9 Açması-Trola VIII

Troia VI savunma duvarının güneyindeki, Hellenistik Dönern'e ait
duvardaki taş götürme yoluyla oluşmuş boşluk tamamlandı (Resim 4).
Odeion-Dv Açması-Trola IX

Odeion 'un cavea bölümünün batısını üst
doldurarak yükseltmeye başladık (Resim 5).

kısımdan

itibaren toprakla

Bu arada birçok açmada, tehlikeli duıumda olan profiller koruma altına alındı. Bunu yapmadaki bir başka amaç da bir çok önemli buluntuyu
gelecek yılki çalışmalar için koruma altına almaktı. Tarlalarda yapmış 01-
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duğumuz bütün sondaj yerlerini, sahiplerinin hasat döneminde zarara
ramamalan için tekrar toprakla kapattık.

uğ

2. BULUNTU VE BELGELEME ÇALIŞMALARI
Tunç çağı dönemi çalışmalannı Heike König ve Diane Thumm,
Tunç çağı sonrası dönemi çalışmalannı Billur Tekkök-Biçken yönetmiş
tir. "Başarılı arkeologlar" olan bu üç meslekdaşımızın yanında eski ve
mükemmel bir çok yeni çalışma arkadaşı hazır bulunmuşlardır. Monika
Möck ve İlknur Türkoğlu bu sene de çizimlerden, Hans Paysan ve Regan
Barr fotoğraflardan sorumluydular. Küçük buluntu restorasyon atölyesinde 5 uzman kişi çalışmıştır.
3. KALE İÇiNDEKİKAZı ÇALIŞMALARI
MEGAR,ÇJN YAPILARI, E3 AÇMASI-TROIA II (TROlA i GEÇ İLE
AYNIDONEM)

Sinan Kılıç, kazının sonlarına doğru, Troia I1'nin erken evresine ait
bir yangın tabakasına ulaşdı. Böylece, bizim Troia II büyük binasının teras duvarı ('m" duvan) yüksekliğinde, hiç beklenmeyen bir derinlikte,
büyük bir binanın temeli ortaya çıktı (Resim 6).
4. SCHLİEMANN·YARMASI'NDAKİ ARKEOLOJİK ÇALIŞ
MALAR
D7/8 AÇMASININ ORTA KESİMİ-TROIA III, N VE VI

Bu sene de Turan Efe öğrencileriyle ve Göksel
lannda başanlı çalışmalar gerçekleştirdiler.

Sazcı,

D7-D8 açma-

Troia III: Göksel Sazcı, D7 ve D8 açmalarının sınınndaki alanda,
Troia IV'ün altındaki tabakalarda bir sınır ya da teras duvannı açığa çı
kardı. Burası, Troia II yerleşmesinin sonu olabilir. Kuzeye doğru, üzerinde beyaza boyanmış kerpiçlerin olduğu, bir yapıya ait taş temel bulundu
(Resim 7).
Artık, Troia IV dönemine ait, üstüste 6 yangın evresinin olduğunu
bilmekteyiz. Doğu profilinde bunu açıkça görmek mümkündür (Resim
8). Bütün bu tabakaları, IV'cü evreye tarihlernemizin nedeni, binaların
aynı yapım planlannı izlemiş olmasıdır. Demircihöyük kazısından itibaren bu planı "Anadolu yerleşim şeması" olarak tanımlamaktayız: yan ya-
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na yapılmış, birbirlerinden bitişik duvarlarla ayrılan megaron planlı ev ler.
B u evlerin hepsinde, girişin sağ ya da solunda mutlaka oval fırın vardır.
Binalar ve tabanlar inanılmaz bir şekilde güneye doğru eğim yapmışlar
dır. B u nedenle, höyüğün kenarında olan bu önemli buluntuları saptamak
mümkün olmuştur. Böylece, Troia IV'ün mimarı planı açık birşekilde
gözlerimizin önünde canlanmaktadır. En altdaki yanık tabakada, bir oda
içinde ele geçirilen buluntular oldukça heyecan vericiydi (Resim: 9). Burası, botanik ve hayvan kemikleri açısından, arkeobiolog Hans-Peter
Uerpmann için de oldukça ilginçti. Epey yüksek olan yabani hayvan kemikleri sayısı, bir anlamda fakirliğin göstergesi olabilir. Acaba, o dönem
insanlarının ellerindeki hayvanlar sürekli meydana gelen yangınlar sonucu yok mu olmuştu? Acaba 3. bin sonu kargaşalı bir dönem miydi?
Troia
ka arkaya

v: Troia V'ın neredeyse bütün kalıntıları, zamansalolarak ar-

yapılan Troia Vl savunma duvarının yapımı su-asında ortadan
kaldırılmıştır, Bu durum oıtaya yeni bir konzept çıkarmaktadır. Tekrar
eski yerleşim sınırına geri dönülmekte, bir yandan büyük bir aşağı şehir
(şu anda sınırlarını aşağı yukarı bildiğimiz), öte yandan görkemli bir kale
kurulmaktadır. Bu arada ilk şehir duvarı (bizim erken Troia V (?) olarak
yorumladığımız) güneye doğru yıkılmıştır. Bu duvann altında bir başka
duvar daha bulunmuştur. Bu iki duvar arasındaki sürekli atılan toprak nedeniyle, daha sonra eski duvarın hemen yanına yapılan ek savunma du-

varlarının temeli de aynı şekilde güneye doğru eğim yapmıştır. İşte bu
duvar kalıntılarının üstüne, bütün ziyaretcilerin bildiği güçlü savunma
duvan yapılmıştır. Ve bu duvarın önünde, geçen yıllarda 09 açmasından
tanıdığımız Troia VI-geç ve Troia VII evleri yapılmıştır.

Bu yıl, Rüstern Aslan, Troia VI'nın bilinen büyük savunma duvarını,
B8, e8, 08/9 ve E9 açmalarında boydan boya açığa çıkarmıştır. Böylece
ziyaretcilere büyük bir alanda, etkileyici bir görüntü sunulmaktadır (Resim ıo).

5. ES VE E9 AÇMALARI-TROİA VII
E8 açmasındaki, Dörpfeld tarafından daha önce kazılmış alan, Emel
Yurttagül ve Didem Birkalan yönetiminde tekrar kazıldı. Buna paralel
olarak E9'da yapılan kazılar sayesinde ortaya yeni sonuçlar çıktı. Troia
VII evresi şimdiye kadar bilindiği gibi 3 tabakadan değil, en azından 4 ya
da 5 tabakadan oluşmuş olmalıdır (Resim 11). Hemen savunma duvarının
önündeki binada, küçük kerpiç duvarlarla yapılan bölmelerde bulunan
pithoslar gün ışığına çıkarılmıştır.
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6. ILİON AŞAGI ŞEHRİNDEKİ ARKEOLOJİK ÇALIŞMA
LAR
KUTSAL ALAN-TROIA VI; VII; VLLL VE IX

Tunç çağı sonrası grubu Prof.Dr.Brian Rose denetimindeki çalışma
bu yıl da kutsal alanda, kalenin güneybatısında yoğunlaştırdılar.
1994'de Blegen'in "Lower Sanctuary" kazılarına kuzeyalanda (z8, A8/9
açmalan)tekrar başlandı. Bu çalışmalar Cem Aslan ve Herman Pontes tarafından yürütüldü. 2 yıldır kutsal alanın kuzeyinde yapılmakta olan kazı
lara Mauren Basedow ve Sinan Unlüsoy tarafından devam edildi.
lannı

Carl Blegerı, kutsal alanın alt kesiminde sadece dar bir alanda çalış
ve çok sayıda terrakota ile erken Yunan keramiği bulmuştu. Bu yıl
bu alanda yapılan sistematik kazılar oldukça iyi buluntu verdi: 6. yüzyıla
tarihlenebilecek kireç taşından yapılmış bir sunak. Bu sunağın etrafında
adak keramikleriyle birlikte, bir benzeri Atina'da bulunan, Demir Çağı'na ait terrakotta küçük buluntular ele geçmiştir (Resim 12). Ozellikle
ilginç olansa, aslan desenli, Arkaik skarabeydi. Bu tapınak Klasik Dönem'de kullanılmaya devam edildi. Erken Hellenistik Dönem'de tabanı 1
m yükseltilerek, Arkaik sunağın yanına, büyük yeni bir sunak yapılmıştı.
Aynı zamanda buranın LO m kuzeyinde, tabanı çakıl taşından yapılmış
mozayikle döşeli büyük bir bina yapılmıştır. Z8 açmasının bir köşesinde
ortaya çıkarılan bu mozaik Troia'da bulunanların en eskisidir. Mozayiğin
üst kısmında, 3. yüzyıla tarihlenmiş boyalı duvar sıvalan bulunmuştur.
Bunlar da türünün Troia'da bulunan en eski örneğidir. Şehrin bu bölgesi,
diğer yerleri gibi, M.O.85 yılında, Fimbria tarafından yıkılmış ve Roma
Dönemi 'nde tekrar yapılmıştır.
mış

Geçen sene bulduğumuz ve Fimbria Binası olarak isimlendirdiğirniz
yapının bulunduğu alanda da çalışmalar devam etmiştir. 20 m uzunluğun
da, LO m genişliğindeki duvarlarıyla bu bina Hellenistik Dönem'in en büyük yapısı olmalıdır.
Fimbria Binası'nın girişinin alt kesiminde, başka büyük bir binaya
eden izler bulundu (Resim: 13). Daha güney kesimde in situ durumunda, bir Aiol sütununa ait, sütun temeli bulundu. Aiol sütun başlıkları,
Arkaik mimari ile birlikte çok ender olarak görülmekte ve genelde kült
yapılanna aittirler. Bu arada başka tabakalarda, protogeometrik keramik
ve Geç Tunç çağı keramik tiplerinin Arkaik evrelerde de devam ettiğine
dair buluntular ele geçmiştir. 6 tane, çok iyi durumda korunmuş olarak
bulunan ve 8. yüzyıla veya 800'lü yıllara tarihlenen bronz fibulalar bir
depo buluntusu izlenimi vermektedir.
işaret
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Brian Rose 'un kutsal alanda yapmış olduğu çalışmalar sonucunda z7
Troia VII dönemine ait tabakalar açığa çıkanldı. Donald Easton, RaIf Becks, Halime Hüryılmaz ve Amy Bogaard şimdiye kadar Troia VIIb2'den (VIIb3 belki de VIIb4 ?) Troia VI- geç ya da VI-ortaya kadar devam eden tabakalanma oluşturmuşlardır. Birçok bina, içinde pithos
olan bir mekan ve bir avlu tanımlanabilir durumdadır. Şimdiye kadar
Troia'da kale içinde ok ve mızrak uçlan hemen hemen hiç bulunamaıruş
tı. Artık bu bölgede bir yangın katı içinde bunlardan fazlaca bulmaktayız.
açmasında,

Il7 AÇMASf-TROfA Vf

UUa Gabriel, anakayanın içine oyulmuş, büyük "negatif mimari"nin
kuzeyinde birçok yapı kalıntısını ortaya çıkardı (Resim 14). Bu da bize,
bu alandaki Hellenistik ve Roma Dönemi'ndeki büyük tahribata rağmen,
Troia VI'ya ait yapı kalıntılarının olduğunu göstermektedir. Anakayanın
hemen üstünde doğalolarak buluntular çoğaldı ve sonunda buradaki iş,
bulunan Troia VI fırınıyla doruk noktasına ulaştı. Fırın anakayanın hemen üstüne, direk delikleriyle etrafı çevrilerek yapılıruştı. Ayrıca buna ait
binanın da direk delikleri açığa çıkarıldı.
C29 AÇMASf-TROfA Vf, VIII VE IX

Burada, Peter Jablonka'nın yönetiminde, manyetik ölçümlerde gözüken savunma hendeğini arkeolojik olarak ispatlamak amacıyla kazılar yapıldı. Başarılı da olundu. Hendeğin yerleşmeye doğru olan ve savunma
duvannın olması gereken yerde, anakayayı kesen büyük bir tahribat vardı. Bununla beraber yeni bir sonuç olarak, hendek dolgusunun üstünde,
Hellerıistik Dönem'e ait temel duvarı bulundu (Resim 15). Yön olarak
Agustus dönemindeki binalar ve caddelerle aynı olduğu için, aşağı şehir
için düşünülen genel bağlamın daha eski olduğu düşüncesini akla getirmektedir. Böylelikle kazı yönetiminin daha önce, aşağı şehrin Hellenistik
Dönem'de yoğun bir şekilde yerleşim gördüğü fikrinin doğruluğu artmaktadır.

P28 AÇMASf-TROfA Vf VE IX

Burada da çalışmalar Peter Jablonka yönetiminde, hendeğin arkasın
daki savunma duvarının en azından izini bulmak amacıyla devam ettirildi. Fakat bulunamadı. Buradaki durum şöyleydi: Eğer duvar orada olmuş
olsaydı bile, bulunamazdı, çünkü günümüzdeki yüzey toprağının hemen
altında anakaya başlamaktadır. Yani geç dönemdeki tahribatla bu duvarlar tamamiyle ortadan kaldınlmış olmalıydı.
Bununla beraber burada bulunan sonuçlar yararlı oldu:
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Hendeğin

üst

ve alt kesimindeki anakayanın içine 1,2 m derinliğinde depo çukurlan delinmişti. Daha sonra bunlar Geç Bizans Dönemi'ndeki (13./14. yüzyılın
başlangıcı) çöplerle doldurulmuştu. Ayrıca burada anakayanın içine bir
de kuyu kazılmıştır.

W28 AÇMASI-TROIA Vi, VIII VE IX
Burada, önce Zeynep Kızıltan, daha sonra Peter Jablonka, geomanyetik ölçümleri sonucunda burada olduğu tahmin edilmiş olan giriş kapı
sını bulmak amacıyla çalıştılar. Kapı olarak yorumlanamayacak. ama oldukça komplike olan, anakayaya oyulmuş izler ortaya çıktı (Resim: 16)
Anakayanın içine oyulmuş kalıntılar belgelendi: iki kuyu, birbirine oldukça yakın bir şekilde duran, içinde pithosların olduğu, dibe doğru sivrilerek derinleşen dokuz çukur ve eskiden taş ocağı olarak kullanıldığı tahmin edilen bir alan, en son elde edilen bilgilerden yola çıkarsak, daha önce belirttiğimiz izleri Orta Hellenistik Dörıerrı'e tarihleyebiliriz. Buradan
alınan taşlardan geriye kalan izler, burada düzenli bir şekilde taş elde
edildiği izlenimini vermektedir. Kolayca kesilebilen bu taşlar çok iyi bir
yapı malzemesidirler. Bu malzemenin benzerlerini, Troia'da Orta Hellenistik Dönem'deki yapılarda bulabilmekteyiz. Bu alanda bulunan kuyulardan biri kazıldı ve bu kazı sonucunda oturur durumdaki bir Kybele ile
(Resim: 17) M.O.3. yüzyıla tarihlenen bir çok kap bulundu. Buranın çok
yakınında, gene aynı tipte, fakat terrakotadan yapılmış başka bir Kybele
daha bulundu.

7. KUMTEPE-TROİA i ÖNCES İ
Kumtepe'de 1994 yılında da Çanakkale Müzesi ile birlikte kazı yapıl
bilimsel danışmanlığını Prof.Dr.Manfred Korfrnann üstlendi.
Kumtepe'nin önemi, burada geniş bir alanda, Troia'dan eski yerleşim kalıntılarının olmasıdır. Aslında Troia'da, Scliemann-Yarmasr'ndaki bir
sondajda "Troia i' den eski" malzeme bulmuş olmamıza rağmen, Kumtepe 'de bu tür eski yerleşim kalıntıları mükemmel bir durumda, hemen yüzey arazisinin üstündedir. (Bu sene bizi ilgilendiren, "Kumtepe la" olarak
bilinen en eski evreydi. Burada, 4,5 x 9 m lik açmada ana toprağa kadar
kazma imkanı bulabildik (Resim: 18) Kumtepe la ve Ib tabakalanndan
gelen buluntular elde edildi. "Ne yazık ki" en altta birçok mezar ortaya
çıktı. Bu nedenle, gelecek yıl kazıya devam etme zorunluluğu ortaya çık
tı. Çünkü,S. bin ya da daha eskiye tarihlenen bu iskeletler, kazı sonuna
doğru aceleyle kazılamayacak kadar önemliydiler (Resim 19). Çok geniş
bir alanda, sadece bu höyükte böyle tabakalara tahrip edilmemiş olarak
ulaşabilmek mümkün olduğu için, buranın korunması ve arkeolojik koruma alanı olarak ilan edilmesi için yapılması gereken çalışmalardan, atıldı. Kazının
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ması gereken adımlardan kendimizi sorumlu tuttuk. Bu arada bu gerçekleşti de. Kumtepe'deki çalışmalarda Çiğdem Morçöl yine vardı ve höyükte Jan Bertram, ev çalışmalarında önce Çiğdem Girgin, daha sonra da
Utta Gabriel tarafından desteklendi.

8. YAN B1L1M DALLARı VE YAKIN ÇEVRE
YÜZEY ARAŞTIRMASI
Geçen yıldan beri, kazıcıların çevrelerindeki anıtlan ve arkeolojik
yerlerin araştmhp belgelenmesi istenmektedir. Biz bu çalışmaları bir
yandan Troia 'ya bağlı nedenlerden dolayı, öte yandan Tarihi Milli Park
projesi kapsamında gerekli olduğu için seve seve yapmaktayız. Rüstem
Aslan, kazının son haftalarında, her gün öğleden sonraları, kazı ekibinden
bazı elemanlarla birlikte, Troas bölgesinde dolaştı ve bir çok yeni bilgi
topladı.

ARKEOBİYOLOJİ(ARKEOZOOLOJİVE ARKEOBOTANİK)

Hans-Peter Uerpmann 'ın 5 uzman çalışma arkadaşından oluşan grubu bu yıl da oldukça başarılıydı. En önemli sonuçlar, daha önce belirtildiği gibi, 6 yangın tabakasının olduğu Troia IV'den geldi. 26 açmasında,
Troia VI dönemine ait bir çukurdan çok fazla miktarda alageyik kemiği
bulundu. Bu, avın bu toplumdaki büyük önemini işaret eden buluntudur.

9. M1KENOLOJl
lıştı

Penelope Mountjoy, bulunan bütün Miken keramikleri üzerinde çave neredeyse bütün malların lokal yapımı olduğunu tespit etti.

10. ESKl F1LOLOGl VE NUMlzMAT1K
Brigitte Mannsperger, Troia'da, Homeros'un eserleri üzerinde, Dietrich Mannperger ise ağırlıkla, sikkeler üzerinde çalışmaktadır. İkisi de fikir ve tartışmalarıyla, özellikle hendek konusunda bize çok yardımcı oldular. Ayrıca Troas bölgesiyle de oldukca fazla ilgilendiler.
ıı. lNŞAAT ÇALIŞMALARI
Aslında bu tür çalışmalar sona erdi. Buna rağmen, çalışılacak etüdlük malzemenin konulacağı bir kontenyer getirtildi. Kazıcıların kaldıkları
yer olan Bademliköy'de tuvalet yerleri yapıldı. Su ihtiyacını karşılamak
üzere hazırladığımız hat, genel su hattına bağlanarak bu sorun tamamiyle
çözüldü. Tamir ve bu tür işlerin hepsini tekrar Diether Kohler üstlendi.
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12. HALKLA İLİŞKİLER
Martin Emele birçok ziyaretçiyi dolaştırdı ve ayrıca Stephan Dolezel
ve Gerhard Maızdorf ile birlikte 1994 Troia filmi için malzeme topladı.
Bu seneki önemli olaylardan biri de helikopter uçuşudur. Bu sayede sadece savunma duvarı değil, aynı zamanda kutsal alan ve de hendek belgelendi. Ayrıca Troas bölgesi de hava fotoğraflarıyla belgelendi (Resim:
20).
13. TEŞEKKÜR
Ankara'daki Genel

Müdürlüğe,

Selçuk Müzesi'nden

Ayşe

Zülkadi-

roğlu 'nu ikinci kez Bakanlık temsilcisi olarak yolladığı için teşekkür ederim. Bu devamlılık kazı yönetimini oldukça rahatlattı. Ona, Antalya Mü-

zesi'nden bayan Ferhan Büyükyörük yardımcı oldu.
Troia'yı ziyaret edenler, çalışmalarımızı değerlendiıip gözlemleyenler arasında her yılolduğu gibi, Hisarlık Konferansı üyeleri de vardı. Bu
grup değişik ülkelerden gelen, bize öneriler sunan ve aynı zamanda kritik
kararlarda bizi destekleyen, bilim adamlarından oluşan bir gruptur. Ozellikle teşekkürlerimiz bizi maddi olarak destekleyen kurumların temsilcilerinedir. Bunlar: Alman Arkeoloji Enstitü Başkanı Helmut Kyıieleis,
DAl Istanbul ı. Direktörü Harald Hauptmann, Tübingen Universitesi
Başkanı Adolf Theis, Taft Semple
Fundsin Cincinnati temsilcisi Margo Titus, Alman Araştırma Kurumu Bilirkişi Grubu Sorumlusu Gernot
Wilhelm ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Kenan
Yurttagül 'dür.
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ı 994 LiMAN TEPE KAZıLARI

Hayat ER.!<ANAL
Sevinç GUNEL

*

ESK1ÇACLAR AÇısıNDAN 1ZM1R KÖRFEZ1
Sayısız koy ve yarımadalarıyla İzmir Körfezi günümüzde olduğu gibi eski çağlarda da yoğun bir şekilde yerleşime sahne olmuştur. Körfez
ve çevresi, bir taraftan Ege Adaları ve Kıta Yunanistan'a deniz yoluyla
çok rahat bir şekilde bağlanırken, Gediz Vadi si aracılığıyla da Orta Anadolu içlerine kadar uzanan bir bölgeyle ilişki içindedir (Resim: 1)

Günümüzde körfezin kuzeyi Gediz Nehri'nin oluşturduğu bir deltayla kaplıdır. Delta oluşumu halen devam etmektedir. 1886 yılına kadar Gediz iki kol halinde körfez içine akarken, körfezin dolma tehlikesi oıtaya
çıkmış, bunun üzerine nehir daha önceki yatağına kaydınlarak delta oluşumu batıya, yani açık denize yöneltilmiştir. Gerek tarihi kaynaklar, gerekse coğrafi araştırmalar dikkate alınırsa, en azından M.O. 2. bin yılında
körfezin kuzey sahilinin Larissa yakınlarından geçtiğini kabul etmek gerekir. Bu durumda körfez günümüze nazaran kuzeye doğru çok daha geniş bir alanı kaplamaktadır'. Eski çağlarda dikdörtgen bir konuma sahip
*
(1)

Prof.Dr. HayatERKANAL, Ankara üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sıhhiye- ANKARA
Yrd.Doç.Dr. Sevinç GUNEL, Hacettepe Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat TarihiBölümü, Beytepe-AN~A
Krş, G. E. Bean, Kleinasien 1. Agiiische Tiirkei von Pergamon bis Didyma, Stuttgart 1975,
94 vd.; Piri Reis. i. Cilt, Tercüman 100ı Temel Eser ıs, Ankara ı973, ı56; R. Stewig, Kartographische Beiıriige ıur Derstellung der Kulturlandsclıaftsentwicklımg in Westanatolien,
İstanbul 1967• Karte 57, 59; A. Philippson, Reisen undForschungen im westlichen Kleinasien II. Lonieıı und das westlicJıe Lydien, Gotha 1911, 2 vd.; W.-D. Hütteroth, Türkei. Wis~
senscJıaftliclıe Ldnderkunden 21, Darmstadt 1982, 64 vd.; ı. Kayan tarafından yürütülen bir

jeomorfolojik araştırma henüz sonuçlanmamıştır.
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olan körfez, Urla yanmadasıyla batıdan da koruma altına alınmakta, böylece tüm Batı Anadolu sahallerinin en uygun liman şartları ortaya çık
maktadır(Resim:I). Bu özelliklere bir de çevrenin maden zenginliği>, bereketli toprakları ve yumuşak iklimi ilave edilirse, körfez ve çevresinin
daha prehistorik dönemlerde neden bu kadar ilgi gördüğü anlaşılır. B u
durum göz önüne alındığında, bölgenin iç kesimlerle bağlantılı olarak tİ
cari, kültürel ve siyasi! açılardan büyük önem taşıması gerekmektedir.
Şu

ana kadar yürütülen araştırmalar sonucunda eski çağlara ait İzmir
kıyılannda bulunan prehistorik merkezlerin sayısı oldukça aıttı
nlmıştır. Bu merkezler arasında Panaztepe mevcutların içinde en büyüğü
olup köıfez içinde merkezi konuma sahip bir ada üzerinde yer almaktadır'. Geren>, Höyücek" ve Larissa? eski çağlara ait körfezin kuzey sahillerinde bulunmaktadır. Kurntepe" ve Bayraklı? ise doğu sahilinin iki ucunu
kaplamaktadır. Körfezi batı yönünden kapatan bölgede yer alan Barbaros, direk sahilde değil, fakat sahille bağlantılı bir konumdadır'", Körfezin
güney sahilinde ise Inkaya" ve Liman Tepe, diğer adıyla prehistorik Klazomenai yer almaktadır (Resim: I).
Körfezi

LİMAN TEPE VE ÇEVRESİ
Urla'rıın kuzeyinde bulunan kıyı ovası büyük olasılıkla bir uzun koyun sonradan dolması sonucu oluşmuştur. İlk önceleri bir kum settiyle
denizle ilişkisi kesilen koy, özellikle Zongurlu ve Kocadere çayları sayesinde kısa sürede dolarak alüvyonla kaplı bir birikinti ovasına dönüşmüş(2)
(3)

(4)
(5)

Altın için krş.: Arsenic, Mercury, Antinıony and Cold Depesites of Turkey. Maden Tetkik
Arama Enstitüsü 129, Ankara 1970, 22; Türkiye Maden Envanteri, Maden Tctkik Arama
Enstitüsü 179, Ankara 1980,320.
G.-H. Buchholz, Eine hethitische Sehwertweihung, Jonmal of Pretıisıoric Religion VIII,
1994,28.
A. Philippson, Retsen ıınd Forsctıungen im wesıliclıen Kleinasicn II. Ionien ıınd das wesl/ic/ıe Lydien, Gorha 1911,2 vd.
R. Meriç, 1984 Yılı İzmir ve Manisa llleri Yüzey Araştırmaları, lll. Araştırma Sonuçları
Toplantısı, 1986, 199.

M. Şenyürek, H. Gültekin ve A. Dönmez; Larisa Civarında Höyücek'de Yapılan Sondaj,
Bel/elen XIV/55, 1950,487 vd ..
(7) J. Boelılau ve K. Schefold, Larissa am Hermos /il. Die Kleinfimde, Berlin 1942,21 vd.
(8) R. Meriç, 1984 Yılı İzmir ve Manisa İlleri Yüzey Araştırmaları, III. Araştırma Sonuçları
Toplantısı, 1986, 199.
(9) E. Akurgal, Bayrakh Kazısı On Rapor, Dil ve Tarltı-Coğrafya Fakültesi Dergisi VIII!I,
1950,5.
(IO) Büyük olasılıkla Protosesklo kültürüyle bağlantılı olanbu Neolitik yerleşim eski bir göl kenarında, Urla'ya bağlı Barbaros köyünün 1.3 km kuzeybatısında bulunmaktadır. Bu yerleşim
6 km uzunluğundaki bir boğazia lzmir Körfezi'ne açılmaktadır.
(ll) İzmir-Seferihisarkarayolunun batısında yer alan Kocadağ üzerindeki bu mağara Eski Tunç
Çağı'ndan Roma Devri'ne kadar birkült yeri olarak kullanılmıştır.
(6)
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tür 12• Bu dönüşüm sırasında deniz içindeki doğal bir kaya grubu anakarayla birleşerek bir yarımadanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yanmada bir taraftan yerleşim için uygun bir zemin içerirken, diğer taraftan
bereketli ve yağışlı kıyı ovasından oluşan bir arazi yapısını da arkasına
almış olmaktadır. İşte bu yarımada Liman Tepe adını almıştır.

1994 YILI
1994

KAZı

ALANI

yılında höyüğü doğu-batı

istikametinde ikiye bölen

İzmir

Çeşmealtı yolunun (Resim: 2) kuzeyindeki alanda çalışmalara devam
edilmiştir". Dalıa önceki yıllarda tespit edilen Geç Tunç Çağı 'na ait tek
mimari tabaka ve Orta Tunç çağı'na ait ilk üç tabaka 1994 yılı çalışmala
n dışında bırakıldığından, daha doğrusu bu tabakaların ele geçtiği alanlar
kazılmadığından mimari açıdan daha çok Orta Tunç çağı'nın 4. mimari
tabakası en yeni safha olarak araştırılmıştır.

Sadece 1993 senesinde tespit edilen ve Geç Tunç çağı'nın tek mimari tabakasına ait olan kuyu içinde karbonlaşmış ağaç kalıntılarını kurtarma amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında bazı buluntulara rastlanabilmiştir. Bu buluntular arasında ele geçen bir taş düğme mühür (Resim: 3)
ve bir ithal Myken boya bezeli çanak parçası (Resim: 4) 1994 yılı Geç
Tunç çağı örnekleri arasında dikkati çekmektedir.

ORTATUNÇ ÇAGI 4. TABAKA
Orta Tunç çağı'nın 4. mimari tabakasında daha önceki yıllarda takriben doğu-batı istikametinde uzanan üç oval ev tespit edilmiştir. Taş kaplama bir meydanın batısında yer alan bu evlerin duvarlarında büyük ölçüde ahşap kullanılmış, dolayısıyla belirgin kalıntılar tespit edilememiştir.
(12) A. Ardel, Çeşme Yarımadası'nda Coğrafi Müşahadeler, I.ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi,
1962, 30; B. Mater, Urla Yarımadası' nda Arazinin Sınıflandırılması ile Kullanılışı Arasın
daki Ilişkiler, Istanbul 1982. 35.
(13) 1994 kazı çalışmalan Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Urla Belediyesİ,

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu'nun maddi katkılarıyla gerçekleşitirilmiştir. Tüm bu kurumların yöneticilerine ve özellikle de Urla
Belediye Başkanı Bülent Baratalı 'ya en içtenduygularla teşekkürü birborçbiliriz.
1994 yılı Liman Tepe kazısı kurul üyeleri: H. D. Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof.
Dr. Annağan Erkanal, Yrd. Doç. Dr. Tuba Ökse; ızmir Arkeoloji Müzesi'nden Arkeolog
Mehmet Türkmen; Arkeolog Vasıf Şahoğlu, Arkeolog Rıza Tuncel, Arkeolog Şenay
Schachner; Kınkkale Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Eyyüp Ay;
Arıkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencileri Nurperi Ayengin, Ayşegül
Aykurt, N. Deniz Ergün, Dilek Karakızlı, Emsal Koçerdim, Özlem Sözen, Mirat Şentürk,
Coşkun Yerlikaya; Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri Umit çayır, Mustafa Çelik, Hakan Dörıeröz, Funda GÜı<, Meryem Kocabay, ılknur Subaşı, Kadir Ulusoy.

Emine Yılmaz, Özer Yılmaz.
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Ancak zemin taşları göz önüne alınarak anlaşılır bir plan ortaya çıkarıla
bilmiştir. 1994 yılında aynı taş kaplama meydanla bağlantılı iki oval ev
daha ortaya çıkarılmışnr-'. Bu evlerin her ikisinin de sadece yuvarlak yapıya sahip birer dar kesimi görülebilmiştir. Bu iki evden biri meydanın
kuzeyinde (Resim: 5), diğeri ise güneyinde uzanmaktadır. Doğu-batı istikametinde uzanan bu evlerin duvarlarında iri boy toplama taşlar kullanıl
mıştır. Duvarların kesin karakteri ancak evler tümüyle ortaya çıkarıldı
ğında anlaşılabilecektir.

