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1996 YILI PAŞALAR KAZISI

BernaALPAGUT'

1996 yılı 13. kazı sezonu çalışmaları 10.07.1996 tarihinde başlamış

15.08.1996 tarihinde sona ermiştir. Gözlemci olarak Bursa Müzesi'nden
Arkeolog Koncagül Hançer ve Asuman Güngör'ün katılımı ile 9 öğrenci

ve 6 işçiden oluşan kazı ekibinin işbirliği ile kazı çalışmaları başlamıştır.

Kazının bilimsel ekibinde ProfDr. Berna Alpagut (Kazı Başkanı),

Araş.Gör. Hürkan Çelebi (Kazı Başkan Vekili), Araş.Gör.Dr. Ayhan
Ersoy, Araş.Gör. Dr. Hüseyin Türk, Araş.Gör. İnsaf Gençtürk, Araş.Gör.
Arzu Güngör ve Araş.Gör, Asuman Mermer yer almıştır. Öğrencilerden

Banu Taşçı (FotoğrafSorumlusu), Zeynep Bostan, İlker Üresin, Duygu
Dalkılıç, Sıdıka Gamze Erbil, Abdül Rahim Erdoğan, Bülent Duman,
Erdinç Özkan ve Timuçin Yılmam katılmıştır.

Karelerdeki Çalişmalar (P2, P3 ve P4 kazı alanları)

P2: 1996 yılında toplam 5 adet lxI m'lik kareler üzerinde çalışıl

mıştır (Plan: 1). 1995 yılında üst toprağı alınan kareler üzerinde yeni
yükseltiler alınmış ve plana işlenmiştir. Karelerin başlangıç yükseklikleri
datuma göre -50 cm.den başlatılmıştır.

• Pro[ Dr. Berna ALPAGUT, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Paleoantoropoloji Anabilim Dalı Başkanı, ANKARA
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P3: i 995 yılında iş makineleri yardımı ile üst toprak temizliği ya
pılmıştır. i 996 yılında ise kareleme (grid) işlemi oluşturulmuş ve karele
rin başlangıç yükseklikleri datuma göre -2 cm.den başlatılmıştır. Toplam
6 adet lxI m.lik kareler i 996 yılında alt kalkerli silt seviyesinin üzerinde
bırakılmıştır. i 997 sezonunda bu karelerin kazılması tamamlanacaktır.

P4: Üst toprak temizliği, 1995 kazı sezonunda iş makineleri yardımı

ile yapılmış olan P4 lokalitesinde, üst kalkerli seviye oldukça yüksek
olduğu için, kareleme yapılmadan kazılmıştır. Bu lokalitede iki öğrenci

ve bir işçi çalışmıştır.

Gridlenen bölgelerden P2 lokalitesinde A, B, C, D karelerinde ve P3
lokalitesinde F, G, H, i karelerinde çalışılmıştır. i 996 kazı sezonunda P2
ve P3 lokalitelerinde toplam 15 karede kazı çalışmaları sürdürülmüştür.

Kazının birinci gününden başlayarak, periyodik aralıklarla genel
fotoğraflama işlemleri yapılmış, ayrıca kazı sırasında bazı fosillerin in
situ fotoğrafları da alınmıştır. 6.08. i 996 tarihinden itibaren de karelerden
gelen fosillerin restorasyon işlemlerine laboratuarda başlanmıştır.

Karelerdeki üst kalkerli silt ünitesi oldukça zor kazıldığından, kazı

çalışmaları başlangıçta ağır işlemiştirve fosil sayısı azdır. Kalker tabaka
sının bitmesiyle fosil sayısında artış başlamıştır. İlk günden itibaren kazı

çalışmalarında çıkan sediman toprağı (her bir karenin ayrı ayrı olmak
üzere) yıkama havuzunda elenerek gözden kaçan fosiller toplanıp

kataloglanmıştır.

Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Paşalar ören yerinde Kültür Ba
kanlığı adına Prof.Dr. Berna Alpagut'un başkanlığında yapılan i 996 yılı

13. kazı sezonunda toplam i 126 adet fosil çıkarılmıştır.

A-10 karesindeki çalışma 15.07. i 996 tarihinde başlamış, i 1.08.1996
tarihinde sona ermiştir. Karede kazıya başlama yüksekliği -2 cm., bitiş

ise -198 cm. dir. Elenen kova sayısı 27, bulunan hominoid sayısı 6, bulu
nan toplam fosil sayısı ise 118'dir. Bu karede Erdinç Özkan çalışmıştır.

A-11 karesindeki çalışma 14.07.1996 tarihinde başlamış, 14.08.1996
tarihinde sona ermiştir. İlker Üresin tarafından kazısı yapılan karenin

2



başlama yüksekliği ii cm., bitiş yüksekliği ise -200 cm. dir. Elenen
kova sayısı 82'dir. Toplam fosil sayısı 150 olup biri hominoiddir.

B-lO karesindeki çalışma 14.07.1996 tarihinde başlamış, 6.08.1996
tarihinde sona ermiştir. Kazıya başlama yüksekliği -2 cm., bitiş yüksekli
ği -172 cm. dir. Elenen kova sayısı 54, toplam fosil sayısı 129 adet olup
bunlardan Tsi hominoid'tir. Bu kare Bülent Duman tarafından kazılmış

tır.

B-LL karesinde çalışma 16.07.1996 tarihinde başlamış, 12.08.1996
tarihinde sona ermiştir. Başlama yüksekliği -2 cm., bitiş yüksekliği -198
cm' dir. Elenen kova sayısı 72, toplam fosil sayısı 131 olup bunlardan 4'ü
hominoid'tir. Duygu Dalkılıç tarafından kazılmıştır.

C-LO karesi 14.07.1996 tarihinde kazılmaya başlanmış, 11.08.1996
tarihinde sona ermiştir. Başlangıç yüksekliği - LO cm., bitiş yüksekliği>

169 cm. dir. Toplam 62 kova elenmiş ve 141 adette fosil ele geçmiştir.

Kazı çalışmaları Abdül Rahim Erdoğan tarafından sürdürülmüştür.

C-LL karesi 16.07.1996 tarihinde kazılmaya başlamış, 11.08.1996 ta
rihinde bitmiştir. Kazıya başlama yüksekliği 25 cm., bitiş ise -171
cm' dir. Bu karede toplam 62 kova kum elenmiş ve toplam 119 adet fosil
bulunmuştur. Bunlardan 5'i hominoid'tir. Bu kare Sıdıka Gamze Erbil
tarafından kazılmıştır.

D-lO karesi 14.07.1996 tarihinde kazılmaya başlamış, 03.08.1996 ta
rihinde sona ermiştir. Başlangıç yüksekliği -1Ocm., bitiş yüksekliği -162
cm' dir. Elenen kova sayısı 23, hominoid sayısı 4, toplam fosil buluntu
sayısı ise 112 tanedir. Abdul Rahim Erdoğan tarafından çalışılmıştır.

D-ll karesi 23.07.1996 tarihinde kazılmaya başlamış, 11.08.1996 ta
rihinde sona ermiştir. Kazıya başlama yüksekliği -25 cm., bitiş ise -161
cm' dir. Elenen kova sayısı 49, hominoid sayısı 5, toplam fosil sayısı ise
134'dür. Sıdıka Gamze Erbil tarafından kazılmıştır.

F-ll karesinde kazıya 14.07.1996 tarihinde başlanmış ve 5.08.1996
tarihinde sona ermiştir. Başlangıç yüksekliği -49 cm., bitiş ise -120 cm.
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dir. Elenen kova sayısı toplam 8, fosil sayısı ise 3 i adettir. Arzu Güngör
tarafından çalışılmıştır.

F-12 karesi 23.07.1996 tarihinde kazılmaya başlanmış, 5.08.1996 ta
rihinde sona ermiştir. Başlangıç yüksekliği -90 cm., bitiş yüksekliği -11 O
cm.dir. Ayhan Ersoy tarafından kazılan kareden toplam 12 kova elenmiş

ve 15 fosil ele geçmiştir. Bunlardan biri hominoid'tir.

G-11 karesi 24.07.1996 tarihinde kazılmaya başlanmış, 05.08.1996
tarihinde bitmiştir. Karede kazı başlama yüksekliği -52 cm., bitiş yük
sekliği -165 cm.dir. Toplam 39 kova elenmiş ve 25 adet fosil ele geçmiş

tir. Hüseyin Türk tarafından çalışılmıştır.

G-12 karesi 21.07.1996 tarihinde kazılmaya başlanmış, 27.07.1996
tarihinde sona ermiştir. Başlama yüksekliği -42 cm., bitiş ise -105 cm.dir.
Toplam 10 kova elenmiş ve 3 adet fosil ele geçmiştir. Arzu Güngör tara
fından çalışılmıştır.

H-ll karesi 23.07.1996 tarihinde kazılmaya başlanmış, 05.08.1996
tarihinde sona ermiştir. Karede kazıya başlama yüksekliği -49 cm., bitiş

ise -116 cm' dir. Elenen kova sayısı 27 olup, toplam 43 fosil ele geçmiş

ve bunlardan biri hominoid'tir. İnsaf Gençtürk ve Banu Taşçı tarafından

çalışılmıştır.

1-11 karesinde kazıya 20.07.1996 tarihinde başlanmış, 13.08.1996'da
sone ermiştir. Karede kazıya başlama yüksekliği -49 cm., bitiş ise -125
cm' dir. 10 adet kova elenmiş, toplam 64 adet fosil ele geçmiştir. Kare
Asuman Mermer tarafından kazılmıştır.

P4 lokalitesi 28.07.1996 tarihinde kazılmaya başlamış, 13.08.1996
tarihinde sona ermiştir. Fosil buluntu sayısı 52 tanedir. Zeynep Bostan,
Timuçin Yılmam ve işçi Ali Tacer tarafindan kazılmıştır.

Paşalar kazısı çalışmaları 15.08.1996 tarihinde sona ermiştir. Kazı

çalışmalarına 1997 yılında devam edilecektir.
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Buluntuların Değerlendirilmesi

i 996 yılında toplanan 1126 fosil kataloglanmış ve karelere göre
faunal dağılım grafikleri yapılmıştır (Grafik 1-18). Faunal dağılım gene
line göre Artiodactyla takımı % 68 oranı ile en büyük dilimi oluşturmak
tadır. Bu sonucun i 984 yılından beri hiç değişmediği görülmektedir.

i 996 bulgularında %2'lik oranda bulunan Proboscidean takımı en az
dağılımı vermektedir. Primatlar açısından ise %3' lük oran diğer yıllara

göre düşüktür. Postcrania, mandibula parçaları ve izole dişlerle sınırlıdır.

Anadolu'nun önemli fosil primat' lokalitesi olan Paşalar, izole
hominoid diş koleksiyonu ile dünya primat kuşağındaki ilk sırayı halen
korumaktadır. Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir köprü konumunda
olan Anadolu'muzda Miyosen primatları evrimlerini gerçekleştirmiş ve
günümüzden i 5 milyon yıl öncesinde başlayarak Orta Anadolu Sinap
Formasyonu (yaklaşık LO milyon yıl) ile varlığını sürdürmüştür.

Gelecek yıllarda primat fosilli lokalitelerin sayısalolarak artacağına

inanıyoruz ve bu konuda gereken desteği bakanlığımızdan bekliyoruz.

KAYNAKÇA

ALPAGUT, B. 1995. Paşalar Kazısı. T.c. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ye Müzeler Gn.Md.
Kazı Sonuç/arı Top/an/ısı Bildirileri. Ankara.
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1995 VE 1996 YILLARI KARAİN KAZıLARı

1. YALÇINKAYA'
H. TAŞK/RAN
MKARTAL
MB. KÖSEM
K. CEYLAN
CMEREK
A.L. ATICI
MOTTE

24.07.1995-15.09.1995 ve 27.07.1996-06.09.1996 tarihleri arasında

yapılan Karain kazılarıı; Kültür Bakanlığı'nın, Dil ve Tarih-Coğrafya

Fakültesi Dekanlığı'nın ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın parasal
destekleri ile gerçekleştirilmiştir"

Kazılar sırasındaki uzmanlar grubunu; bu yazının yazarlarının yanı

sıra Liege Üniversitesi'nden J.-M.Leotard, VAncion, 1.Jadot, J.
N.Anjs1in; Harvard Üniversitesi'nden O'Bar-Yosef Boston Üniversite
si'nden P.Goldberg; Gent Üniversitesi'nden LLopez-Bayon; Fransa
CNRS'den A.Emery-Barbier; Arizona Üniversitesi'nden Aaron Stutz

,

1

2

Prof Dr. Isın YALÇlNKAYA,Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Cografya Fakültesi
PrehistoryaAnabilim Dalı, Sılıhiye-ANKARA

XVIII. Kazı Sonuçlan Toplantısı kitabında Karain kazılarının on yıllık birdeğerlendirmesini
yaptığımız için, 1995 yılı kazı raporunu da bu sayıda sunuyoruz (Yalçınkaya ve diğerleri,

1997).
Adı geçen kunımlann yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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oluşturmuştur'. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim
Dalından yüksek lisans ve lisans öğrencileriyle yabancı uyruklu öğrenci

ler de kazı ekibinde yer almışlardır". Kültür Bakanlığı'nı i 995 yılında

Etnografya Müzesi araştırmacılarındanC.Baykal Aydınbek; 1996 yılında

ise Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden E.GÖkhan Bozkurtlar
temsil etmiştir'.

1995 - i 996 yılları kazı etkinlikleri, kazı öncesi hazırlık çalışmaları

ve kazı sonrası çalışmalarının yanı sıra;

i. E Gözü kazıları,

II. B Gözü düzenleme çalışmaları ve kazısı,

III. Laboratuar ve arkeometri çalışmaları olmak üzere üç kategoride
açıklanabilir.

1. E GÖZÜKAZıLAR!

"Kökten Salonu" adıyla da anılan E Gözü 'nde i 995 yılında ana dol
gu ve doğu profilinde; 1996 yılında ise yalnızca ana dolguda çalışılmıştır

(Çizim: 1 , 2).

1.1. Doğu Profili Kazısı

1994 yılı kazı sezonunda, doğu profilinde dikey planda bir kazı ya
parak anakayaya ulaşmak, böylece E Gözü için tam bir stratigrafi elde
etmek amaçlanmıştı. Bu amaçtan yola çıkılarak, J 14 Karesi'nde 81. ar-

3 Adı geçenlere değerli bilimsel katkılannelan ötürü teşekkürlerimizi yineliyoruz.
4 Kazıların her aşamasında büyük bir özveriyle çalışan Hüseyin Ay, Gökhan Mustafaoğlu.

Neyir Kolankaya.ÖzlemKoç, Aysnn Tanış, Şehime Atabey, Nuray Albas, Yeşim Ozan, Fi
gen Ertnğrul, HülyaAteş, Gürdal Delioğlu, Tolga Tan, Bülent Sayın, Aylin Gülgeç, Sabahat
Gül, Sevda Şahiner, Esra Akbabaöz,Ebru Çetintaş. Halime Karakuz, Orkun Urhan, Nnrgül
Çınar, Mehmet Genç, Mithat Yurdakul,Bora Cem Sevencan, Uğursay Tolga Gürsoy, Tolga
Çiftçi, Ünver Göçen, Hale Sundu,Burcu Özaslan, Evsan Temel, Deniz Şahin, Başak Ora!'a
teşekkür ediyoruz.

5 Her iki temsilci de ekiple büyük bir uyum içinde görevlerini sürdürmüşlerdir; kendilerine
teşekkür1erimizi sunuyoruz.
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keolojik seviyenin tabanına kadar inilmişti (Yalçınkaya, 1996: 54-55).
Bu amaç doğrultusunda i 995 sezonunda da aynı karede kazılara devam
edilmişti. Ancak burada kazıya başlamadan önce, J 12 Karesi'nde, daha
önceki yıllarda -8.00 m. kotunda ortaya çıkmış olan bir dikit kökünün
kazılarakkaldırılmasıgerekmişti. Zira J 14 Karesi'nde çalışılması duru
munda, yarısı kesitin dışında bulunan bu dikit kökünün yerinden kurtula
rak, kazı yapanlar için tehlike oluşturması söz konusu idi. Bu nedenle
öncelikle J 12 Karesi'nin 27. arkeolojik seviyesi kazılmış ve dikit kökü 
8.10 m. kotunda yerinden alınmıştır. Daha sonra J 14 Karesi'nde -14.50
ın. kotuna yani 91. arkeolojik seviyenin tabanına kadar iniImiştir (Çizim:
3 , 4). doğu profili'nde kazılan kare, jeolojik ve arkeolojik seviyelerle
bunların başlangıçve bitiş kotları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

TABLO/
.

DOGUPROFİLİ KOT(cm.)

Kare GH AH Başlangıç Bitiş

J 12 III. i /III.2 27* -800 -810

J 14 V 82,83* -1350 -1370

J 14 VI 84,85,86,87,88,89,90,91 * -1370 -1450

Burada 83. arkeolojik seviyenin tabanında, ana dolguda henüz göz
lemlenmemiş olan Vl, jeolojik seviye ortaya çıkmıştır. J 14 Karesi'nde
kazılan seviyelerin tümü arkeolojik açıdan steril bir görünüm sergile
mektedir.

1.2. Ana Dolgu Kazıları

Ana dolgunun i 995 yılında güney ve doğusundaki (Çizim: i); 1996
yılında ise kuzey ve yine doğusundaki kareler kazılmıştır (Çizim: 2).
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1.2.1. 1995 Yılı Kazıları (Çizim: i)

Ana dolgunun güney ve doğusunda kazılan kareler, jeolojik ve arke
olojik seviyelerle bunların başlangıç ve bitiş kotları aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir:

TABLO II

ANADOLGU KOT(cm.)

Kare GH AH Başlangıç Bitiş

E ı s nI.2.1 33 -840 -850

E 15 III.2.1ıın.3 34 -850 -860

E 15 ILU 35* -860 -870

F LS nI.2 30 -810 -820

F 15 III.2/III.2.1 31 -820 -830

F 15 III.2. i 32,33,34 -830 -860

F 15 III.2.lıın.3 35* -860 -870

G 15 III.2 30 -810 -820

G 15 III.2.1 32,33 -830 -850

G LS III.2.IIIIU 34 -850 -860

G IS nu 35* -860 -870

HIS III.2.llınJ 34 -850 -860

H LS III.3/III.4 35* -860 -870

i 15 III.5 40 -910 -920

i 15 III.5/III.6 41,42 -920 -940

i 15 III.6 43 -940 -950

LLS III.6/IV.1 44 -950 -960

i 15 IYı/IY2 45* -960 -970

116 nI.2.1 32 -830 -840

i 16 III.2.llın.3 33 -840 -850
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ANADOLGU KOT(cm.)

Kare GH AH Başlangıç Bitiş

i 16 HI.3 34 -850 -860

116 III.3/III.4 35 -860 -870

i 16 IllA 36, 37, 38 -870 -900

116 III.4/III.5 39 -900 -910

ll6 III.5 40 -910 -920

i 16 III.5/III.6 41 -920 -930

116 III.6/lV. 1 42,43 -930 -950

116 IV.I!IV.2 44 -950 -960

116 IV.2 45* -960 -970

117 III.2.1 31,32 -820 -840

i 17 III.3 33,34 -840 -860

i 17 III.3IIII.4 35 -860 -870

117 IllA 36,37 -870 -890

117 III.4/III.5 38 -890 -900

117 III.5 39 -900 -910

i 17 III.5/III.6 40,41 -910 -930

i 17 III.6/IV.1 42 -930 -940

i 17 IV.I!IV.2 43* -940 -950

i 18 IIU.1 30,31,32 -810 -840

i 18 III.3 33,34 -840 -860

i 18 III.3/III.4 35 -860 -870

i 18 III.4/III.5 36 -870 -880

i 18 III.5/lII.6 37,38 -880 -900

i 18 III.6/IV.1 39,40,41 -900 -930

ll8 IV.I!IV.2 42 -930 -940
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ANADOLGU KOT(cm.)

Kare GH AH Başlangıç Bitiş

i 18 IV.2 43* -940 -950

119 III.2.1 32 -830 -840

119 n1.3 33 -840 -850

i 19 IIIA 34 -850 -860

i 19 III.4/III.5 35 -860 -870

Il9 III. 5/III.6 36,37 -870 -890

i 19 III.6/IY. 1 38,39 -890 -912

i 19 IV.L 40,41 -912 -930

i 19 IY.2 42,43* -930 . -950

1.2.1.1. Güney Yönündeki Kazılar

Öncelikle güney yöndeki kareler kazılmıştır. Bu alandaki kazılara ilk
kez 1992 yılında başlanmış ve çeşitli karelerde (I 16, I 17 ve I 18) belirli
seviyelere kadar iniimiştir (Yalçınkaya, 1994: 24-25). 1995 yılında ise,
aynı karelerde ve 32. arkeolojik seviyeden itibaren ortaya çıkan I 19 Ka
resi'nde derinleşmeyedevam edilmiştir (Çizim: 5).

Bu kısımdaki en ilginç buluntu I 18 ve 19 kareleri arasında ortaya
çıkan bir fıl kalıntısıdır. İskeletin büyük 'bir kısmı eski kazılar sırasında

kaldırılmıştır. Geriye kafatasından önemli bir kısım kalmıştır. Ancak bu
da dolgular içinde bir hayli tahrip olmuştur. Antalya Müzesi'nde teşhir

edilmekte olan bir tos dişi ile bacak kemiği, büyük bir olasılıkla bu bireye
ait olmalıdır. Kalıntının çevresinde radyolarit ve çakmaktaşı aletlere
rastlanılmıştır. Bu ise, fii kalıntısının oturma tabanı üzerinde olduğunun

göstergesidir. Diğer arkeolojik seviyelerin taş endüstrilerinden farklı olan
bu malzeme, filin alt tabakalara ait olabileceğini düşündürtmektedir. Fil
katından ayrıca çok sayıda koprolit (taşı! pislik) de ele geçmiştir. Kalıntı

nın çevresindeki sedimanlarda ise kuvvetli bir alterasyon dikkati çek
mektedir.
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1.2.1.2. Doğu Yönündeki Kazı/ar

Bu yönde E 15, F 15, G 15, H 15 ve 115 kareleri kazılmıştır (Tablo:
II). Bunlardan E 15 ve i 15 tam kareolmayıp, kare parçacıkları halinde
dirler (Çizim: 1). 45. arkeolojik seviyenin (IY.I1IY.2) tabanına kadar
inilen i 15 Karesi' nin dışında diğer karelerde III.3/IIlA'üncü jeolojik
seviyede 35. arkeolojik seviyenin tabanına kadar iniimiştir (Çizim: 6).

Bu sektördeki en önemli saptama, bir "oturma tabanı"nın açığa çıka

rılmış olmasıdır. Ocak kalıntısını da içenin bu taban, dolgu içinde batıya

doğru uzanmaktadır. Buluntuların dağılım durumu, önümüzdeki yıllarda

bu alanın tamamen açılması ile açıklık kazanacaktır. İskan katlaşımı ö-:

zellikle 30. ve 34. arkeolojik seviyeler arasında yoğunlaşmaktadır. Bu
kısımda saptanan çok sayıdaki yontma artıkları ve çekirdekler; bu oturma
tabanının bir işlik yeri olarak kullanılmış olabileceği izlenimini vermek
tedir.

Ana dolgu kazılarından ele geçen yontma taş endüstri topluluğu,

tekno-tipolojik açıdan tamamen Karain ya da Zagros tipi rnousterien'i
temsil etmektedir. Uç ve kenar kazıyıcılar, dişiemeli aletler dikkati çeken
aletlerdir. Disk biçimli çekirdekler en fazla temsil edilen üretim artıkları

dır (Çizim: 7, 8,9). Bunların yanı sıra açığa çıkarılan kemik bir bız, şayet

Orta Paleolitik seviyelere entrüzyon yoluyla inmemiş ise, bu dönem için
oldukça önemli bir buluntudur.

/.2.2. 1996 Yılı Kazı/arı (Çizim: 2)

1996 yılı E Gözü kazılarına yalnızca Ana dolguda devam edilmiştir.

Bu çerçevede, çok tahrip olmuş olan kuzey yönünde ve doğu yönünde
toplam dokuz karede çalışılmıştır. Her iki yönde kazılan kareler, jeolojik
ve arkeolojik seviyelerle bunların başlangıç ve bitiş kotları aşağıdaki

tabloda özetlenmiştir.
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TABLO!!!

!996KARAİNE GÖZÜ KAZILARI (ANA DOLGU)

Kare GH AH Başla.Koıu BitişKolu
(cm.) (cm.)

EI5 lII.3 36,37 -870 -890

EI5 IIIA 38 -890 -900

EI5 III.4/III.5 39* -900 -910

FI5 lII.3 36,37 -870 -890

FI5 IIIA 38 -890 -900

FI5 III.41lll.5 39* -900 -910

GI5 llI.3 36,37 -870 -890

GI5 IIIA 38 -890 -900

GI5 III.4/III.5 39* -900 -910

HI5 lII.3 36 -870 -880

HI5 III.3/IIL4 37 -880 -890

HI5 IIIA 38 -890 -900

Hl5 IIL4/IIL5 39* -900 -910

EI6 mı 27,28,29 -780 -810

EI6 IIL2 30,31,32 -810 -840

EI6 III.21llI.2. i 33,34 -840 -860

EI6 IIL2. i /lII.3 35 -860 -870

EI6 lII.3 36 -870 -880

EI6 III.31lllA 37* -880 -890

FI6 IILI 27 -780 -790

FI6 IILI/IIL2 28 -790 -800

FI6 III.2 29 -810 -820

FI6 III.2ILLL.2.1 30,30(ek) -810 -830

FI6 IIL2.1 31,32,33 -830 -850

FI6 III.2. i illI. 3 34,35* -850 -870
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1996KARAİNE GÖZÜ KAZILARI (ANA DOLGU)

Kare GH AH Başla.Kotu BitişKotu
(cm.) (cm.)

E17 nu 28 -790 -800

El7 ILI.2 29,31 -800 -830

E17 ILI.2/IlI. 2.1 32 -830 -840

E17 n1.2.1 33,34,35* -840 -870

P17 ILI. 1 26,27 -770 -790

P17 IlI.1Il1I.2 28 -790 -800

P17 ILI.2 29,30,31 -800 -830

P17 IlI.2/IlI.2.1 32 -830 -840

P17 ILI.2. 1 33 -840 -850

P17 IlI.2.1Il11.3 34,35* -850 -870

P18 11.2 25,26 -760 -780

P18 IlI.1IIlI.2 27 -780 -790

P18 ILI. 1 28 -790 -800

P18 ILI.2 29,30,31,32 -800 -840

P18 n1.2.1 33* -840 -850

1.2.2.1. Doğu Yönündeki Kazı/ar

Bu yönde E 15, P 15, G 15 ve H 15 olmak üzere dört karede çalışıl

mıştır (Tablo: III). Kazıya öncelikle P 15 Karesi'nin 36. arkeolojik sevi
yesinin kaldırılmasıyla başlanmıştır. Bu alandaki karelerin tümü 39. ar
keolojik seviyenin tabanına kadar kazılmışlardır (Çizim: 10). Kazılar

sırasında bu alanda çatlak, oyuk, konkresyon ve kalsit kuşağı gibi doğal

oluşumlarla karşılaşılmıştır.

Sözkonusu karelerin tabakalarından ele geçmiş olan buluntular,
benzer özellikler göstermekle birlikte, daha üstteki seviyelerin buluntu
topluluklarından farklıdırlar. Koprolit, radyolarit çakıllar ve kömür ka
lıntılarının yanı sıra, kalın radyolarit yongalar üzerine basamak puleuklu
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düzeltilerle yapılmış kenar kazıyıcılar dişIemeli aletler ve gaga aletler bu
buluntu topluluğunu "Charentien"e bağlamaktadır (Çizim: ll).

1.2.2.2. Kuzey Yönündeki Kazılar

Bu alanda E 16, F 16, E 17, F 17 ve F 18 kareleri kazılmıştır (Tablo:
Ill.; Çizim: 12). Bu sektörde buluntular açısından en zengin seviyeler, 27.
ve 30. arkeolojik seviyeler arasındadır. 30 ve 32. seviyeler arası ise yer
yer konkresyonlu bir yapı göstermekle birlikte, antropojenik özellikler de
dikkat çekmektedir. Özellikle 30. ve 31. seviyelerdeki yanmış radyolarit
parçaları, çeşitli taş aletler, bir işlik yeri .ve ocağın bulunduğunu düşün

dürtmektedir. 3 ı. seviyeden itibaren arkeolojik buluntular azalmakta,
dolgu steril bir görünüm sergilerneye başlamaktadır.

F 16 Karesi'nin 29. ve 30. arkeolojik seviyelerinden ele geçen su ay
gın çenesi, paleoekolojinin ve beslenme modelinin tanımlanması açıla

rından önemli bir veri oluşturmaktadır.

Kuzey yönündeki karelerin, arkeolojik açıdan zengin olan seviyeleri;
uçlar, kenar kazıyıcılar, levallois yonga ve çekirdekler, özellikle de disk
biçimli çekirdeklerin yoğunluğuyla dikkati çekmektedirler. Bu parçalar
Karain ya da Zagros tip mousterien'i nitelendirmektedir (Çizim: 13, 14).

Sonuç olarak, her iki sezondaki kazılardan elde edilen endüstri top
luluklarına genel bir bakış yapıldığında iki farklı kültür silsilesinin bir
birlerini izledikleri görülür: Jeolojik seviye llL.2.1 ile başlayan ve lll.4'e
kadar devam eden arkeolojik seviyeler, Karain ya da Zagros tip
mousterien verirken, lllA'den itibaren Quina tip mousterien (Charentien)
başlamaktadır.

1.2.2.3. İnsan Kalıntıları

1996 yılının en önemli buluntusu Neanderthal insanlarına ait kalın

tılardır. Bilindiği gibi, Karain Mağarası geçmiş yıllarda, insan evriminde
ve yayılımının açıklanmasında çok önemli bir yer tutan Neanderthal in
sanıarına ait bir dizi diş kalıntısı vermişti. Bu yıl bu kolleksiyona F 17
Karesi'nin 3 ı. arkeolojik seviyesinden alt çene parçası; F 1Tnin 29. ve
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30., F 18'in 29. arkeolojik seviyesinden parmak kemikleri ve E 15 Kare
si' nin 38. arkeolojik seviyesinden kuzeybatı-güneydoğu yönünde "in
situ" durumda bir bacak kemiği parçası ele geçmiştir". Bu türden bulun
tulardaki sayısal artış, Karain Mağarası'nın Anadolu ve Yakındoğu

prehistoryası açısından önemini bir kez daha gündeme getirmiştir.

Il. B GÖZÜ ÇALIŞMALARIve KAZISI

İ.K. Kökten tarafındanB Gözü'nde yapılmış olan kazılar, uzun bir a"
radan sonra, 1985 yılında yeniden başlatılmış ve yalnızca bir sezon sür
müştür (Yalçınkaya, 1987: 22-25; Albrecht, 1988).

Bir yandan Karain'in genel kültürel stratigrafisini, öte yandan Karain
ile Öküzini'nin arasındaki bağıntıyı anlayabilmek amacıyla, 1996 kazı

sezonunda Karain B'deki kazılara yeniden başlanması öngörülmüştür.

11.1. 1995 Yılı Düzenleme Çalışmalan

B Gözü kazısını başlatabilmek için burada geniş kapsamlı bir hazır

lık çalışmasının yapılması gerekmekteydi. Bu gereksinmeden yola çıkıla

rak teknik ve biçimsel açılardan bazı düzenleme çalışmaları gerçekleşti

rilmiştir.

Bu bağlamda; öncelikle parselasyon çalışmaları yapılmıştır. Daha
sonra 1985 yılı kazısı profilini örten taş ve naylonlar kaldırılmış, gözün
içi temizlenmiştir. En son olarak da, B Gözü'nün ana girişi ve B 'yi C
Gözüne bağlayan giriş kapatılmış ve böylece ziyaretçilerin dolguları tah
rip etme olasılığı ortadan kaldırılmıştır.

11.2. 1996 Yılı Kazısı

B Gözü'nde yeniden başlatılan kazılarda dolgunun yalnızca E 12, E
13 ve E 14 karelerinde çalışılmıştır (Tablo: IV). Kareler, Öküzini'nde

6 Bu bUıuntular, daha önce dişleri inceleyen Berna Alpagut ve Christ Stringer tarafından

incelenmeye alınmışlardır.
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olduğu gibi çeyrek karelere ayrılmış ve kazılar bu çeyrek karelere göre
yapılmıştır. Holosen seviyelerin jeolojik katmanları H; Pleistosen sevi
yelerin jeolojik katmanlarına ise P harfleri verilmiştir. Her iki döneme ait
jeolojik katlaşırnların kendi içlerindeki farklılaşmalar da romen rakamla
rıyla belirtilmiştir: Örneğin P II gibi.

TABLO LV

1996 KARAIN B GOZU KAZISI

Çeyrek GH AH Başla.Kotu Bitiş Kotu
Kare (cm.) (cm.)
E12a r.n 17,18 -405 -430

E12a P.IVP.I1.1 19 -430 -440

E12a P.I1.1 20,21,22,23 -440 -480

E12a P.I1.2 24* -480 -490

E12b P.I1.1 21,22* -450 -470

E12d P.I1 17,18,19 -416 -440

E12d P.I1.1 20,21,22 -440 -470

E12d P.I1.2 23,24* -470 -490

E13a,b,d r.n 20* -440 -450

E13c P.I1 20* -440 -450

E13 P.IL2 21,22,23,24* -450 -490

E14 P.I 12,13,14,15,16,17 -365 -420

E14 p.vp.n 18,19* -420 -440

1996 yılında, yukarda adı geçen karelerin yalnızca pleistosen depola
rında çalışılmıştır (Çizim: 15).

1985 yılı kazısında doğu profili üzerinde iki çukur saptanmıştı. Bu
yıl yapılan incelemeler, bu çukurların mağara içi düzenlemeleri çerçeve
sinde, ahşap dikmeler amacıyla Holosen insanları tarafından açıldığı iz-
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lenimini vermiştir. ilerki yıllarda bu çukurlardan alınacak toprak örnekle
rinin kimyasal analizi konuya açıklık getirecektir.

Kazılan silsile çok yoğun bir fauna kalıntısı vermiştir. Taş endüstrisi
çok sayıda mikrolit, ön kazıyıcılar, piramit biçimli çekirdekler, az sayıda

da taş delgilerle temsil edilmektedir. Kemik aletler, taş ve kavkılardan

süs objeleri buluntu repertuvarını tamamlamaktadır.

Sırtlı dilgiciklere göre geometrik mikroiitlerin azlığı, Karain B'nin
Epipaleolitik seviyelerinin Öküzini'nin alt seviyeleri ile çağdaş olduğunu

düşündürtmektedir. Kazılar ilerledikçe ve Karain B'ye ilişkin yaşıandır

malar elde edildikçe, bu anlamdaki gözlemler kesinlik kazanacaktır.

II!. LABORA TUAR veARKEOMETRİ ÇALIŞMALARI

Her yılolduğugibi 1995 ve 1996 yıllarında da, Karain Müzesi önüne
kurulan açık hava laboratuarında kazı toprağının kuru ve sulu elemesi;
mikrofavna, minik yumuşakçalar gibi materyalin ayıklanması; yontma
taş ve kemik endüstrinin temizlenmesi; markajlanması; paleontolojik
verilerin ilk sınıflamasının yapılması; alet ve endüstri ögelerinin çizimle
rinin gerçekleştirilmesi gibi işlemler sürdürülmüştür.

II!.I. 1995 Yılz Arkeometri ÇaıZşmaları

-Uraniurn-Thorium yaşlandırması için; J 12 Karesi'nin 26. arkeolojik
seviyesindeki dikit kökünden ve yine aynı karenin 68. seviyesindeki kal
sit kuşağından örnek alınmıştır.

-Mikromorfoloji analizi için J 14 Karesi'nin 84. ve 88. arkeolojik se
viyelerinden sediman örnekleri derlenmiştir. Mağaranın yıllık radyoakti
vite dozunun ölçülebilmesi için doğu profıline 2 adet; ana dolguya ise 4
adet dozimetre yerleştirilmiştir.

-Her iki dolgudan ESR yaşlandırmasıiçin diş örnekleri toplanmıştır.

-TL yaşlandırması için yanmış radyolarit ve çakmaktaşları ayrılmış

ve folyelerle sarılmışlardır.
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III 2. 1996 Yılı Arkeometri Çalışmaları

-1995 yılında dolgu içine yerleştirilen dozimetreler yerlerinden çıka

rılmış ve üzerlerine metrik ölçüm, lokalizasyon, yükselti gibi verilerin
işlendiği kartlarla birlikte TL (termolüminesans) tarihlendirmesi için
Fransa 'ya gönderilmiştir. .

-Geçmiş yıllarda ele geçmiş olan yanmış radyolarit parçaları seçile
rek TL tarihlendirmesi için Belçika'ya yollanmıştır.

-Sedimanlann makro ve mikro yapılarının saptanması amacıyla

Boston Üniversitesi'nden ProfDr. Paul Goldberg tarafından ana dolgu
nun çeşitli jeolojik seviyelerinden sediman örnekleri alınmıştır.

-E Gözünden palinolojik incelemeler için sediman örnekleri derlerı

miştir.

-B Gözünden sementum analizleri için etüdlük hayvan dişleri seçile
rek Belçika'ya yollanmıştır.

-Yine B Gözünün tüm seviyelerinden C 14 tarihlernesi için yüzdür
me yöntemiyle kömür örnekleri toplanmıştır.

Sonuç olarak, Karain Orta Paleolitik'inin Levantin karakterler taşı

madığı, daha çok Zagros tipine yaklaştığı kesinlik kazanmaya başlamış

tır. Oysa, Doğu Akdeniz Samandağ mağaralannın Orta Paleolitik'inin
Levantin özellikler taşıdıkları bilinmektedir. Batı ve Doğu Akdeniz yö
releri arasında, bu açıdan yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar,

Neanderthallerin Anadolu içindeki göç yollarına ve mousterien'in
yayılım süreci içindeki evrimine ışık tutacaktır.
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1995 VE 1996 YILLARI ÖKüzİNİ KAZıLARı

1. YALÇINKAYA'
MKARTAL
C.MEREK
A.L. AT/CI
MB. KÖSEM
K. CEYLAN
J.-M LEOTARD
MOlTE

31.07..1995-11.09.1995 ve 27.07.1996-29.08.1996 tarihleri arasında

Antalya Müzesi Müdürlüğü adına bilimsel sorumluluğumuz altında ger
çekleştirilmiş olan Öküzini kazıları, Karain kazı ekibiyle gerçekleştiril

miştir'.

1995 kazı sezonunda 1, 2, 3 No.lu Alan adı verilen alanlarda ve kazı

sına 1994 yılında başlanan sondaj çukurunda çalışılmıştır (Çizim: 1).
1996 yılında ise 1 No.lu Alan ile sondaj kazısına devam edilmiş, ayrıca B
profili ve önünde bulunan zemin kazılmıştır (Çizim: 2).

• Prof Dr. Işııı YALÇINKAYA, Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Prehistorya Anabilim Dalı, SıIıhıye-ANKARA

Hertürlü yardımı esirgemeyen Antalya Müzesi Müdürü Sayın Metin Pehlivaner başta olmak
üzere, özveriyle çalışmış olan Karainkazısı ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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1995 sezonunda toplam 47 çeyrek karede 160 arkeolojik seviye;
1996 yılında ise 40 çeyrek karede 92 arkeolojik seviye kazılmıştır.

1 NOLUALAN (MEZARLıK)KAZISI (1995-1996 YILLARI)

Holoserı' e ait bir mezarlığı kapsayan bu alan, mağaranın girişine gö
re solda bulunan duvarın dibinde, B profilinin ise üst tarafında yer al
maktadır (Çizim: 1,2).

1995 yılında bu alanda 36 çeyrek karede 89 arkeolojik seviye kazıl

mıştır. Kazılan çeyrek kareler, arkeolojik ve jeolojik seviyelerle, bunların

başlangıç ve bitiş katları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

TABLOl

öKüZİNİ1995 MEZAR ALANI (1 NOLU ALAN)
Kazılan Kareler

ÇeyrekKare AH GH Başla.Kotu (cm.) Bitiş Kotu (cm.)
i 7 a 1,2,3 O -180 -212
17c 1,2,3 O -180 -212
18a 0/1, 2, 3 O -180 -212
18c 112,3 O -188 -212
H6 a 0/1 O -175 -192
H 6 c 0/1,2 O -175 -202
H7 a 0/1,2 O -175 -202
H7b 0/1, 2, 3 O -175 -212
H7c 0/1,2,3 O -175 -212
H7d 0/1, 2, 3 O -177 -212
H 8 a 0/1, 2, 3 O -178 -212
H8b 0/1,2, 3 O -178 -212
H8 c 0/1, 2, 3 O -178 -212
H8 d 112,3 O .-180 -212
H9 a 0/1, 2, 3 O -167 -212
H9b 1,2,3 O -185 -212
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ÖKüzİNİ 1995 MEZARALAN! (l NO.LU ALAN)
Kazılan Kareler

ÇeyrekKare AH GH Başla.Kotu (cm.) Bitiş Kotu (cm.)
H9c 0/1,2, 3 O -167 -212
H9d 112,3 O -185 -212
H 10 a 0/1, 2, 3 O -175 -212
H 10b 2, 3 O -189 -212
H 10 c 0/1, 2, 3 O .-180 -212
H 10 d 3 O -202 -212
Hlla 0/1,2,3,4 O -179 -222
Hllb 3,4 O -207 -222
Hllc 0/1, 2, 3, 4 O -179 -222
Hlld 3, .4 O -208 -222
G6 d 0/1, 2 O -175 -202
G7b 0/1,2 O -175 -202
G7d 0/1,2 O -175 -202
G8b 0/1,2 O -165 -202
G8 d 0/1,2 O -165 -202
G9b 0/1,2 O -167 -202
G9 d 0/1,2,3 O -167 -212
Gllb -, 3 O -202 -212
Glld 3,4 O .-202 -222
G 12 b 0/1,2 O -180 -202

Mezarlık alanı 9 m2 lik bir yüzeyi kapsamaktadır. ilk mezar 1994 yı

lında açığa çıkarılmıştır. Hacker pozisyonunda bir iskeleti içermekteydi
(Yalçınkaya, 1996: 26-27). Metin Özbek'in verdiği ön rapora göre bu
iskelet 35-40 yaşlarında ölmüş erkek bir bireye aittir.

1995 yılında bu alanda yapılan kazılar sonucunda bu gömütün ayak
ucunda ikinci bir mezar yeri; bunun mağaranın girişine doğru olan uzan
tısında ise, başka bir bireye ait ayak kemikleriyle karşılaşılmıştır.

Planimetrik kazının mağaranın girişine doğru genişletilmesi sonucunda,
taş dizileriyle birlikte diğer bir bireye ait bir humerus, omur ve stemuma
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rastlanılmıştır (Çizim: 3). Ancak, kazı sezonunun sonuna yaklaşıldığın

dan mezarlar tamamen açılmamıştır. Üstleri kazı toprağıyla örtülerek
koruma altına alınmışlardır.

1996 kazı sezonunda mezarlık alanında 23 çeyrek karede 36 arkeo
lojik seviye kazılmıştır (Tablo: II).

TABLDII

ÖKüzİNİ1996 MEZAR ALANI (i No.LU ALAN)

Kazılan Kareler

ÇeyrekKare AH GH Başla.Kolu (cm.) Bitiş Kolu (cm.)

G7b 3 i -202 -212

G7d 3,4 i -200 -222

G8b 2 i -190 -202

G8d 1,2-3,4,5 i -188 -232

Gllb 3,4 i -202 -222

Glld 4 i -212 -222

H6c 3,4,5 i -200 -232

H6d 4 i -212 -222

H7a 3,4,5 i -200 -232

H7b 4,5 i -212 -232

H7c 4 i -212 -222

H8a 2,3,4 i -196 -222

H8c 4 i -202 -232

H9a 4 i -212 -222

H9b 4 i -212 -222

H9c 4 i -212 -222

H9d 4 i -212 -222

HlOa 4 i -212 -222
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ÖKuzİNİ 1996 MEZAR ALANI (1 No.LU ALAN)

Kazılan Kareler

ÇeyrekKare AH GH Başla.Kotu (cm.) Bitiş Kotu (cm.)

Hl0b 4 1 -212 -222

HI0c 4 1 -212 -222

HI0d 4 1 -212 -222

Hlla 4 1 -212 -222

Hllc 4 1 -212 -222

Bu sezonda II No.lu Mezar tamamen açılmıştır (Çizim: 4). İskelet, i
No.lu Mezar' da olduğu gibi yine "hocker" pozisyonundadır. Özbek' e
göre bu iskelet, 30- 35 yaşlarında ölmüş bir kadına aittir. Gövde ve kafa
tası oldukça tahrip olmuştur. Kemikler, mağara duvarından sızan suların

etkisiyle kalsitle kaplanmış ve birbirleriyle kaynaşmıştır. Kafatası kalın

laşarak yaklaşık 1 cm. kalınlığa ulaşmıştır. Dolayısıyla patolojik bir gö
rünüm sergilemektedir. Gömütün etrafı çember biçimli taş bir duvar ile
çevrelenmiştir. Beden sağ tarafı üzerine; baş ise sal taşından bir yastık

üzerine yatırılmış olup, eller başın altına yerleştirilmiştir. Ayak ucuna
kulplu iri bir kap yerleştirilmiştir. Olduğu yerde kırılmış olan bu kap kal
dırıldığında altından yanmış palamutlar çıkmıştır.

II No.lu Mezar'ın doğu yönünün bitişiğinde üçüncü bir mezar daha
açığa çıkarılmıştır (Çizim: 4). II No.lu iskelet gibi, bu da sağ tarafı üzeri
ne yatırılmıştır. Pozisyonu yine II No.lu Mezar'da olduğu gibi güney
güneybatı / kuzey-kuzeydoğu yönünde uzanmaktadır. Mağara duvarının

hemen dibinde bulunduğundan II No.lu iskelete göre daha iyi korunmuş
görünmektedir. Mandibulasının hafifçe yer değiştirmiş olmasına karşın,

kafatası oldukça sağlamdır. Omurgasınin pozisyonuna göre "hocker"
durumunda olduğu söylenebilir. Bu mezarın etrafı da çember şeklinde taş

duvarla çevrelenmiştir. Bu çemberin bir kısmı II No.lu Mezar'ınkiyle

ortaktır. Bu ise, her iki ölünün aynı zamanda gömülmüş olabileceğini

akla getirmektedir. III No.lu Mezar'a da ölü hediyesi olarak yine küçük
bir kap bırakılmıştır. Mezar çemberinin dışında, ikinci bir küçük kap ile
bir öğütme taşı da açığa çıkarılmıştır. İskeletin çevresinin henüz tama-
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men kazılmadığıbu küçük alanın, bir çocuk mezarı olması olasılığı yük
sektir.

III No.lu Mezar'ın kuzeyine doğru uzatılan kazı, iri ve yas sı taşların

altında irili ufaklı taşlardan oluşan bir çemberin çevrelediği bir mekanı

ortaya çıkarmıştır (Çizim: 4). Burada herhangi bir kemik buluntuya rast
lanılmamıştır. Alanda planimetrik kazı uygulandığındanalttaki seviyelere
inilememiştir. Bu nedenle de fonksiyonu hakkında henüz bir şey söyle
mek için vakit erkendir. Bununla birlikte ikinci bir gömme işlemi için
temizlenmiş eski bir mezar olduğu düşünülebilir. Zira yukarıda sözü e
dildiği gibi, 1995 yılında bu çemberin dışında bir insana ait ayak kemik
leri bulunmuştu. Ancak sorunun çözümlenebilmesi için gelecek yıllarda

ki kazıları beklemek gerekmektedir.

Bu alanın yaklaşık 2 m. kuzeydoğusunda V No.lu Mezar açığa çıka

rılmıştır (Çizim: 4). Mezarı çevreleyen taşların bir kısmı, Kökten'in ka
zılarıyla kaldırılmıştır. İskeletin yalnızca gövde, kol ve kafatası ile
sternumu ortaya çıkarılmıştır. Bedenin pozisyonu "hacker" oluş durumu
açısından düşündürücüdür. Diğer mezarlarda olduğu gibi, bu mezara da
bir kabın konulduğu saptanmıştır.

Kazı sezonu süresince tamamen açılabildiği için kaldırılan II No.lu
iskeletin dışında diğer insan kalıntıları, üzerleri yine kazı toprağı ile ör
tülerek koruma altına alınmışlardır.

Sonuç olarak şimdilik 1 No.lu Alan'ın Neolitik ya da Erken Kalkoli
tik' e ait bir nekropol alanı olduğu söylenebilir.

Kazı alanından, ölü hediyesi olarak bırakılmış kapların dışında ke
mik bızlar (Çizim: 5: 18a/2), takılar (Çizim: 5: H9b/2; H7b12; H6a/0-1;
H7d/3; 6: 19, 23), öğütme taşları, mikrolitler (Çizim: 6: 1-14); ön kazıyı

cılar (Çizim: 6: 15-18) ve dilgicik çekirdekleri (Çizim: 6: 20-22) elde
edilmiştir. Söz konusu nekropol bir yandan mezarların düzenlenme, ölü
lerin mezarlara yerleştirilme biçimleriyle ve ölü hediyeleriyle Anado
lu'nun halasen başlangıcındaki ölü gömme geleneklerine katkıda bulu
nurken, öte yandan bu dönemde Anadolu'da saptanan ilk mağara İçi

nekropolü olma niteliğini de taşımaktadır.
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2 No.LU ALAN KAZISI (1995 YILI)

2 No.lu Alan' da 8 çeyrek karede toplam 49 arkeolojik seviye kazıl

mıştır (Tablo: III).

TABLOIII

öKüzİNİ1995 2 NO.LU ALAN
. Kazı/an Kareler

Çeyrek AH GH Başla.Kotu Bitiş

Kare (cm.) Kotu
(cm.)

N8 d 13,14,15,16, 17,18,19,20 IV-VI -306 -382
N9b 18,19,20 VI -359 -382
O 8 c 12/13,14,15,16,17,18,19,20 ıv-vı -298 -382
08d 12,13,14,15,16,17,18, i 9,20 ıı-vı -295 -382
09a 18,19,20 . vi -359 -382
09b 20 VI -370 -382
P9a 13,14,15,16, 17,18,19,20 ıı-vı -301 -382
P9b i i, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 ıı-vı -282 -382

Bu alanda i 994 kazı sezonunda ortaya çıkan C profiliyle dik köşe

oluşturan 1.5 m. uzunluğundaki profıle "D profili" ve bunun O ve P ka
relerine denk düşen kısımlarına da "O" ve "P" kesitleri denilmiştir (Çi
zim: 7). Kazılan alanın üstünde bulunan, tavandan düşmüş, çok büyük
kaya bloklarının çökmesini önleyebilmek için köşeli bir kazı yapılmış ve
böylece birbirleriyle dik açı yapan kesitler elde edilmiştir. Dolgunun
morfolojisine uygun bir biçimde yapılan bu kazının çok önemli bir yararı

olmuştur: D profilinde ve P kesitinde tabakaların güneydoğu-kuzeybatı

doğrultusundaki eğimleri saptanırken, öte yandan "O" kesitinin elde e
dilmesiyle güneybatı-kuzeydoğu yönündeki eğimleri de anlaşılmıştır.

Böylece tabakaların dalımları her iki yönde de gözlenebilmiştir.

"O" kesiti ile aynı doğrultuda olan E profilinde gerçek anlamda bir
kazı yapılmamış, yalnızca yüzey temizlemesi gerçekleştirilmiştir. Üze-
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rinde çok büyük kalker bloğununbulunması nedeniyle sedimanların e
ğimlerinin tam olarak gözlemlenmesi olanaksızdır (Çizim: 8).

Profillerin elde edilmesi sonucunda 2 No.lu Alan'daki sedimanların

kuzeybatı-kuzeydoğuyönünde eğimli oldukları saptanmıştır (Çizim: 7).
Bu eğimi iki yoldan açıklamak olanaklıdır: Ya mağaranın tavanında bu
lunan bacadan akan sedimanlar, ortada bir koni oluşturmuş, bu ise mağa

ranın kenarlarına doğru azalan kotlarla bir eğim yapmış; ya da
sedimanların üzerlerine düşen çok iri blokların baskısıyla tabakalar
eğimlenmişlerdir. Bu son olasılık daha baskın görünmektedir. O ve P
kesitleri ile E profilinin bulunduğu kısım, buluntuların pozisyonları ve
nitelikleri göz önünde bulundurulduğurıda "çöplük" olarak nitelendirile
bilir. Zira materyal bu alanda dikkat çekici bir biçimde yoğunlaşmaktave
yığılma özelliği göstermektedir.

2 No.lu Alan tümüyle Epipaleolitik Çağ buluntuları vermiştir. Mik
rolitler (Çizim: 9: 08c/12-13,16; 08d/13,15,16; 09a/20); ön kazıyıcılar

(Çizim: IO: 08d/13, 15,16); dilgicik çekirdekleri (Çizim: ll: 08c/12
13,16; 08d/15,16) yoğun olarak ele geçen parçalardır.

3 NO. 'LU ALAN KAZISI (e PROFİLİNİNA PROFİLİNE DOGRU
UZANTıSı) (1995 YILI)

3 No.lu Alan, C, D, E profillerinin A profili ile olan bağıntısını sap
tamak amacıyla kazılmıştır (Çizim: 1). Bu alanda 3 çeyrek karede 22
arkeolojik seviye kaldırılmıştır (Tablo: IV).

TABLO tv

ÖKÜZİNİ 19953 No.LUALAN
KazılanKareler

ÇeyrekKare AH GH Başla.Kotu Bitiş Kotu (cm.)
(cm.)

M6a 16/17-25.2 IV-VII -332 -432
M6b 13-15 IV -301 -332
M6c 21-25.2 vı-vn -382 -432
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Kazı sonunda MI, M2, M3, M4 kesitleri elde edilmiştir (Çizim: 12).
Bu sektörde antropik etkinliklerin belirtileri bir hayli yoğundur. Özellikle
ocak yerleri bu etkinliğin en önemli izleridir. Bu nedenle de kazı yönte
minde değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur: Her arkeolojik sevi
ye i O cm. den 5 cm. ye indirilerek kazılmış, jeolojik seviyeler daha çok
dikkate alınmıştır. Bu alandan da 2 No.lu Alan' da olduğu gibi,
Epipaleolitik Çağ'a ait malzeme ele geçmiştir (Çizim: 9: M6b/15;
M6c/25.2 ve Çizim lü: M6bIl5).

SONDAJ KAZISI (1995-1996 YILLARI)

1994 yılında A profilini anakayaya kadar indirmek, eski kazıların sı

nırını saptamak ve böylece mağaranın stratigrafisini bütünüyle ortaya
koymak amacıyla başlanan ve sondaj adı verilen açmada eski kazılara ait
"in situ" olmayan sedimanlar "in situ" seviyelere kadar inilerek kaldırıl

mışlardır (Çizim: i, 2). Yer değiştirmiş sedimanlar, Kökten'in kazıların

dan sonra, doğal ve yapayetmenlerle bu kısma yığılmışlardır. Ancak, A
profiline yaslanmış olan yaklaşık i metrelik kısımda in situ seviyeler
bulunmaktadır. Kökten'in sondaj çukuru ise, bu seviyelerin hemen ya
nından başlamaktadır ve yaklaşık 2x2.5 m. çapındadır. Bu çukur, Kök
ten'in mağarada en fazla derinleştiği kısımdır. Yapılmakta olan kazılara

ait "O" noktasından, yaklaşık 5.20 m. derindedir. Sondaj kazısına ek ola
rak da Kökten'in mağara içinde gerçekleştirmiş olduğu kazının sınırı

bütünüyle saptanmıştır (Çizim: 2).

ZEMİN VE B PROFİLİKAZıLAR! (1996 YILI)

B profilinde 2 çeyrek karede cr lO b ve i lO d) lO arkeolojik seviye;
B profilinin hemen önündeki zeminde ise 15 çeyrek karede 46 arkeolojik
seviye kazılmıştır (Tablo: V). Bütün karelerde -4.20 m. koduna kadar
iniimiştir.
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TABLO V

-- ----- --------

OKÜZİNİ1996 ZEMİN VE B PROFİLİ

Kazı/an Kareler

Çeyrek AH GH Başla.Kotu (cm.) Bitiş Kotu (cm.)
Kare
J9a 20,21,22 VI,VII -372 -402

J9b 20,21,22 VI,VII -372 -402

J9c 18,19,20, VI,VII -352 -402
21,22

J9d 20,21,22 VI,VII -372 -402

K:9a 20,21,22 VI,VII -372 -402

K9b 22 VII -392 -402

K9c 20,21,22 VI,VII -372 -402

K9d 21,22 VII -382 -402

L9c 22 VI,VII -392 -402

I10b 18,19,20, VI,VII -352 -402
21,22

I10d 18,19,20, VI,VII -352 -402
21,22

JlOa 18,19,20, VI,VII -352 -402
21,22

JlOb 20,21,22 VI,VII -372 -402

JlOc 18,19,20, VI,VII -352 -402
21,22

JlOd 20,21,22 VI,VII,VIII -372 -402

KI0a 20,21,22 VI,VII -372 -402

KI0c 20,21,22 VI,VII,VIII -372 -402

Kazılar sırasında VI, VII, VIIIolarak numaralandırılanüç jeolojik
seviye ile karşılaşılmıştır. Bunlardan VI. jeolojik seviyenin sedimanının

mağaranın tavanında bulunan bir şömineden geldiği saptanmıştır. Kızıl
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renkli killi bir sedimandır. Bu seviye i 7., 18., 19. ve Zo. arkeolojik sevi
yelerde güneydoğudan-kuzeybatıya; güneybatıdan-kuzeydoğuya doğru

derinleşen bir eğimle depolanmıştır (Çizim: 13).

VI. jeolojik seviyenin buluntu veren katmanları, dağınıkbir biçimde
ateş izleri ve kömür parçacıkları vermiştir. Bu seviyenin alt kısımlarında

kemik ve taş buluntuların yoğunlaşmaya başladığı dikkati çekmektedir.
Kahve renkli olan VII. jeolojik seviyeye denk gelen arkeolojik tabakalar
ise yoğun bir buluntu topluluğu içermektedir. Özellikle hayvan kemikleri
dikkat çekici bir yoğunluktadır. Kemiklerin çoğu otçul hayvanlara ait
olup, hemen hemen gövde iskeletinin bütün parçalarını içermektedir. Bu
ise, avlanan hayvanların parçalanmadan mağaraya taşınmış olabileceğini

düşündürtmektedir. Kafatasına ait parçaların tüm olmasına karşın gövde
kemiklerinin hemen hemen hepsinin kırılmış olması, bu kemiklerden alet
yapımında yararlanıldığı izlenimini vermektedir. VIII. jeolojik seviye
kırmızı renkli ve killi bir sediman içermektedir. Ancak VI. jeolojik sevi
yeden çok daha bol buluntu içermesi ve taşlı oluşuyla ayrılmaktadır. Z ve
3 No.lu alanlarda olduğu gibi Epipaleolitik Çağ'a ait taş endüstriler elde
edilmiştir (Çizim: i 4, i 5, 16). Mikrolitler, ön kazıyıcılar, çontuklu ve
dişlemeli aletler, tükenene kadar yongalanmış çekirdekler yoğun olarak
ele geçmiştir. En ilginç buluntular saplı uç (Çizim: 14: 19) ile bir taş ka
lemdir (Çizim: 15: K9C1ZI). Zira bu parçalar Öküzini'nde ender bulunan
tiplerdir.

ARKEOMETRİ ÇALIŞMAlARI (1995 ve 1996yılları)

Öküzini yakınına kurulan açık hava laboratuarında kazı toprağının

elenmesi, yıkanması, makro malzemenin ayrılması, yüzdürme yönte
miyle kömür örneklerinin toplanması ve favnanın ilk sınıflamasının ya
pılmasının yanı sıra, analiz ve yaşlandırma malzemesinin toplanmasına

ilişkin bazı çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda;

-Denizel yumuşakçaların determinasyonu için çeşitli seviyelerden
örnekler toplanmıştır.

-Farklı seviyelerden "sementum" analizleri için hayvan dişi örnekleri
alınmıştır.
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-Sedimantolojik ve mikromorfolojik analizler için A ve B profilin
den toprak örnekleri derlenmiştir.

-c 14 yaşlarıdırması için kazı toprağından yüzdürme yöntemiyle
kömür örnekleri toplanmıştır.

-Bugüne değin yapılmış olan palinolojik analizler, mağaradaki

oksidasyonun yoğunluğu nedeniyle pollenlerin büyük ölçüde tabrip ol
malarına neden olmuştur. Bu ise, Epipaleolitik kültürlerin geliştiği çağ

daki paleoekolojinin, özellikle iklim ve bitki örtüsü açısından aydıntatıl

masında büyük bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu sorunun çözümlene
bileceği düşüncesiyle Öküzini'nin hemen önünde açılan bir açmadan
pollen analizleri için eşantiyonlar alınmıştır.

Toplanan tüm veriler çeşitli ülkelerin laboratuarlarınayollanmıştır

Bugünkü sonuçlara göre; Öküzini Mağarası'nda G.Ö. 16.500 ile
7.900 yıllan arasında sıralanan bir dizi yaş, önemli bir antrapik etkinlik
silsilesini yaşlandırmaktadır. Bugün artık Öküzini Epipaleolitik'i nitelik
ve nicelik yönünden, bölge için önem taşıyan Beldibi ve Belbaşı bulun
tularıyla karşılaştırılabilecek bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bu an
lamda yapılacak olan karşılaştırmalı çalışmalar, bir yandan kıyı ve iç
bölgeler arasındaki ilişkileri ortaya koyabileceği gibi, öte yandan çağdaş

bilimsel yöntem ve yaklaşımla incelenmemiş olan Beldibi ve Belbaşı

sitlerini de Prehistorik arkeolojide hak ettiği yere oturtacaktır.