Gerek daha önceki yıllarda, gerekse 1994 yılında açığa çıkarılan kadikkate alınırsa, 4. mimari tabakanın bu kesiminde daha çok oval
evlerden oluşan bir yerleşim alanı mevcuttur. Şu ana kadar sürdürülen çalışmalar sonunda taş kaplı meydanın güney, batı ve kuzeyinde oval evlerden beş tanesi tespit edilmiştir. Bundan sonraki yıllarda gerçekleştirile
cek çalışmalarla büyük olasılıkla meydan çevresindeki oval ev sayısında
artış kaydedilecektir.
lıntılar

Bu tabakaya ait yerel seramik örneklerde ince ve kaba nitelikli olmak üzere başlıca iki grup görülmektedir. İnce nitelikli olanların hamuru
kalker, kuvars, mika katkılı; kaba nitelikli olanları hamuru ise taş, kalker
ve mika katkılıdır. Devetüyü, kırnuzı, kahverengi ve nüansları daha çok
hamur rengi olarak karşımıza çıkar. Pişme derecesi çok yüksek olup üretimde aynca hızlı bir çark tekniği geliştirilmiştir. Astar hamur renginde
veya hamur renginden daha koyu tonlarda olabilmektedir. Kaba nitelikli
grubun cidarı oldukça kalın olup hamurunda gri renk hakimdir. Kap şe
killeri arasında yonca ağızlı testiler sayı olarak 1994 yılında dikkati çekmektedir (Resim: 6). Bu tür kaplar Liman Tepe yanında Panaztepe'de de
Orta Tunç çağı başlannda yaygındır.
Taş kaplı meydanın kuzeyindeki oval evin çevresinden toplanan bir
grup seramik mat boyalıdır (Resim: 7). Bunların hamuru ince nitelikte
olup kum ve mika katkılıdır. Hamur rengi pembe-bej, içte pembe, dışta
ise sarı astarlıdır. Kırmızı-kahverengiboyalı bezemede motif olarak daha
çok düz bantlar ve üçgenler hakimdir. Bu mat boyalı seramik türü daha
çok Kıta Yunanistan ve Kiklad'larda "mart painted" adıyla yaygındır.

(14) Bu evlerinön kısımlarındaki yan duvar uzantıları ne daha önceki yıllarda, ne de 1994 yılın
da tum olarak ele geçmemiştir. Hafif içe eğimli olduklan haldegenel görünümleri göz önüne alınarak bu uzantılar "ante" olarak tanımlanmış, dolayısıyla da bu evler apsidal ev şeklin
de değerlendirilmiştir (Krş. H. Erkanal ve S. Güne1, 1993 LimanTepe Kazısı, XVI. Kazı SO~
nnçları Toplanıısı [, 1995, 268). Bu bildiri baskıya verilmeden önce gerçekleştirilen 1995
yılı çalışmaları sırasında bir kısmı 1994 yılında açığa çıkarılan evlerden biri tümüyle ortaya
çıkarılmıştır. Bu ev tam ovaI görünümdedir. Böylece daha önce tespitedilen evlerinde oval
ev olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır.
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Anadolu'da Troya'da VI. kültür tabakasında tespit edilmiş olup ithal
malzeme olarak tanımlanmıştır", Bu seramik türünün ortaya çıkışı Orta
Hellas Dönemi başlangıcıyla bir tutulmaktadır's, Kıta Yunanistan'da Aigina, Orta Hellas mat boyalı seramiğinin yapım merkezlerinden biri olarak tanınır", Bu merkezde görülen üçgen motifi, Liman Tepe örneklerinde de tespit edilmektedir". Aynca Lema ve Korakou'da ele geçen mat
boyalı örneklerle de ilişki kurulabilmektedirs. Bu durumda Liman Tepe
mat boyalı örnekleri Orta Hellas Dönemi başına tarihlenen Kiklad ve Kı
ta Yunanistan örnekleriyle paralel bir gelişim göstermekte, dolayısıyla da
4. mimari tabakanın tarihlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Liman Tepe'de daha önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar sıra
hem Orta Tunç çağı tabakalarında, hem de Geç Tunç çağı tabakaçok sayıda insan yüzlü kap parçalarına rastlannuştır. 1994 yılında
da 4. mimari tabakada iki örnek tespit edilmiştir. Bu örneklerden biri çok
iyi korunmuştur. Burada kabartma olarak kaşlar yay şeklinde, burun dik
bir hat şeklinde, gözler ise iki nokta şeklinde ifade edilmiştir.
sında
sında

ORTA TUNÇ ÇAG/ 5. TABAKA
Liman Tepe'de 1994 yılında Orta Tunç çağı'na ait yeni bir tabaka
açığa çıkarılnuştır. Bu çağın en eski tabakası olan 5. tabaka ancak çok
dar bir alandaaraştırılabilmiştir. Ele geçen buluntular doğrultusunda bu
tabaka bir çeşit Eski Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na geçiş tabakası
olarak tanımlanmalıdır. Bu mimari tabaka kuvvetli yanık izleri gösteren
iki ayrı safhadan oluşmaktadır. Toplama taşlardan yapılan bir taban parçası, çok az korunan bir taş temel kalıntısı, bazı fırın ve ocak tabanıarı
belli başlı mimari özellikler olarak karşımıza çıkmıştır. Plaka halinde çok
küçük boyutlarda taşlarla örülü bir mekan köşesi bu tabakanın en belirgin
mimari özelliğidir. Bundan sonraki yıllarda sürdürülecek çalışmalar sonucunda bu tabaka daha geniş alanlarda araştırılacak, belki de bu önemli
geçiş safhası daha aynntılı bir şekilde ortaya konabilecektir.
Eski Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na geçişi temsil eden 5. tabakada pişirme tekniğinin yetersizliğinden dolayı seramik hamurunda belir(15) R. Wünsche, Sıudien zur iiginetischen Keramik der frülıen und mitıleren Bronzezeit, Berlin
1977,79. vd.
(16) R. J. Buek, Middle Helladic Maıtpainted Pottery, Hesperia 33, 1964,280.
(17) R. Wünscbe, a. e., 89...
(18) H. B. Siedentopf, Alt-AginalV, 2. Manbemalte Keramik der Milıleren Bronzezeit, Mainz am
Rhein 1983, 12.
(19) H.-G. Buehholz ve V. Karageorghis, Alıögöis und Alıkypros, Tübingen 1971, 68, res. 870;
C. W. Blegen, Korakoıı. A Pretıisıoric Settlemerü near Corinüı; New York 1921, 19, res.
27/2.
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gin renkler oluşmamıştır. Aynı kap üzerinde değişik renkler karşımıza çı
kabilmektedir. Bu renkler daha çok siyah, gri, devetüyü, kirli kahverengi
veya kızıl kahverengi olabilmektedir. Çok parlak perdahlı bu kaplar arasında daha çok küçük testiler dikkati çekmektedir. Bu testiler tek dikey
kulplu olup düz ve basit dibe, yuvarlak gövde, silindirik boyuna, yuvarlak (Resim: 9) veya yonca ağıza sahiptir (Resim: 8)...Iki tanesi üzerinde
aynca yumru bezerne bulunmaktadır (Resim: ıo-ıı). Onem taşıyan diğer
bir kap grubunu da çanaklar oluşturur. Eski Tunç Çağı tekniğinde siyah
renkte elde üretilen bu çanaklar, keskin omuzlarıyla ve hafif dışa çekik
ağız kenarlarıyla Orta Tunç Çağı formunu yansıtmaktadır. Genelolarak
bu tabakada Oıta Tunç Çağı 'nın çark işi seramik örneklerinin, ve Eski
Tunç Çağı'nın elde yapılmış seramik örneklerinin ve Eski Tunç Çağı tekniğinde yapılan Orta Tunç Çağı kap şekillerinin bir arada bulunduğu
söylenebilir. Seramik örnekler dışında ele geçen bir pişmiş toprak plastik
hayvan heykelciği bu çağda ilk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayı olarak
tanımladığımız bu heykelcik kendine özgü bir stile sahiptir (Resim: 1214).

M.Ö.2. BİN KRONOLOJİSİ
1994 yılında bir taraftan kazı çalışmaları sürdürülürken, diğer taraftan
önceki yıllarda ele geçen malzemenin değerlendirilmesine devam edilmiş
ve anahatlarıyla da olsa M.O. 2. bin tabakaları belli zaman dilimleri içine
oturtulmuştur. Bu değerlendirmelere göre Geç Tunç Çağı'nın tek mimari
tabakası daha çok 14. asır ve daha sonrası özelliklerini yansıtmaktadır.
Onceki yıllarda toprak alma amacıyla büyük ölçüde tahrip edilen Orta
Tunç Çağı'nın ı. ve 2. tabakalarında kronolojik açıdan önem taşıyan belirgin özelliklere sahip buluntulara rastlamlmarnıştır, Fakat buna rağmen
bu tabakaların M.O. 2. bin ortalarına yerleştirilmesi imkan dahilindedir.
Oıta Tunç Çağı'nın 3. tabakasının Eski Hitit Devri'nin daha çok erken
evreleriyle çağdaş olduğu görülmektedir. Mat boyalı seramik örnekleriyle 4. tabaka, Lerna 5 ile çağdaş olup Orta Anadolu'da Assur Ticaret Kolonileri Çağı ile aynı zaman dilimini paylaşmaktadır. Orta Tunç Çağı'nın
5. tabakası, yani geçiş tabakası 2000 sınırının dışına taşmakta ve bir ölçüde Eski Tunç Çağı 'nın sonlarını da temsil etmektedir. Bu tabaka bir yerde Troya II ve VI arasındaki zaman dilimine de uyum sağlamaktadır.

ESKI TUNÇ çsôt ıt ı. TABAKA
Eski Tunç Çağı II kültürünü yansıtan ı. mimari tabaka daha geç döneme ait yapılaşma sırasında büyük ölçüde tahrip olmuştur. Bu tabakaya
ait bir mimari bütünlük sadece kazı alanının güneydoğusunda tespit edi-
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Iebilrniştir. Burada daha önceki yıllarda bir kısnu açığa çıkarılan bir uzun
duvar kendine özgü tekniğiyle dikkati çekmcktedir», Inşaat malzemesi
olarak çoğunlukla plaka halinde kireç taşlan kullanılmıştır. Bu taşlar birkaç dikey sıra halinde kaplama tarzında yan yana dizilmiş, daha sonra sadece iç ve dış kenarları belirlemede kullanılmıştır, Belirlenen kenarların
iç kısmı aynca çamur harçla doldurulmuş ve tekrar tüm duvar yatay yüzeyi taşla kaplanmıştır (Resim: IS). Bu duvarın doğu tarafında tek mekanlı bir ev tespit edilmiştir. Bu ev batıda uzun duvara dayanmakta, doğuda
ise eğri ve basit bir duvarla kapanmaktadır. Ozellikle eğri duvarın basit
yapısı dikkate alınırsa, bu evin uzun duvarla birlikte aynı tabakaya ait olduğu, fakat uzun duvara nazaran daha geç bir mimari safhayı temsil ettiği
söylenebilir. Uzun duvarın başlangıçta farklı bir işleve sahip olması gerekmektedir (Resim: IS).
.

Tek mekanlı evin doğusunda bulunan ve daha önceki yıllarda ortaya
çıkarılan sokak açıklığını doğudan sınırlayan duvarın bir kesimi daha
1994 yılında tespit edilmiştir. Yeni tespit edilen uzantı iki safhalı olup
ikinci safha duvarı kısmen de olsa eski safhanın kerpiç örgüsü üzeline inşa edilmiştir. Böylece ilk olarak Liman Tepe'de bir kerpiç duvar açığa
çıkmakta, dolayısıyla kullanılan kerpiçler hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Burada kullanılan kerpiçler 0,37 x 0,37 ve O. 10 m boyutlarindadır.
Bol saman katkılı kerpiç harcı ince karakterdedir. Burada görülebilen
kerpiçler çok iyi bir şekilde kurutularak oldukça sağlam bir yapıya ka-

vuşturulmuştur.

ESKİ TUNÇ ÇAGI II 2 TABAKA

Eski Tunç çağı II kültürünü yansıtan 2. mimari tabaka, önemli bir
daha önceki senelerde açığa çıkartılan büyük bir yapı kompleksine
sahiptir", Bu yapı kompleksinin ince, uzun mekanları güneydoğu
kuzeybatı istikametinde uzanmaktadır. Bu mekanları birbilinden ayıran
duvarlardan bir tanesi oldukça iyi korunmuştur. ünemli bir kısnu daha
önceki senelerde açığa çıkarılan bu duvar, şu anda 12,60 metrelik bir
uzunluğa sahiptir. Uçları her iki istikamete doğru daha da uzamakta, kazılmayan alanlar içinde kaybolmaktadır. 1,10 m kalınlığındaki bu duvar
yer yer 1,00 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Bu duvarda doa plaka halindeki kireç taşları kullamlmıştır, Burada çok gelişmiş bir yapı tekniği
uygulanmıştır. Dikey sıralar burada dönüşümlü olarak kalın ve ince taşkısmı

(20) H. Erkanal ve S. Günel, 1993 Liman Tepe Kazısı, WL. Kazı Sonuçları Toplantısı i. 1995,
271, şek. 6.
(21) H. Erkanal ve H. Hüryılmaz, 1992 Liman Tepe Kazılan W. Kazı Sonuçları Toplanusı,
1995,365-366. res. ı.
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lardan oluşmaktadır. Duvarın doğusunda çok muntazam bir şekilde kesil0,86 x 1,03 m boyutlarında tek parçalı bir eşik taşı tespit edilmiştir
(Resim: 15). Bu eşik, yapı kompleksinin şimdiye kadar tespit edilebilen
tek giriş yeridir. Yapı kompleksinin kesin planı henüz ortaya çıkarılama
mıştır. Mevcut kalıntılar dikkate alınırsa daha çok depo özellikleri taşıdı
ğı söylenebilir.

miş

KORjDORLU EV
2. mimari tabakanın en önemli yapısı 1994 yılı kazı mevsiminin son
içinde tespit edilmiştir. Bu yapı güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanan bir dış duvara sahiptir. Duvarın kalınlığı batı kesiminde 2,20
m, doğu kesiminde ise 1,50 m dir (Resim: 16-17). Daha kalın olduğu batı
kesiminde bir diş yapması imkan dahilindedir. Bu duvarda kireç taşı plakalar iç ve dış kenarlarda kullanılmış, her iki kenarın orta kısmı ise daha
çok toplama taşlarla doldurulmuştur (Resim: 18). 1,20 metrelik bir açıklık
tan sonra kuzeyde bu duvara paralel iki safhalı ikinci bir duvar daha açı
ğa çıkarılmıştır. Her iki paralel duvarın arasında oluşan koridor, ara duvarlarla üçe bölünmüştür. Bu bina üzerinde bazı duvar ve taş döşeme kalıntıları büyük olasılıkla ya ı. mimari tabakaya ya da 2. mimari tabakanın
daha geç bir safhasına aittir (Resim: 16 da daha yeni olan duvarlar taranarak belirtilmiştir). Koridorun orta kısmı 1,00 m ye ulaşan bir derinliğe kadar kazılmış, fakat koridor tabanına ulaşılarnamıştır. Bu koridor büyük
bir ihtimalle yapının tabanı altında derinleşmektedir, Ele geçen kap örnekleri nedeniyle bu koridor mekanları depo olarak tanımlanabilir. Ayrı
ca tespit edilen bazı düz yapıdaki seramik parçaları kiremit olarak tanım
lanabilir. Bu durumda yapının çatısı büyük olasılıkla kiremitle kaplanmış
haftası

olmaktadır.

Her ne kadar çok küçük bir kısmı açığa çıkanlmış olsa da, mevcut
plana göre bu yapı Yunanistan'da açığa çıkarılan koridorlu evlerle bir tutulabilir. Büyük olasılıkla megaron tipi yapılardan geliştirilen ve kiremitle kapatılan bu bina türü Yunanistan'ın en önemli merkezlerinde temsil
edilmektedir. Bu merkezler arasında Argolis'te Lema, Aigina'da Kolonna, Messinia'da Akovitika, Arkadia'da Zygouries ve Boeiotia'da Thebes
önem taşımaktadır>. Liman Tepe koridorlu evinin Ege arkeolojisindeki
gerçek anlamı ve önemi bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalar sonunda açıklık kazanabilecektir.

ve

(22) Erken Hellas Devri'ne ait koridorlu evler J. W. Shaw tarafından derlenerek plan gelişim
açılanndan değerlendirilmiştir: J. W. Shaw,TheEarly Helladic II Corridor House. DevelopmentandForm, Americanjournal ofArchaeology 91, 1987,56 vd.
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Eski Tunç çağı II kültürünü temsil eden iki mimari tabakadan ve
özellikle de 2. mimari tabakadan ele geçen seramik örnekler arasında yerel kaba kaplar çoğunluktadır. Bu kapların hamuru kalker ve kum katkılı
dır. Genelde kahverengi-siyah hamur rengi üzerinde gri-siyah bir astar
bulunmaktadır. Bu tür kaplar ayrıca büyük bir itinayla perdahlanmıştır.
Kap şekli olarak daha çok tutamaklı çanaklar (Resim: 19), kısa ve uzun
boyunlu çömlekler, tek dikey kulplu küçük testiler (Resim: 20), üç ayaklı
kaplar dikkati çekmektedir (Resim: 21). Ayrıca bol miktarda kap kapağı
tespit edilmiştir. Farklı boyutlarda olan bu kapakların üst kısımlarında tutamaklar ve sepet kulpları bulunmaktadır,
Gerek koridorlu evden, gerekse 2. mimari tabakanın muhtelif kesimlerinden tespit edilen bir grup seramik özellikle kronoloji açısından önem
taşır. Bu grubu oluşturan parçalar genelolarak "sauciere (sos kabı)" olarak tanımlanan bir kap türünü temsil etınektedir (Resim: 22). Bu türdeki
örneklerde pişme sonucunda kırmızı, kahverengi ve siyah renkler bir arada görülebilmektedir. "Firnis" görünümündeki yüzey çok iyi perdahlanmıştır. 2. mimari tabakanın "sauciere" olarak tanımlanan örnekleri şekil
ve tekııik özellikleri açısından Yunanistan ve Ege Adaları ile bağlantılı
du. Erken Hellas II dönemini karakterize eden bu kap türü Liman Tepe'de itlıal seramik olarak değerlendirilmelidir. Koridorlu evden ayrıca
bir taş "sauciere" parçası bulunmuştur. Bu tür örnekler bilindiği gibi Kiklad Adaları'nda yaygın bir şekilde üretilmektedir. Tarihleme açısından
önem taşıyan bu örneklerin dışındaki diğer buluntular da değerlendirile
cek olursa, Liman Tepe Eski Tunç çağı II kültürü 2. mimari tabakasının
Erken Hellas II ve Troya II ile çağdaş olduğu görülür. 2. mimari tabakanın hemen üzerinde yer alan ı. mimari tabaka da aynı doğrultuda ele alı
nabilir.
ESKİTUNÇ ÇAGI 1.1. TABAKA

1994 yılında açığa çıkarılan bir cephe duvarı Eski Tunç çağı i kültürünün ı. mimari tabakasını temsil etmektedir (Resim: 23). Kuzeydoğu
güneybatı istikametinde uzanan bu duvar 0,92 m kalmlığındadır. Kireç
taşı plakalar kullanılarak inşa edilen duvar üzerinde büyük olasılıkla dikme kaidesi olarak kullanılan iki diş bulunmaktadır (Resim: 24). Bir Roma samıcı tarafından ortadan ikiye bölünen duvarın her iki ucu henüz kazılmayan alanlar içinde kaybolmaktadır. Bu nedenle uzunluğu tespit edilememiştir. Bu duvar kahverengi kerpiçlerden oluşan bir kalın dolgu tabakası ile kapatılmıştır. 1994 yılında bu cephe duvarının ancak üst taş sı
raları açığa çıkarılabilmiştir. Bu üst seviyede görülen seramik Eski Tunç
çağı i kültürüne aittir. Bu durumda bu duvarla birlikte yeni bir kültür tabakası daha açığa çıkarılmış olmaktadır.
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Eski Tunç çağı i kültürüne ait mimari kalıntıları kapatan kerpiç dolgu Eski Tunç çağı II kültürünün 2. mimari tabakasının altında kalmaktadır. Bu durumda dolgu işlemi 2. mimari tabaka tarafından gerçekleştiril
miş olmaktadır. Aynı karakterde bir dolgu daha önceki yıllarda açığa çı
kanlan savunma sistemine ait bastiyon içinde de tespit edilmiştir. Bu durumda savunma sisteminin Eski Tunç çağı II kültürüne ait 2. mimari tabaka tarafından inşa edildiği anlaşılmaktadır.

KALKOLiTiK ÇAG
1994 yılında kazı alanının güneyinde, İzmir-Çeşmealtı yolunun kuzey kenarında bir grup Kalkolitik çağ seramiği açığa çıkarılmıştır. Bu seramik grubuna ait tabaka henüz tespit edilememiştir. Fakat buna rağmen
Kalkolitik Çağ'ın Liman Tepe'de mevcudiyeti kesinlik kazanmıştır. Bu
durumda Liman Tepe şimdilik Kalkolitik Çağ'dan itibaren Klasik Çağ'a
kadar kesintisiz iskan edilmiş olmaktadır.
Eski Tunç çağ i kültürü göz önüne alınırsa höyüğün en yüksek kesimi İzmir-Çeşmealtı yolunun kuzeyinde bulunmaktadır. Arazinin topografik yapısına göre bu yüksek kesim kuzeye doğru yumuşak, güneye doğru
ise oldukça dik bir yamaçla alçalmaktadır. Eski Tunç çağı II kültürüne
ait savunma sistemi ve bu sisteme bağlı bastiyonlar büyük olasılıkla höyüğün bu dik yamacına yaslandırılmıştır. Böylece bir taraftan Eski Tunç
çağı i yerleşimine nazaran daha geniş bir yerleşim alanı elde edilmiş, diğer taraftan ise takriben 4,00 m yükseklikte bir iç kale elde edilmiş olmaktadır. Şu ana kadar yürütülen çalışmalar bu iç kale içinde daha çok
resmi karakterde yapıların varlığını ortaya koymuştıır. Buna karşın çok
daha aşağıda bulunan alt şehirde özel evler yer almaktadır. Bu evlerden
bazılan 1992 yılı çalışmaları sırasında tespit edilmiştir". Bu evlerden ele
geçen seramik örnekleri iç kaledeki Eski Tunç çağı II kültürünü yansıtan
mimari tabakalara uyum sağlamaktadır. Bu durumda Liman Tepe resmi
karakterdeki iç kalesiyle ve daha çok halkın oturduğu alt şehriyle en azın
dan Eski Tunç çağı II döneminde organize olmuş gerçek bir şehireilik
anlayışını yansıtmaktadır,

(23)
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H. Erkana! ve H. Hüryılmaz, a. a. e., 368, res. 6.
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Resim 3: Geç Tunç çağı'na ait taş düğme mühür.
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4. mimari tabakaya ait oval ev.

Resim 6: Orta Tunç çağı 4. mimari
tabakaya ait yonca ağızlı testi.
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Resim 7: Orta Tunç çağı 4. mimari tabakaya ait bir mat

Resim 8: Orta Tunç çağı 5. mimari tabakaya ait yonca
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Resim 9: OrtaTunç çağı 5. mimari tabakaya ait yuvarlak ağızlı bir testi.
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Resim 14: Orta Tunç Çağı, 5. mimari
tabakaya ait plşmiş toprak
ayı heykeIciği
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Resim 16: Koridorlu ev
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Resim 17: Eski Tunç çağı II, 2. mimaritabakaya ait koridorlu ev.

ri

.<.,.

Resim18: Koridorlu evin dış duvar kesiti
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1994 PANAZTEPE KAZILARI SONUÇLARI
Hayat ERKANAL

*

İzmir ili, Menemen ilçesi, Seyrek beldesi, Kesik köyü hudutlan içerisinde yer alan Panaztepe Kazıları 1994 yılında da Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün. Hacettepe Universitesi'nin, Türk Tarih Kurumu'nun
ve Seyrek Beldesi Belediyesi'nin maddi desteği ile sürdürülmüştür.
Kazı ekibi Prof.Dr.H.Erkanal, Arkeolog N.Çınardalı M.A., Dr.S.GÜnel, S.Özenir, B. Uysal MA, V.Şahoğlu, D.Yalçıklı 11:A.; arkeoloji öğ
rencilerinden N.Ayengin, A.Aykut, K.B.üyükulusoy, U.Çayır, M.Çelik,
K.Işık, S.Koca, M.Kocabay, F.Ozdemir, LSubaşı, C.Yerlikaya, E.Yılmaz
ve G.Yirci'den oluşmuştur. Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Y.Açık
baş katılmıştır. Kazının yürütülmesinde emeği geçen gerek kazı ekibine,
İzmir Müzesi uzmanlarından M.Türkmen'e, Seyrek Beldesi Belediye
Başkanı N.Uçar'a ve diğer tüm yetkililere en içten duygularımla teşekkü
rü bir borç bilirim,

Bu sene onuncu yılını dolduracak olan Panaztepe'de 1985-1993 yılla
rı arasında yaptığımız kazılar sırasında akropolde üç, kuzey bölgesi, aşa
ğı yamaçta üç, güneybatı bölgesindeki aşağı yamaç ve etek çalışmaları sı
rasında bir ve doğu etek çalışmalarında ise üç farklı kazı bölgesinde olmak üzere çalışmalar toplam 10 değişik alanda yoğunlaştınlrmştır-.
Bu

*
(1)

kazılar sırasında

iki

ayrı mezarlık alanı dışında çeşitli

dönemlere

Prof.Dr.Hayat ERKANAL, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü 06100 Sıhhıye-ANKARA.
Panaztepe Kazısı ile ilgili basılmış ve baskısı süren yayınlar için karş.: A.Erkaual and
H.Erkanal, HA New Archaeological Exeavation in Western Anatolia; Panaztepe", Turkish
Review. 1/3, 1986. s.67-76; A'Erkanal, "Panaztepe" Kazısının 1985 Yılı Sonnçları", VIII.
KST I. 1986, s.253-261; A.Erkaoal, "Panaztepe Kazıları ı986 Yılı Sonuçları", X.KST I,
1987, s.345-350; A.Erkanal ve RErkanal, "Batı Anadolu'da Yeni Bir Arkeolojik Kazı; Panaztepe", Remıi Oguz AnkArmağanı, Ankara, 1987,5.115-124; .AErkanal, "Panaztepe
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ait yerleşme birimleri
malarımızdan M.O. 2.

de gün ışığına çıkartılmaya başlamıştır. Bu çalış
bine tarihlendirilen mezarlar Batı Anadolu arkeolojisi için son derece önemli neticeler vermiştir. Gerek Panaztepe gerekse
tüm Ege Bölgesi için bu mezarlığı kullananların nerede ve nasıl yaşadık
ları ise en önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Bu temel sorunu
çözebilmek amacıyla 1990 yılında Parıaztepe'nin doğu kesiminde başlatı
lan sondaj niteliğindeki kazılarda bu konuyu aydınlatabilecek sonuçların
elde edilmesine başlanılmış ve sözkonusu bölgede kazıların yoğunlaştırıl
masına karar verilmiştir. Bu çalışmalann ana amacı bu önemli yerleşme
nin boyutlarını anlamak ve mezarların sağlıklı bir biçimde tarihlendirilebilmeleri için gerekli stratigrafik değerlendirmeleri yapmak ve diğer Batı
Anadolu merkezleri ile Panaztepe'de açığa çıkartılan tabakaları. karşılaş
tırmalı olarak değerlendirebilmekti. Daha önceki raporlarınuzda da belirttiğimiz gibi 1990-1991 yıllarında çalışılan alanlarda yer alan alüvyonlu
dolgunun kaldırılmasının büyük maddi kaynak gerektirmesi nedeniyle,
bu alandaki çalışmalar 1992 yılında kuzeydoğuya doğru kaydırılmış ve
U'"-V'''/6-8 açmalarında küçük iki sondaj çalışması yapılmıştır. Bu sondajlardan birinde Myken seramik parçalarına da rastlanılmış olması 1994
yılı kazı çalışmalarının bu bölgede yoğunlaştırılmasına neden olmuştur.
U'"-V"'/ 6-8 açmalarında 1994 yılında yaklaşık 15 x 30 metrekarelik
bir bölgede 5.52-1.89 m kodları arasında çalışmış ve dört kültür tabakası
saptanmıştır. 3.63 m yi bulan bu derinleşme çalışmalarında açığa çıkartıKazılan 1987 Yılı Sonuçları", XKST 11, 1988, s.59-65; Y.Ersoy. "Fİnds from Menemen/
Panaztepe in the Manisa Museum", The Annual of tııe British School of ArcJıoeology (BSA),
83,1988. s.55-82; A.Erkanal, "Panaztepe Kazısı 1988 Yılı Raporu" Höyiik, I, 1988. s.37-42;
A.Erkanal, "1988 Panaztepe Kazısı Sonuçları", XI. KST I, 1989. s.255-260; E.Güleç. "Panaztepe Iskeletlerinin Paleonntropolojik ve Paleopatolojik Incelemesi", Türk Arkeoloji Dergisi (TAD), XXVIII, 1989, s.73-95; A.Erkanal, "Panaztepe Kazısının Tarihsel Açıdan
Değerlendirilmesi", X. Tiirk Tarih Kongresi. 1990,5.139-146; B.Jaeger undR. Kraııs, "Zwei
Skarabaeen aus der mykcnischen Fundstelle Parıaztcpe", Mitteilungen der dentsehen Orient
Gesellsclıaft (MDOG), 122, 1990, s.153-156; A.Erkanal, "1990 Panaztepe Kazısı
Sonuçları", XIII, KST I, 1991, s.447-455; L.Tekkaya, "Panaztepe Kazısında Ele Geçen Hayvan Kemikleri", VIII. Arkeome/ri Sonuçları Toplantısı. 1992, s.43-54. l.Tekkaya, "19911992 Yılı Panaztepc Kazısında Bulunan Hayvan Kemikleri", ıx. Arkeometti Sonuç/an TopIan/ısı, 1994, s.211-215. A.Erkanal, "1991 Panaztcpe Kazısı Sonuçları" XN KST ı. 1993,
s.495-502; A.Erkanal, "Panaztepe Nckropclü", 1992 Yılı Anado/u Medeniyet/eri Müzesi
Konferans/art, Ankara, 1993, s.129-140; A.Erkanal, "1992 Panaztepe Kazısı Sonuçları",
XVKST I, 1995, s.461-466; e...Erkanal, "1993 Panaztepc Kazıları Sonuçları". VI. KST,
1995, s.281-285; s.ouneı, M.o.2.Bine Tarihlendirilen Panaztepe Seramiklerinin Batı Anado/Il ve Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Onemi (baskıda); S.GÜnel "Panaztepe Mezarlık
Alanında Ele Geçen Gaga Ağızlı Bİr Myken Testisi": A.Erkanal ve diğerleri (cd.), in Menı
orium 1. Metin Akyıırt ve Bahattin Devam Am Kitabı, Studies for Ancient Near Eastern Cultures s.152-158 (baskıda); N.Çınardalı, "Panaztepe Kazısında Ele GeçenBir Grup Cam Süs
Eşyası": A.Erkanal ve diğerleri (ed.), In Menıorlıım I. Metin AI..-yurt ve Bahattin Devam Am
Kitabı, Studiesfor Andenl Near Eastarn Cultııres s.69-79 (baskıda}
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lan i. Çevren en yeni olup, Osmanlı Dönemi'ne, II. Çevren Bizans Dönemi'ne, III. Çevren Geç Tunç Dönemi'ne ve ıv. Çevren de Orta Tunç Dönemi'ne tarihlendirilir.
ıçEVREN

I. Çevren U '" / 6 açmasında yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda
yer alan ve korunan uzunluğu 4.68 m ve eni 0.55-0.60 m ler arasında değişen bir duvar kalıntısı ile temsil edilir. Tek bir yapı kati korunan bu
Çevren yüzeye çok yakın olması ve yapılan yüzey sıyırmaları gibi çeşitli
nedenlerle, çok tahrip olmuştur.
ııçEVREN

U '"-V''' / 6-8 açmalannda açığa çıkartılan II. Çevren en az üç evresi olan bir Bizans yapı kati ile temsil edilir. Bu yapıda yapılan kazı çalışmaları sonucunda, sözkonusu yapının 15 x 30 m lik bir alana yayılan
bir parçası gün ışığına çıkanlabilmiştir. Bu yapının çeşitli evrelerine ait II
mekan 1994 yılında kazılmıştır. Bu yapının yüzeyin hemen altında yer alması, hatta bazı taşlarının yüzeyden görülmesi, yapıdan günümüze önemli buluntuların gelmesini engellemiştir. Kazılar sırasında ele geçirilen bir
kap ve tümlenebilir büyük boy bir kiremit dikkati çeker. Söz konusu kiremit yapının üst örtüsü hakkında bir fikir verir. Bu kiremitin uzunluğu
0,68 m eni de üst kısmında 0.44 m dir. Bu yapı büyük bir olasılıkla deprem sonucunda kuzeye doğru - adeta devrilerek- yıkılmıştır. Bu nedenle
yapının kuzeyinde geniş bir bölgeye yayılmış olarak karşımıza çıkan yapı
enkazı, sözkonusu bu yapının değerlendiıilebilmesinde önemli ipuçları
verir. Enkaz büyük çapta yapı taşları, kiremit parçaları, şekilsiz tuğla ve
benzeri parçaları içerir. Bunların yanı sıra parçalar halinde seramikler,
tezgah ağırlığı olabilecek objeler, cam bilezik parçaları, cam kap parçaları ve sikkeler de dikkat çekicidir. Bu buluntular arasında en büyük grubu
tezgah ağırlığı olabilecek ortası delik objeler oluşturur. Bunlar eğer bu
yapının özgün buluntuları ise, yapıda önemli nıiktarda dokuma tezgahı
nın kullanılmış olduğıınu düşündürobilir. Ancak yapının ele geçirilen duvarlarında duvar örgüleri arasında da bu tür buluntuların yer almış olması, devşirrne niteliğinde kanşık malzemelerle duvarların örüldüğünü dilşündürür, Her devirde karşımıza çıkabilecek bu buluntular sonuçta bize
çok fazla bir bilgi vermezler.
Ele geçirilen sikkelerin değerlendirilmesi sonucunda, bu yapının belki M.S. 7. yüzyılda yapıldığı ve tadilatlar ve eklemelerle M.S.ll. yüzyıla
kadar kullanıldığı ve büyük bir olasılıkla, bu tarihten sonra terkedildiği
söylenebilir. Sikkelerden en eskisi Heraklius (610-641) ile Heraklius

331

Constantirı'e (613) ait olup; ayrıca iki sikke i. John'a (969-976), bir sikke
III. Romanus'a (1025-1028) ve iki sikke de IV. Michael'e (l034-ıo41) aittir. Sikkeleri temizleyen ve bize bu konuda bilgi veren Sayın S.Özenir'e
burada teşekkür ederim-, Bu konuda nihai değerlendirmeler Bizans konusunda uzman bilim adamları tarafından seramiğin değerlendirilmesinden
sonra kesinlik kazanacaktır.

Burada ele aldığımız yapı ya da benzer bir yapıdan sökülerek başka
yere nakledilen bir mimari parçadan da bu vesileyle bahsetmek istiyorum. Maltepe köyündeki bir evin girişinde kullanılan bir Bizans mimari
parçası devşirme taşların kullanımına ilginç bir örnek oluşturuyor.
Bizans Dönemi' ne ait olan yapılaşma, Panaztepe' nin bu kesimindeki
III. Çevrene ait mimari kalıntıları oldukça tahrip etmiştir. Bu tahribattan
günümüze koruna gelen III. Çevrenin ilk yapı katı U "Tl açmasında yer
alan, taş örülerek yapılmış bir "silo"dur. Bu silo daha eski bir yapının duvarının köşe oluşturduğu kesime yukarıdan girilerek inşaa edilmiştir. "Silo"nun korunan derinliği 0.60 m dir. Yüzeyin hemen altında yer alması
nedeniyle, bu "silo" nun içerisinde karışık malzeme ile karşılaşılmıştır.
Geç dönem özelliği taşıyan geniş şerit bezemeli Myken parçalarının yanı
sıra, Erken Orta Tunç Dönemi örneklerinin de burada ele geçirilmiş olması bu karışıklığı en iyi bir biçimde göstermektedir.
Aynı alanda ele geçirilen ni. Çevrenin ikinci evresini korunan uzun
duvarı yaklaşık doğu-batı yönünde olan muhtemelen apsidal bir yapıdır.
Bu yapının apsis kısmındaki bölmeyi oluşturan duvarla, yapının ana duvarının dik açı ile birleştiği bölgede, yumru biçimli taşlarla duvarların

desteklenmek

istendiği

görülür,

Bu yapı ile çağdaş ya da yaklaşık aynı yüzyıllara tarilılendirilebile
cek başka bir yapıya ait üç duvar korunmuştur. Bu yapının duvarlarının
yönleri de yaklaşık doğu-batı, kuzey-güney doğrultusundadır. Çok tahrip
olan bu yapı katında ele geçirilen seramik parçalarının Geç Hellas III B
özellikleri gösteımesi bizim bu yapı katını yaklaşık M.O. 13. yüzyıla tarihlendirmemize neden olmuştur.
III.Çevrenin üçüncü evresi iki duvarı parçalar halinde kısmen korunmuş üçüncü yapı ile temsil edilmektedir. Bu evrede geç tabakaların yaptı
ğı tahribat dikkat çekici bir boyuttadır. Bu katmanda ele geçirilen seramiğe dayanarak, bu evreyi Geç Hellas III A-III B ye verebiliriz.
(2)
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Karş.

:D.R.Sear, Byzantine Coins and

Tlıeir Valiles,

London, 1974, s.327 ydd.

Bu katmanda ele geçirilen iki yüzü işlenmiş tek parçalı basit kalıp,
Panaztepe'de madenciliğin varlığına ışık tutması açısından da büyük bir
önem taşır ve M.O. II. bine tarihlendirilen mezarlarda ele geçirilen madeni silah ve aletlerin yerel atölyelerde üretilmiş olabileceklerine ilk nesnel
kanıtı oluşturur.

Sözkonusu

yoğun

tahribat nedeniyle kesin olarak

saptayamamamıza

rağmen, bu evreye ait olduğunu düşündüğümüz ilginç bir buluntu Ü '" /

6 açmasında açığa çıkartılan 30-35 yaşlarında bir kadına ait olan iskelettir. Büyük bir olasılıkla cinayete kurban gitmiş olan bu kadın iskeletini ne
yazık ki mimariye bağlayarak değerlendirmemiz mümkün olamamıştır.
Ileriki yıllarda açmanın bu seviyesinde geniş bir alana yayılarak yapacağımız çalışmalarda, konunun daha iyi anlaşılabileceğini umuyoruz.
Vurgulanması gereken bir konu da, burada gerçek anlamda bir mezardan söz edilemeyeceği gibi intramural bir mezar ya da mezarlık söz
konusu değildir. İskelet kuzey-güney istikametinde yüzü koyun yatmaktadır. Kafatası doğuya doğru yana yatmıştır. Sağ el karın üzerinde, sol
kol dirsekten kıvrılmış ve yere dik gelecek bir biçimde konumlanmıştır.
Bacaklar dizden itibaren geriye ve sola doğru açı yaparak kıvnlmıştır,
Sağ ayak tabanı yukarıya bakmaktadır. Sağ kürek kemiği ve sağ üst kol
kemiğinin köprücük kemiğinin kesik olduğu ve keskin bir alet ile bir darbe aldığı izlenimi vardır. Bu verilere ve gözlemlere göre, ceset düştüğü
yerde kalarak, günümüze kadar ulaşmış gibi görünmektedir, 1994 yılında
gerekli iznin verilmemesi nedeniyle iskelet Ankara'ya nakledilemcmişve
laboratuvar incelemeleri de zamanında yapılamamıştır. Bu çalışmalar tamamlanırsa bu ilginç gömütün değerlendirmesi daha sağlam temellere
oturtulabilecektir. Bu kadın gömütü ile ilişkili olabilecek üç ağırşak iskeletin batı tarafında dağınık olarak ele geçirilmiştir. İskeletin yaklaşık 2 ve
6 m kadar batısında 2 ağırşak daha bulunmuş olup, bunlar da büyük bir
olasılıkla bu iskelet ile ilişkili olabilir.

III. Çevreni oluşturan yapıkatları Myken seramiğine dayanarak Geç
Hellas III A-C evrelerine (M.O.l400-1000) yerleştirilebilir, Myken seramiğinin yanı sıra gri Minyas seramiğinin de ele geçirilmiş olması 1994 yilında elde ettiğimiz önemli neticelerimizden birisini oluşturmaktadır.

IV.ÇEVREN
Panaztepe'de 1994 yılında sürdürülen çalışmalar sırasında açığa çı
kartılan kalıntıların en iyi korunduğu ve in-situ malzeme ile değerlendir
meleri rahatlıkla yapabildiğimiz yapı katları IV. Çevrende açığa çıkartıl
mıştır ve Orta Tunç Dönemi'ne tarihlendirilir. Yaklaşık 5 x LO m lik bir
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alanda araştırılmış olmasına rağmen, son derece önemli neticelerin alın
bu katmanlardan ilki, U ", / 6 açmasında saptanan ilginç bir mimari
parça ile dikkatleri üzerine toplar. Burada kuzeydoğu-güneybatı istikametinde, ortasında bir kanal (?) bulunan bir duvarla, bu duvarın güneybatısında yer alan orthostat biçiminde yerleştirilmiş levha türü bir taş, kıs
men açığa çıkartılmıştır. Bu ilginç mimarinin tam olarak anlaşılabilmesi,
bu bölgede geniş alanlara yayılarak yapılacak kazılardan sonra tam ola.
rak anlam kazanacaktır.
dığı

Bu yıl yaptığımız kazılar sırasında sözkonusu bu ilginç mimari ile
bağlantılı olduğunu düşündüğümüz in-situ duıumunda ele geçirilen yanmış hayvan kemikleri, hayvan kemiklerini içeren mutfak kapları ve bunların yanında bulunan fincanlardan oluşan bazı kümelerdir. Yer yer üst
üste bu tür kalıntıların da izlenmiş olması, burada mutfak kalıntılarından
çok kültle ilgili bir mekanın varlığına işaret ettiğini düşünmemiz mümkündür. Ayrıca bu bölgede yer yer yanık izlerine de rastlanılmıştır. Burada ele geçirilerı seramikler arasında iki gaga ağızlı testiye ait büyük
parçalar son derece önemlidir. Gri Minyas seramik grubuna verilen bu
testilerin benzerleri Thermi ve Hanaytepe gibi merkezlerden de tanın
maktadır'.

Bu Çevrende dikkat çeken bir başka özellik de mimari kalıntıların
(duvarların) yönlerinin III. Çevrende izlendiğinden daha farkh olarak güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda saptanmış olmalarıdır. Böylece Panaztepe'nin bu kesiminde yaklaşık 4.11 m kodundan itibaren başlayarak aşa
ğıya doğru devam eden katmanlarda açığa çıkartılan yerleşme birimlerini
oluşturan yapıların yönlerinin Geç Tunç ve Orta Tunç Dönemlerinde
farklı olduğunu saptamış bulunuyoruz. Şehireilik açısından büyük bir
önem taşıyan bu durum, Panaztepe'nin topografik ya da ekolojik yapısın
da zaman içerisinde ortaya çıkan köklü bir değişimin sonucunda oluşmuş
olmalıdır.
En az dört yapı katı ile temsil edilen Orta Tunç Dönemi buluntuları
arasında, tüm ya da tüme yakın ele geçirilen kaplar arasında Minyas grubu fincanları önemli bir yer alır ve tipolojik olarak bu grubu incelememize de olanak sağlar. Orta Tunç Dönemi'ne verilen yapı katlarının tarihlendirilmesinde Panaztepe akropo1ünde saptadığımız II a-b evreleri bu
alanda çok daha zengin bir çeşitleme ile yoğun bir malzemeyle karşımıza
çıkmaktadır. Bu ilginç yapı katında ayrıca seramikte de bazı değişimlerin
olduğunu, Myken seramiğinin azaldığını, gri Minyas seramiğinin ise oranının diğer gruplara göre % 42 lere ulaştığını ve bu seramik grubunda ye(3)
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Karş.: W.Laınb, Excavaıtons

al Tlıermi in Lesbos, Cambridge, 1936, ,.140, do I, Fig. 41.

ni mal gruplarının ve kap biçimlerinin görülmeye başlandığını da belirtmemiz gerekir. Ancak bu konu da binlerce parçadan oluşan seramik değerlendirme işlemleri henüz tamamlanmadığı için, burada nihai bilgiler
verilememektedir.
Gerek Geç Tunç gerekse Orta Tunç Dönemi katmanlarmda karşımı
za yoğun bir biçimde çıkan Minyas seramiğine dayanarak, Panaztepe'nin, özellikle Orta Tunç Dönemi'nde, en sevilen ve ana seramik grubunu gri Minyas seramiğinin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Açmanın en
derin bölgesinde ele geçirilen erken gri Minyas parçalarına ve bunların
yoğunluğuna dayanarak, bu seramik türünün Anadolu merışeili olması
olasılığı da güç kazanmaktadır. Ege Arkeolojisinin önemli bir problemini
oluşturan Minyas seramiği Panaztepe'nin bu kesiminde yürütülecek kazı
lar sonucunda yakın bir gelecekte kesin bir çözüme ulaştınlarak, İzmir
Bölgesindeki uygarlığın da adını koymamıza katkıda bulunacağına inanı
yoruz.
Son olarak iki ilginç buluntuya daha değinmek istiyorum. Orta Tunç
Dönemi katmanlarmda ele geçirdiğimiz el yapımı gaga ağızlı bir testi ile
kase Eski Tunç Dönemi eserleri arasında yer alır. Bunların nasıl bir kanş
ma sonucu sözkonusu tabakalarda bulunmuş olabilecekleri çeşitli varsayımları akla getirmektedir. Biz burada bunlar üzerinde durmak istemiyoruz. Ancak, bu iki buluntu Panaztepe Eski Tunç katmanlarının bu bölgede ve güçlü bir yerleşme olarak var olduğunu ispat etmektedir. .Hiç şüphe
yok ki Panaztepe'de Liman Tepe gibi M.O. III. ve II. binlerde ızmir Körfezi'nde yer alan önemli liman şehirlerinden birisiydi. Her iki merkez de
de ekibimiz tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde yeni neticelerin elde edlmesi ile yakın bir zamanda ızmir Bölgesi için sağlam dayanaklan
olan bir stratigrafi ve buna bağlı olarak gelişen kronoloji oluşturulmaya
başlanmıştır. Bu konuda Panaztepe'de 1991 yılında Geç Hellas Dönemi'ne tarihlendirdiğimiz bir yapının avlusunda bulunan kuyunun çıkn
ğından alınan örnekle yapılan dendrokronoloji çalışması Dr.P.I. Kuniholm tarafından yapılmıştır. Kendisinin verdiği bilgiye göre sözkonusu
bu çıkrığın M.O. 1470 yılına tarihlendiği öğrenilmiştir, Bu sonuç ızmir
Bölgesi kronolojisinin yapılandırılmasında bu konuda elde ettiğimiz sağ
lam dayanak noktalanmızdan birini oluşturmaktadır. Bundan sonraki çahşmalarımızda ana hedeflerimizden biri Ege Arkeolojisi için güvenilir bir
kronolojinin temelini kurmak ve bu bölgedeki kültürel kimliği saptamak
olacaktır.
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KARAGÜNDÜZ HÖYÜÖÜ VE NEKROPOLÜ1994
YILI KURTARMA KAZILARI
Veli SEviN
*
Ersin KAVAKU

Van il merkezinin 34 km knzeydoğusunda, Erçek Gölü'nün kuzeydoğu kıyılanndaki Eski Karagündüz köyünde, Kültür Bakanlığı Anıtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni, Van Müze Müdürü Ersin Kavak-

lı'nın başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi
Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.Veli Sevin'in katılımıyla yapılan kurtarma kazıları 12 Temmuz- 8 Ağustos 1994 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir',

Her yılolduğu gibi parasal destek, başta Van Valiliği Özel İdare Müve Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Turing Otomobil Kurumu ve Istanbul Universitesi
Edebiyat Fakültesi tarafından sağlanmış; bu yıl ilk kez olmak üzere kazı
mıza arkeoloji bilimine inanan bazı kişiler de destekte bulunmuşlardırs.
dürlüğü

*
(1)

(2)

Prof.Dr. Veli SEVIN, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 34459 i ISTANBUL
Ersin KA V AKLı, Müze Müdürü. VAN
Çalışmalara bilim kurulu üyesi olarak:, İstanbul Üniversitesi'nden Uzman (M.A.) Aynur
Ozfırat, Erciyes Üniversitesi'nden Ar.GÖr. (M.A.) Hakan Sivas. Van Müzesi'nden Sabiha
Pazarcı ve Nejat Atar, İstanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisansiyerlerinden Erkan Konyar, Nurtaç Oznına, Mimar Esin Hacıalioğlu ve Ar.Gôr.Bahar Memiş, Mimar Sinan Universitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu ve fotoğraf uzmanı Mustafa Kalayetoğlu ile İstanbul ve Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
öğrencilerinden Csenge Szabo, Arul Yılmaz, Eyşe Ozdemir ve Deniz Gürray katılmışlardır.
1994 yılında kazımızı Prof.Dr.Muhibbe Darga, Prof.Dr.Mirjo Salvini ve tüm Ayarus ekibiyle birlikte Prof.Dr.Altan Çilingiroğlu ziyaret etmişlerdir.
Başta Van Valisi Sayın Mahmut Yılbaş Ve Vali Yardımcısı Mustafa Dinçer Korkmaz olmak:
üzere, kazımızı kişisel olarak destekleyen Sayın Şadan Alptekin, Sayın Yılmaz Kaymak: ve
Sayın Haluk Ergünç'e; bazı yiyecek gereksinimlerimizi karşılayan Oba MakamacılıkSanayi
ve Tic. A.Ş. ve Tamek Pazarlama ve Tic. A.ş. ile Ipek Kağıt A.ş. 'ne; topografya ile ilgili
sorunlarımızın çözümüne sağladıklan destek nedeniyle Van Yol Su Elektrik Bölge
Müdürlüğü ile Tapu Kadastra Müdürlüğü'ne teşekkürlerimiz sonsuzdur.
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Ayrıca 1994 yılından itibaren çalışmamız İstanbul Üniversitesi Araştırma
Fonu kapsanuna da alınmıştır'.

AMAÇLAR
1994 yılı çalışmaları, giderek büyük bir tehdit haline gelmeye başla
yan göl yükselmeleriyle ilgili olarak iki büyük amaca yönelik duruma
getirilmiştir.

a) Hemen hemen bir yarımada durumuna
kurtarma müdahalelerinde bulunmak;

gelmiş

olan höyükte acil

b) Nekropol alanında 1993 yılından yarım kalmış çalışmaları sürdürmek ve bu alanın doğu ucunda yükselen kurgan-tümülüs benzeri iki tepecikten birini kazmak.
HÖYÜK ÇALIŞMALARI
Arkeoloji literatüründe Karagündüz adı (eskiden Şarakonis) 20. yüzyılın başlarından beri bilinmektedir. Ancak bu ününü kültür katlarına sahip bir höyük olmasına değil, batı ucu üzerine kurulmuş eski bir kilisede

sonradan devşiıme olarak kullanılmış, İşpuini ve oğlu Minua'ya ait bir
Urartu yazltına borçludur (König: N.7). 1956'da C.A Burney'in (1958:178
vdd; Russel: 127, no. 203) gerçekleştirdiği yüzey araştırmalanndan sonra
ise buranın İlk Tunç çağı 'ndan beri yerleşilmiş, 75 x 50 x 5 m kadar boyutlarında bir höyük olduğu belirlenebilmişti.
Karagündüz'e, Van-Özalp Devlet karayolunun 28. km sindeki Erçek
dönülerek, demiryolu aşıldıktan sonra varılan eski bucak merkezi Erçek üzerinden, 6 km lik düzgün bir stabilize yolla ulaşıla
bilmektedir. Höyük Erçek'in kuzeyinde, günümüzde hızla ıssızlaşan eski
Karagündüz köyünün bulunduğu alanda yükselir (Resim:I-2). Kaynaklarını Ozalp yöresinden alarak, doğu-batı doğıultusunda akıp, sularım Erçek Gölü 'ne boşaltan Memedik Çayı vadisinin kuzeybatı uç kesiminde
ve günümüzde büyük bir bölümü gölün suları altında kalmış bulunan bereketli Erçek Düzü'rıürı batı ucunda yer alu. Bu yöre Van havzasını doğuya bağlayan yollar üzerindeki konumuyla stratejik bir önem de taşı
maktadır. Gerçekten de, doğudan Tebriz, Hoy ve Kotur'dan gelip, Saray
ve Ozalp üzerinden Van'a ulaşan son derecede önemli bir tarihi karayolu
Erçek Düzü'rıü boylu boyunca geçmek zorundadır.
sapağından batıya

(3)
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Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir. Proje No. 613/210494

Yöresel inanışa göre "Van Gölü'tnün anası" sayılan 1.890 m rakımlı
ve 92 km2 yüzölçümündeki Erçek Gölü, 1.650-1.700 rakımlı Van Gölü ile
birlikte son yıllarda gitgide hızlanarak yükselmektedir'. Bu yükselme
özellikle kuzeydoğu kıyıdaki Erçek Düzü 'nde oldukça olumsuz etkilerde
bulunmaktadır. Burada Van havzasının en büyük höyüğü durumundaki
Karagündüz büyük bir tehdit altındadır ve şimdiden bir yarımada halini
almıştır. Bu nedenle Karagündüz Höyüğü'rıün etekleri üzerindeki köy
hızla dalıa yüksekteki yeni yerine taşınmıştır. Yükselmenin bu hızla devam etmesi durumunda, artık ıssızlaşmış olan höyüğün gelecek yıllarda
ancak sandallarla ulaşılabilecek bir ada haline geleceği kuşkusuzdur (Resim: 3-4). Oysa Memedik çayı'nın oluşturduğu üçgen biçimli küçük
alüvyalovada kurulu bulunan höyük, gerek boyutları ve gerekse yüzey
malzemeleri açısından Vanhavzasının kültür tarihine ışık tutacak en
önemli ören yerlerinin başında gelmektedir>, Bu büyük öneminden yola
çıkılarak, höyüğün, hiç zaman yitirilmeksizin, 1994 yazından başlanarak
kazılmasına karar verilmiştir.
Anlaşılacağı

üzere, Karagündüz Höyüğü kazılarına acil kurtarma
amaçla höyük üzerinde 10 x LO m boyutlarında iki
açma ile 5 x Sm lik bir derinlik sondajı açılmıştır (Resim: 5).
amacıyla başlanmış; bu

AAçması
Höyüğün kuzey kesiminde köylülerin toprak almaları sonucunda
oluşmuş 8.50 m yüksekliğinde dik bir yamaç bulunmaktadır. Kazı çalış
malarına bu yamacın kenarına uygun bir biçimde oturtulan kuzeydoğu
güneybatı yönlü ve 10 x LO m lik A Açması'nda başlanmıştır (Resim: 6).

Bu açmada önce, yüzeyden 0.40 m kadar derinlikten başlayarak 46
adet Ortaçağ mezarı ortaya çıkartılmıştır. Basit toprak gömü türündeki
mezarlara cesetler, başları batıya gelecek şekilde, doğu-batı yönünde sırt
üstü ve eller karın üzerinde kavuşturolmuş durumda yerleştirilmişler; ki(4)

Van Havzasını XIX. yüzyılın sonlarında gezmiş olan ıngiliz gezgini H.F.B.Lynch (Annenia:Travels and Studies II, 1901: 48 vdd.) göl yükselmesiyle de ilgilenerek, 1806-1898 yılla
rı arasında

Van, Urmiye ve Gökçe Göl'de meydana gelmiş yükselmelere ilişkin tüm gözlemleribir çizelge halinde sunmuştur. Göl dibi sedimentleri üzerinde yürütülen varv analizlerinden göl düzeyinin günümüzden 8000 yıl kadar önce -340 mj 6000-6500 yıl önce -70 ın;
IS.200 yılında ise Kabaca -30 - 40 ın arasında olduğu, bunuizleyen yüzyıllarda da yükselmenin sürdüğü anlaşılmaktadır: Bkz. S.Kempe, E.T.Degens. "Lake Van Varve Record: The
Past 10.420 Years", The Geology ofLake Van (yay.lıaz.E.T.Degens ve F.Kurtman) 1978: 56
vdd.

(5)

Van Gölü lıavzasının en büyük höyük yerleşmelerinden biri durumundaki Erciş/Çelebibağ
bugün büyük: çapta sular altında kalmıştır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden
Prof.Dr.Abdüsselam Uluçam'ın burada yaptığı çalışmalarda Erken Transkafkasya Dönemi'ne ilişkin zengin malzemenİn varlığı belirlenmiştir.
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mi yetişkinler ve daha çok da çocukların, tunç yüzük, bilezik ya da cam
boncuklu kolyelerle gömüldüğü belirlenmiştir.
Ortaçağ mezarlannın altında, gerek mezarlar ve gerekse geç devirleraçılmış çok sayıda geniş ve derin çukur nedeniyle oldukça yıkım görmüş bulunan, çanak çömleklere göre Geç Demir Çağa ait olabileceğini
düşündüğümüz bir tabaka yer alır. Bu tabakada 1.40 m kalınlığındaki kaba taş duvarlara sahip güçlü bir yapının varlığı belirlenmiştir. Henüz çok
küçük bir bölümü ortaya çıkartılmış ve kuzeyetekteki konumu nedeniyle
günümüze iyi durumda kalmamış olan bu yapının planı konusunda fazla

de

bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. İki evreli olabileceğine ilişkin kimi verilere sahipsek de, bu konu önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalış
malarla daha iyi anlaşılabilecektir.
Höyüğün

yüzeyine yakın tabakaların gerek mezarlar ve gerekse çukurlar yüzünden yıkıma uğratılmış olması nedeniyle bir hayli karışık durumda elde edilmelerine karşın çanak çömIeklerin genelolarak homojen
özellikler gösterdiğini söyleyebilecek durumdayız. Karakteristik özellik
pembe ya da kırnuzı hamurlu ince kum katkılı malların üzerinin açık
bem ya da açık deve tüyü renkte bir astarla kaplı oluşudur. Mallarına göre çok genel bir biçimde iki büyük kümeye ayrılabilecek bu kaplardan ilkini özenli bir üretim sonucu yapılmış, ince, yüzeyleri pürüzsüz ve parlak
olanlar (Resim: 7/1-7) ; ikincisini ise daha kalınca çeperli ve biraz daha
mat yüzlüler (Resim: 7IS-Il) oluşturur. Çoğunluğunu çanakların meydana
getirdiği seramiklerden en karakteristik olanlan, literatürde çoğu kez "tulip bowl" diye adlandırılan ve dipleri omphaloslu türe girenlerdir. Her iki
kümede az da olsa boya bezemeye rastlanır. Bezemeler çoğu kez açık zemin üzerine kırmızı ya da. kahverenginde boya ile, ender olarak da siyah
ve kırmızıyla yapılmıştır. Ikinci kümeye giren çanaklarda başlıca bezeme
ögelerini düz ağız kenarlarının üzerine kırmızı boya ile uygulanmış, içi
dolu bant ve eğik hatlarla taralı mat bant dizileri, ender olarak da zigzaglar oluştururken, ilk kümedekilerde ise en sevilen öge dışa çekik ağız kenarlı kaselerle dar boyunlu çömleklerin ağız kenarlarının içine uygulanmış çeşitli üçgen motifleridir. Bu ince ve parlak mallarda karşılaşılan bir
başka ilginç özellik de, yuvarlak gövdeli çanaklann karınıarı üzeline adeta içten vurularak yapılmış duygusunu uyandıran ve kuşkusuz ki, madeni
kapların tıpkı kopyalarını oluşturan, kabartılardır (Bkz.Kroll 1975: 72,
Taf.I2/1).
Anlaşılacağı üzere, Karagündüz'ün sözkonusu üst tabakalarından gelen çanak çömIekler tümüyle Geç Demir çağ özelliklerini taşımaktadır.
Bu şimdilik Doğu Anadolu'nun en karanlık dönemlerinden biri durumundadır. Urartular'ınkiyle hiç ilgisi bulunmayan Geç Demir çağ mallarının
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Vanbölgesindeki varlığını, düzenli bir stratigrafı içinde olmamakla birlikte, Van Kalesi Höyüğü'nde yapılan eski ve yeni kazılar sayesinde bilmekteydik (Osten: 307 vdd.; Tarhan, Sevin 1992; res.23). Ancak henüz
değilse de ileride Karagündüz'de daha iyi bir stratigrafik sonuç alma olasılığı olduğuna inanıyoruz.

Doğu Anadolu'da bugüne değin kuzeyde, Erzincan yakınlarında
(Emre:286 vdd., res.20-22; Summers: 85 vdd.), güneyde ise MalatyaElazığ yöresinde (Bilgi: lev.Vll/l; Sevin: 53 vd., res.24/l-6) ve nihayet
Patnos civarında (Köroğlu) bulunanlar dışında, iyi ve bol sayıda örnek
veren bir merkezle temsil edilmemiş olan Geç Demir çağ çanak çömlekleri daha çok Güney Urmiye havzasındaki Hasanlu IllB (geç evre)
(Dyson: 204, res.9; Muscarella 1971: 46; Kroll 1977: ıo5, not 117; Dyson,
Muscarella: 4) ve IllA (Levine: 234), Qalatgah (Muscarella 1971: 46), Ziwiye (Dyson: res.9; Muscarella 1971:46), Bukan yöresi (Swiny: 89 vdd.,
res. 4/8-15), batıda Urmiye yakınlarındaki ısmail Ağa Kalesi (Kroll 1977:
ıo5 vdd., Abb.6/l-3), kuzeyde de Yanıktepe (Burney 1962: PLXLV), Maku yöresindeki Khezerlu Kale (Kroll 1976' : 20 vd., Abb.2) ile Gavur Kale'den (Kroll 1976b :120,Abb.2/l-4) tanınır", Daha çok "triangle ware"
olarak bilinen ve madeni kapları tıpa tıp taklit etmeye çalışan bu çanak
çömlek türünün kökeni ve ortaya çıkış tarihi tartışmalıdır. Genel inanış
bu malların Erken Akhaimenid Dönemi'ne ilişkin olduğu yolundadır.
(Kroll 1975; Kroll 1977: 105 vd., not 117; Summers). Şimdi bu türün ilk
kez yoğun bir biçimde ve olasılıkla güçlü bir mimari ile birlikte Karagündüz 'de temsil edilmesi sorunun tartışılmasına yeni boyutlar getirecektir.
Sözgelimi, bugüne değin çok az değinilmiş olan Orta Anadolu ilişkileri
bu yeni boyutlardan yalnızca biridir (Muscarella 1971:48; 1973:70; Köroğlu).

Hasanlu IlIB ve IIIA' daki çok az sayıda olduğu için itbal oldııkları
(Dyson:204;Dyson, Muscarella:4) - "triangle ware" türünde çanak çömlekler tümüyle yayınlanmadan sağlıklı bir sonuca ulaşmak zor
olmakla birlikte, daha şimdiden Karagündüz'ün ilk kümeye soktuğumuz
örneklerine Urmiye havzasında - ısmail Ağa Kalesi (Kroll 1977:Abb.6/4)
ve Yanıktepe'den (Burney 1962:PL.XLV/31) birer örnek dışında- rastlanmadığını söyleyebilecek dururndayız? Daha çok çanakların düz ağız kenarları üzerine uygulanmış paralel hatlı ya da düz kırmızı renkli panolardan oluşan bu bezerne Van Kalesi Höyüğü'rıün (Osten:Abb.IV/l,VIl) yasanılan

(6)

(7)

Güney ve Doğu'ya doğru Giyen I.Luristan ve Sialk B'den de tanınmalda birlikte (Dyson:
204 vd., res. 10) bunlar farklı çeşitlerneleri temsilederler: Haerinck: 77 ydd.
Kuzeydoğu Azerbaycan'dan PartDönemi'ne tarihlenen benzerparçalar için bkz: Ihgraham,
G.Summers: fig. 9.86 vd.
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nında, kuzeybatıya doğru Erzincan Altıntepe'de (Cirnintepe II) (Summers:fig.6/1-3) de görülebilir. Bu türde bezerne Demir çağı'nın Güney ve
Oıta Anadolu'sunda da yaygın bir uygulama alanı bulmuştur (Dupre:
p1.45-46 vdd. Ozgüç 1971: res.8-13, 108, Iev.XxXll/Ib). Bütün bunlar,
Anadolu ve İran Geç Demir çağ boyalı çanak çömlek gelenekleri konusundaki bilgilerimizi bir kez daha gözden geçirmemizi gerektirecek niteliktedir.
açmasının kuzey ucunda, Geç Demir çağ yapı katının altındaki tabakaları inceleyebilmek amacıyla bir teras oluşturularak çalışmalara bu
alanda devam olunmuştur. Ortaçağ ve Geç Demir çağ çukurlarınca oldukça ağır bir biçimde tahrip edilmiş bulunan bu alanda, yalnızca kimi
derin çukurlarla temsil olunan, çok silik bir Urartu izi ile Il.binyıl boya
bezemeli çanak çömlek parçaları ele geçirilmiştir.