BİBLİYOGRAFYA

YALÇINKAYA, i. (1996): "Öküzini 1993 ve 1994 Kazılan", XVII. Kazı Sonuçları

Toplantısı i : 21-47.
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1996 YILI ÇANDIR KAZISI

.. *
Erksin GULEÇ

Orta Anadolu'nun 14 milyon yıl öncesine ilişkin paleoekolojisi hak
kında önemli ipuçları veren Ankara / Kalecik / Çandır KarasalOrta Mi
yosen sedimanlarında i 989 yılında yeniden başlattığımız çalışmalarla bu
yıl 7. kazı sezonu tamamlanmıştır. Geçtiğimiz yıl, 1995 yılında Anıtlar

ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilen asılsız bir imzasız mektup
ve bazı kişisel rahatsızlıklara istinaden durdurulan kazı ve araştırma i
zinlerimizin, mahkemelerin verdiği beraat kararlarıyla yeniden iade e
dilmesiyle bilimsel çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik. An
cak, iki yıla yakın bir sürenin böylesine ·asılsız ihbarlar ve çekişmelerle

ziyan edilmesi bilim adına gerçekten son derece üzücü ve düşündürücü

dür.

i 996 yılında Bakanlar Kurulu'nun 20.12. i 990 tarih ve 90/1273 sa
yılı izinleriyle yapılan kazının başkanlığını ProfDr. Erksin Güleç; Ba
kanlık temsilciliğini de Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü elemanla
rından Gülay Aslan yürütmüştür. Önceki yıllarda olduğu gibi ağırlıklı

olarak Ankara-Çankırı karayolunun yaklaşık 80. km. de ve batıya doğru

gidildikçe genişleyen bir alan olan Hırsızderesi mevkiinde sürdürülen
çalışmalarda; A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik ve
Paleoantropoloji Bölümü'nden Doç.Dr. Ayla Sevim, Doç.Dr. İzzet Du-

* Prof.Dr. Erksin GüLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fizik ve
Palecantropoloji Bölümü 06100 - Sıhhiye / ANKARA
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yar, araştırma görevlileri İsmail Özer, Mehmet Sağır ve Cesur Pehlevan,
MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etüdleri Dairesi'nden Paleontolog Engin
Ünay ve Jeomorfolog Mustafa Karabıyıkoğlu yer almışlardır" (Resim: I).

1996 Yılı Faaliyetleri

8 - 29 Temmuz 1996 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1996 yılı a
raştırmalarında, geçtiğimiz yıllardakine benzer şekilde kazı çalışmaları,

kazı alanından 197ü'li yılların başında MTA ve Alman ekibi tarafından

yapılan kazılardan çıkartılan dolgu toprağının yıkanması işlemi, ÖSK
(Ölçülmüş Stratigrafik Kesit) alımı ve yüzeyaraştırmaları ile konaklama
yerinde kurulan laboratuarda yapılan fosil onarım ve tanımlama çalış

maları yapılmıştır.

Kazı Çalışmaları

Bu sezonki kazı faaliyetleri yoğun olarak 3 No.lu lokalitede sürdü
rülmüştür. Genelde, vücut kemikleri çoğunluklu bulunan ve çok az sayı

da çene-diş içeren buluntular ağırlıklı olarak Artiodactyla Takımı

Bovidae Ailesi üyelerine ait olarak tanımlanmıştır.

Bu alandaki çalışmalara ek olarak fasillerin yayılım alanının tespit
edilebilmesi amacıyla, açmaların doğusuna ve kuzeyine deneme kesitleri
açılması kararlaştırıldı. C Açması'nın doğusunda 2 x 6 m. boyutunda DE
II trenci ve F Açması'nın kuzeyinden başlayarak tepenin aşağısına kadar
uzanan 29 x i m. boyutunda DE 12 trenci açılmıştır. Ancak her iki
trençte de kayda değer bir fosile rastlanamamıştır (Resim: 2).

Önceki kazıda MTA tarafından atılan toprağın yıkama için kaldırıl

ması işlemleri sırasında, G Açması'nın 8 ın. doğusunda in situ durumda
fosillere rastlanmış, bu alanda kazılmaya başlanan 2 x 2 m. lik açmada

1996 yılı Çandır Kazısı'na katılan öğrenciler, Ahmet Reşat Kıntoğu, Serpil Eroğlu, Ayhan
Yiğit, Pınar Gözlük, Hilal Külahlı, Arzu Batova, Rıdvan Özışık, Okan Oktay, Tülay Özkan,
Alpay Güney Eker, Banş Özener, Ayşen Açıkkol, Ebru Boran, Edibe Karagenç ve Dilek
Kızıldağ'dan Oluşmaktadır.
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(AD) büyük çoğunluğu Artiodactyla Bovidae'lere ait çene, diş ve uzun
kemikler olmak üzere toplam 51 adet fosil çıkarılmıştır.

Yüzey Araştırmaları

Yedi yıllık kazı faaliyetlerinin ağırlıklı olarak yapıldığı i, 3, 4 ve 5
No.lu lokaliteler haricindeki tepelerde, yağmur ve kar suları yardımıyla

açığa çıkan fosillerin toplanması, yeni kazı alanları bulunması ve çökelle
rin analizi amacıyla her sezon tekrarlanan yüzeyaraştırmaları yapılmak

taydı. Bu yılki yüzeyaraştırmalarında öncelikle Hırsızderesi mevkiinden
başlayarak Babas, Kumartaş, Yüzbey, Satılar, Termeyenice çevresini
kapsayan Çandır Havzası jeolojik ve sedimentolojik amaçlı olarak yeni
den gözden geçirildikten sonra, daha önceki yıllarda detaylı yüzey araş

tırması yapılamayan kazı alanının güney kısımlarına daha çok ağırlık

verilmiştir. 1996 yılı Çandır Kazısı bünyesinde yapılan yüzey araştır

malarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

1) Kazı alanının yakın çevresi: Bir önceki yıl yapılan yüzey araştır

malarıyla temizlenen yüzeyler, yağmur ve kar sularından yıkanan yü
zeylerde ortaya çıkan fasillerin toplanması amacıyla 1996 yılı kazı sezo
nunda yeniden yüzeyaraştırması yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda
kazı alanına yakın 1, 2, 4 No.liı lokaliteler ile kazı alanı olan 3 No'lu
lokalitenin çevresi ip gerilerek adım adım taranmıştır. Bu çalışmalar

sonucunda çeşitli omurgalı hayvanları! ait bol miktarda diş, çene ve etraf
kemiği parçaları toplanmıştır.

2) Ayaşlttepe-Angıtyuvası arası yüzey oraşıırmaları: Ayaşlıtepe,

Değirmentepe (N: 40 17 00.9; E: 33 27 39.2), Recepyeri Tepesi ve
Tilkibayırı Tepesi (N: 40 17 11.2; E: 33 27 54.8) 3 No'lu kazı

lokalitesinin güneyine düşen alanlardır. Bu tepenin yeşilli alanları

Hırsızderesi' ndeki tabakaların altına gelen tabakalardır ve buradan ele
geçen fosiller tarihlendirmenin doğruluğu açısından önem taşımaktadır.

Ayaşlıtepe yüzeyaraştırmalarında muhtemelen Micramerix' e ait çene
parçası ve bazı uzun kemik parçaları ele geçmiştir. Recepyeri Tepesi ve
Tilkibayırı yüzey taramalarında da tarihlendirme açısından önem taşıyan

boynuz ve çene parçaları ele geçti. Recepyeri Tepesi'nde taşınmış fosil
lerin yanı sıra in sutu buluntulara da rastlanmıştır. Kazı alanının kuzey-
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batısında yer alan Angıtyuvası Tepesi'nden (N: 40 18 28.4; E: 33 28
41.4) küçük kemik parçaları bulunmuştur. Bu alanda daha önceki yıllar

da çok sayıda taşınmış fosil parçaları ele geçmiştir.

Yüzeydeki fosil toplama işlemine paralel olarak proje elemanların

dan MTA görevlisi Jeomorfolog Mustafa Karabıyıkoğlu'nun yardımıyla

Çandır Miyosen çökellerinin ÖSK'ları alınarak, litostratigrafık yapısı ve
havza analizi çalışmaları yapılmıştır. Kazı ve arazi çalışmalarımıza, ilk
başladığı günden beri her türlü desteği veren MTA Genel Müdürlüğü

elemanlarına, Genel Müdür Dr. Ziya Gözler'in şahsında teşekkür ederiz.

3) Çankırı Çorakyerler: Her yılolduğu gibi bu kazı sezonunda da
Çankırı Makina Kimya yakınlarında bulunan ve Çandır Havzası' nın bir
devamı olan, ancak Üst Miyosen'e tarihlendirilen Çorakyerler'de (N: 40
3630.6; E: 33 38 10.1) yüzeye çıkan fosiller toplanmıştır. Burası kara
yolunun hemen kenarında yer almakta ve halk tarafından tahrip edilmek
tedir.

Yıkama Çalışmaları

Önceki yıllarda MTA ve Alman ortak kazı ekibi tarafından gerçek
leştirilen kazıdan çıkartılan keseklerin atılmış olduğu alandan her kazı

sezonunun başında, yağmur sularıyla açığa çıkan birçok fosil toplan
maktaydı. 3 No'lu lokalitenin özellikle doğu yamaçlarında kalın bir ta
baka oluşturan dolgu toprağının yıkanmasına i 993 yılında başlanmıştı.

Bu sezonda yine yer yer i m. yi aşan kalınlıktaki, yaklaşık 20-25 tonluk
dolgu toprağı çuvallara doldurularak bir kamyon vasıtasıyla kazı alanının

35 km. kadar güneyindeki Kızılırmak Nehri kıyısına getirilmiştir (Re
sim: 3). Burada iki ekip halinde çift su motoru ve elekler kurularak ya
pılan yıkama işlemi sonunda, eleklerde kalan kalın materyal güneş altın

da kurutularak içindeki fosillerin seçilmesi için konaklama yerindeki
laboratuara taşınmıştır (Resim: 4). Uzun kemik parçalarının ağırlıkta

olduğu fosiller arasında yörenin paleoekolojik yapısını aydınlatmada bü
yük önem taşıyan birçok çene ve diş parçaları da bulunmuştur. Bu bu
luntular içinde özellikle kazıda az rastlanan türlere ait fosillerin bulunma
sı da sevindirici olmuştur (Resim: 5).
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Laboratuar Çalışmaları

Arazi faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikteki laboratuar çalışmaları bu
sezon da sürdürülmüştür. Kazı, yüzey ve yıkamadan getirilen buluntular
burada günlük olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yıkamadan geti
rilen yıkanmış-kurutulmuş malzeme içinden fosiller seçilmiş, kazıdan ve
yüzeyden getirilen malzemenin temizliği, restorasyon ve konservasyonu
gerçekleştirilerek tüm buluntuların materyal-tür ayırımı yapılmıştır. Ara
ziye çıkan ekip üyelerininakşam çalışmaları ve bazı ekip üyelerinin gün
düzleri de burada kalarak gerçekleştirdiği bu işler sonucunda buluntularm
büyük çoğunluğunun laboratuar işlemleri tamamlanmıştır (Resim: 6).

Faunaya İlişkin Gözlemler

1996 yılı kazı çalışmaları sonucunda ele geçen fosillerin tanımlaması

yapılanların büyük çoğunluğu Artiodactyla-Bovidae olarak belirlenmiş,

ayrıca Perissodactyla, Carnivora ve Proboscidea takımları üyelerine ait
fosiller de bulunmuştur. Kazı çalışmalarına başladığımız 1989 yılından

1996 yılına kadar çıkarılan tüm fosillerin genel değerlendirilmesinde yine
en çok Artiodactyla takımının üyelerine. ait fosiller göze çarpmaktadır.

Bunları sırasıyla Carnivora, Perissodactyla ve Proboscidea takımları iz
lemektedir (Resim: 7).
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Resim 1: Çandır 1996 yılı kazı ekibi

Resim 2: 3 No'lu Lokalite deneme açmaları
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Resim 3: 3 No.lu Lokalitede yıkama için toprak doldurma çalışmaları

Resim 4: Yıkama çalışmaları
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Resim 5: 3 No.lu Lukalite yıkama buluntuları

Resim 6: Laboratuar çalışmaları
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YıLLARA GöREAILELERIN OAGILlMI
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Resim 7: Çandır Kazısı'nda 1989-1996 yıllan arasında çıkarılan fosillerin
ailelere göre dağılıını
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GÜVERCİNKAYASı 1996 KAZISI

Sevil GÜLÇUR'
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arasında Aksaray Müzesi Başkanlığı'nda yürütülmüştür. Kazı giderleri
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Güvercinkayası (P33/54) bir diğer adıyla Porsuklukaya, Çatalsu/Ap
sarı köyünün yaklaşık i km. batısında, 1:25 000 ölçekli Türkiye haritası

L32-a2 paftasında, Mamasın Barajı göl alanı içinde, bir ada olarak işa

retlidir (Enlem: 38° 24'05 Boylam: 34° 11'47"). Buluntu alanını barındı

ran, eski MelendizIUluırmak yatağına kuzeydoğu-güneybatı yönlerinde
uzanan kayalık yükselti, her taşkın dönemi sonrası, yaz başından itibaren
yeniden karaya bağlanmaktadır (Resim: 1; Harita: I).

Güvercinkayası kazıları, t.u Rektörlüğü Araştırma Fonu ilkeleri
doğrultusunda, üç yıllık bir ön proje ve buna bağlı gelişme projeleri şek

linde tasarlanmıştır. 1996 arazi çalışmaları hazırlık, ön inceleme ve kazı

olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir.

Hazırlık aşamasında Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Demirci Belediyesi
tarafından kazı ekibine tahsis edilen Demirci Eski Belediye Binası'na

yerleşilmiş, arazi çalışmaları için gerekli araç ve gereç temin edildikten
sonra DSİ 44. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip tarafından kazı alanının

ıopoğrafık planı çıkartılarak karelaj (lO x LO m.) sistemi oluşturulmuştur
(Çizim: 1).

Ön inceleme aşamasında ise önce buluntu alanı üzerinde kapsamlı

bir yüzey toplaması gerçekleştirilmiş, ardından da açılması düşünülen

kareler kazı öncesi fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir (Resim: 2). Bu
incelemeler sırasında ana höyük üzerinde, 7 H Açması'nda definecilerin
açtığı ± 1.00 x 0.75 x 0.75 m. boyutlarında bir çukur saptanmıştır. Çuku
run kuzey profili ve kenarlara yığılı atık toprak içinde, ağır bir yangın

sonucu curuflaşmış kerpiç kalıntılarına rastlanmıştır.

Karelaj sistemi oluşturulduktan sonra başlatılan Güvercinkayası1996

arkeolojik kazı çalışmalarına, ekip üyeleri ve yardımcı öğrencilerin yanı

sıra Çatalsu köyünden temin edilen 6 işçi ve 1 kazı alanı bekçisi katıl

mıştır. Bu çalışmalarda, yerleşmenin doğu ve kuzey üst terasları boyunca

2 S. Gülçur, "Aksaray, Nevşehir Niğde ılleri 1994 YüzeyAraştırması", Anada/ıı Araştırmala

rı, şek 5.6 (baskıda); Güvercinkayası Kazısı ve çevre Araştırmaları, Arkeoloji ve Sanat 78,
1997, 2-13~ "Güvercinkayası: Eine vorgeschichtliche Felsrückensiedlung İn

Zentralanatolien", Anatolica XXlJl, 1997 (baskıda)
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su erozyonu nedeniyle giderek yok olan mimari kalıntıların (Plan) ve bu
kalıntılarla doğrudan ilintili çanak çömlek, obsidyen, sürtme taş vb. bu
luntuların kurtarılarak belgelenmesi hedeflenmiştir.

Üst Teras Kazıları (4 İ-J, 4-6 K Açmaları; Çizim: 1,2)

Teras kazıları, dolgu kalınlığı zirve üzerinde bulunan nirengi nokta
sından (l:ı. 1006.084 m) ± aşınmış etek kenarına kadar (l:ı. 1102.75 m) ±4
m'yi bulan höyük konisini doğudan ve kuzeyden çevreleyen üst teras
boyunca 5-6 K açmalarının doğu, 4 İ-K açmalarının ise güneyalanlarında

yoğunlaştırılmıştır. Doğu terası güneyinde yer alan 6 K Açması'ndan

başlatılarak sırasıyla 5-4 K ve 4 J-İ açmalarına doğru ilerletilen bu geniş

alan çalışmaları sonucu, ocak taşlarından örülü duvarları kısmen ana hö
yük dolgusu altında yükselerek devam eden, dikdörtgen planlı, doğal

kaya basamaklarını kullanarak gelişen, çok gözlü yapılara ait kalıntılar

açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2).

1996 kazıları sonucu belgelenen yapiların günümüze kadar ulaşabil

miş duvar yükseklikleri ancak bir kaç taş sırasıyla sınırlı kalmıştır. Buna
karşılık yapı taşınmazlarını oluşturan duvar sıvaları, birden fazla yenile
me evreli taban döşemeleri, üst üste oturtulmuş yuvarlak tablalı ocaklar,
kubbe dönüşleri ve tablaları çok katlı, at nalı biçimi fmnların umulandan
çok daha iyi durumda koruna geldiği saptanmıştır. Bunların yanı sıra oda
envanterlerini oluşturan öğütme taşları, boynuz depoları gibi taşınırların

da in situ bulunabileceği anlaşılmıştır. İncelenen yapıların hiç birinde
şimdilik kaydıyla ana girişlere veya odaları birbirine bağlayan kapı açık

lıklarına rastlanılmamıştır. Bu yapılarla doğrudan bağlantılı ilginç
ögelerden 'biri ise anakaya içine özenli bir şekilde açılmış ± 18 cm. ça
pında ve ± 10 cm. derinliğinde, yuvarlak deliklerdir. İşlevleri henüz ke
sinlik kazanmamış bu deliklerin, içine ahşap dikmelerin oturtulduğu ka
zık yuvaları olabileceği varsayılmaktadır.

Üst Teras Doğu Alanı (6-4 K Açmaları; Çizim: 1,2)

Doğu Alanında yürütülen çalışmalar, 6 K Açması'nın kuzeydoğu

çeyreğini, 5-4 K açmalarının ise doğu yarısını kapsamıştır. 6-5 K açmala
rının sınırları içinde kalan alanda, doğu-batı yönündeki uzun yan duvarı
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ortaklaşa kullanan bitişik düzende iki konut ve bu iki konutu kuzeyden
sınırlayan 1.50 m. genişliğinde doğu-batı yönünde bir geçit (M7) veya
koridor, koridorun kuzeyinde ise doğu-batı (M6) ve kuzeydoğu

güneybatı (M8-9) doğrultusunda yerleştirilmiş, değişik karakterli üç me
kan yer almaktadır.

6 K Açması içinde yer alan güney konutu, şimdilik kaydıyla üç me
kandan oluşmaktadır. Doğu adasının (MI) tümü ve bu odaya batıdan

bitişen, daha ufak iki odanın (M2, M3) ancak höyük sınırı kenarı boyun
ca uzanan bölümleri kazılabilmiştir.

Dört defa yenilenmiş kil sıvalı döşemesi dışında doğu odası, envan
ter açısından fakirdir. Odanın taban dolgusu altında açığa çıkan kaya yü
zeyinde, jeolojik yapıdan kaynaklanan oluklar ve sekiler yer almaktadır.

Bu durum yerleşmenin diğer alanlarında da izlenmektedir. Odanın kuzey
sınırını oluşturan ± 0.70 m. kalınlığındaki ana duvarın doğu ucu ve bu
alandaki döşeme tabanı, düzlem farkını gidermek üzere ± 0.40 m. kalın

lığında serilmiş bir toprak tabakası üzerine oturtulmuştur. Koyu morumsu
kahverengi, ele alındığında ufalanan dolgu toprağının, büyük olasılıkla

yakın çevrede bulunan, volkanik kökenli bir kaynaktan elde edildiği sa
nılmaktadır. Aynı mekanın batı bölümü ise doğrudan çıplak kaya üzerin
de yükselmektedir.

Taban döşemeleri değişik türde üç dolgudan meydana gelmiştir. Alt
dolgu, kirli beyaz, kalkerimsi görünümlü, irili ufaklı amorf tanecikli ve ±
3-4 cm. kalınlığındadır. Bunun üzerinde kahverengi, ince tanecikli bir
toprak tabakası yer almakta, toprak tabakasının üstünde ise ± 0.5-1.00
cm. kalınlığındaki düzgün yüzeyli kil sıva izlenmektedir. Şimdiye değin

belgelenen bütün tabanıarın yapısı burada anlatılan şekildedir ve bütün
binalar yangın geçirmiştir.

5 K Açması'rıda, bir yapı topluluğunun dört ayrı mekanı (Ml-S) içe
ren, doğu kanadı belgelenmiştir. Yapının batı kanadı höyük altında de
vam etmektedir. izlenilebildiği kadarıyla doğu kanat, binanın bütün ge
nişliği boyunca uzanan ± 3 x 6 m. boyutlarında büyük bir oda (M4-S),
büyük odaya batıdan bitişen, enlemesine yerleştirilmiş, dar uzun korido
rumsu bir mekan (M3) ve bu dar uzun mekanın batı duvarını ortaklaşa
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kullanan, ± 2'şer m. genişliğinde yan yana iki odadan (MI-2) oluşmak

tadır.

Su erozyonuna açık büyük odada (M4-5), en az üç yenileme evreli
taban döşemesi, ince mekan dolgusu içinde ele geçen çanak çömlek ör
nekleri, işlenmiş obsidyen parçaları ve hayvan kemikleri dışında, özel
likle işlev belirleyici taşınmaz ögeler saptanamamıştır.

Dar uzun M3 mekanın kuzey duvarı önüne güney-kuzey yönünde
oturtulmuş at nalı biçimi bir fırın (Tn. i) (Resim: 3) ve fırının hemen gü
neyinde yer alan ± O40 m. çapında yuvarlak ocak (Oc. i ) bu adayı gün
lük yaşam alanı olarak tanımlamaktadır. Odanın güney ucuna yakın taban
döşemesi üzerinde ise İn si/u vaziyette iki boynuz ele geçmiştir. Bu oda
da bulunan fırın ve ocağın benzerlerine, yerleşmenin diğer alanlarında da
rastlanmaktadır.

At nalı biçimi kubbeli fırınlar yapısalolarak bir kaç ana ögeden o
luşmaktadır. Bunlar sırasıyla temel dolgusu, fırın tablası, pervazlı fırın

gövdesi ve kubbedir. Fırının üzerine oturtulacağı temel dolgu 1 No'lu
fırında 10-15 cm. boyutlarında, kabaca şekillendirilmiş, kalker taşı (?)
levhalardan oluşurken bazı örneklerde, üzerine yerleştirildikleri zeminle
bağlantılı olarak irili ufaklı taşlarda da kullanılmıştır. Bu, en alt taş dolgu
üzerine 3-4 cm. kalınlığında kumlu (?) bir mıcır serilmekte, mıcırın üze
rine döşenen çanak çömlek kırıklarının yüzeyi ise fırın tablasını meydana
getirecek şekilde kil sıvanarak perdahlanmaktadır, Eskiyen, kullanılamaz

durumdaki fırın tablaları, aynı işlemler tekrarlanarak yenilenmiştir. Bu
tür fırınlann çoğu bir yanını ve arkasını duvara dayayacak şekilde odala
rın bir köşesine, etrafı taşlarla desteklenerek oturtulmuştur. Oda içine
bakan fırın gövdeleri de büyük olasılıkla, destek taşlarının üzeri ağız dö
nüşüne kadar kerpiç çamuruyla sıvanarak pervazlanmıştı. Fırın kubbeleri
ise gene kerpiç çamurundan ve belki de üst üste eklenerek yükseltilen, bir
kaç santim kalınlığında şeritlerden oluşmaktaydı.

Ocakların yapım tekniklerİ de kubbesiz olmaları dışında fırtnlann

yapım tekniklerine uymaktadır.
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5K Açması'nı doğu-batı yönünde kateden M7 geçidi/koridoru, ana
eksenleri kayalığın doğal yapısına uygun olarak, doğu terasından kuzey
terasına doğru yelpazemsi biçimde açılarak yerleştirilmiş yapıların, yön
değiştirdiği alanı da belirlemektedir. Koridor içinde sırtını M5 mekanıyla

ortak kuzey duvarı dış yüzüne vermiş, bir fırın (?) bulunmaktadır. Fırın,

düzlern farkını giderecek şekilde anakaya üzerine yükseltilerek oturtul
muştur (Resim: 4). Doğrudan anakayayı kullanan geçidin üzerinin kapalı

olup olmadığı anlaşılamamıştır. Ancak fınnın bulunduğu alanın bir sun
durmayla korunduğu düşünülebilir.

Koridoru kuzeyden sınırlayan, ± 0.70 m. kalınlığındaki ana duvar,
doğudan batıya sırasıyla M6, M9 ve M8 mekanları tarafından ortaklaşa

kullanılmıştır. Batı duvarını, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yerle
şen dar uzun M9 mekanıyla paylaşan M6 mekanının boyutları tam olarak
saptanamamıştır. Batı duvarı boyunca izlenen çanak çömlek döşeme ise,
büyük bir olasılıkla burada da bir fırın veya ocağın konuçlandığırun işa

retidir.

M9 mekanı, M3 mekanıyla aynı özellikleri yansıtmakta, bir anlamda
da bu mekanın M7 koridoru/geçidi kuzeyinde ve ters simetrisinde yer
almaktadır. Günümüze kadar ancak ± 3. 5 m. uzunluğunda bir bölümü
ulaşan, ± O. 30 m. kalınlığındaki batı duvarıyla M8 mekanından ayrılan

oda, ± 1.30 m. genişliğindedir (Resim: 5). Odanın güneydoğu köşesinde

yer alan at nalı biçimi fırının (Tn.2) ısıdan kızarmış kubbesinin en az iki
defa yenilendiği anlaşılmıştır. Fırın içinde dışı parlak siyah açkılı, içi açık
renk düzletilmiş, iri kulplu, orta boy bir depo kabına ait çanak çömlek
parçaları ve henüz türü saptanamamış bir hayvana ait bir uzun kemik in
situ olarak ele geçmiştir (Resim: 6). Fırının ± 40 cm. kuzeyinde ise
anakayaya açılı bir kazık deliği göze çarpmaktadır.

Bir yarısı 5K, diğer yarısı ise 4K açmaları içinde kalan M8 odası, te
ras dönüşü üzerindedir. Güneybatı yönünde höyük altına giren, ± O. 60
m. genişliğinde ve ± 6.00 m. uzunluğundaki batı duvarıyla 4 K Açması

Ml-2 mekanlarındanayrılır. ± 2.40 m. genişliğindeki odanın 4 K Açma
sı içinde yer alan kuzey yarısı akmıştır. Oldukça iyi korunmuş güney
yarıda ise O. 60 m. çapında yuvarlak, düzgün tablalı ve yerden biraz yük
seltilmiş ± O. 10 m. kalınlığında, hafif içbükey pervazıyla bir ocak bu-
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lunmaktadır. Ocağın güneybatısında, yanık kerpiç parçaları, güneydoğu

sunda ise iki büyük öğütme taşı saptanmıştır. 5 K/J\19' da görüldüğü gibi
yuvarlak ocağın hemen kuzeydoğusunda, anakaya içine bir kazık deliği

açılıdır. Anakaya, odanın 4 K Açması güney sınırına rastlayan bölümden
itibaren kuzeydoğuya doğru alçalmaktadır. Kayanın alçaldığı bu alanda,
doğu duvarı boyunca, yoğun bir çanak çömlek akıntısı izlenmiştir. Çanak
çömlek akıntısı kaldırıldığında doğrudan kaya yüzeyi kil sıvanarak oluş

turulmuş, trapez biçimi bir ocak veya fırın kalıntısı belirlenmiştir.

Ost Teras Kuzey Alanı (4 K-İ Açmaları; Çizim: 1,2)

Kuzey terası üst basamağı doğusunda, 4 K-İ açmaları içinde yer alan
yapı toplulukları kuzey-güney yönünde yerleştirilmiştir. 1996 çalışmaları

sonucunda saptanan gene bitişik düzende, uzun yan duvarlarını ortaklaşa

kullanan üç ayrı bina ve bunlardan ikincil kullanımlı bir koridor/geçitle
ayrılan bir yapının doğu bölümüdür.

4 K/J\11-3 mekanları Açma üzerinde geniş bir alanı kaplamaktadır.

Büyük olasılıkla höyük altında devam eden MI mekanı, ± 3. 40 ın. ge
nişliğinde ve höyük eteğine kadar ±, 2. 60 m. uzunluğundadır. Tek taş

sırasından oluşan, ± O. 15 m. kalınlığında, bir bölme duvarı odayı ku
zeyden sınırlamaktadır. Bu duvarın dış yüzüne birbirinden ayrı, iki ufak,
dikdörtgen hücre bitişmektedir (Resim: 7). Anakaya üzerinde yükselen
bölme ve hücre duvarlarının ancak son sırası ele geçmiştir. Bu alanda
izlenen anakaya içine özenle açılmış yuvarlak deliklerin, yapıyla bağlan

tılı ahşap dikmelerin yuvaları olabileceği düşünülmektedir.

Güney yarısı çok iyi durumda korunagelmiş Ml odası, oldukça il
ginç taşınır ve taşınmazları barındırmaktadır. En az onbeş defa yenilen
miş taban döşemesi, Güvercinkayası yapılarının uzun süreli ve devamlı

iskan gördüğünü belgeler. Odanın güneybatı köşesine yakın bir bölümde,
doğu duvarına yaslanan bir fırın (Tn.1), hemen batısında ise her yenileme
evresinde yükseltilmiş tablasıyla ±0.90 m. çapında pervazlı bir ocak
(Oc.1) yer almaktadır (Resim: 8). Ocakla batı duvarı arasında kalan alan
daki en yeni taban döşemesi üzerinde, büyük baş hayvan türlerine ait 8
boynuzun depolandığı görülmüştür (Resim: 9). Boynuzların çevresinde
ise siyah/kırmızı açkılı bir depo kabına ait parçalar saptanmıştır. Gene bu
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kesimde höyük altına doğru yükselerek devam eden batı duvarının bir
kaç kat sıvah olması dikkat çekicidir. Ml döşemesinın alt evre tabanıarı

içine kabaca işlenmiş, ± 0.50 m. uzunluğunda bir taş levha oturtulmuş

tur. Doğu duvarına dik açı oluşturacak şekilde enlemesine yerleştirilmiş

bu taş levhanın önü ve arkası daha ufak taşlarla desteklenmiştir (Re
sim: 7). Bu tür enlemesine yerleştirilmiş taş levhalara 4 İ Açması'nda,
ikincil kullanırnh koridor/geçitte de rastlanılmıştır. Buradaki levhalar, içi
sonradan doldurularak mekan karakteri kazanan geçidi bölmelere ayır

maktadır.

Bölme duvarı dış yüzüne dayanan iki hücreden daha iyi korunmuş
batı (M3) hücresi, ± O. 60 x ı. 50 m. boyutlarındadır. Depo/kiler olarak
kullanıldığı düşünülen hücrenin kuzeydoğu köşesini kaplayan küllü dol
gu içinde izlenen, yanık, gri renkli hayvan kemikleri bu savı doğrular

niteliktedir.

Hücrenin kısa yan duvarının bölme duvarına bitiştiği noktada, ana
mekan içinde çeperi ufak taşlardan oluşan, yuvarlak kesitli, olası bir
dikme yuvası bulunmaktadır. Mekan içindeki bu dikme yuvası, kayaya
açılı dört kazık deliğindan biriyle yaklaşık aynı eksendedir (Resim: 7).

4 J Açması Ml mekanı yerleştiriliş, şekil ve boyut açısından doğu

komşusuyla benzer özellik gösterir. Bu odanın da taban döşemesi, en az
on kez yenilenerek kullanılmıştır (Resim: ı O). Güneyinde, keside giren
yuvarlak tablah bir ocağın yer aldığı mekan, ince bir bölme duvarıyla

kuzeyden sınırlanır. Doğu-batı ekseninden hafifçe kaymış, ± ı.00 m.
uzunluğundaki bir duvar parçası ise ana bölme duvarının iç yüzüne bi
tişmektedir. Alt taban dolguları içine oturtulmuş bu duvar parçasının da
oda içi bir depo/kiler hücresini çevrelediği düşünülmektedir. Duvar par
çasının batısına rastlayan alanda mekan içinde üç, dışında ise bir kazık

deliği bulunmaktadır. Dışta bulunan kazık deliğinin hemen güneybatısın

da anakaya yüzeyinin (± 0.25 x 0.25 m) burgulama yöntemiyle işlendiği

açıkça seçilmektedir. Yüzeyinde aynı türde burgulama izleri bulunan bir
taş parçası ise eski evre taban döşemelerinden biri üzerinde ele geçmiştir.

4 J Açması'nın batı yarısını, 4 İ Açması içine kadar sokulan, büyük
bir yapının (6. 00 x 6. 50 m) beş gözlü kuzey kanadı kaplamaktadır. Açı-
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ğa çıkarılan bölümün planı güneyde ± 1. 90 m. (M6) ve 3. 75 m. (M5)
genişliğinde iki oda, M6 odasına kuzeyden bitişen, dar uzun (1.90 x 4. 50
m) M2 odası ve M5'in paralelinde, doğu-batı yönünde uzanan, eşit bü
yüklükteki (± 2. 00 x 4. 15 m) M3-4 odalarından oluşmaktadır. Yapının

kuzey cephesi, dalga aşındırması nedeniyle akarak yok olmuştur. Aşınan

alanda, geniş kaya oluklarının içinin yer yer nasıl taşlarla doldurularak
duvar yuvası olarak kullanıldığı açıkça görülmektedir.

M6 odası hakkında bilgi azdır. M5 odasının kuzeybatı köşesinde at
nalı biçimi bir fırın ve fırına doğudan bitişen bir maltız yer almaktadır

(Resim: ll). Maltızın güneyinde taban döşemesi üzerine bir kaba ait ça
nak çömlek parçaları, fırın ağzının ± 0.70 m. doğusunda ise bir kazık

deliği göze çarpmaktadır. Mekanın kuzey ve doğu duvarlarının yüzü, en
az bir kaç kat olmak üzere kalın sıvalıdır.

Uzun M2 mekanının taban döşemesi saptanamamıştır. M6'yla or
taklaşa kullandığı güney duvarına dik açı yaparak bitişen bir taş sırası,

odayı bir depo/kiler bölmesi niteliğinde, ortadan ikiye bölebilecek ko
numdadır. Doğu-batı yönünde, enlemesine oturtulmuş M3 ve M4 odala
rını birbirinden ayıran duvarın ancak kısa bir parçası ele geçmiştir. Ufak
ocak taşları kullanılarak yükseltilen bu duvarın örgüsünde, taşları birbiri
ne tutturmak amacıyla, çamur harç kullanılmıştır. M3 odasının sağlam

kalan taban döşemesi üzerinde yırtıcı bir hayvana ait kafa iskeletinin yanı

sıra bir çift boynuz (Resim: 12) in situ ele geçmiştir. Odanın iri taşlardan

örülü kuzey duvarı, büyük olasılıkla üst teras yapılarının dış sınırını da
vurgulamaktadır.

4 İ Açması yapıları, ikincil kullanımda bir geçit/koridor ve geçidin
diğer yanında uzanan, çok gözlü bir yapının kuzeydoğu kanadından o
luşmaktadır (Resim: 13)

Doğu teras örneğinde olduğu gibi kuzey-güney doğrultusunda uza
nan, ± 1. 00 m. genişliğindeki koridorun içi, sonradan toprak ve kerpiç
çamuru doldurularak, enlemesine oturtulmuş taş plakalar veya ince du
varlarla üç hücreye bölünmüştür. Koridorun çok evreli kullanımını güney
hücrenin doğu, orta hücrenin ise batı duvarına dayandırılmış, alt taban
seviyesinin çok üstünde yer alan iki ocak yeri de vurgular.
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Koridorun batısında uzanan yapı da kullanım süreci içinde değişime

uğramıştır. Anlaşıldığı kadarıyla plan, höyük altında devam eden büyük
bir mekan ve bu mekana kuzeyden bitişen, dar uzun iki odayı yansıt

maktadır. Kuzeyodalarının her ikisinde de güney duvarına dayanan birer
fırın bulunmaktadır. Odaların içi, sonradan yerleştirilmiş, iri bloklardan
oluşan bir taş sırasıyla, doğu-batı yönünde kesilmiştir. Buna benzer bir
durum, koridorun kuzey ucunda da izlenmektedir. Gene iri taşlardan ö
rülü bir duvar, burada da koridoru bloke ettikten sonra dik açıyla kuzeye
yönelmektedir. Kuzeye yönelen bu duvarın, büyük olasılıkla üst teras alt
sekisi boyunca izlenen, destek ya da savunma amaçlı taş dizisine kavuş

tuğu sanılmaktadır.

Çanak Çömlek

i 996 çalışmaları sırasında ele geçen çanak çömleğin en büyük gru
bunu Alişar ve Köşk Höyük'ürı Kalkolitik çağ tabakalarından bilinen el
yapımı, dışı parlak siyah açkılı, içi kırmızı, kahverengi, kirli bej veya gri
tonlarında açkılı veya düzletilmiş, oldukça kalın cidarlı, basit dudaklı,

özenli yapımlar niteliğinde depo kapları oluşturmuştur'. Her iki yüzü gri
veya kahverengi tonlarında olan örnekler de bulumnaktadır. Aynı mal
grubu içinde depo kapları niteliğinde çömlekler/küplerin yanı sıra düşük

oranda yuvarlak gövdeli ufak kasecikler de izlenmiştir.

Doğu Anadolu'dan tanıdığımız Karaz Çanak Çömleği'ni de anımsa

tan bu mal grubunun hamurları, değişik oranlarda bitkisel kıykılı ve mi
neral katkılıdır. Parçaların kesitleri, iki renkli parçalarda dış ve iç yüzey
rengine uygun olarak çift renklidir. Diğerlerinde ise koyu renkli

. karbonizedir. İri boyutlu, dar ağızlı kap türleri arasında karından veya
omuzdan belirgin omurgalı ve yuvarlatılmış konik dipli örnekler sıkça

görülmektedir. Depo kaplarının üzerinde, yatay veya dikey, tek ya da çift

3 E. F. Schmidt, The Alishar Hiiyıık i. Seasons of1928 and 1929, 1932, 45, Res. 49-51; H.H.
von der Osten, The Alıslıar Hiiyiik i. Seasons of1930-32,1937, Res. 69-74.
Köşk Höyük Kazıları'm yeniden başlatan Prof. Dr. Aliye Öztan'la özel konuşma ve Köşk

Höyük'le ilgili diğer bilgiler için bkz.: U. Silistreli, VII. Kazı Sonuç/an Toplantısı, 1985,
129-141; Vi1I. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1986, 173-179; Xi. Kazı Sonuçları Toplantısı I,
1989, 91-97; Belleten Lill, (1989) 361-374, 497-504, Lev. ı-v, (1993) 47-56.
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yerleştirilmiş, değişik boyutlarda kulplar ve tutamaklar olağan ögelerden
diL

Çok yoğun olmasa da en sık rastlanan bezek türleri, yatay (Resim:
14) veya dikeyolarak uygulanmış (Resim: 15), sokma tekniğinde basit
çavuş işareti dizileri ve noktalarnalardır (Resim: 16). Bunların yanı sıra

basit oluk bezekler göze çarpmaktadır. Bazı parçalarda oluk ve sokma
bezeklerin bir arada kullanıldığı görülmektedir (Resim: 17).

Siyah açkılı, dar ağızlı bir çömlekçiğin ağız kenarı altına, kabartma
olarak oturtulmuş boğa başı, dikkat çekicidir (Resim: 18).

Tarihlendirmeye yardımcı en ilginç ikinci çanak çömlek grubu, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'dan bilinen, Geç Obeyd-Erken Uruk Dönemi
Kalkolitik Malları'nı anımsatan, dış yüzeyleri yoğun tarazlı (Resim: 19),
iç yüzeyleri düzletilmiş, el yapımı konik kaselerdir".

Tek tük rastlanan boya bezekli çanak çömlek arasında, en çarpıcı ör
nek ise el yapımı, pembemsi devetüyü, özenle düzletilmiş ince bitkisel
kıykı izli yüzey üzerine koyu kahverengi, mat boya bezekli parçadır. Bu
parça, içi ağ motifi dolgulu baklava dilimleri, bu dilimler arasına otur
tulmuş iri noktalar ve bezekli alanı karın üzerinde sınırlayan çift yatay
şeride, yapım ve bezek düzeni açısından gene Doğu/Güneydoğu Anado
lu'dan da bilinen İnce Yapımlar'ın (Plain Simple Ware) öncülerini anım-

satmaktadır (Çizim: 3( .

4 M. Mellink: H. Goldınan, Tarsus Il, 1956, 81 içinde; D. Oates, Iraq 37, 1985, 177,
Res.3,44.45; J. Oates: U. Finkbeiner-W. Röllig (Ed.), Gamdat Nasr Period or Regional
Style?, Papers given at a syınposinm held in Tübingen November 1983, 1986, 249, Res.3,
44.45 içinde; Oates-Oates, Iraq 56, 1994, 170. J. Oates (1995 kışı özel konnşma) "Coba Ka
seleri" olarak bilinenleri, son yapılan Tell Brak araştırmalarına göreErken Uruk Dönemi'ne
tarihlenınektedir. U. Esin, yüzeyleri tarazlı konik kase örneklerinin Gelveri yerleşmesinde

de bulunduğunu söylemektedir, Gelveri için ayrıca bkz. U. Esin, Aııatolica XiX, 1993, 47
56 ve B. Tezcan, BelletenXXII, 1958, 517-526.

5 S. Gülçur, Die clıalkolithische Keramilc vaLi Norşunıepe, 1988, 64vd., 94vd, \OOvd., 245vd
ve bezek düzenleri için Res. 15-16 (Tübingen üniversitesi Doktora Tezi, yayma hazırlan

makta).
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Yontma Taş Aletler

1994 yılı Aksaray, Nevşehir, Niğde illeri yüzeyaraştırması sırasında

saptanan Güvercinkayası'nda ilk göze çarpan özelliklerden biri, teraslar
halinde ovaya doğru yayılan yerleşmenin aşınmış yamaçları boyunca
belirlenen obsidyen alet yoğunluğuydu.

Kazı ekibi üyelerinden Doç. Dr. Nur Balkan-Atlı'mn ilk saptamala
rına göre aletlerin çoğunluğunu iri, tablasal yongalar üzerine yapılmış

yan veya yuvarlak kazıyıcılar, sarp düzeltili kalın dilgiler oluşturmaktadır

(Çizim: 4). Teknolojik inceleme devam etmektedir.

Sürtme Taş Aletler

Güvercinkayası'nda yoğun olarak izlenen, gözenekli sert taşlardan,

çeşitli boyut ve biçimde alt (metata) ve üst (mano) öğütme taşları, bes
lenme ekonomisinde kültüre alınmış tane1i bitkilerin önemli bir rol üst
lendiğini vurgulamaktadır. Bu türden gereçlerin üretiminde kullamlan
volkanik kökenli taşların, bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak yakın

çevreden sağlandığı düşünülmektedir. Kontekst dışı ele geçen, ± 15 cm.
çapında, yarısı eksik, sık dokulu pembemsi renkli yüzeyi perdahlı dibek
parçası, sürtme taş grubunun özenli yapımlardandır (Resim: 20).

Taş Boncuklar

Güvercinkayası 1996 kazılarında ele geçen iki boncuktan büyük ola
m, akik taşı benzeri bir hammaddeden üretilmiştir. 4İ Açması yüzey top
rağında ele geçen kahverengi, yarı saydam görünümlü, yassı yuvarlağım

sı (LI x 0.6 x 0.35 cm) tek delikli boncuk, kesme, delme ve sürtme iş

lemleri sonucu şekillendirilmiştir. Aym işlemler sonucu meydana getiri
len 4 J Açması MI mekanı taban dolgusu içinde bulunan, ikinci ufak
boncuk (0.4 x 0.27 cm) ise firuze rengi bir taştan yapılıdır.

Pişmiş Toprak Buluntular

Bir hayvan figürini ve bir halka, pişmiş topraktan yapılma küçük
buluntuları temsil etmektedir.
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Dik kuyruğunun ucu, sağ arka ayağının yarısı, sol kulağı ve sol ön a
yağı kopuk, boynuzsuz bir hayvanı yansıtan, gri renkli ufak figürin (3.3 x
2.2 x 1.3 cm), ince mineral katkılı, oldukça temiz hamurdan elde şekil

lendirilmiştir. Ağız kısmı bir aletle bastırılarak belirtilmiş hayvanın sağ

kulağı, yana doğru ufak bir çıkıntı oluşturmaktadır. Ayaklar ise küt ko
niktir. 4 J Açması M6 taban dolgusu içinde bulunan, tombul gövdeli bu
hayvan, boynuzsuz başı ve yukarı kalkık kuyruğuyla bir köpek veya do
muz olarak tanımlanabilir.

4 J M i'de ele geçen pembemsi, hafif parlatılmış yüzeyli, halkanın

(3.2 x 0.7 x 3.2 cm) işlevinin ne olduğu henüz anlaşılamamıştır.

Doğu ve kuzey terasları çalışma alanlarını höyük içine doğru ilerlet
mek, i 997 yılı kazılarının öngörülen hedefleri arasındadır. Araştırmaların

diğer bir bölümü ise üst kaya basamağını alttan çevreleyen iri taş

bloklarınının işlevlerinin belirlenmesine odaklanacaktır.
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Harita 1: Güvercinkayası buluntu alanının konumu
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Çizim 2: GÜvercinkayasI, genel mimari ıllan (şernatik)
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Çizim 3: Güvercinkayası, boya bezeldi kase
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Çizim 4: Güverclnkayası, obsidyen kazıyıeılar. Sol dilgi, sağ tabIa
sal yonga
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Resim 1: Güvercinkayası, doğudan

Resim 2: Kuzey yamaç, temizlik



Resim 3: SK Açması M3 odası ve at nalı lıiçimi fırın kalıntısı

Resim 4: SK Açması M7 korideıvgcçlt ve yerden yükseltilmişfırın
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Resim 5: SK Açması M9 ve kuhbe
dönüşü belirgin fırın (TuZ)

Resim 6: SK Açması TnZ in situ buluu
tular ve kazık deliği



Resim 7: 4K Açması Ml odası, genel

Resim 8: 4K Açması Ml odası yuvarlak ocak (Ocl)

105



Resim 9: 4K Açması Ml odası in
sitn boynuzlar ve depo
kabı parçalan

Resim 10: 4J AçmasıMl odası, genel
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Resim 11 : 4J Açması M5 odası at nalı

biçimi fırın ve ön planda maltız

Resim 12: 4J AçmasıM3 odası döşeme üzerine bırakılmış çift boynuz
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Resim 13: 41 Açması genel; ikincil kullanımh koridor/geçit ve batı 1<0
nut alanı

o
Resim 14: Ağız altında yatay uygulanmış çavuş işareti bezeidi kase

parçası



Resim 15: Siyah açkılı, dikey uygulanmış çavuş işareti bezeldi parçalar

Cı
Q 1

Resim 16: Boz renkli açkıh, oluk ve sokma bczekli, ayaldı kase parçası
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Resim 17: Siyah açkılı, oluk ve sokma bezekli çömlek parçası

Resim 18: Siyah açkılı, ağız altında kabartma boğa başlı çanak parçası



Resim 19: Pembemsi, işlenmiş yüzeyi tarazlı/süpürge izli konilc kase parçası

Resim 20: Sıl, gözeneldi pembemsi taştan, yüzeyi perdahlı dibek parçası
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BADEMAGACI KAZıLARı 1996

RejikDURlf

Bademağacı Höyüğü kazılarının 4. dönem çalışmaları 27 Temmuz
i 7 Eylül i 996 tarihleri arasında sürdürüldü1 Bu kazı döneminde, höyü
ğürı kuzeyinde, daha önce kazılmasına başlanan büyük açmaya, C-S/III-3
ve D-I/III-3,4 plankareleri de katılmış ve sezon başında 700 m- olan ça
lışma alanı 900 m- ye çıkmıştır. Aynı açmanın güneyinde, D-2/IV-2 Ka
resi ile D-2/IV-I Karesi arasındaki I.S m. kalınlığındaki ara duvar da
kaldırılmıştır. Mevsim sonunda en derin nokta -S.60 m. olmak üzere,
ortalama 2.S m. kadar derinleşilmiştir.

• Prof Dr. Refik DURU, İstanbulÜniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı,

34459 İSTANBUL
Başkanlığını yaptığımız kazılarm 4. dönem çalışmalarına Doç. Dr. Gülsüm Umurtak (Baş

kan Yardımcısı), Sinan Kayı (Arkeolog-Y. Mimar), Turhan Birgili (Arkeolog-Fotoğraf Uz
maıu), yüksek lisans öğrencisi Tülay Yeşilyaprak. Arkeolog MetinAlpaslan ile öğrencileri

miz İsmail Kosikoğlu, Naları İçöz, Yeliz Fidan, Sabahattin Ezer, Tümay Mutluoğlu ve
Aslıhan Karagöz katıldı. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü kazımıza

temsilci olarak, Burdur Müzesi asistanlarından, meslektaşmuz Mustafa Oral Erbay'ı atadı.
Kazıyı her yıl olduğu gibibu yıl daAnıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniver
sitesi Araştırma Fonu Sekreterliği (Proje No. 7021260495), ı.u Edebiyat Faküıtesi Dekanlı

ğı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı desteklediler.
Çalışmalar sırasında Bademağacı beldesinde boş bulunan bir ilkokul binasında konaklandı.

Beldenin BelediyeBaşkanı Sayın Enver Karataş. belediyesinin telefon, faks ve araç parkın

daki tüm araçlardan yararlaıunarmzı sağladı.

Antalya Müzesi'ndeki meslektaşlanmız, başta MüzeMüdürü Metin Pehlivaner olmaküzere,
gereksinimlerimiz olanhertürlü bilimsel ve bürokratik yardımı yaptılar.

Çalışmalara emeği geçenleri, parasal katkı yapanlan ve çok değerli yardunlannı gördüğü

müzkişi ve kurumların yöneticilerine en içtenteşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Tabaka/aşma

Geçen yıl üç ayrı tabaka halinde olduğu saptanan ENÇ'in 3. Yapı

Katı'nın tabanı altına iniImiş ve 4. Yapı Katı'nın yıkıntısı içine girilmiş

tir. Bu durumda, bu yıl inilen derinliği kadar olan birikimde, ENÇ yer
leşmesinde dört yapı katının olduğu anlaşıldı.

Höyüğün orta kesimlerinde, ana toprağa kadar 3-4 m. kalınlığında

bir birikim katmanının "daha bulunduğu tahmin edildiğinden, ENÇ Dö
nemi yerleşmelerinin tabakalaşma durumunun ileride değişeceğinden

şüphe edilemez. İTÇ yerleşmelerinin ise beş yapı katı halinde olduğu

saptandı. İTÇ yerleşmelerinin sıra düzeninde de önümüzdeki dönem ça
lışmalarında bazı değişmeler olabilir.

Mimarlık

ENÇ 3. Yapı Katı'nın mimarlığı çok iyi durumda günümüze kadar
gelmiştir. Ele geçen kalıntılar, bu dönemde höyükte yoğun şekilde yerle
şildiğine işaret etmektedir. Geçen yıl büyük bölümü açılan 3. katın tek
odalı yapısının doğusundaki gelişmeleri izlemek üzere yapılan çalışma

larda, iki yapı daha ortaya çıkartıldı (Resim: ı). Bazı duvarları bozulmuş

halde olan bu yapılar da dikdörtgen planlı ve tek odalıdır. Evlerde kapılar

uzun duvarlarının ortalarına açılmıştır ve kapıların karşısına gelen du
varların önüne, yalaklı, yuvarlak planlı iri fırınlar yerleştirilmiştir. Yapı

ların iç döşemeleri konusunda fazla bilgi edinilememişse de, odaların

içinde ocakların ve işiik yerlerinin bulunduğu saptanmıştır.

500 m2 lik alanda izlenen Neolitik yapıların güneyindeki boş alanda,
daha erken yapı katlarını açığa çıkartmak için, 7x9 m.lik bir çukurda de
rine inilmeye başlanmış ve -5.57 m. ye iniimiştir. Bu kazı alanında

ENÇ'in 4. Yapı Katı'nın yıkıntısı içinde çalışıldığında kuşkumuz olma
makla birlikte, henüz bu kata ait mimari kalıntılara ulaşılamamıştır.

Höyüğün doğu yamacındaki İTÇ yerleşmelerinin 1996' da saptanan
mimari kalıntılarına gelince: İTÇ'nin en geç yerleşmesi olan ı. Yapı Ka
tı'nın mimari kalıntıları, höyük üzerinde uzun yıllar devam eden tarımsal

faaliyet nedeniyle çok bozulmuştur. Ancak bir önceki yerleşme olan 2.
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Yapı Katı çok sağlam durumda günümüze kadar gelmiştir. Yaklaşık ISO
m2 lik bir alanda izlenen bu yapı katının temelleri, bu kesimde megaron
planlı iki yapının olduğunu göstermektedir (Resim: 2,4). Megaronlar,
kapıları merkeze bakacak şekilde düzenlenmişlerdir. Daha eski kazı dö
nemlerinde kazılmış olan 2. katın diğer yapıları ile 3. Yapı Katı' nın çifte
megaronlarının yönlerinin de göz önüne alınması halinde her iki yapı

katında megaranların radial düzende planlanmış oldukları söylenebilir
(Resim: 2). Yapılar içinde az sayıda çanak çömlek dışında hemen hiçbir
buluntu ele geçmemiştir. İTÇ yapılarının çevirdiği alanın orta kesiminde
ise bu döneme ait herhangi bir yapının bulunmamış olması ilginçtir. Daha
önceki raporIarımızda belirttiğimiz gibi, höyüğün ortalarında, yüzey top
rağının hemen altından başlayarakNeolitik yerleşmeler başlamaktadır.

İTÇ'nin D-2IIV-2 Plankaresi' nde geçen kazı mevsiminde -2.20 m.
derinlikte saptanan ve kalın bir taş temeIle temsil edilen İTÇ yerleşmesi

4. Yapı Katı olarak isimlendirildi. Bu duvarların çevrelediği alanın taba
nın altında yapılan çalışmalarda, yığınlar halinde yanık kerpiç, yüzlerce
kil sapan tanesi ve Bademağacı'nda çok iyi tanınan Neolitik çağ'ın tüm
ve parça halindeki çanak çömleği bulundu. Ancak yanık kerpiçler altında

gerçekleştirilen kazılarda, 4. kat tabanının SO cm. kadar altında, yine ka
lın taştemeIli bir İTÇ yapısı bulunuyordu (Resim: 3,S). İTÇ'nin S. Yapı
Katı'na ait olan bu temeIlerin altına inilmediğinden, İTÇ'nin daha eski
yapı kadarının olup olmadığı konusunda kesin şeyler söyleme olanağı

yoktur.

Küçük buluntular

Neolitik yerleşmelerde bu yıl bulunan çanak çömlek eski yıllardan

bilinenlerden farklı değildir. Kahverengi hamurIu, açkılı, tipik Neolitik
maIlardan pek çok tüm kap ve kırık parça ele geçti. Bunlar arasındaki

oval veya yassı gövdeli örnekler, bu kap tipinin oldukça çok kuIlanılmış

olduğunu göstermektedir.

1996 yılının çanak çömlek buluntularından en önemlisi, ENÇ 4. Ya
pi Katı'nın yıkıntı molozu içinde bulunmuş, dikdörtgen prizması şeklin

deki kutudur (Resim: 6). Ağız kenarlarında hazırlanan pervaz yuvası,

kutunun bir kapağının olduğuna işaret etmektedir. Açık bej renkli ha-
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murdan, çok basit şekilde yapılmış ve gevrek pişirilmiş olan kabın, nor
mal bir keramik formu olmadığı açıktır. Bu kabı, tahtadan yapılmış kap
ların taklitleri olarak kabul etmek gerekir. Keramik yapımının ilk dö
nemlerinde, daha eski bir gelenek olan tahta kap yapma pratiğinin bir
süre daha devam ettiği ve bu arada tahta kapların kilden taklitlerinin ya
pıldığı varsayımı çok tekrarlanmış bir söylemdir. Çatal Höyük'ün ENÇ
katlarına ait tahta kapları arasında, Bademağacı kutusunun çok yakın bir
benzeri vardır. Bademağacı'nın bu buluntusunu, tahtadan kile geçiş ba
samağının somut bir kanıtı olarak düşünmek ve keramikçiliğin tarihsel
gelişiminin önemli bir bulgusu olarak nitelernek yanlış olmayacaktır.

ENÇ buluntuları arasındakibir diğer eser, bu dönem yapılarından bi
rinin tabanı üzerinde in si/u bulunmuş obsidiyen ok ucu'dur (Resim: 7).
İki yüzlü, baskıyla yonga çıkartılarak şekillendirilen ve Konya Ovası

ENÇ'si için çok tipik olan bu türden uçlar, Burdur bölgesine yabancıdır.

Ucun tam paralelleri Çatal Höyük Vl-Vll katlarında, Suberde'de
(Akeramik katları), Köşk Höyük'te ve Mersin Yümüktepe'rıin en erken
katlarında ele geçmiştir. Konya kültür bölgesinden ithal edildiğini tahmin
ettiğimiz bu uç nedeniyle, Bademağacı'nın bu yapı katının Çatal Höyük
VI ve VII katlarıyla çağdaş olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bu
buluntu, Konya Ovası ile Burdur bölgesi arasında Neolitik Çağ'daki iliş

kileri belgeleyen bir eser olarak ayrı bir öneme sahiptir.

Neolitik katmanlarda ele geçen küçük buluntular arasında kemik ka
şıklar, kilden bir ana tanrıça idolü ve kilden baskı mühürleri de vardır.

İTÇ küçük buluntu açısından fakirdir. İTÇ'nin bölgeiçin yaygın ve
karakteristik olan kalın kenarlı, iyi açkılı tabakları, kaseleri ve gaga ağızlı

testicikleri, bu yıl da örnekler vermiştir.

Sonuçlar

Bademağacı Höyüğü'nde dört yıldır yapılan araştırmalarda edinilen
bilgiler, antik Pisidya'nın tarih öncesi dönemleri kültürlerinin anlaşılması

ve sürekli yerleşmelerin başladığı Neolitik çağ'ın Anadolu' daki duru
munun öğrenilmesiaçısından önemlidir.
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İTÇ yerleşmeleri genelolarak, komşu Elmalı bölgesinde yer alan
Semayük-Karataş'tan bilinen özellikler sergilemektedir. Ancak bu höyük
üzerinde bu dönemin tipik ev planı olan megaranların düzenlenmesi ko
nusunda Bademağacı ile bazı yeni bilgiler edinilmektedir. Ayrıca İTÇ i
Dönemi' ne ait olduğunu tahmin ettiğimiz en eski iki yerleşim katının

(İTÇ 4 ve 5. Yapı Katları) mimarlık özellikleri, Batı Anadolu'nun bu
kesimi için yeni bilgiler sayılmalıdır.
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Resim 4: iTÇ 2 yapı katı megaronları

Resim 5: iTÇ 5 ve 4. yapı katları yapılan



Resim 6: ENÇ 4. yapı katında bulunmuş ldl kutu
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KIRKLARELİ HÖYÜGÜ 1996 YILI KAZISI

Mehmet ÖZDOGAN'
Hermann PARZINGER
Necmi KARUL

ÖZET

1996 yılı Kırklareli çalışmalarımız, önceki yıllarda olduğu gibi, il
merkezinin güneyindeki tarih öncesi yerleşme yerlerinden Aşağı Pınar ve
Kanlıgeçit mevkilerinde sürdürülmüştür. Kazı çalışmalarının ağırlığı bu
yıl da Aşağı Pınar mevkiine verilmiş ve yerleşmenin batı kesiminde, ön
ceki yıllarda başlamış olduğumuz geniş kazı alanının büyük bir bölü
münde, ana toprağın hemen üzerine oturan 5. yapı katına kadar iniimiştir.

Bu yıla kadar Aşağı Pınar'da daha çok .Orta Kalkolitik çağ tabakaları

açılmış, bu dönemin mimarisi ve yerleşme düzeni ile ilgili ayrıntılı bilgi
edinilmişti. Aşağı Pınar orta kesiminde bu yıl indiğimiz ve ilk Kalkolitik
Dönem'den Orta Kalkolitik Dönem'e geçiş sürecini yansıtan 5. tabakada,
gerek yerleşme düzeninin, gerekse mimarinin tümü ile farklı özellikler
taşıdığı görülmüştür.

* Prof. Dr. Mehmet ÖZDüGAN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya
Anabilim Dalı, 34459 İSTANBUL
Prof. Dr. Hermann PARllNGER, Euratische Abteilung im Dol. 2-6, 14195 Berlin
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1996 yılında Aşağı Pınar mevkiindeki çalışmaların önemli bir bölü
münü, 1995 yılında yerleşmenin kuzeybatısında saptanmış Neolitik ve ilk
Kalkolitik çağ tabakalarının bulunduğu alanlar oluşturmuştur. Önceki
yıllarda yapmış olduğumuz yüzey toplamalarında bu dönemlere ait par
çalara hiç rastlanmarnış, ancak 1995 yılında yapmış olduğumuz bir dizi
sondajda bu döneme ait yapı katları, kalın bir alüvyon dolgunun altında,

höyüğün eski topoğrafyasının günümüzdekinden çok farklı olduğunu

gösterecek şekilde bulunmuştu. Bu da, 1996 yılında bizi, Aşağı Pınar'ın
en eski yerleşiminin konumunu anlamaya yönelik bir çalışma stratejisi
uygulanmaya yönlendirmiştir. Böylelikle, önümüzdeki yıl Neolitik Dö
nem yerleşmesini geniş olarak açabileceğimiz bir alan hazırlanmıştır. Bu
kesimde elde edilen ilk sonuçlar, Aşağı Pınar'da kırmızı astar üzerine
beyaz boya bezemeli- Karanovo 1 türü Balkan İlk Neolitik Dönem,
Karanovo II ve Yarımburgaz 3 dönemlerine ait yapı katlarının varlığını

ortaya koymuş, özellikle Karanovo 11 Dönemi' ne ait, yangın geçirmiş ve
bu nedenle de çok iyi korunmuş bir yapıyı, kısmen ortaya çıkartmıştır.

Kanlıgeçit mevkiinde 1996 yılı çalışmaları, akropol kısmındaki

megaronları ortaya çıkartmak ve bunları çevreleyen tahkimatı anlamaya
yönelik olarak sürdürülmüştür. Bu amaçla yaklaşık 900 metrekarelik bir
alanda çalışılmış, 1995 yılında bulmuş olduğumuz megaronun iki yanın

da birer megaronun daha olduğu ve bunların en az iki yenileme evresi
olduğu görülmüştür. Bu yıl açılan Güney Megarorı'u, diğerlerine göre
çok daha anıtsaidır; orta odasının tabanı ve ocak yeri oldukça iyi korun
muştur. Kanlıgeçit mevkiinde bu yıl yapmış olduğumuz çalışmanın bir
diğer ilginç sonucu da, akropolü çevreleyen ve oldukça geniş bir alana
yayılan bir Aşağı Şehir'in varlığının kesinlik kazanmasıdır.

GİRİŞ

1993 yılında Trakya-Marmara Bölgesi Araştırma Projesi kapsamında
Kırklareli tarih öncesi yerleşme yerlerinde başlamış olduğumuz çalışma

lara, 1996 yılı Ağustos ve Eylül ayları içinde de devam edilmiştir. Önceki
yıllarda olduğu gibi çalışmalarımız İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi, Prehistorya Anabilim Dalı adına, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler. Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İs

tanbul Universitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu ile Alman Arkeoloji ens-
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titülerinin desteği ile sürdürülmüştür. Kazı ekibi Prof Dr. Mehmet
Özdoğan ile kazı ikinci başkanı Prof Dr. Hermann Parzinger'in (Berlin)
yönetiminde, alan sorumlusu Arkeolog Necmi Karul, Çakmaktaşı Uzma
nı Dr. Ivan Gatsov (Sofya), Arkeozoolog Dr. Norbert Benecke (Berlin)
ile Andreas Northe (Berlin), Arkeobotanist Dr.Reinder Neef (Berlin),
Arkeometallurjist Dr. Ünsal Yalçın (Boclium) ile Prof.Dr. Bernt Schröder
(Bochum), Mimar Zeynep Eres (İstanbul), Fotoğrafçı Ahmet Boratav,
çizimciler İlknur Alp (İstanbul) ile Ayşe Özkan (Kültür Bakanlığı),

Restoratör Ahmet Demirtaş (İstanbul), Alan Yöneticisi ve Restoratör
Arkeolog Tarık Güçlütürk, Alan Yöneticisi Arkeolog Ahmet Ayhan, aç
ma yöneticisi Arkeolog Burçin Erdoğu (Edirne), atölye sorumluları Ay
şegül Palak, Özlem Aydın ile Demet Tanın, açma başları Mine Kiraz
(İstanbul), Eylem Özdoğan, Monika Ambronn (Berlin), Elke Kaiser
(Berlin), Dana Ottenbreit (Berlin), Agathe Reingrube (Heidelberg), Lucia
Benedikova (Bratislava), Povul Hnila (Bratislava), Martin Engel (Berlin),
Heiner Schwarzberg (Halle), Bekir Köşker (İstanbul), Christina von Elm
(Tübingen), Andreas Schilinger (Tübingen), açma yardımcıları Senem
Öztürk, Aysun Akdağ, Zafer ÖrenIili ve atölye yardımcısı Esra Kara
ma' dan oluşmuştur. Kültür Bakanlığı adına bu yıl da aramıza katılan Si
bel Alpaslan büyük bir özveri ve içtenlikle çalışmalarımıza destek ol
muştur.

Önceki yılolduğu gibi ekibimiz, kazı kampımızın bulunduğu

Ahmetçe köyünde ve Kırklareli'nde çeşitli kişi ve kuruluşların yakın ilgi
ve desteğini her zaman için yanında hissetmiştir; özellikle Kırklareli

Kültür Müdürlüğü elemanları ve Kültür Müdürü Sayın Bülent
Dizdaroğlu, gösterdiği dostluğun yanı sıra, her konuda bize yardımcı

olmuş, Kırklareli Valisi Sayın Kemal Önal da yakın ilgisini esirgeme
miştir. Kırklareli Müzesi Müdür Vekili Zülküf Yılmaz'a ve Ahmetçe
Köyü Muhtarlığı'na da, gerek çalışmalarımızı, gerek kamp yaşamımızı

kolaylaştıran katkıları için çok şey borçluyuz.

1- 1996 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

1996 yılı çalışmaları Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit kuzeyolmak üzere
Kırklareli tarih öncesi yerleşmesinin iki ayrı kesiminde sürdürülmüştür.

Çalışılan alanlar ile elde edilen sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:
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A -AŞAGI PıNAR

Aşağı Pınar kazı çalışmaları, yukarıda da belirtildiği gibi, höyüğün

batı kesimi ile kuzeybatı kesimi olmak. üzere iki alanda yoğunlaşmış,

ayrıca 12/13 m. açmalarında da çalışma sürdürülmüştür.

1 - Hôyük BatıKesimi Açma/arı

ilk olarak 1995 yılı içinde 4. yapı katı içinde kazısı yarım kalmış o
lan 15 H ve 15 i açmalarındaki yanık yapı yeniden temizlenmiş ve 14
15/H-K açmaları arasındaki ara bölmeler, 3. ve 4. tabaka yapılarının

planlarının tamamlanması için, çıkan izler plana alınarak kaldırılmıştır.

Bu çalışma sırasında 4. yapı katının içinde en az iki ara evre olduğu sap
tanmıştır. 15 i ve 15 K açmalarındaki 4. tabaka yapılarının korunmasına

karar verildiği için bu açmalar 4. tabaka düzleminde düzeltilerek bırakıl

mış, diğer açmalarda ise 4. tabaka dolgusu kaldırılmıştır.

5. tabakanın, gerek dolgu niteliği, gerekse yerleşme düzeni, yapı

planları ve buluntu olarak 4. tabakadan tümü ile farklı olduğu görülmüş

tür. 4. tabakanın koyu renkli ve yanıklı dolgusuna karşılık, 5. tabaka çok
ince taneli ve sarımsı renkli dolgusu ile kolaylıkla belirlenmektedir. 2.
tabakadan 4. tabakaya kadar saptadığımız tüm yapı kalıntıları aynı özel
likleri göstermekteydi. Bunlar birbirinden bağımsız birimler olarak, ara
larında geniş açık alanlar bırakacak şekilde hemen hemen aynı yerde
yapılmışlardı. Genellikle iki odalı olan yapıların boyları 8xll metre ara
sında değişmekteydi. Yapıların duvarları düzensiz aralıklar ile yerleşti

rilmiş ahşap direkler ve bunların çevresinin kerpiç topanları ile doldu
rulmasından oluşmuş, yapıların iç ya da hemen dışında kil levhalardan
oluşan ambarlar, tabanı özenle sıvalı ocaklar bulunmuştu. Buna karşılık

5. tabakada hemen hemen dikdörtgene yakın odalardan oluşan yapıların,

birbirlerine bitişik olarak kuzeybatı-güneydoğu yönünde, düzgün bir sıra

oluşturacak şekilde dizildiği, her odanın kuzey duvarının kenarında da,
dikdörtgen biçimli bir fırının bulunduğu görülmüştür. Yapıların, daha
sonraki evrelere göre çok daha ince olan duvarlarının her iki yüzü de,
sarımsı renkli kil ile sıvanmış, ahşap direkler duvarın hemen önünde,
oldukça düzgün aralıklar ile diziImiştir. Ambar, işlik ve yükseltilmiş plat
formlara hiç rastlanmamıştır. Yapıların dışında kalan açık alanların da
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düzenlenmesinde, diğer evrelere göre önemli farklar vardır; zeminin düz
gün olarak sarımsı kil ile sıvandığı, oldukça temiz tutulduğu ve daha son
raki evrelerde sık olarak rastlanan ambar, işlik gibi yapıların bulunmadığı

görülmüştür.

Bu yıl batı kesimdeki çalışmanın tümü ile sona ereceği planlanmış

olduğu halde,S. tabakada ortaya çıkan yapı kalıntılarının beklentileri
mizden daha ilginç olması üzerine, 1997 yılında da bu kesimdeki çalış

maların sürdürülmesine karar verilmiştir. Buna bağlı olarak, orta alanın

hemen kuzeyindeki, 1995 yılında 3. yapı katı içinde bırakılmış olan 13
G/H açmalarının da bu alanla birleştirilerek derinleştirilınesine karar ve
rilmiştir. Bu amaçla önce bu açmaları ayıran açma duvarları ve rampa
kaldırılmış, daha sonra 4. yapı katına iniimiştir. Bu tabakada, açmanın

kuzey kesiminde çok şiddetli bir yangın ile tahrip olduğu için oldukça iyi
korunmuş durumda büyükçe bir yapı kalıntısına rastlanmıştır. Güneybatı

kuzeydoğu yönünde uzanan yapının ancak güney kesimi açma içine gir
mektedir. Yapının ahşap direkleri, bunların arasında duvar kalınlığını

oluşturan, kerpiç topanları ile araları doldurulmuş dal örgüsü, duvar ve
taban sıvaları çok iyi korunmuş durumda bulunmuştur. Ancak yapının bir
bölümü açma sınırları dışında kaldığından, 1997 yılında kazı alanının

kuzey ve doğu yönlerinde genişletilmesi gerekmektedir. Yapının dışında,

hemen güneyinde, doğu kısmı bir Hellenistik çağ çukuru tarafından tah
rip edilmiş, tabanı eğimli büyük bir fırın bulunmuştur. Çukurun içinde,
atılmış durumda bir iskelet vardır.

2 - 12113 M Açma/arı

Orta alandaki tabakalanmayı sınamak amacı ile 1993 yılında baş

lanmış olan bu iki açmadan 12 M, 1994 yılında 2. tabaka içinde bırakıl

mış, diğeri, 13 M. ise 1995 yılında 3. tabakaya kadar indirilmişti. Bu yıl

her iki açmada da kazı çalışmalarına devam edilmiş, ilk olarak 1993 yı

lında bulunarak ada şeklinde bırakılmış olan 2. tabaka yapısının kalıntıla

rı kaldırılmış, daha sonra da 12 M Açması 13 M. ile aynı düzleme geti
rildikten sonra yangın geçirmiş olan 4. tabakanın temizliğine başlanmış

tır. Bu tabaka içinde yuvarlak bir ocak ile oldukça ilginç bir fırın ortaya
çıkmıştır. Genişliği yaklaşık 4 m. kadar olan fırının tabanı yaklaşık 30
derecelik açı ile konik bir biçimde çukurlaşarak ana toprağın içine kadar,
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alttaki tabakaları da keserek girmiştir. Fıtının çok uzun bir süre kullanıl

dığı, en az yirmi yenileme tabanının varlığından anlaşılmaktadır; her bir
yenilernede zemin, eğime göre doldurularak yükseltilmiş ve tabanı killi
toprak ile özenle sıvanmıştır. ilginç olan taban eğiminin en eski evrelere
doğru daha da dikleşerek, yaklaşık 60 derecelik bir açı oluşturmuş olma
sıdır. Tabanı bu denli iyi korunmuş olmasına karşılık fırının ne kenarı, ne
üst yapısı ne de hangi amaçla kullanıldığını gösteren herhangi bir ize
rastlanmamıştır. Fırının ilk kullanım tabanında çürümüş durumda büyük
ağaç izleri görülmüştür.

Her iki açmada da 4. yapı katının şiddetli bir yangın ile tahrip olduğu

görülmüştür. Yapının duvarlarının yapımı için önce bir hendeğin kazıldı

ğı ve daha sonra bunun içine dikmelerin yerleştirildiği ve direk araları

dallarla örüldükten sonra kerpiç toprağı ile doldurulup, duvarın yüzünün
kalın killi bir sıva ile kaplandığı anlaşılmıştır. İlginç olan yapının i 2 M
Açması'ndaki bir bölmesinin zemininde, tümü ile yanarak kömürleşmiş

ahşap döşeme levhalarına rastlanmış olİnasıdır. Birbirine koşut olarak
yerleştirilmiş olan ahşap levhaların eni 5 cm. kadardır. Ahşap döşeme ile
kaplı olan kısmın dışında ise, ikinci kattan düştüğü anlaşılan kalın kil
sıva izlerine rastlanmıştır. Böylelikle Aşağı Pınar'da ilk kez ikinci katı

olan bir yapı izi saptanmış olmaktadır.

2 -Hôyiık Kuzeybatı Kesim Açma/arı

Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi i 995 yılında Aşağı Pınar'ın ku
zeybatı ve kuzey kesimlerinde yapmış olduğumuz küçük sondajlar, orta
kesimde bulmuş olduğumuzdan daha eski yerleşmelere ait buluntu ver
miş, ancak, gerek eski höyüğün topoğrafyasının çok değişmiş olması ve
gerek kalın alüvyon dolgu en eski yerleşirnin yerini kesin olarak sapta
mamızı engellemişti. Bu nedenle 1996 yılında eski höyük dolgusunun
yerini belirlemek için kuzeybatı kesimde 8 adet 5x10 metrelik açma a
çılmıştır; bunlardan 8 L, 8 P ve 7 P açmaları 1995 sondajlarının genişle

tilmesi ile oluşturulmuş, diğerlerine ise ilk olarak bu yıl başlanmıştır.

Hemen hemen tüm açmaların yüzey toprağında çeşitli dönemlere ait
malzeme, tarımsal etkinlik nedeni ile karışmış olarak bulunmuştur. Bu
nun altında, özellikle 8 L, 8 N ve 9 P açmalarında, oldukça derinlere inen
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Orta Demir çağ çukurları geçilmiştir. Bunun altında 2. ve 3. kültür katla
rına ait bazı bozuk ocak ve fırın tabanıarı bulunmuş, ancak genelolarak
Orta Kalkolitik Dönem yerleşmesinin höyüğün bu kesiminde yoğunluğu

nu yitirdiği anlaşılmıştır. Buna karşılık, 8 L Açması'nda, bir bölümü
ı 995 yılında açılmış olan 4. kültür katına ait yanmış yapının geri kalan
kısmı da bu yıl kazılmıştır.

Bu yıl 8 L, 7 m. ve 8 P açmalarında Orta Kalkolitik Dönem'in altına

iniimiş, ve höyük orta kesiminde görülmeyen İlk Kalkolitik ve Neolitik
çağ dolgularına rastlanmıştır. İlginç olan orta kesim açmalarında en eski
katman olarak gördüğümüz ve İlk Kalkolitik çağ'dan Son Kalkolitik
Çağ'a geçiş sürecini temsil eden 5. tabakaya bu kesimde rastlanmamış

olmasıdır. Bu da, şimdilik, yerleşmenin batıya doğru kayışının 5. tabaka
döneminde gerçekleştiğini düşündürmektedir.

8 L Açması'nda 4. yapı katının altında, örtü şeklinde geniş bir alana
yayılan ve içinde yalnızca Neolitik ve .İlk Kalkolitik Dönem parçaları

bulunan bir yanık kerpiç molozuna rastlanmıştır. Yanık kerpiç dolgu
güneye doğru eğimlenerek saplanmaktadır; bunun, bir yapı yıkıntısına ait
olmadığı ve buraya atıldığı anlaşılmaktadır. Bu dolgunun kuzey kısmın

da, içinde tümlenebilir kaplar bulunan Neolitik Çağ'a ait derin iki depo
çukuru saptanmıştır; aynı yerdeki üçüncü bir çukurda ise çok sayıda

yanmış tahıla rastlanmıştır. İlk değerlendirmeler burada üç tür buğday,

arpa, darı, mercimek ve fasulye taneleri olduğunu göstermiştir.

Yanık dolgunun altında, ana toprağın hemen üstünde, sarı renkli
milli bir topraktan kalın bir örtünün olduğu görülmüştür. Yüzeyi oldukça
özenli olarak düzeltilmiş olan bu dolgu, açmanın güneyinde, doğu-batı

yönünde uzanan, 2 metre genişliği ve bir metre kadar derinliği olan düz
gün bir hendek oluşturmaktadır; bu hendeğin kenarları da, aynı nitelikte-
ki toprak ile sıvanmıştır. Yanık molozun bir kısmının bu hendeğin içine
akmış olduğu da görülmüştür. Her ne kadar kazı alanımız bu hendeğin

niteliğini anlamak için çok çok dar ise de, şimdilik bunun Neolitik Dö
nem yerleşmesini sınırlayan bir savunma hendeği olduğu düşüncesinde-

yiz. Yapmış olduğumuz saptamalar da Aşağı Pınar'ın en eski yerleşimi

nin kuzeydoğuda olduğu ve yerleşmenin Kalkolitik çağ'ın ortalarında
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batıya doğru kaydığını göstermektedir; bu da, hendeğin Neolitik çağ

yerleşmesini sınırlandırdığı görüşümüzü destekler niteliktedir.

8 P Açması'nda da Orta Kalkolitik dolgunun altında yoğun yanıklı

bir tabakaya rastlanmış, ancak bunun ilk Kalkolitik Çağ'a ait, çok iyi
korunmuş büyük bir yapıya ait olduğu anlaşılmıştır. Yapı, kazı alanımı

zın dışında, kuzey, doğu ve batı yönlerinde de devam ettiğinden boyutları

tam olarak saptanamamıştır. Ancak bu yıl açıldığı kadarı ile en azından

iki odası olduğu, ve mekanların birbirinden ahşap direkli bir bölme duva
rı ile ayrıldığı anlaşılmıştır. Batı odasında büyük bir ambar ile çukur ta
banlı bir fırın, doğu odasında ise çevresi kalın bir sıva ile çevrili, ancak
işlevi tam olarak anlaşılamayan ayrı bir alan bulunmuştur. Bu alanın i
çinde silindirik biçimli kerpiç kolonlara rastlanmıştır. Yanık molozun
temizliği sırasında, doğu odasının içinde 4 ayaklı bir kült masasına rast
lanması üzerine, yapının 1997 yılında bütünü ile açıldıktan sonra tüm
olarak görülerek temizlenmesinin daha doğru olacağı düşüncesi ile kazı

sına ara verilmiş ve gerekli koruma önlemleri alınmıştır.

B - KANLJGEÇiT

1995 yılında Kanlıgeçit kuzey mevkiinde yapmış olduğumuz çalışma

Kırklareli tarih öncesi yerleşiminin ilk Tunç Çağı'nda daha da batıya

kaydığını göstermişti. Burada, savunma duvarı ile çevrili, taş temelli
megaronlardan oluşan küçük bir akropolün olduğu görülmüştü. 1996 yılı

çalışmalarımız bir yanda akropolün, öte yanda da sur sisteminin anlaşıl

masına yönelik olarak sürdürülmüş ve toplam olarak 9x50 metrekarelik
bir alan açılmıştır. Bu yıl yapılan çalışmaların sonunda elde edilen so
nuçlar şu şekilde özetlenebilir:

l-Akropol

Akropol olarak tanımladığımız kesimin, esasında ilk Tunç Çağı'na

ait bir höyük olduğu ve olasılıkla 3. bin yılın başından itibaren sürekli
olarak yerleşildiği anlaşılmıştır. ilk Tunç Çağ III Dönemi'nde höyüğün

üst kısmının tesviye edilerek düzletildiği ve buranın batı kesimine, tümü
ile Anadolu özellikleri gösteren megaron türündeki büyük yapıların yer
leştirildiği anlaşılmaktadır. Bu yıl yapılan çalışma ile birlikte Kanlıge-

130



çit'de ikisi tüm, biri de yarım olmak üzere üç megaran saptanmıştır. Bir
birine, aralarında 1,5 metrelik bir koridor bırakacak şekilde, koşut olarak
yerleştirilen megaranların duvarları 1 metre kadar genişlikte taş temelli
dir. Bunun üzerinde kerpiç ve ahşap bir üst yapı olduğu anlaşılmaktadır.

Açılan Kuzey Megaran'un dış ölçüleri 6.30x14.90 m., iç eni 4.40 m., orta
oda iç boyutları ise 4.40x9.50 m.dir. Güney Megaran'un dış ölçüleri
7.20x15.50 m. orta oda iç boyutları 5.50xıo.80 m.dir. Her iki megaranun
iç odalarının ortasında çukur tabanlı ve yapıların tüm enini kaplayan bü
yük bir ateş yeri vardır. Güney Megaron ateş yerinin içinde, birbirinden
bağımsız küçük ocak ya da sunaklar bulunmuştur. Her iki megaranun da
içinde hiç bir buluntuya rastlanmamış olması, oda içini hemen hemen
tümü ile kaplayan ateş yerinin varlığı, bu yapıların dinsel ya da törensel
işlevi olduğunu düşündürmektedir. Megaranların en az iki, olasılıkla üç
yenileme evresi olduğu anlaşılmaktadır. Henüz çok kesin olmamakla
birlikte bunlardan en yenisinin ilk Tunç-Orta Tunç geçiş sürecine, eskisi
nin ise İlk Tunç çağ ILL Dönemi'ne ait olduğu düşünülmektedir.

Megaranların hemen altında gene taş temelli en az iki yapının daha oldu
ğu ve bunlardan üsttekinin yoğun bir yangın geçirdiği anlaşılmaktadır;

ancak bu yıl yer yer bu tabakanın üstüne kadar iniImiş ve tam olarak a
çılmadan çalışma gelecek yıla ertelenmiştir. Söz konusu tabakaların İlk

Tunç çağ il Dönemi'ne ait olduğu, kısmen Anadolu, kısmen Balkan ö
zelliği gösterdiği görülmüştür.

2 - Sur .

Bu yıl akropolü çevreleyen surun 35 metrelik bir bölümü açılarak

temizlenmiştir. Surun bu yıl açılabilen kısmı, üstte büyük ve yas sı taşlar

dan bir dizinin olduğunu, bunun altında, yamacı kaplayan bir "glasi" ol
duğunu göstermektedir. Sur yaklaşık 22 m. de bir 15 derecelik açı yapa
rak dönmekte, ve 65 metre çapındaki bir alanı çevrelemektedir, Surun
kendi içinde bir çok yenileme dönemi de olduğu belli olmuştur. Kazı

alanının kuzeybatısında, daha iri taşlardan yapılma ve yaklaşık olarak 1.5
metre yüksekliğinde korunmuş bir duvar bulunmuştur; kesin olmamakla
birlikte bunun giriş yapısına ait olduğu kanısındayız.
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3 - Aşağı Şehir

Bu yıl sur ile çevrili yamaçta, sur kaplamasının taban düzleminin al
tında da ilk Tunç çağı yerleşmesinin devam ettiği anlaşılmıştır; bu da
Kanlıgeçit mevkiinde 3. bin yıl sonundan bu yana yaklaşık olarak 2 met
relik bir alüvyon dolgunun biriktiğini göstermektedir. Çevre tarlalarda
yaptığımız yüzey toplamaları da, akropolün batı ve güneyinde de yerleş

menin geniş bir alana yayıldığını göstermiştir. Bu durumda akropolü çev
releyen geniş bir Aşağı Şehir yerleşmesinin olduğu, 1994 yılında

Kanlıgeçit güney mevkii sondajlarında bulduğumuz İlk Tunç Çağ taban
Iarının da bu yerleşmeye ait olduğu anlaşılmıştır. Önümüzdeki yıllarda

Aşağı Şehir'de yoğun olarak çalışılacaktır.

11- KAZI EVİDÜZENLEME ÇALIŞMALARI

1994 yılında Ahmetçe köyünde yapmış olduğumuz kazı evine ek o
larak geçen yıl, boş olarak duran köy ilkokulunun ekibimize tahsisini,
Kırklareli Kültür Müdürlüğü'nün yakın ilgisi sayesinde almıştık. Çalışma

alanı ve özellikle depo sıkıntımızı gideren bu tahsis üzerine Ahmetçe
köyündeki kazı evimiz yeniden düzenlenmiş ve ayrıca önemli bazı ona
rımlar da yapılmıştır.

III - MALZEME ÜZERİNDEÇALIŞMA VE YAYIN HAZIRLIGI

Bu yılOrta Kalkolitik Dönem çanak çömleğinin üzerinde yoğun ola
rak çalışılarak mevcut malzeme hemen hemen yayına hazır duruma geti
rilmiştir. Ayrıca çakmaktaşı, hayvan kemikleri ile bitki kalıntıları üzerin
deki çalışmalar da ileri aşamalara gelmiş durumdadır. Bu yıl ilk olarak,
mimari, kemik aletler ile maden ve malahit buluntular ile ilgili çalışmala

ra da başlamıştır. Böylelikle Kırklareli ön raporu gecikme olmadan yayı

na verilebilecektir.

IV - KORUMA VE ONARIM

Gerek Aşağı Pınar ve gerek Kanlıgeçit mevkilerinde ortaya çıkan

kalıntıların tüm beklentilerimizin ötesinde önem kazanması üzerine, bu
radaki kalıntıların korunması ve gelecek kuşaklara açık hava müzesi ola-
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rak aktarılması sorumluluğunu da getirmiştir. Bu nedenle, gerekli proje
ler oluşturuluncaya kadar önemli yapıların örtülerek korunmasına karar
verilmiştir. Söz konusu projede ilke olarak yalnızca kazı yerleri olarak
değil, daha geniş bir bölgesel planlama olarak sorunun ele alınması, kazı

yerlerimizin yakın çevresindeki diğer anıtlar ile birlikte bir bütün olarak
düşünülmesinekarar verilmiştir.

v-ARKEOMETALURJİ
Bilindiği gibi Balkanlar ve Trakya'da madenciliğin ne zaman ve na

sıl başladığı çok tartışmalı bir konudur. Aşağı Pınar Orta Kalkolitik Dö
nem tabakaları içinde çok sayıda malahit boncuğun bulunmuş olması,

Kanlıgeçit ilk Tunç çağı tabakasında da' bazı tunç aletlere rastlamamız,

Trakya madenciliği ile ilgili sorunlara eğilmemizi zorunlu duruma getir
miştir. Bu nedenle 1996 yılı içinde Bochum Bergbau Müzesi ile ilişki

kurulmuş, ve Dr. Ünsal Yalçın yönetiminde, bu konuda uzman bir ekibin
projemize katılması sağlanmıştır. Dr. Yalçın'ın ekibi kazımızda bulunan
parçalardan örnekler almış, ayrıca çevredeki jeolojik oluşumları da ince
lemeye başlamıştır. Yapmış oldukları ilk saptamalar Istranca dağlık böl
gesi içinde antik çağda işlenmiş çok büyük maden ocakların varlığını

göstermiştir.

SONUÇ

i 993 yılından bu yana Kırklareli tarih öncesi yerleşmesinde sürdür
düğümüz çalışmalar ile Neolitik çağ'dan ilk Tunç çağı sonuna kadar
olan kültür sürecini, tüm boyutları ile yansıtmıştır. Kazı çalışmalarımız

daha 4. yılında olmasına karşılık, gerek kazı alanımızın genişliği, gerek
arkeoloji dışındaki dallardan bize katılan uzmanların çalışmaları, proje
mizin Balkanlar' daki en önemli kazılardan biri durumuna gelmesini sağ

lamıştır. Elde edilen en önemli sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:

1 - Neolitik Çağ

Saptadığımız en eski kültür katı, Anadolu kronolojisine göre Son
Neolitik, Balkan kronolojisine göre ise ilk Neolitik çağ'a ait olan yerle
şimdir. Kırmızı üzerine beyaz boya bezemesi ile tanınan ve Bulgaris-
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tan'da Karanovo I-II Dönemi olarak bilinen bu kültürün Meriç Vadisi ile
sınırlandığı, Doğu Trakya'ya geçmediği düşünülmekteydi. Aşağı Pınar

şimdilik bu kültürün bilinen en doğu yerleşmesi durumunu kazanmıştır.

Çok sınırlı bir alanda açmış olmamıza karşılık malzemenin zenginliği ve
boya bezemeli çanak çörnleğin sayısal çokluğu, buranın bir uç yerleşim

olmadığını göstermiştir. Bu da, ileride bu kültürün köken ve ilişkilerinin

yeniden değerlendirilmesini gerektirecek niteliktedir. Ayrıca bu yıl bul
muş olduğumuz yanmış tahıllar, gerek miktar ve gerekse çeşit bakımın

dan Balkanlar'da şimdiye kadar bulunmuş tüm Neolitik Çağ bitki örnek
lerinden daha zengindir. Özellikle üç tür buğday ile mercimekgillerin
varlığı, Balkanlar' da tarımın başlangıcı ile ilgili kuramların da yeniden
gözden geçirilmesini gerektirecektir.

2 - İlk Kalkolitik çağ

İlk Kalkolitik Çağ' a çok sınırlı bir alanda inilıniş, bu nedenle bu dö
nemin kendi içindeki tabakalanması Aşağı Pınar'da şimdilik kesinlik
kazanmamıştır; ancak dolgu içindeki parçaların arasında, bir yanda Bul
garistan Karanovo II, öte yanda da İstanbul Yarımburgaz III malzemesi
ile benzerlik gösteren örneklerin varlığı, bu iki kültürün birbiri ile olan
ilişkilerinin ileride burada saptanabileceğiumudunu vermiştir.

3 - Orta Kalkolitik çağ

Orta Kalkolitik Çağ, Aşağı Pınar kazısında çok geniş bir alanda a
çılmış, kendi içindeki gelişim süreci kadar buluntu topluluğunu oluşturan

tüm ögeleri ile de incelenmiştir. Yapmış olduğumuz ilk değerlendirmeler,

ilk Kalkolitik Çağ ile Orta Kalkolitik Çağ arasındaki geçişte yerleşme

düzeni ve yapı geleneğinde önemli bir değişimin olduğunu, buna karşılık

çanak çömlekteki farklılaşmanın o denli belirgin olmadığını göstermiştir.

Orta Kalkolitik Çağ, Aşağı Pınar'da 4 kültür evresi olarak görülmektedir;
bu süreç içinde yerleşmede önemli bir değişim olmamış, ancak çanak
çömlek ve diğer buluntu türleri tedricen farklılaşmıştır. Dönemin ilk
başlarında İlk Vinça/Karanovo III ögeleri daha ağırlıklı iken, ileri aşa

malarda ToptepelParadimi etkileri artmış, dönemin sonunda ise Meriç
kültürü olarak bilinen kültür, az da olsa ortaya çıkmıştır. İlginç olan Aşa

ğı Pınar verilerinin, Toptepe ögeleri dışında Bulgaristan ile tam olarak
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benzeşmesi, ancak Toptepe dönemi olarak tanımladığımız süreç içinde
ilişkilerin daha çok Kuzey Ege-Marmara'ya yönelmesidir.

4 - Son Kalkolitik çağ

Doğu Trakya'nın hemen her yerinde olduğu gibi Kırklareli'nde de
Son Kalkolitik çağ'a ait izler yok denecek kadar azdır. Bu dönemin ilk
başlarına ait bazı buluntulara Aşağı Pınar'ın yüzey katmanı içinde rast
lanmış ve bunlar daha çok Bulgaristan Karanova V başları ile benzerlik
göstermiştir. Karanova VI Dönemi'nin erken evrelerine ait malzemeye
ise Kanlıgeçit batı mevkiindeki bir çukurda rastlanmış, bu döneme ait
başka hiç bir iz saptanmamıştır. İlginç olan, gene Kanlıgeçit Batı mevki
indeki bir başka çukurda, Kuzey Romanya-Moldavya Pre-Cucuteni kül
türü ile çok yakm benzerlik gösteren parçaların bulunmuş olmasıdır.

Yapmış olduğumuz ilk değerlendirmeler Son Kalkolitik çağ içinde Doğu
Trakya' da genel bir karışıklığın olduğu, bir çok yerleşme yerinin terk
edildiği ve daha çok çoban-göçebe bir yaşam düzeninin olduğu şeklinde

dir.

5 - İlk Tunç çağ

İlk Tunç Çağ'ında yerleşmenin batıya Kanlıgeçit mevkiine kaydığı,

ilk başlarda Trakya'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi yerel özellikleri
ağır basan küçük bir yerleşirnin olduğu anlaşılmaktadır. Bu süreç içinde
Kanlıgeçit buluntu topluluğu daha çok Bulgaristan Ezero kültürü ile ben
zeşmektedir. Dönemin sonlarında, İlk Tunç çağ III sonlarına doğru, bu
rada önemli bir değişimin olduğu, kökeni İç Batı Anadolu olan bir gru
bun geldiği, ve bunların yerleşmeyi tümü ile yeniden düzenlediği anla
şılmaktadır. Kanlıgeçit Akropolü'rıü çevreleyen büyük sur, ve bu surun
içindeki megaronlar bu döneme aittir. Bu tabakanın buluntuları da yerel
Trakya'dan çok Anadolu özellikleri göstermektedir. Güneydoğu Avru
pa'da bu tür bir kolani yerleşmesinintek bilinen örneği olarak Kanlıgeçit,

kültür tarihi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Orta Tunç çağ baş

larına kadar varlığını sürdüren bu kolani yerleşmesinin hangi amaçla
buraya geldiği ve özellikle belirgin bir özelliği olmayan Kanlıgeçit mev
kiini neden seçtiği ileride yanıt arayacağımız sorular olarak durmaktadır.
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Çizim 1: Aşağı Pınar mevkii, genel durum planı
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Aş"ğı Pm"r mevkii, höyük batı alanı genel görünümü

Resim 2: Aş"ı:,'1 Pm".. mevkii, höyük batı alanı ve 4. tabakaya "it hir yapı
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Resim 3: Aşaği Pınar mevkii, batı alan, Demir çağ çukuru

AP 'S6

15 K-I

Resim 4: Aşağı Pınar mevkii, batı alan, 4. tabaka yapısındabulunan kaplar
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Resim 5: Aşağı Pmar mevkii, batı alan, 4. tahaleaya ait yanmış duvar

Resim 6: Aşağı Pınar mevkii, orta alan, 4. tabııkaya ait yanmış ahşap döşeme
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Resim 7: Aşağı Pınar mcvkii, batı alan, 5. tabaka yapıları

Resim 8: Aşağı Pınar mevkii, batı alan, 5. tabaleaya ait bir yapı
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Resim 9: Aşağı Pınar mevkii, batı alan,S. tabaleaya ait bir fırın

Resim 1ii: Aşağı Pınarmevkii, kuzeybatı alan, Neolitik çağ bendeği
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Resim 11: Aşağı Pınar Mevkii, kuzeybatı alan, Neolitik çağ yanmış tahıllar
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Resim 12: Kanlıgeçit mevkii, ilk Tunç çağı akropolü genel görünüm

Resim 13: Kanlıgeçit mevkii, ilk Tunç çağı akropolü, megarenlar
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Resim 14: Kanlıgeçit mevkii, ilk Tunç çağı akropolünü çevreleyen sur kapla
ması

Resim 15: Kanlıgeçit mevkii, ilk Tunç çağı Güney Megaron tabanındaki ateş

yeri
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Resim lG: Aşağı Pınar 4. tabakadan bileşiı, kal'. Orta Kalkollük çağ

Resim 17: Aşağı Pınar 4. tabakadan büyük çanak. Orta Kalkolitik çağ
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Resim 18: Aşağı Pınar 4. tabakadan yiv bezekli kap, Orta Kalkolitik çağ

Resim 19: Kanlıgeçit iık Tunç çağı kabı
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bı 3 ~. 5cm;

Resim 20: Aşağı Pınar figürinleri, Orta Kalkolitik çağ

Resim 21: Aşağı Pınar flgürinleri, Orta Kalkolitik çağ

149





SEYİTGAZİIKÜLLÜOBA 1996 YILI KAZISI

TuranEFE'

GİRİŞ

Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri
. ile Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Fuat Özçatal başkanlığında

ve ı.o. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.DL Turan Efe ve öğrencilerinin

katılımıyla gerçekleştirilen Küllüoba kazıları, 8 Temmuz-2S Eylül 1997
tarihleri arasında yapılmıştır, Kazı için ana finansal kaynak, tü Araştır

ma Fonu'nca sağlanmıştır (Proje no:8üS/ü8üS92); ayrıca, tü Edebiyat
Fakültesi, Batı Sigorta gibi kurumlar ve Boğazköy Kazıları Başkanı Sa
yın Dr. Jürgen Seeher de kazı bütçesine katkıda bulunmuşlardır. Seyit
gazi Belediyesi de - bir miktar malzeme yardımı yanında- işçilerin Seyit
gazi 'den kazı yerine taşınması işini üstlenmiştir, Yenikent Köyü Muhtar
lığı ve misafirperver köy sakinleri, her türlü ilgi ve yardımı kazımızdan

esirgememişlerdir. Eğitime kapalı olan Yenikent Köyü İlkokulu ve loj
manı, yerel yöneticilerin izniyle, kazı evine dönüştürülmüştür; Köy Ko
nağı' nın alt katı ise mutfak olarak kullanılmıştır.

Kazı ekibi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Arkeolog Deniz Ş., Me
ral Ay, Arkeolog Erkan Kabil ve öğrenciler Mesut Gök, Özge Bekar,

, Doç. Dr. Turan EFE, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak...ültesi, Prehistorya ve Önesya Arke
olojisi Anabilim Dalı, 34459 LalelillSIANBUL

iSi



-------- ..- ._--

Hülya Çalışkan, Ali Serkander Demirkol, Müge Savrum, Ahmet Doğan,

Görkem Kızılkayak, Saadet Özen, Ali Yoldaş Güngör, Elif Özdursun.
Yukarıda adı geçen kurumların yetkililerine, Batı Sigorta Genel Müdürü
Sayın Faruk Ömrüuzak ve dostum Sayın Dr. Jürgen Seeher'e; çalışmala

rımızda her türlü yardım ve desteği esirgemeyen Seyitgazi Belediyesi
Başkanı Sayın Arif Ünal ve belediye personeline, Seyitgazi Milli Eğitim

Müdürü Sayın Yılmaz Kavak'a, Yunus Emre Öğretmen Okulu Müdürü
Sayın Muammer Över' e, Çifteler Milli Eğitim Müdür Muavini Sayın Yu
suf Beşaret'e, Yenikent Köyü Muhtarlığı ve sakinlerine, Eskişehir Arke
oloji Müzesi Müdür Vekili Sayın Fuat Özçatal ve rnüze personeline ve
son olarak, büyük bir özveri ile çalışan ekip üyelerine en içten teşekkürü

bir borç bilirim.

Küllüoba Höyüğü Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi hudutları içinde yer
alınaktadır; Seyitgazi'nin IS km kuzeydoğusunda, Yazıdere-Yenikent

karayolunun 200 m. kadar sağında ve Yenikent köyüne 1300 m. mesa
fededir (Resim: 1). Höyük 2S0x1S0x9.S m. ebatlarındadır ve fazla belir
gin olmayan üç koni içermektedir (Resim: 2-4); yüzeyden toplanan mal
zemeye göre, burada en azından Geç Kalkolitik'den erken 2. binyıla

(M.Ö. 2000-1800) kadar kesintisiz yerleşildiği anlaşılmaktadır. Batı ko
nisinde Erken ilk Tunç Çağı 1 malzemesi yoğun olarak bulunurken, gü
ney ve doğu konilerde, esas olarak ilk Tunç Çağı 2-3 malzeme grupları

saptanmıştır. Güney ve doğudaki tarlalarda ise geniş bir alana yayılmış

olarak Klasik Dönem ve Bizans yerleşmeleri söz konusudur.

KAZ! ÇALIŞMALARI

Kazıdanönce, höyük ve yakın çevresinin 1:1000'lik topoğrafik planı

çizilmiştir; 1:2S.000'lik harita yardımıyla, köy mezarlığı yakınında sapta
nan nirengi noktasının 940.44 olan kodu, höyük yüzeyinde ve kuzeydeki
tarlalarda oluşturulan aitı, sabit beton noktaya taşınmıştır. Kazı alanının

topoğrafik plan üzerinde karelajı yapılmıştır. Daha sonra bu karelaja uy
gun olarak, arazide çalışılacak açmaların köşe kazıkları çakılmıştır. Bu
sene kazı çalışmaları, batı ve doğu konilerinde yoğunlaştırılmıştır (Re
sim: S); bu şekilde toplam 220 m- lik bir alan açılmıştır.
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A. Batı Kesimde Yapılan Çalışmalar

Bu kesimde U 9 ve U i O plankarelerinde yapılan kazılarda esas ola
rak, ilk Tunç Çağı'na Geçiş Dönemi ve ilk Tunç çağı i katları ortaya Çı

karılmıştır (Resim: 6). U 9' da iki ayrı açmada çalışılmıştır. Bunlardan
doğudakinde2.5-3 m. kadar derinleşilmiştir. Burada en altta, aralarında

ki boş alanların yakın bir yerden getirilen kırmızı renkli ham toprakla
doldurulduğu kerpiç duvarlar ortaya çıkmaya başladı. Bu duvarların üze
rinde ve kırmızı toprak dolguda, 1-1.5 m. derinliğe kadar indiği anlaşılan

ahşap direk delikleri saptanmıştır (Resim: 7). Önümüzdeki sene araştırı

lacak olan bu katın üzerinde, hemen hemen aynı planı muhafaza ettiği

anlaşılan ve taş temel üzerine kerpiç duvarlar içeren diğer bir yapı kalın

tısı söz konusudur (Resim: 7).

ilk Tunç çağı i Dönemi'ne tarihlenen üstteki geri kalan dolgu, yo
ğun çöp çukurları,silolar ve bazı duvar kalıntıları içerir. Fazla
derinleşilmeyenbatı taraftaki açmada, bu döneme ait taş temelli bir yapı

kalıntısı kısmen ortaya çıkarılmıştır.

U LO Plankaresi'nde de yine iki ayrı açmada çalışılmıştır. Bunlardan
kuzeydekinde 4 m. derinleşiImiş ve U9 Açması 'nda ortaya çıkarılmış

olan kırmızı ham toprak dolgulu evre, en altta aynı şekilde burada da
saptanmıştır. Güneydoğu köşede, yine kerpiç duvar üzerinde, oldukça
derine inen, kalın bir ahşap direk deliği ortaya çıkarılmıştır. Daha yukarı

seviyelerde, yine çöp çukurları ve silolar yanında, çeşitli tabanlar ve du
var kalıntıları ele geçirilmiştir.

ULA Plankaresi'nin güneyaçmasındaise fazla derine inilmemiştir ve
ilk Tunç çağı 2 Dönemi sadece bu kesimde saptanabilmiştir. Yüzey top
rağının hemen altında, tabanı çanak çömlek döşeli, iyi korunmuş bir fırın

ele geçirilmiştir (Resim: 6)

Bu kesimde, alt katlardan itibaren çanak çömleğirı gösterdiği geliş

me, gerek mal grupları ve gerekse formlar açısından, açık bir şekilde izle
nebilmektedir. ilk Tunç Çağı'na Geçiş Evresi' ne tarihlenen alt katlarda,
maşrapa türü kaplar (Resim: 8) ve testiler yanında, ilk basit gaga ağızlı

testiler ortaya çıkmaktadır. Demircihüyük Çanak Çömlek Grubu'nun-
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kinden bazı önemli farklılıklar içeren Küllüoba ilk Tunç çağı 1 çanak
çömleği, Eskişehir'in güneyinde yer alan ayrı bir grubun temsilcisi olarak
yorumlanabilir. Geç İlk Tunç çağı 1 katında ele geçirilmiş olan ve tek bir
kaba ait sığ oluk ve barbotin bezemeli siyah açkılı iki gövde parçası,

Beycesultan XVIII ve XVII. katlarda ele geçirilen benzeri örneklerle pa
ralellik kurmamıza olanak sağlamaktadır". U 9 Açması'nda ele geçirilen
ve ilk Tunç çağı 1'in başlarına tarihlenen idol başı (Resim: 17,a), ilk
Tunç çağı 2 Dönemi için bölgede tipik olan disk yüzlü idollerin (Resim:
17,b) öncüsü olabilecek özellikler içerir.

B. Doğu Kesimde Yapılan Çalışmalar

Bu kesimde esas olarak höyüğün doğu yamacındaki AE 19, AF 18,
AG 18 ve AH 18 açmalarında çalışılmış ve sonuçta İlk Tunç çağı 2 Dö
nemi'ne ait dört ana evre saptanmıştır. Daha batıdaki AC 19 Açması'nda

ise esas olarak erken 2. binyıl (M.Ö. 2000-1800) kalıntıları ele geçiril-
miştir. .

Doğu kesimdeki diğer açmalara oranla, AG 18 Açması'nda daha ge
niş bir alanda çalışılmıştır. Açmanın doğu profiline yakın yerde, kuzey
güney yönünde hafif kıvrık, kalın bir teras duvarı (?) ve buna bitişik inşa

edilmiş iki oda ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9-12). Bu odalardan kuzey
dekinin batı tarafta bir girişi vardır. Birbirine bitişik iki duvardan oluşan

teras duvarının doğu tarafındaki, kuzeyde doğuya doğru dönüş yapmakta
dır ve belki de burada, tabanı içteki odalarınkine göre, daha düşük sevi
yede olan ve onlara dik açı ile yerleştirilmiş olan diğer bir oda söz konu
sudur. Bu oda gayet belirgin beyaz sıvalı üst üste iki taban içermektedir
(Resim: 9-12). Teras duvarı dışta, üzeri beyaz badanalı, 5-6 cm. kalınlı

ğında bir sıva içerir ve bu sıva dipte dışa doğru kıvrılarak üst taban sıvası

ile birleşir (Resim: ll). Gerideki taş temeli görmek için, bu sıva köşeden

alınmış ve duvarın oldukça yüksek ve kuvvetli bir taş temel içerdiği anla
şılmıştır. İç kısımdaki odaların henüz ortaya çıkarılmamış tabanları, bü
yük olasılıkla, bu taş temelin üst sırası ile aynı seviyededir. Bu şekilde,

Llvlellaart, Beycesultan I, s.130, Fig.P.20: 1,2,6
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taş temel üzerindeki kerpiç kısmın, toprakla direkt teması ve dolayısıyla

nemden etkilenmesi önlenmiştir. Höyükteki kerpiç duvarlar, hemen he
men tüm dönemler için geçerli olmak üzere, açık gri renkli tuğlalar içer
diğinden, höyük yüzeyi gri rengiyle çevresinden hemen ayırt edilebil
mektedir. Bu durum, neden höyüğe 'Küllüoba'adı verildiğini açıklamak

tadır.

Teras duvarının doğusunda bir oda mı, yoksa boş bir alan mı bulun
duğunu kesin olarak anlamak için, sezon sonuna doğru AH 18 Plankare
si'rıde, doğu-batı yönünde ince uzun bir açma açılmıştır. Ancak burada
katların doğuya doğru meyilli bir şekilde birdenbire düştüğü ve hatta aç
manın doğusunda, İlk Tunç çağı 3 malzemesinin söz konusu olduğu an
laşılmıştır; sonuçta, zaman darlığı sebebiyle, arzulanan amaca ulaşılama

dan, bu açmadaki çalışmaya bu senelik son verilmiştir.

Kuzeydeki oda duvarının büyük taşlardan oluşan temelinin doğuya

doğru uzantısı, açmanın kuzeydoğu köşesinde ortaya çıkarılmıştır. Bura
da, duvarın bitiminde, yandaki hücre şeklindeki mekana bir giriş olabilir
(Resim: 9,13). Teras duvarı kuzeyde söz konusu bu duvarla son bulmak
tadır. Büyük temel taşlarının hemen kuzeyinde üst üste iki kerpiç döşeme

ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9,13). Bu döşemelerden üsttekinin devamı,

AF 18 Açması'nın kuzeydoğu köşesinde de ele geçirilmiştir. Dolayısıyla

burada, belki de yerleşmenin ana girişlerinden birini, yerleşmenin orta
sındaki meydana bağlayan uzun bir giriş avlusu yer alabilir.

Teras duvarına bitişik odalar içinde, bir üst evreye ait tabanlar ortaya
çıkarılmıştır. Bu odalardan güneydekinin kuzeydoğu köşesinde, zemini
çanak çömlek döşeli bir fırın tabanı ortaya çıkarılmıştır. Kuzeydeki oda
nın tabanı üzerinde parçalar halinde ele geçirilmiş bir gaga ağızlı testi
Resim ITde görülmektedir.

Birkaç mimari kat içeren ilk Tunç Cağı 2'nin bir sonraki evresi ise
sadece AF 18 Açması'nda saptanmıştır (Resim: 9,14-16). Açmanın ku
zeydoğusunda oldukça büyük taşlardan inşa edilmiş bir yapının köşesi

ortaya çıkarılmıştır. Tam bu köşede, dip kısmının duvara göre biraz yu
karıda yer aldığı, 2 m. boyunda bir dikilitaş bulunmaktadır (Resim: 9,
14-16). Defineciler tarafından kazı öncesi, yüzeyden duvara ve dikilitaşın
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dibine kadar ulaşan bir hendek açılmıştır (Resim: 9,14). Büyük olasılıkla

bu dikilitaş, tamamen tahrip edilmiş olan bir üstteki duvarı batıdan sınır

landırmaktaydı. Resim 9' da tümlendiği şekilde, çukur tarafından kesilen
ve kuzey profiline giren diğer bir duvar, büyük olasılıkla, söz konusu
tahrip edilmiş olan duvarla birleşmekteydi. Dolayısıyla, bu dikilitaş, bu
rada mevcut olan bir yapıya ait ante duvarının ön yüzüne yerleştirilmişti.

Diğer bir tahribat çukuru da, açmanın güneydoğu köşesinde söz konusu
dur. Bu şekilde, burada yer alan taş temel alt sıra taşlarına kadar tama
men tahrip edilmiştir (Resim: 9,14-16). iki duvar arasındaki alanın dol
gusu son derece kompakt olup batıya doğru meyilli inen üst üste çok sa
yıda beyaz tabanlar içerir; dolayısıyla,burada bir avlu yer almalıdır. İlk

Tunç çağı 2'nin bu evresine tarihlenen disk yüzlü bir ido! başı AG 18
Açması'nın güneybatı köşesinde ele geçirilmiştir (Resim: 18, b). Bu baş,

bu grup idollere ait, bugüne kadar bilinen en büyük örneği oluşturmak

tadır.

Daha batıdaki AE i 8 Açması'nın doğu yarısında, oldukça derin ve
geniş bir tahribat alanı söz konusudur. Bunun altında, kısmen doğu pro
filine giren ve içinde ilk Tunç çağı 3 buluntularının ele geçirildiği beyaz
tabanlı yuvarlak bir çukur ortaya çıkarılmıştır. Bu buluntular arasında en
başta, depas parçaları ve oldukça fazla sayıdaki çark yapımı Troya ta
bakları gelmektedir (Resim: 19).

Açmanın batısında ise yüzeyin hemen altında, kuzeye doğru hafif
meyilli olarak inen Erken ilk Tunç çağı 3 dolgusu söz konusudur. Bunun
altında ise Geç ilk Tunç çağı 2'ye ait kcrpiç duvarlar görünmeye başladı.

ilk Tunç çağı 2 sonrası katları araştırmak amacıyla, sezon sonuna
doğru, daha batıdaki AC i 8 Açması' nda küçük çapta bir çalışma yapıl

mıştır. Burada esas olarak erken 2. binyıl kalıntıları söz konusu olup sa
dece açmanın kuzeydoğu köşesinde, altta İlk Tunç çağı 3 buluntuları ele
geçirilmiştir.

Burada yüzeyin hemen altından başlayan iki çukur, açmanın büyük
bir kısmını kaplamaktadır (Resim: 20). Bunlardan kuzeydeki, yuvarlak o
lup kenarları çepeçevre muntazam bir şekilde taşla örülmüştür. Bu çuku
ro kısmen kesen ve yüzeyden açılan çukurla tahrip edilmiş olan diğerinin
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kenarlarına ise büyük taşlar yerleştirilmiştir. Her iki çukurun da zemini
beyaz sıvalıdır. İçinde bol miktarda taş, yanık malzeme, kemik ve çanak
çömleğin ele geçirildiği kuzey çukurunun dolgusu içinde, Prof. Hans-Pe
ter Uerpmann'a göre yabani koyuna ait olan bir iskelet ortaya çıkarılmış

tır. Güneydekinin tabanı altında, belki de daha önceki bir çukura ait diğer

bir beyaz taban ele geçirilmiştir. İki taban arasındaki dolguda, mal grubu,
form ve bezeme olarak tamamen Orta Anadolu Geçiş Dönemi
(Übergangsperiode) örnekleri ile benzeşen bir çaydanlığa ait parçalar ele
geçirilmiştir.

Kazının daha bu ilk senesinde önemli sonuçlar elde edilmiştir. De
mircihüyük' de temsil edilmeyen ve sadece yüzeyaraştırmalarımız sıra

sında bazı höyüklerde malzemesini ele geçirdiğimiz İlk Tunç çağı'na

Geçiş Dönerni', Küllüoba' da stratigrafik olarak saptanmış bulunmakta
dır.

Doğu kesimde ortaya çıkarılan İlk Tunç çağı 2 mimari kalıntıların

dan, yerleşim planının Demircihüyük'ünki ile benzerlik gösterdiğini an
lamaktayız.

Ancak Küllüoba İlk Tunç çağı i ve 2 çanak çömleği ile Demircihü
yük Grubu arasında önemli bazı farklılıklar söz konusudur. Her şeyden

önce Demircihüyük'te ana mal gruplarından biri olan siyah ağız kenarlı

kaseler (black top), Küllüoba' da sadece Geç İlk Tunç çağı 2 katlarında

ve aynı zamanda çok az örnekle temsil edilmektedir. Diğer taraftan,
Küllüoba çanak çömleği ile, güneydeki Afyon Çanak Çömlek Grubu
arasında da önemli farklılıklar vardır. Dolayısıyla, Seyitgazi' den Çifte
ler'e kadar olan ve Frigya Yaylası'nı da kısmen içine alan bölgede, ayrı

bir İlk Tunç Çağı i ve 2 çanak çömlek grubundan söz edilebilir. Bu grup
için 'Yukarı Sakarya Çanak Çömlek Grubu, adını öneriyoruz.

2 Bu dönem ile ilgili bkz'I'Efe, "Eskişehir Yöresindeki Bazı Höyüklerde Saptanmış Olan tık

Tunç çağı'na Geçiş Evresi Çanak Çömleği," Anadolıı Araştırmaları XllI, 1994,3.17-46;
T.Efe et al, "Salvage Excavations of the Afyon Archaealogical Museum, Part 1: Kaldık

Mevkii, A Site Transitionalto the Early BronzeAge," Sıudia Troica 5, 1996, s. 357-399.
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Höyükte ilk Tunç çağı 3 Dönemi henüz yeterince araştırılamamıştır.

Ancak bu sene ele geçirilen buluntulardan, ileride bu dönemle ilgili çok
önemli sonuçlar elde edileceği anlaşılmaktadır.
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Resim 1: Küllüoba ve çevresini gösteren harita
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Resim 2: Küllüolıa, güneyden

Resim 3: Küllüoba, doğudan
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Resim 4: Küııüoba, kuzeyden
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Resim 6: Batı açmaları. güneyden

Resim 7: U9 Açması, duvarını"

ve ahşap direk delilderi
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Resim 8: Maşrapa, İTÇ 1
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Resim lü: AG LS Açması, teras duvarı

Resim ll: AG LS Açması, teras du
varı ve taban
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Resim 12: AG 18 Açması, teras du
varı ve odalar r'',

Resim 13: AG 18 Açması, teras du
varı kuzeyden
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Resim 14: AF 18 Açması, dikilitaş ye tahribat çukuru

Resim 15: AF 18 Açması, dikilitaş ye diğer mimari kalınnlar
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Resim 16: AF 18 Ye AG 18 Açmaları, batıdan

Resim 17: AG 18 Açması, gaga ağızlı

testi (İT2 Dönemi)
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Resim 18: a. U9 Açması, flgürin başı (İTÇ 1 Dönemi)
h. AG 18 Açması, flgürin başı (İTÇ 2 Dönemi)



i

Resim 19: Truva tabakları. .

Resiııı 20: AC 19 Açması, Erken 2. binyıl kahntıları
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1996 YILI ILIPıNAR KAZı SEZONU

Jacob ROODENBERG'

Genel

Yaklaşık yedi yüzyıl boyunca süren kesintisiz yerleşimi süresince,
ilk çiftçi köyü Ilıpınar, enteresan bir köy mimarisi gelişimi gösterir.
Ilıpınar X -VII'in postwall olarak adlandırılan yapılarının yanı sıra, muh
temelen doğal kil depaziderinden kesilmiş büyük çamur dilimlerinden
yapılmış duvarları olan birkaç yapı açığa çıkarıldı. Bu yapı malzemesinin
kullanılması, son yüzyılın kronolojik sırası boyunca kerpiç biriketlerinin
kullanımının bir başlangıcı olarak görülebilir. Bununla birlikte çamur
dilimleri, daha eski fazlar sırasındaki başarısız bir alternatif olmaktan
daha fazla bir şey gibi görünmemekle birlikte, üzerinde durulması gere
kir. Kerpicin kalıplara dökümü, samanla karıştırılması ve güneşte kuru
tulması işlemleri Ilıpınar VI'nın tek inşaat malzemesini oluşturmaktaydı.

Kerpiç mimarisine geçişin, hava koşullarının değişimi veya başka etkiler
nedeniyle olup olmadığını tahmin etmek zordur. Yeni üretilen yapı mal
zemesinin ev planları ve inşaat teknik deneyimlerine yol göstermiş oldu
ğunu görmekteyiz.

, Dr. Jacob RüüDENBERG, Nelherland Institute for the Near East Witte Singel, 25 P.B.
9515 2300 RA, Leiden-HüLLANDA
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Kazı/ar

Ilipınar'daki 9. kazı sezonu sırasında çalışmalar, merkezi kısımda

(WX 12/13 kareleri) ve güneybatı tarafında (P-,O-, N-, M-S/9110)
sürdürülmüştür (Düzey Haritası).

WX 12113'de yaklaşık 5m.lik kalın arkeolojik depozit, ana bölümden
görülen ana toprağın yaklaşık 40 cm. yukarısına kadar indirildi. Amaç, en
eski - Geç Neolitik'in iskan edilmiş tabakalarının yerleşim modellerini
araştırmaktı. Henüz açığa çıkarılmamış evlerde yaşamış olanlar tarafın

dan sürdürülmüş faaliyetlerden oldukça ünik bir izlenim elde edilebilir.
Bu yerleşimlerden biri, vurma ve öğütme aletleri, çakmaktaşı ve obsidien
bıçak uçları, küçük bıçak uçları, bilenmiş taş baltalar ve kalemler gibi
aletler ile kırık, bazen restore edilebilir durumda keramik kaplar
gibi buluntularla doluydu. Bundan başka, sığır kemikleri, salyangoz ka
bukları gibi oldukça çok miktarda yiyecek artıkları bulundu. Bu alandaki
ev, çamur dilimleri (saf kil blokları) ile inşa edilmiştir. Evin ocağı birkaç
defa yeniden yapılmıştır. Evin doğusunda büyük tahta bir yapı açığa çı

karıldı. Bu, muhtemelen tahta zeminli ve kirişlerle çevrilmiş ahşap

bir ev çerçevesinin kalıntısıdır. Evin duvarlarındaki boş yerler ça
murla doldurulmuştur. Bu ev tipi günümüzde hala İznik bölgesinde gö
rülür. Evin arkasında ve çevresindeki bahçe, ikamet edenlerin ölülerini
gömmek için kullanmış oldukları açık bir alandı. Son sezon sırasında,

çoğunluğu küçük çocuklar olmak üzere 16 yeni gömü açığa çıkarıldı.

Gömü alanı boyunca yer alan evler yaklaşık SOOO takvim yılı eski olarak
hesaplandı.

Ilıpmar'ın güneybatı kısmında (N,O,P vb. karelerde) daha yeni
yerleşim horizonlarında (yaklaşık 7500-7300 yıl eski) araştırma sür
dürüldü. Yüzyıllarca süren yerleşim sırasında yerleşim modeli önemli bir
transformasyona uğramıştır. En eski yerleşimlerde kullanılmış olan
karakteristik ahşap ve çamur yapıların yerini kerpiç binalar almıştır. Bu
yeni yapı malzemesinden dolayı, evlerin iç kısımları VA Fazı'ndan itiba
ren bir odadan, bölmeli alanlara gelişme göstermiştir ki, her bölüm kendi
özel fonksiyonuna sahiptir.
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İlk defa 1994'de keşfedilen P 8/9/1O'daki, bir odadan oluşan yerleşim
biriminde yapılan bir dizi kazı kuzeye doğru genişletildi. Bu yangınla

harap olmuş bina seviyesinin önceki sezonlarda dikkatle kazılması ile
deneyim kazanılmasından dolayı, bir odadan oluşan bu yapının bir üst
kata sahip olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ev yıkıntısında bulunan
çok sayıda öğütme ve vurma aletleri aslında üst kata ait buluntulardır ve
muhtemelen besin hazırlama işlerinde kullanılmışlardır. Pek çok
keramik çömlek ve kapların bulunduğu iyi korunmuş zemin kat, depo
(muhtemelen tahıl deposu) olarak kullanılmıştır,

M9'da bu alanın batısında, Ilıpınar'ın uzun Geç Neolitik/Erken Kal
kolitik dizilerinde yeni bir ev yerleşim safhası açığa çıkarıldı ve VB Fazı

olarak adlandırıldı. Geçen sezon kazılan ilk ev planının bu fazı, daha
önceki fazlarla karşılaştırıldığında malzeme kültüründe belirgin farklı

lıklar gösterir.

İnce, siyah, iyi cilalanmış ve çoğunlukla rölyef dekorasyonlu bir çe
şit çömlek, Balkan Neolitiği (Karanovo IL/LII) ile direkt paralellik gös
termesi açısından oldukça enteresandır. Ev içinde kesin tarihlendirilen
(6600 BP, 4650 Be uncalibrated) bu tip çömleklerin bulunması, Balkan
Neolitik kronolojisinin daha iyi tanımlanmasının yapılabilmesine katkıda

bulunacaktır.

Diğer buluntular arasında, Erken Bronz Dönem'de bulunan, tablete
benzer bir nesneden söz etmek gerekir. Pişmemiş kilden yapılmış, üze
rinde çizgiler ve delikler bulunmakta olup, bunların anlamı çözülmeyi
beklemektedir.