A

II. terastaki en ilginç kalıntılar açmanın orta kesimde belirlenmiş
olup İlk Tunç çağı'na ilişkindir (Resim: 6). Henüz çok dar bir alan söz
konusu olduğundan mimari hakkında hemen hiçbir bilgiye sahip değiliz.
Ancak Erken Transkafkasya türü siyah açkılı çanak çömleğe, höyüğün en
üst tabakalarından başlayarak bol sayıda örnekle rastlanılması oldukça
dikkat çekicidir (Resim: 8). Tüm Doğu Anadolu, Transkafkasya ve Urmiye Gölü yöresinden iyi tanınan bu çanak çömleğin, özellikle yoğıin oranda temsil olunan frontal konumlu oluk sipiral bezemeli ve grafıtli örneklerle karşımıza çıkması (Resim: 8/1-3), bu kez de Van Gölü havzasının
İlk Tunç çağı hakkında bilinenleri yeniden gözden geçirmemize neden
olacak ve belki yöre için yepyeni bir krorıoloji ve kültür gelişim şeması
çizilmesini zorunlu kılacak niteliktedir. Sözgelimi daha ilk bakışta, benzerlerine Dilkaya Höyüğü'rıde rastlanmayan (Kozbe) bu malzeme kümesinin, Van havzası için en erken olarak kabul edilen Ernis (Ünseli) çanak
çömleklerinden (Burney 1958:179; Burney, Lang: 59; Kelly-Buccelati:
318) de daha arkaik görünümlü olduğunu söyleyebiliriz.

B Açması
A Açması'nın 40 m kadar güneyinde ve höyüğün güney eteği üzerinde açılan B Açması da ıo x ıo m boyutlarındadır (Resim: 5). Bu açmada
da önce, yine iki seviye halinde Ortaçağ mezarları ile karşılaşılmıştır. Ortaçağ öncesinde uzun süre bir açık alan (köy meydanı) olduğu anlaşılan
bu kesimde, 3.10 m derinliğe değin inilmiş olmakla birlikte hiçbir mimarlık kalıntısına rastlanmamıştır. Ancak 1.65 m ve 1.80 m derinliklerde iki
tandır ortaya çıkarılmış; -3.10 m seviyeye değin saptanmış olan 21 adet silo ve çukurdan da Ortaçağ ve Geç Demir çağ türünde çanak çömlek ele
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geçirilmiştir. Geç Demir çağ parçaları, aynen A Açması'ndaki gibi, "triangle ware" türündedir. Bu tabakanın altından ise yavaş yavaş İlk Tunç
çağ malzemesi gelmektedir.

NEKROPOL

ÇALIŞMALARI

Bilindiği üzere,

Karagündüz'de 1991 yılında köylülerce sulama kanal-

ları açılırken bulunan nekropolde 1992 yılından beri kazılarda bulunulmaktadır (Sevin, Kavaklı). Karagündüz nekropolü, höyüğün 1.5 - 2 km
doğusundaki, kuzeyden güneye doğru çok hafif bir meyille alçalan ve henüz boyutlarını saptayamadığıımıztarlalara yayılmış durumdadır. Şimdi
ye değin bu alanda, ikisi kısmen açılmış 9 mezar incelenmiştir.

1994

yılında

nekropol

alanında,

höyükte

başlamış olduğumuz

yeni

çalışmalar yüzünden, eskiden kısmen kazılıp da yeterince belgelenememiş' K3,
miştir.

K4 ve K9

mezarlarının

temizlik ve plan

çalışmalarıyla

yetinil-

K3 Mezarı
KI ve K2'nin 20 m kuzeyindeki mezarda yaptığımız ilk

kazı çalışma

ları 1992'de başlatılmıştı. İlk kazılar sırasında, kuzeydoğu-güneybatı yö-

nünde uzanan 1.75 m genişliğindeki mezar odasının ancak 2.90 m lik bir
bölümü açılabilmişti (Sevin, Kavaklı: 337).

1994 kazı sezonunda duvarlarının yüksekliği 2.30 m yi bulan mezar
odasının tamarrunı ortaya çıkartmak amacıyla aynı alanda kazı çalışmala
rına devam edilmiş ve boyutlarının 1.75 x 3.30 m yi bulduğu belirlenmiş
tir (Resim: 10). Odaya güney dar yüze açılmış tek basamaklı bir kapı geçidinden geçilerek inilmektedir. Geçidin önündeki dromos toprağa açıl
rruş basit bir çukurdan ibarettir. Dromos çukurunun kazısı sırasında i piş
miş toprak çömlekle demirden bilezik parçası ele geçirilmiştir. Daha önceden soyulmuş olduğu anlaşılan mezar odası içinde ise az sayıda insan
kemiğiyle birlikte, akik ve fayans boncuklar, tunçtan bir yüzük ve süs iğ
nesi, demirden 3 bıçak parçası ve dağınık durumdaki çanak çömlek parçalarıyla 15 adet pişmiş toprak kap ele geçirilmiştir.

K4

Mezarı

K3'ün hemen bitişiğindeki K4 Mezarı 'nın bir kısmı 1992 yılında kazılmıştı (Sevin, Kavaklı: 337). Bu mezarın batı kesimi K3'ün inşaası sıra
sında büyük çapta tahrip edilmiştir. Mezarlar arasında göreli bir kronolojinin belirlenmesinde büyük güçlüklerle karşılaşılırken, bu son durum ko343

laylıkla

K4

sağlamıştır

mezarının

K3'den daha öneeye ait

olduğunu öğrenmemizi

(Resim: 9).

1994 sezonunda mezar odasının tamamen açılması amacına yönelik
olarak 1.50 x 3.40 m boyutlarında bir alanda çalışılmıştır. Doğu-batı yönlü mezar odasının dromos ve giriş kapısı, nekropoldeki öteki mezarların
aksine, doğuya bakmaktadır. Dromosu saptayabilmek amacıyla yapılan
çalışma sırasında 0.56 x 0.51 m boyutlarındaki kapı geçidini kapatan kapak taşı in situ durumda ortaya çıkartılmıştır (Resim: ıo). Dromos burada da toprağa açılmış basit bir çukur halindedir. Büyiik bir bölümü yı
kım görmüş olmakla birlikte, mezar odasının 1.75 m uzunluğunda ve !.l5
m genişliğinde olduğu ve tavanının da sahte kemer tekniğiyle kapatılmış
bulunduğu anlaşılmaktadır.

1992 yılındaki ilk incelemeler sırasında yan açık durumdaki bu küçük mezar odası içinde üst üste yığın halindeki iskeletlere rastlamıştık.
Bunlardan en üstteki, sonuncu gömü de hoker durumda ortaya çıkarılmış
tı (Resim: ll). Bunlarla birlikte tunçtan boğumlu bir yüzük, demirden 3
adet gözlü süs iğnesi, çeşitli demir parçalar, bir tanesi minyatür 3 adet
pişmiş toprak çanak, 3 adet pişmiş toprak minyatür çömlek ele geçirilmişti.

K9

Mezarı

Kazısına 1992 yılında başlanan K9 Mezarı, K3 odasının batı uzun duvarının 1.20 m batısındadır. Burada daha önce, ölü gömme törenleri sıra
sında, ölü ziyafeti ile ilgili olarak kullanıldığını sandığımız bir tandır
ocak ile bunun güneybatı köşesini tahrip edecek şekilde açılmış, basit
toprak mezar türünde iki çocuk gömüsü ortaya çıkarılmaya başlanmıştı
(Sevin, Kavaklı: 340).

1994 sezonunda bu kesimi daha ayrıntılı bir biçimde inceleyebilmek
amacıyla tandır-ocağın batısında 3.50 x 2.00 m lik bir alanda kazı çalış
ması gerçekleştirilmiştir, Tandır-ocak tabanından 0.65 m yüksekte, kuzey-güney yönünde uzanan 1.45 m uzunluğunda, 0.50 m genişliğinde,
0.40 m yüksekliğinde taştan bir duvar ortaya çıkartılmış, bunun altında
ise düzenli bir durum vermemekle birlikte, daha çok çocuk denecek yaş
taki insanlara ait 3 kafatası ve kemik parçaları bulunmuştur. Böylelikle,
düzenli bir mezar görünümü vermeyen ve tandır-ocaktan daha geç bir dönemde yapıldığı anlaşılan K9 alanından, tümü küçük çocuklara ilişkin
toplam 5 kafatası ve kemik parçaları ele geçirilmiş bulunmaktadır. Basit
toprak mezar türündeki bu gömülerderı birinde, cesedin sağ omuz başı hi-
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zasında in situ durumda bulunan, baş kısmı yumrularla süslü, deliğinden
geçirilmiş ipe akik ve fayans boncuklar dizili bir süs iğnesi ile yumuşak
ça kabuğundan yapılmış ve mezar armağanı olarak özel bir anlam ifade
ettiğini sandığımız ağırşak dikkat çekicidir.

Karagündüz Nekropolü'nde çok sayıda maden esere rastlanmıştır..
büyük bir bölümü demirdendir (Resim: 12). Bunlar arasında
bilezik, yüzük ve iğne gibi süs eşyaları ile hançer, kılıç (?), bıçak ve mız
rak ucu gibi törensel silahların bulunmuş olması nekropolün Hasanlu IV
ve Dinkha Tepe H'nin başlarıylaçağdaş olabileceğineişaret etmektedir.
Bunların pek

Şimdiye değin nekropol alanında sayıları yüzleri bulan zengin bir çanak çömlek koleksiyonu ele geçirilmiştir. Ozellikle cesetlerle birlikte ortaya çıkarılan kaplar mezarlara, içlerinde yiyecek olarak süt kuzusu ya da
oğlak etleri ile içecek olarak da cinsini belirleyemediğimiz bir tür sıvı konarak bırakılmıştır (Resim: 13). Çanak çörnleklerin çoğu çark, bir kısmı
da el yapımıdır; genellikle pembe ve kahverengi hamurlu, kimileri de açkılıdır. En sevilen biçimler içe çekik ağız kenarlı, ağız kenarının altı yatayoluk bezemeli, omurgalı ve tutamağı dikey delikli çanaklar (Resim:
15/1-4) ile ağız kenarlarının içinde oluk bulunan, düz dipli küçük çömleklerdir (Resim: 15/10-12). Bunların yanında, basit ya da düz ağız kenarlı,
omurgalı (Resim: 1516-8) ender olarak da omurgasız (Resim: 1515) ve ip
delikli tutamaklı çanaklar ile S profilli ve düz dipli çörnlekler (Resim: 151
9-12) dikkat çekicidir. Çörnleklerin omuzları üzerinde, dekorasyon ögesi
olarak zaman zaman küçük yumrular ile kazıma bezemelere yer verilmiş
tir (Resim: 15/12). Bunların yanında, daha az sayıda olmakla birlikte, kalın kırmızı, kızıl kahverengimsi tonlarda bir astarla kaplanmış ve bazan
da parlak bir dış görünüm kazanmış kaplar dikkat çekicidir. Çömlekçilikte ulaşılmış yeni bir aşamayı ifade ettiğini düşündüğümüz ikinci guruptaki bu kaplar tümüyle çark yapımıdır. En sevilen form basit ağız kenarları
dışa çekik, kimileri küçük dikey kulplu, omurgalı çanaklardır. Urartu çanak çömlekçiliğinin en popüler örneklerinden yonca ağızlı testiler de bu
gurubun temsilcileri arasındadırlar (Resim: 14). Oluklu kulpları ve kabank silmeleriyle madeni testileri taklit ettiği açık olan bu kaplar, basık ve
kalın boyunlan ve bodur gövdeleriyle türünün en erken temsilcileri durumundadır. Anlaşılacağı üzere bu guruba giren kapların tümü, gerek teknik ve gerekse biçim açısından klasik Urartu seramiğinden tanınan özellikleri yansıtmaktadırlar. Olü yemeği ile ilgili olarak belirli bir amaca yönelik olan bu kaplar sayesinde Van bölgesi Erken Demir Çağ çanak çömlek geleneklerini-kısmende olsa tanımamız-mümkünolacaktır.
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KURGAN GÖRÜNÜMLÜ TEPE (L.TEPE) ÇALIŞMALARI
Nekropolün 500 m güneydoğusunda kurgan-tümülüs görünümlü iki
alçak tepe bulunmaktadır (Resim: 2). Birbirlerinden ll8.6 m uzaklıktaki
bu tepeciklerin yüksekliği 2.00 m kadardır. Bunlardan, 1994 yılında incelemeye başladığınıız ve I.Tepe olarak adlandırdığımız batıdaki 27 m;
2.Tepe olarak adlandırdığımız doğudaki ise 22 m çapındadır.
1.80 m yüksekliğindeki batıdaki 1. Tepe üzerinde herhangi bir yüzey
buluntusuna rastlanmaz. On etüdler ve deneme sondajlanndan sonra çalışmalar tepenin orta kesimindeki 18.00 x 10.00 m boyutlannda bir açmada sürdürülmüş, sonuçta yüzeyden -0.42 m derinlikte, doğu-batı yönünde
uzanan kerpiç duvarlı bir salonun varlığı ortaya çıkarılmıştır, 4.40 x 12.00
m boyutlarındaki salonun kuzey ve doğu duvarlan günümüze oldukça iyi
bir duıumda kalmış; güney ve batı duvarlan ise köylüler tarafından ağır
bir biçimde tahrip edilmiştir (Resim: 16-17). 0.75 m kalınlığındaki duvarlar, 0.30 x 0.45 x 0.15 m ve 0.40 x 0.65 x 0.15 m boyutlarındaki kerpiç
bloklarla inşa edilmiştir. Kerpiçler mekanın içyüzünde özenli ve düzgün
bir işçilik gösterirlerken, dış yüz ise kaba bırakılmıştır.
Üzerinde normal bir çatı örtüsü bulunmayan bu salonun, dikine ya da
bir deyişle kılıçlama olarak dizilmiş üst üste üç sıra halindeki düzenli kerpiç bloklarıyla tümüyle ve özenli bir biçimde örtüldüğü ya da
daha doğru bir deyişle tıkandığı-köreltildiği saptanmıştır (Resim: 18-19).
başka

Salonu tümüyle kapatan bu kerpiç sıraları kaldırıldığında, doğu kısa
duvannın önünde ve 1.45 m derinlikte, 0.30 x 0.25 x 0.10 m boyutlarında
bir eşik taşı ortaya çıkartılmıştır. Olasılıkla bu taş blok, salona doğu kısa
taraftan girişe olanak sağlamak için yerleştirilmiştir. Salonun içi, yanlardan ortaya doğru göbeklenen kalın iki yangın tabakasıyla kaplanmış, bunun üzeri ise çamur ile sıvanmıştır. Eşik taşının 1.30 m batısında, bu sıva
nın üzerine ise kırmızı, siyah, mavi, pembe ve beyaz renkler kullanılarak
resimler yapılmıştır. Küçük bir pano (0.60 x 0.60 m kadar) görünümündeki bu resmin üzerinde bitkisel ve daha çok küçük daire dizilerinden
oluşan geometrik bezemeler görülmektedir. Ayrıca pembe zemin üzerine
kahverengi boya ile siluet tekniğinde yapılmış, ellerini yukan kaldırır durumdaki küçük bir insan figürü de dikkat çekicidir. Bu boya bezemeli sı
vanın üzerine oturduğu yangın tabakası içinden, daha çok da boyalı panonun etrafından lO'dan fazla demir çivi ele geçirilmiştir.
İçi kalın yangın tabakalarıyla kaplı salonun kazısından, pişmiş top-

raktan bir ağırşak, çok az
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sayıda

ve çok küçük parçalar halinde amorf ça-

nak çömlekler ve daha çok küçük baş hayvan kemikleri dışında, dikkat
çekici ve yapının işlevini belirlernemize yardım edici anlamda herhangi
bir buluntu elde edebilmiş değiliz. Ancak buna karşın, toplu olarak ele
alındığında, Doğu Anadolu için eşsiz bir buluntu durumu ile karşı karşıya
olduğumuz da kuşkusuzdur. Şimdilik bu tepe ve altındaki salonun işlevi
konusunda herhangi bir fikir ileri sürebilecek durumda değilsek de, ateşle
ilişkili törensel bir işlevin varlığı oldukça belirgindir. Tepelerin mezarlık
alanına yakın konumları bunların ölü gömme ile ilintisini akla getirmektedir. Buluntuların olmayışı ve boyalı panonun Urartu saray ve tapınakla
rından iyi tanıdığımız duvar resimlerinden, gerek kullanılan uçuk pembe
renk ve gerekse kimi geometrik motifler açısından biraz farklı oluşu tüm
kompleksi doğru olarak tarihleyebilmemize engelolmaktadır. Ancak,
özellikle Orta Assur Dönemi'nden beri Assur dünyasında da çok sevilen
çivit mavisi renk ile ince siyah çizgilerle bordürlenmiş bitki motifleri bu
yapıyı Urartu Dönemi'ne yaklaştıran teknik ve biçem özellikleridir. Ayrı
ca, gerek küçük bir insan motifi ve özellikle ard arda sıralanmış küçük
daire dizileri şeklindeki bezerne anlayışı Altıntepe'nin erken evreye sokulan mabet-saray duvar resimleriyle yakından ilişkili görünmektedir (Özgüç: 33 vd., res.41-43).
SONUÇ
1995 yılında da devam edilecek olan Karagündüz höyük ve nekropol
daha şimdiden, Van bölgesi için çok sorunsalolan Erken Demir
ve Geç Demir Çağlarını iyi bir biçimde tanımamıza ve bölgenin bu binyıldaki sıra düzenini maddesel kültür ögeleriyle öğrenmemize ışık tutmuştur. Bunun yanında, höyükte yeni ortaya çıkarılmaya başlanan Erken
Transkafkasya Dönemi de Van bölgesi için şimdiye değin bilinenleri tümüyle değiştirebilecek nitelikte malzemeleriyle dikkat çekicidir.
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Resim 2: Karagündüuz ve yakın çevresi
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Resim 3: Sular altında kalan Erçek Düzü ve höyük, kuzeyden.

Resim 4: Höyükten
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Resim 5: Höyüğün topografik krokisi

Resim 6: A Açması, kuzeyden
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Resim 9: A3 ve K4 mezarlan, batıdan

Resim 10: K4 mezarı girişinin içten görünüşü
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Resim: 11K4 mezarından hoker gömü

Resim12: Demir eserler
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Resim 13: İçlerinde ölü yemeği bulunan çanaklar

Resim14: K9'dan yonca ağızlı testi
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VAN AYANİs KALESİ KAZıLARI, 1993-1994
Altan ÇİLİNGİROGLU

*

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Altan
1993-J994 kazılanna Ege Universitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Anabilim
Dalı elemanları, Yard.Doç.Dr, Gülriz Kozbe, Yard.Doç.Dr, Zafer Derin,
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1989 yılından beri kazıları yürüttüğümüz kale içi açmalarında ve kalenin etrafını çeviren sur duvarlanndaki çalışmalarımız 1993 ve 1994 yıl
larında da devam etmiştir.

i No.lu Alan: (Resim i)
Doğu Sur olarak da adlandırılan i No.lu Alan'daki kazı çalışmalan
nın amacı surun kuzey ve güney yönündeki uzantılarını ortaya çıkarmak
tı. Sözkonusu çalışmalar önce güney yönünde başlatıldı. Ancak buradaki
tahıibat nedeniyle surun güney ucu tam olarak ortaya çıkaıtılamadı ve çalışmalar kuzey yöne aktanldı. Bu bölümdeki çalışmalar surun kerpiç üst
yapısı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Taş temeller üzerinde yassı plaka
taşlar kerpiç kısım ile taş temel kısmı birleştirmek için kullanılmıştır. Kalenin kuzeydoğu köşesinde sur duvarı kurtdişi yaparak batıya dönmektedir. Kireç taşı bloklarından yapılan sur duvarları batı yönde de devam etmektedir. Arazi üzerinde bazı noktalarda bu duvarlar takip edilebilmekte-

dir.
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V NO.lu Alan: (Resim: 2-5)
Güney Sur olarak adlandırılan bu alandaki çalışmalar, kalenin güney
yönünü çevreleyen andezit taşından yapılmış sur duvarlarının batı yöndeki uzantısını ortaya çıkarmaya yöneliktir. Kalenin güney yamaçlannda
yer alan ve önceki yıllarda bir bölümü ortaya çıkartılan dış kentin, güney
sur duvarlarıyla olan bağlantısı tespit edilmiştir. Çalışmalar güney sur duvanna ait ön kaplama bloklarının, Orta Çağ'da, zaman zaman anakaya
seviyesine dek sökülerek tahrip edildiğini göstermiştir. Dış kaplama
bloklarının içinde de andezit bloklar vardır ancak bu bloklar daha az itina
ile şekillendirilmişlerdir.
D 36b ve D 36c plankarelerinde ortaya çıkartılan kalenin anıtsal kabugüne dek tespit edilen örnekleri açısından, özellikle Urartu mimarisi için dikkat çekicidir. 4 m'den fazla açıklığa sahip olan kapının girişi
3 m derinliğindedir. Kapı geçidi kalınlığı 0.20 m olan andezit taş blokları
ile kaplanmıştır. Bu türdeki ender ömeklerden olan kapı yapıstnın iç avlusu 1994 yılı çalışmalan ile açılabilmiştir. Ahşap kapı kanatlannı arkadan destekleyen, demir ve ahşaptan yapılmış, 0.50 m uzunluğunda ve
yaklaşık 20 kg. ağırlığındaolduğu düşünülen kapı sürgüsü 1993 kazılan
ile ortaya çıkartılmıştır.

pısı,

1993 yılının en önemli bulun tusu 36d plankaresinde kapının önünde
ortaya çıkan inşa kitabesidir. 0.44 x 0.59 x 0.18 m boyutlanndaki andezit
'taşından yapılan yazıt 14 satır halindedir ve tam durumdadır. Yazrtıarı elde edilen bilgiler kalenin II. Argişti'nin oğlu II. Rusa tarafından yaptırıl
mış olduğunu ve adının "Eiduru Dağı'nın önündeki Rusahinili" olduğunu
kanıtlanuştır (A.Çilingiroğlu-M.Salvini, Rusahinili in Front of Mdund
Eiduru: The Urartian Fortress of Ayanıs (7th Century RC.)", Studi Micenei Ed Egeo-Anatolici XXXV, 1995, 111-124).
1994 yılındaki çalışmalar anıtsal kapının yan duvarlarnun 1.02 cm
ilerledikten sonra kuzey yönünde köşe yaptığını göstermiştir. Kapı geçidinin yan duvarları doğu ve batı yönünde 3 taş sırası yüksekliğe erişmek
tedir. Bu yükseklikte yassı plaka taşlan görınek mümkündür. Plaka taşlar
üzerindeki kerpiç sur bedeni ise·1.60 cm yüksekliğe eıişmektedir. Kapı
odası içinde çok miktarda yanmış ahşap hatıllar ele geçirildi. Yanmış ahşap hatıllann, kapı odasının üst yapısını taşıyan yapı elernanları olabileceği düşünülmektedir. Kapı odasının kuzeyinde doğu-batı yönünde uzanan 5.90 cm uzunluğunda düzgün kerpiç duvar kapıyapısından kalenin
iç mekanlanna girişin nasılolabileceği konusunda önemli soru işaretleri
yaratmıştır. Kapı odasının doğu duvannda, kuzey duvanna 0.85 m, güney duvarına 3.30 cm uzaklıkta, 0.65 m genişliğinde, 110 cm derinliğinde
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doğudaki başka bir mekana girişi sağlayan iki basamaklı bir kapı geçidi
çıkarıldı. Ilk yapıldığı zaman daha geniş olan kapı daha sonra daraltılmıştır. Bu kapı ile varılan ve tabanı sıkıştırılmış kilden yapılan ve 1
no.1u mekan olarak adlandırdığımız oda içinde yoğun amorf keramikler
ve in situ Urartu kaplan bulundu. 1 no lu mekan ile bu mekanın güneyinde bulunan 2 no lu mekanı ayıran 1.10 cm kalınlığında, 4.20 cm uzunluğunda kerpiç bir duvar vardır. 2 no lu mekanın batısında amorf kerarnik
parçaları ve in situ halinde kırmızı perdahlı ve çok kaliteli Urartu kapları

ortaya

bulundu.
VI. No.lu Alan (Payeli Salon): (Resim 6-9)

VI. no lu alandaki 1993 yılı çalışmaları, 2 nolu payeyi ortaya çıkart
maya yönelik olarak D 24 açmasının tüm plankarelerinde sürdürüldü.
Daha önceki yıllarda bulunan 1 nolu payenin 5.80 m batısındaki 2.nolu
paye, form olarak farklılık göstermektedir. Payenin güney tarafında rizalit yer almaktadır ve tüm paye alt sıradan başlamak üzere taş bloklarının
0:3-4 m içe çekilerek yapılmıştır. 0.50 m yüksekliğindeki 3 andezit taş sı
rasından oluşan paye, geçirdiği yangın sonucu çok tahrip olmuştur.
sınırlayan kerpiç duvar üzerinde yan mekanlara geçişi sağladığı düşünülen, 2.70 x 1.20 x 0.90 m boyutlarında bir kapı
açıklığı ortaya çıkartılmıştır. Bu alandaki çalışmalar sırasında bulunan
mavi, kırmızı, kahverengi ve beyaz renkte boya kahntıları kuzey duvarın
boyandığının kanıtıdır. Kuzey duvarı önünde ele geçen iç içe üç adet
miğfer ile yaklaşık olarak 30 adet demir mızrak ucu ve 25 adet demir ok
ucu 1993 yılının önemli buluntuları arasındadır. 2. nolu payenin güneydoğu köşesinde -4.15 m taban seviyesinde bulunan, 0.83 m çapında tunç
kalkan ile sadak bu payenin üzerinde asılmış olmalıdır.

Payeli salonun kuzeyini

1994 yılı çalışmaları salon içinde yer aldığına inandığımız diğer payeleri ortaya çıkaıtarak alanı genişletrneğe yönelikti. -4.13 m deki taban
seviyesinde 2.50 x 2.05 m boyutlarında yoğun yangın geçirmiş 3. nolu
paye bulundu. Payenin etrafmda önceki yıllarda da karşılaştığımız ve salonun ikinci katına ait olan yanmış ahşap hatıllar ve çeşitli küçük buluntular ortaya çıkartıldı. Salonun kuzeyinde yer alan ve önceki yıllardan bilinen kuzeydoğu-güneybatı yönüne uzanan kerpiç duvarın devamı bulunarak açıldı. 1994 yılında ortaya çıkartılan duvar, taban seviyesinden 3.40
m yüksekliğe kadar iyi korunmuş durumdadır. Sözkonusu duvarın üzerinde 2.90 m yüksekliğe kadar mavi sıva korunmuştur. Duvar üzerindeki
mavi sıvanın altında yer yer beyaz boya kalıntıları görülmektedir. Bu beyaz boyanın tüm duvar yüzeyini kaplayıp kaplamadığı kesin olarak bilinmemektedir.
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Yapılan çalışmalarda kuzey duvarı ile 3. nolu paye arasındaki alanda
taban üzerinde yanmış ahşap hatıllar bulunmamıştır. Daha önceki yıllar
da açığa çıkartılan payeler ile duvar arasında da bu durum aynıdır. Bu
alanda tabandan biraz yukarı seviyelerde ortaya çıkartılan yanmış hatıl
parçalan daha küçük boyutludur. Payenin güneyinde ve payeler arasında
bulunan hatıllar ise daha büyük boyutludurlar. Bu durumda paye ile kuzey duvan arasındaki alanın kapatılmasında daha küçük boyutlu ahşap
hatılların kullanıldığı veya bu kısmın üstünün tavana kadar açık olduğu
varsayılabilir. Payeler ile henüz ortaya çıkartılmayan güney duvarı arasındaki mesafe 12-13 m kadardır. Bu mesafenin uzun ahşap hatıllarla aşıl
mış olması olasılığı zayıftır. Bu nedenle alanın güney tarafında ikinci bir
paye sırasının olması mümkündür.

3. nolu payenin doğusundaki iki rizalitin arasına sıkıştırılmış, taban
üzerinde yer alan, 0.60 x 0.80 m ebatlarında kırılmış bir küvet ortaya çı
kartıldı. Bu formdaki bir kabın saray yapısında ortaya çıkması ilginçtir.
Büyük bir olasılıkla bu küvet daha önceki yıllarda bulunan üzeri yazıtlı
büyük boyutlu bir küp ile birlikte alanda yapılan merasimlerde kullanıl
mıştır.

Payeli salonun kuzey duvarının önünde ve taban üzerinde i O adet
tunç, 5 adet demir ok ucu birlikte ele geçti. Büyük olasılıkla bu ok uçları
duvarda asılı duran bir sadağın içerisinde idi. Bu alanda bulunan tahrip
olmuş çok sayıda tunç parçası bu sadağa ait olmalıdır.
1994 çalışmalarında bol miktarda bir siyah bir beyaz olarak içiçe geçmiş tüm ve kırık taş halkalar ele geçmiştir. Bazı kırık parçalardan anlaşıl
dığına göre halkalann yapıldığı madde beyaz tebeşir taşıdır. Halkaların
bazıları siyah bir madde (bitumerı veya reçine) ile kaplanmıştır. Çok kolay hasar görebilen bu lıalkaların taban döşemesi olmaları güçtür. Bunlar
duvarların süslenmesirıdekullanılmış olmalıdırlar. Ayrıca sağlam ele geçen örneklerden anlaşıldığı gibi, merkez noktadaki halkaya doğru yükselen ve yer döşemesindeki kullanıma elverişli olmayan bir bombenin varlığını göstermiştir, Ortaya çıkaıtılan küçük buluntular arasında 3 adet altın rozet ve kanatlı bir güneş kursuna ait altın kanat parçası, 2 adet bulla,
küçük bir heykele ait olduğunu düşündüğümüz heykelcik eli, taş boncuklar, tunç ve demir ok uçları, demir çiviler (bunlardan bazıları kartal başlı
dırlar) vardır.
VII. No.lu Alan (Pithoslu Mekan) : (Resim 10-13)
men
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VII no.lu alanda, kalenin batı kesiminde, Orta Çağ yerleşmesinin healtında, ortaya çıkartılan ternellerin ait olduğu yapının bodrum katla-

nnda büyük depo mekanlarınınvarlığı ortaya çıkmıştır. i no lu magazin
olarak adlandırdığımız alanın içinde derinleşildikçe pithosların mekan
içinde üç kademeli olarak yerleştirildiği anlaşılmıştır. Kademelerin mekan içindeki eğime bağlı olarak kuzey yönüne doğru yükseldiği gözlenmiştir. Kademeler üzerine dizilen pithosların ağız kenarlarında kapasiteleri ile ilgili çivi yazısı ve anlamı tam olarak çözülemeyen hieroglife benzeyen işaretler bulunmaktadır. Küplerin ağızları kalın dokunmuş çuval
ile örtülmüş ve iple bağlanarak bullalarla mühürlenmiştir. Kazı çalışma
ları sırasında toplam 34 adet bulla saptanmıştır. Pithoslann arasına ve
magazinlerin duvarlarının diplerine yerleştirilmiş 38 adet in situ depolama kabı ele geçmiştir. Pithoslar tahrip olma olasılığına karşı yerlerinden
sökülmerniş in situ olarak korunma altına alınmışlardır.
1994 yılı çalışmalan ile i no lu Urartu magazininin tamamı ortaya Çı
kartılmıştır. Magazinin açılması sırasında Orta çağ keramikleri ve küçük
buluntularınarastlanmasınarağmen önemli bir mimarinin varlığı gözlenmedi. -7.08 m de bulunan bir tandır ve etrafındaki basit yapı kalıntısı bu
döneme ait mimariyi oluşturmaktadır, Bu alandaki çizim ve fotoğraf iş
lemlerinin tamamlanmasındansonra kazı çalışmalarımız devam etti. Kazılar derinleştikçe toprağın içinde çok sayıda düşük iri taşların varlığı
dikkat çekti. Kazı çalışmaları devam ettikçe ikinci bir Orta çağ yapısına
ve bu yapıya ait olabilecek bir adet küpe rastlandı.

-9.50 m 'de Urartu Dönemi'ne ait kaplar ortaya çıkartıldı. Kapların
yer aldığı zemin güneye doğru alçalarak devam etmektedir. Bu eğimli
alanda -9.98 m'de, kireç taşından yapılmış ve dört parçadan oluşan bir
künk 1994 yılının önemli buluntuları arasına girdi. Künkün 10.30 m'de
kerpiç bir platformun üzerine konduğu ve bu platfonna doğu kısımda tek
bir basamakla çıkıldığı anlaşıldı. Hafif bir eğimle güneye uzanan künk,
kerpiç bir temel üzerine oturtularak yanlardan desteklerımiş ve künkü
oluşturan parçaların birleşme yerinin erimiş bir madenle yalıtıldığı (olası
lıkla kurşun) yapıldığı gözlendi. Varolan uzunluğu 2.10 m olan künkün
işlevi yiyecek depolama ve dağıtımı ile ilgili olmalıdır. Malzemesi ve boyutlan ile Urartu için şimdilik tek örnektir.
Üst platformda iki sıra halinde dokuz adet, künkün doğusunda ve batısında üçer tane olmak üzere altı adet pitos ve toplam otuz adet depolama kabı 1994 sezonunun bu alandaki buluntularıdır. Künkün devamını
bulmak amacıyla güneye doğru genişletilen açma içinde Orta çağ keramiği dışında hiçbir Urartu buluntusu ele geçirilmedi. Bu alanda gözlenen
Orta çağ mimarisinde ise bu künke ait parçaların kullanıldığı tespit edil-

di.
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VIII. No.lu Alan: (Resim 14-15)
1992 yılında çalışılan yy 30b+d plankarelerinde ortaya çıkartılan mimariyi daha iyi anlamak amacıyla bu seneki çalışmalar güneydeki ZZ
30a+c plankarelerine kaydırılmıştır. ZZ 30a plankaresinde 12 adet basit
toprak mezar ortaya çıkartılmıştır. Yine aynı plankarede çok sayıda, çeşitli profillere sahip işlenmiş bazalt bloklara rastlanılmıştır. Düşük durumdaki sözkonusu taşların daha yukarıda yer alan bir mekandan söküldüğü düşünülmektedir.