Sonuç olarak, P9 Karesi'nde 1995 sezonunda başlatılmış olan bir
sondaj tamamlandı. Yaklaşık 7.40 m. derinlikte ana toprağa ulaşıldı. Bu
sondaj, en kalın olduğu düşünülen güneybatı tarafında arkeolojik depozi
tin kalınlığını ölçmek için yapıldı. Sondajın dip kısmında umulanın aksi
ne, Ilıpınar'ın en eski X safhasından daha eski olmayan seviyelerle kar
şılaşıldı.
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HACILARTEPE

Ilıpınar'ın arkeolojik aktivite alanı içinde yer alan bu küçük te
pede, 1992, 1994 ve 1995 sezonları sırasında küçük ölçekte sondaj
yapılmıştır. Kazılmış alanın 4.5 m. kalınlıkta depozitinde birkaç yerleşim

horizonu gözlemlendi. Tümü erken Bronz Dönem LI - 11l'e aittir. Ana
toprağa 1995 sezonunda erişildi. Kazılar 1996'da sürdürülmedi. Bununla
birlikte, Hacılar'dan ele geçmiş olan buluntular üzerinde çalışmalar

(analiz, dokümantasyon, restorasyon) geçen sezonda da devam etmiştir.
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Fig. 2: Pottery from dwclling horizon phase VB
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1996 EXCAVATlONS AT HACINERİTEPE

GilJ STEIN'

Introduction

The fifth field season of the Northwestern University salvage exca
vations at Hacınebi Tepe, Birecik district, Şanlıurfa province took place
from July 10-August 30, 1996, directed by Gil Stein (Northwestern Uni
versity). The excavations were funded with support from the National
Science Foundation, the Kress Foundation, and the generosity of private
donors. We wish to express our appreciation to Mr. Mehmet Akif Işık,

General Director of the Ministry of Cu1ture' s Directorate of Monuments
and Museums for permission to conduct this research. We thank Mr.
Mehmet Yücel Kumandaş (Rize Museum), who served as representative
of the Directorate of Monuments and Museums. We also gratefully ac
knowledge Mr. Kemal Işık, the Muhtar of Uğurcuk village, for his hos
pitality and assistance in conducting excavations at Hacınebi. Finally, the
excavations would not have been possible without the administrative
assistance of Mr. Adnan Mısır, director of the Şanlıurfa Museum. Mr.
Mısır died in June 1997; this report is dedicated to his memory.

The project staff consisted of: Ms. Sevil Ba1talı (University of Chi
cago), Mr. Adnan Baysal, Ms. Lauren Bigelow (Northwestern Univer-

* Gi1 J. STEIN, Antlıropology Department Northwestern University 1810 Hiıunan Ave.
Evanston, IL60208 USA gstein@casbah.a'cns.nwu.edu
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sity), Mr. Kenneth Boden (University of Arizona), Ms. Tania Collas, Ms.
Güner Coşkunsu (Istanbul University), Dr. Christopher Edens (assistant
director), Ms. Julie Pearce Edens (University of Pennsylvania), Mr.
Fokke Gerritsen (University of Amsterdam), Ms. Kathryn Keith (Univer
sity of Michigan), Ms. Katherine May (Buffalo State College), Dr.
Augusta McMahon (Cambridge University c assistant director), Ms.
Rana Özbal (Bates College), and Mr. Mark Schwartz (Northwestern Uni
versity). A team of 36 workers from the village of Uğurcuk (Hacınebi)

assisted the project staff in the exeavation and artifact processing activi
ties.

Site Description

Hacınebi Tepe is a 3.3 ha. roughlytriangular mound on the lime
stone bluffs overlooking the east bank of the Euphrates river, 5 km.
north of the modern town of Birecik in Şanlıurfa province, southeast
Turkey. The site lies near the head of the main north-south riverine trade
route linking Mesopotamia and Anatolia; it also occupies a strategic 10
cation on what has historically been a major east-west river crossing
point. Five seasons of exeavation (1992-1996) have been investigating
fourth millennium BC interaction between Uruk Mesopotamia and Local
Late Chalcolithic (LLe) indigenous societies in southeast Anatolia (Stein
and Mısır 1994a, 1994b, 1995, 1996; Stein, Bernbeck et aL. 1996; Stein,
Edens, et aL. 1996).

Three main occupations are attested at Hacınebi. 1-2.5 m. thick
AchaemenidIHel1enistic deposits are present immediately below the plow
zone, and form at least 3 main building levels. These overlie an erosion
layer that seals off a series of burials dating to the Early Bronze I period.
This Early Bronze I use of the site was -first detected in the 1996 field
season. Burials of this period cut into a Late Chalcolithic occupation up
to 5 m. deep, dating approximately 4000-3300 BC. The Late Chalcolithic
occupation consists of two phases: an earlier Phase A which has only
typological1y early Local Anatolian Late Chalcolithic ceramics, and a
later phase B. Phase B1 has typologically Iate Local Anatolian Late
Chalcolithic ceramics, while phase B2 has both Iate Local ceramics and
Mesopotamian Uruk style ceramics (Stein, Edens, et aL. 1996:96-7).
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The 1996 field season had three main goals: 1) exeavation of
AchaemenidIHellenistic deposits and exposure of the underlying Late
Chalcolithic deposits in operations 13 and ıs; 2) exeavation of Late
Chalcolithic phase B deposits in operations 12, 14, and 18; and 3) analy
sis of ceramics and chipped stone tools recovered in the 1992-95 field
seasons. Seven weeks (37 work days) of excavations took place from
July 14-August 25, 1996 in five trenches: Operations 14, ıs, and 18 in
Area A in the north part of the site; and operations 12 and 13 in Area B in
the southeast part of the site (Figure: 1). The following sections deseribe
the AchaemenidIHellenistic, Early Bronze I, and Late Chalcolithic data
recovered in 1996.

The AehaemenidlHellenislie Oeeupation

AchaemenidIHellenistic remains were recovered in the north part of
the site in operation ıs, and in operations 12 and 13 in the south part of
the site. The 1996 exeavation of the Helienistic deposits in operation 15
confirmed the basic sequence identified in 1995: an uppermost phase of
large grain storage pits and more casually excavated pits overlay and cut
down through an underlying phase of smail scale stone and mud brick
houses, courtyards, and domestic ovens probably dating to the 3rd-2nd
centuries BC. This residentia! quarter in turn overlay the earliest Helle
nistic phase of a large scale planned mud brick public building with its
associated compact plastered courtyard surface. The structure itself was
located in operations 4 and i O to the north. However, the compact mud
plastered courtyard floor associated with this Helienistic public building
extended from the south end of operation 10 down across the entire area
of operation 15. This complex was constructed by cutting down into and
levelling off the uppermost portion of the Late Cha!colithic deposits in
this part of the site.

In area B at the south end of the site, the most substantial Hellenistic
deposits recovered in the 1996 field season derived from operation 13.
Operation 13 is a l Ox 10 m. trench adjacent to operations II and 12. The
trench was excavated in 1996 in order to follow the line of the massiye
Late Chalcolithic stone enclosure wall 101/68 from its earlier exposures
in operations 7, ll, and 12 (Stein, et aL. i 996b). The stratigraphic se-
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quence of operation 13 closely matches that of nearby operation 7 in
having an uppermost Helienistic architectural complex overlying an
Achaemenid burial (McMahon 1996).

The architecturallevels of the Helienistic period in operation 13 con
sist of additionaI rooms of the massiye structure which extends over ad
jacent trenches in operations 2, 7, II and 12 (Figure: 2; see also Stein,
Bernbeck et aL. 1996, Stein, Edens et aL. 1996). This building complex
consists of at least three courtyards and measures at least 25 by 35 meters
in extent, and has been dated by the associated pottery and objects to the
fourth century BC.

The Helienistic building sealed off bıirial 38, dating to the 5th century
BC Achaemenid period. The following description is summarized from
Dr. McMahon's report on the burial (McMahon 1997). The buria! is
similar to and clearly contemporary with Burial 28 in Operation 7 (exca
vated in 1993; see McMahon 1996: 227-229 & Fig. 14). Burial38 is in a
deep, roughly rectangular pit, which contained a baked clay coffin set in
a mudbrick cist, sealed off with mudbrick. There were three jars outside
the coffin between the cist and the pit sides, two cylindrical jars with
horizontal red paint stripes (Figure 3: B-C) and a rıarrow-necked plain
bottle. The coffin is oval in plan, with straight sides and a heavy flat rim
with finger impressed decoration (figure 3:A). Below the rim were four
horizontallug handles for transporting the coffin.

Inside the coffin, the body lay in a flexed position, with the head to
wards the east-northeast, as was the skeleton in Burial 28 in Operation 7.
Against the southern wall of the coffin, were two smail alabaster or mar
ble alabastra with wide flat rims and vestigial lug handles (Figure 4: A
B). At the back of the skeleton were three more items, a red-striped jar of
the same type as those outside the coffin, a copper mirror with traces of
the wooden handie still preserved (Figure 4: C), and a badly shattered
object made ofturtle shell.

Several pieces of jewelry and other ornaments had been placed on
and around the body (Figure 4: D-M). At the right side of the jaw was a
group of five fragmentary hollow bronze lunate-shaped objects and bits
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of wire which may have been part of an elaborate earring or earrings;
and at the other ear was a plain penannular silver earring. Around the
neck was a group of beads in faience, rock crystal, and striped glass,
along with IS bronze coin-shaped pendants with stamped decoration on
both faces (Figure 4: M). Near the back of the pelvis were two sets of
three gilt-silver rings, fused together in a straight line (Figure 4: F-G).
With these ring sets were two large gilt-silver hub-shaped beads (figure
4:J); these four items may have been part of a beit, given their location on
the body. And finally, on each leg there was a silver and bronze alloy
anklet with finely-detailed calf-head finials (Figure 4: D-E). The burial
goods are consistent with a Sth century BC date, roughly contemporane
ous with burial 28 in Operation 7 (McMahon 1996).

The Early Bronze Age i Occupation

The most significant and unanticipated discovery of the 1996 field
season was the presence of a previously unknown Early Bronze Age i ca.
3100-2700 [?] BC use of the mound after its abandonment at the end of
the Late Chalcolithic. Two burial areas at the north and south ends of the
mound (ops. 12, 18) yielded evidence for a variety of burial practices
which show great continuity in mortuary practices with both the infant jar
burials of the fourth millennium and the limestone cist tombs of the mid
Iate third millennium BC. The number and variety of both adult and in
fant EB i burials on the northeast and southeast mound slopes suggest
that the associated settlement was located close by, most likely beneath
the present day village ofUğurcuk.

The Early Bronze i deposits in Operation 12 consisted of two occu
pation levels. The uppermost of these consisted of a single, smail stone
structure with north, east, and south walls preserved (walls 100, 106,
107). The west wall was missing; either the crude structure was open to
the southwest or else the west wall had eroded downslope.

The earlier EB i phase is characterized by the use of the sloping open
area in operation 12 as a cemetery (Figure: S). The eight EB i burials
recovered in operation 12 include adults and infants in three different
forms of interment: jar burials, simple inhumations, and cist burials. The

183



four jar burials (129,135,140,201) consisted ofinfants placed in re-used
storage jars with a band rim bowl sealing the mouth of the vessel. Grave
goods consisted of frit beads, single copperlbronze pins or small ceramic
vessels. The two adult inhumations (128, 141) differed from one another.
Burial 128 was a loosely flexed adult inhumation, with the body facing
southeast. No grave goods were recovered. In burial J41, the skeleton
was in an extended position, oriented NNW-SSE, but was lying on its
stomach. The positioning of the arms and the rest of the body suggested
that the deceased might have been tossed in rather than carefully laid to
rest. The only grave good in burial 141 was the mandible of a donkey or
onager. The meaning ofthis unusual burial remains unclear.

The two stone/mud brick cist tombs (145, 153) resembled the İntact

cist burial from operation 18, but contained fewer artifacts. Burial 153
had limestone slabs lining the east and west sides of the cist, with mud
brick at the north end (the southern end of the burial remained unexca
vated in the south baulk of the trench). Two large flat limestone slabs
sealed off the top of the tomb. The burial itself was a badly preserved
adult skeleton, oriented NE-SW. Grave goods included two beaded rim
bowls, and a broken pedestalled goblet. The other cist burial (145) had
been robbed in antiquity, so that only the skull remained.

At the north end of the mound in area A, excavations in a new
trench, operation 18, exposed a second group of burials dating to the
Early Bronze I period (ca. 3000-2800 BC) after the abandonment of the
Late Chalcolithic settlement. The settlement associated with these burials
has not yet be found, but it was probably located very close by, perhaps
in the area now occupied by the modern village of Uğurcuk, immediately
to the east ofHacınebi Tepe. The four Early Bronze I burials in operation
18 are NE-SW oriented cist tombs, lined with large, crudely hewn lime
stone slabs on the sides, covered with 3-4 large limestone slabs, and
sealed with mud plaster (Figure: 6). Three of the burials had been robbed
(burials 4,6, and 10), but burial 5 was found sealed and intact.

Burial 5 contained a single poorly preserved skeleton of an adult
with the head lying to the east. The body was interred with a rich array of
grave goods consisting of seventeen ceramic vessels, inCıuding "cham-
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pagne cups", small pedestalled bowls, and small jars (Figures: 7,8). Ce
ramic parallels with sites such as Carchemish, Jerablus Tahtani, Hassek,
and Arslantepe allow these burials to be dated to the Early Bronze Age i.
Other grave goods included hundreds of small, light bluish-green frit
beads and four ornamental bronze pins. Two of the latter are especially
noteworthy for their doub!e rams head decorations (Figure 13: F-G). Af
ter the use of operation 18 as an EB i cemetery, this portion of the site
was abandoned, and remained that way throughout the Achaemenid,
Helienistic, and Roman occupations ofthe site ..

The Late Chalcolithic Occupation

The Late Chalcolithic occupation at Hacınebi consists of an early
precontact phase A (ca. 4000-3800), a Iate precontact phase Bl (ca.
3800-3700) and a contact phase B2 (ca. 3700-?3300 BC). Contact phase
B2 is characterized by the presence of Uruk Mesopotamian material
alongside the Local Late Chalcolithic assemblage. Late Chalco!ithic re
mains dating to phases A, B 1 and B2 were recovered in the north area A
in operations 14, 15, and 18; while excavations in the south area B ex-
posed phase B2 remains in operations 12 and 13. .

Exeavation of operation 14 had begun in 1995 and continued in 1996
with the exposure of Late Cha!colithic materia! from the contact phase
B2 and the Iate precontact phase Bl, down to the top of the underlying
early precontact phase A. Contact phase B2 remains were represented by
pits 142 and 911157 (Figure: 9), both containing almost exclusively Uruk
ceramics . Pit 91/157 is notable for two small carved limestone objects 
a small cup (HN122218) and a fragmentary female figurine (HN12202,
see Figure 13: B); the latter is one of the few human representations from
the Late Chalcolithic occupation of the site. Pit 142 contained sea!ing
c1ay and two jar sealings (HNl1283/4 and 11285). These bore the im
pression of the same seal with a motif showing feet or footprints on the
obverse, while the reverse bore the impression of the lip of a jar .

The phase B2 Uruk pits cut into two underlying levels of mudbrick
architecture dating to the Iate precontact phase B i. Finds from trash de
posits in these early building levels included !ocal style Anatolian stamp
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seal impressions and a small simply carved limestone "eye idol" (Figure
13: C). The latter find is particularly important because it demonstrates
that the use of these figurines is a local southeast Anatolian practice,
rather than being a practice that entered from southern Mesopotamia
during the later B2 contact phase.

The most significant architectural find in operation 14 was the dis
covery of a large stone and mud filled terrace (locus 119), built at the end
of early precontact phase A. The terrace is oriented northwest-southeast,
and measures at least 10 x 3.8 meters in the portions excavated to date.
Terrace i 19 abuts against and therefore postdates lower platform 221/47
immediately to the south in operations 1,4, and 6 (Figure: 9). Terrace 119
is also built up against and partially cuts into the eroded slope of the ear
lier occupation levels in the northeast corner of the mound. The original
packed mud plaster surface of the terrace had been eroded away, so that
only the south and west retaining walls and the stone/mud platform fill
were preserved; the east and north faces of the structure remain unex
posed, and may have eroded down the northeast slope of the mound. The
area inside the retaining walls of terrace i 19 was filled with alternate
layers ofmud and unworked limestone rocks..We now have evidence for
the construction of three monumental platforms and terraces at the end of
the early precontact period. The scale of this platform and terrace com
plex is consistent with the interpretation that the northeast part of the site
was an area of either elite residence or public buildings in the period be
fore intensive interaction with Uruk Mesopotamia.

Late ChaıColithic remains were also recovered in operation 15 at the
north end of the site. Exeavation of operation 15 had begun in 1995 and
continued in 1996 with the removal of remaining Achae
menidIHellenistic occupation levels and exposure of Late Chalcolithic
strata from the contact phase B2. Two main Late ChaıColithic building
levels were exposed in operation ıs; both date to the contact phase B2.
The uppermost building level consisted of a small NE-SW oriented
mudbrick house (Figure: 10) in which only the southernmost two rooms
were preserved. The larger 2.2 x 4.4 m. northern room had white plas
tered mud brick buttresses and walls (164, 165, 166). The smaller 1 x 2
m. southern room was added on at alater date with the construction of
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walI 184. The house had two superimposed plaster floors. The contact
phase B2 dating for this house is established by the high concentrations
of Mesopotamian Uruk ceramics in the ash and midden that fıll the
rooms, and most notably by the fınd of two complete bevel rim bowls in
the floor deposit of the southem room. The house appears to have been
peacefully abandoned. .

The mud brick building overlies alarger contact phase B2 stone ar
chitecture. The west side of this structure was destroyed by later pits. In
the center of the room or courtyard was with a sunken, oval plastered
hearth (locus 2 i 9), fılled with ash and containing a fragmentary "U"
shaped andiron, probably used as a support for cooking vessels. The
building apparently extended to the north and east, where portions of it
are preserved as walIs 100, 101, and 102 in immediately adjacent opera
tion ıo. One pit (222) dug from floor surface 217/218 contained mostly
Uruk ceramics, an unsealed jar stopper (HN13570) and a wicker basket
sealing with a stamp seal impression on the obverse (HN13571).An
Uruk cylinder seal impression showing an animal procession (HN13445)
was found on an unbaked day jar seating in trash deposit 213 to the west
of this structure.

Late Cha1colithic remains were also exposed in operation i 8 at the
north end ofthe site. Operation i 8 is a 5 x 12 meter trench, oriented N-S,
located at the base of the mound slope, immediately to the east of opera
tions i and 6 on the northeast edge of the site. The trench was opened in
order to investigate a Late Cha1colithic mud brick platform (Iocus 87)
whose west edge had been initialIy identifıed in operation 6 during the
1994 excavations in that area. The highly eroded remains of this phase
B2 mud brick platform extended east into operation 18. This platform
measured at least 4.8 x 3.9 m. and is preserved to a height of approxi
mately 34 m. It was constructed of reddish mud bricks on a limestone
foundation course. Af'ter the abandonment of the Hacınebi mound at the
end ofphase B2, the platform was badly eroded and largely buried by the
accumulation of wash layers originating on the adjacent mound. After
this abandonment, the Early Bronze I burials deseribed above were
placed in this open slope area.
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Exposures of Late Chalcolithic deposits at the south end of the
mound (area B) were made in two adjacent trenches. Exposure of opera
tion 12 continued from the 1995 season, while operation 13 was opened
as a new trench immediately to the northeast (Figure: 1). In operation 12,
the Early Bronze i burials cut into an erosiorı-and -wash deposit that seals
off the transition between the Early Bronze i and Late Chalcolithic occu
pations of the site. Two Late Chalcolithic building levels were exposed in
the 1996 season, representing the final stages of the contact phase B2.
The uppermost level is a series of at least 28 Cıosely spaced postholes
(Figure: ll). The postholes are large (25-30 cm) set at intervals of about
30 cm. in two groups. In the first ofthese, 21 postholes extend in a single
north-south line across the entire operation. They appear to have been set
into a trench running parallel to monumental stone wall 101. A second
set of 7 postholes (204-209, 2ıı) runs parallel to the first row of post
holes (N-S), and thcn turns to the west, forming a right angle - possibly
the corner of a structure. In the absence of associated artifacts, the func
tion and dating of this occupation is uncertain; it represents either the
very end of the Late Chalcolithic or possibly the Late Chalcolithic-EB I
transition.

The post holes cut into an underlying building level of contact phase
B2 domestic mudbrick architecture (Figure: ll). This consists of a row of
three rooms, with an enclosed courtyard to the north and open pebble
surfaces to the east, west, and possibly north. The rooms are range in size
from 2.3x1.5 m. (the southeast room) to 4 x 2.2 ın. (south-central room)
and are constructed of yellowish mud brick, with plastered walls and
floors. The rooms seem to have been constructed separately in several
episodes, but appear to have all been in use at the same time. A doorway
through wall 155 connects the south-central and south-west rooms. The
northernmost set of walls (194, 216, 188) define a possible courtyard.
The rooms and courtyard contained few artifacts, and appear to have
been cleaned out before the building was abandoned. Only the southeast
room contained any in situ materials - notabIya Local Late Chalcolithic
hammerhead bowl, an Uruk bevel rim bowl and a paving of red slipped,
grit tempered body sherds deliberately laid on floor 137.
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Operation 12 is important as the only excavated part of the site
where later AchaemenidIHellenistic construction activities did not trun
cate or destroy the uppermost Late Chalcolithic phase B2 occupation of
the site. The evidence suggests that the Late Chalcolithic settlement on
the mound was peacefully abandoned at the Late Chalcolithic-Early
Bronze 1 transition and shifted to a new location, possibly immediately to
the east, beneath the modern village ofUğurcuk. At least two parts of the
now abandoned mound were used by the EB i settlement as a cemeteries.

Adjacent to operation 12, a series of Late Chalcolithic phase B
building levels were also recovered in operation 13. The uppermost of
these can be reliably dated to the contact phase B2. The uppermost pre
served Late Chalcolithic building level consists of two converging mud
brick walls one course thick, forming a narrow, north-south oriented
channel 1.6 m. long. The interior walls and floor of the channel had been
plastered and have signs of burning and fire reddening. A large contem
poraneous ash deposit Iying 1-2 m. to the southeast may be associated
with the use of this pyrotechnic feature. The plastered channel became
wider toward the south, and might have originally opened into alarger
circular firebox of a kiln or furnace. This reconstruction is tentative,
however, since most of the installation was destroyed by later Hellenistic
pit 20.

The pyrotechnic feature overlies an earlier phase B2 building 1evel
characterized by simp1e mudbrick architecture and at least two pits (pits
63 and 65) containing pure1y Uruk ceramics such as comp1ete bevel rim
bowls and conical cups. Pit 65 also contained a complete limestone eye
idol (HNI2907). This object is a crudely carved limestone figurine 7.39
cm. tall (figure 13:E). The head has two eye holes that were drilled
through to the back of the head. The body of the figurine is oval in cross
section, with arms represented by a series of incisions on the left and
right sides.

This building level also contained important evidence of copper pro
duction at Hacınebi during the contact phase B2. Trash deposit 66 con
tained a piece of copper ore - HN12939. Analyses by Prof Hadi Özbal of
Boğaziçi University indicate that this was a polymetallic ore whose cop-

189



per/lead composition is consistent with material from the Ergani copper
source in the area near Arslantepe. This ore sample is highly significant
because it suggests that the inhabitants of Hacınebi in the contact phase
B2 were actually smelting copper on site, rather than simply acquiring
copper artifacts or ingots through trade with the source areas to the north.

The two building levels with Uruk material overlie a series of at least
three additional phase B construction episodes. Their ephemeral walls
form a number of small rooms built up against the eroded uppermost
courses of earlier, precontact phase monumental architecture. The earliest
building level reached in operation 13 was the deeply buried top of the
massiye massiye Late Chalcolithic stone enclosure wall i O1/68, known
from operation II immediately to the south (Stein, Edens, et aL. 1996:89
90). The 1995 excavations in operation n had indicated that this enclo
sure wall was initially built in phase A and continued in use throughout
phase B as well. Although the niche and buttress structure of the wall' s
east face in operation II continues north into operation i 3 as well, the
top portions of the wall exposed in operation i 3 are apparently less well
preserved, showing signs of erosion and robbing of stones for later con
struction. This 3 m. thick wall apparently extends on a straight NNW
SSE across the entire length of ops. 1i and 13, further confirming the
monumental nature of this enclosure.

In addition to the materials recovered from stratigraphic excavations,
one surface find from 1996 is particularly noteworthy. While plowing
along the southwest slope of the mound, a local farmer brought to our
attention a large carved limestone eye idol (HNl1702). The figurine is 21
cm. tall, making it the largest complete example at Hacınebi (Figure: 12
center and Figure 13: A). Eye idols are a distinctive fourth millennium
form of figurine found in northern Syria, northern Iraq, and southeast
Anatolia at both Uruk and Local Late Chalcolithic sites such as Brak
(Mallowan 1947), Gawra (Tobler 1950), Hassek (example on display in
the Şanlıurfa Museum), Sheikh Hassan (Boese 1995:74), Umm Qseir
(Hole 198617), Hacınebi (Stein, Bernbeck, et al. i 996:figs. 8, 10), and
Arslantepe VII (Frangipane 1993). However, it is important to note that
at both Arslantepe and Hacınebi, eye idols have been found in strata
which predate the periods of intensive contact with Uruk Mesopotamia,
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strongly suggesting that these figurines are a local northern phenomenon,
rather than an import from the south.

Laboratory Analyses

In 1996, continuing laboratory analyses focused on ceramics,
chipped and ground stone, botanical remains, metals, and artifact conser
vation. Studies of both AchaemenidIHel1enistic and Late Chalcolithic
ceramics continued during the 1996 field season. Dr. Augusta McMahon
continued her work on developing a typology and chronology of the
AchaemenidIHel1enistic material, focusing on the recording of ceramics
from operations II and 12. Ms. Julie Pearce Edens and Mr. Kenneth Bo
den examined Late Chalcolithic ceramics from stratigraphical1y secure
contexts in a series of phase B 1 and B2 building levels in operation 14.
Dr. Christopher Edens continued his analysis of the Hacınebi Late Chal
colithic chipped stone, with the assistance of Ms. Güner Coskunsu. At
this point, approximately 13,500 pieces have been recorded, providing
the largest analyzed assemblage of Late Chalcolithic chipped stone arti
facts from this part of the Near East.

Ms. Tania Collas continued the archaeological conservation pro
gram, assisted by Katherine May. Conservation activities focused on two
main activities. First, the large Achaemenid ceramic coffin from opera
tion 13 burial 38 was stabilized, removed completely irıtact, and safely
transported to the Şanlıurfa Museum. Second, the main metal artifacts
from the Achaemenid burial (operation 13 locus 38) and an intact Early
Bronze I burial (operation 18 locus 5) were cleaned and stabilized. The
conserved Achaemenid grave goods included a bronze mirror with traces
of a leather covering, silver earrirıgs, gold-plated silver beads and beit
ornaments, silver-bronze alloy anklets with animal head motifs. Conser
vation of the Early Bronze I metals focused on two bronze toggle pins
with paired rams head decorations at their proximal ends.

Preliminary processing of archaeobotanical material also continued
in the 1996 season. Twenty flotation samples from Hacınebi were proc
essed through the courtesy of Dr. Guillermo Algaze and Mr. Duncan
Schlee of the Titris Höyük excavations. The processed light fractions will
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be analyzed by Dr. Naomi Miller (University of Pennsylvania Museum
Applied Science Center for Archaeology-MASCA).

Summary and Conclusions

With the five exeavation areas where work took place in 1996, ap
proximately 1400 m2 ofthe site have now been exposed. The excavations
and laboratory analyses of the fifth field season have contributed sub
stantially to our understanding of the AchaemenidIHelIenistic, Early
Bronze Age, and Late Chalcolithic occupations ofHacınebi.

The most significant and unanticipated discovery of the 1996 field
season was the presence of a previously unknown Early Bronze Age i ca.
3100-2700[7] BC use of the mound after its abandonment at the end of
the Late Chalcolithic. Two burial areas at the north and south ends of the
mound (ops. 12, 18) yielded evidence for a variety of burial practices
which show great continuity in mortuary practices with both the infant jar
burials of the fourth millennium and the limestone cist tombs of the mid
Iate third millennium BC. This evidence for an EB i presence is impor
tant in showing that there was continuity in the settlement of the area
between the Iate fourth and early third millennia BC. The EBI buria! and
erosional deposits in operation 12 are alsa important for the fact that they
sea! off and protect the uppermost Late Chalcolithic occupation levels at
Hacınebi; everywhere else at the site, these deposits had either eroded
away or been truncated by later AchaemenidIHellenistic construction. As
a result, we finally have c1ear evidence for the peaceful abandonment of
the mound at the end of the fourth millennium.

The 1996 season alsa contributed to our understanding of Late Chal
colithic occupation at Hacınebi. Of particular note was the recovery of
additional in situ contact phase B2 deposits in residential areas of the
north (operation 15) and south (operation 12) areas of the mound. Finds
of eye idols and metallurgical artifacts/raw materials have contributed to
our understanding of idealagical and economic organization in the Late
Chalcolithic settlement. The exposure of the north terrace in operation 14
showed that the platform-and-terrace complex of elite or public archi-
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tecture in the pre-contact phase at Hacınebi was significantly larger than
previously suspected.

With the removal of most of the Late Chalcolithic phase B occupa
tion levels at Hacınebi, we are now in a position to make broad horizon
tal exposures of the early precontact phase A deposits in all three main
exeavation areas of the site. This will be the main focus of the planned
1997 excavations.
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Fig. 4: Operation 13 Aehaemenid hurial 38 grave goods:
A. HN 12122 Alabastron
B. HN 12133 Alabastron
C. HN 12140 Bronze mirror. Note mineralized
fragment 01Ilcather eover
D. HN 12123 Silverlbronze alloy anklet
E. HN 12124 Silverlbronze aIloy anklet
F. HN 12135 Gilded silver triple ring set
G. HN 12136 Gilded silver tirple ring set
H. HN 12130 Stone dise section
I. HN 12132 Iron pin
J. HN 12132.1 Silver hub-shapen bead
K. HN 12131 Penanular silver carring
L. HN 12127 Bronze ereseent carring fragments
M. HN 12125 Bronze stamped eoin sh", 'd
pendant (one of 15 shown)
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Fig. 8: Early Bronze i ceramics from cist tombs in op. 18
A. HN 12782 Hemispheric bowl/cup
B. HN 12295 Miniature globular jar
C. HN 12793 Low pedcstalled globular [ar
D.HN 12797 High necked globular jar
E. HN 12780 Pedestalled hemispheric blow
F. HN 12798 "Fruitstand" - talI perestat'-ıl goblet
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Fig. 13: Late Chalcolithic and EB i artifacts
A. HN 11702 Surface find. Limestone eye idol
B. HN 12202 Op. 14 Iocus 157 lot 282. Limestone female
figurine
C. HN 11475011. 14 locus 146 lot 251 Limestone eye idol
D. HN 11297 Op, 1410ens 56 lot 228 Limestone eye idol
E. HN 12907 Op, 13 loens 65 lot 108 Limestone eye idol
F. HN. 12788 Op, 18 loens 5 lot 34 Copper pin with rams
heads
G. HN 12294 Op. 18 locus 5 lot 34 Copper pin with rams
heads
H. HN 12038 Op, 12 locus 140 lot 295 Copper pin
I. HN 12789 Op. 18 loens 5 lot 34 Copper pin
J. HN 12297 Op. 18 loens 5 lot 34 Copper pin
K"HN 12784 Op, 18 Iocus 5 lot 34 Silver wire eoil
L. HN 664 Op. 1 Iocus 56 lot 55 Piereed sherd
M. HN 4893 011. 5 Iocus 76 lot 141 Hemispheric spindle
whorl
N. HN 4905 Op, 4 locus 146 lot 329 Piereed stone disk 207
O. HN 2337 Op. 6 loens 44 lot 45 Lenticular piercular stone
disk





KİLİsE TEPE 1996 A SUMMARY OF THE
PRINCIPAL RESULTS

John Nicholas POSTGA TE'

The, excavations at Kilise Tepe, Mut, İçel, continued for a third
season in July-September 1996 under the direction of Sayın Şinasi Basal,
Director of the Silifke Museum and the writer, on behalf of the British
Institute of Archaeology at Ankara. The work fell into four main
operations: the continued investigation of the plan of the Byzantine
church, exeavation of two Iron to Bronze Age sequences in squares II 4
and K i 4 to the south of the church, further recovery of the plan of the
early Iron Age (or very Iate Bronze Age) building at the north-west end
of the tepe, and the deep sounding through Middle to Early Bronze Age
levels. The separate operations are deseribed below in this order.

The Byzantine Church

The main body of a church with a central nave and two symmetrical
aisles had been uncovered by elearance of the surface soil in i 995 ı, but
work was needed to elucidate the plan of the building at both east and
west ends. At the west end the junction of the west wall with the south
wall of the building was defined, establishing the overall width of the

* Prof John Nicholas POSTGATE, Trinity College; Cambridge CB2 lTQ.lNGiLTERE
SeeXVII. Kazı Sonuç/an Top/antisı i (Ankara 1996), p. 452.
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structure from north to south as 16.35m., and this operation also revealed
unexpectedly that the southern wall continues further to the west. The
same proved to be true for the north wall, and it seems that there was a
further space, or narthex, beyond the west wall of the nave and aisles. At
the east end the increased depth of soil has left the walls standing up to
half a metre, and the elearance exposed a rectangular room with roughly
constructed walls, and four column bases arranged within it in a square
(of about 3m between the centre of each base; see Fig. 5). This part of
the building was demonstrably secondary: the walls are slightly out of
alignment with the well-mortared original foundations, and incorporate
stones of different shapes and sizes, including, in the east wall, a length
of column laid on its side. The column bases themse1ves are not
identical: three are similar to the pair in situ at the west side of the plat
form or berna exposed in 1995, while the fourth (at the north-east) is
slightly larger, and matches a single column base found about 30m to the
north, discarded in a pit in J19a at the north-west end of the tepe.

Although there is little well-stratified Byzantine material from the
area of the church, partly because of ploughing, it is plain that the
Byzantine occupation of the site was extensive and long-lasting. So far,
the only readily identifiable Byzantine material is the Monastic Ware, of
which we have a number of attractive sherds" This is known from
Alahan, where it is dated to the 5th-7th Centuries AD. A coin from
surface levels dating to the Emperor Michael VII (1 Ith Century AD.l
suggests, although clearly a single coin cannot prove, that occupation
continued for some centuries after this, and this is supported by the
architectural evidence showing more than one reconstruction of the
church.

2 SeeXVII. Kazı Sonuç/an Toplantısı - I (Ankara 1996), p. 454 Fig. 6.
3 Informationkindly suppliedby K.H. Konuk of the FitzwilliamMuseum, Cambridge, on the

basis of a easttaken from theoriginal.
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The Iron Age: soundings in i 14 and K14

Byzantine levels were also encountered in a 5x50m. strip trench
placed across the centre of the tepe from west to east. The architecture of
both the Byzantine and the underlying HelIenistic levels was
unimpressive, with walls of unmortared stones and no discernible
prepared floors. We only went below these levels in two places. In K14
asounding through Iron Age levels encountered pits and courtyard
deposits, reaching a lowest floor at +96.80 m., which probably belongs to
the transitional period at the end of the Bronze Age represented by Level
Ila-d at the north-west end.

In 114 we continued exeavation of the deep stone-filled ditch already
investigated in 1995. The base of the ditch was reached at +95.27 m.,
giying it a depth of about 3.60 m., and the eastern edge was defined,
making a width at the top of a little more than 5 m. The purpose of the
ditch remains obscure: its western side slopes steeply, and is vertical for
the lowest metre, where it is cut through Late Bronze Age deposits. The
pottery within the fill indicates that the principal episode of back-filling
took place after the main Iron Age occupation of the site, perhaps in the
6th or 5th Century B.C.

Between the western edge of the ditch and the side of the tepe we
continued exeavation of some Iron Age domestic architecture, with parts
of two rooms, and a courtyard into which a number of contemporary
storage pits had been dug. Beneath this level is a thick deposit of dean
earth packing, levelling off the walls of an earlier building level. This
was also domestic housing, though on a different layout, and parts of two
houses are represented. In the rıorth-west carner of a room, most of
which has been removed by the later ditch, were two large storage jars,
one with its rim flush with the floor. The ceramic evidence suggests that
this building level, like the base ofour sounding in K14, is approximately
contemporary with Level Ila-d at the north-west end. The more precise
dating of these levels, which give the iınpressiorı of continuous domestic
use, must depend on better familiarity with the ceramic sequence as it is
being recovered at the north-west end of the tepe.
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The Iron Age: the north-west end

The main area of operations in 1996 was in squares K/J/I/H
18119/20. Here the Level i Byzantine occupation lay directly above a
complicated sequence ofLevel II Iran Age levels. The later phases were
confined to square Il9, where the stratification was particularly difficult.
In the two latest phases (Level IIg and h) the walls were standing no
more than a few centimetres high, and the whole area was cut by many
overlapping storage pits. These are circular, roughly cylindrical, though
sometimes widening slightly towards their base, and often characterized
by one or more thick white layers of decayed vegetable matter on the
base. Two pits in this courtyard area were constructed in association
with walls belonging to phase IIf, and were quite different. Each was
rectangular and lined with smallish stones, with ashy debris filling the
interior. Above the stone lining there had been aday superstructure, of
which very little survived. The larger of the two (FI 96/14) measured
2.10 x 1.05 m. and the storıe-lined seetion was about 0.80 m. in depth.
Within the ashy debris of this kiln were over 5000 sherds from a
homogeneous assemblage ofpottery (Fig. 6). They included painted and
unpainted types and were studied by Dr. Dominique Collon on whose
work the following description is based.

The painted types include

(1) jugs with one handIe from shoulder to trefoil rim, a globular body
and a low ring base, with decoration of encircling parallel lines and
concentric circles (or targets), with a vertical motif of diverging lines. At
least nine examples of this type.

(2) smail jar with short spout rising from shoulder, globular body
and flat base, rim and neck missing. Decoration of bands, stripes and
smail targets. One example.

(3) trumpet-shaped neck with painted stripe and striped handIe rising
from neck. Two examples, no bodies identified.
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(4) flaring neck with painted stripes and striped basket handie (over
the top). One example, no body identified.

The unpainted types were

(5) large wide-mouthed jugs, with, pouring lip and one handie;
probably a ring base, though none joined. At least eight examples.

(6) smail jugs, with trefoil lip, one handie, globuIar body and fiat
base. At least twelve examples.

(7) jars with flaring rim and handie; possibly rounded bases. At least
five examples.

(8) shallow bowls, with bevelled rim and ring base. Numerous
examples.

(9) shallow bowls, with a sharp groove in top of wide fiat rim, and
flat base with recessed centre. At least four examples.

(10) bowls with everted nm; perhaps fiat based. At least four
examples.

(LL) cylindrical pot-stands, open top and bottom with slight
thickening of each rim. Height 14-i 7 cm., diam. i3-16 cm. At least six
examples.

(12) cylindrical shape, upper part only surviving, with sloping rim
and rib encircling body. SmaIler than (ll), diam. 10-12 cm, perhaps
from neck of vessel. At least eight examples.

Thanks to advice from Dr. Maria Iacovou, this material is
identifiable as belonging to the traditiorıs known on Cyprus as White
Painted IV and Plain White IV, which are assigned to Cypro-Archaic I,
dated to ca. 750-650 B.C. As well as on Cyprus, jugs with concentric
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circles and a branched vertical design are found at Tarsus", and similar
pieces are reported from AI-Mina5

, Domuz Tepe opposite Karatepe", and
even Knossos7 Returning to Kilise Tepe, the predominant impression
when looking at the assemblage is that virtually every piece belongs to
the same potting tradition, and the assumption is that this is a single batch
ofpottery which was either made at the site or imported as a group. We
cannot hope to account for its discovery together in this precise context:
none of the pieces showed obvious signs of mis-firing which would
account for their discard, and a1though we can be fairly certain that the
kiln contents were recovered in their entirety, hardly any individual
vessel is present in its entirety, indicating that these were not dumped
here as whole pots but in an already broken state. A1though it can hardly
be other than a kiln, the fire installation has no air ducts below the top of
the stone lining, like the smaller one some 5 m. to its east, and it is
impossible to know whether they could have been used for firing the
pottery. We cannot therefore at present hazard a guess as to the place of
manufacture of this pottery.

Other examples of the White Painted IV and Plain White IV wares
have been found elsewhere at the site, but mixed in with other painted
Iron Age wares, some surely imported but others almost certainly oflocal
manufacture. it is too early as yet to assign dates to these wares, since
better stratified assemblages will be needed, but it is worth drawing
attention to certain salient types which probably belong early in the
sequence. Fig. 3 illustrates two characteristic pieces, with red-painted
decaration incarporating a band round the shoulder divided into panels
by verticallines, and concentric semicircles pendant from the under side
of the band. Fig. 4 shows typical shallow bowls with red-painted
diagonals or cross-hatching from the rim, inside ar out. Of these it seems
at present that the bowls and square-rimmed jars also with diagonals and

4 H. Goldman, Excavations at G6zl11 Kule, Tarsus, III: Tlıe Iron Age, Pi. 64:334, 68:445, 446,
74:647-649,651-659.

5 1 du Plat Taylor, Iraq21 (1959) 62-92, esp. PI. xxı-XXıı, though a different ware.
6 M. Darga, Anadolu Araştirmalari LO (1986) 371-400.
7 lN. Coldstream & H.W. Catling (eds.), The Knossos North Cemetery. Early Greek tombs

(London 1996), e.g. Tomb 60:22 and Tomb 229:1 ı.
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cross-hatching (not here illustrated) are the earliest, since they occur in
the lower phases of the Stele Building (Level Ila-bt

The Stele Building

Phases I1a-I1d represent different stages in the life of a single well
planned and constructed building. Level I1d was destroyed by fire, but
its plan is extremely fragmentary since it has been severely damaged by
later pits. Much better preserved is phase Ilc (see plan Fig. i), which was
also destroyed by a fierce conflagration. Room I, at the NW corner, was
already excavated in 1995, and proved to contain a bench with a jar
emplacement, and a painted design on its north-west face. At the centre
of the building there is an approximately square space (Room 3). It is
unc1ear if this was roofed or not, but its centre was occupied by a hearth
with a protective backing wall separating it from a narrow passage
leading south from Room 2 to the foot of a staircase of mud-brick on
stone in the south-west corner of Room 3. The north-east corner of the
room was occupied by a mud-brick feature constructed diagonally across
the corner and plastered in to the walls (see Fig. 7); it stood at least 85
cm. high but above this the building was cut down by the I1d builders,
and we are unable to say whether it continued to the full height of the
walls, or would have been flattened off to create a table-like feature. At
the south-eastern corner of the room, tumbled among burned debris, we
found a two-handled dish, close to a quantity of carbonized lentils, and
the bones of a snake; and Iying on the floor of the court, a stone stele
(Fig. 2). This piece of natural sandstone (KI 9/104) measured 77x49 cm.
with a thickness of 16-17.5 cm, and it had been split by the heat of the
conflagration into over 70 pieces, but lay more or less undisturbed where
it must have fallen. On the obverse, which was beneath, after c1eaning
we were able to discern a faint design in thin red lines of paint (shown in
Fig. 2). Subsequently we noticed that the reverse also has traces of a
similar design, of which even less survives.

8 Moredetails will be given İn oureoııtribution to the proceedings of the 4th Anatolian Iran
Ages Symposiuın held at Mersin in May 1997.
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Room 4 was reached by a doorway in the east side of the courtyard,
and was a storeraom. Large pits had been dug into it, disturbing its
contents, but one large jar remained intact in the south-west corner. On
the east side another jar still contained a quantity of carbonized einkorn
wheat, and the base sherds from a third large jar survived in the north
west corner.

The date and nature of this building remain to be resolved, and work
in the 1997 season will no doubt assist in this. Although we must caution
that we have no other contemporary buildings at the site with which to
compare it, the "Stele Building" does notgive the impression ofbeing an
ordinary domestic residence. The presence of the stele clearly hints at
some form of ceremonial function, the diagonal brick feature is also
suggestive, and the quantity of starage vessels might be taken to reflect a
public facility. As to the date, we have no parallels in this part of
Anatolia by which to fıx our red-painted pottery in time", The best
indicator so far is the discovery, in a pit dug into the Ilc building and
fılled with recent destruction material (P96/102), of parts of two
Mycenaean vessels, a jar and a cup (Fig. 8). These are both of LH IIIC
date (towards the middle of the 12th century)!", but this unfortunately
does not date the building, because we have to allow for the possibility
that imported vessels were retained as heirlooms. This is particularly
clear because it was in an almost identical context that we found another
but much oIder Mycenaean piece, which belorıgs to about 1300 BC (LH
IIIA2I1IIB i )ıı

The Middle Bronze Age

Further work in the Late Bronze Age at the north-west end awaits
the elearance of the overlying Iron Age levels. In the meantime work

9 Although further afield, at Boğazköy and even as far as Tille Höyük on the Euphrates,
similar traditions of red-painted and hand-made pattery ınake their appeerance after the
classicLateBronze Age wares, theseare also difficult to pindownin tiıne. Theissue will be
discussed İn thearticle mentioned in footnote 8.

10 My thanks to Dr. E.B. French for her adviee on these pieces and their date.
11 SeeAnatolian Studies 45 (1995) 176-7.
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continued in squares H i 9 and H20 down to earlier occupation. Here,
beneath three phases of Late Bronze Age date, there were two similar
levels of Middle Bronze Age date. The upper level, Level IVb,
represents the continuation southward of an open space or courtyard
which was excavated in i 994 in H20d: no substantial architecture was
present, but on the heavily burned courtyard surface were a number of
smashed vessels, including beak-spouted jars in coarse grey wares.
Directly beneath this was a better preserved building phase, Level IVa
(identical with phase d İn the sounding), Two jars on a bench against a
wall from this phase had already been recovered from the side of the
villagers'robber trench in 1994 and to the south the corner of a room
containing a number of unbaked clay storage vessels in a heavily burned
deposit had also been located'", We were now able to uncover the
southward extension of this room: it was not rectangular, and was
reached through the south-east wall of the other room by two shallow
steps. The dominant feature of the space was a large circular hearth at the
centre, well finished in whitish lime plaster with a raised rim, its external
diameter i. i Om. Against the north-east wall of the room was another
incised grey-ware jug, and two large pottery jars were built into a mud
brick feature on the SW side. Lying on the floor there was also a
rectangular baked clay object (KLT 84), with four grooves on one
surface, for which parallels are known from Tarsus in the Bronze Age,13

and a small jar with its clay stopper still in position. Above all this there
was a thick deposit of black ash, and above this lay the bricks of the
north-eastern wall as they had fallerı across the room.

The Early Bronze Age

Immediately to the north of these Level IV structures in HI9 we
continued down into earlier levels. By the end of the season this had
exposed a cross-section through six distinct building levels, provisiorıally

designated e, f, g, h, i and j from top to bottom. The area excavated in

12 SeeXVII. Kazı Sonuçlan Taplanhsı1(Ankara 1996), Fig. 12 Oll p. 431.
13 H. Goldman, Excavations at Göz/ii Kule, Tarsus, lL. From the Neolithie through the Bronze

Age, p. 324 and Pl. 442.
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each leveI was smail, since we were straightening up the sides of the
villagers'robber trench, and no coherent building plans could be
expected; but enough stratified material was recovered to give us a first
view of the ear1iest occupation sequence of the site. In Phase e we have
several fragments of red-cross bowls, a type with wide distribution across
Anatolia, and generally attributable to the end of the Early Bronze Age.
Phase g was the most impressive, since here a well-constructed mud
brick building had been destroyed by an intense fire, leaving the plaster
on the walls and floors burnt hard, and the space between the walls
packed with hard-fıred mud-brick, One door jamb had been carefully
plastered round a circular timber, and at the other side of the doorway a
stone socket beneath the floor probably marked the location of the post
on which the door would have turned. Beneath this level we reached the
base of the robber pit and the area exposed could be extended to 4 x Sm.
Like Phase g, Phase h had carefully plastered mud-brick walls, although
they had not been burnt. Larger volumes of ceramics were recovered:
most vessels from this phase and the two below were hand-made and
well-burnished, and belong to Early Bronze Age II. From the Phase h
floor came a small red-burnished jar (H20/477; Fig. lO), with incised
decoration and a vertical handie drawn up from the rim and perforated,
which also has parallels at Tarsus in the Early Bronze Age 14

Phase i was uninteresting, with little more than shallow stone
foundations surviving, but Phase j again seems to have been destroyed by
fire, with plastered mud-brick features buried in near1y a metre of burnt
debris from the walls and roof. The floor, which we reached only in a
smail area, is at +89.43m: this is as much as 11.S0m. from the summit of
the mound, and must be very close to the base of the archaeological
deposits, since the natural conglomerate of the hill on which the tepe
stands outcrops nearby at almost the same height.

14 H. Goldınan, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus, II. From the Neolithic through the Bronze
Age, PI. 442: 345-348.
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Fig. 5: Byzantine church: Iate chamber at east end with 4 columns

Fig. 6: Pottery of Sth-7th century Be from kiln in Level IIf
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Fig. 7: Stclc Building, Rucm 3, viewed from thc west

Fig. 8: LH ıııe Myccnacan puttery from Stele Building. Level nd
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Fig. 9: Level IVn Middle Bronze Age hearth

Fig. 10: Early Bronze II incised and burnlshed red ware jar. Height ca. 12 cm.
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EXCAVATIONS AT TİLBEŞHÖYÜK:
THE 1996 SEASON

Jesüs GIL FUENSANTA'
AdnanMISIR

INTRODUCTION. BACKGROUND AND SITE DESCRIPTION

A joint Spanish-Turkish team started a salvage archaeological proj
ect in the Birecik Dam Area (Turkey) mainly centered on Tilbes Höyük.
it is the biggest mound to be flood on the Urfa bank of the Euphra
tes/Fırat River. More importantly, this site has remains that are critical to
explaining a number of interesting cultural-historical issues. For exam
ple, although Tilbes sits on the same side of the Euphrates as, and very
near Hacınebi, it appears to have considerable post-Uruk deposits, which
Hacınebi lacks. In fact, it may be among the best samples in this area of
the earliest Early Bronze Age or kurban V cultural phase, which is little
known. Pre-Contact Late Chalcolithic levels are also present as are some
possible Late Chalcolithic-Uruk contact materials. Because many theo
ries regarding the Uruk Expansion postulate an abandonment after a pro
posed Uruk Collapse, the remains of this site offer a window onto that

• Jesııs GlL FUENSANTA, MisiônArqueolögica Espaliolaen Turquia, c/Larra, 13, 4'-CD. E
28004 Madrid, ispANYA
Adnan MISIR,Müze Müdürlügü, URFA
Thisarticle İs dedicated to thememory of Adının Mısır, oneof theco-authors, whowas ever a
devoted friend
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post-Uruk period, and apoint of comparison with Iate fourth millenium
B.C. Hacınebi. The site also has later Early Bronze Age levels and
EBA/MB transitional levels. These are three periods when urbanism be
gins in this region of Turkey at Titris, Korucutepe, Norsuntepe and the
like. Achaemenid-Hellenistic remains are also of cultural importance.
This rich cu1tural sequence and the site's position on the Euphrates com
munication and trade route makes it a potentially very important site.

The Tilbes 1996 season had as main goals, a surface survey on the
mound and inmediate surrounding area, and the open of several trenches
with the aim to fix better the cu1tural and chronological sequences of
Tilbes.

Tilbes Höyük is a conical mound and lays 22 km. north of the mod
ern city of Birecik'. With an absolute highness of 374 m. on top, its
maximum diameter is 110 m. and has a stratigraphical deposit of 14.5
m.h. It's placed over anatural elevation of ca. i O m., at the foot of left
Euphrates river bend, overlooking it and enjoys a location on a fertile
area suitable for the agriculture and husbandry. Our geoarchaeological
research reveals that the geo-physical surroundings of the mound are
mostly composed of Mesozoic limestones, biochalky-sandstones and
loams -those last ones fossilized-, globigeryrıs, globorotails and algas.

THE 1996 TILBES SURVEY

Our first task was to establish the detailed chronological and cu1ture
sequence at the site. The work began on 14 August. The topographic map
of the mound was cornpleted, We then conducted an intensive surface
survey done, firts of the high mound. The hill was divided artificially,
according to the cardinal poirıts, in several sectors: A (West of the
mound), B (North of the mound), C (top of the mound), D (East of the
mound) and E (south of the mound),

Tilbescould be tıunslated us "the last hill" or"the final mound''.
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The slope of the mound is very steep, particularly on its western
side, making exeavation there difficult (see Figure i). Sector A yielded a
large amount of Late Chalcolithic and Late Early Bronze AgelEarly
Middle Bronze Age materials (cf. Fig.2) than other parts of the hôyük.
Early second millenium sherds are alsa attested at Sector E, area with an
interesting presence of Early PersianIHellenistic material. The top of the
mound (sector C) affords a concentration of Roman, Helienistic and Me
dieval sherds with lesser presence of the usual Bronze Age sherds
sparsed along most of Tilbes surface.

Our survey then focused on the area surrounding the high mound.
We wanted to know whether was a "Iower town". This lower area is spe
cially important if there were a quay on the river in antiquity. This use of
the river may be indicated by twenty-four symmetrical holes carved on
the massive limestone mother rock of the river. The dimensions of the
holes range from 0.20 m. to 0.65 m. d. Nearby one of them was found a
stone object used as anehor according to the physical analyses (cf Fig.3).:

THE 1996 TRENCHES

The 1996 trenches focused on two different areas of the mound: the
West area (sectar A) and the South area (sectar E). The exeavation period
was conducted between 2i August and 13 September.

Strenches were open with different goals although the main objec
tive during the season was to get a better stratigraphic and chronological
context of the Tilbes occupation: A-I, A-2a, A-2b, A-2c, A-3 and E-4.

A) Trench A-1

Based on the surface survey, trench A-i was placed in Sector A to
know better the local Late Chalcolithic occupations at the höyük, it was
open on the northwestern mound slope, facing the Euplırates. This step
trench measured 5 w. x lO m.1. Further exeavation yielded 12 different
occupation strata through A-l. We seem to have a series offloors associ
ated with same fallen walls and foundation stubs. The uppermost level
yielded scarce wash, covering it the remains of fallen mudbrick walls
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(Fig.4:1). An intrusive Early Bronze Age pit, locus 110, underlies it in
the southern half of the trench, breaking off the latest occupation of local
Late Chalcolithic levels (Fig.4:2). There is not big evidence of burnt soil
or ash layers in that phase but appeared a smail and very compact ash
layer with little charcoal, locus 102, at 364.08 m.h. A similar surface also
appeared in the occupation level 15 of A-2a at 364.24 m.h.. In the north
half of the seetion appeared remains of a terracing-wall, locus 105
(Fig.4:3). Similar stone wal1 remains, locus 113, appeared down at a
highness of363.65 m. Later architecture, locus 104 (Fig.4:5), was placed
directly on the older loci -i.e. locus 106 (Fig.4:4) at 363.76 m.h.- without
any traces ofwash. The locus 106 yielded a lot of chaff-faced sherds, and
a bulk ware which fıts in a Kurban Vl-like horizon. There are remains in
the fıfth stratum of a characteristic red-yellowish feature composed of
fallen mudbricks, locus 103, at 364.02 h., some pebbles with the same
material together, locus 110, and a few burnt brick fragments, locus 108.
Underliying it appeared ash surfaces with charcoal (Fig.4:6), the loci 107,
109, lll, and 114 -this one was the biggest in extension with 1.75 m.l.-,
but there are absent big remains of burnt soil although a big area of fallen
mudbricks remains were found, loci 115/116. The ash layers never had
more than a stratigraphic depth of 0.20 m. in NE sector -i.e. locus 111-.
Ware shows traces of secondary burnt, perhaps evidence of its proximity
to cooking. The locus 109 yielded some Chalcolithic pottery with typo
logical parallels at the Kurban Höyük VI materials, in special the flint
scraped bowls (cf. AIgaze et aL. 1990, pl.20.F). A thiny ash surface, locus
117, could be seen in South area of the trench (Fig.4:7). An ash area with
different colour, locus 118, was seen in the central trench area (Fig.4:8).
Several aligned stones, locus 121, are interpretated as part of terracing
wal1s (Fig.4:9). However other stone lines, locus 120, could be the re
mains ofa stone wal1 (Fig.4:10). Several different traces of at least three
plastered pavements, locus 122, were discovered (Fig.4:11). Virgin soil,
locus 119 (Fig.4:12) is reached in A-i at 359.71 m.h., fıtting the earliest
associated ceramics into an early phase of Late Chalcolithic period,
which resembles to Kurban Höyük VI Phase Amaterials.

The sequence and material found in trench A-I suggest us a IVth
millenium sequence (also avalaible from last steps at trench A-2a) which
shows two different cultural moments: a) an earlier local Late Chalcolitic
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phase b) another local Late Chalcolithic phase with presence of Uruk
cu1tural elements. A- i has at least in common with the nearby Hacınebi,

located i 7 km. south from Tilbes, a similar local Late Chalcolithic cul
ture with pre-contact and contact phases. Ccf Stein et aL. i 996). On the
other hand a few ceramics from A- i suggest parallels with the Late Chal
colithiclUruk pottery at Late Fourth Milleniurn Hassek Höyük, placed ca.
80 km. north, Administrative practices could have been taken place at
Tilbes during Late Fourth Millenium as suggest the fınding of a stone
stamp-seal which design depicts a caprid and geometric motifs Ccf
Fig.6. I). Dr. Petr Charviıt from the Oriental Institute at Prague (Czech
Republic) is analyzing the Tilbes glyptic material.

B) The A-2a Step Trench

Exeavation in A-2a was done to confırm the cu1tural sequence, with
out ruling our chances for further horizontal exposures. The slope in this
portion of Sector A is very similar to trench A-1. A-2a is a 1.50 x 2 m.
trench, reaching an over 14 ın. occupational sequence. We have docu
mented at least 24 occupation strata.

The uppermost deposits C2a:0) consisted of wash which hardly
reaches a stratigraphic depth of 0.25 m. Material is a mix of Late Early
Bronze, Kurban III, Persian/Hellenistic and Roman. Beneath appears
several thick deposits of a Kurban III horizon of over 3 m. deep (2a: i);
The latest deposits exposed a collapsed big wall, locus 200, 372.44 m.h.,
which original used could be as "city wall'' C2a:2, cf. Fig. 8). Underliying
it, there are remains of a stone-pavement associated to fallerı mud
bricks,locus 20 I, and an ash layer, locus 203, covering partially the west
ernmost portion of A-2a North area CA-2a:3). Mudbrick remains, locus
202, appeared at 372.42 m.h. (A-2a:4). The big stone wall, loci 205/208 
which absolute highness ranges from 372.3 m. to 370.47 m.-, must be
probably similar to the feature present in A-2a:2, and in this level still
affords ceramics from a Kurban III horizon. Bowls (cf Algaze et aL.
1990, pl.100) or cups Ccf AIgaze et aL. 1990, plate i OO:C) has sensitiye
relationships with Kurban Höyük ware. A small not occupated level, 10
cus 207, with a scarce depthness of 0.20' m. (A-2a:7) underlies it. Mud
brick remains, Iocus 209, and a small stone alingnement, locus 2 i O, still
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yields Late EBA sherds at 369.67 m.h. The earliest Late EBA deposits
consisted of a compacted surface of fallen mud-bricks, locus 211 (A
2a:10) and a smail stone alignement, locus 212 (A-2a:ll) at 368.72 m.h.,
which orientation is similar to the upper "city-wall". The material associ
ated with the Late Third Millenium deposits has a predominance of big
and open recipients. Bowls lips tends to inner.

According to trench A-2a and the surveys there is no presence of any
Middle EBA phase at the settlement. However the early EBA is very well
represented with at least 3 m. thick deposits. The latest occupational
stratum of this phase consisted in a big ash surface, locus 214, with re
mains of bones and sherds (A-2a:12), at 367.56 m.h., with an associated
surface of big stones, locus 215, at 367.34 m.h. Other ash layer, locus
216, with an stratigraphic depth of 0.40 m. underlies it in NE sector of
the trench (A-2a: 13); associated are cooking-pots. The uppermost Early
EBA level affords stone alignements, locus 217, in S sector of the trench
-located between 366.70 m.h. and 365.74 m.h.- (A-2a:14). This feature
differes slightly in orientation and character from the Late EBAlEarly
MB big stone walls found through the same trench (ef. Fig. 8) but its
original function could be similar.

A brown wash surface, locus 218, with a scarce depth of 0.39 ın.

mixed with alayer composed of ashes, locus 220, fallen mudbricks and
several stones, locus 219, constitues the transitional moment towards the
Early Third Millenium (A-2a: IS). The associated ceramics are mostly
coarse cooking-pots in the local Late Chalcolithic tradition. Underlies it a
compacted pack of ash surface mixed with organic material, locus 221,
and mixed with fallen mudbricks (A-2a:16). The ceramic typology shows
a cultural and substantial difference respect to the Early Third Millenium
tradition. We found final indices of a local Late Chalcolithic occupation
in contact with the Uruk culture. An older level also yields a lot of animal
bones, locus 223, associated to ash surfaces (A-2a:!7). A stone aligne
ment of sınaller size oriented NW, locus 224, at 363.49 m.h. (A-2a:18)
was associated. Several older extended ash layers, locus 225 (A-2a:19),
appeared after an area of fallen mudbricks, locus 226, with over i m.
thick (A-2a:20). Stone alignments, loci 229 and 232 (A-2a:21-23), un
derlie it being slightly separated by an ash surface, locus 230, with a
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depth of 0.22 m. (A-2a:22). The oldest Late Chalcolithic levels in A-2a
yield remains of several whitewashed soils, loci 232 (A-2a:23), and being
associated to a stone alignement which could have functioned as a wall
cimentation or terracement. The virgin soil was reached at 358.90. m.h.
Those early occupational levels in A-2a show a local Late Chalcolithic
culture and lately a gradual penetration of Uruk culture in Tilbes. The
picture in A-1 and A-2a shows a clear evidence of occupation in W see
tor of the höyük during Fourth Millenium BC. but not a Late Ubaid
phase''.

C) Trenches A-2 b/c

The 1996 A-2 b and A-2c trenches (Fig.9) were open adjoining A
2a, with the aim to get extensive exposures of the different occupational
levels obtained there. Each trench had 3 m.w. x 4 m.l. An stratigraphical
depth of 2.44 m. in A-2b and 2.67 m. in A-2c was reached. 5 different
occupational levels were dug during the 1996 season. A scarce brown
wash surface (A-2b/C:0) yielded mostly Roman and Helienistic ceramics
associated to very eroded architectural remains. Stratigraphic intrusions
from an Achaemenid-Hellenistic occupation appeared in A-2b/c, and
could be seen alsa in trench E-4 in Sector E of the mound. The Achae
menid-Hellenistic levels intrused a Kurban III horizon which ceramics
mostly consisted of corrugated bowls. A fragmentary oven, locus 4, was
found in N area of A-2c at 372.40 m.h. Remains of fragmentary paved
floors with pebbles, locus 3 (A-2c: i), which its original function could be
a court, were excavated nearby it. Burial remains, T2/1, were found in A
2b at 372.1 m.h. An interesting tomb, Tl/2, was found at 372.2 m.h. with
interesting contents such as one squelette and remains of other individu
als, several vases, a collar and a spin placed nearby the head. The typo
logical parallels suggest a datation in the beginning of Second Millenium
BC. (Early MB Period). Underlying that burial level appeared fallen
mudbricks, locus 3, at 371.97 m.h. (A-2b/c:2) associated in A-2b with an

2 However painted Ubaid sherds appeared out of place İn this scctor A (ct: Fig.6:1).
Dr.GuillermoAlgazeconsidersthepossibility of u small Late Ubaid settlernent atTilbes (may
1997, pers.coın.).
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older big stone wall, locus 2, ca. 1.5 m. thick and NW-SE oriented; its
bigger stones were between 0.65-0.80 m. Portions of the same wall
aflored in A-2c. A ceramic assemblage proper of a Late EBA horizon
was associated to the lowermost stone wall level dug during this season
(Fig. 7). A lime plastered floor related with the stone wall was found
during the campaign at 371.56 m.h. This wall (Fig. 7) is supposed to have
been functioned as some kind of "city wall", continuation of the feature
appeared in A-2a, built early in the Late EBA phase horizon but probably
reused in later occupational phases.