ZZ 30a plankaresinde -8.05 m de, kuzey batı-güneydoğu yönünde
uzanan kerpiç bir duvarın varlığı saptanmıştır. Duvann ZZ 30a plankaresinin güneydoğu köşesinden itibaren 3 m devam ettikten sonra batıya
doğru 0.5 m lik bir diş yapmaktadır. Sözkonusu kerpiç duvarın batısında,
aynı yönde duvara paralelolarak uzanan bir başka kerpiç duvarın bir kıs
nu ortaya çıkartılmıştır. İki duvar arasında yoğun bir yangın tabakası olduğu gözlenmiştir. -9.20 m'den itibaren 3 adet pithos ağız kenanyla karşılaşılmış, bunlann açılması 1994 kazı sezonuna bırakılmıştır.
1994 yılında -5.58 m'de başlayan çalışmalar -6.74 m'den itibaren,
toplam ıo adet Orta çağ gömütünü ortaya koymuştur. -6.74 m ile -7.30 m
arasında ortaya çıkartılan iskeletlerin tümü, doğu-batı yönünde uzanan
basit toprak gömü şeklindedir. Sadece bir adedi hoker tarzında yatırılmış
tır. Hiçbirinde ölü hediyesi ele geçmedi. ZZ 30b plankaresindeki gömüler
çizimleri yapılarak ve fotoğraflanarak kaldınldı.
-7.30 m'den itibaren derinleşildikçe, yoğun bir yangının sebep olduğu, yanmış ve düşük kerpiçlerin, yanmış ahşaplann, irili ufaklı düşük bazalt taşların ve külün görüldüğü döküntü toprakla karşılaşılmıştır, Sözkonusu yangın toprağı bu yılki son seviye olan -9.92 m'ye dek devam etti.
üzellikle -7.90 m ile - 8.90 m arasında çok sayıda düşük bazalt taş ele
geçti. 1.0 x 0.50 x 0.25 m veya 0.60 x 0.55 x 0.35 m gibi çok çeşitli boyutlarda olan taşlar, kimi zaman yoğun yangın sonucunda çatlayarak parçalanmıştır. Taşların bazılannda ise değişik profiller gözlenmektedir.
Geçen yıl ZZ 30a ve c plankarelerinde kısmen ortaya çıkanlmış olan,
karşılıklı olarak paralel uzanan kerpiç duvarların devanunı bulmak üzere
başlatılan çalışmalar ile batı duvarı ortaya çıkmıştır. Karşısında yer alan
doğu kerpiç duvannın devamı araştırıldığında ise duvann doğu yönüne
doğru bir geçiş yolu oluşturduğu gözlenmiştir. Sözkonusu iki kerpiç duvann oluşturduğu koridorda -9.0 m den itibaren pithoslar belirmeye baş368

larmştır. "Pithoslu Koridor" olarak adlandırdığımız bu alanda bu yıl 10
adet pithos orıaya çıkartıldı. Pithoslar, güneyden kuzeye doğru, sıralanış
larına göre numaralandırılmışlardır. Pek düzenli ohnasa da ikişerli olarak
yerleştirilmişlerdir. Sadece duvardaki geçişin karşısına gelen sırada bir
adet eksiktir. Pithoslar kuzeye doğru daha derin seviyelerde bulunmuşlar
dır. Nitekim 1 no lu pithos -9.10 m de ortaya çıkarken LO no lu pithos
-9.40 m de gözlenmiştir. Tüm pithosların ağız kenarlarının etrafında, kabartma ip bezerne vardır. Aynı bezeme, gövdeleri kısmen ortaya çıkartıl
mış pithosların gövdelerinde de bulunmaktadır. Magazinlerde bulunanların aksine yazının hiç görülmediği pithosların üç adedinde işaret vardır.
İşaretler, stilize edilmiş başak, dikey ve yatay doğrular ile 4 sıra halindeki üçlü noktalar şeklindedir. Içeriklerini ve boyutlarını gömıek amacıyla
sadece 1 no.1u pithosun içi boşaltılmış ancak hiçbir ürün örneğine rastlanılmamıştır. Pithos, yaklaşık 2.15 m yüksekliğinde ve 1.5 m genişliğindedir.
.

Pithoslu Koridor'da derinleşme çalışmaları sırasında, 2 ve 4 no lu
pithoslar arasında duran kapların varlığı saptandı. Ilk etapta sadece üç
adedinin ağız kenarı belirirken daha sonra kapların sayıları 19'a çıkmıştır.
Sözkonusu kaplar, batı kerpiç duvarına bitişik olarak kuzey-güney yönünde üç sıra olarak dizilmişlerdir. Duvarın hemen önündeki ilk sırada 9
adet, ikinci sıra 4 adet ve son sırada ise 6 adet kap dumıaktadır. Açmada
hep gözlediğimiz yoğun yangın sırasında kırılmış olan bu kaplar; ortaya
çıkış sırasına göre 1 - 19 no lu kaplar olarak numara almışlardır. Kaplar,
-9.92 m seviyesindeki sıkıştırılmış toprak taban üzerinde durmaktadırlar.
Bu seviye aynı zamanda pithoslar için dolaşma alanını oluştumıaktadır.
Kapların iki adedi yüksek gövdeli dinos fomıuna sahip iken diğerleri klasik dışa dönük ağız kenarlı çömlek formundadırlar. Tüm kapların içinden
tahıl (?) örnekleri alınmıştır..
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Resim 1: Ayanis, doğu sur duvarları, doğudan
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Resim 2: Ayanis, güney sur duvarları ve dış kent
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duvarları
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Resim 3: Ayanis, güney sur duvarları

Resim 4: Ayanis, anıtsal

kapı, batıdan
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Resim S: Ayanis,

kırmızı perdahlı

Urartu
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i Resim 6: Ayanis, payeli salon
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Resim 7:

Resim 8:

Ayanıs,

2cm

tunç üzerine

Ayanıs, taş

kap

altın

kaplama kanat parçası

parçası
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3cm

Resim 9: Ayanis,

Resim 10: Ayanis, VII no.tu alanda Orta
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kakınalı taş
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mimarisi

süsleme
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Resim 11: Ayanis, VII no.lu alan: pithoslu mekanlar

Resim 12: Ayanis,

vn no.lu alan: genel
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1994 YILI AŞAGI VE YUKARI ANZAF URARTU
KALELERİ KAZISI
Oktay BELI1

*

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle
başkanlığım altında yürütülen Van-Aşağı ve Yukan Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı, 15 Ağustos'da başlamış ve 15 Eylül 1994 tarihinde sona ermiş
tir. 1994 yılı kazı bilim kuıulumuza Erzurum Atatürk Universitesi FenEdebiyat Fakültesi Eskiçağ Taıihi Anabilim Dalı'nda Yrd. Doç. Dr. AIparslan Ceylan, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi
Anabilim Dalı'nda Araştııma Görevlisi Bahar Memiş, aynı Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans öğrencisi Mengü Yazgan, Oznur Kayhan, Rasim
Koç, Cüneyt Ancin, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi öğrençile
rinden Olcay Zengin, Emre Erten, Engin Verel, Van Yüzüncü Yıl Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden Salih Karakuş, Orhan İl
han ve Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencilerinden Lokman
Özbek katılmıştır. Bakanlık temsilcisi görevini ise Van Müzesi Araştır
macısı Arkeolog Nejat Atar yapmıştır, Kazı ekibirnizin bu değerli üyelerine yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı en içten teşekkürle
rimi sunanm,
Aşağı ve Yukarı Anzaf kalelerindeki kazı vli o!!aı'ım. çalışmalarımız
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Van il Ozel Idare Müdürlüğü'nün maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlanan bu maddi katkı
lardan dolayı Anıtlar ~~ Müzeler Genel Müdürlüğü'ne. Van Valisi Sayın
Mahmut Yılbaş'a, il Ozel Idare Müdürlüğü'ne. Aşağı ve Yukarı Anzaf

Kaleleri için yol bakım çalışmalarına gerekli araç yardımı yapan Van
Köy Hizmetleri İl Müdürü Sayın Fevzi Mengüç Erdem'e teşekkür etmeyi
zevkli bir görev sayarım.
•

Prof. Dr. Oktay BELLI, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim
Dalı, 34459 -ISTANBUL

379

AŞAGI
Aşağı

ANZAF KALESİ

Anzaf Kalesi, Urartu

başkenti Tuşpa'nın

(Van Kalesi) 11 km

kuzeydoğusunda bugünkü Van-İran modem kara ve demiryolunun he-

men yakınında bulunmaktadır (Harita: 1). Savunma yönünden çok büyük
bir öneme sahip olan Aşağı Anzaf Kalesi, doğuda Kuzeybatı İran, kuzeyde de Trankafkasya'dan gelerek Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşpa'ya
inen tarihi karayolların son düğüm noktasında kurulmuştur. Aynca kale,
Kral İşpuini (M.Ö.830-8ıo) tarafından kurulan kalelerin ilk örneğini
oluşturduğu için, Urartu mimarisinin tarihsel gelişimini göstermesi açı
sından da çok büyük bir önem taşımaktadır. Deniz seviyesinden. 1900m
yükseklikte bulunan kale, 62x98 m boyutlarında dikdörtgen bir plan gösteımekte ve 6.000 m- lik bir alan üzerinde yer almaktadır (Çizim: 1-2).

GÜNEYDOGU YAPILARI
Kalenin güneyinde bulunan kapının hemen doğusunda yer alan dört
oda, tıpkı kale kapısı ve bunun güneybatısındaki yapılar gibi, 1980 yılın
da Van-İran modern karayolu yapımı sırasında şiddetli bir şekilde tahrip
edilmiştir (Resim: 1). Karayollarına bağlı dozerler tarafından yapılan bu
tahribatta, yapıların temel duvarlannın bile çok büyük bir kısmının yok
edildiği görülmüştür'. Batıdan doğu yönüne doğru yıkım çalışmalarını
sürdüren dozerler, yapıların güneydoğu ve özelllikle güney duvarlarını
tümüyle tahrip etmiş, kuzey duvarları ise büyük bir şans eseri fazla tahrip
edilememiştir. Oıtaya çıkardığımız yapıların çok az kalan duvar kalıntıla
rına göre, kabaca da olsa bunların planları hakkında bir bilgi edinmemiz
mümkün olmuştur.
Kapı avlusunun hemen doğusunda bulunan yaklaşık 7.80x6.40 m boyutundaki dikdörtgen planlı odanın güney duvannın, diğer odaların güney duvarı gibi, kalenin sur duvanna bitişik olduğu sanılmaktadır-, Yani
bu odaların güney duvarını, kalenin güney duvarının oluşturduğu anlaşıl
maktadır. Ne yazık ki dozerler tarafından kalenin anıtsal güney duvarlan, ortaya çıkardığımız odaların taban seviyesinden daha aşağı düzeyde
tahrip edilmiştir (Resim: 2). Oda tabanının çok az kalan kısmına göre, tabanın sıkıştırılmış kilden oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu odayı doğusunda-

(1)
(2)

Bu konudaki ayrıntılı bilgi için bk. O.Belli "Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı,
1992". 15. Kaz. Sonuç/arı Toplanıısı I, 1993.420,; O. Belli. "Aşağı ve Yukarı AnzafUrartu
Kaleleri Kazı'. (1991-1992)". Arkeolojive Sanal 58, 1993,7.
1994 yılı Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri'ndeki kazı çalışmalarında ortaya
çıkardığımız mimari yapıları büyük bir özenle çizen Arş.Gör.Bahar Memiş'e ve çizimleri
kontrol eden kazı mimanınız sayın Umit Sirel'e bir kez daha teşekkür etmeyi zevkli bir
görev
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sayarım.

kalınlığındaki bir duvar ayırmaktadır. Bu duvarın kuçok az sağlam kalan kalıntısına göre, bir sıra taş dizisinin hemen üstünde yassı taşlardan yapılmış loyfer tabakası ve bunun da
üzerinde kerpiç duvarların yükseldiği anlaşılmaktadır. Bu duvar üzerinde
yer alan yaklaşık 1.20 m genişliğindeki boşluğun çok büyük bir olasılıkla
diğer odaya geçişi sağlayan kapı olduğu sanılmaktadır. Yaklaşık olarak
7x4.20 m boyutundaki bu odanın tabanı da sıkıştırılmış kilden yapılmış
tır. Bu odayı doğusunda yer alan odadan 3 m kalınlığındaki bir duvar
ayırmaktadır. Taş duvarı kerpiç duvarla birleştiren yassı taşlardan yapıl
mış loyfer tabakası ile bunun üzerinde yükselen kerpiç duvar, çok belirgin olarak görülmektedir. Kerpiç duvarın içine Orta çağ yerleşmecileri
tarafından yapılan tandır kalıntısı, kerpiç duvarın tahrip olmasında çok
büyük bir roloynamıştır. Yaklaşık olarak 7x5 m büyüklüğündeki dikdörtgen planlı bu..odanın tabanı ve doğu duvarının çok büyük bir kısmı
tahrip olmuştur. Oyle anlaşılmaktadır ki bu odanın da doğusunda son bir
oda daha bulunmaktaydı. Bu odanın güney duvarı gibi, doğu duvarını da
kalenin sur duvarının oluşturduğu sanılmaktadır. Ancak tabanın ve duvarların dozerler tarafından aşırı bir şekilde tahrip edilmesi yüzünden, bu
son odanın büyüklüğü konusunda bir şey söylemek şimdilik mümkün değildir. Herhangi bir buluntunun ortaya çıkarılarnaması yüzünden, bu odaların hangi amaçla kullanıldığını kesin olarak bilemiyoruz. Orneğin kale
kapı girişinin hemen doğusunda yer alan bu yapılar, acaba savunma amacıyla kullanılmışlar mıydı? Aynca bu kalın duvarlar üzerinde iki katlı yapıların yükselip yükselmediğini ve bu odaların zemin kata ait olup olmadığını da şimdilik bilemiyoruz. 1995 yılında bu alanda devam ettireceği
miz daha geniş kapsamlı kazı çalışmalarıyla, bu önemli sorunlara bir çözüm getireceğimizi umrnaktayız.

ki odadan, 1.60 m

zeydoğu köşesinde

TERASU YAPıLAR
ı 994 yılında teraslı yapılarda yapmış olduğumuz kazı çalışmaları,
güneydoğu yapılarına kıyasla dalıa geniş kapsamlı olarak yürütülmüştür.
Kazı çalışmaları özellikle kalenin kuzey duvanndan 24 m güneyde, kalenin doğu ve batı duvarlarını bir omurga gibi birleştiren terasın kuzeydoğusundaki yapılarda yoğunlaştınlmıştır (Çizim: 3, Resim: 3). Bu kesimdeki anıtsal Urartu yapıları Orta Çağ yerleşmecileri tarafından büyük ölçüde kullanılarak değiştirilmiştir. Bu yüzden yapmış olduğumuz kazı çalışmalan hem Urartu hem de Orta Çağ mimarisi ve yerleşmesinin işlevsel
özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olmuştur.

Teras duvarının doğu ucundan, batıda kalenin ortasında yer alan kaya koridoruna kadar uzanan 22.50 m uzunluğunda ve 3.10 m genişliğin381

deki dikdörtgen alan, düzgün sal taşlanyla döşenrniştir-, Büyük bir özenle döşenerı çok köşeli sal taşlarının üzeri ise, 10 cm kalınlığında mühre
ile kaplanmıştır. Sal taşlan ve mühre ile döşenen bu alan, kuzey-güney
doğrultusunda devam eden yapıların kuzey terasını oluşturmaktadır. Ortalama 50 cm yüksekliğe sahip olan teras duvarının kuzeyinde ise tabanı
büyük kerpiç bloklarla özenli bir şekilde kaplanmış olan yaklaşık 1300
m 2 lik boş bir alan bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı bu alanın hangi
amaçla kullanıldığını şimdilik kesin olarak bilemiyoruz (Çizim: 2). Ancak bu alanın kuzeyde terasa açılan büyük yapılarla bağıntılı olarak bir iç
avlu gibi kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Aşağı Anzaf Kalesi'nin askeri amaçla kurulduğunu göz önüne alacak olursak, üstü açak olan ve
çevresi yüksek kale duvarlarıyla çevrelenen bu alanın, askeri garnizonun
kullandığı bir iç avlu olduğu ortaya çıkmaktadır. İç avluda bulunan ve askerlerin kullandığı benzer plana sahip salonlar, Transkafkasya' da yer
alan Argiştihinili (Armavir) ve Erebuni'de (Arin-berd) de bulunmaktadır'. İleride devam edeceğimiz kazı çalışmaları sonucunda, üzerinde büyük bir önemle durduğumuz bu sorunu kesin olarak çözeceğimize inanmaktayız.

Kuzey terasındaki yapılardan doğuda kalenin sur duvarına bitişik
olanı, Orta Çağ yerleşmecilerinintaş sökmelerinin yanı sıra, sur duvarı
nın üzerinde yükselen kerpiç duvarlarmın yıkılmasıyla doğu yönüne akmıştır. Bu yüzden buradaki yapının boyutlan ve işlevi hakkında sağlıklı
bir bilgi elde edilememiştir. Yalnız buradaki Orta Çağ konutunun tabanı,
Yukarı Anzaf Kalesi'ndeki Haldi tapınak avlusır ile Van Bölgesi'nde diğer

konutlarda da görüldüğü gibi sal taşlarıyla
Bu alanda ortaya çıkardığımız Urartu yapılarının en ilgincini, 5.5xlO.50 m büyüklüğünde dikdöıtgen bir plana sahip oda oluştur
maktadır (Çizim: 4). Ozenle yontıılmuş kalker bloklardan yapılan odanın
duvarları, 1.5 m kalınlığındadır. Yaklaşık 1 m yüksekliğinde olan odanın
taştan yapılmış kalın duvarlannın üzerinde, kerpiç duvarlar yükselrnekteydi (Resim: 4), Orta Çağ yerleşmecilerinin dikdörtgen planlı bu odanın
taş duvarlarını sökmeyip, içine ek duvarlar yaparak kullandıkları görülmüştür. Terasa açılan bu yapının en ilginç özelliği, 5.5 m genişliğindeki
kuzey kısmının açık olması ve herhangi bir kapıya sahip olmamasıdır.
Ön kısmı açık olan ve 57 m2 den büyük olan bu odanın hangi amaçla kulOrta

Çağ yerleşmesine ait

kaplaunuştır-

(3)

Genel bilgi için bk. O.Belli,
zı

(4)
(5)
(6)

382

"Aşağı

ve

Yukarı

AnzafUrartu Kaleleri Kazısı, 1993", 16. Ka-

Sonuçlan Toplantısı I, 1994,290.res.2.
M.Salvini, Gaschichıe I/nd Kulturder Urartiier.1995, 61,131.
O.Belli, "Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı (1991 - 1992)", Arkeoloji ve Sanat
58. 1993,19.
A.Erzcn, "Çavuştepc Yukarı Kale ve Toprakkale 1976 Dönemi Kazrlan", Anadolu Araştır
malan 4-5,1976-1977,5 vd.

lanılmış olduğu konusunda ne yazık ki en küçük bir kanıta sahip değiliz.
çünkü Orta çağ yerleşmecileri tarafından iki evreli olarak kullanılan bu
odanın içinde çok büyük değişiklikler yapılmıştır (Resim: 5). Orneğin ilk
evrede çok büyük olan bu odanın içine yapılan ara duvarlarla oda küçültülmüş ve işlevi değiştirilmiştir. Yeni yapılan duvarlarda, Urartu yapıları
nın taban döşemesini ve teras duvarlarını oluşturan özenle yontulmuş
yassı sal taşlar ile dolgu malzemesini oluşturan fazla büyük olmayan taş
lar kullanılmıştır.Odanın doğu duvarının batı yüzüne bitişik olarak 8.5 m
uzunluğunda ve 60 cm genişliğinde bir duvar yapılmıştır. Bu duvarın batısında 1.5 m genişliğinde hol gibi bir boşluk bırakılmıştır. Bu holde kuzey-güney doğrultusunda yan yana yapılmış üç tandır ortaya çıkanlmış
tır. Tandırların çevresinde bulunan kırık mutfak kapları ile küçükbaş hayvanlara ait kemikler, burasının mutfak olarak kullanıldığını göstermektedir. Kaba hamurdan yapılan tandırların çaplan 80-90 cm arasında değiş
mektedir. Küçük sal taşlardan yapılan tandırların havalandırma delikleri
de hep güney yönüne bakmaktadır. İlginçtir ki Aşağı Anzaf Kalesi'nin
çevresinde yer alan evlerdeki tandırlarm havalandırma delikleri de güney
yönüne bakmaktadır. Tandırların batısına yapılan 6 m uzunluğunda ve
3.60 m derinliğindeki duvar, Urartu yapısının batı duvarı ile birleştiril
miştir. Bu küçük odanın güney duvarı da yine Urartu yapısının batı duvarı ile birleştirilmiştir. Yapılan bu küçük odanın doğu duvarı ile güney duvan arasındaki 1.10 m genişliğindeki boşluğun kapı olduğu anlaşılmakta
dır.Bir iki sıra taştan yapılan ve yüksekliği 50-60 cm yi bulan duvarların
üzerinde, kerpiç duvarların bulunmadığı anlaşılmaktadır. Taşları birleştir
mek için çamur kullanılmıştır. Güney duvarının i m kuzeyinde ve odanın
içine, büyüklük yönünden diğer tandırların benzeri olan bir tandır daha
yapılmıştır. Toplam olarak dört tandınn yapılması, bu odayı "Tandırlı
Oda" olarak tanımlamamıza yol açmıştır. Doğudan esen seıt ve soğuk
rüzgarlara açık olan kuzeydoğudaki bu yapıları kış mevsiminde daha kolay ısıtmak için odaların küçültülmesi yoluna gidilmiş ve tandırlar yapıl
mıştır. Ancak ne yazık ki taban döşemesinin altına kadar gömülen tandır
lar, Urartu taban döşemesinin tahrip olmasında çok büyük bir rol oynamıştır. Bu yüzden Uraıtu taban döşemesinin nasıl ve hangi malzemeyle
yapıldığını kesin olarak bilemiyoruz.

ilk evreyi oluşturan Orta çağ tabakasının büyük bir yangın geçirerek
sona erdiğini, kalın bir kül ve kömür tabakası doğrulamaktadır. Ancak bu
yangının ne zaınan ve kinıler tarafından yapıldığını ve yerleşmenin ne şe
kilde sona erdiğini şimdilik bilemiyoruz. Bundan sonraki ikinci evre Orta
çağ yerleşmesinin, çok acele olarak düzeltilen bu yangın tabakasının hemen üzerine yapıldığı görülmektedir. Ikinci evreye ait olan küçük duvarlar, birinci evre Orta çağ duvarlarınakıyasla çok daha kaba ve basit mal383

zemeden yapılmıştır. Hatta yapılan duvarlardaki küçük taşların arasında,
birinci evre yerleşmecilerine ait kırık tandır parçaları dahi görülmüştür.
Birinci evre Orta çağ yerleşmecileri tarafından yapılan odanın güneybatı
köşesine ikinci evrede yapılan iki duvardan doğuda olanı, önceden yapı
lan tandırın üzerinden geçirilmiştir. Ayrıca ikinci evre yerleşimcileri tarafından yapılan başka bir tandır da, bu sefer birinci evre yerleşimcilerinin
yaptığı küçük odanın kuzey duvarı üzerine yapılmıştır. 60 cm çapında
olan bu tandır, birinci evre yerleşimcilerine ait tandıriardan daha küçüktür. Çok kısa sürdüğü sanılan ikinci evre Orta Çağ yerleşmesinin tıpkı birinci evre yerleşmesi gibi ne zaman ve ne şekilde sona erdiğini şimdilik
bilemiyoruz.
Ne yazık ki Orta Çağ'da çok büyük bir yerleşmeye uğrayan Urartu
yapılarında ortaya çıkarılan küçük bulun tu sayısı yok denecek kadar azdır. Bunlar arasında en ilgincini üzerinde konsanttik daireler bulunan kemikten yapılmış bir ağırşak ile ağız kenarları yivli birkaç keramik parçası
oluşturmaktadır, Orta Çağ'da yapılan büyük mimari değişikliklerin yanı
sıra, buluntu sayısının da çok az olması, Urartu yapılarının işlevlerinin
saptanamamasında önemli bir etken olmuştur. Oyle ki Urartu yapılarının
kimler tarafından, ne zaman ve ne şekilde tahrip edildiğini şimdilik bilemiyoruz.
İlk evre Orta Çağ yerleşmecilerine ait keramikten yapılmış sırsız
mutfak kaplarının, sırlı keramik kaplara kıyasla çok daha fazla olduğu
görülmektedir (Çizim: 5-8). Sırlı ve sırsız mutfak kapları, Yukarı Anzaf
Kalesi'ndeki Haldi tapınak avlusunda ortaya çıkarılan ve genellikle 1 ı.
ve 12. yüzyıllara tarihlenen Orta Çağ keramiklerinin benzerini oluştur
maktadır'. Tandırlı odada pişirilerek yenilip atılan hayvan kemiklerinin
hemen hepsi küçükbaş hayvanlara aittir. Ortaya çıkardığımız ikinci evre
yerleşimcilere ait keramik kapların tümü, sırsız ve kaba yapılmış mutfak
kaplarından oluşmaktadır. Kırılan kase ve tabakların yanlarından açılan
deliklerle birbirine tutturularak yeniden kullanılması, keramik üretiminde
çok büyük bir gerilemenin olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkardığımız
kırık keramik parçalarından yapılmış basit ağırşaklarırı da gösterdiği gibi,
ikinci evreye ait Orta Çağ yerleşimcilerinin çok fakir oldukları anlaşıl
maktadır. 1995 yılında yapacağımız daha geniş kapsamlı kazı çalışmala
rıyla, terasın kuzeydoğusunda yer alan Urartu ve Orta Çağ yapılarının
mimari ve işlevsel özelliklerini ortaya çıkaracağımızı ummaktayız.

(7)
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Krş.OıBelli,

"1991 Yılı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı", 14. Kazı Sonuçları Toplantısı I,
1992, 448-449, Res. 9-10.; Cı.Belli, "Aşağı ve Yukarı Auzaf Urarlu Kaleleri Kazısı (19911992)". Arkeoloji ve Sanat 58, 1993, 19-20

YUKARI ANZAF KALESİ
Aşağı. Anzaf Kalesi'nin 900 m güneyinde yer alan Yukarı Anzaf Kalesi, Kral Işpuini'rıin oğlu Menua (M.O.81O-786) tarafından kurulmuştur.
Deniz seviyesinden 1995 m yüksekliğinde kalker bir kayalık tepe üzerine
kurulan Yukarı Anzaf Kalesi, şu anda Türkiye 'nin en yüksek rakımlı kazı
alanını oluşturmaktadır. Aşağı Kale'den 10 kat daha büyük olan Yukarı
Anzaf Kalesi, güneyinde bulunan Aşağı Kent hariç olmak üzere 60.000
ma lik bir alan üzerine kurulmuştur (Çizim: 9). Çevresi kalın bir duvar ile
çevrelenen Aşağı Kent ise yaklaşık olarak 141.000 ms Iik bir alanı kaplamaktadır. Yukarı Anzaf Kalesi, Aşağı Anzaf Kalesi'nden farklı olarak
çevresindeki verimli topraklarda yapılan tanrndan elde edilen ürünlerin
depolandığı çok önemli bir ekonomik üretim merkezi olarak kurulmuş
tur. Urartu başkenti Tuşpa'nın 11 km kuzeydoğusunda bu denli büyük bir
ekonomik üretim merkezinin varlığına daha rastlanılmamaktadır.

ÇALIŞMA ALANI

KUZEY KAP/SI
Kuzey Kapısı, Büyük Kule'nin hemen batı yüzünde yer almaktadır.
Büyük Kule'nin üzerinde yükselen kerpiçten yapılmış birden çok katlı
yapıların batı yönüne doğru yıkılmasıyla, Kuzey Kapısı'nın üstü, avlu ve
kapı odası tümüyle çok kalın bir toprak tabakasıyla kapanmıştır. Kerpiç
duvarların yıkılmasıyla oluşan toprağın kalınlığı, kulenin hemen batısın
da 4.5 m nin üzerindedir. Ancak batı yönüne doğru eğimin fazla olması
yüzünden, yağmur ve sel sularının etkisiyle kerpiç toprağın kalenin batı
eteklerine kadar sürüklendiği görülmektedir. Kuzey Kapısı'nın da tıpkı
Güney Kapısı gibi Orta Çağ'da başka bir yerleşırıeye uğramadankalın bir
toprak tabakası altında günümüze kadar gelebilmesi, hem kapının özgün
biçimi hem de nasıl tahrip olduğu konusunda önemli bilgiler edinmemizi
sağlamıştır,

Büyük Kule 'nin batı yüzüne, 2 m genişliğinde ve 3.40 m derinliğin
de bir kapı kanadı duvarı yapılmıştır. Dikdörtgen planlı kapı kanadı, kapının doğu duvarını oluşturmaktadır. Doğu kanadı duvarı kulenin tam orta kısmına değil, kulenin güneybatı köşe duvarından 4 m kuzeyde inşa
edilmiştir. Doğu kanadı duvarının Büyük Kule ile birlikte tasarlanarak
yapıldığı anlaşılmaktadır, zira kanat duvarlarını oluşturan iri taşların Büyük Kule'nin batı duvarlannın içine geçtiği gözlemlenmektedir. Kapı kanadının içeriye çekilmesiyle, kapının önünde küçük de olsa bir ön avlu
oluşmuştur. Kuzey kapısının önünde, yani güneyinde böyle bir avlunun
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meydana getirilmesi, savunma yönünden bir üstünlük sağlamıştır: Bu tür
küçük ön avlular. daha sonraki dönemlerde gelişmiş büyük ön avlulu
Urartu hisar kapılannın bir proto türünü oluşturmaktadır. Kapı kanadın
daki duvarda özenle yontulmuş iri taşların, kale duvarlannda kullanılan
çok kenarlı taşlara kıyasla, kare ve dikdörtgen biçimli bloklardan oluştu
ğu görülmektedir. Kapı kanadı duvarının şimdilik mevcut toprak seviyesinden yüksekliği 2.30 m dir. 2.30 m yüksekliğindeki duvarda dört taş dizisi kullanılmıştır. Ancak temelleri ile birlikte kapı kanadı duvarı yüksekliğinin 3 m den fazla olduğu sanılmaktadır. Dikdörtgen planlı kapı kanadı
duvan bu haliyle oldukça kütlesel bir görünürne sahiptir. Kapı kanadını
oluşturan duvarın üzerinde kerpiç duvarla taş duvarı birleştiren kum taşından yapılmış sal taşları, in-situ olarak durmaktadır, Loyfer tabakasının
üzerinde bulunan 20-30 cm kalınlığındaki kerpiç duvar kalıntısı ise, bozulmadan günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir. Kerpiç duvarın gerçek yüksekliğinin ne kadar olduğunu ise şimdilik bilemiyoruz. Ancak
kerpiç duvarın fazla yüksek olmadığı sanılmaktadır. Çünkü mevcut toprak seviyesinden 1 m sonra kerpiç duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır.
1994 yılında Kuzey Kapısı'nda ve iç avluda yapmış olduğumuz kazı
çalışmalarında, çok büyük değişikliklerin yapılmış olduğunu ortaya çı
kardık. Bu değişikliklerin başında Büyük Kule'nin yapılan ek duvarlarla
büyütülmüş,

Kuzey

Kapı girişinin

de

külçültülmüş olduğunu saptadık.

Kapı girişinin daraltılması için yapılan duvarlar, kapı kanadı
varının hem batı hem de doğu yüzüne yapılmıştır (Çizim: 10).

Kuzey

du-

Kapı duvan kanadının batı yüzüne küçük taşlardan yapılan duvar, 60
genişliğinde ve 3.40 m deıinliğindedir. Taş duvar, doğusundaki kapı
kanadı duvarından 1.20 m aşağıda yer almaktadır (Çizim: 1l).Yapılan taş
duvarın kapı girişi taban döşemesinden yüksekliği ise 1 m dir. Bir sıra taş
dizisinden büyük bir özenle örülen bu duvarın üzerinde de taş ile kerpiç
duvarı birleştiren yassı kum taşlanndan yapılmış loyfer tabakası yer almaktadır. Loyfer tabakasının üzerinde de varlığını çok az koruyan kerpiç
duvar kalıntısı bulunmaktadır. Oyle anlaşılmaktadır ki taş duvann üzerinde bulunan kerpiç duvar, doğusundaki kapı kanadı duvarının hizasına gö-

cm

re yükselmekteydi.
Kapının batı kanadının doğu yüzüne yapılan ek duvar ise 1.60 m genişliğinde ve 3.40 m derinliğindedir (Çizim: 12). Bu duvar da doğusun
daki duvar gibi, kapı kanadında kuIlanılan çok iıi taşlara kıyasla daha küçük taşlarla yapılmıştır. Eski ile yeni duvar arasındaki işçilik farkı çok
belirgin olarak görülmektedir (Resim: 6). Taş duvann üzerindeki loyfer
tabakası ve bunun üzerinde yükselen 30-40 cm kalınlığındaki kerpiç du-
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var bozulmadan günümüze kadar valrığını korumuştur. Kerpiç duvarın
doğudaki kapı kanadı duvarının seviyesine kadar yükseldiği anlaşılmak
tadır. Ancak arazinin batı yönüne doğru aşırı bir şekilde eğimli olması
yüzünden kerpiç duvarlar batı yönüne doğru akarak daha fazla tahrip olmuştur.

Batı kapı kanadı duvarı da tıpkı doğu kapı kanadı duvarı gibi bağım
olarak yapılmamıştır. Batı kapı kanadı duvarı, kalenin güneybatısın
dan gelerek doğu yönüne doğru keskin bir dönüş yapan anıtsal sur duvarlarıyla birleştirilmiştir. Sur duvarının güneybatı köşesinden doğuya doğru
dönen ve Kuzey Kapı girişine kadar devam eden duvarın uzunluğu 20 m
dir. Kurtin-bastiyon tekniğiyle yapılan ve kapı avlusunun kuzeyini sınır
layan bu yüksek ve anıtsal sur duvarları, kuzey ve güney kapılarının savunmasını çok büyük ölçüde güçlendirmiştir.
sız

Kapı kanadı duvarlarının önüne yapılan ek duvarlarla, kapı girişi
genişliğe indirilmiştir. Oysa Kuzey Kapı giıişinin ilk inşa edildiği
sırada genişliği 3.80 m dir. Savunma yönünden oldukça güçlü bir şekilde
yapılan Kuzey Kapısı'nın hangi nedenlerden dolayı daraltıldığını şimdi
lik kesin olarak bilemiyoruz. Kapı genişliğinin 3.80 m olarak inşa edildiği sırada, kapının çift kanatlı olduğu ve bütün kale kapıları gibi içeıiye
doğru açıldığı anlaşılmaktadır. Ancak kapı girişi 1.60 m genişliğe indirildikten sonra, kapı tek kanada indirilmiş olmalıdır. Yapmış olduğumuz
araştırmada çift kanatlı kapının söveleıi bulunamamıştır. Kapı sövelerinin bulunamamasında, kapının daraltılması sırasında yapılan değişikliğin
büyük etkisi olmuştur. Tek kanada inen kapı sövesinin ise doğu kapı kanadının kuzeybatı köşesinde yer aldığı anlaşılmaktadır. Böylece kuzey
kesime açılan tek kapı, doğu kanadı duvarına yaslandınlmaktaydı. Doğu
kapı kanadı duvarının kuzeybatı köşesinde yer alan ahşap kapı direğinin
şiddetli bir şekilde yanmasıyla, bu köşedeki kalker taşlar da yangının şid
detinden çatlayarak parçalara ayrılmıştır. Kapı direği boşluğundaki kömür parçalarının da gösterdiği gibi, kapı direği ahşap kapı ile birlikte tümüyle yanmıştır. Çıkan şiddetli yangından çatıyı örten direklerin de yanarak çökmesiyle, kapının kuzeyinde yer alan iç avlunun tabanı 60 cm-l
m kalınlığında bir kül ve kömür tabakasıyla kaplıdır.Yangının şiddetin
den, yıkılan taş duvarların üzerinde bulunan kerpiç blokların yanarak kır
mızı renkli bir tuğlaya dönüştükleri görülmektedir.

1.60 m

1994 yılı çalışmalarında iç kapı avlu tabanının sal taşlarla kaplı olmadığı anlaşılmıştır. Kapı avlusunun tabanı, sıkıştırılmış toprak ve kilden
oluşmuştur. Buna karşın yalnızca kapı girişinin tabanı, çok özenli bir şe
kilde fazla büyük olmayan taşlarla döşenmiştir. Taş ile döşenen tabanın,
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kapının daraltılması sırasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Zira yapmış
duğumuz sondaj çalışmasında, daraltılan kapı girişi tabanının altından

cm kalınlığına ulaşan duvarla

ol80

örülmüş olduğunu saptadık,

Büyük Kule'deki en önemli değişiklik, kuzeybatı kesimine yapılan
bir duvarla genişletilerek büyütülmesidir. Büyük Kule'nin batı yüzüne,
kuzeye doğru 1.80 m genişliğinde yapılan bir duvar, Büyük Kule'yi 10.70
rrı'den, 12.50 m ye çıkartmıştır. Duvarın temeli avlu tabanından 1.60 m
yüksekliğinde taştan ötülmüştür. Duvarda kullanılan taşlar, Büyük Kule'de kullanılan taşlara kıyasla daha küçük ve fazla özenle işlenmemiş
taşlardan oluşmuştur (Resim: 7). Bu duvarda kullanılan taşların büyüklüğü, işleniş biçimi ve inşa tekniği, Kuzey Kapı girişini daraltmak için yapılan duvarlarla çok büyük bir benzerlik göstermektedir. 1.60 m. yüksekliğinde taştan inşa edilen bu duvarın üzerine ise, kerpiçten bir duvar örülmüştür. Kerpiç duvarın çok büyük bir kısmı tahrip olmasına karşın, 3.5 m
yüksekliğindeki kısmı bozulmadan günümüze değin korunmuştur. Yani
taş duvann üzerinde bulunan kerpiç duvarın yüksekliği, Büyük Kule'nin
taştan öriilen ve günümüze kadar ulaşan kuzeybatı köşesine kadar ulaş
maktadır. Büyük Kule'nin taş döşeğini oluşturan duvarların en çok tahrip
olduğu kısım da, kuzeybatı köşesidir. Büyük Kule'nin taş döşeğini oluş
turan duvar, kuzeybatı köşede 5 m, diğer yerlerde ise 6.5 - 7 m yüksekliğine kadar kendini koruyabilmiştir. ilk yapıldığı sırada Büyük Kule'nin
taş döşeğini oluşturan taş duvarlann Kuzey Kapısı avlu tabanından yüksekliğinin 8-9 m olduğu sanılmaktadır.
Büyük Kule'nin kuzeybatı kesimine ek olarak yapılan kerpiç duvar
üzerinde kalan sıva tabakası ve beyaz badana izleri, duvarın beyaz badana ile kaplı olduğunu göstermektedir, Bu duıumda Büyük Kule'nin cephesinin de tümüyle sıvalı ve beyaz badanalı olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 8). Kuleye ek olarak yapılan duvarın doğu yönüne doğru ne kadar
devam ettiğini ve ne şekilde son bulduğunu şimdilik bilemiyoruz. Çünkü
Büyük Kule'nin taş döşeğinin üzerinde yükselen keıpiçten yapılmış birden çok katlı kule odalarının batı yönüne doğru yıkılmasıyla, 4 m den
fazla toprak tabakası birikmiştir. 1995 yılında yapacağımız kazı çalışma
larıyla iç avluyu kapatan toprak tabakasının kaldırılarak Büyük Kule'nin
kuzeydoğu duvarının nereye kadar devam ettiğini ve kulenin nasıl bil'
plana sahip olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

KUZEY KAP! AVLUSU
1993 yılında Kuzey Kapısı'nın iç avlusunda başlamış olduğumuz kazı çalışmasına 1994 yılında da çok geniş kapsamlı olarak devam edilmiş-
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tir. Buradaki kazı çalışmasının en büyük amacı, Büyük Kule'den batı yönüne doığru yıkılan 3.5 - 4 m kalınlığındaki toprak tabakasının kaldırıl
ması ve kalenin tabribi sırasında içerde olan ve dışanya çıkmak isterken
dumandan boğularak yanan hayvan iskeletlerinin ortaya çıkanlmasıdır.
Yapılan düşman saldırısı sırasında kaledeki birçok yapıda yangın çıktığı
anlaşılmaktadır. Kalede bulunan yüzlerce hayvan canını kurtarmak için
Kuzey Kapısı'na yönelmiş, ancak kapı kapalı olduğu için iç avluda sıkı
şıp kalmışlardır. Kalede çıkan yangının daha sonra diğer yapılarla birlikte
kapı odası ve kapıya doğru yayılması sonucunda, hayvanlar çok kısa bir
süre içinde dumandan boğulmuşlardır. Yangının şiddetinden ürken ve büyük bir panik içinde olan hayvanlar, birbirinin üzerine gelecek şekilde iç
avluda sıkışıp kalmışlardır. Yangının gittikçe büyüyerek ahşap kapı ve
direkleri sarmasıyla, iç avlunun çatı direkleri de yanarak dumandan boğulan ve birbiri üzerine yığılan hayvanların şiddetli bir şekilde yanması
na neden olmuştur. Ortaya çıkardığımız hayvan kemiklerinin % 60'ının
aşırı bir şekilde yanarak kömürleştiği görülmektedir. Daha sonra Büyük
Kule'nin taş döşeği üzerinde yükselen birden çok katlı kerpiçten yapılmış
odaların batı yönüne doğru yıkılması sonucunda, tonlarca ağırlığa sahip
taş ve toprağın altında kalan yanmış hayvan iskeletleri ezilerek dağılmış
tır (Resim: 9). Bu yüzden herhangi bir hayvan iskeleti tam olarak ortaya
çıkanlamamıştır. Çok büyük bir özenle toplamış olduğumuz hayvan kemikleri üzerinde geçici olarak yapmış olduğumuz ilk araştırmada bunla~!n büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait olduklan anlaşılmıştır. Ankara
Universitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Dalı öğretim üyelerinden sayın
Doç.Dr.Meıih Hazıroğlu tarafından daha sonra kemikler üzerinde yapıla
cak ayrıntılı araştırmalar sonucunda, bunların türü ve belki de yaşlan kesin olarak saptanacaktır. Geçici olarak yapmış olduğumuz araştırma sonucunda dumandan boğularak daha sonra yanan hayvanlardan 53'ünün
büyükbaş, 156 adedinin de küçükbaş olduğu anlaşılmıştır. Böylece 1993
yılı kazılarında ortaya çıkardığımız 3 büyükbaş ve 28 adet küçükbaş hayvan iskeletiyle birliktes toplam olarak büyükbaş hayvan sayısı 56'ya, küçükbaş hayvan sayısı da 184'e yükselmiştir.
Kale içinde bu kadar çok hayvanın bulunması oldukça ilginçtir. Bu
kadar çok hayvanın bulunması konusunda akla iki olasılık gelmektedir,
ya bu hayvanlar kale içindeki ahırlarda kalıyorlardı ya da hayvanların
çok büyük bir kısmı Aşağı Kent'te yaşayan insanlara aitti ve tehlikeden
dolayı geçici olarak kaleye sığınrruşlardı. Birinci olasılığı değerlendire(8)

1993 yılı kazılarmda ortaya çıkardığımız 3 büyükbaş ve 28 adet küçükbaş lıayvan
yanlışlıkla 20 ve 41 olarak yazılmıştır. Krş. O.Belli, "Aşağı ve Yukan Anzaf Urartn
Kazısı,

1993", laKau Sonuçtan

Toplantısı

iskeleti,
Kaleleri

I, 1994,296.
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cek olursak, kaleye yapılan İskit saldınsı hayvanların dışardan geldiği ve
sabahleyin otlamaya çıkmadan önceki bir zamanda, yani geceleyin yapıl
mış olmalıdır. Bu durumda eğer saldırı gündüz yapılmış olsaydı, o zaman
otlamaya çıkan hayvanlar kale içinde olmayacaklardı. İkinci olasılığa
göre de, düşman saldırısı yüzünden Aşağı Kent'te yaşayan insanlar değerli eşya ve hayvanlarıyla birlikte geçici olarak kaleye sığınmışlardır.
Tehlike atlatıldıktan sonra da kent halkı değerli eşya ve hayvanlarıyla
birlikte tekrar evlerine geri dönecekti. İkinci olasılığın daha ağır bastığı
anlaşılmaktadır. Çünkü 1993 yılından beri toplam olarak 240 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan iskeleti ortaya çıkarılmıştır. Devam edeceğimiz
kazı çalışmalarında, hayvan iskeleti sayısının çok daha artacağı kuşku
suzdur. Bu durumda yüzlerce hayvanın kale içindeki ahırlarda barınması
ve hemen her gün sabah ve akşam 1.60 m genişliğindeki kapıdan kaleye
girip çıkması oldukça zor görünmektedir. Oyle anlaşılmaktadır ki düş
man tehlikesi yüzünden Aşağı Kent halkı değerli eşya ve hayvanlarıyla
birlikte geçici olarak kaleye sığındılar. Ancak uzun süren savaş sırasında
hem insanlar öldü hem de çıkan yangın sonucunda kale içindeki binalar
yıkılıp tahrip oldu ve hayvanlar da dumandan boğularak birbiri üstüne
gelecek şekilde yığıldı. Varsayımların hangisi doğru olursa olsun, barada
değişmeyen gerçek olay şudur; kaleye yapılan saldırı çok şiddetli olmuş
ve uzun süre devam eden amansız mücadelede, her iki taraf arasında yapılan savaş korkunç boyutlara ulaşmış ve sonunda kale vahşi bir şekilde
tahrip edilmiştir. İç avludaki kalın toprak tabakası henüz açılamamıştır.
1995 yılında devam edeceğimiz kazı çalışmalarıyla, toprak altından birçok hayvan iskeletinin daha ortaya çıkarılacağını ümit etmekteyiz.
Kuzey Kapısı'nın güneybatı sur duvarı köşesinden yaklaşık 24 m bayani kale duvarının batı eteğinde doğu-batı doğrultusunda uzanan
bir duvar kalıntısı yer alnıaktadır. Yapmış olduğumuz kazıda bu duvarın
ancak 28 m2 lik bir bölümü ortaya çıkanlabilmiştir (Resim: 10). İri kalker
taşlardan özenli bir şekilde inşa edilen ve 2 m kalınlığında olan duvann
yalnızca temelleri kalmıştır. Bu duvarın doğu yönünde bağlantısının kalenin güneybatı surlarına kadar uzandığı sanılmaktadır. Duvarın batı ucunun da kalenin eteklerine kadar indiği anlaşılmaktadır. Ne yazık ki duvarın taşları köy halkı tarafından evlerde kullanılmak üzere söküldüğünden
yüksekliğinin ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Bu duvarın, Aşağı Kenr'i
çevreleyen sur duvarının kuzey ve kuzeybatı bölümüne ait olduğu anlaşılmaktadır. Gerek halkın taş sökmesi, gerekse yağmur ve sel sularının
yüzlerce yıldan beri arazide yapmış olduğu şiddetli tahribat yüzünden,
duvarın batı uzantısının nereye kadar devam ettiği ve Aşağı Kent'i çevreleyen sur duvarıyla bağlantısının ne şekilde birleştiği bilinememektedir.
Ayrıca doğudan ve Aşağı Kale önlerinden gelen eski yolun herhangi bir
tıda,
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kapıyı geçerek Aşağı Kent' e ulaşıp ulaşmadığı da şimdilik çözümlenemeyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 1995 yılında yapacağımız
kazı çalışmalarıyla bu sorunlara çözüm getireceğimizi ummaktayız.

Küçük Buluntular
Kuzey Kapısı'nın iç avlusunda ve hayvan iskeletlerinin altında demirden yapılmış bir bıçak ile çekiş başlı bir balta ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 13) (Resim: ll). Daha önce de belirttiğimiz gibi, 1993 yılından beri
Kuzey ve Güney Kapıları'nda yapılan kazılarda herhangi bir silah bulunmadığı için, ortaya çıkarılan bu silahlar çok büyük bir önem taşımaktadır.
Bıçak ve baltanın savunma kargaşası sırasında düştüğü sanılmaktadır. Bı
çak ve balta nemden etkilenerek aşırı bir şekilde paslanmıştır. 20 cm
uzunluğunda ve ortalama 2.5 cm genişliğindeki bıçağın sap kısmı çürümüştür. Sapın tahtadan yapıldığı anlaşılmaktadır. Tahta sap bıçağa bir
perçin çivisi ile tutturulmuştur. Şu anda 30 gr. ağırlığında olan demir bı
cağın ilk yapıldığı sıradaki ağırlığının 40 gr. olduğu sanılmaktadır. Çok
hafif iç bükey olan bıçak, daha önce Yukarı Anzaf Kalesi'nin tapınak avlusunda bulunan demir bıçaklara biçim yönünden benzemesine karşın,
onlardan daha büyüktür. Biçim ve büyüklük yönünden bıçağın en yakın
benzerini, Bastam Yukarı Kale'de ortaya çıkarılan demir bıçak oluştur
maktadır". Bastam bıçağı gibi Yukarı Anzaf Kalesi bıçağının da M.O.7.
yüzyıla ait olduğu anlaşılmaktadır.
Bir parça demirden dövme tekniğiyle yapılan çekiç başlı balta ise,
900 gr. ağırlığındadır. Bugüne kadar bulunan Patnos ve Toprakkale (Rusahinli) demir baltalarından daha büyük ve ağır olan baltanın ağız kısmı,
uzun bir süre kullanılmasından dolayı aşmnuş ve kırılmıştır". Çekiç başlı
demir baltanın en yakın benzerini, Urartu Krallığı'nın ikinci başkenti
Toprakkale'de (Rusahinili) ortaya çıkarılan balta oluşturmaktadır». Bu
yüzden demir balta, tıpkı Toprakkale baltası gibi M.O.7.yüzyıla aittir.
Demir bıçak ve baltanın, bugüne değin ortaya çıkarılan ve sayıları yüzleri
geçen çeşitli metal eşya ve silalı gibi, Yukarı Anzaf Kalesi'nin madencilik atölyelerinde üretildikleri anlaşılmaktadır.
Kalenin anıtsal güneybatı kapıları İskitler tarafından tahrip edildikten
sonra, Orta Çağ yerleşmecileri tarafından herhangi bir yerleşmeye sahne
S.Krall, "Die Kleinfunde", Bastam II. Ausgrabımgen in den urartöischen Anlagen 1977 ~
1978. Berlin 1988, 155 vd, res.l/I, Icv. 37/1
(lA) Geniş bilgi için bk., O.Belli, "Çekiç Başlı Urartu Baltalaruun Tarihsel Gelişimi", Afi!Erzen
Armağanı, Anadolu Araştırmaları 14. 1995. (baskıda).
(11) R.B.Wartkc, Toprakkale. Untersuclıııngen zu den Metallobjekten im Vorderasiaıisclıen Mıı

(9)

seımı

zu Berlin. 1990.94, tey. 29b.
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olmadığı için, Urartu keramilderinin en güzel örnekleri bulunmuştur. Orçıkarılan keramikler arasında ağız kenarları yivli tek renkli çanaklar
çoğunluğu oluşturmaktadır, Bazı keramiklerin sap kısmının üzerinde, kabın kaç ölçek aldığını gösteren işaretler bulunmaktadır. Bazı keramikler
üzerinde ise, atölye damgalarına ait işaretler görülmektedir. Bunların ço..
ğunluğunu zarf biçimli işaretler oluşturmaktadır. Çok büyük bir olasılıkla
damgalı keramiklerin Yukarı Anzaf Kalesi'nin atölyelerinde üretildilderi
anlaşılmaktadır.

taya
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SARDIS: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN
1994
Crawford H. GREENEWALT*

Excavation, conservation, study projects, and limited survey at Sardis in 1994 (early June to mid-August) were conducted by the Archaeological Exploration of Sardis (which is joint1y sponsored by the Harvard
University Art Museums, Cornel! University, the American Schools of
Oriental Research, and the Corning Museum of Glass. For strong support, generous assistance, and trust as wel! as for fundamental permissions, the Sardis Expedition is deeply grateful to the General Directorate of
Monuments and Museums, Director General Professor Dr.Engin Ozgen,
all Officers and Staff, notably Excavations Director Mr.Osman Ozbek; to
the Manisa Museum, Director Hasan Dedeoğlu, Officers and Staff; and
to Ministry of Culture Representative Mrs.Ulkü Fatma Bilgin (Manisa
Museum). Mr.Bilgin's encouraging interest and perceptive attention to
projects and individuals made the 1994 season an immeasurably more rewarding experience for all involved.
, Exeavation again focused on the region of the city site at the northwest foot of the Acropolis, where a fortified line of defense existed for
about three centuries, from the seventh into the fourth century R C. (seetors MMS/N, MMS, MMS/S;Fig: I). In the 150 m. long stretch of fortifications so far explored in excavation, there are two major phases, differentiated by a major destrnction and rebuilding in the middle and third
quaıter of the sixth centuıy RC., presumably when Sardis fel! to the Persians and became capital of a Persian satrapy. The less wel! preserved
and understood phase is the later fortification. Much of it was built on top
of the earlier one, and may have looked something like the sketch in
Fig.2, with a 5 m.thick stone wal! atop a sloping earthwork agger. In at
•

Prof. Dr. Crawford H.GREENEWALT, Department of Classics University of California
Berkeley, Califomia 94720. U.S.A.
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least one place, however (sector MMSIS), the earlier fortification facade
remained exposed, and presumably continued to function as part of the
lower city defenses into the fourth century B.C.(Fig.3).
From an occupation suıface of the mid sixth century B.C. at the foot
of that wall facade, exeavation in 1994 recovered some pottery vessels
and more iron objects, notabiya rectangular filter of undetermined use
and a knife with a curved blade, belonging to the large iron assemblage
(more than 300 items) that had been partly excavated in 1992.
Some 150 m. to the nortlı (in sector MMS/N, a gate in the earlier fortification had been eliminated, by massiye blockage (Fig.l). That event
occured after the destruction of the mid sixth century B.C. was confirmed
by further exeavation in 1994. Elimination of the gate interrupted a traditional east-west thoroughfare that existed both before and after tlıe fortifications. Two consecutive cobble surfaces of a street or road extend underneath the south side of tlıe gate (FigA) and therefore must antedate the
earlier fortification. Two stylistically diagnostic pottery fragments (one
with Middle Wild Goat-style decoration, the other part of a Corinthian or
Eastern Greek oinochoe with orientalizing decoration) which were recovered in the foundation trench for tlıe gate, provide additional evidence
for a date in the third quaıter of the seventh century B.C. for gate construction.
Fill between the two cobble street/road surfaces (FigA) contained a
fragmentary ivory applique with the relief image of a deer (possibly a
bridle ornament; Fig.5); the style of which has not been determined.
In Late Roman times, tlıe thoroughfare flourished as a embolos, witlı
colonnaded poıticos flanking an 18 m.wide avenue. A segment of the south portico excavated in 1994 (sector MMS/N) contained a paved walkway oriented perpendicular to the portico (Fig.6); the walkway may have
connected the avenue to one of the insulae located ca. 20 m. to the soutlı
(in sector MMS; Fig.l). Like the portico, the walkway is substantially built of spolia ; one of which is the torso of a draped figure, the front side of
which had been trimmed away when the torso was transformed into a paving block. (The rear side of the statue had never been more than roughly
formed, indicating that the statue had been intended for placement in a
niche or against a wall; Fig.7).
Above the Roman avenue, the cobbled surface of a post-antique road
or street was eleared in 1994. Sealed underneath its cobbles was a coin of
Murat II, issued at Bursa in 1433 (and indentified by Ü.F.Bilgin). That
surface, tlıe penultimate one in the sequence of street/road surfaces that
410

ends with the macadam of Ankara-İzmir highway, is one of the few vestiges of post-antique occupation in this region of Sardis. Some of the Late
Roman residential units (Fig.l), however, continued to be used in some
way and were even structurally reinforced as Iate as Middle Byzantioe times. That is the implication of pottery recovered from mortar contained
in their walls; two of which (in sector MMS/S) were dismantled in 1994
to provide greater exeavation access to Archaic features in lower occupation strata. Although the homogeneous external appearance of those
walls suggested a single phase of construction, dissection showed that
they had been built in a sequence of horizontal sections, some of which
were chronologically discrete. Their mortar contained a considerable
amount of pottery; and green-glaze pottery of Middle Byzantine type
from the uppermost seetion of one wall indicates a final construction phase no earlier than the eighth or ninth century A.D.
Occupation betweer Archaic and Late Roman eras in this region of
Sardis continues to be attested by only a few architectural features of modest size and construction and by artifacts from stratified deposits. A stratum of the fifth or fourth century B.C. contained bones of a two year-old
equid, which must have been unceremoniously dumped after decomposition of the body (since the bone assamblage was neither complete nor articulated). Mixed Hellenistic and Roman fıll contaioed a broken segment
of gold chain terminating in an onyx bead, which has parallels in Hellenistic jewelry (Fig.8). On the tamped-earth floor of a Hellenistic stratum
rested several discrete pottery assamblages, which included fragments of
a wavy-line hydria; the hydria is evidently a Hellenistic product, and illustrates the long survival at Sardis of some Archaic shapes and decorative conventions.
Conservation efforts in 1994, managed by four trained conservators
Gülseren Dikilitaş. from the Conservation and Restoration
Center in Istanbul), were routine kiods. Many of the pottery and metal
items that were treated had been recovered the previous season from the
Lydian residential unit that had been destroyed ca. 550 RC., presumably
when Sardis fell to the Persians. That context provides a useful chronological reference for Lydian and Eastem Greek vessels of standard shapes
and decorative conventions (like the Myrina-type amphore, Fig. 9;
which, like at least two other potery vessels from the same context, had
been broken and repaired in antiquity). Other noteworthy items that received conservation treatment included painted funeral klinai supports recovered by the Manisa Museum from an Archaic tumulus chamber at Bin
Tepe; painted wall plaster in Late Roman insulae (at sector MMS); and
Archaic stone walls that contain vertical cracks extending through two or
(inCıuding
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more courses (i.e., walls of the deep recess on the west side of the earlier
fortification, sector MMS, Fig.l; and the unfinished crepis wall inside
Kamıyank Tepe at Bin Tepe).
Study projects in 1994 included funeral assamblages from Early
Bronze Age cemeteries by the Gygaean Lake, excavated thirty years ago,
Hellenistic relief ware (respectively by DJ. Pullerı and S.1. Rotroff; both
for pubIication in Sardis series volumes), Lydian pottery, and Roman terracotta water conduits (respectively by GıGürtekin and G.Ozağaçlı; both
for doctoral dissertations at the Aegean University, İzmir). In the Temple
of Artemis, graphic recording of exposed architectural parts in situ was
continued by F.K. Yegül, who completed plans and section/elevation
drawings at a scale of 1:20 (details, simpIified plans, and reconstructions
remain to be drawn).
Survey was part of an investigation of the sources of limestone and
marble used in Lydian construction at Sardis and Bin Tepe of the seventlı
and sixth centuries B.C. (conducted by M.H.Ramage, with the invaluable
help of T'Güngör). Limestone deposits, as is well known, create the ridge
of Bin Tepe; and several ancient quarries were identified. (During tlıe search for them, another unsuccessful attempt was made to locate the Sanctuary of Artemis of Koloe. That Sanctuary, which is reported in a single
ancient source- Strabo 13.4.5/626-was confidently identified and clearly
marked on a map in the nineteenth century; but has eluded discovery in
this century.) The search for marble quarries in the environs of Sardis led
to discoveries in the mountain gorge south of Sardis of another quarry
zone, where tlıe word Horos ("boundary") is inscribed in Greek on the
quarry face; and at GöJmarmara, southwest of Sardis and of Bin Tepe, in
an ancient quarry above the modern town, of an incised elevation drawing of an arcade, with two arehes formed of voussoir blocks and an impost capital, presumably of Roman date (Fig. LO).
Marble samples from quarries and from some Lydian monuments,
including two of the largest tumulus tombs at Bin Tepe, i.e., the Tomb of
Alyattes and Kamıyarık Tepe, were analyzed; specifically, isotope ratios
of carbon (c) and oxygen (O) in the marble were measured (with a VG II
isogas mass spectrorneter). Preliminary results suggest that the marble in
the Lydian royal tombs did not come from quaıTies in the environs of
Sardis (ie.e., either tlıe mountain gorge south of Sardis or Gölmarmara).
Their isotope ratios and grain size closely compare, however, with marble from the Kuşini quarries near Eqhesus. We hope that further studyand
analyses will clarify this matter.
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Fig. 2: Later Arcltaic fortiCication wall.
Conjectural reconstruction sketch
(stıowing features of the ear-lier Ar-

chaic wall in dashed or dotted
line), by P.T.Stinson.

Fig. 3: Earlier Arehale fortlflcation walI: east faeade that remained exposed info the
fuurth century n.c., sector MMS/S. View looking west.
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Fig. 4: Two eonseeutive eobble street or
road surfaees (under feet and
brush of workman) that antedate
the earller Arehale fortifieation,
seetor MM8/N. View of the south
side of tie gate passage, looking
west.

Fig.5: Fragment of ivory applique with the image of adeer; recovered between
the two street/road surfaces shown in Fig. 4.
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Fig.6: Colonnaded avenue (embolos), south portico with bisecting paved walkway, sector MM8/N. Conjecturaı reconstruetian sketch, by P.T. Sunson.

Fig.7: Roman statue torso that had been
rensed as a paving block in the
paved walkway, Fig. 6. View showing unfinished back of statue.
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Fig, 8: GoId chain with onyx bead terminal (from sector MMSIS).

Fig. 9: Myrina-type amphora from Archaic residentiaI unit excavated
1993.
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Gölmarmara.
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KİLİsE TEPE ı 994

A SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
J N. POSTGATE *

The site of Kilise Tepe is situated near the village of Kışla, just to the
south-west of the main road from Silifke to Mut where it is joined by the
road to Gülnar (Fig: I). it guards the south-east end of the Mut basin,
where the River Göksu begins to cut its way through the last bastion of
the Taurus before making its way past Silifke to the Mediterranean.
About 20 km above Silifke, at the location known as Kayraktepe a 70 m
barrage is planned, as result of which most parts of the basin will be
flooded. This will mean the loss not only of some of the beautifnl scenery
and villages in this area but also of a number of archaeological sites.
Sites in the Göksu valley were first surveyed by James Mellart in the
1950's and then by David French in the 1960's. Most recently a survey
has been carried out by the staff of the Silifke Museum. These surveys
have not located many pre-Classical sites. At the south east erıd of the
Mut basin we know only of Kilise Tepe itself, and opposite it, on the
south-west bank of the Göksu, Çingantepe. Both sites are scheduled to
be drowned by the barrage.
The Mut basin is very dry and hot but in addition to cereal fields
and olive plantations, there is a considerable amount of irrigated cultivation in the area. This depends on natural springs, and on streams like the
Kuıtsuyu, allowing the growth of fıuit and vegetables as well as poplar
trees.

•

J.N.POSTGAGE, Trinity College. Cambridge. A.B.D.
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The Site
The name of the site - Kilise Tepe - is used by the local inhabitants,
and is also used on the official 1:25,000 map. In the archaeological literature İl has been referred to as "Maltepe", This appears to be a confusion
with asmaller site which is situated high above the Gelembiç çay on the
other side of the Göksu, and which was deseribed by Heberdey at the end
of the 19th century.
The tepe stands on anatural conglomerate hill overlooking the Kurtsuyu valley just before it flows into the Göksu, elose to ariver crossing
(Fig: 4). lls po sition therefore controls the main route from Silifke to the
Konya plain, and also the road going west past Çingantepe towards
Gülnar and Meydancıkkale.
At the north end of the site is a spring flowing out from the base of
the conglomerate under the shade of an old plane tree (çınar). The tepe
itself measures about 100m by 100m, and the archaeological deposits rise
about 8 metres from the conglomerate (Fig. 2).
Surface finds
The surface of the mound was covered with a large number of stones
and sherds of various periods, These covered the ChalColithic, Early,
Middle, and Late Bronze Ages, Iron Age, Helienistic and Byzantine periods. These were eleared in 129 LO x IOm squares and the quantitative
distribution of sherds and stones was recorded (Fig: 5). The results of this
were quite fruitful. A few of the stones had decorative carving, and there
were also many pieces of Byzantine roof tiles, allowing for the assumption that the name of Kilise Tepe derived from a Byzantine building,
which would have stood at the north end of the mound. The distribution
of fragments of Byzantine terracotta pipes in the region of squares I-P15
(on an east-west alignment) and squares K15-19 and P14-16 (on a northsouth alignment) suggests that the building's foundations lie very elose
the surface in the north-west quarter of the mound. AIso among the surface pottery were some sherds of the 5th-6th Century A.D. "Monastic
ware" type which is a style known from Alahan, though they were of a
different fabric at Kilise Tepe.