D) Trench A-3

A-3 was done to accomplish geological analysis. This trench meas
ured 4 x 4 m. and an over 0.80 m. stratigraphical depth have been got. A
big layer of sandy soil (possible ancient beach) with associated material
of several periods (mostly Late Chalcolithic, Late EBA/Early MB, Per
sian-Hellenistic and Roman). Settlement rests on reddish yellow collu
vium. it was confırmed the existence of several phases of colmated sandy
sediments. The results after our surveyand this trench suggest us the lack
of occupation or any kind of "Iower town" in this undermost West sector,
differing from South and East Tilbes sectors.

E) Trench E-4

We wish to establish better the PersianIHellenistic and Roman
chronological sequence at Tilbes. Those cultures seem well represented
in this area of the mound according to the surface survey results and the
wall remains afloring in surface motived us to open a trench there. This
trench was open in the South sector of the hill, and it measures 3 m.w. x
10 m.1. m. reaching an stratigraphical depth of 3.89 in. The trench was
divided in two sectors, A-4a and A-4b, but only the upper one, A-4a, was
dug during this season. Massive stones formerly on top of this sector,
has been said to form part today of the cemetary at Tilmusa (Keskince
village), 2 km. south from Tilbes; our evidence and research test it. Five
occupational levels were distingued during 1996 campaign dig. After
scarce deep of surface dark brown wash, appeared a few stones, inter
pretated as remains of collapsed wal1s in the S and SW sector of the
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trench (E-4:0). Associated material is mixed and mostly Achae
menidIHellenistic (with the characteristic rosettes rinıs found also at
Hacınebi), and some sporadic fragment of.Roman sigillata -preliminarly
dated on second half of 1'" century AD-. In general, very substantial areas
of E-4a yielded also unbacked clay spindle-whorls and metal slags on
upper levels and loci. Fallen burnt mudbricks and big ash layers suggest
fire activity (E-4a:1), but we don't have found cooking pots or sherds 
although storage jars- in this area. (Early?) AchaemenidIHellenistic lev
els disturbed the older Kurban ILI horizon deposits, such as locus 601, in
the E sector of trench at 37 i. 81 m., with smail animal bones and cerea1s
associated (E-4a:2).

An intrusive burial, T6/l, was found in the south seetion at 371.80
m., a Late Antiquity grave with an iron ring associated. Locus 603 (E
4a:3) yield compacted ashes layers with a depth of 20 to 25 cm. diameter
and, associated with remains of fallen bricks and stone walls, a MB
fragmented storage jar in situ at 372.16 m.h. The area yielded scarce
pottery, but in predominance storage jars. In connection to this locus in
the east sector at 371.72 m.h., appeared a child burial, T 6/2, which con
sisted of a very fragmented squelette with no grave goods; some of the
surrounding stones may collapsed over it. Locus 604 yielded abundant
sherds and bones associated to ash layers. In the vicinity appeared re
mains of an oven. Stone walls remains are predominant in this locus.
Storage-size jar sherds, which destacated in the ceramic bulk of this see
tor, and few fine cups -both proper of a Kurban III horizon- were yielded.
There is a presence of later pottery of Fourth century BC, because the
intrusion of locus 600, in the SE corner of the locus; a backed clay frag
mented plaquette depicting Anahita, the Persian goddess of waters and
fertility (Fig.6.4) also was found. The Iate fourth century BC ceramic
bulk includes a lot jar shoulders sherds with stamp-impressed decoration.

Locus 605 yielded an oval-shaped structure (cf. Fig. 10), which was
associated with loci 603 and 606, both probably forming a wall, where
locus 604 introduces in it. Some AchaemenidianIHellenistic sherds ap
peared as intrusive in this area, where big jars sherds are predominant.
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Locus 606 at 372 m.h. yielded numerous storage-jar sherds and
bones, inc1uding some intrusive eastern sigillata. Undeliying it, locus 607
yielded the remains of a big stone wall at 370.55 m., older than the loci
603-604 and the pressumed silo, locus 605. The associated ceramics to
L607 are mostly big storage-sized jars of a Kurban III horizon.

E-4a trench shows a similar pattern to A-2c: an early MB or Kurban
III horizon which is disturbed by AchaemenidianIHellenistic occupation
layers. This evidence is constating a time lap in the Tilbes occupation and
point towards an absence of Late Bronze and early Iron Age Ievels at
Tilbes Höyük3

CONCLUSIONS

According to the 1996 research Tilbes had at Ieast an occupation
since Fourth millenium BC. Occupational peaks seems to be the Late
Chalcolithic Period, earlier Early Bronze Age, later Early Bronze Age,
the transition EBA to MB, Persian-Hellenistic and the Roman occupa
tion. The architectural features appear innmediately below the plow zone.

The pressumed Ubaid occupation was not found during the 1996
campaign, but several sherds suggest that cultural presence. Local Chal
colithic has a long sequence with different moments: a poor earlier phase,
a rich "Pre-contact" (with possibility of inter-regional contacts) and a
third one, "Uruk Contact phase". According to the archaeometrical analy
ses the Tilbes Fourth Millenium material is mostly from the region (be
tween SamsatILidar ford-Carchemish area). Tilbes could have been part
of the same Late ChaIcolithic policy ofHacınebi (Rothman 1997).

EBA constitues a very important per.iod to the Tilbes sequence. The
earliest EBA Period -scarcely represented among the riverine sites of the
Carchemish-Birecik region (cf Algaze et aL. 1994, 14 ff.)- yields huge

3 However dur mm researclı and GuiIlenno Algaze comments could corıfirm those Ievcls at
Tilmusa/Apamea, south to Tilbes (Algaze, pers.com.).
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amount of materia! at Tilbes which on the other hand has resemblances
with Hassek Höyük EB ı and Kurban V ceramic assemblages.

Late EBA and beginning of MB seems to be one of the most impor
tant settlement phases of Tilbes. Furthermore, according to sherd analy
ses, the ceramics came from very different areas, extending hundred of
km. in several cardinal directions.

The AchaemenidIHellenistic period is one of the cu1tural phases with
less achaeologica! work achieved in the region. A further research about
those levels on Tilbes would provide interesting data from the crucial for
History, PersianlClassical cu1tures interface. Nowadays, with the current
ı 996 data, it's not possible to determine the whole chronologica! extent
of the Roman occupation at Tilbes but the scarce ı 996 contextua! evi
dence is suggesting a very di!ated sequence most probably inhabiting
together, in cultural way (Le. the Anahita cu1t), with his neighbours the
Parthians and after the Sassanian empires.

Medieva! occupation is very eroded because the actual buildings on
top the site overlying directly that period occupation.

A pressumed Tilbes importance and/or role throughout different pe
riods of the history, maybe been helped by a strategical position in the
middle of a commercia! route and its river location.
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Figure 1: Tilbes Höyük and landscape. View from the eastem
hillslopes

Figure 2: Topographical map of Tilbes Höyük sbowing tbe 1996 exeavation
areas

239



Figure 3: Stone anehor found on
the riverine mother rnek
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Figure 7: Late EBA/Early MB big
stone wall. Trenches A
2b/c
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Figure 8: "City-wall" plan of the Late EBA/Early MB
phases in Trench A-2b
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Figure 10: Locus 60S. Trench E-4
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EXCAVATlONS AT SOS HÖYÜK, 1996

Antonio SAGONA'
Mustafa ERKMEN
Claudia SAGONA

The third season of the University of Melbourne and Erzurum Mu
seum excavations at Sos Höyük, which lies between Erzurum and Pasin
ler, continued this year between 2 June and i 4 July.' Our primary on
site objective this year was to link the various operations from the up
permost levels to the Early Bronze Age deposits in the lower northeastern
sectar.

There was alsa the need to increase the number of radiocarbon
readings, particularly critical for northeastern Anatolia. Fourteen sam
ples were submitted shortly after excavations for radiocarbon analysis,
bringing the total number for Sos Höyük so far to 3 i .

* Ass. Prof. Dr. Antoııio SAGONA, DepartmentofClassics and ArehaelogyThe Universty of
Melbourne,ParkvilleVietoria3052AVUSIRALYA
A ınore detailed preliıninary report of the
1996seeson willbe published inAnatanca. We wish to record ourappreciationto theAnıt
larve Muzeler Genel Müdürlüğü forgranting us permission to undertake the investigations,
and the valuable assistance received from the Vali of Erzurum, Ahmet Kayhan, and the
Director of Culture. We are alsa very grateful to the generosity of spirit extended by the
staff at Atatürk University, in particular, Prof. Dr. Enver Konukçu, Dean of the Faculty of
Science andArts, ProfDr Hamza Gündoğdu, Head of the Department of Archaeology and
Art History, and Dr.MuzafferBarın, Department of English. Theproject was fııııded by the
Australian Research CounciL.
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EXCAVA TIONS

Medieva/

Excavations along the western edge of the summit uncovered,
amongst other features, a cobbled entrance into the Medieval settlement,
narrow paved areas and a series of connecting storıe-based walls. In the
northwestern corner a series of pits interupted the plan of the complex, in
some cases cutting through into the Iron Age levels. The pits were
straight sided with a flat base in profıle, and their infilling comprised
pottery fragments and bones. The Medieval assemblage is most easily
recognized by its cooking wares. Characteristic forms include round
bodied jars with aflared rim, often bearing traces of smoke blackening
on their untreated surface. Same examples are decorated above the
shoulder with shallow incised patterns, comprising mostly wavy and
horizontal lines (Fig. 1:1).

Post-Achaemenid

The burnt building previously assigned to the Helienistic period but
now more appropriately attributed to the Post-Achaemenid in view of the
local nature of the finds was completely uncovered. Excavations have
revealed that this building is an enlargement of an earlier Late lron Age
structure, which had asimilar orientation and layout. Although analysis
of radiocarbon samples have pointed to a calibrated date of 200 BC for
the destruction of the post-Achaemenid building, at present no radiomet
ric date has been obtained for the end of the Late Iron Age building.

IronAge

The Late Iran Age assemblage derives mainly from the complex
mentioned above. Among the variety of wares, is a fragment of a fine
thin-walled gadrooned bowl and a bowl (Fig. 1:2), one of two, decorated
with white paint on a dark surface. Coarse kitchen wares of this period
are represented by a rounded pot and a plain lid.
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Early Iran Age deposits were detected in trench Ll6 where a thick
plaster floor, part of a large room along the eroded eastern edge of the
mound, was covered with alayer of burnt fill. A sample from the fill
provided a calibrated radiocarbon date range of 1200-855 BC (Beta
95214). Pottery from this level inc1udes carinated bowls and holemouth
jars which tend to have a black fabric and surfaces that are sametimes
well burnished. The startigraphic sequene together with the comparabil
ity of dates and fınds suggest that the Ll6 and J14b plaster surfaces, the
latter uncovered in 1995, belong to the same Iran Age complex.

The Ll6 destruction deposit extends into the contiguous trench,
M15d, where it sealed a substantial pit, one of several, showing evidence
of intense or prolonged burning. The large pit was dug into a packing of
crunchy limestone, containing much charcoal, chunks of vitrifıed lime
stone, and many distorted and wasted pottery fragments. Charcoal sam
ples recovered from the latest pit indicate that it was in use between 1500
and 1135 B.C. (Beta - 95215). it seems reasonable to regard this com
plex of Iimestome and pits as an 'industrial area', used either to bake
pottery or to burn timestane for the production of plaster. A large quan
tity of pottery, mostly overfıred and crackled, was found scattered within
the pit and over the packing. The repertoire contains many wide
mouthed vessels manufactured from a bricky, hard orange c1ay that is
treated all over with a cream, or greenish cream, slip (Figs. 1:3).

Late andMiddle Bronze Ages

Second millennium B. C. deposits 'measuring 1,75 in. depth were
found in Trenches M15d and m. 16. Part of a circular dwelling, with an
estimated original diameter of approximately 5m., occupied half of the
trench. The structure had a plaster surface, but no internal features. A
hearth flecked with pieces of plaster abutted its wall on the exterior. As
sociated with this dwel1ing were plaster lined circular pits, one with an
diameter of c. 2 ın. A charcoa1 sample (Beta-95216) obtained immedi
ately above the plaster tloor of the round house suggests that the dwelling
was founded during the fırst half of the second mil1ennium B.C. (1890
1540 B.C.).
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The earlier part of the second millennium is best defined in trench
M16, where a cluster of at least eight pits were articulated. They ranged
in size from about 2 m. to 75 cm. in diameter. Some pits were filled .
with stone rubble and loose brown soil. while others had their bases lined
with a thin layer of plaster, suggesting that they were probably used for
food storage. A sub-rectangular wattle-and-daub house with a sunken
floor that lay 10 cm. below the surrounding surface outside was associ
ated with some of these pits.

Two significant burials of the Trialeti tradition were uncovered this
year. They can be assigned to the lowest "pit phase'Ievel. Burial i was a
small pit grave identifiable on the surface by a capping stone measuring
50x48x30 cm. The grave contained a skeleton placed on its left side in a
crouched position bedded on eleyen stones of different sizes arranged to
follow the contours of the body. Grave goods comprised a bronze lunate
hairring found near the hip and a black incised jar which had been capped
with a flat stone. Typologically this round bellied vessel with its row of
incised triangles pendant to the shoulder compares with those found in
the Trialeti kurgans. Some of the bones of the skeleton were submitted
for radiocarbon analysis and have provided a calibrated absolute date
range of2325-1920 B.C (Beta-95225) for this crucial period.

Burial 2 was only partly exposed. This deep shaft was filled with
stone rubble and at its base was a hollow which contained the partly dis
articulated bones of an individual facing north. Grave goods included a
pair oftoggles fashioned from antler, a curious Y-shaped object hollowed
from a seetion of a deer's antler, a necklace of fine white gypsum beads
and an incised black burnished Trialeti type .jar, larger than the one re
covered from Burial ı.

An examination of the ceramic assemblage from second millennium
deposits point indicate the following:

1. Early Trans-Caucasian pottery is the predorninant ware type.

2. A heavily gritted ware with surface treatment similar to Early
Trans-Caucasian also occurs. In section, the sherds of this new
ware do not reveal the distinctive layering evident in Early
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Trans-Caucasian pottery, but instead are built from clay that is
uniform in colour, mostly brown, bearing a large amount of
semi-coarse to coarse white grit inclusions.

3. Martkopi-like vessels are clearly in the minority. Their exterior
surface is black and well polished, sometimes enhanced with a
silvery sheen, whereas the interior is a smoothed greyish brown
or pale brown. Sherd sections reveal clear evidence of controlled
firing with black invariably comprising about 75% of the thick
ness.

4. Finally, and perhaps most importantly, it seems reasonable to as
sume that at Sos Höyük those vessels which were selected to ac
company the remains of the dead in the Trialeti burials were not
drawn directly from the domestic repertoire.

Early Bronze Age

The most important feature uncovered this season belonging to the
Early Bronze Age was a massiye curved wall with clearly defined edges,
covering much the lower operation. Built of locally acquired large stones
(25-70 cm. across) with an inner packing of stone fill and hard clay, the
wall measures about 2.5 ın. wide and is preserved in sections to a height
of five courses. By the end of the season neither the base of the wall nor
an occupation floor were defined, suggesting a substantial occupation
deposit. Excavations inside the wall revealed an interleaving sequence of
ash, crumbly white gypsum and a variety of soil types. it is too early to
comment on the purpose of this wall except to say that its curvature and
position within the settlement makes it unlikely that it served as enclo
sure wall. Rather is appears to be part of a large circular (public?)
building.

Many of the Early Trans-Caucasian pottery types that have already
been reported continued to appear (Fig.l: 4). Andiron fragments are still
quite common. A variation of the andiron is represented by the three
props found together. Stone working included an abundance of obsidian
and half of an edge ground axe butt expertly drilled in the centre.
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HORUM HÖVÜK 1996 ÇALIŞMALARI

Catherine MARRO'
Aksel TİBET
RifatERGEÇ

Horum Höyük'teki çalışmalar, Catherine Abadie-Reynal (Nantes ü
niversitesi, Fransa) tarafından düzenlenen ve Hellenistik-Roma yerleş

meleri Zeugma ve Apameia'nın yanı sıra Horum Höyük'ü kapsayan
kurtarma kazıları programı çerçevesinde yürütülmektedir'. Algaze et

, Catherine MARRO, Fransız Atıadolu Araştırmalerı Enstitüsü Müdür Yardımcısı,

iSTANBUL
Aksel TİBET, Fransız AııadoluAraştınnalan Enstitüsü Yayın Sorumlusu, İSTANBUL
Rifat ERGEÇ, Müze Müdürü, GAZİANTEP
23 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştitilen 1996 çalışınaları, Gaziantep Müzesi
Müdürlüğü'yle ortaklaşa sürdürülen, dört yıllık birkurtarma kazısı projesinin ilk sezonunu
oluşturmaktadır. Kazı ruhsatını veren T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler GenelMü
dürlüğü'ne ve desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Sayın Catherine Abadie-Reynal ve
Sayın Rifat Ergeç'eteşekkürlerimizi suıunayı birborç biliriz. Ayrıca, Orta çağ malzemesini
inee1eyip bizibukonuda aydınlatan Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü (İstanbul) Müdü
rü Sayın Ted Lagro'ya da sonsuz teşekkür1erimizi sunanz, Catherine Marro ve Aksel Tibet
'insorumluluğundaki ekip altı kişiden oluşuyordu: Füsun Aksaç (Arkeclog-çizimci, İstanbul

üniversitesi), Philippe Clancier (Arkeolog, Paris i Üniversitesi), Bekir Köşker (Arkeolog,
İstanbul üniversitesi), Pascal Lebouteiller (Topograf, Fransız Anadolu Araştırmaları Ensti
tüsü), Delphine Salcıoğlu (Arkeolog, Paris i Üniversitesi) ve Kemal Sertok (Arkeolog, Ga
ziantep Müzesi). Zaman zaman hiç de kolayolmayan şartlar altında çalışmayı kabul ettikleri
için tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz. Bazı maddi sorunlara çözüm bulan Birecik Baraj
şantiyesi Genel Müdür'ü Sayın Niels U. Genzmer'e, herkonuda bizden yardımlarını esirge
meyen Aşağı Çardak köyü Muhtan Sayın Mahmut Fırat'a ve Belkıs Bekçisi Sayın Nusret
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alii'ye göre Horum Höyük'te de Hellenistik ve Roma tabakaları bulunur
(Algaze et alii, 1991, 1994). Ancak, bizi bu höyükte çalışmaya yörıelten,

V.-Il. binyıllara ait kalıntıların varlığıdır.

Fırat üzerinde Birecik'in 25 km. kadar yukarısında yer alan Horum
Höyük, i 999 sonuna doğru Birecik Baraj Gölü' nün suları altında kala
caktır. Başlattığımız kurtarma kazısı iki temel hedefe ulaşmayı amaçlar:

- Oluşumundan bu yana höyükteki kültür katlarını tespit etmek;

- Büyük imparatorlukların ortaya çıkışının öncesinde Anadolu ve Su
riye-Mezopotamya' daki gelişim süreçlerini karşılaştırabilmek amacıyla

V.-II. binyıl için Fırat Vadisi üzerine bilinenleri tamamlamak. Bu açıdan

Horum Höyük kazıları, Türkiye'de Keban, Karakaya ve Karababa
Atatürk baraj gölleri, Suriye'de de Tabqa Baraj Gölü alanlarında arkeo
loglarca I968'den bu yana gerçekleştirilen çalışmaların bir devamı nite
liğindedir.

1. HÖYÜ6ÜN TANITIMI

Horum Höyük, Nizip'in IS km. kadar batısında, Fırat'ın sağ kıyısın

da 35 m. yüksekliğinde bir höyüktür (Harita: I). Chicago Üniversitesi'
nin gerçekleştirdiği bir yüzeyaraştırması tarafından saptanan bu yerleş

menin toplam 21 ha'lık bir alana yayıldığı öne sürülmüşse de (Algaze et
alii, 1994: s. 30-3 I), höyüğün yakın çevresi zeytin ve fıstık ağaçlarıyla

örtülü olduğundan aslında yerleşmenin kesin sınırlarını belirlemek ol
dukça zordur. Topografik rölövesi P. Lebouteiller tarafından çıkarılan

höyüğün kendisi 6,4 ha'lık bir alan kaplamaktadır (Çizim: 2,3). Yerleş

menin Geç Obeid, Geç Uruk, İTÇ sonu/OTÇ başı, Hellenistik, Roma ve
Geç İslami Dönem' de iskfin edildiği anlaşılmaktadır (Algaze et alii, ay).

Ad benzerliği nedeniyle kimi araştırmacılar (Spuler, 1961: Sütun
1023) Horum Höyük'ün, Fırat'ın sağ kıyısında Zeugma'nın kuzeydoğu-

Bey'e de teşekkürlerimiz sonsuzdur. Son olarak, birarkeolog titizfiğinde canla başla çalışan

işçilerirtıize de içten teşekkürlerimizi sunarız.
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sunda yer aldığı bilinen Urima antik yerleşmesi olduğunu öne sürmüşler

dir. Urima ise III. Salmanazar tarafından ı.ö. 855'te alınan Asur kenti
Şitamrat olarak kabul edilir (Honigmann, 1932: sütun 1569, 1592). An
cak, isim benzerliğinden yola çıkarak ŞitamratfUrima'nın, Horum
Höyük'ün 10 km. kadar kuzeyinde Fırat'ın sağ kıyısında müstahkem bir
yerleşme olan Rum Kalesi (Ermenice Uremna, sonra Hromklay) olabile
ceği de düşünülebilir (Honigmann & Boswort, 1994: s. 625). Üstelik,
kazılarda bugüne kadar Horum Höyük'te önemli bir Hellenistik ve Roma
yerleşmesininizine rastlanmamıştır.

Bölgesel ölçekte, Horum Höyük'ün coğrafi ve kültürel açıdan birbi
rinden farklı üç dünyanın -Levant, Anadolu, Mezopotamya- kavşağı

olarak nitelendirebileceğimiz bir sistem içinde yer aldığını söyleyebiliriz.
Bu sistemi biçimlendiren başlıca öğe, hem bir geçiş koridoru, hem de
sınır işlevi gören Fırat'tır. Tarihsel kaynaklara bakıldığında -muhteme
len bu olağanüstü stratejik konumundan ötürü- Horum Höyük bölgesi
nin birçok çatışmaya sahne olduğunu görüyoruz. Hitit İmparatorluğu' nun
tÖ.XII. yüzyılda yıkılmasının ardından, bölge Kargamış Geç Hitit Kral
lığı topraklarına dahilolur. ı.o. 717'de, Il. Sargon Dönemi'nde bir Asur
vilayeti haline gelir, ardından Pers egemenliği altına girer. ı.o. 334'teki
Issos savaşından sonra Büyük İskender'in imparatorluğu topraklarına

katılır. İskender'in ölümüyle Seleukoslar'ın denetimine, ardından

Kommagene Krallığr'na geçer. Kommagene Krallığı Vespasianus Dö
nemi'nde Roma İmparatorluğu'nakatılır. İmparatorluk, ı.s. 395'te Doğu

Roma İmparatorluğu'na dönüşür. VII. yüzyılda kısa süreli bir Sasani iş

galinin ardından, bölge yeniden Bizanslıların eline geçer. Daha sonraki
yüzyıllarda, bölge Bizanslılar, Araplar ve Türkler arasında çeşitli savaşla

ra neden olur ve birçok kez el değiştirir. Bölge, 1ü98'de Baudoin de
Boulogne tarafından kurulan Urfa Haçlı Kontluğu'na dahil edilir; ardın

dan Kilikya Ermenileri, Eyyubiler, Danişmendliler ve Selçuklular arasın

da çatışmalara neden olur; XIII. yüzyılda Moğol işgaline uğrar, 1516'da
Yavuz Selim tarafından alınıncaya kadar Memlüklar ve Dulkadirliler
arasında çekişme konusu olur.
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2. KAZ! YÖNTEMİ

Höyüğün çeşitli kesimlerinde 100'er ın-lik beş açmada çalışıldı (Çi
zim: 4). Açmaların her birinde bir arkeoloğun denetiminde dört işçi ça
lıştı. Kazı Wheeler yöntemine göre, yani açma duvarlarıyla birbirinden
ayrılan lOxlO m. lik alanlarda gerçekleştirildi. Açmalar, topografik hari
tadaki plankarelere değil, arazinin eğimine göre konumlandırıldı.

Höyüğürı zirvesinde A ve B olarak adlandırılan iki açma açıldı. A
Açması'nda, höyüğün kuzey kesiminde görülen mimari kalıntıların açığa

çıkarılması ve tarihlendirilmesi amaçlanıyordu. Höyük zirvesinde, arazi
biçiminin düşündürttüğü gibi, kalın surlarla çevrili küçük bir kale olup
olmadığı anlaşılmak isteniyordu. B Açması, başlangıçtan bu yana hö
yükteki tabakalaşmayı ortaya koyacak bir stratigrafik sondaj şeklinde

düşünüldü.

Öte yandan, höyüğün doğu eteğinde, Fırat boyunca, C, D ve E olarak
adlandırılan üç açma açıldı. Höyüğün bugünkü profili, Horum'un doğu

yamaemın Fırat suları tarafından sürüklenip götürüldüğü varsayımını

akla getirmektedir. Üstelik, Fırat kıyısında, bugün su altında kalmış olan
bir rıhtıma (?) ait kalıntılar, ırmak yatağının Roma Dönemi'nden bu yana
batıya kaydığını, dolayısıyla höyüğün doğu kesiminin sular tarafından

sürüklenmesinin, bu dönemden sonra, daha yakın bir tarihte meydana
geldiğini gösterir. Bu nedenle, doğrudan eski tabakalara ulaşabileceğimi

zi düşünerek çalışmalarımızı höyüğün doğu eteğinde yoğunlaştırdık.

3. ALINANİLKSONUÇLAR

Arazideki kazı etkinliğininkimi idari zorluklar nedeniyle yalnızca üç
hafta sürmesine karşın, daha şimdiden doyurucu bazı sonuçlar elde edil
di.

Ortaya çıkarılan en yeni kültür katı Orta Çağ'a tarihlenir. Söz konusu
kültür katı tüm açmalarda (A, B, C, D, E) görülmekle birlikte, yalnızca A
Açması'nda bu döneme ait oldukça iyi korunmuş bir mimariye rastlandı.

Açmanın kuzey kesiminde bir yapıya ait iki mekan açığa çıkarıldı (Çi
zim: 3). A 0029 mekanı içinde yer alan; tek sırası korunmuş kerpiç bir
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bölme duvarının (A 0032) dışında tüm duvarlar kireçtaşındandı. Duvarla
rın çoğunun iç yüzünde beyaz bir sıvanın izleri görülüyordu. Sıva özel
likle A 0022 duvarının dış yüzünde iyi korunmuştu. Kuzeydeki A 0005
ve A 00 i 9 duvarlarında yedi taş sırası günümüze ulaşmışken, arazinin
eğimli olması nedeniyle güneydeki A ÜÖ26 duvarının yalnızca tek taş

sırası korunmuştu. A 0005, A 00 i 2 ve A 00 i 9'a ait olması muhtemel bir
taş yığınının altında, kötü korunmuş sıkıştırılmış toprak bir tabana rast
landı (Resim: I, 2). A 0030 mekanında A 0005'in yanı başında bulunan,
etrafı taşlarla çevrili iki çukurun dışında, yapının içinde özel bir düzeneğe
rastlanmadı. Yapının doğu kenarında, Fırat'a doğru açılan bir kapı ortaya
çıkarıldı. Kapının, yassı taşlardan oluşan eşiği kısmen korunmuştu. Kapı

nın kuzeyinde, A 0022 duvarında, bir tür seki görünümü veren üzeri be
yaz sıvalı bir girinti bulunuyordu. Ele geçen buluntular, özellikle de
Korucutepe L tabakası seramiğiyle karşılaştırılabilecek (Bakırer, 1980:
lev. 92) yeşil-kahverengi sırlı çok sayıda seramik parçası (sgra.ffiato) ve
bir parça fritware 'in (Resim: 3,4) yardımıyla bu yapıyı İ.S. XlI.-XlV.
yüzyıla tarihlemek mümkün görünmektedir. Öte yandan, burada ele ge
çen küçük bir bronz haç (Çizim: 7), yapının sakinlerinin Hristiyan oldu
ğunu düşündürtmektedir.

Orta Çağ mimarisi diğer açmalarda çok daha az temsil ediliyordu.
Özellikle E Açması'nda bol miktarda ele geçen yeşil, sarı ve kahverengi
sırlı çok renkli sgrafiaıto parçaları, bu tabakayı tarihlemeye olanak verdi.
B Açması'nda höyük yamacının eğimi yüzünden kötü korunmuş bazı

duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı (B 0008). D ve E açmalarında, bir sur
olduğunu düşünebileceğimiz kalınca (1,50 m) bir duvara ait dış (D 0002)
ve iç (E 0002) yüzlere rastlandı (Çizim: 5). İrice bloklardan örülmüş

yüzlerin arası küçük çakıllar ve çay taşlarıyla doldurulmuştu (Resim: 5).
Ne var ki bu iki yüzün birbirine tam koşut olmaması, surun tam açma
duvarının hizasında, hafifçe yön değiştirdiğini akla getirir. E 0002 ve D
0002 arasındakine benzer bir dolguya C Açması'nda da rastlandı (Resim:
6). Ancak, eğer burada da bir duvarın iç dolgusu söz konusuysa, iç ve dış

yüzlerin tümüyle yok olduğunu kabul etmek gerekir. B Açması'nda ol
duğu gibi, C,D ve E açmalarında da mimari kalıntılar höyük yamacının

eğimi nedeniyle son derece kötü durumda günümüze ulaşmıştı.
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Bu yılortaya çıkarılan ikinci kültür katı şimdilik yalnızca B Açma
sı'nda temsil edilen ikinci binyıl katıdır. Söz konusu açmanın kuzey yarı

sında, Orta çağ duvarlarının hemen altında, bazıları ölü armağanları içe
ren birkaç mezar ortaya çıkarıldı. Mezarların açma duvarlarının içinde de
devam etmesi, nekropolün, kuzeye ve batıya doğru, henüz kazılmamış

bölgelere yayıldığını gösterir. Yüzeye çok yakın olan doğu kesimindeki
mezarlar ise, yamacın eğimi nedeniyle son derece bozulmuş, hatta tü
müyle akıp gitmişti. Çalışmaların kısıtlı bir alanda yürütülmesi ve eğimin

yol açtığı karışıklıklar nedeniyle, nekropolün kullanım yüzeyini, başka

bir deyişle mezarların hangi yüzeyden itibaren kazılmış olduğunu sapta
mak mümkün olmadı. Mezarların bulunduğu tabakanın üzerinde, çok
kötü korunmuş bir taş döşeme yer alıyordu (B 0007). 368, 13 m., 368,31
m. kotundaki bu döşemenin, nekropol terk edildikten sonra inşa edildi
ğini düşünmek gerekir.

Mezarlar farklı seviyelerdeydi (Çizim: 4). Kimi mezarların daha son
ra açılan mezarlar tarafından tahrip edilmiş olması (B 00 ll), ve dolgu
toprak içinde anatomik bağlarını kaybetmiş bol miktarda dağınık kemik
lere rastlanması, nekropolün uzunca bir süre kullanımda kaldığına işaret

eder. İki değişik mezar tipine rastlanmıştır: Sandık mezar ve çömlek me
zar. Bu yıl ortaya çıkarılan iki çömlek mezar yeni doğmuş bebeklere aitti
(B 0033 ve B 0034). Sandık mezarlara ise, yeni doğmuş bebekler (B
0012, B 0034), çocuklar (B 0011) ya da yetişkinler (B 0039) gömülmüş
tü. Çok kötü durumda olan bir çömlek mezar (B 0015) ve bir sandık me
zarda (B 0017) ise, sahibinin yaşının saptanmasına olanak verecek hiçbir
kemiğe rastlanmadı.

Bu yıl açığa çıkarılan duvarlardan bazıları (B 0019, B 0026, B 0029,
B 0030 vd.) muhtemelen bu kesimin nekropol olarak kullanılmasından

önce inşa edilmiştir (Çizim: 4). Güneybatı/kuzeydoğu doğrultusundaki

kurutaş B 0026 duvarının ve onunla dik açı yapan B 0029 duvarının,

yangın izleri taşıyan sıkıştırılmış toprak tabanlı (B 0031) bir mekanı sı

nırladığı düşünülebilir. Ancak bu mimari ögeler arasındaki ilişki henüz
daha kesinleşmemiştir. Bu konuda bir şey söylemek için söz konusu du
varların sökülrnesini beklemek gerekmektedir.
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Bir bebeğe ait B 0033 çömlek mezarının parçaları bu mekanın gü
neydoğu köşesine yayılmıştı. Mezarla ilişkili olarak pişmiş toprak bir
figürin parçası ele geçti (Çizim: 4). Oldukça üsluplaştırılmış bir kuş başı

nı betimlediğini düşünebileceğimiz bu parça, Kargamış'tan gelen
figürinlere çok yakından benzemektedir (Woolley, 1952: s. 257-258 ve
lev. 70). Woolley, bunları Geç Hitit Dönemi'ne tarihlerse de, "bu
figürinlerin hiçbirinin Geç Hitit Dönemi'nden eski olmadığını düşünme

nin tehlikeli olduğunu" da belirtir (Woolley, 1952: s. 258). Gerçekten de,
oldukça kaba yapılmış bu tür heykelcikler ikinci binyılda yaygındır ve
Kültepe (Özgüç, 1986: lev. 118-119), Boğazköy (Fischer, 1963: lev.
130/1228-31, 1233-36, lev. 131/1245-48, lev. 135/1280-81, lev. 137, lev.
138/1313-15), Alacahöyük (Koşay & Akok, 1966: lev. 25-30; Koşay &
Akok, 1973: lev. XLII) ya da Maşathöyük (Özgüç, 1982: lev. 88/3a-b)
gibi birçok Anadolu yerleşmesinde ele geçmiştir.

Parçaları tabanın üzerine saçılmış olarak ele geçen B 0033 mezar
çömleği, muhtemelen konulduğu yüksekçe bir yerden düşerek parçalan
mıştı. Buna karşılık, hemen yanı başındaki oldukça iyi korunmuş B 0040
mezarı, düşmüşten çok ezilmişe benziyordu. Her iki mezar çömleğinin

de, B 0026, B 0029 ya da B 0031 henüz daha açıktayken yerleştirilmiş

olduğu hemen hemen kesindir. Acaba burada bir mezar odasından ya da
terk edildikten sonra bu tür bir işlev verilmiş eski bir yapıdan söz etmek
mümkün müdür? Yine bu kesimde, batı açma duvarı içinde olduğu tespit
edilen diğer iki mezarın (B 0034 ve B 0039) kazısı henüz daha gerçek
leştirilmedi.

Öte yandan, mezarların üç tanesinin, B 0026 ve B 0029 duvarları

toprak altında kaldıktan sonra açıldığı kesindir. Bunlardan ikisi (B 0015
ve B 0012) kuzeyaçma duvarının içinde, üçüncüsü de (B 0011) B 0029
duvarının üzerinde yer alıyordu. Oldukça iyi durumda ele geçen B 00II
mezarında, başı batıda, bacakları güneye doğru kıvrılmış, sırt üstü yatı

rılmış, kemikleri anatomik bağlantılarını yitirmemiş bir çocuk iskeleti
ortaya çıkarıldı. Pişmiş toprak üç küçük kap ölü armağanı olarak kon
muştu (Çizim: 9). Bu kaplar, Kargamış'ta iç aşağı şehir suru (Inner Town
Wall) ve Fırat boyunca uzanan sur (River Wall) içerisindeki mezarlardan
gelen ve Hitit imparatorluk Dönemi'ne (Middle Hitlite) tarihlendirilen
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çömleklerin hemen hemen tıpkısıdır (Woolley, 1921: s. 133-134 ve lev.
27).

Birkaç metre kadar güneyde, B 0019 duvarının batı yüzüne dikleme
sine yaslanmış iki büyük levha, batı yarısı açma duvarının içinde kalan
çok bozulmuş bir sandık mezarın (B 00 i 7) kenarını oluşturuyordu. Açma
duvarının kesitinde görülen yatay bir yanmış organik madde tabakası,

mezarın üzerinin ahşap bir levhayla örtülmüş olabileceğini akla getirir. B
0017'de karmakarışık olarak bol miktarda insan kemiği parçasının yanı

sıra, Kültepe, Alişar ve Boğazköy'den gelen örneklerle karşılaştırılabile

cek (Erkanal, 1977: s. 35 ve lev. 12) ve ikinci binyılın ilk yarısına

tarihlendirilebilecek bronz bir hançer ele geçti (Çizim: i O).

1996 çalışmalarında, e, D ve E açmalarında, bir diğer kültür katının

izlerine de rastlandı. Orta Çağ tabakasının altında, özellikle D Açma
sı'nda, içinde bol miktarda Halaf, Obeid ve Geç Uruk çanak çömleği

kırığı ve obsidyen parçaları bulunan, kırmızımtrak renkte bir tabaka gö
rülüyordu (D 0004). Ne var ki, bu buluntularla ilişkili mimari kalıntılar

henüz daha bulunamadı. Ancak, D Açması' nda, söz konusu tabakanın

içine açılmış geniş bir çukur (D 0012) ortaya çıkarıldı (Resim: 7). Çuku
run dibine henüz daha ulaşılamadı. Çukurun içindeki dolguda çok sayıda

çakmaktaşının yanı sıra son derece bol miktarda çanak çömlek kırığı ele
geçti. Bu malzeme üzerinde henüz tam bir çalışma yapılmamış olmasına

rağmen, çukuru Orta ya da Geç Kalkolitik'e tarihleyen Amuq D-F tipi
bazı parçaların bulunduğu daha şimdiden söylenebilir. D 0012 malzemesi
içinde, profil ya da bezeıneleriyle Amuq D ve E (Braidwood &
Braidwood, 1960: şek. 131/3-4,6,12; şek. 158/7-11), Tell Hammam et
Turkman 1VA-B (Akkermans, 1988: lev. 771129; lev. 76/110), Hama L2
L3a (Thuesen, 1988: lev. XV1/6-8; lev. XXll1l1) ya da Sakçagözü IL-ILL
(du Plat Taylor, i 950: şek. 14/9) örnekleriyle karşılaştırılabilecek, Obeid
esinli bazı boyalı parçalar vardır (Çizim: i 4). Öte yandan, rengi bej ile
siyah arasında değişen, pürtüklü yüzeyli ve bol saman katkılı bazı boya
sız parçalar (Çiziın: 15-17), profilleri ve yapım teknikleriyle, Amuq E ya
da F (Braidwood & Braidwood, 1960: küp için, şek. 137114; şek. 175/3;
şek. 176/6-9,25; çömlekler için, şek. 174115), Haına L3a1b (Thuesen,
1988: lev. V1lI5; lev. X1lI3), ren Hammam et-Turkman 1Ve
(Akkermans, 1988: lev. 84/192, 195) ya da Arslantepe VLL (Trufelli,
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1995: şek. 11/4) örneklerini anımsatır. Bu karşılaştırmaların belli bir tu
tarlılık ortaya koyduğu söylenebilir, çünkü Thuesen'e göre (Thuesen,
1988: s. 91) Hama'nın L dönemi Amuq E'ye denk düşer, Akkermans ise
Hammam et-Turkman IV'ü (A evresi) kısmen Amuq E' içine yerleştirir

(Akkermans, 1988: s. 227, tablo 36). Aslantepe VII ise Amuq F ile
ilişkilendirilir (PaImieri, 1985: s. 192-193). Bu verilerden yola çıkarak D
0012 çukurunun malzemesini şimdilik beşinci binyıl sonu ile dördüncü
binyıl başı arasına tarihlendirmek yanlış olmayacaktır.

Orta çağ tabakasının hemen altında yer alan bu çukurla ilişkili olma
sı gereken tabaka muhtemelen yok olmuştur (en azından C, D ve E aç
malarında). Söz konusu tabaka muhtemelen Fırat suları tarafından sü
rüklenmiş ya da Orta Çağ'daki inşaat faaliyeti sırasında yok edilmiştir.

Öte yandan, D Açması'ndaki D 0004 tabakası D 0012 çukurundan kesin
likle daha eskidir, çünkü çukur bu tabakanın içine açılmıştır. 1997 yılın

da, DAA 12 ile çağdaş mimari kalıntıların höyüğün bu kesiminde aranma
sına devam edilecektir.

4. SONUÇ

Kısa süreli olmasına karşın, 1997 kazı çalışmaları, höyükte üç ayrı

döneme ait kalıntıların ortaya çıkarılmasını sağladı: 1. Orta çağ (XII.
XlV, yüzyıl); 2. OTÇ/STÇ; 3. Orta-Geç Kalkolitik. Öte yandan, C,D ve
E açmalarındaki kazılar, höyüğün doğu kesimindeki arkeolojik tabakala
rın bir bölümünün oldukça geç bir tarihte, belki de t.s. birinci binyılda,

Fırat suları tarafından sürüklendiğini ortaya koydu. Höyüğün, özellikle
de doğu yamacının oluşum sürecini daha iyi anlayabilmek için, Ho
losen'den bu yana Fırat sularındaki seviye değişikliklerinin belirlenmesi
ni sağlayacak bazı çökelti toprak örnekleri toplandı. Bunlar Jeomorfolog
Herve Cubizolle (Sainte-Etienrıe Üniversitesi, Fransa) tarafından incele
necektir.

1996'da elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak 1997 çalış

malarının dört noktada yoğunlaştırılmasına karar verildi: 1. B Açma
sı'nda üst seviyelerdeki tabakalaşmanın, A Açması'nda da görülüp gö
rülmediğininbelirlenmesi; başka bir deyişle, Orta çağ tabakasının altında

Hellenistik ve Roma tabakalarının A Açması'nda bulunup bulunmadığı-
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nın ya da daha genelolarak bu tabakaların höyükte temsil edilip edilme
diğinin anlaşılması 2. B Açması'ndaki stratigrafik sondajın sürdürülmesi.
3. B Açması' nın batısına yeni bir açma açarak (F), OTÇ/STÇ
nekropolünün devamının açığa çıkarılması. 4. C, D ve E açmalarındaki

çalışmalar sürdürülerek, eğer varsa D 0012'den eski tabakaların açığa

çıkarılması.
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C. Leonard Woolley, Part llL. The Excavations in the Inner Town, British
Museum Publicatioııs,London.
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Harita: Horum Büyük'ün Anadnlu'daki konumu

Çizim 1: Horum Höyük, Üç boyutlu restitüsyon
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Çizim 3: Horuru Höyük, A açması
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Pentedu Teli

Çizim 4: HorumHövük. B Açması, alt tahakalar
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Pentedu TeU

Çizim 5: HOl1Jm Höyük, B ve D açmaları
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Çizim6
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Çizim 7: Bronz haç

Çizim 8: Pişmiş toprak kuş (?) başı, Yükseldiği: 3,7 cm. Gözler, kil pastiller
yapışurtlarak belirtilmiştir, Gözlerden birinin çevresinde küçük kil
pastiller vardır. Bu işlemin diğer göze de uygulandığı, ancak pas
tillerin sonradan düştüğü düşünülebilir
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Çizim 9: Yuvarlak göv
deli şişe; ağız

çapı: 3,6 cm.,
dip çapı: 2,3
cm., maksimum
çap: 7,3 cm.,
yüks.: 8,6 cm.;
iyi pişmiş deve
tüyü hamurlu.

Çizim 10: Broz hançer. Uz.: 23 cm.; gen.: 3,5
cm. (en geniş yeri); bitişken iki par
ça halinde ele geçmiştir. Hançerin
19 cm. uzunluğundaki üçgen biçi
mindeki ağzı, orta ncrvürlüdür,
Kabzaya giren 4 cm. uzunluğunda
Id bölümde eksen üzerinde açılmış

ild delik vardır. Ağzı kabzaya tut
turmaya yarayan perçinler hala da
ha delilderdedir.
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Çizim 11: Silindir biçiminde boyunlu kap;
ağız çapı: 8,3 cm., dip çapı: 3 cm.,
maksimum çap 10,2 cm., yüks.:
9,1 cm. iyi pişmiş krem rengi ha
murhı; boyunda ve gövdeniıı üst
hölümünde birbirine koşut yatay
yivler

Çizim 12: Dığş" eğimli boyunlu kap; ağız çapı: 11,5 cm.,
dip çapı: 5,6 cm., maksimum çap 15,2 cm., yüks.:
11,5 cm. iyi pişmiş krem rengi hamurlu; boyunda
ve gövdenin üst bölümünde hirbirine koşut yatay
yivler
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Çizim 13
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Çizim 14: İ1d renk (ktrmızı/kahvereugi)hoyalı seramik
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Çizim 15: Saman katkıh devetüyü hamurlu seramik

"-
Çizim 16: Saman katkılı devetüyü hamurlu seramik
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Resim 1: A Açması. Güneyden genel bakış

Resim 2: A Açması. A0029 odası. Kuzeyden bakış
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Resim 3: Çok renidi sgraffiato (yeşil, sarı ve kahverengi),
Mavi-beyaz fritware

Resim 4: B Açması. B 0033 ve B 0040
mezarları. Kuzeyden bakış

273



N
-ı
-l>-

Resim 5: E Açması. Kuzeyden bakış

~;ift~i
Resim 6: C Açması. Güneyden genel bakış



Resim 7: D Açması. D 0012 çukuru. Kuzeyden bakış

275





VARıM HÖVÜK KAZıLARı, 1996

Mitchell S. ROTHMAN*
RifatERGEÇ

Introduction

In June of 1996, members of an American and Turkish team1 began
excavations'' at Yarım Höyük on the west bank of the Euphrates River
(Fırat Nehri) 5 kilometers south of Birecik in Gaziantep Province. We
chose this site because of what we hoped it would teli us about a village
in the North Mesopotamian plains in the period of transition between the
Late Uruk Period and the Early Bronze Age of the fourth and third mil
lennia B.C.

The site is a smail mound on a natural hill between two dere's3,
which was cut by the Euphrates River in antiquity; hence the name,

* Dr. Mitchell S. RüTBMAN, Social Science Division Le Widener University. One
UniversityPIace Chester,PA 19013ABD
Dr. Rifal ERGENÇ, Müze Müdürü, GAZİANTEP
i want to thank those who participated in dur project, our field co-director on this project,
Gülriz Kozbe of the Ege Üniversitesi andherstudents, Hakan Kale, Pınar Tunç, Pınar Özler,
Sencm Türkoğlu; JillWeber of the University of Peıuısylvania, Durethnozoologist, andour
always able staff Mustafa Kiliçal, driver, fixer, andfiiend, Necmi Yaşar, cook andhouse
manager. All of thecrewworkedJang hours and were dedicatedto ourresearch effort.

2 We wish to thank theNational Geographic Society Council on Research and Exploration for
funding thisexpedition.

3 a wadior erosional gulley.
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Yarım or "half'. it was included by AIgaze (Algaze et al 1994) in the
publication of his survey in the area to be flooded by the Birecik Barajı.

Yarım Höyük, site 50 in his catalogue, is deseribed by AIgaze (Algaze et
al 1994:47) as "a small rounded mound 90M (N-S) x 80 ml (E-W) at the
edge of a terrace of probable Late Pleistocene date overlooking the Eu
phrates flood plain." Based on pottery samples from the surface, Algaze
assigned the mound to the Late Uruk Period, that is, after contact with
southerrı Uruk cultures, and the Early Bronze i Period, immediately fol
lowing the Uruk. In addition, he noted "miscellaneous unidentified
sherds, possibly Iate" (AIgaze et al 1994: 48). When we reviewed the
maps in the Gaziantep Müzesi, however, its location looked more like a
site named Kumla Tepe in their registers. There are many small mounds
along almost every bluff on this side of the river. After some investigat
ing, we decided ours must Yarım Höyük4, the mound near the village of
A\sa\gıbayındır. Kumla Tepe İs apparently another of the smail mounds
on the bluff above the river farther south.

Problem for lnvestigation

To understand why we wished to excavate Yarım Höyük one must
understand the questions being asked about Greater Mesopotamia in the
fourth millennium (Figure: 1). it was in this millennium that state so
cieties with true leaders, bureaucracies, and increasingly complex
economies are thought to have originated in the southern alluvium oflraq
(Wright 1994). At the same time, societies in the North and East (south
eastern Turkey, northerrı Iraq, North Syria, and highland westerrı Iran)
appear to have become more complex. This social complexity is evident
at Turkish sites like Arslantepe. The differing culture areas of Greater
Mesopotamia were typified in the earlyand middle fourth millennium by
distinct artifact style traditions, particularly the pottery. In the so-called
Late Chalcolithic period of the North, decorative styles related to the
Amuq chaff-faced sequence were common in sites of the Assyrian steppe
and first foothills of the Taurus and Zagros mountains. In the South-- the

4 Algaze (el al 1994) lists the site as Yarım Tepe. Bccause of all the more famous Yarım

Tepe's, we havechesen to call thissite Yarun Höyük
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alluvial plains of southerrı Iraq and southwestern Iran-- a different reper
toire of style was typical, associated with the Uruk cultures. In the Iate
fourth millennium the distinctly Southern, classic Uruk cultural styles
appeared at many sites in the North and East, sometimes alongside older
Late Chalcolithic styles, sometimes replacing them entirely, and some
times at a central site whose satel1ite villages and towns retained Late
Cha1colithic forms (Rothman 1993).

A number of theories have been proposed to explain this pattern of
artifact style distribution. AIgaze (1993) proposed that the societies in
the South, lacking many mineral and other natural resources, created a
trading empire in the North and East, where the resources lacking in the
South were available and where trade networks to obtain them already
existed. By expanding out from their core and placing colonies or ad
ministrative centers at key geographical choke points along the riverine
transport routes, they controlled the movement of these resources. Ac
cording to the theory, this integrated economic network collapsed at the
end of the Late Uruk Period.

On the stretch of the Fırat Nehri where Yarım Höyük is located, a
number of sites appear to have been affected by changes in the Iate fourth
millennium. At the Turkish-Syrian border, the site of Carchemish had a
considerable fourth millennium B.C. occupation. At Hacınebi, i O km.
north of Yarım Höyük on the opposite side of the river, people using
typical Uruk artifact styles in pottery and sealing design co-existed with
others retaining the Late Chalcolithic materials (Stein and Mısır 1994).
This seeming cultural coexistence occurred after a period when Hacınebi

was an independent Late Chalcolithic town with evidence of administra
tive organization. Unlike Hacınebi, Yarım Höyük was clearly founded in
the contact period. it is one of a number of similar sites on this stretch on
the Gaziantep side of the river. The center of the enclave is very likely to
have been Şadi Tepe. Şadi Tepe sits on a high bluff of the river. Its sur
face is scattered with classic Uruk pottery, wall cones typical of a center,
and an unusual number of f1intknapping tools and manufacturing debi
tage, Şadi appears to have been damaged in recent years.
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Most sites investigated in the Iate fourth millennium have been cities
like Tell Brak, Tell Leilan, Arslantepe, Carchemish, towns like Hacınebi

or possible trade entrepots like Hassek Höyük. All of these provide key
information. However, because of its smail size, location among fields
and orchards near Şadi Tepe, and date, we thought Yarım Höyük might
let us see another side to the society of the Late Uruk Period, that of
small-scale farmers. How were they integrated into the enclave? AIso,
because the pottery found on the surface implied that the site continued
into the Early Bronze Age, after Şadi, the enclave' s center, appears to
have been abandoned, we wondered how its economy might have
changed in post-Uruk times. We were particularly interested in recover
ing animal and plant remains, and understanding the agricultural econ
omy (see Zeder 1991 and Miller 1991 for uses of this material).

Dating and Sıraıigraphy

YarımHöyük (Figure: 2) proved to be the smail viIIage for which we
were searching. lt unfortunately also proved to have many preservation
problems. Those problems were caused by two factors: a very steep
slope and fine gravel in the fill that held in water. Some of the pottery
we thought to be Roman, because of its sandpapery surface, was actually
pottery that had a rough patina on it from sitting in water-logged fill.

As Figure 2 shows, the actual area of habitation remaining was
smailer than Algaze thought, barely 60 meters by 40 meters. We en
countered architectural remains almost immediately under the surface of
the mound. We had chosen to put our first 10x10 meter square at the
highpoint of the ınound, Operation 1, and the second down along the
southern slope of the mound where early pottery was most concentrated
on the surface. In both squares, lines of the stone foundations of small
houses appeared within 50 cms. of the scraped surface. These founda
tions were quite disturbed and the material from this first level proved to
be very mixed. Less than a meter below this first level was a second
level of architecture of a very siınilar type.

The pottery remains were very variable. Among the pottery in the
first levels were classic Late Cha1colithic looking chaff faced wares and a
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few remains of Uruk Period beveled rim bowls (Figure: 3). Mixed in
were Early Bronze Age band rim forms (Figure: 4) and a considerable
variety of forms (Figure: 5) that match well with the very Early Bronze
Age material AIgaze classifies as Kurban V wares (Algaze 1990, volume
2). These include reserved slip wares (Figure: 6) (see Trentin 1993 for
discussion of chronology of reserved slip wares), and also a few smaIl
sherds of Transcaucasian red-black ware. AIso mixed in were large
amounts of rough, mass-produced wares with a very sandpapery surface.
This pottery has been identifıed as Terra SigiIlata A wares of the fırst

century (K. Slane, personal communication).

Because the foundations appeared so quickly under the surface and
because the mud brick used was so much !ike the fıll s, we did not realize
at fırst that a very large early Roman pit cut down into both levels of ar
chitecture of Operation 1 (see Figure: 7) and part of Operation 2, badly
mixing the remains. The appearance of large amounts of later material at
fırst convinced us that the architecture was of alater date. After taking
one quarter of the Operation 1 and 2 squares to sterile soil at approxi
mately 2 meters below the surface, we opened a series of new squares to
see if we could better understand what was going on stratigraphicaIly.
Operation 3 indicated how little of the habitation rernained, as it was
sterile fıle immediately under the sod layer. Operation 5 and 6 appeared
again to be mixed, but each contained a deep pit. We also made some
smaIl pickings in the areas not covered to defıne the edges of the occupa
tion.

Our only two good carbon samples came from the site, both from the
pit in Operation 6 (locus 4). Radiocarbon dating analyses by Beta Ana
Iytic, lnc. ofMiami, Florida yielded dates of 4430+/-70 BP and 4630 +/
70, which convert into calibrated dates of3345 and 2900 B.C. This indi
cated a Late Uruk! Early Bronze date. In addition, the second level of
architecture in Operation 2 proved that both levels were of this date. A

5 Unlikemostmudbrick, themudbrickatYanın Höyük was notmadeusing chaff Rather the
vcry fine Pleistocene river gravels- çakıl- was used. The same brick making technique İs

used in viIlages neur Yanın Höyük taday.
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large reserved slip pot was found above the lower architectural level in
that square (Figure 8 and 6). In actuality, it turns out, this pot contained
the remains of a small child and, in fact, was buried under the fIoor level
of the building excavated first. This distinctly Iate fourth/early third
millennium B.C. pot clearly dated both levels and was consistent with the
carbon 14 dates. As the architectural foundations in Operation 1 and 2
were identical in construction and the rooms seem similar in size, the
architecture is clearly of the fourth or early third millennium B.C. date.
There certainly was a fırst century Roman house at the pinnacle of the
mound. Given the steepness of the slope and, as we later learned, the
wetness of the soil, it clearly had decayed and rolled down the hill into
the dere many centuries ago.

Preliminary Results'

As we wrote above, Yarım Höyük proved to be an agricultural vil
lage, as we had hoped. Many chipped stone blades with sickle sheen
were recovered (Figure 9). The two pits in Operations 5 and 6 now ap
pear to us to have been for storage, possibly for grain. The bottom half
of each pit was sterile, except for some seed remains obtained through
flotation. The upper parts of each was filled with a mix of animal bone
in small amounts and pottery sherds.

it was our hope to be able to reconstruct the animal herd manage
ment strategies of the residents of the site. Were these farmers producing
largely for their own subsistence or were they managing their fIocks to
feed some of the non-agricultural residents of the nearby center at Şadi

Tepe. Although our ethnozoologist, Jill Weber, had 501 bones to work
with", the density of bone was not great and preservation of all classes of
remains was very pOOL Her preliminary results indicate that typical do
mestic species dominated the assemblage: 86.5% of identifıed remains
were of domesticated pig (sus), cattle (bas), and sheep/goat (avis/capra).

6 These are very preliıninary results. This suınmer (1997) we will analyze all the material
andprepare a final report.

7 The full ethnozoological and ethnbotanical reports will be included inthe finalreport.

282



Of those, pigs and cattle constituted 28-29% of the total by count and
sheep/goat 46.6% of the total. However, accounting for the potential
meat from the various species, pig and cattle made up more of the meat
in the diet than sheep/goat. Wild animals contributed a surprisingly large
13.5% of identifiable remains. Among the wild species were auroch,
gazelle, deer, fish, and birds. The particular species present in the sample
indicate that steppeland and gallery forest·existed near the site.

We will be doing more a more detailed analysis offaunal remains by
stratigraphic this summer, although the small sample will be a problem.

Naomi Miller ofMASCA at the University ofPennsylvania Museum
analyzed our floral remains. Of the flotation samples taken (each a half
filled şeker sack.) only ı ı produced enough charred remains for good
analysis. In the samples that were usable, the densities of seeds was
smaller than comparable samples from Hacınebi. Crop foods evidenced
include emmer wheat, barley, lentils, and nuts. Barleyand wheat were
recovered in equal proportions overalL.

The wild plants indicate, as did the bones, nearby woody niches, but
again we were hampered by poor preservation.

In sum, Yarım Höyük appears to have been a mixed farming com
munity that also utilized wild resources. The natural environment at the
end of the fourth millennium B.C. had elements of steppe and gallery
forest, the latter possibly in groves near the river' s edge. As we do de
tailed analysis of each stratigraphic unit, we hope a more precise picture
of what was happening at the site in antiquity will emerge.

However, the remains recovered were fewer than we hoped ar ex
pected. This was the case despite the fact that we sampled close to 50%
ofthe remaining occupation. Aside from the two pits in operations 5 and
6, there were no units that could be considered undisturbed primary de
posits. The site not only failed to yield a large sample of animal bone,
but other key artifacts needed to interpret the social structure of Iate
fourth millennium B.C. enclaves were missing. If clay sealings, for ex-
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ample, ever existed at the site, mixing of fılls, wetness, and the grinding
effect of the çakıl gravel in the soil destroyed them.

Further, the emptiness of the pits in operations 5 and 6, and the smail
sample of all categories of remains appear to indicate that the site was
cleaned out and abandoned in the Early .Bronze Age. it was briefly re
occupied in the ıst century B.C., probably by a Roman farmhouse.
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Figure 3: Uruk Period chaff-faced wares and beveled rim bowl

Figure 4: Early Bronze banti-rimmed pottery wares
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Figure 5: Various Kurban V Period pottery

Figure 6: Reserved slip pot witb cbild burial
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Figure 8: Lower architectural level, Operation 2
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ARSLANTEPE 1996 :
THE FINDING OF AN E.B.I "ROYAL TOMB"

Marcella FRANGIPANE'

In the 1996 campaign, excavations were carried out in two areas on
the site where work had already begun in previous years: one area on the";
western side of the mound, and one slightly further south on the western -:
edge of the largest excavated area on the southwestern slope (Fig.I). In :
both these areas the purpose was initially to investigate the Late Chalco
lithic levels of the middle of the 4th millerınium preceding the Late Uruk
phase, This aim was partially achieved on the western flank of the
mound, whereas in the south-western area an unexpected finding
changed the original plans,

Excavations in the Wesıern Area

An area of 250 square metres was investigated adjacent to the south
to the squares where previous campaigns had brought to light a large
Late Chalcolithic building (Period VII) with thick mud-brick wal1s and
plastered mud columns. This building has been uncovered over a wide
extent and seems to have continued southwards where it was covered by

, Dr. Marcella FRANGIPANE, Universita di Roma La Sapienza "Dipartimento di Scienza
dell' Antichita Sezione di Paletnolyagia Via Palestro 63001 85 Roma-İTALYA
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other levels, belonging both to the same Period VII and to the subsequent
Late Uruk period (Period VI A).

The Late Uruk level identifıed previously in this area consisted of a
building, or rather a complex of imposing buildings, standing on several
terraces, which, from the floorplan and the materials found in it, was
more likely to have been a residential complex rather than a religious or
administrative public structure.

After systematically removing these buildings, it was possible to
identify several construction phases, suggesting that the structures were
in use over a long period of time and that needs connected with the uses
of particular rooms and mavement within the buildings alsa changed
across time (doors were walled up, the terraces were rebuilt on different
levels, same rooms were rebuilt or their size was altered within the
building). But the overall architectural layout remained substantially the
same.

The most important terracing work was carried out on the western
part of the excavated area where the cuts made to build the terraces had
removed virtually one complete underlying Ievel, which was alsa char
acterised by stout white plastered mud-brick walls, and which was found
in a good state of preservation throughout a large area to the east. This
level consisted of a series of Jang parallel adjoining rooms, once again
refurbished and rebuilt in parts. Even though the excavations have not
reached the ground level, the material discovered in the fılling layers
reveals a most interesting feature of the transition from local Late Chal
colithic (Period VII) to the Late Uruk period of Arslantepe (VI A). For
in addition to a number of pottery shapes that are typical of the latest
period VII levels, such as the mass-produced conical bowls with a char
acteristic combinatian of period VII traits in the profıle and the string-cut
marks on the base, for the very fırst time we have found red-black bur
nished ware with shapes that were subsequently to form part of the Pe
riod VI A repertoire. If the material found in sitıı confirms the associa
tions observed in the filling layers, it will probably be possible to date the
fırst contacts with the Eastern Anatolian-Transcaucasian world that were
to play such an important part in the subsequent history of the region to a
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very early period, just after the mid-4th millennium. This first red-black
pottery found at Arslantepe in fact seems to be more and more convinc
ingly already linked to this north-eastern environment.

In the squares to the western side of the mound, where the construc
tion. of the Late Uruk building had removed this level, we directly
reached a construction phase falling wholly within period VII, but which
is still above the level of the large building with columns. This phase is
represented by domestic-type structures ofwhich we have found parts of
two adjacent buildings, separated only by a narrow unpaved space, pos
sibly a small path. Only the corners of two adjacent rooms, one occupied
entirely by a large oven, were uncovered in one of the buildings while the
other consisted of two long parallel rooms with different characteristics.
One of these rooms, which was extensively destroyed by a trench dug
during the early French excavations, must have been quite large and was
well plastered, while the other was made up of two zones separated by a
badly preserved raised area and was bordered at south by a low irregular
day wall, against which several domestic structures - abasin and small
benches - all unplastered were built using the same materiaL. This area
may have been partly covered, a kind of courtyard. Abundant pottery and
some tools such as stone pestles, grinding or polishing stones and day
andirons were found on the floor all belonging to the Arslantepe VII
phase.

TheSWArea

Work continued on restoring the decorated surfaces of the walls in
the large corridor leading from the monumental entry gate to the different
sectors of the Iate 4th millennium palace (period VI A). In the part un
earthed this year, the scene that was brought to light in the ı 995 season
continued, with two figures of stylised bulls facing one another, framed
with rich ornamentation of black and red concentric triangles. The scene
continues northwards along the wall, rising where it meets a small plas
tered staircase. Reins are attached to the bulls' horns, ending in a ring
held by a coachman, presumably riding on a monumental cart which the
restoration work has not yet fully identified, On the upper part of the
painting there was a kind of canopy richly decarated with fringes and

293



scrolls, identical to the one previously found on the two hieratic stylised
human figures in the room leading to the stores. The iconographic ele
ments, but not the style, are those used depicting a royal person on a
sledge car found on one ofthe seals impressed on Cıay-sealings from this
period, which reflects an almost identical representation from the Uruk
Period. it is therefore a complex scene, comprising elements with a
powerful symbolic value, elaborated using a highly codified pictorial
style typical of Arslantepe.

The excavations in the south-western area in ı 996 focused on the
zone towards the northwest, where there seemed to be none of the Iate
4th millennium monumental public buildings preserved, perhaps having
been destroyed by quarrying around the end of Period VI A, and where
there was a series of earth-fills that had levelled out the area to form a
kind of terrace. This is where we thought we might be able to reach the
levels preceding the monumental phase of Period VI A, and perhaps Pe
riod VII.

But then, a totally unexpected event occurred which changed the
campaign programme. Near the northern edge of the exeavation sector
as we worked on these earth-fills we came across a large pit, same 5 me
tres in diameter, containing a monumental stone tomb, consisting of a
rectangular chamber made of large monolithic stone slabs (Fig.6), cov
ered by a massiye single piece of stone that had split only at same later
time. The pit had been dug out of the soil used to fill the area on the edge
of the large Iate 4th millennium public area, immediately after the final
destruction of the buildings (Fig. ı). Inside it, lying on the tomb covering
slab, we found the skeletons of four people who had almost certainly
been buried at the same time as part of a complex inhumation ritual,
probably a human sacrifice, simultaneously or slightly after the burial of
the person for whom we assume the burial chamber had been built
(Fig.2). These skeletons had been probably not regularly buried because
they were in unnatural pasition. Two of them lay at the western end of
the tomb, that is ideally at the foot of the 'inhumated personage inside the
chamber, without any funerary gifts. The other two had been placed di
rectly on the tomb cover facing one anather towards the centre of the
chamber underneath them. They wore a web on their head and almost
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identical metal ornaments: a pair of copper pins on their shoulders, and,
on the head, a diadem made up of a band decorated with hammered dot
motifs and two hair-spirals all covered with copper oxide, but looking
!ike silver after being cleaned. These objects, as many others in the
chamber, appeared to be made of a very unusual and interesting alloy
made up of nearly half copper and half silver'. The pins, mostly with a
double spiral, except for a lcop-headed one, and the diadems and the hair
spiral-rings share obvious features of the metallurgy in the region of the
Kuro-Araks, a link which is also confirmed by the pottery gifts.

The vessels placed in the upper part of the buria! related to the sacri
ficed individuals constitute an interesting repertoire of products combin
ing items from the Mesopotamian tradition and pottery that is evidently
Transcaucasian. Three wheel-rnade jars had been placed near the two
adorrıed individuals, one with reserved slip decoratian in the middle of
the tombstone and two others at its eastern edge close to the heads of the
two skeletons, while four hand-made red-black pots with characteristic
large cylindrical necks of Transcaucasian typology were placed in twos
along the northern edge of the pit (fog.11, 1).

After removing the remains of the skeletons lying on the tomb, the
.tombstone was removed revealing the grave of an important person, lying
on its right side in a fiexed position (Fig.3). Considering the extraordi
nary wealth of funerary gifts, which included an unusually large number
of metal objects for that period, it must have been the tomb of a member
of royalty or certainly of the elite. There were 64 items, including weap
ons, tools, ornaments and vessels made of arsenical copper, silver, the
peculiar copper-silver alloy, as well as gold. These were found in the
eastern half of the tomb placed around the body, which only occupied a
small part of the chamber, while the area at its feet was full of pottery
vessels (Fig.4). Both the body and the objects seem to have been placed
on a wooden board of which many decayed pieces still remain, and eve
rything was wrapped in a cloth of which numerous fragments are stili
preserved.

See Paınieri et al. İn tlıcsc proceedings.
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Around the area of the head were five spearheads standing flush to
walls of the tomb. One was decorated with a row of silver inlaid trian
gles on the upper part of the butt, and the other with a zig-zag scratched
motif which covered the whole of the butt. it is interesting to note that
both these types of decoration had been used to decorate the swords of
the other extraordinary group of metal weapons previously found in one
of the Period VI A buildings'. The type of spearheads, with the variety
they exhibit, was also identical to the kind of lances that made up the
period VI A assemblage (Fig.7).

Apart from a group of bracelets and spirals situated in the northeast
em corner of the chamber and the few ornaments worn by the deceased,
all the other metal objects were piled up behind its back. These included
four spearheads, two swords, one long and one short, three daggers, one
with a hilt forming one piece with the blade(Fig.8,3), and one with a
wooden handie and a superb dagger made of a copper-silver alloy
(Fig.9). This alloy was used for almast all the bracelets and spirals found
in very large numbers and a diadem that was very similar to those found
on the upper skeletons on the top of the tomb, except for being wider and
mare richly decorated using the same hammering technique (Fig.9). One
spiral was made of solid silver and another of gold with very finely ta
pering ends (Fig.9). The pile also contained tools, axes and chisels of
various kinds, probably valuable in themselves as metal (Fig.8). All the
objects have been weighed, and the total amount of copper weighs
around seven kilos with almost half a kilo of silver. Lastly, there were
two copper vessels, which are alsa extremely rare in such an ancient pe
riod: one is a wide bowl, a kind of basin, with a decorated engraved rim,
while the other is a thick conical beaker, whose composition resembles
the composite alloys also found in Period VI A, with around 9% of As
and a substantial quantity of antimony and iroır'. The only ornaments
worn by the main personage were two superb silver, quadruple-spiral

2 Palmieri A. , Excavations al Arslantepe (Malatya), Anarolian Studies XXXI, 1981: i 07-11 O;
Frangipaue M., Palınieri A. , A protourban centre of the Late Uruk period, Origini 12/2 :
394-407.

3 See the metal analyses İn Paınieri et al. İn theseproccedings.
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pins (Fig.9), and necklaces made of rock-crystal, cornelian, silver and
gold beads.

The pottery was arranged almost entirely at the feet of the skeleton
and in two small groups at the two corners by the head. it practically con
sisted of light-coloured wheel-made necked jars, often with reserved slip
decoration (Fig. ı 0,2), while the red-black ware only comprised four
bowls and two small jars, almost all of them placed by the side of the
head, where an alabaster cup has also been found (Fig. ı ı). Both the light
coloured Mesopotamian-type pottery and the black jars revealed the si
multaneous presence of profiles closer to Late Uruk shapes, and others
that were more similar to shapes that appear to be established in the Iate
E.B.I phase (Period VIB, in the Arslantepe sequence).

Both in stratigraphic and typological terms, then, the tomb can be
dated to immediately after the end of the Late Uruk period, around 3,000
BC. This gives us new information on the transition phase between Pe
riod vı A and VI B in the Arslantepe sequence, which was never found
at the settlement previously. The excavations carried out so far have been
in the public area of period VI A that was abandoned at the end of Late
Uruk, making an ideal place for the groups of Transcaucasian shepherds
that roamed the area to settle on. Indeed, the VIB ı Transcaucasian set
tlement marks a break in the continuity of the sequence between VI A
and VIB2 in that area, creating an exaggerated impression of what was
really happening in the region. Furthermore, the presence ofnortheastern
Anatolian-type ware, together with Mesopotamian-type pottery, and the
typological and technological similarities between the metallurgy found
in the tomb and Period VI A metallurgy may be evidence of close inter
action by the end of the 4th millennium between the people living in the
Euphrates Valley and groups from the regions south of the Caucasus.
These links would suggest the possibility of even more extensive inter
regional relations İn the Late Uruk period than is normally thought, in
c!uding the northern areas of the Kuro-Araks valleys, probably due to a
large extent to the mining of metalores. Last1y, such an important tomb,
whose very rich funerary furnishings and the complex ritua! sacrifkes
accompanying the burial suggest that this is the ear1iest example of a
kind of "royal" tomb, and raises newand important questions: what
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forms of power arose in the period immediately following the collapse of
the Mesopotamian-type Early State system, and what relationship, if any,
existed between the elites who govemed Arslantepe at the end of the 4th
millennium and those who, in the light of this latest major discovery,
almost certainly dominated it at the dawn of the 3'd?
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Fig. 1: Arslantepe. Southern part of the nınund with the excavated areas
(western and south-western) and the location of the tomb (Tl)
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Fig. 2: Arslantepe. The pit of the "royal" tomh (Tl) with the chamber stili
eovered hy the stone slab and the skeletons buried on it
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Fig.3 : Arslantepe. The interior of the ehamber in the "royal tomb"
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Fig. 4: Arslantepc. Isometric view of the interior of the ehamber in the "royal"
tomb
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Fig. 5 : Arslantepe. A view of the stone chamlıer in the "royal" tomb
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Fig. 6: Arslantepe. Tomh Tl eıupty: the chamber is emirely lined with stone
slabs
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Fig. 7: Arslantepe. Some of the spear-heads and the long
sword from tomh Tl
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Fig. 8: Arslantepe. Copper and arsenical copper objects from the royal
tomb Tl
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Fig. 9: Arslantepe. Some of the ohjects in silver and copper-silver aIloy from
the tomb. The splral in the middle row to the right is made of gold
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Fig.l0: Arslantepe Two examples of vcsscls from the royal
tomh: 1: hand-made red-black ware; 2: wheel-made
rcscrvcd-süp jar
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1996 YILI KAMAN-KALEHÖYÜK KAZıLARı

Sachihiro OMURA*

1996 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile, Japonya Ortadoğu Kültür Merke
zi adına, 17 Haziran-27 Eylül 1996 yılı tarihleri arasında yaklaşık 65 işçi

ile gerçekleştirildi. Kazının Şeref Başkanı, Japonya Ortadoğu Kültür
Merkezi Genel Başkanı, Prens Takahito Mikasa' dır. Başkanlığımdaki

kazı heyeti, Münih, Ankara, Berlin, Londra ve Virginia üniversiteleri
doktora öğrencileri Mamoru Yamashita, Masako Omura, Kimiyoshi
Matsumura, John Letts, Jeffrey Nicola, Konservatör Glenn Wharton,
Scott Carrol, Kendra Roth, Mei-An Tsu ve Fotoğrafçı Takao Aoki,
Takayuki Oshima'dan oluşmuştur.

Bakanlığı, Tokat Müzesi'nden Arkeolog Güven Yetişkin temsil etti.
27 Eylül 1996 tarihinde, kazıda keşfedilen i 04 eser, Kırşehir Arkeoloji
Müzesi' ne teslim edildi.

1996 yılı Karnan-Kalehöyük kazı çalışmalarının başarı ile tamam
lanmasına katkıda bulunan kazı heyeti üyelerine, özellikle, her zaman
olduğu gibi, Kaman-Kalehöyük kazı çalışmalarının her aşamasında bi
limsel yardım ve ilgisini sürdüren hocamız Prof Dr. Tahsin Özgüç' e
içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.

* Dr. Sacbilıiro OMURA, Middle Eastem Culture Center İn Japan 3-10-31, Mitaka-shi Tokyo
181-JAPONYA
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1996 Yılı Kanıan-KalehoyukKazılarınınAmacı

Bilindiği gibi, Kaman-Kalehöyük, Ankara'nın yaklaşık 100 km. gü
neydoğusundadır. Eski Ankara-Kayseri karayolunun hemen kenarındaki

Kaman-Kalehöyük, Kaman ilçesinin yaklaşık 3 km. doğusundadır.

1996 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kuzey ve Güneyaçmalarda
yürütüldü (Çizim: 1). Kazı amacımız üç noktada toplanabilir:

1. 1986 yılından beri kazısını sürdürdüğümüz Kuzey Açma'nın stra
tigrafisini aydınlatma çalışmalarına devam etmek

2. Kuzey Açma' da şimdiye kadar tespit edilmiş olan Kaman-Kalehö
yük kat1arını, yeniden açılan doğu, batı plankarelerde de izlemek

3. Güney Açma'da Osmanlı Dönemi ve nd kat mimarlık eserlerini,
bir bütün halinde, incelemek ve yerleşim planını ortaya koymak.

Burada Kuzey Açma' da tespit edilen mimari kalıntılar ve eserler ile,
Güney Açma'da tespit edilen IId katındaki mimarlık eserleri üzerinde
durmak istiyorum.

Kuzey Açma 'da Stratigrafi Çalışmaları

Şimdiye kadar yapılan kazılarda, Kuzey Açma'da dört kültür katı

tespit edildi. Bunlardan birincisi Osmanlı, ikincisi Demir Çağı, üçüncüsü
Orta ve Geç Bronz Çağ ve dördüncüsü Erken Bronz Çağ'dır. Osmanlı

katında 4, Demir Çağı'nda 18, Orta ve Geç Bronz Çağı'nda 12 ve Erken
Bronz Çağı'nda 2 yapı katı saptandı. 1996'da Demir Çağı, Orta Bronz
Çağı ve Erken Bronz Çağı'rıda, çalışmalarımızı sezon boyunca sürdür
dük.

II Kat-Demir Çağı

Bildiğiniz gibi, Kaman-Kalehöyük'te Demir Çağı, mimari kalıntıları

özelliğine ve küçük buluntularına göre, n katta dört evreye, yani yukarı

dan aşağıya doğru IIa-M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısından 4 yüzyılın ikinci
yarısına, IIb-M.Ö. 7. yüzyılın birinci yarısına, IIc-M.Ö. 8. yüzyılın ikinci
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yarısından M.Ö. 7. yüzyılın başına, IId-M.Ö. 12. yüzyıldan M.Ö. 8. yüz
yılın birinci yarısına kadar devam eden evrelere sahiptir. Biz 1996'da da
Ila evresinin aydınlanmasına çalıştık.

1995 yılında XXVII, XXVIII, xxıx, XXX plankarelerde, Osmanlı

Dönemıne ait mimari kalıntıların hemen altında, Ila katının yapıları açığa

çıkarılmıştı. Burada Ila katının uzunluğu 18 m., genişliği 2.5 m. ye yak
laşan koridora benzeyen yapı ince1enmişti (Çizim: 2). Duvarlar, blok
halinde, iri taşlarla öıiilmüştür. Koridorların tam ortasında dikdörtgen
planlı ve iki odalı yapıların bodrumiarı ortaya çıkarılmıştı. Bu iki odalı

yapılar, planları bakımından, megaron tipi örneklerini hatırlamakta idi.
Bu megaron tipi yapıların hemen üstünde Osmanlı Dönemi'ne ait mimari
kalıntılara rastlanmış olması ve burada ele geçen buluntular, bu yapıların

Demir Çağı'nın en son safhasına, yani M.Ö. 4. yüzyılın birinci yarısına

tarihlendiklerini kanıtlamakta idi. Megaron tipi iki odalı yapılar höyüğün

tam merkezine inşa edilmiştir. Etraftarının koridor şeklindeki kalın du
varlarla çevrilmiş olması bunların resmi, büyük bir binayı temsil ettikle
rini düşündürmektedir.

1996 yılında bu megaron tipi yapılar ve koridorlarından bazılarını

kaldırarak kazıya devam ettik. Megaron tipi yapıların kuzeyodasının

tabanı üzerinde büyük pitos parçalarının varlığı, bu odanın depo olarak
kullanıldığı tahmin ettirmektedir. Bu büyük pitos parçaları ve bunların

hemen altındaki taban kaldırılarak kazıya devam edilmiştir. Yaklaşık 3O
cm. kadar kazıldıktan sonra, başka bir taban ortaya çıkarılmıştır. Bu ta
ban üzerinde pitos parçaları tespit edilememiştir. Ancak duvarların kena
rında, odanın üst kısmını destekleyen direk izleri yeni tabanda da bulun
muştur. Bunun güneyinde yer alan diğer odanın kazısı da devam etmiş

tir. Burada, geçen sezonki çalışmalarda taban bulunamamıştır. Biz burada
bu odanın tabanını bulmaya çalışırken, yığılmış şekilde bol miktarda kül
ve onun yanında Ila katına ait gri seramik parçaları tespit edilmiştir. Kül
ve seramik parçalarını kaldırdıktan hemen sonra, bozuk durumda taban
ve doğu-batı istikametinde taş duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu taş duvarın

çoğu kısmı, ara duvarın içinde idi. XXVII-XXIII plankarelerdeki bu ara
duvarı kaldırarak, megaron tipi yapıların tam planını açığa çıkarmaya

çalıştık. Ara duvarın içinde doğu-batı istikametinde iki taş duvar tespit
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edilmiştir. ikisi de sağlam durumda değildir. Buna göre, bu yapıların iki
ya da üç kere restore edildiği anlaşılmaktadır.

Bu megaran tipi yapıların kazı çalışmalarının yanı sıra, etrafı koridor
şeklinde çevrilmiş kalın duvarları kaldırmaya çalıştık. xxıX, XXX
plankarelerde, duvarlar ve tabanı kaldırdıktan sonra, kısa duvarlar, ve
bodrum şeklinde bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Burada ele geçen boyalı

çanak-çömlek parçalarınagöre, bu bodrumlu yapı Ilc katına ait olabilir.

III Kat-Orta, Geç Tunç çağı

III kat kazılarını XXI, XXII, XXIII, XXIV plankarelerde yoğunlaş

tırdık. Kaman-Kalehöyük'te Orta, Geç Tunç Çağı'nda yapı kalıntılarının

özelliğine ve küçük buluntuların tiplerine göre, III katın yukarıdan aşağı

doğru, IIIa- Hitit imparatorluk, Illb-Eski Hitit, Illc- Asur Ticaret Kolo
nileri Çağı olmak üzere, üç evresi vardır. Şimdi Illb, Ille, yani Eski Hitit,
Asur Ticaret Kolonileri Çağı üzerinde durmak istiyorum.

Eski Hitit Çağı üzerindeki çalışmalarımızı, XXI, XXII, XXIII
plankarelerde yoğunlaştırdık. Yangın geçirmiş IId katı yapı kalıntılarını

kaldırarak, kazıya devam ettik. IId katı yapı kalıntılarından sonra, bazı

kısa duvarlar, ocak ve ufak tabanlar ortaya çıkarılmıştır. Bunlar, ele ge
çen çanak-çömlek parçalarına göre, Illa katı, yani Hitit imparatorluk Ça
ğı'na ait olabilir. Ancak şimdiye kadar yapılan Kaman-Kalehöyük kazıla

rında, bazı Hitit imparatorluk Çağı'na ait buluntular ele geçtiği halde,
Hitit imparatorluk Çağı'na ait sağlam durumda mimari kalıntılar tespit
edilememiştir. Bu zayıf yapı kalıntılarından sonra, çok sayıda çöp çu
kurlarına rastlanmıştır. Bunların içinde taş döşeli sağlam tabanlı çukur da
vardı. Çukurlardan toplanan çanak-çömlek parçalarına göre, bunların Illa
katına, yani Eski Hitit Çağı'na ait olduğu tahmin edilmektedir. Fotoğraf

ve çizim işleri bittikten sonra, tekrar kazıya devam edilmiş ve kalın bir
yarım daire şeklindeki duvara rastlanmıştır. 1995 yılında I, II
plankarelerde ortaya çıkarılan, taş döşeli sağlam tabanlı, çapı 15 m., de
rinliği yaklaşık 4 m. olan yarım daire şeklindeki kalıntıları tespit etmiş

tik. XXIII plankarede ortaya çıkarılan yarım daire şeklindeki duvar, sevi
ye, yön ve duvarın tarzı bakımından I, II plankarelerde tespit edilmiş ya
rım daire şeklindeki kalıntıların devamı olabilir. Burada bol miktarda
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Hitit hiyeroglifli bullalar keşfedildi. Ancak bu daire şeklindeki mimari
kalıntılar tamamen kazılmış durumda değildir ve bu kalıntıların fonksi
yonunu, henüz aydınlatamadık.

XXI, XxıV plankarelerde, IIIc katı, yani Asur Ticaret Kolonileri
çağı üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. i 995 yılında Eski Hitit
Çağı'na ait çok sayıda çöp çukurlara rastlanmıştır. Bunlar birbirlerini
kesmiş durumdadırlar. Bu çukurlar kaldırmaya çalışırken, kerpiç ile ö

rülmüş kısa duvarları ve taban ortaya çıkarılmıştır. Duvarların her iki
yüzü de iyi sıvanmıştır. Şiddetli yangın nedeniyle taban, duvarlar sağlam

durumda ele geçirilememiştir. Tabanda çatıdan düşmüş bol miktarda
yanmış ağaç hatıllar görüldü. Ancak duvarlar, tabanlar sağlam olmadığı

halde, mimari kalıntıların planları ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 3). Bu mi
mari kalıntılar, seviye bakımından i 994 yılında O, xn plankarelerde tes
pit edilen Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait yanmış yapılar ile çağdaş

tır.

IVKat-Eski Tunç çağı

IV kat, yani Eski Tunç Çağı üzerinde, III, IV plankarelerde çalışma

larımızı yoğunlaştırıldık. IIIc katı, yani Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na

ait mimari kalıntıların hepsini kaldırarak, kazıya devam edilmiştir. 20
cm. kazıldıktan sonra, zayıf bir yangın tabakasına rastlanmış ve aynı

seviyede taş temelli ufak odalar tespit edilmiştir. Bunun kuzey kesiminde
ise, şiddetli yangınla tamamen yıkılmış yapı kalıntılarına rastlanmıştır.

Burada ele geçen çanak-çömlekler el yapımıdır.

Güney Açma 'daki Çalışmalar

Güney Açma'daki çalışmaların amacı Osmanlı Dönemi ve n kat
mimarlık eserlerini, bir bütün halinde, incelemek ve yerleşim planını or
taya koymak idi. Burada nd katı, yani M.Ö. 12. yüzyıldan M.Ö. 8. yüz
yılın birinci yarısına kadar devam eden bir evre üzerinde kısaca durmak
istiyorum.

Kuzey Açma' da yapılan kazılarda, nd evresinde 8 yapı katı saptandı.

Kuzey Açma'da nd evresindeki yapıların özelliği tek odalı, alçak bod-
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rumlu, bol ahşaplı, tabanıarında direk izlerine sahip olmaları ve her ev
renin yapılarının yangın geçirmesidir. Buluntuların özelliği ise, el yapımı
çanak-çömlekler ve boyalı seramiklerdir. Bunlar Ild evresinin son safha
sında, yani 1,2,3,4,5 yapı katlarındanele geçmiştir.

Şimdi, Güney Açma'da tespit edilen Ild evresine ait mimari kalıntı

lar, Kuzey Açma' da tespit edilen tek adalı mimari kalıntılardan çok fark
lıdır. Şimdiye kadar Güney Açma' da ortaya çıkarılan Ild evresine ait
mimari kalıntılar, alçak bodrumlu, tabanıarında direk izlerine sahip ve
yangın geçirmiştir. Ancak Güney Açma' da Ild evresinin mimari kalıntı

ları tek adalı değil, 6 adalı, tam sistemlidir (Çizim: 4). Burada Ild evresi
ne ait tipik boyalı seramik parçaları bol miktarda ele geçmiştir. Buna
göre, 6 adalı büyük mimari kalıntıların, Ild evresinin ikinci yarısına

tarihlendirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, bu yapı, Kuzey Açma'daki
megaran tipi yapının hemen güneyinde, yani Kaman-Kalehöyük'ün mer
kezinde yer almaktadır. Buna göre, 6 adalı bu yapıyı, özel yapı değil,

resmi yapı olarak düşünmekteyim.

Buluntular

i Kat-Osmanlı Dönemi

i kat küçük buluntularının çoğu Güney Açma' da bulunmuştur. Bun
lar Çin porselen parçalarından, çanak-çömlek parçalarından, süs eşyala

rından ve sikkelerden oluşmaktadır. Hem in situ durumda hem de tam
olarak ele geçen eser sayısı çok azdır.

II Kat-Demir çağı

H kata ait küçük buluntular arasında, in sitıı durumda Ha evresine ait
gri seramik, ağırşaklar bulunmaktadır. Bunlardan başka, tunç fibulalar,
ok uçları, kemik süs eşyaları, Ilc ve Ild evresine ait boyalı seramiklerden
oluşmaktadır.
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III Kat-Orta, Geç Tunç çağı

III kat buluntularının çoğu Kuzey Açma'da bulundu. XXX plankare
de IIIa-Hitit imparatorluk çağı'na ait hiyeroglifli bir mühür, XXII, XXIII
plankarelerde, Illb-Eski Hitit çağı'na ait daire şeklindeki mimari kalıntı

da hiyeroglifli bullalar bulundu. Bullalardan başka, bu kültür katında

kabartmalı çanak-çömlek parçası, tunç madalya, fayans veya cam küçük
heykel, kurşun heykelcik, kemik, fayanstan silindir mühürler, ve çanak
çömlekler bulundu.

IVKat-Eski Tunç çağı

III kat buluntularının çoğu Kuzey Açma' da III, IV plankarelerde ele
geçti. EI yapımı çanak-çömlekler bulundu.

Sonuç

Sunduğumuz verilere göre, Kuzey Açma'daki kazılarda 4 katı ay
dınlandı. 1. kat-Osmanlı, II. kat-Demir çağı, III. kat Orta, Geç Tunç Çağı,

ve Iv. kat-Eski Tunç Çağı'nı temsil eder.

Demir Çağı veya LI uygarlık katının dört evresi, yani Ila, Ilb, Ilc, Ild
evreleri, M.Ö.12. yüzyıldan M.Ö.4. yüzyılın birinci yarısına kadar devam
eden uzun bir zamanı kapsamaktadır. Özellikle, nd evresinde Kuzey
Açma'da 8 yapı katı tespit edilmiştir. Ancak boyalı seramiklere göre,
bunlar iki safhaya, yani 1,2,3,4,5 ile 6,7,8 olarak ayrılabilir. Her yapı

katının bütün mimari kalıntıları, alçak bodrumlu, tek odalı olduğu halde,
bulunan çanak-çömleklerde büyük farklılık göstermektedir. ilk safhasın

da (1-5) çok sayıda tespit edilmiş boyalı seramikler, ikinci safhasında (6
8) hiç ele geçmemiştir. Onun yerine ikinci safhasında Hitit imparatorluk
Çağı'na ait çanak-çömlekleri hatırlatan seramik parçalar ele geçmiştir.

Bundan sonraki çalışmalarda Hitit imparatorluk Çağı ile Demir Çağı ara
sındaki kültür ilişkilerinin aydınlanmasına çalışacağız.

IIIb evresinde, yani Eski Hitit Çağı kazılarında çok öğretici bulun
tular sağlandı. Daire şeklindeki Eski Hitit yapısında keşfedilen Eski Hitit
üslubundaki hiyeroglif bullalar, Eski Hitit Çağı'nın çok karakteristik bu-
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lurıtulandır. Ancak daire şeklindeki taş kalıntının fonksiyonunu aydınla

tamadık. Bu Eski Hitit çağı yapısının erzak deposu olarak veya başka

değişik bir işte kullanılıp-kullanılmadığı henüz belli değildir. Bu sezon
çalışmalarında aydınlatmaya çalışacağız,

xxıV plankarede tespit edilen Ille evresine tarihlenen mimari kalın

tılar-Asur Ticaret Kolonileri çağı'nın son evresiyle, yani Kaniş

Karum'unun Ib katı ve 1994 mevsiminde tespit edilen şiddetli yangın

geçirmiş R148, R1SO mimari kalıntılar ile çağdaştır. Onlara bağlı yapı

kalıntıları ve küçük buluntular özel bir yapıdan çok, resmi bir binaya ait
oldukları izlenimi vermektedir. Bu yapının tam planıyla açığa çıkarılma

sı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'ndaki durumunu öğrenmemize ışık tuta
caktır.

IV kat olarak Eski Tunç Çağı'na ait 2 yapı katı ortaya çıkarılmıştır,

Elde edilen çanak-çömlek parçalarına göre, Kaniş-Karum III katı ile çağ

daştır. Yani M,Ö,3 binin sonundan M,Ö,2 binin başına tarihlendirilmesi
mümkün oldu,
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İKİZTEPE KAZISI 1996 DÖNEMİ SONUÇLARI

Önder BiLGi'

İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı adına yürütülmekte olan
Samsun İkiztepe kazı çalışmaları 1996 döneminde 15 Temmuz ile 23
Ağustos tarihleri arasında 40 gün süre ile gerçekleştirildi.

1996 dönemi çalışmalarına kazı heyeti üyesi olarak Arş. Gör. Şevket

Dönmez, Arkeolog Serpil Sandalcı, Arkeolog Güneş Tabanoğlu, Desi
natör Burhan Gülkan, Restoratör Neval Akyol ile İstanbul Üniversitesi
stajyer lisans öğrencileri Altınay K.Erdem, Hülya Kuday, Elvan Eti, Di
lek Çavdar, Mine Kuzu ve Anadolu Üniversitesi stajyer lisans öğrencisi

Yusuf Polat katıldı. Bakanlık uzmanı olarak Samsun Müzesi araştırma

cılarından Uğur Terzioğlu kazıda görev aldı,

1996 dönemi kazıları da 1993 yılında ilk defa kazılmaya başlanan

Tepe Ill'te geliştiriidi. "L" Açması'nın (TopoğrafikPlan) D 6,1,8,9/1 14
ve 15 plankarelerini kapsayan 200 m2 lik bir alanında (Resim: 1) gelişti

rilen kazılar sonucunda 5 x 5 m2 den oluşan her bir plankarede 1993 dö
neminde ortaya çıkartılan 4 mimari tabakadan sadece 3 ve 4. mimari ta
bakaların devamı takip edildi. Ayrıca, bu alanda daha da derinleşi1erek 5
ve 6. mimari tabakaların varlıkları ortaya çıkartıldı.

• Prof.Dr. Önder BİLGi, İstanbul üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Taribi
Bölümü, Prctohistorya ve ÔuasyaArkeolcjisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,İSTANBUL
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Kazı çalışmalarının başlangıcında "L" Açması' nın yüzey temizliği

sırasında pişmiş toprak 2 fıgürin parçası, i tezgah ağırlığı ile taş i
topuzbaşı ve Tepe I' deki temizlik çalışmalarında da pişmiş toprak i fırça

sapı ile 1 ağırşak ele geçti.

3. Mimari Tabaka Kazılan

D 6-9/I 15 plankarelerini kapsayan 100 m-lik alanda 9.25 ile 8.65 m.
arasında yer aldığı gözlenen 3. mimari tabakada mimari kalıntıolarak kil
bir taban ve belirgin plan vermeyen bir yapı kalıntısı ortaya çıktı (Plan:
i).

D 9/I 15 plankaresinin güney kesiminde 4.55 x 2.60 m. boyutunda,
kilden oluşturulmuş ve yangın geçirmiş dikdörtgen biçiminde bir taban
bulundu. b.3459 olarak kodlanan tabanın kuzeydoğu kesiminde, 30 cm.
çapında ve 20 cm. derinliğinde bir dikeç deliği görüldü.

Diğer taraftan, D 6-7/115 plankareleri içinde yer alan ve b.3455 ola
rak kodlanan bir yapının var lığı, taban üzerinde görülen 5 yatay hatıl

boşluğundan anlaşıldı. Düzenli bir plan vermeyen bu yapının 5 hatılından

dördü güney kesiminde yer alır. Doğu batı doğrultusundaki bu hatıl boş

luklarından birincisi batıdadır ve mevcut uzunluğu 2.10 m, genişliği 15
cm. dir. Bu boşluğun doğusunda yer alan ve birbirlerine paralelolarak
yerleştirilmiş diğer 3 hatıl boşluğundan birincisi 2.70 m. uzunluğunda,

20 cm. genişliğinde, ortadaki 1.50 m. uzunluğunda, 20 cm. genişliğin

de, üçüncüsü ise 2.35 m. uzunluğunda ve 20 cm. genişliğindedir. Yapı

nın kuzey kesiminde görülen 5. hatıl boşluğu, kuzey-güney yönünde u
zatılmış olup 1.40 m. uzunluğunda ve 15 cm. genişliğindedir. Bu yapıya

ait, ayrıca, uzunluğu 85 cm., genişliği 55 crn., derinliği 30 cm. olan ve
işlevi tam olarak anlaşılamayan oval biçimli bir çukur bulundu. Bu yapı

nın, 1995 yılında aynı plankarelerde ortaya çıkarılan, 3. mimari tabakaya
ait olup b.3414 olarak kodlanmış bulunan 2 gözlü yapının yaklaşık 40
cm. altında ve 4. mimari tabaka kalıntılarının 30 cm. üzerinde yer alma
sı nedeniyle, Tepe IlI'ün bu kesiminde 3. mimari tabakanın esas yapısı

olduğu düşünüldü. Bu durumda b.34 14 olarak kodlanan kalıntıların

b.3455 No'lu yapının tamir evresi olmalıdır.
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3. mimari tabakanın moloz toprağı içinden i Okova çanak-çömlek ile
2 kova kemik parçası toplandı. Ayrıca, pişmiş toprak i çömlek bulundu.
Küçük buluntu olarak pişmiş toprak 1 nesne, II ağırşak ile 7 tezgah ağır

lığı, kemik 1 delici ile 2 ağırşak ve diş 1 delici ele geçti.

3. mimari tabakanın çanak-çömleği dışa açılan ağızlı veya ornurgalı,

ağız kenarı veya altı yuvarlak memecikli çanaklar ile içe kapanan ağızlı

ve gövdeleri üzerinde dikey ip delikli tutarnaklara sahip çömleklerden
oluşur.

4. Mimari Tabaka Kazı/arı

D 6-8/I 14 ve D 6-9/I 15 plankarelerini kapsayan 175 m2 lik bir alan
da 8.65 ile 8.30 m. arasında yer aldığı gözlenen 4. mimari tabakada mi
mari kalıntı olarak i fırının işlik bölümü ve aynı tabana bağlanmış ikişer

adet işliğe sahip 2 fırın kalıntısı ortaya çıkarıldı (Plan: 2).

D 8-9/1 15 plankarelerinin kesiştiği alanda ortaya çıkan işlik bölü
münün, 1995 döneminde bulunan ve b.3427 olarak kodlanmış yapının

güney dış duvarına bitişik durumdaki fırına ait olduğu görüldü (Resim:
2). Çok düzgün olmayan kare biçiminde bir plana sahip bu bölümün 55
cm. genişliğindeki girişi güneydedir. Genişliği 2.00 m., uzunluğu 2.05
m. ve duvar kalınlığı 10 cm. olan bu işlik alanı tabandan 15 cm. yük
sekte yer alır. Fırının batısında yer alan bu bölümün sınırları sıvanmış

yatayahşap duvarlarla belirlenmiştir. Oldukça sert, fakat düzgün olma
yan kil taban üzerinde in situ ve ters dönmüş pişmiş toprak iri 1 çanak ile
2 öğütme taşı ele geçti.

D 6-7/114-15 plankarelerinin kesiştiği alanda yer alan ve b.3462 ola
rak kodlanan dikdörtgen planlı birinci fırının boyutu 2.10x1.55 m. dir
(Resim: 3). Fırının 1 m. genişliğindeki ağzı kuzeybatıya bakar. Ortalama
duvar kalınlığı 3Ocm. ve tabandan yüksekliği ise 35 cm. olan bu fırının

çok iyi sıvanmış sert tabanı kuzeyden güneye doğru 5 cm. kat farkı ya
par. Fırın ağzına bitişik durumdaki kilden yapılmış, uzunluğu 45 cm.
genişliği 20 cm. olan ovalimsi biçimli birinci işlik batıdadır. Diğer iş1ik

ise fırının 15 cm. güneyindedir. Bir tamir evresi geçirdiği 10 cm. kalın

lığındaki ikinci kat bir sıvadan anlaşılan kilden oluşturulmuş yarım daire
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biçimindeki bu işliğin fırınla birlikte büyük bir tahribata uğramış bulun
duğu görüldü. Çapı 1.35 m. olan işliğin mevcut genişliği 35 cm. dir. Ta
banı çok tahrip olmuş bu işliğin yer aldığı zeminden yüksekliği 15 cm.
dir. İşlik ile fırın arasındaki alanda in situ durumda pişmiş toprak bir
çanak ele geçti.

Bu fırın yapısal açıdan ayrıntılı bir biçimde incelendiğinde (Resim:
4), inşa edildiği zeminin öncelikle yaş kil ile yükseltildiği ve birbirine
bitişik durumda çapları 7-8 cm. olan ve sayıları i Tyi bulan ahşap hatıl

larla güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda döşenerek sağlamlaştırılmış

olduğu görüldü (Resim: 5). Bu ağaç döşemenin üzerine 3-4 cm. kalınlı

ğında kilden bir sıva yapılmış bulunduğu gözlendi. Kil ve ahşap

konstrüksiyonla oluşturulmuş bu yükseltinin düzgün bir platform haline
getirilmesinden sonra çevresinde, mevcut yüksekliği 20 cm. olarak sap
tanan kubbenin oluşturulmasında kullanılmış bulunan 2-3 cm. çapındaki

(yaş ?) ağaç dallarının düzgün aralıklarda bıraktığı boşluklar saptandı. Bu
boşluklardan batı duvarı üzerinde 13, doğu ve güney duvarları üzerinde
ise ll' er adet bulundu.

Diğer taraftan, D 711 14 plankaresinde b.3460 olarak kodlanan ikinci
fırın kalıntısının uzunluğu 2.30 m, genişliği ise 1.70 m. olup, 1.25 m.
genişliğindeki ağzı batıdadır. Duvar kalınlığı i 5 cm, tabandan yüksekliği

i O cm. olan bu fırının ağzının güneyine bitişik olarak yapılmış, 45 x 55
cm. boyutunda, iyi sıvanmış dikdörtgen şeklinde bir işlik vardır. Ayrıca,

fırının 70 cm. kadar güneydoğusunda, yaklaşık 75 cm. çapında kilden
oluşturulmuş yarım daire biçimli başka bir işliği daha bulundu.

b.3460 ve b.3462 kod numaralı bu iki fırının, aynı taban üzerinde yer
almalarından ve aralarındaki boş alanın güneyini tamamen kapatan 1.80
m. uzunluğunda ve 20 cm. genişliğindeki hatıl boşluğundan aynı döne
me ait olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, fırınların güneyinde ve D 7/1 15
plankaresi içinde b.3457 olarak kodlanan yangın geçirmiş bastırılmış kil
taban üzerinde, büyük olasılıkla fırınlarla ilgili mimari kalıntıların bulun
duğu saptandı. Bu kalıntılar, kuzeydoğu-güneybatı yönde yatırılmış 1.85
m. uzunluğunda ve 15 cm. genişliğindeki bir hatıl boşluğu ile bunun 30
cm. kadar kuzeydoğusunda, birbirine paralelolarak kuzey-güney doğ

rultusunda uzanan ve 75 cm. uzunluğunda, 10 cm. genişliğindeki kısa 2

326



boşluktan oluşur. Muntazam bir plan vermediğindenbu kalıntıların ne tür
bir yapıya ait olduğu anlaşılamadı

1995 yılında D 6/1 14 plankaresi içinde saptanmış ve b.3423 olarak
kodlanmış olan, yüzey toprağının hemen altından başlayıp plankarenin
3/4'ünü kaplayan ve aşağı seviyeye doğru daralarak ı. 2. 3. ve 4. mimari
tabakaları tahrip ederek oluşturulmuş Hellenistik Çağ'a ait çöplük 5. mi
mari tabakanın üzerinde, 1.80 m. derinlikte sona erdi. Çöplük alanı için
de çanak-çömlek parçalarının yanı sıra pişmiş toprak 1 koku şişesi parça
sı ele geçti.

4. Mimari tabakanın moloz toprağı içinden 32 kova çanak-çömlek
parçası ile 4 kova kemik toplandı. Ayrıca, pişmiş toprak 3 çanak ile 4
çömlek (Resim: 8) bulundu. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak 1
figürin, 1 tezgah tarağı sapı, i nesne, 9 ağırşak ile 41 tezgah ağırlığı, 1
ezgi taşı ile 1 öğütme taşı, ponzadan 1 zımpara taşı, çakmaktaşı 1 kesici
kemik 8 delici ile 4 ağırşak, tunç 1 küpe ile 2 zıpkın ucu ele geçti.

4. mimari tabaka çanak-çömleği dışa açılan ağızlı veya omurgalı, a
ğız kenarı altı yuvarlak memecik yada oyukçuk dizili çanaklar ile içe
kapanan ağızlı veya boyunlu, gövde üzeri yuvarlak tek memecikli veya
yatay tutamağı tek veya çift ip delikli çömlekler ve meyvalıklardan olu
şur. Bu kaplarda bezerne olarak silinti bezek görülür.

5. Mimari Tabaka Kazıları

D 6-9/114-15 plankarelerini kapsayan 200 ın-lik bir alanda 8.30 ile
8.00 m. arasında yer aldığı gözlenen 5. mimari tabakada mimari kalıntı

olarak, sınırları belirlenmiş bir mekan içine alınmış ve bir fırın ile işliği

bulunan atölye nitelikli bir yapı ortaya çıkarıldı (Plan: 3).

D 6/1 15 plankaresi içinde, bir mekan içine alınmış olduğu taban se
viyesinde ortaya çıkan yatay hatıl boşluklarından anlaşılan ve b.3465
olarak kodlanan fırın oldukça tahrip görmüştür. Fırının mevcut uzunluğu
1.60, genişliği 1.25 m.dir. Kubbesi ve ağzı şiddetli tahribat nedeniyle
saptanamayan fırının tabanının zeminden yüksekliği 20 cm. dir. Yer yer
bozulmuş bulunan iyi sıvanmış bu taban güneyden kuzeye doğru 15 cm.
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kat farkı yaparak eğimli bir şekilde uzanır. Güney kısmı plankarenin gü
ney bitişik duvarı içinde kalan ve b,3487 olarak kodlanan bu fırının için
de yer aldığı yapının mevcut boyutu 4.85 x 2.40 m., ortalama duvar ka
lınlığı 25 cm. dir. Yapının tabanının kuzeydoğusunda in situ durumda 2
öğütme taşı ele geçti.

D 7/1 14-15 ile D 8/I 15 plankareleri içinde ortaya çıkan ve ince uzun
dikdörtgen biçiminde bir plan veren kalıntıların bir fırın ile bir işliğe sa
hip atölye nitelikli bir yapıya ait olduğu gözlendi. Kuzey-güney doğrul

tusunda uzanan, yaklaşık 14 m-lik bir alanı kaplayan ve b,3471 olarak
kodlanan bu yapının tabanının yer yer bozulmuş olmasına rağmen özenli
bir şekilde sıvanmış olduğu ve batıdan doğuya doğru 20 cm. kot farkı

yaparak uzandığı saptandı. Genel boyutu 6.60x2.1Om. olan yapının ku
zey ve güneyindeki kısa kenarlarının duvarlarını oluşturan hatıllara ait
boşluklar 2.20 m. uzunluğunda ve 20 cm. genişliğindedir. Bu yapının

içinde yer alan ve b.3474 olarak kodlanaiı fırın, yapının güney yarısında

ve doğu kenarına bitişiktir. 45 cm. genişliğindeki ağzı güneybatıya ba
kan oval biçimli bu fırının genişliği 1.05 m, uzunluğu 85 cm, duvar ka
lınlığı 15 cm. ve tabandan yüksekliği ise 20 cm.dir. Fırının iyi sıvanmış

sert tabanı doğudan batıya doğru 5 cm. kot farkı yaparak eğimli bir şe

kilde uzanır.

Bu fırının 1.55 m. kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 1.05 m. çapındaki

daire biçimli işliğin duvara dayanan kesiminin, dik olarak yerleştirilmiş

10-12 cm. çapındaki ağaç dalları ile desteklenmiş olduğu bu kısımdaki

izlerden anlaşıldı. Üzeri özenli bir şekilde sıvanmış işliğin yapının zemi
ninden yüksekliği 15 cm.dir. İçinde buluntu ele geçmeyen, fakat fırını ve
işliği ile bir atölye görünümü veren bu yapının gerek içinde gerekse do
ğusunda yer alan D 8/1 14 plankaresinde ortaya çıkan çok sayıdaki ve bü
yük boyuttaki cüruflar şiddetli bir yangın geçirmiş olduğuna işaret et
mektedir.

5. mimari tabakanın moloz toprağı içinden 19 kova çanak-çömlek
parçası ile 5 kova kemik toplandı. Ayrıca, pişmiş toprak 1 çanak ile 1
çömlek bulundu. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak i fırça sapı, 1 sa
pan tanesi, 1 nesne, 13 ağırşak ile 29 tezgah ağırlığı, taş 1 topuz başı,
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çakınaktaşı i kesici, kemik 6 delici ile 13 ağırşak, diş i delici ile tunç 4
zıpkın ucu ele geçti.

5. mimari tabaka çanak-çömleği dışa açılan ağızlı, ağız kenarı altı

yuvarlak ya da dikey çift memecikli çanaklar ile içe kapanan ağızlı, göv
desinin üstü tek veya çift memecikli ya da yatay kulplu ve boyunlu çöm
leklerden oluşur. Kaplarda bezerne olarak silinti ve çizi bezek türleri gö
rülür.

6. Mimari Tabaka Kazıları

D 6-911 14-15 plankarelerini kapsayan 200 m-lik bir ahinda 7.90 ile
7.60 m. arasında yer aldığı gözlenen 6. mimari tabakada mimari kalıntı

olarak sundurmalı ahşap bir yapı kalıntısı ve bir mekan içine alınmış bir
fırın ortaya çıkarıldı (Plan: 4).

D 7-8/1 14-15 plankareleri içinde ortaya çıkan sundurmalı yapı 3.75
x 3.75 m. boyutunda ve tam kare planlıdır (Resim: 6). b.3478 olarak
kodlanan bu yapının temelini oluşturan ağaç kasnağa ait yatay hatıl boş

lukları 20 cm. genişliğindedir. Ağaç kasnağın köşelerde birbirine geçme
olarak tutturulduğu ve bu geçme yerlerinin altına da ağaçların toprakla
ilişkisini kesip, nemden korunması amacıyla işlenmemiş taşlar yerleşti

rildiği, hatıl boşluklarının kesiştiği güneydoğu köşesindeki in situ du
rumda ortaya çıkan 25xl5 cm. boyutunda ve orta büyüklükteki bir taştan

anlaşıldı. Yapının tüm tabanının yaklaşık i 0-12 cm. yüksekliğinde ve 3
cm. kalınlığında 2 kat kil sıva ile kaplı olduğu görüldü. Bu sıvaların do
ğu-batı yönde bitişik olarak diziImiş ve çapları ortalama i O cm. olan
hatılların üzerine yapıldığı saptandı. Yapının güneybatı köşesinde, taban
dan yüksekliği 8 cm. olan, 1.00x1.20 m. boyutunda ve kille oluşturul

muş sert zeminli bir taban ortaya çıkarıldı".

Kare planlı bu yapının güney kısmının önünün bir sundurma ile ka
patılmış olduğu, bu alanda saptanan aynı yöndeki 4 adet ahşap dikeç
boşluğundan anlaşıldı. i ve II numaralıdikeç deliklerinden daha küçük ve
sığ olan III ve IV numaralı dikeç deliklerinin destek yada yenileme a
maçlı yapılmış oldukları düşünüldü. Yapının 1.00 m. kadar güneyinde,
sundurmanın kapattığı alan içinde yer aldığı görülen 35x40 cm. boyu-
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tundaki oval şekilli çukurun bir ocak yeri olduğu ve bu ocağın doğudan

ve batıdan kapatıldığı burada saptanan kısa ve yatay hatıl boşluklarından

anlaşıldı.

İşlevi tam olarak anlaşılamayan bu yapı içinde in situ durumda piş

miş toprak 1 çanak, 3 ağırşak ile 3 tezgah ağırlığı ve kemik 1 ağırşak ele
geçti.

Kare planlı yapının 1.55 m. kadar doğusunda, D 8-911 14 plankareleri
içinde b.3484 olarak kodlanan bir mekan içine alınmış bir fırın kalıntısı

ortaya çıkarıldı (Resim: 7). 1.35 m. genişliğindeki ağzı kuzeybatıya ba
kan oval biçimli fırının uzunluğu 1.85 m., genişliği 2.25 m., ortalama
duvar kalınlığı ise 35 cm.dir. İyi sıvanmış bir tabanı bulunan fırının çev
resini, fırına bitişik olarak zeminden 20 cm. yukarıda yer alan, ortalama
genişliği 20 cm. yi bulan kilden oluşturulmuş bir platformun çevrelediği

görüldü. Fırının işliği, ağız kısmının 15 cm. önünde yer alır. Kuzeye
doğru çökmüş olan 2 bölümlü işliğin bir kısmı kazılmayan bitişik

plankare içindedir. Fırını çevreleyen platformdan yüksekliği 20 cm. yi
bulan işliğin iyi ve sert sıvalı tabanının büyükçe bölümünün mevcut bo
yutu 70 x 90 cm.dir. İşliğin 70x30 cm. boyutundaki küçük bölümü ise
fırının çevresini dolaşan platformla aynı seviyededir. Fırın tabanının,

içinde yer aldığı b.3486 olarak kodlanan mekanın tabanından yüksekliği

40 cm.dir. Kuzeydoğu köşesi kazılmamış bitişik kuzey plankaresi içinde
kalan mekanın mevcut boyutu 4.70 x 4.50 m, ortalama duvar kalınlığı ise
20 cm.dir. Bu mekana girişin, yapının güneydoğu köşesinde yer aldığı

görülen 50 cm. genişliğindeki boşluktan anlaşıldı.

Yapısal açıdan incelendiğinde fırının yapılmış olduğu alanın kuzeye
doğru 20 cm. kot farkı yaparak eğimli bir şekilde uzandığı saptandı. 4
aşamalı olarak inşa edildiği saptanan bu fırının yer aldığı alanın ilk önce
çamur bir dolguyla yükseltildiği, sonra bu çamur dolgu üzerine sarı renkli
bir kilden 15 cm. yüksekliğinde ve fmnırı boyutunda bir zemin oluştu

rulmuş bulunduğu görüldü. Oluşturulan bu zeminin üzerine çapları orta
lama 15 cm. olan ve sayıları 15'i bulan, doğu-batı yönde birbirine bitişik

olarak dizilrniş hatıllarla bir döşeme yapılmış olduğu gözlendi. Üçüncü
aşamada bu ağaç döşemenin 3-4 cm. kalınlığındaki bir kil sıva ile kap
landıktan sonra doğu, güney ve batı çevresinin 17 cm. çapındaki yatay
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olarak yerleştirilmiş hatıllarla kuşatılmış olduğu saptandı. Dördüncü a
şamada inşa edilmiş olan fırının mevcut yüksekliği 20 cm. olan kubbesi
nin doğu kesiminin tabanı üzerinde, kubbeyi oluşturmakta kullanılmış

bulunan, 4 cm. çapındaki (yaş ?) ağaç dallarına ait, belirli aralıklarla

düzgün olarak 4 boşluk saptandı. Fırın tabanının 3 cm. kalınlığındaki 3
kat sıvadan oluştuğu ve sıvalardan birinin altının da çakıltaşları ile dö
şenmiş bulunduğugörüldü.

Fırının çevresinde in situ durumda pişmiş toprak 1 çanak, 1 tezgah
tarağı sapı, 5 ağırşak ile 24 tezgah ağırlığı, kemik 1 ağırşak ve 1 biley taşı

ele geçti.

Fırını çevreleyen mekanın 2.60 m. güneyinde, D 9/1 15 plankaresin
de b.3483 olarak kodlanan yangın geçirmiş, bastırılmış toprak üzerinde, 5
cm. kalınlığındaki ince hatıllarla oluşturulmuş 1.95 x 0.80 m. boyutunda
ve dikdörtgen şeklinde üç gözlü küçük bir yapı ortaya çıkarıldı. b.3484
olarak kodlanan fırının bir eklentisi olduğu anlaşılan bu yapının batı gözü
0.95xO.75 m., orta gözü 0.80xO.75 m. boyutundadır. Tahrip olmuş du
rumdaki doğu gözünün boyutu ise saptanamadı. Bu küçük yapının 50 cm.
güneybatısında doğu-batı yönde uzatılmış 2 hatıl boşluğu saptandı. Bun
lardan kuzeyde olanı 1 m. uzunluğunda ve 20 cm. genişliğindedir. Bu
hatılların 1.50 m. kuzeybatısında ise birbirlerini keserek bir köşe oluştu

ran 2 hatıl boşluğu daha saptandı. Yine b.3484 olarak kodlanan fırının

başka bir eklentisi olduğu düşünülen bir yapıya ait bu hatıl boşlukların

dan kuzey-güney yönde uzatılmış olanı 2.55 m. uzunluğunda ve 15 cm.
genişliğindedir.

Çok şiddetli bir yangın geçirmiş bulunduğu, özellikle sundurmalı

yapı ile fırın arasındaki alanda ele geçen çok sayıda ve büyük boyuttaki
cüruflar ile siyahlaşmış bastırılmış kil tabanıardan anlaşılan 6. mimari
tabakada D 6/1 14-15 plankarelerinde yer alan alanın avlu olarak kulla
nıldığı düşünüldü. Doğudan batıya doğru 40 cm. kot farkı yaparak uza
nan sert topraklı bu alanın yüzeyinde orta büyüklükte biri parçalanmış 2
öğütmetaşı ile çok sayıda midye kabuğu ortaya çıktı.

6. mimari tabakanın mo!oz toprağı içinden 23 kova çanak-çömlek
parçası ile 4 kova kemik toplandı. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak 1
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sapan tanesi, 2 nesne, 8 ağırşak ile 27 tezgah ağırlığı,1 filiz zenginleştir

me taşı, 1 nesne, ponza ı zımpara taşı, kavkı 1 pandantif, kemik 6 delici
ile 4 ağırşak, diş 1 delici ve tunç ı dikiş iğnesi ile ı zıpkın ucu ele geçti.

6. mimari tabaka çanak-çömleği yuvarlak gövdeli ve dışa açılan a
ğızlı, ağız kenarı altı yuvarlak yada dikey çift memecikli çanaklar ile içe
kapanan ağızlı, gövdesinin üstü tek veya çift memecikli ya da yatay kulp
lu ve boyunlu çömleklerden oluşur. Kaplarda bezerne olarak silinti ve
çizi bezek türleri görülür.

1996 döneminde gerçekleştirilen bu kazı çalışmaları sonucunda 2
yeni mimari tabakanın (5 ve 6) daha Tepe III'te yer aldığı saptandı. Orta
ya çıkartılan mimari kalıntılarla çanak-çömlek ve küçük buluntulardan bu
2 yeni mimari tabakanın da daha üst seviyede yer alan yerleşirnlerle aynı

özelliklere sahip olduğu gözlendi. Ancak, çanak-çömlekte görülen bazı

özellikler nedeniyle bu 2 yeni yerleşirnin ilk Tunç çağı IlI'ten ziyade ilk
Tunç çağı II'ye ait olabileceği anlaşıldı.

Çok sayıda yeni fırın ve atölye ortaya çıkartılmasına rağmen bu dö
nemde açılan 200 m- lik alanda da Tepe I' de ele geçirilen metal eserlerin
üretilmiş bulunduğu fırın veya atölyelere ait izlere rastlanmadı. Bu tür
atölyelerin Tepe Ill'ün başka bir kesiminde bulunduğu düşüncesiyle ka
zılara 1997 döneminde devam edilmesine karar verildi.

Kazı alanı koruma altına alındıktan ve 36 adeti müzelik 249 adeti
etüdlük olmak üzere toplam 285 adet pişmiş toprak, kemik, tunç ve taştan

yapılmış eser (Tablo: 1,2) Samsun Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildikten
sonra kazı çalışmalarına son verildi.

ikiztepe'de 1974 yılından beri geliştirilmekte olan arkeolojik araş

tırmaların 1993,1994,1995 ve 1996 yıllarını kapsayan süre için tü. A
raştırma Fonu'nca da desteklenen Tepe III başlıklı proje çerçevesinde
geliştirilen kazılar sonucunda, "L" Açması'nın D 6,7,8,9/I 14,15,16,17,18
plankarelerini kapsayan alanı 10.36 m. yükseklikten 7.60 m. yüksekliğe
kadar kazıldı. 500 m- yi kapsayan bu alanda ortalama 2.75 m. kalınlıkta

ki ve 1375 m' hacmindeki moloz dolgu ve toprak kaldırıldı. Bu çalışma

lar sonucunda 4 ayrı döneme ait 7 mimari tabaka ile bu tabakalardan çok
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sayıda tüm (Tablo: 3) ve parçalar halinde çanak-çömlek (Tablo: 4) ile
taş, çakmaktaşı, kavkı, obsidiyen, kemik, boynuz, diş (Tablo: 5,6), pişmiş
toprak (Tablo: 7) ve arsenli tunçtan (Tablo: 8) yapılmış küçük eser
(Tablo: 9) elde edildi.

"0" olarak kodlanan yüzey toprağı ile karışık durumdaki ilk mimari
tabakada Hellenistik çağ' a ait bir çöp çukuru ile bir çöplük' ve Geç De
mir çağı'na ait bir açık hava çömlekçi fınnı

2 ile 2 basit toprak mezar
bulundu3

. Ayrıca, ele geçen çanak-çömlek parçalarından burada Orta
Tunç çağı başlarına

4 ait bir yerleşmenin de bulunduğu, ancak gerek e
rozyon, gerekse tarımsal faaliyetler yüzünden bu döneme ait mimari ka
lıntıların günümüze kadar gelemediği anlaşıldı.

Birbirini takip eden ve kesintisiz olarak birbiri üstünde ortaya çıkar

tılan 6 mimari tabakadan ilk üçünün (I,II ve lll) ilk Tunç çağı'nın sonla
rına, yani lll. döneme, geri kalan 3 tabakanın (lV, V, VI) ise ilk Tunç
çağı II sonlarına ait olduğu ele geçen çanak-çömlek örnekleri ile küçük
buluntulardan açıkça görüldü". Bu tabakalara ait mimari kalıntılar ince
lendiğinde yapıların işlenmemiş ağaç gövdelerinden (tomruk) çanıı tek
niğinde oluşturulduğu, bu yapıların temel çukurlarına sahip olmadığı, tek
girişli oldukları, duvarların doğrudan zemin üzerine oturtularak ahşap

yığma olarak geliştirildiği kilden oluşturulmuş sert zeminler (tabanlar)
üzerinde görülen kavisli hatıl boşluklarından saptandı. Ele geçen ve bir
yüzleri düzgün, diğer yüzlerinde işlenmemiş ağaç izleri de bulunan sert
kil parçalardan bu yapıların duvarlarının sıvanmış oldukları da anlaşıldı.

Ele geçen çanak-çömlekparçalan ile parçalanmış koku şişeleri ve bir kiremit parçası bura
nın Hellenistik Çag'a aitolduğunu açıkça gösterdi. bkz. Ö. Bilgi, "lkiztepe Kazılerının1994
Dönemi Sonuçları". XVII Kazı Sonuçları Toplantısı, Atıkara 1996 Cilt i 5.158 Resim-S; Ö.
Bilgi, "İkiztepe Kazılarının 1995 Dönemi Sonuçları", XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, An
kara s.2ResimB .

2 Ö. Bilgi "İkiztepe Kazılarının 1993 Dönemi Sonuçları", XVI. Kazı. Sonuçları Toplantısı.

Ankara 1995 Cilt i s.142 Resim:5
3 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın ı 993 Dönemi Sonuçları". XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Ankara 1995 Cilt i s.142 Resiın:6

4 Ö.Bilgİ "İkiztepe Kazılanmn 1994 Dönemi Sonuçları". XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı,
Ankara 1996 Cilt i s. ı 57

5 Ö.Bilgi « İkiztepe Kazılarının 1996 Dönemi Sonuçları". XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı,
Ankara.
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Genellikle kareye yakın dikdörtgen plana sahip böyle yapıların bazıları

nın girişinin yer aldığı duvarının önü, ahşap dikeçlerle taşınan bir sun
durmayla korunduğu, burada ortaya çıkan aynı hizada ve belirli aralıklar

daki çukurlardan gözlendi. Bu yapıların semer biçimli (iki omuz) damla
ra sahip oldukları planlarının özelliğinden ve günümüzde Karadeniz Böl
gesi'nde halen yaşayan örneklerden düşünüldü. Yaşayan Karadeniz ya
pılarında olduğu gibi damların, ahşap konstrüksiyonun üzerinin kurutul
muş sazlarla kaplanmasıyla oluşturulduğu olasıdır.