Exeavation
Exeavation took place in two main areas on the northern and easterrı
edges of the mound. The eastern side was excavated in squares QfR 18/
420

19. This exposed a comp1ex succession of stone and mud-brick architectural phases, of which the principal features were a stone-lined water
channe1 (Fig: 6) and a major fortification wall (Fig: 7). Although difficu1t to date these probably both belong to the later Iron Age.
At the north-west end of the mound we made a 40 m cut sloping
downwards from east to west (Figs: 3, 8). The 1atest phase consisted of
very shallow walls dated to the Byzantine period. K20, the most easterly
square of the 40m cut, contained the next phase which consisted of a series of clay-Iined, bell-shaped pits which were bumt at the bottom (Fig:
9). They were presumably used for grain storage. The date of the pits is
not known, but the fill of the pits contained a quantity of Iron Age painted pottery, as well as later HelIenistic materiaL. There were alsa sherds
from a Mycenaean stirmp jar (LHIIIB2).
The pits were cut into a building of mud brick on stone foundation s
seen in square J20, where floors and hearths were found directly below
the surface. This appears to represent an accumulation of several phases,
and successive floors. The first phase as far as can be discerned was built
on a heavy stone foundation, and the final phase was destroyed by fire.
There is not yet sufficient stratified pottery from this square, but the occupation must be of Early Iron Age or Late Bronze Age date or conceivably both, The most significant find here was a stamp seal found near the
base of one of the walls, which has the name of an official named sa-tuwa-li written in Hittite hieroglyphs of Late Bronze Age date (Fig: 10).
The next phase going back in time is seen in square 120. Here the
main level of occupation was characterised by a courtyard area which
was covered in destruction debris. Although there was no in situ pottery
from the square, this destruction layer yielded a good quantity of Late
Bronze Age sherds. These included red burnished wares and also other
typical Late Bronze Age forms including fragments of libation arms.
The most westerly of squares in the 40m strip - H20 - proved to be
most productive. The south-eastern quarter of the square (H20d) appeared to have been a couıtyard or open area: this was alsa destroyed by
fire, with much loose black bumt material and pottery vessels broken in
situ. Near the south-east wall of the couıtyard were two hearths: one shallaw, and to its west asmaller, deeper depression. In the shallow hearth
were several hom cores of a cervid (gazelle ?). A number of clay crescents were not found in the actual destruction layer, but scattered at various points at the base of the level immediately above. These clay crescents were pierced at each end, and impressed with a small stamp seal
tlıe
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(Fig: 11). Parallels to these are known on many sites, from Beycesultan
in the west to Alaca Höyük in the east. Theyare believed to be associated
with administration.
The lowest level in H20 was similarly destroyed by fire. it was represented by well plastered mud brick walls, and benches with pottery jars
and unbaked c1ay vessels in situ. In the corner of one room was a deep
burnt deposit, and more c1ay vessels which were squashed by destruction,
thus proving to be a conservator's nightmare (Fig: 12). This level has also
been difficult to date, but there are parallels for the jars at Early Bronze
Age Tarsus, and a date at the very end of the Early Bronze Age, or the
very beginning of the Middle Bronze Age, seems probable.

Summary
Kilise Tepe must have been a smail but important site dominating a
rich agricultural enc1ave and controlling an important route from Western
Cilicia and the Mediterranean to the central Anatolian plateau. Under the
Byzantine and Helienistic surface layers, there were substantial Late
Bronze Age levels. The historical sources teli us that it must have fallen
under Imperial Hittite control, or more specifically, at the end of the empire, under the Lower Lands with their capital at the stili unidentified city
of Tarhuntassa. At this time it must have been an adrnirıistrative and military centre. It was possibly continuously occupied into the Iron Age, with
occupation going back at least to the Early Bronze Age and probably earlier.

It therefore offers an excellent prospect for monitoring the ebb and
flow of cultural contact and political power between the sea coast and the
Konya plain over two millennia. A more detailed report will appear in
Anatelian Studies 46 (1996).

*

*

*

*

*

The excavations in 1994 were directed by Erhan Özcan and Nicholas
Postgate, on behalf of the Silifke Museum and the British Institute of Archaeology at Ankara. Our gratitude goes to Prof. Dr. Engin Özgen, Director-General of Monuments and Museums, to the much regretted Sayın
Osman Ozbek, and to the Director of the Silifke Museum, Sayın Şinasi
Başa!, for their support and help in enabling the first season's work. We
would like to express our sineere thanks to our financial supporters: The
British Academy, the Cary Robeıtson Fund of Trinity College Cambridge, and the McDonald Institute for Archaeological Research. For
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much material assistance we are greatly indebted to Sayın Arif Ali Çelik,
mayor of Zeyne. Much assistance was given us by Dr. David Shankland,
Mrs. Gülgün Kazan, and Keith Jordan, as well as other members of the
staff of the British Institute of Archaeology at Ankara.
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Fig. 4: Kilise Tepe from the

Fig. 5: The surface

souüı-east,

Cıearanee

with the valley of the Göksu behind.

of stones and slıerds in progress.
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Fig. 6: Stone lined water channel in Q19,
vlewed from south.

Fig. 7: Foundations of fortification wall along eastern
Q18-20, viewed from north.
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Fig. 8: Kilise Tepe seen from
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north, showing the 40 m cut in K-H20.

Fig.9: Iron Age floors and wall-foundations in K20, cut by later pits. Viewed from the
east,
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Fig.10: Bifaciallentoid stamp seal with inseription of a Hittite official named Sa-su-wali.

Fig. 11: Clay crescents from Middle Bronze Age level in H20d.
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Fig.12: Early Bronze Age building in H20, with squashed and burned day
vesselsin eorner of room and pots in situ (at top of picture).
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GORDİON ARCHAEOLOGICAL ACTIVITIES,

1994
G. Kenneth SAMS

*

For the success of its 1994 campaign, the Gordion Archaeological
Project would !ike to express its sincerest gratitude to the General Directorate for Monuments andMuseums for all its support and assistance, especially Prof-Dr. Engin Ozgen, Mr. Kenan Yurttagül, and Mr. .Osman
Ozbek. We are also grateful, as always, to the General Directorate of the
Museum of Anato!ian Civilizations for assistance and accommodations
in many ways, especially Mr. İlhan Temizsoy. Ms. Zehra Taşkıran was
an exemplary Representative of the Ministry of Culture. We extend to
her much gratitude for her helpfu1ness, interest, and patience. All work at
Gordion is conducted under the general auspices of The University of
Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology (Robert H. Dyson, past Director; Jeremy Sabloff, present Director), with the continuing
cooperation of the University of North Carolina at Chapel Hill, the College of William and Mary, the Texas Memorial Museum of the University of Texas at Austin, the Royal Ontaıio Museum, and the University of
Toronto. Contributors for individual aspects of the 1994 season are acknow ledged below, in the relevant sections of the report. We are generally grateful, however, for the kind generosity of Türk Hava Yolları and
its U.S. representative, AMR Services, Foster Wheeler Constructors,
Inc., and T. C. Ziraat Bankası.
The 1994 program consisted of the following activities: i) excavation and survey; ll) architectural conservation; III) research on excavated
mateıials; IV) object conservation; and V) fnmiture conservation and recording in Ankara.
•
Prof.Dr.G. Kenneth SAMS. Classieal Arehacology. Department of Classics, CB #3145, 212
Murphey Hall, University of Nortlı Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC 27599-3145
U.S.A.

433

i. Exeavation and Survey
The following report on exeavation and survey was provided by
Mary M. Voigt.
Exeavation at Gordion during 1994 explored all three topographic areas within the ancient city: 1) Yassıhöyük proper or the "Citadel
Mound"; 2) the slightly elevated area between the Citadel and the Küçük
Höyük to the south, referred to here as the "Lower Town"; and 3) an area
across the present course of the Sakarya to the north and west of the Citadel, referred to as the "Outer Town" (Fig. 1). Our study of natural resources within the Gordion region was continued through geomorphological and botanical survey; in order to increase our understanding of the
ways that past societies exploited these resources, Ayşe GürsanSalzmann (University of Pennsylvania) initiated an ethnoarchaeological
study of modern village farming practices and land use.
1) Citadel Mound

Extensive exeavation was carried out in two areas on the westem
half of the Citadel Mound. Both areas had initially been tested by Rodney Young in 1950, his first year of exeavation at Yassıhöyük ("South"
and "Southwest" Trenches; Fig. 2). Although Young's trenches produced substantial domestic architecture dating to the second half of tlıe
first millennium, the presence of a Roman settlement and post-Classical
cemeteries coupled with Young's interest in Phrygian Gordion led him to
focus on the eastem half of the Citadel Mound, where he had located the
palace quarter of the Earlyand Middle Phrygian periods ("Main Excavation Area"). Researclı in 1994 was designed to document the archaeological sequence in the westem part of the mound, and to expand our sample
for the Helienistic and Roman periods.
a) The Northwest Quadrant: Operations 30, 29, 34

Exeavation in this area was supervised by T. Cuyler Young, Jr.
Along the northern edge of the Citadel, a 4 m. wide step trench (Operation 30) began at the floor of a Roman building eleared as part of
Young's "Southwest Trench" and was carried down through 3.5 m. of
occupation into the Middle Phrygian constıuction !evel (Figs. 2-3). Operation 29 (9 x 9 m.) was opened immediately adjacent to the south of the
step trench, and later expanded to the west (Operation 34, ca. 6 x 6 m.)
(Figs. 2, 4). The remains in this area will be discussed in chronological
order, beginning with the latest deposits.
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In Operations 29 and 30 we initially cleaned the poorly preserved
walls of a Roman structure exposed by Young. Immediately beneath lay
a building with a mudbrick floor, the brown bricks set in white lime plaster to form a distinctive pattern. Beneath this floor was found a series of
enormouspits (maximum diameter over 2.5 m., and depth of over 1.5
m.), one with a domed roof still intact; their size and form suggest that
these pits were used for food or (perhaps) water storage. Pottery from
these Roman structures includes imported red glazed (sigillata) wares as
well as both fine and coarse wares that were probably manufactured in or
near Gordion (Figs. 5-6). Other finds include lamps, fragments of molded terracotta figurines, and bronze and iron artifacts ranging in size from
a tiny razor and set of tweezers to a large hoe. These suggest a date ranging from the time of Augustus to the third century A.D.
The Roman pits (YHSS 2) in Operations 29 and 30 cut deeply into
HelIenistic (YHSS 3) deposits. The latest Hellenistic architecture consisted of fragments of domestic structures dated by ceramics to the Iate
third and early second centuries Re. As elsewhere on the Citadel, the
walls of this period were made by pulling up and remodeling earlier
structures, some of which were monumental in scale. In Operations 29
and 30 we discovered a wide (2.5 m.) wall with massiye ashlar facing
blocks and a rubble core; where it was best preserved, the wall had five
courses, but elsewhere its presence was documented only by a robber's
trench (Figs. 4, 7). Pottery suggests a date early in the HelIenistic period
for this wall, which runs north and south and is thus unlikely to have
been part of a fortification system. Beneath another monumental wall in
Operation 34 (not yet securely dated) was a HelIenistic domestic structure (Fig. 8). Its walls were made of packed mud set on a cobble foundation, and, in one case, faced with cobbles. Hearths or ovens indicate use
as a kitchen, and a preliminary study of associated pottery indicates a
date in the third century Be.
The Late Phrygian period (YHSS 4) was reached only in the step
trench, Operation 30 (Figs. 2-3). Here we exposed part of a substantial
stone structure with hearth and oven set into the floor. Associated artifacts were few in number, but include asilver siglos. The underlying
Middle Phrygian period (YHSS 5) was represented by a very thin stratum
of occupation debris Iying on the thick layer of clay that is characteristic
of this period. At this point the trench was narrowed to ca. 1 m. in width.
Within this very restricted area we cut a series of steps through 3.5 m. of
clay that had been laid above a thick layer of rubble tested to a depth of 2
m. without reaching its base. This type of stratigraphy had not been en435

countered in the eastern half of the mound, where rubble is laid as narrow
strips within the elay layer, each strip/colunın serving as the foundation
for an ashlar wall. In no case was rubble completely covered by such a
deep layer of elay in the Main Exeavation Area, and no satisfactory explanation for the Operation 30 clay/rubble stratigraphy has been found
thus far.
b) Operation 17
In 1993, we placed Operation 17 (9 x 4 m.) within Young's South
Trench, in an area that had been excavated down to a Roman building.
Our purpose was to obtain a limited but detailed and quantified archaeological sample for the Roman to Middle Phrygian periods (YHSS 2-5),
paralleling and supplementing the sequence from the 1988-89 stratigraphic sounding in the Main Exeavation Area. In 1994, Operation 17
was expanded in order to obtain more complete building plans for the
HelIenistic and Late Phrygian periods. While HelIenistic building remains were again quite fragmentary, a nearly complete plan was exposed
for a Late Phrygian subterranean structure or "cellar" (Fig. 9). On and
embedded in the mud floors of this stone-walled building was an unusual
number of well-preserved fish bones. A large pit produced large samples
of pottery and food debris that can be dated to the Iate fourth and early
third centuries B.C.
2) The Lower Town

Two areas were opened inside the lower fortification walls in 1993,
and both were continued in 1994 (Fig. 1). The archaeological remains
again span YHSS phases 5 through 2, or Middle Phrygian through Roman times, again deseribed in reverse stratigraphic order. Operations 20
and 27 lay in Lower Town Area A, to the northeast of the Küçük Höyük
fortress; to the northwest of the Küçük Höyük, we eleared an area of
more than 250 m. sq. in Lower Town Area B (Operations 16, 23-26, and
31) (Fig. 1).
a) Roman and Hellenistie Cemeteries
Beneath alayer of sterile silt in both areas of the Lower Town we
found a Roman (YHSS 2) cemetery, the graves sometimes cut down severa1 meters. A variety of burial practices were documented. Most common were inhumations, with both adults and children placed in simple
rectangular pits or brick-lined tombs (Fig. IO); one brick tomb yielded
traces of an inner coffin of wood (iron nails, wood fragments). Infants
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were placed in oval pits with stones set above the bodies. No pottery was
included as grave goods with the inhumations, but theyare securely dated by other diagnostic artifacts including: a coin; a tall-necked glass bottle; and fine jewe1ry, including a copper ring set with a stone signet and a
string of glass, amber, and metal beads with associated signet.

In the same stratigraphic zone in Operation 23 lay a cremation burial.
A rectangular trench was cut in the earth and the human bone set within
it. When the bones were burned, the sides of the trench were fired to a
bright orange. Calcined bone fragments were found on the bottom of the
trench, as well as in a gray ceramic jug set in a niche into one side (Fig.
11). A glazed bowl used to cap the jug has an exact parallel from the Roman occupation on the Citade!.
Use of this part of the site as a place to dispose of the dead apparentIy started in the Iate third to early second centuries B.C., but the nature of
the rituals performed were quite different. In Operations 23 and 26, we
recovered deposits of human and animal bone that are securely stratified
beneath the Roman burial zone, and diagnostic sherds Iying on the surface date these deposits to the period of Galatian occupation. In one deposit, two human torsos had been laid out one above the other; the heads
had been removed (Fig. 12). The second deposit was larger and consisted primarily of animal bones, including partially articulated skeletons of
equids and bovids (Fig. 13). There were only a small number of human
bones, but these represented at least three individuals. In 1993, a human
skull associated with a dog skull and leg had been found on the same surface. There seems little doubt that these deposits document the remains
of Celtic rituals including human and animal sacrifice and decapitation -activities that are also deseribed and implied by historical texts. In Area
A (Operation 20), we recovered bodies from a surface that lies above
Late Phrygian deposits. Two young males (17 to 25 years old) had been
found in 1993, and in 1994 we excavated a female (17 to 23 years old)
who was associated with a HelIenistic jar. All of these inviduals had
broken necks, and may again be seen as victims of the Galatian custom
of killing sacrificial victims by hanging or garrotting.
b) Domestic Architecture

In the Middle and Late Phrygian periods the Lower Town contained
domestic structures, as documented in both excavated areas. The best
preserved architecture was found in Area B (Operations 23 to 26), where
at least three distinct building phases were distinguished. The latest
houses in our sample, tentatively dated to the mid-sixth century B.C.,
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were built of packed mud set on cobble foundation s; interior areas had
nicely laid clay floors. Contemporary with these mud houses was a
semi-subterranean room with a huge storage jar set into the floor (Fig.
14).
Quite different in plan and construction technique was a structure
with pottery tentatively dated to the fourth century. In Operation 23 we
found a large square courtyard or room that was terraced into earlier occupation levels; it had a clay floor, with stone paving along the southerrı
wall (Fig. 15). An oven was set near the center of the room, and a second, poorly preserved set of pyrotechnic features lay against a low wall
to the west, All of these buildings contained Attic and Lydian imports,
and the large square building contained local wares exhibiting strong
Achaemenid influence.
In Area A to the east, an occupation tentatively dated to the Middle
Phrygian (YHSS 5) period lay beneath a poorly preserved Late Phrygian
(YHSS 4) structure. Stone robbing and Roman burials have badly disturbed the latest Middle Phrygian structure; nevertheless the presence of
a large ashlar wall suggests that this part of the settlernent contained nondomestic buildings, perhaps storage or barracks associated with the nearby (Küçük Höyük) fortress. Artifacts from this area include an ivory
plaque decorated with the incised image of a Phrygian warrior and numerous bronze arrowheads (Fig. 16).
3) Outer Town

Two sondages were placed in fields on the left bank of the Sakarya
river (Fig. 1). Operation 32lies on a ridge above the alluvial plain, adjacent to the Beylikköprü road. Beneath the plowzone we found at least
two meters of deposit, with a series of Late Phrygian (YHSS 4) strııctures
dating from the sixth to fourth centuries Re. The lowest architectural
level was very well preseıved and consisted of part of a house and associated courtyard (Fig. 17).
Operation 33 lies across the Sakarya from Kuş Tepe, a smail oval
mound to the north of the Citadel. Most of the excavated area lay within
a courtyard, producing a sample of domestic debris but little information
on architecture. The deposit was shallow here, with bedrock Iying only
one meter beneath the surface. Pits trııncated by the plowzone contained
pottery dated to the HelIenistic and perhaps also the Roman period, but
the courtyards themselves are dated to the Late Phrygian (YHSS 4) period.
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Funding for the 1994 season of exeavation and survey was generously provided by the National Endowment for the Humanities (a federal
granting agency), the Royal Orıtario Museum, the IBM Corporation, and
Michael R. DeLuca.

II. Architectural Conservation
Under the supervision of William C.S. Remsen, architectura! conservation in 1994 focussed on two buildings of the Early Phrygian Citadel,
Terrace Building 4 (TB 4) and Megaron ı.
In 1993, two adjacent walls of the anteroom of TB 4 were restored
and given amortar capping. This had been a trial project to test materia!s
and techniques for future conservation and restoration. In 1994, the rear
or northeast wall of TB4 was similarly restored (Fig. 18). The wall had
to be largely dismantled and rebuilt, in which process tlıe marked inward
lean left from the ca. 700 B. C. destruction was removed. As manyas
possible of the ancient stone blocks were used, reset in their original positions. Where restoration was necessary, stones of markedly different
size and appearance were set in tinted mortar. The rubble filling of the
wa!1 was rernoved and replaced with clean rubble prior to the capping.
The 1994 capping made use of large-size rock aggregate that gives an appropriate rusticated appearance to the wall. The effect was so successful
that the 1993 capping of the anteroom walls (a smooth mortar that looks
very modern) was removed and replaced with similar materials.
The mudbrick Megaron i had undergone much deterioration since its
exeavation in 1956. In an attempt to preserve what remains of the building, we reburied it under two meters of earth fill (Fig. 19). The reburial
was preceded by architectural documentation of the existing remains.
Nylon bags of clean eaıth were placed against and over the walls to absorb any pressure coming from the earth fill.
Generous and much appreciated support for the program of architectural conservation was provided by the Aircraft Engines division of General Electric.

III. Research on Excavated Materials
Robert Henricksorı (Smithsonian Institution) continued his study of
the ceraınic industry, focussing on locally made pottery -- both typology
and the technology of production. His specific goals in 1994 included a
refining of ceramic chronology, and an assessment of the role played by
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Achaemenid ceramic traditions at Gordion during the Late Phrygian period. Keith DeVries (University of Pennsylvania) analyzed the Greek and
West Anatolian imports from 1993 and 1994.
Study of food remains from all phases of occupation continued as
part of the effort to reconstruct changes in the economy of Gordion
through time. In 1994 several unusually rich deposits of animal bone
were recovered, dated to the Late Phrygian and Helienistic periods. Jeremiah Dandoy (University of Utah) assisted by Ajita Patel (Harvard University) sorted and made preliminary identifications for 21,500 bones excavated in 1993 and 1994. Naomi Miller (University of Pennsylvania
Museum) processed by flotation a total of 269 soil samples in order to recover charred plant remains. She also continued her collection and study
of modem plants in the vicinity of Gordion.
Study of the age, sex, and health of the human skeletal remains was
begun by Sondra Jarvis (College of William and Mary).
Matthew Glendinning (University of North Carolina) continued his
research on the Phrygian architectural terracottas of Gordion. Ms.
Çaylan Ulutaş, a graduate student at the University of Ankara, examined
painted Phrygian pottery, especially that bearing figural representations,
in connection with research for her doctoral dissertation.
ıv.

Object Conservation

Object conservation at Gordion continued under a team of four conservators, led by Conservator-in-Chief Jessica Johnson (Texas Memorial
Museum). The priorities for 1994 were: the conservation of materials
retrieved from the current excavations; the conservation of collections
being actively researched; treatment of objects with active deterioration.
Generous support for the program of object conservation was provided
by the Samuel H. Kress Foundation. William Pratt (Royal Ontario Museum) carried out a complete reorganization of the large depot known as
the Çanak Palas; the project also resulted in a computerized list of the depot' s contents.
V.

Furniture Conservation in Ankara

The following report is provided by Elizabeth Simpson (Bard Graduate Center):
In Ankara, at the Museum of Anatolian Civilizations, Professor
Simpson and a team of five conservators conducted a seven-week season
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of furniture conservation. As in past years, they enjoyed the full cooperation and support of the General Directorate of the Museum. In 1994 the
team completed the consolidation of all of the Gordion wood that will
undergo treatment in connection with the project. Pieces that had been
consolidated in 1993 were this year c1eaned and repaired. The c1eaning
of the top of Table 1 from Tumulus MM, in progress since 1990, was
completed. The wood pathology/wood species analysis undertaken by
Robert Blanchette (University of Minnesota) continued in 1994, when
the final samples were taken for this purpose.
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PESSINUS 1994

JDEVREKER *
PYERMEULEN

The yearly sixweek campaign was directed by Prof.DrJ.Devreker.
The chief archaeologist Prof.Dr.F.Vermenlen was assisted by Messr
K.Braeckman, W.Decleroq. O.De Mulder, Misses LMaes and Ayşe
Bedir, student of the Bilkent Universitesi Geornorphological studies were
made by Prof.M.De Dapper. The archaeozoologists were Misses
B.Decupere and A.Kentacker. Geo-electrical resistivity soundings were
performed by Prof.W.De Breuck. Architect P.Verhaeghe directed the
restoration with the help of Miss Burcu Ceylan from the Ortadoğu
Teknik Universitesi and Misses J.Decuypere and J.Vansteenkiste,
students from the Ghent St.Lucas Institute. The whole team was in the
good hands of the cook Mr.J.Debruyne. We were fortunate in having
Mr.Soner Ateşoğulları as representative of the Turkish Government, We
thank the directorate of the Eski Eserler ve Müzeler for the confidence
shown to us. We are also grateful to the companies Rectavit (Drongen)
and Agfa-Gevaert (Sales Department Zaventem) which continue to
support us.
During this campaign archaeological activities focused on the
continuation of excavations in the centre of town, the execution of
electrical resistivity measurements, the further studyand classification of
finds and monuments and a combined geomorphologic-archaeological

*

J. DEVREKER, Professor of Ancient History, Universiteit Gent, Blandijenberg 2, B-9000
Gent. BELGIUM.

F. VERMEDLEN, Professor of Roman Archaeology, Universiteit Gent (NFWO) Blandijnberg 2, B-9000 Gent, BELGIUM.
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animal remains from Phrygian to Byzantine contexts was finalised, while
restoration activities on the stairway-theatre in front of the Roman temple
continued.

I.Excavations and Fieldwork Near the Roman Temple
Since last year archaeological excavations in Pessinus are solely
conducted in the ancient city centre, in the immediate vicinity of the
monumental temple buiIt by Tiberius, most probably for the Imperial cult
(area B). Excavations conducted here during the Iate sixties, under the
directiorı of Prof.P .Lambrechts, revealed the complete plan of this
peripteral temple (Fig.l), as well as the theatre-shaped stairway and part
of a porticoed square in front of it. Some older buiIding structures
excavated within the Roman sanctuary precinct, especially those
imınediately north of the temple, were however never fully examined and
interpreted. Their initial dating in the Late Phrygian period (5th-4th
century) and interpretation as foundations of mere buildings (Waelkens,
1986, 38-39) was not satisfactory. Furthermore, there were
indications-and this was confirmed last year-that this area of town
contained traces of Phrygian occupation, earlier than the ones we
recognised so far elsewhere below the Graeco-Rornan city. Therefore,
the most importarıt objective of this year's work was the recorıstruction
of the pre-Roman use of this dominant site, which was probably crucial
for the early history of Pessinus.
At the end of our campaign three trenches (B4, B5a and B5b), with a
total surface of ca. 320 mı, were completely investigated. Theyare all
located N/NE of the Roman temple and they make the connection with
trench B2 excavated last year (Fig.l and 2). We uncovered traces of
occupation dating from the Middle-Phrygian period to modern times. The
latter are disturbances connected with the village houses that occupied
this site until recently; theyare omitted from the general plan. The
excavated area, especially the zone between temple and temenos-wall
suffered badly from the major disturbance of the soil which occurred
here since Roman times. Levelling in preparation of the temple sqııare
and some early Roman stone robbing took away all of the walls and most
of the foundations of pre-Roman buildings. Only the north-western end
of B5b and the area of trench B4 behold their early buiIding traces. Due
to an impressive natural descend of the original suıface towards the north
and north-west these deeply founded structures were simply buried. This
observation, which indicates that the Roman temple was build on a
dominant natural promontory with steep slopes on at least two sides, was

454

already obvious from information in a trench directly northwest of the
temerıos, trench BI (where the original surface lies almost 6 m deeper
than today), and from the location and topography of the monumental
stairway. More disturbances in the now exeavared area are essentially
due to digs and stone robbing in early Byzantine times (see further).
The oldest human occupation of this site-and for the moment in the
whole of Pessinus-city-can probably be dated in the Middle Phrygian
period (7th to mid 6th century Be). Traces of this presence were only
encountered in the eastem part of trenches B2 and B5a (Fig.2), but it is
likely that more settlement traces of this phase lie uphill to the east of
area B. Identified were a floor level of fine gravel and earth, a hearth
(B2/24) and several shallow pits (B2/32, 38, 40, 41 and 42), which were
already discovered last year. Charcoal from the hearth provided us with a
calibrated radiocarbon age of 389 BC, but the pottery finds, e.g. Phrygian
pottery painted with running animals in silhouette style, and Lydian and
Phenician (?) imports, suggest a date in the sixth century. Stratigraphic
evidence and pit 25 in trench B5 acıearly show the presence of a second
pre-Hellenistic phase in this sector (Fig.3). This pit was used as a dump
and contained fragments of more than 50 pots, some of which were more
or less complete (Fig.7). Some fine Iate Phrygian pottery-painted wares
and red and black polished wares-date the occupation around 400 BC or
a little later. Although no direct evidence for buildings is available, both
the contents of pit 25 and the character of hearth 24 suggest that theyare
part of Phrygian living quarters.
Theoldest remains of walls discovered so far in this sector north of
the Roman temple are, it seems, of Helienistic date. Due to the fact that
their foundations were much disturbed in antiquity and because the most
westerly traces are obviously part of a complex tlıat needs further
exeavation in 1995, we will not yet interpret and date them in detai!.
Several building phases and complexes can, however, be distinguished.
A major part of the wall foundations seem to belong to a deferısive wall
circuit built on the edge of anatural promontory with steep slopes toward
the NE, N and W (cf.supra). They comprise first of all wall 78 (in B5b), a
max. 2.5 m wide wall made of large unslashed blocks of limestone with a
NE/S W direction (fig.2). This slightly curving wall foundation was
completely removed towards the south-west, where it possibly joined a
bastion or tower (excavated by Lambrechts) and continued awhile in the
same direction. The erection of the Roman temple and stairway are
probably responsible for its partial demolition. This massiye construction
is joined on its western side by arıother wide limestone foundation with a
SE/NW orientation (Fig.2.77). The exact stratigraphic relation of botlı
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walls is still hard to establish, but it seems that they can be contemporary
(Fig.8). This wall has the same max. Width but becomes thinner near its
north-western excavated end (width:2.2 m), where a monumental
entrance (Fig.2, X) is located. Suıface observations indicate that a few
meters NW of this entrance the wall turns sharply towards the SW. It
could, therefore, possibly enelose a forecourt to the major gateway (near
the tower ?) through the wall circuit. Of this second wall not only
foundation blocks but (near its north-western end) up to three layers of
stones belonging to the upright wall still exist, lts construction is,
therefore, more careful, with an outward facing of medium-sized to large
limestone blocks, dressed more or less flat where exposed.
The gate has sides of neatly dressed ashlar blocks and four large
floor-slabs in the passage (FigA). The gate-passage is 3.34 m wide. lts
detailed study revealed the machanism of gating used here. The wide
gate consisted of two wooden leaves (doors). They were held fast by
setting downward protrusiorıs into sockets on the floor. These sockets are
very well preserved as two matching pairs of sunken oblong cuttings in
tl1e slabs nearest the gate walls. The inward pair normally received the
pivots of the gate doors that opened inwards, while the wooden
dooıjambs stood on the outward pair. A vertical hole drilled in the
eastern floorblock probably helped to retain one of the gate doors from
slinging outwards. Underneath the gate-passage a stone-built sewer was
constructed.
Remains of a deep foundation made of large unslashed limestone
blocks (Fig.5, 25), found underneath Byzantine structures in trench B4,
seem stratigraphically and structurally to belong to the same defensive
wall-circuit. !ts orientation (relative to wall 78) and the fact that this wall
forms a 90 corner in trench B4, suggest that it has the layout of a
defensive curtain wall, probably over 5 m high. The chronology of this
wall-system is not yet precisely established, but on the basis of some
finds (e.g.a kantharos and other black glazed pottery) and stratigraphical
information, a date between the 4th and the 2nd centuries BC is very
likely.
Probably some time after the construction of these defensive walls a
smail building was erected leaning against the enelosure with the gate(s)
and thus located on the presumed forecourt (Fig.2, B5, western part). The
upper levels of a part of this building's wall circuit were already cleared
in the Iate sixties, but great was our astonishment to see that the walls
were preserved on much deeper levels and that parts of the original floor
and wall-plastering were still in situ. Due to a lack of time we could not
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yet excavate the whole building, but it is aIready clear that we must
distinguish several phases of construction and/or rebuilding. The oldest
phase is represented by the eastem outer waIl (69a), built against the
defensive waIl (77) and plastered on the inside, and a floor made out of
marble and quartzite scales encased in a thick layer of mortar Ç'opus
segmentatum") (Fig.9). Parts of an emblema with large white and black
stone tesserae were also found in this area. The southem part of this
earliest building is not preserved. At some time two partition-walls (72
and 73) were added and a new opus segmentatum -floor (71), now neatly
polished, was laid. In a third phase they rebuilt the southem part of the
building, with poor quality masonry (69b) and a simple moıtared floor
(76). Pottery finds from pits (65, 66 and 67) or occupation layers
connected with some of these phases-e.g. black glazed and imitations as
well as early ESA-date the construction and prolonged use of the smaIl
building (inner side: ca 4 m) to the 2nd-1 st century BC.
Some other Hellenistic traces of rather massiye walls, examined in
this general area, are not so well preserved. Theyare located in the upper
zone which was probably enclosed by the defensive waIl circuit. Of walls
24/25 (in trenches B2 and B5a) and waIl 32 (in trenches B2 and B5b)
remain only fragments of the lowest two stone layers of their shallow and
badly robbed foundations. Some pottery (e.g.an unguentarium and
imitations of black glazed ware in 15/32) and their stratigraphic position
(e.g.wall 24/25 above 4th century pit 25; cf.supra) sustain their
HelIenistic date. Their connection with other HelIenistic structures in the
area, for instance some structures SW of the temple (Fig.l, B3), as well as
their function, is not yet clear.
The use of this area as on open square between temple and
temenos-waIl helps explain why this year's trenches are poor in roman
traces and finds. Some pits, postholes and small excavations, such as
nrs.58, 64 and 68 in trench B5b and nr. 23 in trench B5a may belong to
the Roman period, but an older date cannot be exclııded. The use in that
period of the zone immediately north-east of the sanctııary cannot have
been very intensive, as trench B4 only left us some remains of a simple
floor-Ievel and a terracotta waterpipe (28) in situ. Roman loose finds
include a complete Iate lamp, some coins and smaIl decorated fragments
of architecture.
The early-Byzantine occupation of the excavated area was much
more intense. Most traces are, however, to be interpreted as pits for stone
robbing or garbage disposal- such as m. 12 in B4, nrs.12, 13, 14, 16, 17, 17,
19, 20, 21, 22 and 26 in B5 a and nrs, 28, 33, 43, 44, 45 in Böb-or for
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starage in silos or pithoi (nrJ7 in B4, nr.26 in B5a and nrs. 33, 39 and
probably 74 in B5b). While the area of the former Roman temenos seems
essentially to have been used as a dump and stone quarry in the
Byzantine period, this is not the case with the area immediately N+E of
the temenos-wall (trench B4, Fig.5). here we found the foundations of
stone walling built during two or more phases. The oldest construction
(mj) is a ca. 1.5 m wide foundation made of large and medium-sized
Iimestone blocks, of which 5 layers where stili in situ. The construction
was erected on top of the earlier Helienistic foundation and made use of
older robbed stones (Fig.6). Its character cannot yet be defined - a large
building or more Iikely an important enclosure-but it must be stressed
that this structure is neatly parallel with the Roman temenos and
especially with the early Byzantine Haghia Sophia-cathedral, located
directly north of this area. As slip ware found in its foundation trench
dates this construction in the second half of the 5th century or somewhat
later, precisely the construction period of the cathedral, we suggest that it
could have been an enclosure of this religious complex. A little later in
the early Byzantine period a building was constructed immediately north
of this wide wall. Part of its wall foundation s (width:ca.70 cm) were
discovered paralle! with (nr.lb) and square to (nr.3) the wider wall. A
younger and very ill-made wall-foundation (nr.2) was found south of
wall i; it was constructed at a time when the possible enclosure was till
functioning.
Beside exeavation work some prospecting was also performed in the
town centre. In collaboration with Prof. W.De Breuck we executed some
profiles with the geoelectrical resistivity method (figJO). This produced
clear evidence for the location of large wall structures in areas both east
and south of the Roman temple complex, which will be further sounded
next year. Information by the local villagers also led us to the discovery
of some large marble spolia, one of which bares a smail part of a
monumental inscription lAoIf, probably once fixed on an offical Roman
building.