Bu yapıların genellikle sınırları belirlenmiş avlulara sahip olduğu ve
bu avlularda da sadece anıtsal fırınların yer aldığı gözlendi. Kilden oluş

turulmuş işlikleri de bulunan ovalimsi dikdörtgen planlı bu fırınların

kubbelerinin yaş ağaç dallannın yardımı ile oluşturulduğu, ağzın bulun
madığı kesimlerindeki tabla kenarlarında belirli aralıklarda sırayla görü
len deliklerden saptandı. Böyle fırınlardan bir tanesinde kuzey duvarına

bitişik olarak, merkezinde bir çukurcuk bulunan yarım daire planlı kilden
yapılmış bir platform görüldü. Doğu ve kuzey kesiminde ahşap dikeçlerle
oluşturulmuş bir sundurmaya sahip kare planlı bir mekan içerisinde orta
ya çıkartılmış bulunmasından da bu fırının kutsal amaçlı olarak kullanıl

dığı düşünüldü ve sunaklı-fırın olarak değerlendirildi. Bu alanın kutsal
bir amaçla kullanıldığının yorumlanmasının diğer bir nedeni ise burada
çok sayıda pişmiş toprak kadın figürinin6 ele geçmesidir.

Diğer taraftan, ortaya çıkartılan bazı fırınların sınırları belirlenmiş

mekanlar içinde yer aldığı görüldü. Genellikle kare planlı olan bu me
kanların sınırlarını belirleyici olan fakat ne kadar yüksekliğe sahip oldu
ğu saptanamayan duvarlarının, ahşap yığma tekniğinde yükseltilen hatıl

larla (tomruklarla) yapılmış olduğu, sert zeminler üzerinde görülen ka
visli yatay boşluklardan anlaşıldı. Yakınlarında kullanılmaya hazır kille
rin depolandığı geniş çukurların yer alması bunların yerleşmenin ortak
kullanırnma açık atölyeler oldukları kanısını uyandırdı.

6 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazilannın 1994 Dönemi Sonuçları". XVII Kazı Sonuçları Toplantısı,
Ankara 1996 Cilt i 8.!60 Resim-I O
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Yukarıda ayrıntıları verilen mimari kalıntılar tabaka ve niteliklerine
göre sayısalolarak değerlendirildiğinde;

ı. mimari tabakada 2 yapı (b.33097 ve b.33408
) ile kil deposuna

(b.341O) sahip bir atölye" (b.3432),

2. mimari tabakada 1 yapı'" (b.3403) ve sunaklı-fırına (b.3345) sahip
sundurmalı kutsal bir alan11 (b.3344),

3. mimari tabakada tamir evreli bir yapı (erken evre=b.3455 12
, geç

evre=b.3414 13
) ,

4. mimari tabakada 2 yapı (b.342i 4 ve b.333115) ve 4 fırın

(b.343016
, b.343117, b.346018 ve b.346219

) ,

5. mimari tabakada 2 atölye (b.347ııo ve b.34872 1
) ,

7 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1993 Dönemi Sonuçları". XVI. Kazı Sonuç/an Toplantısı,

Ankara 1995 CiltI s.143 ÇizA
8 Ö.Bilgi"ikİztepe Kazılannın 1994 Dönemi Sonuçlan". XVII. Kazı Sonuç/an Toplantısı,

Ankara 1996 Cilt i s.158 Rcsim:2
9 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1995 Dönemi Sonuçları". XVIII. Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara $.1 Resim:2 Ö.Bilgi
10 Ö.Bilgi"lkİztepe Kazılannın ı 995 Dönemi Sonuçları". XVIIL Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara s.2 Resim.Z Ö.Bilgi
II Ö.Bilgi"İkiztepe Kazılannın 1994 Dönemi Sonuçları". XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Aııkara 1996 Cilt i s.158-159 Resim:2, 9 Ö.Bilgi
12 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1996 Dönemi Sonuçları XIX. Kazı Sonuç/arı Toplantıs, Anka

ra, 1998
13 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılanmn 1995 Dönemi Sonuçları". XVIII. Kazı Sonuç/on Toplantısı,

Ankara s.2-3 Resiın:2 Ö.Bilgi
14 Ö.Bilgi"ikiztcpe Kazılannın 1995 Dönemi Sonuçları". XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Atıkara s.3-4 Resim:2 Ö.Bilgi
15 O.Bilgi "lkiztepe Kazılanmn 1993 Dönemi Sonuçları". XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Ankara 1995 Cilt i s.143-144 Resim:17 Çiz.3 Ö.Bilgi
16 O.Bilgi "İkiztepe Kazılannın i 995 Dönemi Sonuçları". XVIII. Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara s.3 Resiın:2 Ö.Bilgi
17 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılarnun 1995 Dönemi Sonuçları". )(VIII. Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara s.S Resim:2 Ö.Bilgi
18 O.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1996 Dönemi Sonuçları" XIX. Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara, 1998
19 O.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1996 Dönemi Sonuçları" XIX. Kazı Sonuç/an Toplantısı,

Ankara, 1998
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6. mimari tabaka'da sundurmalı i yapı (b.347S 22
) ve i atölye

(b.34S6 23
) bulunduğu görüldü.

ilk Tunç çağı III' e ait bu mimari tabakaların gerek moloz dolgusu,
gerekse yapı ve avlularıyla kutsal alan ve fırın, atölye gibi imalat yerle
rinde ele geçen buluntular içindeki pişmiş toprak çanak-çömlek parçala
rının bazrlarr" ile parçalanmış çırıgırak" örneklerinden ve pişmiş toprak
kadın figürinleri" ile arsenli bakırdan yapılmış yassı balta, hançer, zıpkın

uçlannm" benzerlerinin Tepe I'de ortaya çıkartılmış bulunan mezarlar
da" ele geçmiş olmaları nedeniyle, mezarlığın sahiplerinin Tepe III'de
yaşamış oldukları açıkça anlaşıldı". Böylece, projemizin birinci amacı

gerçekleşmiş oldu.

20 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1996 Dönemi Sonuçları" XIX. Kazı Sonuçtan Toplantısı,

Ankara, 1998
21 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazilannın 1996 Dönemi Sonuçları" XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Ankara, 1998
22 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1996 Dönemi Sonuçları" XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Ankara, 1998
23 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın ı 996 Dönemi Sonuçları" XiX. Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara, 1998
24 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1993 Dönemi Sonuçları". XVI. Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara ı 995 Cilti s 144Resim:19; Ö. Bilgi "İkiztepe Kazılannın ı 994 Dönemi Sonuçları".

XVII Kazı Sonuç/an Toplantısı, Ankara 1996 Cilt i s 160 Resim:14
25 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılarının 1993 Dönemi Sonuçları". XVI. Kazı Sonuç/an. Toplantısı,

Ankara 1995 Cilt i s 144 Resim: 24
26 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılarının 1993 Dönemi Sonuçları". XVI. Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara ı 995 Cilti s 143 Resim:14: Ö.Bilgi,"İkiztepe Kazılarının 1994 Dönemi Sonuçları".

XVII. Kazı Sonuçları Toplanıısı. Ankara 1996 Cilt i s 160 Resim:9, 1O,15
27 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazilannın 1993 Dönemi Sonuçları". XVI. Kazı Sonuçlan. Toplantısı,

Ankara 1995 Cilt i s 143 Resim: 12-13
28 Ö.Bilgi "Metal Objects from ikiztepe-Turkey". Beiırage zur Allgemeinen und

Vergleichenden Archöologie 6, Bonn 1984 Figs.3-6; Ö. Bilgi, "Metal Objects from ikiztepe
Turkey". Beitrdge zıır Allgememen und Vergleiclıenden Archaologie 9-10, Bonn 1990
Figs.I-2. Mezarlıkta ele geçmiş bulunan benzer çanak-çömlek önıekleri için bkz. 1984'de
Fig.18/278 ve Ö1990'da Fig.20/446-452

29 İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafıııdan desteklerımiş olan(Proje No. 623/150794)
proje çerçevesinde 3 dönem süresince geliştirilen kazılar sırasında sadece birçocuk iskeleti
(Sk.630=b.3415) 1. Mimari Tabaka'da ortaya çıktı. Aslında, bilinçli bir gömmeden ziyade
bir yapının tabanı üstünde ve enkaz altında ortaya çıkan bu mezar dışında başka gömüler
bulunmaması, Tepe lll'de yaşamışolaninsanların TepeI'i birmezarlık. alanı olarak kullan
mış olduklannı açıkça göstermektedir.
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Diğer taraftan, ortaya çıkartılan fırın, atölye gibi imalat yerlerinde
metalurjik faaliyetlere işaret eden örneğin pota, kalıp, maden külçesi gibi
araç-gereçlerle ham maddenin yer almaması, İkiztepe'de kültür katları ve
mezarlarda ele geçmiş çok sayıdaki arsenli bakır eserin'? imalatına yöne
lik olarak geliştirdiğimiz projemizin ikinci amacına ulaşılamadığını gös
terdi. Ancak, ele geçen zımpara taşı, biley taşı, filiz zenginleştirme taşı

gibi buluntular31 metalürjik faaliyetlerin İkiztepe'nin İlk Tunç III'de Te
pe III'de yapılmış olduğuna işaret olarak kabul edildi ve bu faaliyetlerin
söz konusu Tepe'nin henüz kazılmamış kesimlerinde gerçekleştirilmiş

olabileceği kanısına varıldı. Ayrıca, kutsal alanın sunaklı-fırının önünde
ele geçen alttan akıtacaklı pişmiş toprak küçük bir potanırr'" ergitme iş
leminin kutsanarak yapılmış olabileceğini düşündürdü,

İçlerinde ve çevrelerinde çanak-çömlekler" ile yığınlar halinde do
kumacılıkla ilgili, özellikle pişmiş toprak tezgah ağırlıkları", tarak sa,ıııa
rı3 5 ve ip çubuğu tutucularr" ve pişmiş toprak ve kemik ağırşaklarm? ele

30 O.Bilgi "Metal Objects from İkiztepe-Turkey". Beitrage zlil' Allgememen und
Vergleichenden Archöologie 6, BOlli11984 s 31-83 Figs.7-18; Ö. Bilgi, "Metal Obiects from
İkiztepe-Turkey". Beitrage zur Allgememen und Vergleichenden Archaologie 9-10, Bonn
1990 s. 119-201 Figs.3-20; Ö.Bilgi An Anthropomorphic Representation from İkiztepe

Turkey". Sıl/di di Paletnologia in onore di Salvatore M Puglisi, Roma ı 985 s 273-274
31 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılanmn 1995 Dönemi Sonuçları". XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı,

Ankara 1997 Cilt! s 146; Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılarnun 1996 Dönenıl Sonuçları", XiX Kazı

Sonuç/arı Toplantısı,Ankara, 1998
32 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1994 Dönemi Sonuçları". XVII. Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara 1996 Cilt i s 160 Resiın:12

33 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın i 995 Dönemi Sonuçları". XVIII. Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara 1997 Cilt i s 145 Resim: 5
34 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1996 Dönemi Sonuçları", XIX. Kazı Sonuçlan Toplantısı.

Ankara, 1998
35 bkz.vlkiztepe Kazilannın 1993 Dönemi Sonuçları". XVI. Kazı Sonuçlan Toplantısı, Ankara

1995 Cilt i s 143-144; Ö.Bilgi; "İkiztepe Kazılarının 1994 Dönemi Sonuçları". XVII. Kazı

Sonuç/arı Toplantısı, Aııkara 1996 Cilt 1 s 158; Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılanmn 1995 Dönemi
Sonuçları".XVlII.Kazı Sonuç/arı Tap/antısı,Ankara1997 Ciltl s. 146

36 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazı1annın 1995 Dönemi Sonuçları". XVIII. Kazı Sonuçlan Toplantısı.
Ankara 1997Ciltls 145-146

37 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılannın 1993 Dönemi Sonuçları". }(VI Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara 1995 Cilt i s 143-144; Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılanıun 1994 Dönenıl Sonuçları". XVII.
Kazı Sonuç/arı Toplantısı, Ankara 1996 Cilt 1 s 158,160; Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılarının 1995
Dönemi Sonuçları". XVlJI. Kazı Sonuç/arı Toplantısı, Ankara 1997 Cilt! s 146-147
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geçmiş olması atölye ve fırınların metal dışı eserlerin üretilmesinde kul
lanılmış olduklarını gösterdi. Yapı içlerinde de öbek öbek depolanmış

pişmiş toprak tezgah ağırhklarımn" görülmesi de Tepe III'ün bu kesimi
nin olasılıkla dokumacılıkla ilgili üretim yeri olduğuna ışık tuttu.

38 Ö.Bilgi "İkiztepe Kazılarının ı 993 Dönemi Sonuçları". XVI. Kazı Sonuçlan Toplantısı,

Ankara 1995 Cilt i s 143; Ö.Bilgi, "İkiztepe Kazılarının 1995 Dönemi Sonuçları". XVLLI.
Kazı Sonuç/an Toplantısı, Ankara 1997cm i s 147-148 Resim-I 1
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Tablo 4: 1262 adet pişmiş toprak çanak-çöınlekparçasınınform ve dönemlere göre dökümü
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Tablo 6: Boynuz (10), diş (3), kavkı (3) ve kemik (128) buluntunun dökümü
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Tablo 8: 17 adet tunç buluntunun cinslere göre dökümü
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Tablo 9: 847 adet Ilişmiş toprak buluntunun, cinslere göre dökümü
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Plan: 7
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GÖKÇEADA-YENİBADEMLİHÖYÜK
1996 YILI KURTARMA KAZISI

.. ,
Halime HURYILMAZ

Çanakkale ili, Gökçeada ilçesi Yenibademli köyü sınırları içinde yer
alan Yenibademli Höyük'te, Çanakkale Arkeoloji Müzesi adına, bilimsel
sorumluluğum altında, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nürı' izinle
ri ile arkeolojik kazılara başlanmıştır.

Yenibademli Höyük Kazısı Troia kazıları Başkanı Sayın Prof. Dr.
Manfred Korfmann, Gökçeada eski Kaymakam (halen Rize ili Vali Yar
dımcısı) Sayın Hasan Tütün ve Gökçeada Belediye Başkanı Sayın Halil
Rüştü Akgün tarafından maddi ve manevi yönden desteklenmiştir. Son
derece özverili çalışmalarla gerçekleştirilen kazımıza, her türlü ilgi ve
yardımlarını esirgemeyen Çanakkale Valisi Sayın Ekrem Özsoy'a, 5.
Komando Alayı ve Garnizonu eski Komutanı Sayın Albay R. Rıfkı

Durusoy'a, Hava Radar Mevzi eski Komutanı Sayın Albay Adnan
Yenigün'e, ilçe Özel idare Müdürü Sayın Nadir Kaplan'a başta Sayın

Güler Kıran olmak üzere Gökçeada Belediyesi'nin tüm elemanlarına ve
Orman işletmesi'nin tüm görevlilerine, Gökçeada Atatürk Anadolu Öğ-

* Yrd. Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ, H.Ü., Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı, Beytepe/ANKARA.
Yeııibademli Höyük'te kurtarma kazılan yapılabilmesi için gerekli izni veren dönemin
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Prof Dr. Engin Özgen'e ve Kazılar Şubesi ele
manlanna teşekkürübir borç biliriz.
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retmen Lisesi Müdürü Sayın İsmail Özcan'a, Tapu ve Kadastro Müdür
lüğü elemanları Sayın Salih Keremoğlu'na, Sayın Lütfi Özkan'a ve Sayın

Fikret Uçar'a, İda Harita Planlama Şirketi yetkililerine teşekkürlerimizi

sunmayı zevkli bir görev sayarız.

Kazımıza ayrıca Sayın Adem Kurt ve Sayın Adem Akova (Öztaş İn

şaat), Sayın Fazlı Yıldırım (Yıldırım İnşaat), Sayın Feyyaz Yalçın

(Creative Nucleus Photo Desing), Sayın Sadettin Aşkın (Karanlık Oda
Fotoğraf Limited Şirketi) ve Sayın Recep Erden de maddi ve manevi
destek sağlamışlardır. Kendilerin şükranlarımızı sunmayı borç biliriz.

Yenibademli Höyük kazısı meslektaşlarımızdan Troia kazıları Baş

kanı Prof Dr. Manfred Korfmann ve ekibi, Prof Dr. Işın Aydemir (Yıl

dız Teknik Üniversitesi), Prof Dr. İsmet Ağıryılmaz (Yıldız Teknik Üni
versitesi), Yrd. Doç. Dr. Rafet Dinç (Adnan Menderes Üniversitesi), So
ner Ateşoğulları (Troia kazıları bakanlık temsilcisi), Mustafa Sevim (Ça
nakkale Kültür Müdürü) ve konuya büyük ilgi duyan ada halkı tarafından

ziyaret edilmiştir.

l-HÖyü6ÜNKONUMU

Yenibademli Höyüğü, Kaleköy'ün (Kastro) 1.7 km. güneybatısında,

Çınarlı ilçe merkezi ile Kaleköy'ü birbirine bağlayan asfalt yolun batı

sında, Büyükdere Vadisi'nde (Pafta No.l, Parsel No. 39) yer almaktadır

(Resim: i). Güney kesimleri eski, kuzey kesimleri yeni alüvyonlarla kap
lanmış olan vadinin içinden akan Büyükdere 13 kın. uzunluğundadır.

Büyükdere Vadisi'nin en eski yerleşim yerini temsil eden Yenibademli
Höyük, kuzey-güney yönünde 130 m., doğu-batı yönünde ise yaklaşık

120 m. uzunluktadır. Höyüğün deniz seviyesinden yüksekliği 18.01 m.ye
ulaşmaktadır.

2- KURTARMA KAZlSININAMAÇLAR!

Gökçeada ilçesinde halen kullanılmakta olan hava alanının yetersiz
kalması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı tarafından genişletilmesine karar
verilmiştir. Bu proje çerçevesinde hava alanının kuzeydoğu yönündeki
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yaklaşma sahası içinde kalacak olan bu höyükte kurtarma kazılarının

başlatılması zorunlu hale gelmiştir.

YenibademIi Höyük'te 1996 yılı çalışmalarımız şu amaçlar doğrııltusunda
planlanmıştır:

i. Gökçeada'da ilk arkeolojik kazıların başlatılması.

2. Uzun yıllardan beri höyük yüzeyinde sürdürülen tarımsal faali
yetlerin durdurulması yoluyla tahribatın önlenmesi.

3. Tarih öncesi dönemleri hemen hemen hiç bilinmeyen Gökçea
da'nın kültür sürecinin belirlenmesi.

4. Höyük'te genel yerleşme planı ve yapıların dağılım düzeni ile il
gili bilgilerin belirlenmesi.

5. Açığa çıkarılacak yapıların planlarının tabakalara göre değişip,

değişmediğinin incelenmesi.

6. Stratejik bir konuma sahip olan ve deniz ticaret yolları üzerinde
yer alan ada ile Batı Anadolu, Güneydoğu Avrupa, Kıta Yunanistan ve
Ege Denizi adaları arasında kültürel ilişkilerin aydınlatılması.

3. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

1996 yılı kazı çalışmalarımız 5 Temmuz tarihlerinde kazı kamp ve
malzemesinin hazırlığı ile başlamış ve 4 Eylül tarihinde son bulmuştur'.

2 Kazı ekibiaşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Yrd. Doç Dr. Halime Hürvıhnaz: Kazının bilim
sel sorumluluğunu, arazide kazı yöntemini, mimari çizimleri, arazi ve kazı evinde küçük
buluntulann fotoğraflandırılmasını, atölye çalışmalarım ve parasal yönetimi üstlenmiştir.

Restorasyon çalışmalan H Ü. yüksek lisans öğrencisi Funda Gük tarafından, arazi çalışmala

n H.Ü. Yüksek lisansöğrencisi İbrahim Tufan, kazı evi kamp yönetimi ve bulunttı çizintleri
H.Ü. lisans öğrencileri Meltem Coşkun ve Özlem Akdoğan tarafından yürütülmüştür. Kazı

ya kısa süreli olarak H.Ü. lisans öğrencilerinden Cüneyt Tanrıverdi. Eınrah Kavak, Yücel
Keskin, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Sedat Altıııe1 ve Hayrullah Kesınegülü katıl

mışlardır. Son derece özveri ile çalışarak kazıya katkıda bulunan tüm öğrencilerimize en İç-
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Bu ilk kazı mevsiminde Yenibademli Höyük'te yürütülen çalışmalar' altı

grupta toplanabilir:

A. Temizlik çalışmaları

B. Topografya çalışmaları

C. Yüzeyden buluntu toplama çalışmaları

D. Kazı çalışmaları

E. Küçük buluntu çalışmaları

F. Analiz çalışmaları

A. Temizlik Çalışmaları

Yenibademli Höyük, yıllarca kaderine terk edilmiş olduğundan do
ğal tahribata uğramıştır. Bunun yanı sıra ı 968 yılında adaya yerleşen bazı

aileler, hayvan sütülerini höyük üzerinde otlatarak ve höyüğün bir bölü
mü üzerine ahır yapmak suretiyle yapay tahribata da neden olmuşlardır.

Höyüğün güneyinde yer alan iki konutun inşaatlarında kullanı lan taşların

büyük bir bölümü, tarımsal faaliyetler sırasında höyüğün yapı katlarından

sökülmüştür. Ayrıca höyüğün doğu, batı ve kuzey yönlerinde sürdürülen
bu tür faaliyetler tahribatı hızlandırıcı rol oynamışlardır.

Kazıya başlamadan önce otlarla kaplı batı teras ve höyüğe gırışı

sağlayan rampa görünümlü iki alanda temizlik çalışmaları yapılmıştır. Bu
çalışmalar sırasında sileks uç, çekirdek ve çanak çömlek parçaları top
lanmıştır. Ayrıca hayvan kemikleri de ele geçirilmiştir. Elde edilen bu
luntular, türlerine göre sınıflandırılmışlar ve depolanmışlardır.

ten teşekkürterimi sunanın. Kazıya Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nden Müdür Vekili Reyhan
Körpe kısa aralıklarla katılmışlardır.

3 Yenibademli Höyük 1996 yılı çalışmalarıııdan elde edilen sonuçlar, 13-ı 9 Eylül 1997 tarih
lerinde Urla'da düzenlenen "Tarih Öncesi Çağlarda Ege" konulu uluslararası sempozyumda
sunulmuş olup, ayrıntılı bildiri metni baskıya verilecektir,
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B. Topografya Çalışmaları

Yenibademli Höyük'te kazıya başlamadan önce, çağdaş kazı siste
mine göre çalışabiirnekamacıyla, höyüğün topografik planı çıkartılmıştır.

Gökçeada Tapu ve Kadastro Müdürlüğü elemanlarınca ayrıntılı ölçüm
çalışmaları yapılmış ve höyüğürı merkez, doğu, kuzey ve batı teraslarına

poligon taşları yerleştirilerekyükseklikleri hesaplanmıştır. Daha sonra bu
ölçümler İda Harita Planlama Şirketi'nde değerlendirilmiş ve höyüğün

topografik planıhazırlanmıştır (Resim: 2).

Kazının yapılacağı alanlarda kareler oluşturabilmek amacıyla, höyük
kuzey-güney ve doğu- batı yönlerinde yirmişer metre ara ile eksenlere
ayrılmıştır. Enine eksenlere A-I harfleri,' boyuna eksenlere ise 1-14 ra
kamları verilerek bir karolaj sistemi oluşturulmuştur (Resim: 3).

C. Yüzeyden Buluntu Toplama Çalışmaları

Höyük yüzeyinden toplanan çok sayıda keramik parçaları, sileks alet
ve yongalar, taş baltalar ve kemik aletler değerlendirilmiştir. Höyüğün

batı terasında Eski Tunç çağı'na ait kap parçalarının çok yoğun olması,

yüzeyin hemen altında Eski Tunç çağ tabakalarının var olduğu izlenimi
ni vermiştir. Daha çok Ege dünyasından4 tanınan ve benzerlerinin Limni
(Lemnos) adasında yer alan Poliochnis yerleşim yerinin mavi tabakasın

da, Batı Anadolu'da Kıımtepe'de" ve Menernen/Höyücek'te" görüldüğü,

sap kısmında çift deliği olan bir kil kanca parçası", batı terasta ele geçen
yüzey buluntuları arasında yer alır.

4 H.-J. Weisshaar, "Aegaeische Tonanker", Mitteilungen des Deutschen Archaelogischen
Institut AtlıenischeAbıeilımg95, 1980, s. 33 vd.

5 L. Bemabô-Brea, Poliochni I, 2. Cittiı preistorica nell 'isola di Lemnos, Roma, 1964, Lev.
83, g.

6 M. Korfuıann, Ç. Girgin, Ç. Morçöl, S. Kılıç, "Kumtepe 1993. Bericht über die
Rettungsgrabung", Studio Troica 5,1995, s. 287, şek. 41, 7.

7 M.S. Şenyürek. E. Şenyürek, 1-1. Gültekin, A. Dönmez, "Larisa Civannda Höyücek'te Yapı

lan Sondaj", Belleten 55, 1950, s. 490, Lev. XLIX, res. 24, c.
8 Yenibademli Höyük'te ele geçen örneğin konınan yüksekliği 6.7 cm. sap genişliği 2.4 cm.

olnp, tek taraflı kanca biçimindedir. Çilt taraflı kanca biçiminde olan ve kil çapa olarak la-
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Yüzeyden toplanan buluntular değerlendirildikten sonra, olanaklar
ölçüsünde ana toprağa veya anakayaya en kolay ulaşabileeeğimiz batı

terasta ve höyüğün güneyinde kazı çalışmalarına başlanılmıştır.

D. Kazı Çalışmaları

1996 yılı çalışmaları höyüğürı batısında E9 ve güneyinde Fll
plankarelerinde olmak üzere, iki farklı açmada gerçekleştirilmiştir.

1. E 9 Açmasındaki Kazı Çalışmaları

Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalarda, yüzeyden toplanan 1. Troia
devri keramik parçalarında başka, bu devre ait mimari kalıntılara açıklık

getirmek ve bu yerleşirnin karakterini belli ölçüde saptamak amaç edi
nilmiştir.

E 9 Açması'nın batı kesimi otlardan temizlendikten sonra, yüzeyden
yaklaşık bir metre derinde orta büyüklükte taşlardan yapılmış bir savun
ma suru dolgusu ile karşılaşılmıştır. Söz konusu surun batı yönündeki dış

sınırını oluşturan taşlar, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan düzgün
bir sıra halinde tespit edilmiştir (Resim: 4). Surun taş dolgusunun üzerin
deki toprakta, ip delikli tutamaklı minyatür bir kapak ve çok sayıda kap
parçaları ele geçmiştir.

E 9 Açması' nın doğu yarısında, yüzey toprağının yaklaşık 0,15 m.
altında ilk mimari kalıntılara ulaşılmıştır. Güneybatıdan kuzeydoğuya

doğru uzanan en az 7 m. uzunlukta ve 4.40 m. genişlikte olan dikdört
gen bir yapıya ait duvarlar, ikili olarak karşılıklı dizme ve aralarının ufak
taşlarla doldurulması suretiyle inşa edilmiştir (Resim: 5).

En az dört yapı evresiyle temsil edilen bu dikdörtgen yapının içinde,
üzeri yer yer kırmızı kil ile kaplanmış tabanıara rastlanmıştır. Aynı yapı-

nunlanan Anadolu'daki ilk örnekler, Liman Tepe'den bilinmektedir. Bkz. A. Erkanal.
"Klazomehai/Liman Tepe Kazılannda Ele Geçen Kil Çapalar", Anadolu Araştırma/arı, X,
1986, s. 183 vd.
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nın hemen hemen ortalarına denk düşen kül1ü bir alanda, doğu yarısı

taşlarla çevrilmiş ve içinde yoğun olarak kül artıklarının bulunduğu ocak
yeri açığa çıkartılmıştır. Söz konusu yapının içinde, kuzeybatı köşede

yüzey toprağının yaklaşık bir metre altında, ilk defa anakayaya ulaşıl

mıştır. Böylece batı terastaki yapıların anakaya üzerine kurulduğu anla
şılmıştır. Dikdörtgen yapının gerek kısa duvarına ve gerekse uzun du
varlarına ait taşların, bina içine doğru kuvvetlice kaymış olması, bir düş

man istilasından çok, adada meydana gelen doğal bir felaketle ilişkili

görülmektedir. ı 996 yılı kazı çalışmaları sırasında dikdörtgen yapıya ait
herhangi bir kapı boşluğuna veya eşik taşına rastlanmamıştır.

E9 Açması'nın güneydoğu köşesinde dikdörtgen yapının uzun duva
rına paralel görünen dağınık durumda taş kümelerinin arasında tespit
edilen birbirinden ı .20 m. uzaklıkta iki söve taşı ve aralarındaki kapı

boşluğu, bu alanda ikinci bir yapının varlığını ortaya koymuştur. Yüzeye
yakın olan bu ikinci yapıya ait mimari kalıntılar genelolarak bir mimari
bütünlüğü oluşturacak düzeyde ele geçirilememiştir. Kuzeydoğu

güneybatı istikametinde uzanan bu taş kümelerinin altında, dikdörtgen
yapının uzun duvarına paralelolan 2.20xO.92 m. boyutlarında, büyük bir
taş plaka açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Aynı alanda derine inildiğinde,

açmanın doğu profiline yakın, ahşap direk deliğini çevreleyen ufak taşlar

ve fonksiyonu tam olarak anlaşılamayan, yarısı büyük taş plakanın altın

da kalan at nalı biçiminde, içinde kömür taneciklerinin görüldüğü bir
konstrüksiyon ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7).

Dikdörtgen yapının doğu yönündeki uzun duvarının en alt sıra taşla

rına ulaşabilmek amacıyla, büyük taş plakanın kuzeydoğusunda üçgen bir
alanda derinleşilmiştir. Bu alandaki çalışmalar sırasında üst üste on sıra

taştan oluştuğu anlaşılan uzun duvarın, güneybatıya doğru alçalarak de
vam ettiği saptanmıştır. İnşa edildiği dönemde arazinin topografik yapı

sına uydurulan bu dikdörtgen yapının uzun duvarının altında, yeni bir
kültür tabakası belirlenmiştir. Çalışılan alanın çok dar olması nedeniyle,
bu yeni kültür tabakasına ait olabilecek mimari kalıntılara rastlanılama

mıştır. Fazla kalın olmayan bu kültür tabakasının da altında, anakayaya
ulaşılmıştır.
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E9 Açması'nın kuzeydoğu alanında gerçekleştirilen çalışmalarda yü
zey toprağının 0.08-0. LO m. altında, yapımında orta büyüklükte taşların

kullanıldığı, içinde yanmış hayvan kemikleri ve midye kabuklarının bu
lunduğu ocak ortaya çıkartılmıştır. Ocağın yer aldığı birinci taban seviye
sinin altında ise, bir direk izi ve bunun etrafını çevreleyen taşlar açığa

çıkartılmıştır. Ocağın yer aldığı birinci taban seviyesinin altında ise, bir
direk izi ve bunun etrafını çevreleyen taşlar açığa çıkarılmıştır. Dikdört
gen yapının dışında güneydoğu alanda olduğu gibi, kuzeydoğu alanda da
0.98 x 0.62 m. boyutlarında düz bir plaka taşı ele geçmiştir (Resim: 8).
Aynı alanda dikdörtgen yapının temel seviyesi altında, açmanın doğu

profiline yakın 0.08 m. çapında karbonlaşmış bir direk tespit edilmiştir.

E9 Açması'nın kuzeydoğu alanında anakayaya ulaşmak amacıyla

yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, bir bölümü açmanın kuzey profili
içinde saklı kalan ve anakaya üzerine oturtulan ikinci bir plaka taşı açığa

çıkarılmıştır. Söz konusu alanın güneydoğu köşesinde ise, anakaya
traşıanarak içine oturtulmuş orta büyüklükte taşların arasında, çok sayıda

irili ufaklı sapan taşları bulunmuştur (Resim: 9).

2. F II Açması 'ndaki Kazı Çalışmaları

Akropol olarak adlandırdığımız höyüğün merkez alanına, girişi sağ

layan rampa kesiminde i 996 yılında toplam i 2 gün çalışılmıştır. F i i
Açması'ndaki çalışmaların amacı, akropolü saran ve kısmen görülebilen
güneydeki sur taşlarının açığa çıkartılmasının yanı sıra, sur bedeninden
güneybatıya doğru a1çalarak devam eden taş döşemeli yolun rampa olup
olmadığını araştırmaya yöneliktir.

Açmanın kuzeydoğu köşesinde, yüzey toprağının hemen altından

başlayan taş döşemeli rampanın yapımında, orta büyüklükte taşlardan

çok, ufak taşların kullanıldığı anlaşılmıştır. Yaklaşık 3 m. genişlikte olan
rampanın her iki tarafı korkuluk duvarlarına ait taş temel ile sınırlandı

rılmıştır. Korkuluk duvarlarına ait temellerden batıdaki, doğudakine göre
çok daha iyi korunmuştur. Batı korkuluk duvarına ait temelden başlaya

rak güneybatıya doğru uzanan ve yer yer kiklopik taşların korunduğu

temel kalıntısı, olası bir bastiona işaret edebilecek karakterdir. Rampanın
batı korkuluk duvarına ait taşlar, akropolü güney yönden saran sur bede-
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nine yaslanmış durumdadır. Bu özellik rampanın kuzeybatı köşesinde

çok daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır (Resim: 10). Akropolün güney
batı kesiminde köşe yapan surun, bir taraftan kuzeye, diğer taraftan da
batı terasın güneyine doğru devam ettiği tespit edilmiştir.

E. Küçük Buluntu Çalışmaları

İlk kazı mevsiminde Yenibademli Höyük buluntularının kayıt işleri

planlandığı şekilde yürütülmüştür. E 9 Açması'nın buluntuları arasında

sileks yongalarından başka, dilgi ve kazıyı cı türü aletler de yer almıştır.

Höyük'te sileks ok uçları sadece iki örnek ile temsil edilmiştir. Yassı ve
sap delikli taş baltaların (Resim: ll) yanı sıra alt ve üst öğütme taşları

çoğunluktadır. Öğütme taşlarının çokluğu, höyükte yaşayanların tahıl

üretimine büyü önem verdiklerini ortaya koymuştur.

Taş endüstrisine paralelolarak, kemik alet endüstrisinin de geliştiği,

ele geçen çok sayıda bızlar ve iğnelerden anlaşılmıştır. Yenibademli Hö
yük'te bulunan çeşitli hayvanlara ait kemikler ve boynuzlar, yerleşmeci

lerin besin ekonomisinde hayvansal proteine ne denli önem verdiklerini
ortaya koymuştur. E 9 Açması'ndan toplanan küçük ve büyük baş hay
vanlara ait kemikler ve boynuzlar, bir yandan Eski Tunç Çağı'nda doğal

çevrenin ve bitki örtüsünün zengin olduğunu ortaya koymakla kalmamış,

diğer yandan da dönemin faunasına ışık tutmuştur.

Taş ve kemik endüstrisinin yanı sarı, Yenibademli Höyük sakinleri
nin madencilikle de uğraştıkları ele geçen bronz veya bakır iğnelerden

(Resim: 12), bronz bir bıçak parçasından ve bir potadan (Resim: 13) anla
şılmıştır.

Şimdilik sayıları beşi geçmeyen figürinler birbirinden farklı ve öz
gün bir anlayış içinden betimlenmiş olup, höyükteki yerleşimcilerin sanat
anlayışlarını ortaya koymaları bakımından önem taşımaktadırlar (Resim:
14).

Küçük buluntuların yanı sıra, dikdörtgen yapının içinde veya dışında

açığa çıkartılan çok sayıda 1. Troia Devri çağdaşı kap parçaları (Resim:
15), Troia kültürünün sadece Kuzeybatı Anadolu ile sınırlı kalmadığını,
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bu kültürün Ege Denizi adalarında Samothrake' den sonra Gökçeada' da
da varlığını ortaya koymuştur.

FII Açması'nda rampanın döşeme taşları arasında ele geçen kap
parçaları, M.Ö. 2. binin 2. yarısına tarihlendirilmiştir. Bezemesiz örnek
lerden başka, yerel üretim olan boya bezekli Myken kap parçalarına da
rastlanılmıştır. Keramik parçaları arasında birkaç tane ithal Myken boyalı

örneklerin bulunması, bu merkezin M.Ö. 2. bin Ege deniz ticaretinde bir
yeri olduğuna işaret etmektedir.

F Analiz Çalişmalan

Yenibademli Höyük'ün jeolojik yapısı ve bitki örtüsü hakkında ay
rıntılı bilgi edinebilmek amacıyla, E 9 Açması'nın çeşitli alanlarından

sediman örnekleri ve tohum taneleri alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda hö
yük sakinlerinin besin kaynaklarına ve ekolojisine açıklık getirecek olan
kemik ve sediman örnekleri, uzman kişilerin incelemesine sunulacaktır.

4. SONUÇ

Yenibademli Höyük'te gerçekleştirilen ilk kazı çalışmaları henüz bir
yıllık olmasına karşın, ele geçen zengin buluntu envanteri, bu yerleşirnin

önemine işaret etmektedir. İlk gözlemlere göre höyüğürı çok az bir bölü
mü kazılmış olmasına karşın, akropolün bir sur ile çevrelendiği ve yer
leşmeye girişin bir rampa ile güneybatıdan sağlandığı anlaşılmıştır. Batı

teras üzerinde yer alan ve ayrı bir sur ile çevrelendiği belirlenen yapılar

dan, 1996 yılında açığa çıkarılan dikdörtgen yapının, içinde ve çevresin
de ele geçen küçük buluntulara göre, bir atölye olarak kullanılmış olabi
leceği düşünülmektedir.

Höyükte iki bağımsız alanda yürütülen çalışmalar, bu merkezin M.Ö.
3. binde ve M.Ö. 2. binde yerleşime sahne olduğunu ortaya çıkarmıştır.

M.Ö. 3. binde bu yerleşirnde yaşayan insanların keramik, taş alet ve si
lahlar, kemik aletler ve madeni eserler ürettikleri kanıtlanmıştır. Yüzeyde

366



ele geçen bir kil kanca parçası" Gökçeada'nın bu dönemde Batı Anadolu
ve Ege kültürleriyle olan ilişkilerine ışık tutmaktadır. E 9 Açması'nda

bulunan keramik kaplar da adanın kuzeybatı Anadolu Eski Tunç kültürü
nün bir parçası olduğunu ortaya koymaktadır. Küçük buluntular arasında

önemli bir grubu oluşturan figürinlerin kırık parçalar halinde yapı temel
lerinde ele geçmesi, bunların adak figürini olarak yapı temellerine bıra

kılmış olabileceklerini düşündürmektedir.'

F ı i Açması'nda açığa çıkarılan taş döşemeli rampa ve bu rampanın

taşları arasından toplanan yerel boyalı Myken kap parçaları arasında bu
lunan ithal Myken parçaları, Gökçeada'nın Geç Tunç çağ Ege deniz tica
retinin bir parçası olduğunu kanıtlamış bulunmaktadır.

Yenibademli Höyük kazısı, sadece adanın kuzeydoğusunda bir
Prehistorik yerleşmenin varlığını ortaya koymakla kalmamış, aynı za
manda da Kuzey Ege Denizi adalarında karşımıza çıkan Myken etkinlik
lerinin görüldüğü merkezlere bir yenisinin de katılmasına neden olmuş

tur.

Kazılar ilerledikçe, Yenibademli Höyük'te Eski Tunç çağ kültürü
nün daha iyi bir değerlendirmesinin yapılacağı ve Gökçeada'nın Ege
dünyasındaki konumu nedeniyle Anadolu, Ege adaları ve Güneydoğu

Avrupa kültürleri arasında ticarette ve 'kültürel etkileşirnde üstlendiği

rolün açığa çıkartılacağı kuşkusuzdur.

9 1996 yılında yüzeyde ele geçen ve tek örnekletemsil edilen kil kanca örneğine benzer. sap
kısmında çin deliği olan örnekler, 1997 yılı kazı çalışmaları sırasında Eski Tunç katların İ

çindebulunmuşlardır.
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1996 LİMAN TEPE KAZıLARı

Hayat ERKANAL*

İzmir Körfezi'nin güneybatısında, Karantina Adası'nın tam karşısın

da bulunan Liman Tepe'de, Prehistorik yerleşirnin bir kısmı ve
Prehistorik liman tesisleri günümüzde su altında kalmıştır. İzmir' e bağlı

Urla ilçesinin İskele Mahallesi'ndeki bu merkezde 1992 yılından beri
yürütülen çalışmalar sonucunda Erken Tunç çağı lI'ye ait bir iç kale ve
bir aşağı şehir tespit edilmiştir'. Erken TunçÇağı dışında ayrıca Geç
Kalkolitik Çağa, Orta Tunç Çağı'na ve Geç Tunç Çağı'na ait önemli
mimari kalıntılar da açığa çıkanlmıştır",

Bir yarımada olarak Ege Denizi içlerine uzanan Liman Tepe, bilin
diği gibi İzmir-Çeşmealtı yolu tarafından ikiye bölünmektedir (Çizim: 1).
Arkeolojik kazı çalışmaları Liman Tepe' de bu yol göz önüne alınarak

güney ve kuzey kazı alanları şeklinde iki kısımda ele alınmaktadır. Gü-

*

2

Prof Dr. Hayat ERKANAL AD., Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü 06100 Sıhhiye-ANKARA

Hayat Erkanal. "Early Bronzc Age Urbanization İn the Coastal of Western Anatclia",
Hausing and Settlement in Anatolia. A. Histarical Perspective, yay. Haz. Y. Sey, İstanbul

ı966,76-79.

A Erkanal ve HErkana!, "Vorbericht über die Grabungen 1979 im pıahistorischen

KlazomenailLiman Tepe", H.ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi lll, Ankara 1983, 163-183; H.
Erkanal ve H. Hüryıhnaz, "1992 Liman Tepe Kazılan", Xv. KSTI,Arıkara 1995, 263-279,H.
Erkanal ve S. Günel, "1993 Liman Tepe Kazası",XVl. KSTl,Ankara 1995, 263-279, H.
Erkanal ve S. Güne], "1994 Liman Tepe Kazıları", XVII KST I, Ankara 1996, 305-327, H.
Erkanal ve S. Günel, "1995 Liınantepe Kazılan",XVIII. KST l, Ankara 1997, 231-260.
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ney kazı alanı dendiğinde İzmir-Çeşmealtı yolunun güneyinde bulunan
bölge, kuzey kazı alanı dendiğinde ise aynı yolun kuzeyinde kalan bölge
kastedilmektedir.

Daha önceki yıllarda sürdürülen çalışmalar sonucunda güney kazı

alanında Erken Tunç çağı II'ye ait bir savunma sistemi ve gene aynı dö
neme ait 3 safhalı aşağı şehir mimari kalıntıları tespit edilmiştir. 1995
yılında olduğu gibi 1996 yılında da güney kazı alanında çahşılmarrnştır.

Bunun başlıca nedeni anayolun hemen güneyinde bulunan Erken Tunç
çağı II savunma sistemine ait bastionun yoldan geçen ağır araçların o
luşturduğu titreşimden etkilenmesidir. Bu alanda kazı çalışmalarına de
vam edilecek olursa, önündeki toprak destek kalkacağından bastion taşla

rında kayma ve çökıne olabilecektir. Bu anayolun kaldırılması için Urla
Belediye Başkanı tarafından bir çalışma başlatılmıştır. Ancak bu çalışma

olumlu sonuç verirse güney kazı alanındaki çalışmalara devam edilebile
cektir.

Kuzey kazı alanında 1996 yılında gerçekleştirilen çalışmalar', daha
çok 1995 yılında başlatılan çalışmaların devamı mahiyetindedir". Bu a
landaki çalışmalar dört farklı yerde gerçekleştirilmiştir.

3 ] 996 yılı kazı çalışmalan Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü, Institute
forAegean Prehistory (]NSTAF), A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türk Tarih Ku
ruınu tarafındmı desteklenmiştir. Tüm bu kunıın yetkililerine kazı kurulu olarak candan te
şekkuı- ederiz. Urla Belediye Başkanlığı heryılolduğu gibi 1996 yılında da maddi, manevi
her türlü desteği sağlamış, çalışmalann aralıksız devanunda büyük roloynamıştır. Başta

Belediye Başkanı Av. Bülent Baratalı olmak üzere tüm Urlu Belediyesi mensuplanna ayrıca

teşekkürübirborç biliriz.
4 1996 Liman Tepekazı çalışmalanna katılan kurul üyeleri: H.Ü. Edebiyat Fakültesi öğretim

üyeleri Prof. Dr. Annağan Erkanal, Yıırd. Doç. Dr. Sevinç Günel; Atatürk Ü. Edebiyat Fa
kültesi Öğretim Üyesi Yad. Doç. Dr. Serdar Girginer, İzmir Arkeoloji Müzesi Uzmanı Ar
keolog Mehmet Türkmen; A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araş. Gör. Vasıf Şahoğlu;

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Araş. Gör. Ayşegül Aykurt; Arkeolog Kadir Büyükulusoy. Arkeo
log Hülya Kayapınar. Arkeolog Özlem Süzen, Arkeolog Özlem Tütüncüler, Arkeolog Özer
Yılmaz, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencileri Dilever Atmaca, Nesrin
Demirhan, Nuray Demirtaş, Evrim Güzey, Dilek Karakızlı, Görkem Koç, Ozan Corrado
Rijvec, Fatma Şahin, Zeynep Yılmaz; ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi Öncü Başoğlan.

H.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Tolga Sanaslan; Ege Ü. Edebiyat Fakültesi öğrencileri

Oğuz Bestancı. Tayfun Caymaz, Hakan Kale; Atatürk Ü. Edebiyat Fakültesi öğrencileri
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1. Geç Tunç çağı Kuyusu;

2. Erken Tunç çağı II'ye ait "Koridorlu Ev" olarak tanımlanan bü
yük yapının bulunduğu alan (Çizim: 1/2);

3. Erken Tunç Çağı I' e ait savunma sisteminin bulunduğu alan (Çi
zim: 1/1);

4. Yerleşirnin deniz altında kalan bölümü.

GEÇ TUNÇ ÇAGI KUYUSU

Kuzey kazı alanının güney bölümü içinde 1994 yılında ortaya çıka

rılan Geç Tunç Çağı kuyusunda Miken kültürünü yansıtan buluntular
tespit edilmiştir'. 1994 yılında kuyu tabanı delinerek bir Geç Kalkolitik
Çağ tabakasına girilmiştir. 1996 yılında aynı tabakaya yönelik derinleşme

çalışmalarınadevam edilmiş, -2.50 m. seviyesine ulaşılmıştır''.

ERKEN TUNÇ ÇAGI II 'YE AİT "KORİDORLU EV" OLARAK
TANıMLANANBÜYÜK YAPININ BULUNDUGU ALAN

1994 yılında kuzey kazı alanının kuzeyinde depo olarak kullanılan

bir koridor mekanı açığa çıkarılmıştır. 1995 yılı çalışmaları sonucunda
koridor uzamış ve ikinci bir koridor mekanı açığa çıkmıştır7 1996 yılında

bu koridorun karşıtı mekanları tespit etme amacıyla, 5x15 m. lik bir a
landa Orta TuD'ç Çağı tabakaları kaldırılmış ve daha derin seviyelere i
nilmiştir (Çizim: 1/2).

Banu Canbolat, Çetin Erbenzer, Seınra İrtürk, Asena Kızılaslanoğlu, Nur Özyazıcı. İzmir

Arkeoloji Müzesi Uzmanı Arkeolog Hüseyin Teaman kazı çalışmalarına Kültür Bakanlığı

temsilcisi olarak katılmıştır.

5 H.Erkanal ve S.Güne!,"1993 Liman Tepe Kazısl",XVI. K5TI, Alıkura 1995, 264-265, Res.
2-3, Şek. 2-3.

6 Seramik örneklerinin yanı sıra ~~e geçen ağaç parçalan Comeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Peter Ian Kuniholm'agerekli araştirmalar içinteslim edilmiştir.

7 H.Erkanal, "Early BronzeAge Urbanizetion in the Coastal ofWestem Anatolia", Halising
and Settlement (n Anatolta. A. Histoncal Perspective, yay. Haz. Y. Sey, İstanbul 1996, 77
78.
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Orta Tunç çağı

1995 yılında,kazı alanının en kuzey kesiminde, Orta Tunç çağı kül
tür tabakasının 3. mimari tabakasına ait kuzeybatı-güneydoğu istikame
tinde gelişen bir taş duvar açığa çıkarılmıştır. Bu duvarın uzunluğu 9,40
m. dir. Düzensiz iri boy taşlarla inşa edilen bu duvar, güneye doğru dik
açı yaparak 5.60 m. uzunluğunda devam etmektedir. Büyük bir yapıya

ait olan bu uzun duvarın güneyinde ara duvarlarla küçük mekanlar oluş

turulmuştur. Bu küçük mekanların tabanıarı küçük taş parçalarıyla kap
Ianmıştır. 1996 yılında bu küçük mekanların bulunduğu bölgede, yani
uzun duvarın güneyinde gerçekleştirilen derinleşme çalışmaları sırasında

aynı kültür tabakasının 4. mimari tabakasına ait iki saflıa tespit edilmiştir.

Birbirleriyle bağlantılı olmayan ve bir mimari bütünü yansıtmayan muh
telif duvar kalıntılarıyla temsil edilen bu saflıalarda çok sayıda ocak ve
fırın tabanı görülmektedir. Ocak ve fırın tabaniarı en alttaki kül tabakala
rıyla, taş ve seramik parçalarından oluşan tabanlarıyla en üstteki kalın

taban sıvalarıyla Liman Tepe geleneğini temsil etmektedir. Gerek duvar
kalıntıları ve gerekse ocak ve fırın tabanıarı Orta Tunç çağı 4. mimari
tabakasını yeterli düzeyde tanıtamasa da, ele geçen seramik örnekler dö
nemi açık bir şekilde karakterize etmektedir. Bu mimari tabaka seramik
örnekleri arasında çok sayıda insan yüzlü kap parçaları görülmektedir.
Tabakaya özgü seramik tekniğiyle üretilen bu tür parçalarda kaş, kabart
ma yay şeklinde, burun gene kabartma çubuk şeklinde, göz ise küçük bir
oyuk şeklinde ifade edilmiştir. Bu tür insan yüzlü kap parçaları Liman
Tepe' de, bağlı oldukları devirlerin özelliklerinde, 2. binin her saflıasında

karşımıza çıkabilmektedir.

Orta Tunç çağı'nın 4. mimari tabakası altında çok kalın ve yaygın

bir taş dolgu görülmektedir. Çok iri düzensiz taşlardan oluşan bu dolgu
daha önceki yıllarda da aynı bölgede derinleşilen alanlarda tespit edil
miştir. 3.48 m. seviyesinde başlayan dolgu yer yer 1.5 m. derinliğe u
laşmaktadır. Bu dolgunun içinden hem Orta Tunç Çağı 4. mimari tabaka
sı, hem de Erken Tunç Çağı III seramik örnekleri bir arada bulunmakta
dır.
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Erken Tunç çağı II

Erken Tunç çağı II' nin 1. mimari tabakası kazı alanının kuzeybatı

sında taş dolgu altında ortaya çıkarılmıştır. Burada kuzey-güney ve doğu

batı istikametlerinde uzanan iki duvar birbirini dik açı yapacak şekilde

kesmektedir (Resim: 1). Kuzey-güney istikametinde uzanan duvarın u
zunluğu 3 m.dir. 0.64-0.53 m. kalınlığında olan bu duvarın korunan yük
sekliği 0.20 m.dir. Bu duvar kuzeye doğru kazılmayan alan içinde devam
etmektedir. Levha halindeki kireç taşlarıyla inşa edilen bu duvar, batıdan

diğer duvara, kuzey-güney doğrultusundauzanan duvara bağlanmaktadır.

1.30 m. uzunluğundaki bu ikinci duvar da aynı teknikte ve aynı tür mal
zemeyle inşa edilmiştir. İkinci duvar uzun duvara 0.60 m. geriden bağ

lanmakta, dolayısıyla kuzey-güney istikametinde uzanan duvarın güney
ucu bir ante çıkıntısına dönüşmektedir. Burada bir uzun duvarı ve ön
cephe duvarı açığa çıkarılan megaran türü bir yapı söz konusudur. Bu
yapının sadece bir köşesi 1996 yılında açığa çıkarılmış olup, diğer esas
kısmı kazılmayan alan içinde kalmıştır. Bu mimari kalıntının doğusunda

ayrıca taş döşeme kalıntıları tespit edilmiştir.

Erken Tunç çağı II'nin 1. mimari tabakasından ele geçen iki idol ör
neği devrin din anlayışına açıklık getirmektedir. Bu idollerden birincisi
seramik olup baş kısmından ve belinden kırılmıştır. Kollar birer çıkıntı

şeklinde belirlenmiştir. Yuvarlak omuzları bele doğru incelmektedir. Ha
fif yuvarlak kabartı şeklinde ifade edilen göğüslerden ancak biri koruna
bilmiştir. Sırt kısmında ise birbirini kesen çizgiler bulunmaktadır. Bu
örnek mevcut özellikleriyle daha çok Kiklad geleneğini yansıtmaktadır",

Mermerden yapılan diğer idol çok şematik yapıya sahiptir (Resim: 2).
Vücut köşeli olup baş yuvarlaktır. Yassı bir görünüme sahip bu idol, tip
olarak daha çok Anadolu özellikleri taşımaktadır". Anadolu yanında

8 Bu tür çizgilerKiklad idellerinde de görülür. Kikladlar'daki birörneğin kollan Liman Tepe
örneğinde olduğu gibiküçük çıkıntılarla ifade edilmiştir. Aynı örneğin sırt kısmında birbiri
ne kesen çizgiler bulunmaktadır: C. Doumas, "Early Bronze Age Burial Habits in the
Cyclades'', Studies in Medtterranean Archaelogy 48, Göteborg ı 977, 93, Lev. XXXII i.

9 C.Blegen v.d., TroyL TheFiI"St and SecondSett/ements, Princeton 1950, Fig. 360.
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Kikiadlar'da da Erken Kiklad LI Dönemi'nde bu tipe rastlamak mümkün-
d" ıour .

Erken Tunç çağı II'nin 2. mimari tabakası gene aynı kazı alanının

batısında iki duvarla temsil edilmektedir (Resim: ı). Bir Klasik çağ ku
yusu tarafından tahrip edilen bu duvarlar belli bir mimari özelliği yansıt

mamaktadır. Levha halindeki kireç taşlarıyla inşa edilen bu duvarların

oluşturduğu köşede bir ocak tabanı tespit edilmiştir.

Erken Tunç çağı II mimarisi en belirgin şekilde 3. mimari tabaka ta
rafından ortaya konmaktadır (Resim: I): ı 994 ve ı 995 yıllarında koridor
şeklinde güney kenarı açığa çıkarılan büyük yapının kuzey tarafını oluş

turan mekanlar ı 996 senesinde tespit edilmiştir. Bu durumda güney kori
doru ve kuzey mekanları arasında dikdörtgen görünümde çok geniş bir
salon oluşmaktadır. Gösterdiği plan açısında daha farklı özelliklere sahip
olsa da bu büyük yapı Kıta Yunanistan'daki koridorlu ev mimari anlayı

şına uymaktadır!'. Yapının kuzey kenarına yönelik çalışmalarda, özel
likle höyüğün kuzeye doğru yükseldiği ve doğu-batı istikametinde belir
gin bir eğim yaptığı gözlenmiştir. Arazinin bu yapısını koridorlu evle
bağlantılı olması gereken kuzeyalanı kalıntıları da açık bir şekilde ortaya
koymuştur. Yapının büyük salonunun kuzeyinde 5.40 m. uzunluğunda

ve 1.20-1.30 m. genişliğinde ince uzun bir mekan bulunmaktadır. Ku
zeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan bu mekan güneydeki koridorla
aynı doğrultuda ve benzer ölçülerdedir. Düzensiz toplama taşlardan 0.44
0.52 m. kalınlığında inşa edilen duvarlara sahip bu mekan, güneydeki
koridor mekanları gibi iyi korunmamıştır. Ayrıca bu dar mekanın güney
duvarı düzgün yapıda olmayıp batıya doğru hafif bir eğim yapmaktadır.

Bu mekanın kuzeybatı köşesinde altta levha halindeki kireç taşlarıyla,

üstte seramik parçalarıyla döşeli bir ocak tabanı bulunmuştur. Ocak çev
resinde bulunan benzer levha halindeki kireç taşları daha çok döşeme

10 C.Renırew, "The Development and Chronology of the Cycladic Figurines", AJA 73, 1969,
24-26, Fig. 4.

II J.W. Shaw "The Early Helladic il Corridor House. Development and Fonu", AL4 91, 1987,
59; LW. Shaw, "The Earlay I-Ielladic II Corridor House. Problems and Possiblities", BeH
XLr, 1990, ı 83-194, Fig. 1-2; S.Sinos, Die Vorklassischen Hansformen in der Agiiis, Mainz
am Rhein ı 971, Lev. 36-85.
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özelliği göstermektedir. Koridor görümündeki bu mekanın batısında

2.1Ox1.36 ın. boyutlarında ikinci bir dar mekan görülmektedir. Bu me
kanın kuzey ve batı duvarları Klasik çağ kuyusu tarafından tahrip edil
miştir. Bu mekan içinde de kuyu tahribatından kısmen kurtulan bir ocak
tabanı bulunmuştur. Aşağı yukarı aynı genişlikte olan iki dar mekanın

Kıta Yunanistan'da olduğu gibi Liman Tepe koridorlu evinin kuzey uzun
kenarını oluşturması beklenirken, aynı yapıya ait daha güneyde yeni bir
mekan ortaya çıkmış ve bu tür mimari anlayışa farklı bir boyut kazan
dırmıştır. Kuzeyde bulunan iki dar mekandan daha büyük olanının kuze
yinde bulunan üçüncü mekan 6.46 metre uzunluğundadır. Doğu ve batı

daki iki dar duvarı açma kenarı içine girdiğinden genişliği hakkında bir
ölçü vermek mümkün değildir. Fakat diğer iki mekan gibi dar bir yapıya

sahip olmadığı kesindir. Tabanı iri taşlarla kaplı bu 3. mekan dikkate
alınacak olursa, koridorlu evin kuzey uzun kenarı, güney kenarından

farklı olarak en az iki mekan sırasına sahiptir. Yapının kuzey dış duvarı

halen tespit edilmiş değildir. Bu nedenle yapının kuzey tarafının mimari
görünümü ancak bundan sonraki yıllarda gerçekleştirilecek kazılar sonu
cunda anlaşılabilecektir.

Yapının kuzeyindeki ikinci dar mekanın içinde bulunan ocak tabanı

nın çevresinde kaliteli, çok ince nitelikli, kırmızı astarlı ve perdahlı sera
mik parçaları ele geçmiştir. Aynı türde seramik hem parça halinde, hem
de tüm kap halinde koridorlu evin güney koridor mekanlarında ve büyük
salon içinde de tespit edilmiştir. Merkezi yapılara özgü olması gereken
bu tür malzeme sayıca az olmasına rağmen, Liman Tepe'de Erken Tunç
çağı II seramik gelişimi açısından büyük önem taşır. Ayrıca bu tür sera
miğin 1994 yılından itibaren kazı çalışmaları süren bu büyük yapı içinde,
farklı mekanlarda ele geçmiş olması, tarihlendirme konusuna da büyük
katkı sağlayacaktır. Kırmızı renkteki bu kaliteli seramiğin yanında ele
geçen ithal "urfirrıis" sos kabı parçaları, hem bölgesel ilişkiler açısından,

hem de kronolojik açıdan büyük önem taşımaktadır'". Gerek depo olarak

12 E.Kul1ze, Orolıonıenos II. Die Keramik der Frilhen Bronzezeit, München 1934, 38-39, Lev.
15-2; R. Wünsche, Studien ZUI' aginetischen Keremik derfiuhen und mitıleren Bronzezeiı,

Berlin 1972, 22; L. Marangou, Cycladic Culture. Naxos in the 3. Rd. Millenniunı B.C.,
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kullanılan koridor mekanlarında, gerekse' salon kesiminde ele geçen çok
sayıda kap ve kapak, zengin bir tip çeşitlernesiyle Erken Tunç çağı II
seramiğini karakterize etmektedir. Benzer örneklere Ege Bölgesi'ndeki
tüm büyük merkezlerde rastlanabilir':'. Bu mimari tabakada ele geçen bir
seramik parçası çok özel bir tekniğe sahiptir. Derin bir çanağa ait olan bu
parça üzerinde bir yatay kulp mevcuttur. Bu kulp diyanogal kabartma
bezemelerle süslenmiştir. Gerek kabın içi, gerekse dışı altın yaldızla

kaplanmıştır. Bu örnek Erken Tunç çağı II' de Liman Tepe' de gerek şe

kil, gerekse süsleme tarzı açısından tek örnek olup büyük önem taşımak

tadır. Liman Tepe'de gelişmiş bir seramik teknolojisini gösteren bu bu
luntuyla ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

Koridorlu Ev olarak tanımlanan bu yapıda 1996 yılında da 2 phallus
örneğine rastlanmıştır. Taştan yapılan bu örnekler silindirik bir görünüm
de olup bir tarafları rahat dikilebilmeleri için düz yapılmıştır. Üst kısım

ları yuvarlak olan phallus örneklerinden 1995 yılında açığa çıkarılan bir
tanesinin baş kısmı maymun başı şeklinde işlenmiştir. Bu örneklerden
şimdiye kadar 7 tane tespit edilmiştir. Tümü büyük yapı içinde ele geçen
bu buluntular büyük olasılıkla dini anlam taşıyan kült eşyalarıdır. Bu
eşyalar Liman Tepe Koridarlu Evi'ne aynı zamanda dinsel bir işlev ka
zandırmaktadır.

Koridorlu Ev'in kuzey kenarını açmaya yönelik çalışmaların yanın

da, güney koridor mekanlarından doğuda olanında ve salon içinde derin
leşme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında Koridorlu Ev' e
özgü siyah ve kırmızı astarlı, perdahlı ufak kaplar sürekli olarak bulun
muştur. Bunların yanında silindir gövdeli, düz dipli, tek dikey kulplu ve
devetüyü renkli bir maşrapa açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Bu bardağın

ağız kenarı üzerinde iki çıkıntı yer almaktadır. Erken Tunç çağı ın l'e

Athens ı 990, 166; M.B. Cosınopoulos, "The Early Bronze 2 in the Aegean", Studies in
Mediterranean Archaeology 98, Göteborg 1991,44 Fig. 4-1.

13 Ltsernabö-Brea, Polioechni Cttıa Preisıorica Nell 'isola di Lenınos, Roma 1964, Lev. LXN
I, LXVI g, LXVIII e-n; C.Potzuweİt, Trojanische Gefössfomıen der Frilhbronzezeit İn

Anaıolien, Agais l111dangrenzenden Gebieten, Mainz amRhein, 1979,Lev. 22 E I-II, 23 Iv.
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ait Tarsus'tan bir örnek'" ve "Verde" Dönemi'ne ait Poliochni'den bir
örnekı s Liman Tepe maşrapasına yakın özellikler göstermektedir. Salon
da ele geçen ilginç bir buluntu da bir mühürdür. Yeşil renkli bir taştan

yapılan bu mühür çan biçiminde olup yuvarlak bir baskı yüzeyine sahip
tir. Baskı yüzeyi üzerinde kazıma tekniğiyle yapılmış kafes tarama gö
rülmektedir. Sap kısmında mührün kendi ölçülerine oranla büyük sayıla

bilecek bir delik bulunmaktadır. Sap kısmının ucu ise kalın olup daha çok
tutamak görünümündedir.