II. Geo-archaeological Surveyand Drillings
F.vERMEULEN
MDEDAPPER

*

During the la st eight working days of this summer campaign we
continued the systematic survey of the Pessinus territory. This work was

*
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executed by geomorphologist M.De Dapper and archaeologists F.
Vermeulen and W. De Clercq, and consisted thus of combined geo-and
archaeological observations which would enable the further elaboration
of a detailed geographical information system of the whole region around
the ancienty city. While last year's archaeological prospections centred
on detailed field walking in a 3 km wide area around the town centre, we
now chose to do more object-oriented prospections further away from the
core of the territory. These involved tracing and mapping of the town's
aqueducts and the surface investigation of two broad valleys located
north-east and north-west/west of Ballıhisar.
Some newand interesting observations were made concerning the
elaborate water supply system which the Roman built from the Ist
century AD onwards. The northern aqueduct, which we discovered and
paıtly mapped in 1992, was studied in more detail. it was observed that
the more than 7 km long aqueduct, made out of large terracotta pipes,
brought water from several sources in the area of the village of
Istiklalbagi. Here the Romans probably orgarıised a large collection basin
to assemble an impressive quantity of water. There are stratigraphic
indications that for this purpose one of the narrow but deep valleys
south-west of the village was blocked by some kind of dam, but further
sounding is needed in the area to confirms this hypothesis. Observations
in the cemetery of Istiklalbagi, where fragments of an aqueduct were
already located in the sixties, prove that the northern aqueduct consisted
at least portly-and probably only near its source arrea-of a different and
more solid construction. More than one hundred early Turkish graves in
this cemetery are surrnounted by re-used fragments of a Roman
aqueduct. These consist of an, in seetion Ll-shaped, layer of coarse opus
signinum, almost completely filled with thin layers of calcite, no doubt
deposited in the water-canal during its prolonged use. There is no trace
anymore of the oıiginal stone casing that beheld the concrete layer. These
building-blocks were probably re-used in the village itself. As we
counted more than one hundred blocks, with an average length of 2 m,
this part of the aqueduct-designed to cross a valiey? -measured at least
200m.
Several Roman terracotta pipes, located last year on the plateau
directly east of Pessinus-city, and interpreted as the rernains of irrigation
systems, were also further examined. They led us to the discovery of a
second Roman aqueduct that probably brought water from a source area
near the village of Sadikbagi, some 8 km north-east of Pessinus. This
aqueduct could in one instance be located in situ and part of its trace
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could be mapped with some certainty. Surface-fragments of a limestone
building on the edge of the plateau Southeast of the town centre, near the
large Roman theatre, probably point to a kind of castellum divisiorum,
for the distribution of the water to different parts of town and towards the
small valleys east of Pessinus. Next year the upper course of its trace
shold be further examined.
A meaningful part of our prospections concentrated upon several
valleys north-east and north-west/west of Pessinus, but still within the
ancient territory. Beside some isolated finds, such as Stone Age artefacts,
most discoveries concem concentrations of artefacts and stonework-often
in situ and discemible above ground level- indicative for the presence of
rural settlements and their dependant cemeteries of the Roman and
Byzantine periods. The Roman period is represented by 7 new
settlement-sites, most of which knew habitation from the ıst century AD
into the Late Roman period. Almost all are located on the gentle slopes
near the edge of easy to exploit valleys, who also where a permanent
source for water. The excellent location of some of them procured the
basis for a flourishing exploitation of the land and the character of some
of the surface finds-e.g.pithoi, roof-tiles, fragments of concrete floors and
well dressed building stones-could indicate that we should possibly
interpret some as vil/a estates. One site, located at the base of the slope
and precisely on the edge of a broad valley 3 km west of Pissinus, can
possibly be seen as a communal agrarian complex for the storage and
processing of grain, cattle and other products of the land. Traces of
several walls indicate the presence of a large enclosure and several
associated buildings. Household pottery is almost absent but large
numbers of fragments of pithoi for food storage and of grinding stones
for grain processing occur at the site. Nearby we found several small
rural settlements of Roman date.
To the list of Roman cemeteries within the Pessinus territory can
now be added four more. Theyare normally located a few hundred
meters away from rural settlements of that period, often on higher
grounds. A typicallocation is the top of a narrow interfluvium or the crest
of a low hill near the valley, where the original tombs and funerary
monument were well in sight of passers-by. Of these monuments and
tombstones remain only some scattered marble blocks, sometimes with
neatly finished profiles or decorations (e.g.lion paws), left here by
ancient robbers. In one case we came upon a very recent tomb violation,
no more than a few weeks old (Fig.ll). Here a formerly almost
undisturbed was violently robbed using a large and destructive
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mechanical excavator, One collective cista grave was completely
dismantled and taken away, while a few other cista-constructions were
heavily harmed. In the large pits that were left we also naticed several
disturbed cremation burials. Scattered remains of inhumatiorıs and
broken pottery were Iying all over the place. The local authorities were
immediately informed.
Furthermore several Early Byzantine sites were also mapped. Three
of thern, located in the same topographical position as many of the
Roman habitations (cf.supra) were identified as rural settelemerıts, Near
one of them we discovered a cemetery of that period. This rural
graveyard, located sorne 3.5 km west of the ancienty city, was made up
of neat rows of small upright limestone blocks, positoned sorne 1.8 to 2 m
apart. The rows where at a distance of ca. 3 m of eachother. Aminimum
of 55 graves were identified as such.
Visits to some of the villages within the Pessinus territory and
information by local inhabitarıts resulted again in the discovery of some
marble spolia. At least two of them belong to funerary morıuments with
door ste/ae. Several pices, some of which were discovered during earlier
campaigns, were deposited in the local museum of Ballihisar,
The erosion history, as well the naturalone as the one induced by
man, which shaped the surroundings of Pissinus must be reflected in the
correlative alluvial deposits in the valleys downstream of the site.
In order to assess the possibilities of that line of research a trial
drilling campaign was organised, The trail was done with easily
transportable Eijkelkamp hand drilling equipment consisting of different
soil augers, adaptable to varying sediment textures, and a set of
detachable rods allowing sampling up to a deptlı of 11.5 meters. A first
drilling in the alluvial plain of the Sakarya, close to the river bed, showed
a Iayer, with a thickness of 3 meters of alluvial heavy organic day resting
on the geological substratum of Pliocene-Neogene marls. A second
drilling at the rim of the broad Sakarya alluvial plain reached a depth of
4.5 rneters and revealed alluvial silty day; this drilling had to be stopped
due to collapse of the drilling hole by pressure of the groundwater. A
third drilling was performed in the alluvial plain of the Gallos river close
to the village of Ertuğrul, sorne 5 km south and dowrıstream of
Pessinus.This drilling showed an alternation of alluvial silty sands and
clayey silts, Some shards of ceramics were found in the sediment up to a
depth of 5.2 meters. The drilling had to be stopped at a depth of 1l.5
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meters, before reaching the geological substratum, due to lack of
extension rods.
The obtained samples will be checked for their palynological
content, The drilling near Ertuğrul showed an unexpected thickness of
alluvium. At least the 5 upper meters are historical and testify to very
important man-induced upsteam erosion. it was concluded that the trial
was successful. For future campaigns however, the equipment will be
completed with extra rods allowing even deeper drilling and a lifting jack
and chain lever for retrieval of the hevavy combination. AIso plastic
casings will be added to allow for driIling below the groundwater table.
Beside a reconstruction of the natural and man-ınade landscape
within the Pessinus territory, future driIlings will possibly indicate
suitable locations of clays used in the city for the production of pottery.

III. Preliminary Report on the FaunaI Remains From Sectors L,
B and M in Pessinus
B. DE CUPERE*
A. LENTACKER
"This text presents research results of the Belgian programme on
Interuniversity Poles of attraction initiated by the Belgian State, Prime
Minister's Office, Science Policy Programıning. The scientific
responsibility is assumed by its authors".
The study of the faunal remains collected at Pessinus was continued
during the exeavation campaign of 1994 (see Ervynck et al., 1993; De
Cupere, 1994) and included the remains that were excavated in sector L,
sector B and sector M (Devreker & Vermeulen, 1994, 1995). Sector L is a
large trench directly east of the mosque in the village of Ballihisar. This
trench provided a complete stratigraphical sequence in the ancient centre
of Pessinus: archaeologicallayers from Late-Phrygian to Byzantine times
are present. Sector B is located in the temple zone of ancient Pessinus;
until now five trerıches have been opened here: BI, B2, B3, B4, BS. The
oldest contexts in this sector date to Middle-Phrygian times, the youngest
to the Ottoman period. The faunal remains collected in both sectors are
discussed below. In sector M, located in the village of Ballıhisar, a local
subsidence led to the exeavation of a probable Ottoman silo and a
Byzantine fireplace. The silo apparently functioned for a long time as a
•
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trap for animals: numerous bones of several small rodents, mostly jerboa
(Allactaga euphratica), were collected here. Possibly the complete
skeleton of a subadult goat (Capra aegagrus f. hircus) also represents an
animal that fell into the silo. Because of the mixed nature of
archaeological artefacts and the impression that also subrecent bones
were preserıt, little attention was paid to this collection.
The compositon of the faunal list from sector L and sector B does
not differ much from those already obtained during previous studies. A
list of the identified species and their numbers is given for each period
found: Phrygian, Hellenistic, Roman, Byzantine, Ottoman (Table I).
Bones belonging to the same individual are counted as one specimen.
Some remarks on the various taphonomic group s that could be
distinguished-intrusives, carcasses and consumption refuse- are made
below.
The remains from ground squirrel (Spermophilus eitel/us)
comprised, among others, a skull in a Byzantine context. The burrowing
habits of ground squirrels imply that these animals can be Iate intrusives
and therefore, rıot contemporaneous with the archaeological layer. The
very good preservation of the skull makes it possible that we are dealing
with a subrecent specimen. The jerboa (Allactaga euphratica) and the
moorish turtle (Testudo graeca) can, for the same reason, be regarded as
intrusives.
Careass remains comprised the bones of two wild animal species. In
a Phrygian context of trench B5A (4th century BC) 26 skelatel elements
oof one individual are identified as the remains of a weasel (Mustela
nivalisı. These include the skull and mandibles, as well as one
shoulderblade, one humerus, two radii, one ulna, vertebrae and ribs.
However elements of the pelvic girdie and the hind legs are missing.
Elements of fox (Vulpes vulpes), such as skull with mandibles (trench Bl,
layer 2), were collected in Roman and Byzantine contexts.
Carcasses of domestic mammals-horse, donkey and dog-were not
rare on the site, and they occur in all periods mentioned above. The most
remarkable of these were the bones of at least two juvenile equid
speciments that were excavated in a Phrygian heart (6th century BC) of
trench B2. In the same context that also contained the skeleton of the
weasel, bones from at least five dogs were collected. Onlyone of these
individuals was more or less complete. The withersheight of this
animal,calculated from a complete tibia (von den Driesch & Boessneck,
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1974) was 51 cm. The shaft of its radius showed a healed fracture.
The majority of the bone collection represents consumption refuse.
The food supplying animals comprised molluscs, fishes, birds, hunted
mammals and. domestic mammals. The bulk of the faunal rernains
studied here belonged to the latter group: sheep iOvis anımon f.aries),
goat (Capra hircus f.aegagrus), cattle (Bos primigenius f.taurus) and pig.
(Sus scrofa f.domestica). Where no distinction could be made between
sheep and goat, the bones are listed as ovicaprines in Table ı.
The analysis of this bone collection shows that sheep and goat
remains dominate throughout the whole occupation period of Pessinus.
The second most important contributor to the bone assemblage is cattle,
followed by pig. Whereas this may seem logic for Roman times (see De
Cupere, 1994) this is not so for the Byzantine period: in a previous study
of the faunal remains from Byzantine material of the "acropolis" at
Pessinus it was shown that cattle seemed to be far more important in
terms of number of fragments and meat consumption than ovicaprines
and pigs (Ervynck et al., 1993). This contradiction may be explained by
the different state of preservation of the bones excavated in sectors L &
B and those collected at the "acropolis". The latter were very brittle,
whereas the preservation of the bones in sectors L & B, with the
exception of some careass remains, was good. This friability may have
caused a partial destruction and disappearance of the skeletons from
smailer animals such as ovicaprines and pig. As a consequence, their
importance with respect to cattle may be largely underestimated.
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Fig.l: General plan of the temple (A) and temenos wall (B), with İndication of trenches
B4, BSa and BSb exeavared in 1994.
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Fig. 7: Late Phrygian pottery from pit 25 in trench B5a.

Fig. 8: General view from the Northeast on trench B5b.
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Fig.ll: Discovery during field survey of recent tomb-robbing within the territory of
Pessinus.
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1994 yıLıNDA EPHESOS'DA YAPILAN KAZı,
ONARıM VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Stefan KARWIESE

*

Avusturyalı ekipler tarafından sürdürülen Ephesos kazılarının 99. yı
lını oluşturan 1994 yılı çalışmaları olağanüstü büyük bir ekibin yardımıy
la yoğun olarak gerçekleştirilmiştir. Geniş kapsamlı prograrnımıza, ilgi
ve kolaylık gösteren izin veren Türk yüksek makamlarının sayesinde yerine getirilebilmiştir. Başta Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Prof.Dr.
Engin Ozgen'e, Kazılar Şubesi Müdürü Osman Ozbek'e ve Bakanlık
temsilcileri Umran Yüğrük'e ve Müge Ozsaygı'ya teşekkürleriniizi sunmak istiyorum. Avusturya Bilim ve Araştırma Federal Bakanlığı, Avusturya Bilimsel Araştırma Destek Fonu, Avusturya Bilimler Akademisi,
Ephesos Dostları Derneği, Pro Epheso ısviçre Vakfı ve Senatör Anton
Kallinger, antropolog, arkeolog, mimar, epigraf, geodet, kıyı coğrafyacı
ve uzman restoratörler ve öğrencileri içeren uluslararası ve özellikle
Türk-Avusturyalı ağırlıklı toplam 73 kişilik heyetimizin çalışmalarını finanse etmişlerdir. Bu yardımcılara ve bütün ekip üyelerine Avusturya
Arkeoloji Enstitüsü adına teşekkür ediyorum.

Agoradaki alan çalışmaları geçici olarak durdurulmuş, P.Scherrer'in
yönetiminde yapılan derin açmalardan çıkan Arkaik ve Erken Roma Imparatorluğu evrelerine ait seramik ve terakotaların incelenmesine devam
edilmiştir. Burada görevli olan W.Mayr, F.Soykal ve S.Zabehlicky çalış
malarını çok ilerletmişlerdir.

Örnekleri olarak burada İ.Ö.7.yüzyıla ait karışık kuşlu kotyle parçave 6.yüzyıla ait bir palmetli tas gösteriyorum.

larını

Artemision' da son yıllarda araştırılan kült kaidesinin etrafındaki ça-
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Iışmalara

A.Bammer tarafından devam edilmiştir. Hafir, burada rastlanan
düzensiz bir çakıl duvarı Miken Dönemi 'ne ait olarak yorumluyor. Eğer
burada ele geçen ve Miken olarak düşünülen, az sayıdaki buluntular gerçekten 2. bin yıla tarihlendirilebilirse, onların varlığı sadece burada buLunduğu düşünülen Miken yerleşimini göstermektedir.
Aluviyon tabakalarından dolayı bu çakıl duvarı, nehre (yani Kaystros'a) karşı bir koruyucu duvar olarak yapılmış gibi görülüyor. Fakat
kum tabakaları, yalnız duvann dışında bulunmamaktadır. Ve duvar, daha
büyük olasılıkla bir çukurun sınırını oluşturmuştur.
Çünkü duvarın içindeki stratigrafi ve buluntular, çukurun 8. ve 7.
yüzyılda kullanıldığını ispat etmektedir. 7.yüzyıla ait buluntulann arasın
da 1993 yılında ortaya çıkan arslan figürlü altın fibulalara eklenen bir dördüncüsü ve iki Lydia elektron sikkesi sözü edilmeye değer önemli rastlantılardır.
Küçük buluntuların genel işlenmesine, U.T.Arıkan, M.Dewailly,
M.Kersclıner ve U.Muss tarafından devam edilmiştir. U. Muss'un Arkaik
yapı plastiği üzerine hazırladığı kitap ise yayınlanmıştır.
Kültür Bakanlığı'nın eski bir isteğine uyularak tüm Artemision
bir galvanize tel örgü içine alınmıştır.

alanı

Damianos Stoası olarak adlandırılan eski Alay Yolu'na ait güzergalıın araştırılmasına 1992 yılında olduğu gibi Magnesia Kapısı 'nın önünde
devam edilmiştir. Çatılı stoaya ve döşemeli geniş yola burada da rastlan-

mıştır. ikisinin yanında ve arasında Hellenistik Dönem' den Geç Roma

Çağı'na dek uzanan
çıkanlnuştır.

birçok mezar evleri de bu

Bu projede küçük

çalışmalar sırasında

buluntuların işlenmesi çalışmalarına

da

ortaya

başlannuş-

tır.

H.Tlıür "Kuretler" caddesindeki çalışmalarına devam ederken antik
çağda Embolos, yani bel, olarak adlandırılan bölgenin aşağı kısmındaki
anıtlar ile uğraşmıştır.
Yalnızca kısmi bir anastylosisi planlanan
başlıklar yerlerine konmuştur.

Hadrianos

Kapısındaki

alt

kata ait
dek
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Bu anastylosis, yalnızca arşitrav
gerçekleştirilecektir.

bölümü üstündeki kemerlerin dibine

Hadrianos Kapısı'nın
anıtın içerisinden çıkan ve
nın ortadan kaldınlması ile

hemen yanındaki heroonun araştırılmasına,
kendisi de tıpkı bir anıt gibi olan incir ağacı
birlikte birçok yeni delil kazanılmıştır.

Böylece anıtın iç yapısı ortaya çıkmış ve bloklar arasındaki seramik
parçaları, heroonun H.Thür tarafından düşünülen "I.0.2.yüzyılın sonu ile
I.yüzyılın yarısı arasındaki tarih kuvvetlerıdirilmiştir.
İncir ağacının

rünüş

kökleri, anitin Dorik alt yapısına (çok romantik bir gövermesine karşın), büyük zarar vermiştir.

Heroonun H.Thür'e göre çizilen aksiometrileri, başlangıçta bir çeş
meyi de içeren ilginç bir Dorik-İonik cepheyi göstermektedir. 1.0.100 yılı
dolayında inşa edilen yapıya ait olduğu bilinen savaş kabartmalarma göre
bu heroon, Ephesos'un efsanevi kurucusu Androklos'un anısına yapıl
mıştır,

Yapının batı kenarındaki açık sahne, "Androkloneion"da beklenecek
kullanılmıştır. Bizans Çağı'nda heroonun önü tekrar bir
çeşmeye çevrilmiştir.

heros kültünde

"Kuretler" caddesinin aynı kenarında bulunan Oktogorı'un yanında
heksagonal biçimde başka bir mezar anıtının kalıntılarına rastlanmıştır.
Bunun yanındaki 2 nolu Yamaç Saray'ın eteğinde eskiden beri dikkat çeken erken bir yapının araştırılması sırasında yine bir çeşme meydana çı
kanlmıştır, Bu çeşrnenin tabanı, harçsız biçimde döşenmiş blok taşlardan
oluşturulmuştur. Yamaca karşı duran arka duvarında Hellenistik aslanağızlan bulunmaktadır.

.. Bütün bu deliller, bize ilginç bir görüntü vermektedir; aşağı yukarı
tO.IOO yıl dolayından itibaren Alay Yolu'nun Embolos'daki kısnunda
birkaç heroon anıtları ve erken mezarlıklar için tipik çeşmeler inşa edilmiştir. Bu durum hem Devlet Agorası'nda hem de Ticaret Agorası'nda
bu dönemde Romalılar tarafından yapılmış resmi veya sivil bir yapının
bulunmadığını, yalnızca mezar yapılarının olduğunu göstermektedir.
Fakat i nolu Yamaç Saray altında C. ve G. Lang tarafından kazanı
lan deliller, bu fıkre uygun gözükmemektedir. Çünkü kuzey kenarının altında geçtiğimiz yıllarda araştırılan daha eski peristilli büyük evin, bir
oturma sarayı olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Üstüne yapılan dalıa geç i nolu Yamaç Saray çapraz Alay Yolu'nun
bu peristilli ev, Ephesos'un hipodamik sis-

güzergahınauymasına karşın,
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temine bağlıdır. Zengin buluntularına göre önemli birine ait olduğu anlaşılan bu ev, olasılıkla şehrin Roma Çağı'ndaki büyümesi ile ilişkilidir.
Çünkü Devlet Agorası'ndaki güney stoada olduğu gibi stylobat ile
birlikte yorıtulmuş Dorik sütun dipleri gösteren peristiIli saray, büyük
olasılıkla erken Augustus dönemine aittir.
Daha sonra üstüne inşa edilen büyük oturma biriminin yeni araştır
malara göre güneydeki büyük Oikos, yani ev sahibinin salonunun, kağıt
üzerinde restitüsyonu yapabilmektedir.
Bu Oikos ile "Kuretler" caddesi üzerindeki büyük peristil
kemer taşıyan ilginç bir atrium bulunmaktadır.
i nolu Yamaç Saray'ıngüneydoğu
ristili de rekonstrüye edilebilmiştir.

köşesindeki

Böylece i nolu Yamaç Saray üzerine
duruma gelmiştir.

arasında

oturma biriminin pe-

hazırlanan geniş kapsamlı yayın

yakında basıma hazır

tS.2.yüzyıl başında Ephesos'un kuzeybatısında hala uzana!! kıyı ba-

takIığının doldurulması

ile kazanılan yeni kara üzerindeki Imparator
Hadrianus'a ithaf edilen Olympieion adlı kutsal alanın Güney Stoası 'nda
500 yılı dolayında inşa edilen Meryem Kilisesi'nin yanındaki Episkopeiorı'da stoanın planını aydınlatmak amacıyla düşündüğüm bir araştırmayı
Y.Yavaş yerine getirmiştir.
Bu araştırmaya göre Olympieion 'un Güney ve Doğu Stoası aynı zamanda yapılmış, fakat sonradan ayrılmıştır. Güney Stoa'nın üç, Doğu
Stoa' nın ise başlangıçta iki nefli olduğu da araştırma sonucundan meydana gelmiştir.

Me/yem Kilisesi 'nin büyük apsisi önünde bulunan mermer sunak
da bu yıl tarafımdan araştırılmıştır. Aslında serbest fakat aşırı
dar bil' biçimde apsis önünde duran bu sunak, beş ayaklı bir masayı taşı
mıştır. Ayakların arasında Olympieion'dan gelen bir meımer kiremitten
yapılan açık kutsal emanetler mahfazası görünmektedir.
kalıntıları

Bu sunak altında kilisenin en eski tabanına ve apsisin mermer döşe
mesi kalıntılarına rastladık. Eski Güney Stoa'nın tabanı üstüne yapılan bu
taban içindeki buluntular, stoanın yapımını tS.426 yılından sonraya tarihlendirmekle birlikte, daha önceki kazılarda ele geçen gerçek, kilisenin
dış duvarlarının temel çukurlarındaki delillere göre ancak 500 yılı dolayında inşa edildiği iddiamı çürütmüyor: çünkü 431 yılından hemen önce
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bir Meryem Kilisesi'nin düşünülmesi çok kuşkuludur. Öte yandan bizim
Meryem Kilisesi'nde, 430 yılının Kasımında İmparator II.Theodosius tarafından emredilen ruhaniler toplantısı için 6 ayda bitirilemezdi.
Birkaç yıldan beri sürdürülen küçük buluntuların
D.Beyll yönetiminde devam edilmiştir.

işlenmesi çalışma

larına

Panayır Dağı'nın kuzey kenarındaki Meter Oreie kutsal alanı, temizlenmiş ve burada F.Soykal tarafından yeni bir araştırmaya başlanmıştır.

1992 yılında Kültür Bakanlığı tarafından stadionda talep edilen onarım çalışmalarına da 1994 yılında başlayabiidik. 1993 yılında henüz çok
az tanınan bu binayı ve onun en hassas noktasını daha iyi bir biçimde öğ
renebildikten sonra kuzeybatıdaki köşede onarım çalışmalarına başladık;
daha önce tiyatroda yaptığımız gibi burada da oturma basamaklarının alt
yapısını titiz bir temizlikten sonra sağlamlaştırabildik.
Batıdaki start binasının önünde Hellenistik öncesi döneme rastladık.
Onun cephesi daha sonraki tanzime çok benzemektedir. Bazı detaylarına
göre bu birinci "Aphesis" Lysimachos dönemine bile ait olabilecekti.

. .. "Aphesis" önünde açılan bir plankarede kayaya dek kazı yaparak
1.0.7./6. yüzyıla rastladık. Bu noktada hem Ionik akropolise hem de Arkaik Kutsal Alay Yolu'na çok yakın olduğumuzu biliyoruz.
Stadionun güneyindeki oturma basamaklarının altında beklenmeyen
bir temiz su kanalı geçmektedir. Bu ilginç yapı, Panayır Dağı'nın kenarında kısmen görünen akvedüktün devamı olmalıdır.
Kuzeybatıdaki

tonozun önünde rastlanan ve bir Bizans kilisesine ait
atriumun kazılmasına devam edilmiştir. Efes'teki diğer
binalar ve özellikle kiliseler gibi bu yapı da, sikkelere ve P.Tumovsky tarafından başlanan seramik incelenmesinin ilk sonuçlarına göre olasılıkla
654/5 yılında düzenlenen Arap saldırısı sırasında yıkılmıştır.
olduğu anlaşılan

Buradaki

çalışmaları

G.Wlach ve G.Mandıralıoğlu

yürütmüşlerdir,

Tiyatroda yine 1992 yılında Kültür Bakanlığı tarafından istenen onarım çalışmalarına devam edilmiştir. Kuzeydeki analemada stadionda yapıldığı gibi oturma basamaklarının alt yapısı sağlamlaştırılmıştır. Bu şe
kilde kaybolma tehlikesinde bulunan, şimdiye dek bilinmeyen kerkides
gibi birçok önemli detaya rastlanarak önemli deliller kurtarılabildi. Bu
sağlamlaştırma çalışmalarında geçici bir sonuca ulaşılabildiği için Tiyatronun kısmen ziyaretçilere tekrar açılması mümkün olmuştur.
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Kuzeydeki

analemanın yıkım dolgusunda

çok ilginç bir bulgu ortaya

çıkmıştır. Buradan Koilon'a giden tünelli bir çıkış, olasılıkla 1.S.262 yı

lında meydana gelen depremden dolayı yıkıldıktan sonra onun yerine daha dar bir geçit inşa edilmiştir. İkinci bir depremden dolayı (belki
1.S.4.yüzyllda) bu çıkış da yok edilip tamamen iptal edilmiştir. Tüm bu
yeni bulgunun takip edilmesi çok ümit verici olsa da, bu geçitin ağızının
iki diazoma arasından çıkması gerçek yapının araştınlmasmı heyecanlandırmaktadır.

Yaklaşık 100 yıldır açıkta duran sahne binasının mermer blokları, hava ve modern kullanım koşullanndan dolayı büyük zarar görmüştür. Taş
ların yüzeyinin korunması için ne gibi tedbirlerin gerektiğini öğrenebil
rnek için titiz bir analiz gerekmektedir.

Tiyatrodaki çalışmaları, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi
1.Ataç ve Yardımcısı H.Cevizoğlu ile birlikte gerçekleştirdik. Fakat bu
yapı çok önemli olduğu için bir partner daha arayarak EUROCARE vası
tasıyla bu kurumun Türk temsilcisi ile temas kurduk. Gereken finansman
sağlanabilirse, tiyatronun kazılma, araştınlma ve onanlması birkaç yıl
içinde bitirilebilecektir.
2 nolu Yamaç Saray'da gereken sürekli restorasyon çalışmalarına
plana göre devam edilirken, Kültür Bakanlığı'nın isteği üzerine Yedi
Uyuyanlar mezarlığında da koruma tedbirleri almak zorunda kaldık. Bu
dünya ünlüsü kutsal alana en büyük zarar veren ziyaretçilere karşı bir
galvanize tel örgü ile kapattıktan sonra tehlikeli durumdaki tonoz fresklerini sağlamlaştırmayabaşladık.
Genel konservasyonunun önemli bir parçası, örenyerinin çevre temizliği olmaktadır. 1993 yılında başladığımız bitki ve özellikle incir
ağaçlarına karşı sürdürülen savaş artınlmışur. Burada yalnız harabeIerin
daha iyi görünmesi değil, yangın tehlikesini azaltmak sözkonusudur.
Fakat ağaçlar, Vedius Hamarnı'ndaki büyük duvarlarda olduğu gibi
her yerde büyümektedir. Onların ortadan kaldınlması, bir perdenin açıl
ması gibi etkileyici olmaktadır. Ve belli çalılık altında belki çoktan beri
gözükınemiş bir imparatorun kült salonu bile ortaya çıkabilecektir.
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü bu yıl, Ephesos'ta.I895 yılında başla
dığı çalışmalann 100. yıl dönümünü kutlayacaktır. Imparatorların çağı
geçmiş olmasına karşın, sizi Efes 'te planladığımız mütevazi kutlama törenimize davet etmek isterim.
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