Liman Tepe Koridorlu Evi'nin kuzeyini oluşturan mekanlar içinde
de derinleşme çalışmalarına devam edilmiş ve ilk kez 1996 yılında Erken
Tunç çağı Il'nin 4. mimari tabakası ortaya çıkarılmıştır. Koridorlu Evi'rı

kuzey mekanlannın açığa çıkarıldığı açmanın en kuzeyinde tespit edilen
bir büyük duvar, 4. mimari tabakayı temsil etmektedir (Resim: 1). Ku
zeybatı-güneydoğu istikametinde 6.90 m: uzunluğunda gelişen bu duva
rın büyük bölümü kuzeydeki kazılmayan alan içinde kalmıştır. Henüz .
taban seviyesine ulaşılamayan bu duvarın açığa çıkarılan kısmı 1 m. yük
sekliktedir. Bu bir metrenin 0.50 m.lik alt kısmı taş örgüdür. Çok munta
zam büyük levha halindeki kireç taşları yan yana getirilmek suretiyle
duvarın alt kısmı inşa edilmiştir. Üst kısmında ise gene 0.50 m. yüksek
liğinde kerpiç örgü bulunmaktadır. Yalnız kerpiç örgü kenarlarda korun
mamış, ancak duvarın orta kısımlarında korunmuştur. Bu duvarın güney
kenarı yanında, doğu ucu da kısmen açığa çıkarılmıştır. Çok dar bir alan
da tespit edilmiş olsa da doğu ucunun düz değil de, yuvarlak bir şekilde

sona erdiği görülmektedir. En az 3 m. kalınlığında olması gereken bu
duvarın çok büyük bir yapıya ait olması gerekmektedir. Koridorlu Evi'n
kısmen altında kalan bu yapı, bir öncesi safhada Koridorlu Evi'n işlevine

sahip olabilir. Bu konu ancak uzun seneler sürecek bir çalışma sonunda
açıklık kazanabilecektir.

14 MJ. Mellink,"Anatclian andForeign Relations af Tarsus İn the EarlyBronze Age", Studies
in Honor ofTahsin Özgiiç, Ankara 1989. 325, Lcv. 63-3.

15 L'Bernabô-Brea, Poliochni Ctıta Preistoıica Nell 'isola di Lenmos, Roma 1964, Lev.
CXXXXıve.
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ERKEN TUNÇ ÇAGI rt: AİT SAVUNMA SİSTEMİNİN

BULUNDUGUALAN

Kuzey kazı alanının güneyinde 1995 yılı çalışmaları sırasında Erken
Tunç çağı l' e ait büyük bir savunma sistemi tespit edilmiştir (Çizim: i).
Erken Tunç Çağı II savunma sistemi İzmir-Çeşmealtı yolunun güneyinde
yer alırken, Erken Tunç Çağı i savunma sistemi aynı yolun kuzey kena
rında yer almaktadır. Bu durumda Erken Tunç Çağı l'e ait iç kale Erken
Tunç Çağı II iç kalesine nazaran bir yol genişliği kadar, yani 7-8 m. daha
kısadır. Eski Tunç Çağı l'e ait 0.90 m. kalınlığındaki savunma sistemi
nin 15.50 ın. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılmıştır. Levha halindeki
kireç taşlarıyla örülen bu duvar, kazılmayan alanlar içinde, her iki isti
kamette de devam etmektedir. Bu savunma duvarının alt kısmı ayrıca

dıştan rampa şeklinde düzensiz taşlarla kaplanmıştır!".

Erken Tunç Çağı i

1996 yılında Erken Tunç Çağı l'e ait savunma duvarının kuzeyinde,
yani iç kısmında uygun alanlarda derinleşerek buradaki yapılaşmaya ve
tabakalaşmaya açıklık getirilmek istenmiştir. Bu niyetle 1995 yılında

açığa çıkarılan Erken Tunç Çağı l'in 1. mimari tabakasına ait olan fırın

kaldırılarak bir alt seviyeye iniImiştir. Kaldırma sırasında fırın tabanının

ilk önce levha halindeki kireç taşlarıyla oluşturulduğu ve bu taşların üze
rinin I S kat seramik parçalarıyla kaplandığı gözlenmiştir. Tabandaki kat
sayısı bu fırının çok uzun bir süre kullanıldığına işaret etmektedir. Gerek
tabandaki seramik parçaları, gerekse fırın çevresinden ele geçen seramik
örnekler sayıca çok fazladır. Böylece çok dar bir alanda araştırılmış ol
masına rağmen, bu tabakaya ait çok zengin bir seramik kolleksiyonu elde
edilmiştir. İçinde kırmızı boya kalıntıları olan iki kap, kaşık örnekler ve
çok sayıda ele geçen günlük kullanıma ait koyu gri renkte perdahlı çanak
çömlek, yoğun seramik üretimine işaret etmektedir. Burada oldukça fazla

16 Il.Erkaual, "Early Bronze Age Urbaııization İn the Coastal Region of Westem Anatolia",
a.g.e., 77, Fig. 7.
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miktarda ele geçen yatay tünel kulplu seramik örneklere Troya H'de l
? ,

Emporio III'de l 8 ve Poliochni'de "azzurro" döneminde" rastlanmaktadır.

Erken Tunç çağı i 1. mimarİ tabakası altından 2. mimari tabakaya ait
bazı duvar kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Bu tabakaya ait bir
birleriyle dik açı yaparak birleşen iki duvardan biri doğu-batı istikame
tinde, diğeri kuzey-güney istikametinde uzanmaktadır. Her iki duvar da
karışık karakterde taşlarla zayıf bir teknikle inşa edilmiştir. Bu duvarlar
dışında sur duvarına dik açıyla bağlanan çok kalın bir duvar açığa çıka

rılmıştır. Kuzey-güney istikametinde uzanan bu duvarın kalınlığı 1.40
m.dir. Düzensiz toplama taşlarla inşa edilen bu kalın duvarın güney ucu
savunma sistemine dayanmakta, kuzey ucu ise kazılmayan alan içinde
devam etmektedir. 1. mimari tabakada da görülen bu duvarın zeminine
ulaşılamamıştır. Bu nedenle uzunluğu gibi korunan yüksekliği hakkında

da bir değer vermek mümkün değildir. Genel görünümüyle daha çok sa
vunma sistemiyle bağlantılı görülmektedir. Belki de savunma sistemine
destek amacıyla inşa edilmiştir. 2. mimari tabakadan ele geçen seramik
örnekler arasında yuvarlak gövdeli, içe çekik, içe doğru kalınlaştırılmış

ağız kenarlı çanaklar çoğunluktadır. Bu tabakanın seramik örnekleri de
siyah astarlı ve perdahhdır.

Liman Tepe Eski Tunç çağı I'in i. mimari tabakası seramik örnekle
ri arasında küçük bir çanak kulp düzenlemesi açısından önem taşır (Re
sim: 5). Burada kulp ağız kenarını kabın iç kısmına bağlamaktadır. Bu
özelliğiyle daha çok kandil görümündedir. Kırmızımsı devetüyü renkli
örnekler arasında bulunan konik gövdeli, halka dipli bir kasenin ayrıca bu
tutamağı bulunmaktadır. Devetüyü renginde astarlı, perdahlı bir kase de
konik gövdelidir. Bu kasenin tek yatay kulpu ve ayrıca tutamak şeklinde

çıkıntıları mevcuttur. Aynı tabakada devetüyü renginde kaba nitelikli
örnekler arasında bir gaga ağızlı testi ve bir üç ayaklı çömlek ele geçmiş

tir. Çift dikey kulplu üç ayaklı çömleğin gövdesi yuvarlak, kısa boynu ise

17 c.w. Blegen v.d., a.g.e., Fig. 244/1-10, 261.
18 S.Hood, Excavations iıı Clıios 1938-1955. Prehistoric Emporio and Ayfa Gala, Oxford

1982,427, Fig. ı 95-1370.
19 Llsemabô-Brea, a.g.e., Lev. XLVa-d.
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silindir görünümündedir (Resim: 6). Benzer formda tek kulplu başka bir
üç ayaklı çömleğin ağız kenarı hafif yükseltilerek bir çeşit akıtacak o
luşturulmuştur. Aynı tipte bir örnek Emporio n2 de görülmektedir".
Benzer gövde formu gösteren başka bir üç ayaklı çömlek de Thermi'de
de karşımıza çıkar". Gene ı. mimari tabakaya ait yuvarlak bir fincan
koyu gri astarlı ve perdahlıdır. Bu kabın ağız kısmında boynuz biçiminde
çıkıntılar yer almaktadır. Ağız kenarı üzerinde boynuz şeklinde çıkıntıları

olan başka bir örnek derin bir çanaktır. Kırmızımsı kahverengi astarlı ve
perdahlı bu kabın halka dibi olup boynuz çıkıntıları altında aynı zamanda
bir tunel kulpu bulunmaktadır (Resim: 7): Bu kap diğerlerinden farklı

olarak Erken Tunç çağı I'in 2. mimari tabakasından ele geçmiştir. Boy
nuz çıkıntıları altında tunel kulpu olan benzer bir örnek Thermi' den ta
mnmaktadrr'", Form açısından çok çeşitlilik gösteren bu örneklerin ya
nında, bunlara ait gene çok çeşitlilik gösteren kapaklar ele geçmiştir. Bu
kapaklarda konik bir şekle sahip olan ve üzerinde boynuz şeklinde iki
çıkıntılı tutamağı olan bir örneğin benzeri gene Thermi'de karşımıza

çıkmaktadır'".

Liman Tepe'de Erken Tunç çağı I'in 1. mimari tabakasında bulunan
bir kap, Kikiadlar' da Erken Kiklad i ve n dönemlerinde seramik ve
mermer örnekleriyle "collared jar" olarak tanınmaktadır (Resim: 8). Li
man Tepe örneği sayesinde bu kap formu Batı Anadolu'da Erken Tunç
çağı i de ortaya çıkmış olmaktadır. Bu durum her iki bölge ilişkileri açı

sından büyük önem taşımaktadır. Liman Tepe örneği Grotta-Pelos kültü
rüne ait Erken Kiklad i "collared jar" tipine daha yakın özellikler taşı

maktadır.

Derinleşme çalışmaları sırasında gerek Erken Tunç çağı II'nin en
son safhasından, gerekse Erken Tunç çağı i tabakalarında maden tekno
lojisi açısından önem taşıyan buluntular tespit edilmiştir. Tutamaklı, yu
varlak cevher zenginleştirme illetleri, bir kalıp ve cüruf kalıntıları maden-

20 S.Hood, a.g.e., 538, Fig. 237-2395.
21 W.Laınb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, 100, Lev. XXXV 27-28,

XXXVI 258.
22 W.Laınb, a.g.e. , 79, Lev.XXXII6.
23 W.Laınb, a.g.e., 127, Lev.X 481.
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cilik açısından gelişmiş bir teknolojiye işaret etmektedir. Erken Tunç
çağı I'in 2. mimari tabakasına ait olan kalıp, dikdörtgen prizma şeklin

dedir. Seramikten yapılan bu kalıbın üç yüzü işlenmiş, tek yüzü ise oldu
ğu gibi bırakılmıştır. İşlenen yüzlerde yassı balta negatifleri bulunmakta
dır. Her üç negatiften en geniş olanında metal döküm kalıntılarına rast
lanmıştır.

GeçKalkolitik çağ

Aynı alanda 0.55 seviyesine kadar iniImiş ve farklı bir tabaka içine
girilmiştir. Bu tabakada "rolled rim" türü çanak parçaları ortaya çıkmaya

başlamıştır. Ayrıca ağız kenarı üzerinde iki uca doğru sivrilmiş tunel
kulpları bulunan seramik örnekleri de aynı tabakada tespit edilmiştir. Bu
yeni tabakada ele geçen seramik örnekler daha çok Kumtepe 1 B benzeri
dir24 Aynı tabaka içinde seramik yanında bol miktarda karbonlaşmış

buğday, arpa, fığ ve üzüm çekirdeği kalıntıları tespit edilmiş ve bu kalın

tılar incelenmek üzere ilgili uzmanlara teslim edilmiştir. Geç Kalkolitik
Çağ'ı temsil eden bu tabaka savunma sisteminin iç kısmında ele geçmiş

tir. Yani 0.55 seviyesine kadar savunma sisteminin iç duvarı devam et
mekte, hatta daha da derinlere inmektedir. Savunma duvarı Kalkolitik
tabakayı kesmemiştir. Kalkolitik tabaka bir yerde savunma duvarına

yaslanmıştır. Bu .durumda bir olasılıkla Kalkolitik tabakayı oluşturan

küme, bir yerde Eski Tunç çağı l'de dolgu malzemesi olarak kullanılmış

olabilir. Alttan gelen "urfirnis" tekniğinde bir kaide parçası da bu düşün

ceyi desteklemektedir. Bu parça muhtemelen Kikladlar' da yaygın olan
kaidelibir sos kabına aittir. Bu kazı alanının ulaşılabilen en derin yerinde
karşımıza çıkan bu sorun ancak önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan
yeni derinleşme çalışmaları sonunda çözümlenebilecektir.

YERLEŞİMİNDENİZALTINDA KALAN BÖLüMÜ

1995 yılında Liman Tepe'nin deniz içinde kalan kısımları araştırıl

mış ve mevcut kalıntılarla ilgili çizim çalışmaları yapılmıştır. Araştırma-

24 W.Sperling, "Kumtepe in the Troad", Hesperia 45, 1976,338-339, Fig. 15, 19-20.
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lara göre İç Kale'nin önemli bir kısmı ve bununla bağlantılı 100 ın. u
zunluğunda ve 35 m. genişliğinde bir dalgakıran Ege Denizi'nin yükse
len suları altında kalmıştır (Çizim: 1)25 1996 yılında su altında yürütülen
çalışmalar sonucunda geçen sene yapılan çizim çalışmaları kontrol edil
miş ve su altından malzeme toplanmıştır. Toplanan malzeme arasında bir
Prehistorik el değirmeni ve bazı Erken Tunç çağı seramik örnekleri
tarihlendirme açısından önem taşımaktadır, Bu arada su altı dokümantas
yon çalışmaları sırasında Prehistorik dalgakıran önünde bir Osmanlı ka
dırgası batığı tespit edilmiştir.

Görüldüğü gibi 1996 yılı Liman Tepe kazı çalışmaları, 1995 yılında

başlatılan çalışmaların devamı mahiyetindedir. 1996 çalışmaları sonunda
Erken Tunç çağı LI Koridorlu Evi yeni mimari boyutlar kazanmış, bunun
yanında daha eski bir safhaya ait büyük bir yapı tespit edilmiştir. Erken
Tunç çağı l'e ait savunma sistemin yüksekliği 2 m. yi aşmış, fakat ger
çek tabanına henüz ulaşılamamıştır.Ivo? yılında da bu sene yürütülen
çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca gerek koridorlu ev duvarlarında,

gerek Erken Tunç çağı LI savunma sisteminde, gerekse Erken Tunç çağı

1 savunma sisteminde projelendirilen restorasyon çalışmalarına devam
edilecektir.

SONUÇ

Gerek Liman Tepe, gerek Menderes Bakla Tepe gerekse yürütülen
yüzey çalışmaları sonucunda İzmir bölgesinde Erken Tunç Çağı'nda ve
Kalkolitik çağ'da bir kültür birliğinin varlığı ortaya çıkmıştır. Bu birlik
Ege sahil kesimine özgü karakteristik özellikler göstermektedir. Bu özel
likler büyük çapta Ege adalarına da yayılmıştır. Bunun dışında

Kikiadlar'la ve Kıta Yunanistan'la yoğun ilişkilermevcuttur.

Liman Tepe 1996 yılında da yoğun üretime işaret eden buluntular
vermiştir. Özellikle çok erken dönemlerde karşımıza çıkan gelişmiş ma
den teknolojisi yeni arayışlar içine girmemize neden olmuştur, Bölgenin

25 HErkanal, "Early Bronze Age Urbanizetion İn the Coastal Region of wcstcm Anatolia",
a.g.e.,77-78.
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altın yatakları açısından önemi bilinmektedir. Fakat bakır yatakları açı

sından önemi henüz belli değildir. Bu nedenle Maden Tetkik Arama
Enstitüsü'nün bölgede şimdiye kadar yaptığı araştırmalar tarafımızdan

değerlendirilmektedir. Liman Tepe maden teknolojisi ile ilgili laboratuar
çalışmaları sonuçlandığındakonu yeni boyutlar kazanacaktır.

Liman Tepe'nin içinde bulunduğu ticari ilişkiler ve üretim zenginliği

mimariye de yansımış, bu konuda büyük mesafeler kaydedilmiştir. Özel
likle Erken Tunç çağı savunma sistemlerinde, büyük yapılarında ve ge
nel şehireilik anlayışında görülen inşaat teknolojisi insanı şaşırtacak dü
zeydedir. Önümüzdeki yıllarda yapılacakkazılarla tüm bu konuların daha
da şaşırtıcı boyutlara ulaşacağına inanmaktayız.
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Çizim 1: Liman Tepe'nin topografik haritası Ye kazı alanlarının genel
görünümü
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Resim 1: Erken Tunç çağı II')'c ait, "Koridorlu Ev" olarak tanımlanan

yapının kuzey kesimi

Resim 2: Erken Tunç çağı II'nin ı.

mimari tabakasına ait
merrneridol
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Resim 3: "Koridorlu Ev'in" koridor mekanındaele geçen maşrapa
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Resim 5: Erken Tunç çağı Pin 2. mimari tabakasından ele geçen bir
Immiii örneği

Resim 6: Erken Tnnç çağı Pin 1. ta
bakasına ait üç ayaklı kap

____o __• _
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Resim 7: Erken Tunç çağı Pin 2. mimari tabakasında ele geçen derin
çanak

Resim 8: Erken Tunç çağı Pin L.mimari tabakasında ele geçen "col
lared jar" örneği



1996 BAKLA TEPE KAZıLARı

Hayat ERKANAL'
Turhan ÖZKAN

Bakla Tepe Kazısı bir kurtarma projesi içinde yer almaktadır. İz

mir'in içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen Tahtalı Barajı

Gölü içinde kalacak arkeolojik merkezlerden birini oluşturan Bakla Tepe,
İzmir'in güneyinde, Menderes ilçesine bağlı Bulgurca köyünün kuzey
kenarında bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda üzerinde bakla yetiştiril

diği için Bakla Tepe olarak adlandırılan bu yerleşim, 250 m. çapında

kayalık bir arazi üzerine kurulmuştur.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün başkanlığı altında üç ayrı

alanda gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalardan biri olan Bakla Tepe
kazısı iki yıldan beri sürdürülmektedir'. Yerleşim Cumaovası'na hakim
bir coğrafi konuma sahiptir. Cumaovası bugün bile İzmir'in tarım ürünle
ri ihtiyacını tek başına büyük ölçüde karşılamaktadır. Bu ova bir taraftan
İzmir şehir merkezine kadar uzanırken, diğer taraftan doğu ve güneydo-

* Prof Dr. Hayat ERKANAL, Ankara üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafyu Fakültesi,
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye-ANKARA.

Dr.Turhan ÖZKAN, İzmir Arkeoloji MüzesiMüdürü, Konak-İZMİR.
1995 yılında olduğu gibi 1996 yılında da Bakla Tepe kazılan Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü, DS! İzmir Bölge Müdürlüğü, DSİ Tahtalı Barajı Kontrol Başınühendisligi; Anıtlar

ve Müzeler Genel Müdürlüğü. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün değerli katkılanyla

gerçekleştirilmiştir. Bu ilgili kurumların yöneticilerine ve tüm çalışanlanna ôzverili yardım
ve destekleri için candan teşekkürü birborçbiliriz.
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ğuya doğru uzamakta ve Küçük Menderes (Kaystros) Vadisi'yle birleş

mektedir. Ovayı kuzeydoğu-güneybatı istikametinde kateden Tahtalı Ça
yı (Hales) batıya doğru derin bir vadi oluşturarak Ege Denizi'ne açıl

maktadır. 9 km. uzunluğundaki bu vadiyle Cumaovası da denizle bir
leşmektedir. Ayrıca güneybatıya uzanan ikinci bir vadi, Ahmetbeyli Va
disi ovayı Küçük Menderes Deltasına, yani Ephesos'a bağlamaktadır.

Bakla Tepe Cumaovası'ndaki merkezi konumuyla bir taraftan Ege
Denizi ile, diğer taraftan Anadolu'nun iç kesimleriyle bağlantı içindedir.
Cumaovası'nın Bakla Tepe önünde çukurlaştığı alan, daha çok bir göl
yatağı görünümündedir". 50 m.ye varan alüvyon birikimi ve çevrenin tatlı

su kalkerinden oluşan jeolojik yapısı, bir deniz girdisi ihtimalini ortadan
kaldırmaktadır. Tatlı su kalkerinden oluşan bir tepe doğudan batıya doğru

tedrici olarak yükselmekte ve batıda ani bir düşüş göstermektedir (Çizim:
1). İşte bu yükselti üzerinde Bakla Tepe'nin çeşitli Prehistorik tabakaları

yer almaktadır.

Tüm bu kültür tabakaları tepenin batı kesiminde belli bir alanda bi
linçsiz bir şekilde tahrip olmuştur. Seneler önce askeri amaçla açılan bir
derin çukur bu tahribata neden olmuştur. Daha sonraki yıllarda arazi sa
hibi Bakla Tepe yakınlarındaki Klasik Çağ yerleşim yerlerinden aldığı

toprakla bu çukurluğu doldurmuş ve tepe yüzeyini tesviye etmiştir. Böy
lece yüzey malzemesi çok karışık bir görünüm kazanmıştır. Bakla Te
pe' de ilk yüzeyaraştırmasını yaptığımız zaman Prehistorik malzeme ya
nında bol miktarda da Klasik Çağ malzemesine rastlanmıştır. Tahribat
alanında gerçekleştirilen bir sondaj çalışması sonucunda duruma açıklık

getirilmiş, tahribatın belli bir alanda anakayaya kadar (tahribatın derinliği

5 m.ye ulaşmaktadır) devam ettiği görülmüştür. İçinde bulunduğumuz

yüzyıl içinde ortaya çıkan bu tahribat dışında tepe yüzeyinde yer yer
Roma Devri'ne ait tahribat alanlarına da rastlanmaktadır. Fakat tüm bu
olumsuzluklara rağmen Bakla Tepe'nin temsil ettiği kültürler aşağıda

görüleceği gibi en karakteristik özellikleriyle ortaya konulabilmiştir.

2 Gölün kesin varlığı ve takribi boyutlan İlhan Kayan'ın jeomorfolojik araştırmalarından

sonra anlaşılabilecektir.
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Bakla Tepe'de 1996 yılı çalışmaları sonucunda.' tespit edilen kültür
tabakaları şunlardır:

1. Sadece bir mezar kalıntısıyla temsil edilen Geç Tunç çağı;

2. Erken Tunç çağı i

3. Geç Kalkolitik çağ

GEÇ TUNÇ ÇAGf

Tepenin en yüksek yerinde ele geçen bu çağa ait oda mezarı büyük
bir tesadüf sonucu tahribattan kurtulmuştur (Çizim: 1/1; Resim: 1). Me
zarın hemen kuzeyinde anakayaya kadar inen tahrip çukuru başlamakta

dır. Ayrıca bazı kesimlerinin yüzeyden 0.05 m. derinlikte olması ve buna
rağmen korunmuş olması bu mezarın diğer şanslı özelliklerinden biridir.
Mezar dikdörtgen bir şekle sahip olup kuzeybatı-güneydoğu istikametin
de uzanmaktadır (Resim: 2). Uzunluğu ·5.15 m., genişliği ise, 2.83 m.
dir. Ağzı güneydoğuya açılmaktadır. İki uzun duvarı ve kuzeybatı dar
duvarı kör duvar tekniğinde inşa edilmiştir. Taş cinsi olarak duvarlarda
"hornblendy" şist ve kuvarslı şist kullanılmıştır. Levha halindeki bu taş

ların mezar odasının içine bakan kısımları muntazam bir şekilde işlenmiş,

yan kısımları gelişi güzel işlenmiş, arka kısımları ise olduğu gibi bırakıl

mış, yani işlenmemiştir. Ön sırayı teşkil eden bu taşların arkasında da
zaman zaman aynı karakterde taşlara rastlanmaktadır. Fakat arka kısım

3 1996 yılı Bakla Tepe kazılarına katılan knrul üyeleri: H.Ü. Edebiyat Fakültesi öğretim ele
manlan Araş. Gör. Derya Yalcıklı, Araş. Gör. Ayşegül Aykurt; H.Ü. Edebiyat Fakültesi,
Antropoloji Bölümü öğretim elemanları Araş. Gör. Yılmaz Erdal, Gülfem Uysal; A.Ü. Dil
ve Tarih Coğrafya Fakültesi Araş. Gör. Vasıf Şalıoğlu; Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fa
kültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Girginer; Arkeolog Kadir Büyükulusoy, Arke
olog DavutEkici,Arkeolog Hülya Kayapınar, Arkeolog NeyirKolonkaya, Arkeolog Özlem
Sözeıı, Arkeolog Özlem Tütüncüler, Arkeolog Özer Yılmaz; A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya

Fakültesi öğrencileri Dilek Karakızlı, Görkem Koç, HÜ. Edebiyat Fakültesi öğrencileri

Burcu Akaycan, Özlem Gül İnal, Meryem Kocabay, Ayhan Koç, Ziya Muslnoğlu, ılknur

Subaşı, Aylin Tatlıoğlu, Kurteebe Türkışık; Ege Ü. Edebiyat Fakültesi öğrencileri Oğuz

Bostancı, Tayfun Caymaz; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri Banu
Canpolat, Asena Kızrlarslanoğlu, NurÖzyazıcı,
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daha çok yığın halinde anakaya karakterindeki düzensiz kalker taşlardan

oluşmaktadır. Her iki uzun duvarın orta kısımları hafif dışbükey görü
nümdedir. Bu durum büyük olasılıkla arkadan veya üstten gelen baskı

sonucu ortaya çıkmıştır. Mezar odasının kapısı güneydoğu dar kenarı

üzerinde bulunmaktadır. Kapı açıklığının güneybatısındaki duvar, diğer

duvarlar gibi kör duvar olmayıp her iki yüzüyle birlikte inşa edilmiştir.

Hatta dış yüzü mezar odası genişliğinin dışına taşınlarak muntazam bir
mezar odası cephesi oluşturulmuştur. Bu duvarın kalınlığı 0.72 m. olup
korunan uzunluğu 2.23 m.dir. Bu duvarın karşıtı tahrip olduğundan ele
geçmemiştir. Tahrip olan bu karşıt duvara ait levha taşlar gerek mezar
odası içinde, gerekse dışında dağınık bir halde tespit edilmiştir. Karşıt

duvar ele geçmediği için kapı açıklığının genişliği anlaşılamamıştır. Fa
kat tahrip olan duvarın korunan duvara simetrik olduğu göz önüne alınır

sa, açıklığın 1.40-1.50 m. arasında olması gerekmektedir. Korunan cep
he duvarın ön kısmına dayalı başka bir duvar kuzeybatı-güneydoğu isti
kametinde uzanmaktadır. Anakaya karakterinde düzensiz taşlarla örülen
bu duvar 2.90 m. uzunluğunda ve 0.70 m. kalınlığındadır. Bu duvar düz
olmayıp güneybatıya doğru açılarak eğimli bir hal almaktadır. Bu eğimli

duvarın karşıtı büyük olasılıkla aynı şekilde korunmayan cephe duvarına

dayandırılmıştır. Bu durumda her iki duvarın ileriye doğru yelpaze şek

linde genişleyen bir dramosu iki taraftan sınırlandırmaları olasıdır. Yer
yer 0.50 m. yüksekliğe kadar korunan duvarlara sahip olan bu oda meza
rın tabanı takriben 0.05 m. kalınlıkta çakıl taşlarıyla döşenmiştir. Çakıl

taşları döşenirken özellikle beyaz renkte olanların kullanılmasına özen
gösterilmiştir. Dromos içinde kısmen korunan bir alanda da aynı tarz
çakıl taşı döşemeye rastlanılmıştır.

Bu mezar odasının en ilginç tarafı kuzeybatı dar kenarı önüne yer
leştirilen iri taş plakadır (Resim: 2): Gelişigüzel bir şekilde üst üste konan
yassı taşlardan oluşan ayaklar üzerine yerleştirilen bu taş plaka mezar
tabanından 0.20-0.25 m. kadar yükseltilmiştir. 2.70 m. uzunluğunda,

1.14 m. güneşliğindeki bu plakanın korunan kalınlığı o. II m.dir. Tepe
yüzeyine çok yakın olduğu için arazi sürümü sırasında pulluk tarafından

üst kısmı parça parça sökülerek üstten tahrip edilmiş, dolayısıyla üst kıs

mı orijinal yapısını büyük çapta yitirmiştir. Plakanın ancak duvara yasla
nan kısmı, yani kuzeybatı kısmı nispeten korunarak üst kısımla ilgili bazı

özelIikleri yansıtabilmiştir. Bu kısım üzerinde bazı yuvarlak oyukların alt
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tarafları çok açık bir şekilde görülebilmektedir. Bu nedenle taşın tüm üst
yüzeyinin bu tür oyuklarla kaplı olması olasıdır. Bu durumda mezar odası

içindeki bu büyük yassı taş plaka bir çeşit sunu yeri olarak değerlendiri

lebilir.

Mezar odası ilk kez temizlendiğinde yer yer kırılmış seramik yığınla

rı ve bunların üzerinde belki de bu kırılmalara neden olan yassı duvar
taşları görülmüştür. Seramik yığınlarını kapatan duvar taşları aynı za
manda seramik yığınlarının yüzeye çıkmasını önlemiş ve gerek seramik
yığınlarını, gerekse mezar tabanını sürüm sırasında pulluğa karşı koru
muştur. Bu duvar taşları kaldırıldığında, seramik yığınlarının daha çok
mezar odasının kuzey ve batı köşelerinde, mezar odası giriş önünde kü
melendiği görülmüştür (Resim: 3). Bu seramik yığınları tasnif edildiğin

de 20 adet kap, üzerine kap oturtulan 3 kaide ve kapak olarak kullanılan

üç çanak ortaya çıkarılabilmiştir. Bu seramik örneklerden ancak bir kısmı

restore edilmiştir. Diğerlerinin restorasyon çalışmaları halen devam et
mektedir.

Mezar odası içinde ele geçen bu çeşitli kapların içinde bulunan yanık

insan ve hayvan kemikleri daha çok orta alana yayılmış vaziyette taban
üzerinde tespit edilmiştir. Bu yanık kemikler büyük olasılıkla kaplar kı

rıldıktan sonra taban üzerine dağılmıştır. Yanık kemikler arasında ayrıca

çok sayıda yanarak ergimiş çok küçük bronz hayvan heykelciklerine
rastlanmıştır. Ergime sonucu bu heykelcikler tüm karakteristik özellikle
rini kaybetmiştir. Sadece bir tanesinde boğa özellikleri tespit edilebil
mektedir. Antropolojik değerlendirmeler sonucunda yanık insan kemikle
rinin kremasyon sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Ceset yakılırken kur
ban hayvanlarına ait parçalar da ateşe atılmış ve hatta küçük bronz hay
van heykelcikleri de birlikte yakılmıştır. Bu durumda kremasyon artıkları

yanık insan kemikleriyle, yanık hayvan kemikleriyle ve ergimiş bronz
hayvan heykelciği kalıntılarıyla urneler içine konmuş ve bu urnelerde
mezar odası içine, taban üzerine yerleştirilmiştir.

Mezar odası tabanı üzerinde mezar eşyası olarak daha çok fildişi ör
nekler tespit edilmiştir. Bunlar arasında üzerinde hasır motifleri bulunan
bir tarak, aplik olarak kullanılan rozetler (Resim: 4) ve zambak şeklinde

plakalar, çeşitli kolye taneleri ve bir ağırşak dikkati çeker. Ayrıca altın-
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dan yapılmış bir başlı iğne ve istiridye şeklinde kolye taneleri de taban
üzerinde bulunmuştur. Mezar eşyaları arasında bulunan bir taş damga
mührün yüzü kireçlenme sonucu bozulmuştur.

Dromos içinde korunan çakıl döşeme taban parçası üzerinde de se
ramik parçalarından oluşan bir yığın tespit edilmiştir. Bu yığın içinde
bulunan bazı parçalar mezar odası içindeki kapları tamamlamaktadır.

Büyük olasılıkla mezar odası gene antik dönemlerde kurcalanmış ve bir
ölçüde de yağmalanmıştır. Bu nedenle de kıymetli eşyaların ancak göz
den kaçan ve çok küçük olanları ele geçmiştir. Kremasyon kalıntılarının

tabana yayılmış olması ve mezar odası içindeki kap parçalarının yığınlar

oluşturması başka türlü izah edilemez. Cephe duvarındaki ve dromostaki
tahribat da aynı zamanda ortaya çıkmış olabilir. Hayli uzak bir alanda
açılan bir sondaj çukurundaki dolgu içinden elde edilen seramik parçala
rının mezar odası içindeki kaplara ait olması da aynı doğrultuda değer

lendirilmelidir.

Görüldüğü gibi Bakla Tepe, Geç Tunç çağı oda mezarı mevcut ö
zellikleriyle Anadolu'da tek örnektir. Dikdörtgen görünüme sahip mezar
odası içten muntazam bir duvara sahip olup dıştan düzensiz taş yığınla

rıyla takviye edilmiştir. Mezar odasının üst kısmının ne şekilde kapandığı

mevcut kalıntılar doğrultusunda ortaya çıkarılamamıştır. Fakat bu taş

yığınlarının tüm mezar odasını üstten de örttüğü ve belki de ayrıca bu
örtünün bir tümülüs gibi toprakları da takviye edildiği düşünülebilir.

Dikdörtgen mezar odasına ve uzun bir dromosa sahip mezarlar batı dün
yasında yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır". Fakat tüm ayrıntıla

rıyla ele alındığında Bakla Tepe mezarı kendine has özellikler göster
mektedir.

Mezar içinde gerek urne şeklinde olsun, gerekse mezar eşyası şek

linde olsun oldukça fazla sayıda seramik örnek ele geçmiştir. Henüz tas
nif edilmemiş olmalarınarağmen örneklerin en az % 75'i yerel özellikler
taşımaktadır. Bunun yanında ithal (Resim: 5) ve yerli Miken seramik

4 AW.Persson, New Tombs af Dendra Ncarlv/idea, Lund ı 943, 31-33, 59-63; LPini, Beiırage
ZII}' minoischen Graberkunde, Wiesbaden ı 968, Res. 37,92,95.
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örnekleri de karşımıza çıkmaktadır. Mevcut örnekler genelolarak ithal
Miken seramiği, yerli Miken seramiği, Miken tarzında işlenen boyalı

yerel seramik ve yerel seramik şeklinde 4 grup halinde değerlendirilebi

lir. ithal Miken örneklerinden bir tanesi tarihleme açısından önem taşır.

III B özellikleri taşıyan bu örnek 13. yüzyılın ikinci yarısını temsil et
mektedir". Seramik dışında da Miken kültürünü yansıtan veya Miken
kültürü etkisiyle ortaya konan bazı mezar eşyaları mevcuttur. Zambak
şeklindeki fildişi plakalar batıda daha çok altın kolye tanesi şeklinde gö
rülmektedir6 Altın buluntular arasında görülen istiridye benzeri kolye
taneleri de gene Miken dünyasında, hem de motif olarak çok yaygındır?
Üzerinde hasır motifi olan tarak da Ege dünyası için yabancı değildir".

Mezar eşyalarıyla ilgili tasnif ve değerlendirme çalışmaları ilerledikçe,
konu daha çok aydınlığa kavuşacaktır. Fakat şu anda bile gerek mezar,
gerekse mezar eşyaları Mikenlerin yerli Anadolu insanlarıyla birlikte
yaşadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Mezarın uzun bir süre kullanıldığı

urne sayısının fazlalığından anlaşılmaktadır. Antropolojik araştırmalar

sonuçlandığında, belki de mezara gömülen birey sayısı da tespit edilebi
lecektir. Değerlendirmeye hazır mezar eşyaları göz önüne alındığında,

mezarın M. Ö. 13. asırda kullanıldığı görülmektedir.

Yüzey Araştırması

Çok sayıda sondaj çukuru açılmasına rağmen Bakla Tepe'de oda
mezarıyla çağdaş bir yerleşim ünitesine rastlanmamıştır. Bilindiği gibi
Bakla Tepe'nin 6000 m. güneyinde bulunan Kolophon (Değirmendere)

aynı döneme ait bir tholos mezara sahiptir (Çizim: ıL Bu tholos mezar
nedeniyle Bakla Tepe oda mezarının Kolophorı'Ia bağlantısı üzerinde
durulmuş ve bu doğrultuda Kolophon ve çevresinde iki kez yüzey araş-

5 AFununark, The Myceııaeoıı Pottery, Stockholm-I 941,392-393, Res. 68.
6 A.W. Persson, a.g.e., 78-79, Lev. V2; B.Deppert-Lippitz, Griechisclıer Goldschmuck,

Mainz am Rhein 1985, 35-36, Res. 13b, 14c.
7 AFrumark, a.g.e., 312-313; B'Deppert-Lippitz, a.g.e., 35-36, Res. 13b.
8 W.Dörpfeld, Trofo and Ilion I, Athen 1902, 399, Res. 389; C.W. Blegen, Prosymna. The

Belladie Settlement Preceding the Argive HeraeumII, Cambridge 1937, 146, Res. 589.
9 RA. Brigges, "The Mycenacan Thelos Tomb at Kolophan", Hesperia XLII 2, 1974,264

vd., Lev. 52.
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tırması yapılmıştır. Fakat tüm çabalara rağmen Kolophon' da herhangi bir
M.Ö. 2. bin varlığına rastlanmamıştır. Bunun üzerine Bakla Tepe'nin
çevresinde yoğun yüzeyaraştırmaları yapılarak mezarla çağdaş bir yerle
şim ünitesi aranmıştır. Neticede Bakla Tepe'nin 2000 m. güneyinde,
Kolophon'un 4000 ın. kuzeyinde, yani her iki merkezin ortasında bulu
nan Kocabaş Tepe'de amaca ulaşılmıştır (Çizim: 2). Kocabaş Tepe deniz
seviyesinden 140 ın. yükseklikte olup güney-kuzey istikametinde uzan
maktadır. Uzunluğu 1000 m.dir. Batıya doğru tedrici olarak alçalarak
Cumaovası ile birleşmektedir. Doğu yamaçları ise oldukça diktir. Tepe
nin güneyi geniş düzlüklere sahiptir. Gerek bu düzlüklerde, gerekse doğu

teraslarında M.Ö. 2. binin her safhasına ait bol miktarda seramik örnekle
re rastlanılabilmektedir. Ayrıca tepenin batısında iri taş bloklardan oluşan

taş sıraları görülmektedir. Bunlar bir savunma sistemine ait olabilir. Se
ramik örnekler arasında Orta Tunç Çağı ağırlıktadır. Fakat Geç Tunç
çağı'nın karakteristik örnekleri de görülebilmektedir. Bu arada Bakla
Tepe oda mezarında ele geçen birkaç seramik türü de saptanabilmiştir.

Ayrıca Orta Tunç Çağı ve Geç Tunç Çağı örnekleri dışında bazı

Protogeometrik seramik örnekleri de teşhis edilebilmiştir. Kocabaş Te
pe' den bakıldığında hem Bakla Tepe, hem de Kolophan çok açık bir şe

kilde görülebilmektedir. Tam bir şehir karakteri taşıyan bu merkez, tüm
Cumaovası'na hakim olup hemdenize, hem de Anadolu'nun iç kesimle
rine uzanan vadi ve doğal yolları kontrolü altında tutmaktadır. Tüm bu
özellikleriyle Kocabaş Tepe, Bakla Tepe ve Kolophon' daki mezarların

sahibi olmalıdır. Bu tepenin ayrıca Eski Kolophon olması da imkan dahi
lindedir.

ERKEN TUNÇ ÇAG! !

1995 yılında yürütülen kazılar sonucunda Bakla Tepe'nin batısındaki

yüksek alanda bu döneme ait .dört uzun ev ve bir sokak kalıntısı ortaya
çıkarılınca ıo, 1996 yılında konuya yeni boyutlar kazandırmak amacıyla

daha farklı yerlerde yeni kazı alanları oluşturulmuştur. Bu kazı alanların

dan bir tanesi geçen yıl açılan alanın hemen kuzeyinde, tepenin oldukça

LO H.Erkanal ve T.Özkan, "1995 Bakla Tepe Kazılan", XVIII. KSTl, Ankara ı 997, 263-267,
Res. 1-5.
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dik olan kuzey yamacında bulunmaktadır (Çizim: 1,2). Bu yeni alanın en
önemli kalıntısı doğu-batı istikametinde uzanan kalın bir duvardır (Re
sim: 6): Bu duvar bir taraftan doğuya, diğer taraftan batıya doğru kazı

alanı dışında da devam etmektedir. Çevrede doğalolarak bulunan düzen
siz orta büyüklükte kalker taşlar kullanılarak inşa edilmiştir. İyi korunan
güney yüzünde yüksekliği 1 m. olup beş yatay taş sırası gözlenebilmek
tedir. Üst taş sıraları alttakilere nazaran tedrici olarak geriye kaymış va
ziyette tespit edilmiştir. Bunun gerçek bir kayma mı, yoksa teknik bir
özellik mi olduğu anlaşılamamıştır. Duvarın kuzey kenarı yamaca yakın

lığı nedeniyle 3 m. kalınlığında bir alana dağılmış durumdadır. Bu ne
denle duvarın bu yüzü ve gerçek kalınlığı tespit edilememiştir. En üst
seviyeden 4.23 m. aşağıda ortaya çıkan bu kalın duvar, Bakla Tepe'nin
doğusunda bulunan yüksek alanın topografik yapısına uyum sağlayarak

doğu ve batıya doğru devam etmektedir. Bu kalın duvarın bir savunma
sistemi olarak tüm yüksek alanı çevirmesi beklenmektedir. Bu savunma
sisteminin ayrıntıları ancak daha iyi korunduğu bir bölge kazıldığında

ortaya konabilecektir. Savunma duvarının hemen güneyinde, yani iç kıs

mında açığa çıkarılan iki küçük mekan Erken Tunç Çağı l' in en eski ev
resini oluşturmaktadır. Bu en eski evrenin üzerinde bulunması gereken
diğer evreler veya mimari tabakalar yamaç tahribatı nedeniyle tespit edi
lememiştir. Daha üst seviyede bulunun savunma duvarına paralel iki du
var ve savunma duvarına dik bir duvar gene yamaç tahribatı nedeniyle
belli bir mimari bütünlük içinde değerlendirilememiştir.

Savunma duvarı ve bu duvarın güneyinde bulunan kısmen açığa çı

karılan iki küçük mekanın altında ise Geç Kalkolitik Çağ başlamaktadır.

Savunma duvarı ve güneyindeki küçük mekanlar arasındaki dar alanda,
yani Geç Kalkolitik Çağ kültür tabakası içinde gerçekleştirilen kazı ça
lışmaları sonunda çok sayıda bebek ve çocuk mezarına rastlanmıştır. Bu
mezarlardan bir kısmı Erken Tunç Çağı I, diğer kısmı ise Geç Kalkolitik
Çağı özelliklerini yansıtmaktadır. Savunma duvarı altındaki bazı mimari
kalıntılar göz önüne alınırsa her iki dönem mezarları da "yerleşim içi
(intramural)" karakterindedir. Mezarlar arasında bir tanesi basit toprak
mezar, diğerleri ise çömlek veya küp mezardır. En büyük mezar küpünün
iki tarafında ağızdan dibe doğru aynı doğrultuda üçer tane dikey kulp
bulunmaktadır. Mezar eşyaları daha çok mezar çevresinde dağınık vazi
yette ele geçmiştir. Eşyalar arasında seramik örnekler dışında bakır veya
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bronz silah ve iğnelere de rastlanmıştır. Silah olarak ele geçen bir ok ucu
belki de Anadolu'da bilinen en eski örnektir. Bu mezarlar ya Erken Tunç
çağı I'in en erken evresine, ya da Geç Kalkolitik çağ'ın en geç evresine
aittir. Bu nedenle birbirlerinden çok zor ayırt edilirler.

Erken Tunç çağı I'in mimari özellikleri ayrıca Geç Tunç çağı oda
mezarının bulunduğu alanda da araştırılmıştır (Çizim: 1/1; Resim i). Bu
yeni kazı alanı kuzeyde derin tahrip çukuruyla, orta kesimlerde Geç Tunç
Çağı oda mezarıyla ve yer yer Roma Dönemi çukurlarıyla bozulmuş ve
bu nedenle de açığa çıkan Erken Tunç Çağı i mimari özellikleri çok kez
tanınmaz bir hal almıştır. Bu kazı alanında Geç Tunç Çağı oda mezarının

doğusunda, doğu-batı istikametinde uzanan bir yol bulunmaktadır. Bu
yolun batı devamı Geç Tunç Çağı oda mezarı tarafından, kuzey tarafı ise
derin tahrip çukuru tarafından bozulmuştur. Korunan uzunluğu 6.50 m,
genişliği ise 2 m.dir. Korunabilen tabanı kısmen çok ufak moloz taşla

rıyla, kısmen de orta büyüklükte düzensiz taşlarla kaplanmıştır. Yolun
güney kenarını sınırlayan bir duvarın iki ucu tahribat sonucu bozulmuş

tur. Duvarın ortasında bulunan 0.80 m. genişliğindeki çukur alan büyük
olasılıkla bir kapı yeridir. Bu durumda yoldan tabanı biraz daha aşağı

seviyede olan bir eve girilmektedir. Bu ev kuzey-güney istikametinde
uzanan iki paralel duvar, doğu-batı istikametinde uzanan ara duvarıyla

kesilerek bir ön ve bir arka mekan oluşturulmuştur. Bu ara duvarı üze
rinde bulunan 0.60 m. genişliğindeki kapı açıklığı her iki mekan arasında

bağlantı sağlamaktadır. İki yan duvarı kısmen korunmuş olsa da ön me
kanın boyutları tespit edilebilmektedir. 3.80 m. uzunluğunda ve 3.80 m.
genişliğinde kare görünümündeki ön mekanın bağlandığı arka mekanın

sadece doğu yan duvarı 2.50 m. uzunluğunda korunmuştur. Bu nedenle
gerek arka mekanın, gerekse genelolarak evin boyutlarını, daha doğrusu

uzunluğunu ortaya koymak mümkün değildir. Fakat burada 1995 yılında

açığa çıkarılan evler gibi ı ı en az bir ara duvara sahip uzun bir evin mev
cudiyeti kesin olarak anlaşılmaktadır. Bu ev doğu yan duvarını, doğru

sunda bulunan ikinci bir uzun evle paylaşmaktadır. İkinci uzun eve ait

11 H.Erkanal, "Early Bronze Age Urbanizatian İn the Coastalregion of Western Anatolia",
Hoising and Settlement İn Anatolia.. A. Histerical Perspective, yay. Haz. YSey, İstanbul

1996, 73-74.
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sadece bir ara duvar tespit edilebilmiştir. Her iki evin 0.55-0.60 m. ka
lınlığındaki duvarları orta boy toplama taşlarla inşa edilmiştir. 1995 yı

lında açığa çıkarılan evlerde olduğu gibi duvar taş örgüsünde belli bir
teknik geliştirilmemiş, taşlar gelişigüzel dizilmiştir. Sadece duvarların

kenarlarında belirli taş dizileri oluşturulmaya çalışılmıştır. Tüm Ege dün
yasında olduğu gibi duvarlar büyük olasılıkla belli bir yüksekliğe kadar
taşla inşa edilmiş daha sorıra kerpiç kullanılmıştır. Her iki uzun evin ar
kasında, yani güneyinde dar bir alanda bir alt seviyeye iniimiştir. Bu dar
alanda doğu-batı istikametinde uzanan bir duvar ve bu duvarın önünde,
güneyinde kısmen korunmuş bir taş döşeme ortaya çıkarılmıştır. Bu ka
lıntıları bugün için bir mimari bütünlük içinde değerlendirmek imkansız

dır.

Aynı kazı alanının güneybatı köşesinde daha farklı bir yerleşim üni
tesi açığa çıkarılmıştır. Aynı tabakaya ait olan bu ikinci ünitenin birin
ciyle bağlantısı tahrip alanları nedeniyle tespit edilememiştir. Bu ikinci
ünite içinde kısmen de korunmuş olsa diğerlerinden daha farklı bir ev
mimarisi dikkati çekmektedir. Bu ev de uzun ev görünümündedir. Tü
müyle kazılamadığından kesin uzunluğu belli değildir. Açığa çıkan u
zunluğu 6.50 m. dir. Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanmaktadır.

Kuzeydoğuda bulunan arka kısmının köşeleri yuvarlatılmış, dolayısıyla

apsis görünümü kazanmıştır. Apsisin içi muhtelif boyda düzensiz taşlarla

döşenerek bir seki oluşturulmuştur. Ev orta yerinden bir ara duvarla bö
lünerek iki mekana ayrılmıştır. Evin güneydoğu duvarı tahrip olduğundan

genişliği belli değildir. Bu evin gerek duvar kalınlığı, gerekse duvar inşa

tekniği diğerlerinden farksızdır. Yalnız apsisi çeviren duvar yenileştiril

miş ve yenileştirme sırasında daha büyük taşlar kullanılmıştır. Apsis i
çindeki döşeme eski duvara dayanırken,. yeni duvarın altında kalmıştır.

Bu apsisli evin kuzeybatı duvarına dik gelecek şekilde inşa edilen kuzey
batı-güneydoğu istikametinde uzanan başka bir duvar 5.10 m. uzunlu
ğundadır. Bu duvar, çok az bir kısmı açığa çıkarılan, apsisli eve paralel
kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan başka bir duvarla kesişerek

tam kazı alanının güneybatı ucunda geniş bir mekan oluşturmaktadır. Bu
geniş mekanın apsisli evle oluşturduğu kuzeydoğu köşesi yay şeklinde

çamur harcından bir ince duvarla kapatılarak bir çeşit depo haline geti
rilmiştir. Bu geniş mekanı kapatan duvarın kuzeydoğusunda bir taş dö
şeme kalıntısı ve büyük mekanla bağlantılı küçük bir oda bulunmaktadır.
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Küçük odanın duvarları 0.30-0.35 m. kalınlığında olup diğer duvarlara
nazaran oldukça incedir. 1.90 x 1.60 m. boyutlarındaki bu küçük odanın

daha eski bir safhası 1.90 x 3 m. boyutlarındadır; yani daha uzundur.
Apsisli evin dışındaki bu mimari özellikler kazı alanı genişlediğinde bir
anlam kazanabilecektir. Bugün için bu mimari kalıntıları bir bütün içinde
değerlendirmek imkansızdır.

1996 yılı çalışmaları Bakla Tepe Erken Tunç çağı i kültürüne yeni
boyutlar kazandırmıştır. Bu dönemde yerleşim alanı Bakla Tepe'nin batı

sındaki yükselti ile sınırlıdır. Takriben 90-100 m. çapındaki yerleşim

büyük olasılıkla çepeçevre bir savunma sistemi ile donatılmıştır. Takri
ben 4.5-5 m.lik bir yüksekliğe sahip yerleşirnin içindeki mimari tabaka
sayısı ortaya konamamıştır. Tabaka sayısına yönelik bir çalışma önü
müzdeki yıl için planlanmıştır. Mevcut mimari kalıntılar değerlendirile

cek olursa, burada Ege için karakteristik bir yerleşim modeli karşımıza

çıkmaktadıru Seramikte tüm Doğu Ege dünyasında olduğu gibi hem
hamur, hem de astar olarak siyah renk hakimdir.

Kap türleri daha çok Troia I'in erken safhası örnekleriyle benzeş

mektedir'". En üst tabakadan sonraki tabakalarda beyaz boyalı seramik
yoğun şekilde karşımıza çıkar. Seramik dışında ele geçen metal örnekler,
metal cürufu ve içinde ergimiş metal bulunan potalar burada yoğun metal
üretimine işaret etmektedir. Ankara'da Maden Tetkik Arama Enstitü
sü'nde gerçekleştirilenanaliz çalışmalarından sonra bu dönemin maden
endüstrisi hakkında daha fazla bilgi edinilebilecektir. Bakla Tepe'de bu
dönemin ölü gömme adetleri hakkında da geniş bilgi edinilebilmektedir.
Bebek ve çocuklar burada daha çok küp ve çömlekler içinde yerleşim

içine gömülürken, erginler yerleşim dışındaki mezarlığa gömülmektedir.

Erken Tunç çağı Mezarlık Alanı

Erken Tunç çağı i mezarlık alanı savunma sisteminin dışında ve
yerleşim alanının doğu ve kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Mezarlığın

12 H.Erkanal a.g.e., 79-80
13 Özellikle Troya A6, AI2 ve AI6 tipleri y.ygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.
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bulunduğu alan (Çizim: 1/3) aynı zamanda Geç Kalkolitik Çağ yerleşimi

olduğundan Erken Tunç Çağı i mezarları bu çağ tabakalarını büyük ölçü
de tahrip etmiştir. Mezarlık alanında i Ox i Om.lik bir açmada 7 tane me
zar tespit edilmiştir. Bu mezarlardan iki tanesi pithos, geri kalan 5 tanesi
basit toprak mezardır. Mezarlardan iki tanesi on yaş üzerindeki çocuk,
beş tanesi ise erişkin bireylere aittir. Biri dışında tüm mezarlar doğu-batı

istikametinde uzanmaktadır. Birbirlerine olan uzaklıkları farklı olup belli
bir düzen mevcut değildir.

Mezar küpleri dışa çekik ağız kenarlı, kısa boyunlu ve yuvarlak dip
lidir. Küplerin iki tarafında ağızdan dibe Doğru aynı doğrultuda dikey
bağlama kulpları bulunmaktadır. Bu tür kulp geleneği Doğu Ege Bölge
si'nde yaygındır". Ele geçen örnekler arasında en iyi korunan pithos 1.90
m. boyunda ve 1.29 m. çapındadır (Resim: 7): Bu örneğin iki tarafında

dibe doğru aynı doğrultuda beşer tane dikey bağlama kulpu bulunmakta
dır. Doğu-batı yönünde uzanan küpün doğuya yönelik ağzı, üst kısmın

dan kırılarak alınan büyük bir parçayla kapatılmıştır. Bu küp içinde başı

doğuda olmak üzere doğu-batı istikametinde, hocker durumunda, sağ

tarafı üzerine uzanmış erişkin bir erkek iskeleti tespit edilmiştir (Resim:
8). İskeletin belden aşağı kısmı orta boy taşlarla ayrıca kapatılmıştır. Ay
nı küp içinde dağınık olarak ele geçen bir çocuğa ait iskelet parçaları, bu
mezarın ikinci kez kullanıldığını göstermektedir. Bu mezarda ele geçen
iskeletin yüz kısmının önünde iki tane küçük boyda hançer ve bu han
çerlerin hemen yanında bir küçük testi mezar eşyası olarak tespit edil
miştir. Siyah astarlı bu testi yayvan ağızlı olup tek dikey kulfoludur. Yu
varlak gövde üzerinde dört adet sivri yumru bulunmaktadır 5 İskeletin
arkasında da gene yayvan ağızlı, siyah astarlı bir testi görülmüştür (Re
sim: 9): Ayrıca iskeletin kaburga kemikleri arasında bir uçları halka şek

linde kıvrık bronz veya bakır çubuklar bulunmuştur. Bunlar büyük olası

lıkla kolye taneleridir. Bu dönemin tüm mezarlarında olduğu gibi bu me
zarda da küp içine buğday taneleri serpilmiştir.

14 S.Rood, Excavations İlı Chios 1938-1955, Oxford 1982, 530, Res. 231, Lev. 100.
15 Aynı tür küçük testiler Kumtepe'de de bulunmuştur: M.Korfmarın v.d., "Kumtepe 1993.

Bericht über die Rettungsgrabung", Studio Troica V, 195, 264, Res. 11,25-3.
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Ele geçen 5 basit toprak mezardaki iskeletlerden ikisi açma kenarına

denk geldiğinden kısmen ince1enebilmiştir. Toprak mezarlarda da iske
letler doğu-batı istikametinde uzanmaktadır. Bu mezarlar arasında bir
tanesi mezar eşyası açısından çok zengindir (Resim: i O). Burada hocker
durumunda sağ tarafı üzerine yatan iskeletin yüzü kuzeye dönüktür. Er
kek bireye ait iskeletin her iki bileğinde birer tane gümüş bilezik bulun
maktadır. Bu bilezikler daire kesiti ince çubukları kıvırarak elde edilmiş

tir. Sağ bilekteki bileziğin iki ucunda çizme suretiyle yapılmış paralel
çizgilerden oluşan bezerneler mevcuttur. Ayrıca kafatasının hemen kuze
yinde bir metal hançer ve bir başlı iğne, göğüs üzerinde gene metal
amulet görünümünde bir kolye tanesi bulunmaktadır. Bu metal buluntula
rın bakır mı, yoksa bronz mu olduğu ancak analiz sonucunda ortaya ko
nabilecektir. Kafatasının arkasında küp mezarda olduğu gibi gene yayvan
ağızlı bir küçük testi ele geçmiştir. Diğer mezarlarda olduğu gibi bu me
zara da buğday taneleri serpilmiştir.

Bakla Tepe Erken Tunç çağı i mezarlarında seramik yanında yoğun

şekilde madeni buluntular ortaya çıkarılmıştır. Bu buluntuların yerleşim

yerinde üretildiği ele geçen cüruf ve pota kalıntılarından anlaşılmaktadır.

Önümüzdeki yıl bu mezarlık alanında sürdürülecek çalışmalarla, mezar
lığın kesin yayılım alanı ve karakteri ortaya konabilecektir. Bu çalışmalar

ayrıca Ege'nin az bilinen bu dönemine yeni boyutlar kazandıracaktır.

GEÇ KALKOLİTİKÇAO

i 996 yılı çalışmaları sırasında geniş bir alan üzerinde 9 adet sondaj
çukuru açılmış ve bu sondaj çukurları sayesinde Bakla Tepe' de Geç Kal
kolitik Çağ'ın Erken Tunç çağı I'e nazaran çok daha geniş bir alana ya
yıldığı tespit edilmiştir. Geç Kalkolitik çağ yerleşimi Erken Tunç çağı i
yerleşiminin güneyine ve doğusuna yayılmakta, Erken Tunç çağı i taba
kalarının altında da devam etmekte, hatta Erken Tunç çağı i savunma
sisteminin kuzey ve batıda dışına taşmaktadır. Erken Tunç çağı i yerle
şimi 90- i 00 m. çapında bir alanı kaplarken, Geç Kalkolitik çağ yerleşi

mi 250 m. çapında bir alanı kaplamaktadır. Sondaj çukurları dışında Geç
Kalkolitik çağ yerleşimi, Erken Tunç çağı i yerleşiminin kuzeydoğu

sunda i Ox i O m.lik bir açmada araştırılmıştır (Çizim: 1/3). Bu açmada
aynı zamanda Erken Tunç Çağı i mezarlığına ait bazı mezarlar da bu-
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lunmaktadır. Gerek bu açmada, gerek sondaj çukurlarında gerekse Eski
Tunç çağı i yerleşimi altında en azından 4 mimari tabakalı Geç Kalkoli
tik çağ yerleşimi tespit edilmiştir. Bu tabakalar gerek mimari, gerekse
seramik gelişimi açısından açık bir şekilde ayırt edilebilmektedir. Bu
açmada görülen Geç Kalkolitik çağ tabakaları büyük ölçüde Erken Tunç
çağı i mezarları tarafından tabrip edilmiştir. Fakat bu tahribata rağmen

ortaya çıkarılan mimari kalıntılar devrin yerleşim modeli, ekonomisi,
seramiği ve ölü gömme adetleri hakkındabilgi vermiştir.

Bu döneme yönelik tek açmada en geç olan tabaka hemen yüzey top
rağının altında belirmektedir. Bu tabakada en iyi korunan mimari özellik
üç sıra halindeki ızgara kalıntısıdır. Izgaralar doğu-batı istikametinde tek
sıra halinde diziimiş birbirine paralel taş sıralarıyla oluşturulmuştur. Taş

sıralarının uzunluğu 1.60 m.dir. Aralarındaki kanallar ise 0.20-0.25 m.
genişliğindedir.

Geç Kalkolitik çağ'ın ikinci tabakasında da ızgara planlı yapılar kar
şımıza çıkmaktadır. Burada ızgaralar 2.20-2.50 m. uzunluğunda dört taş

sırasıyla belirlenmiştir (Resim: l I). Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde
uzanan taş sıraları arasındaki kanalların genişliği 0.30 m.dir.

Üçüncü tabakada ızgara planlı yapıların en iyi korunmuş örneği açı

ğa çıkarılmıştır (Resim: ı ı). Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde düzen
siz taşların oluşturduğu dağınık görünümlü 9.20 m. uzunluğundaki bir
duvar ızgara planlı bir yapının güney sınırını oluşturmaktadır. Izgaraları

oluşturan 8 taş sırası kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanmakta ve
güneydeki yapı duvarıyla dik açı yaparak birleşmektedir. Izgarayı oluştu

ran taş sıraları içinde en uzun olanı 4.40 m. uzunluğundadır. Düzensiz
taşlarla yapılan sıralar arasındaki kanal genişliği 0.40-0.45 m. dir. Ka
nallar içinde bol miktarda karbonlaşmış buğday kalıntısı görülmüştür.

Buğday kalıntıları ızgaralı yapıların işlevine açıklık getirmektedir. Bu tür
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yapıların en azından ızgara plan gösteren kısımları tahıl depolama ama
cıyla kullanılmış olmalıdır ı6

Gerek bu açmada, gerekse sondaj çukurlarında Geç Kalkolitik çağ'a
ait tabakalarda kenarları iyi boy taşlarla sınırlandırılmış küçük taşlardan

veya çakıl taşlarından oluşan ev tabanı kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Bu
taban kalıntılarının hemen hemen tümünün üzerinde ve yanında yığın

halinde yanarak sertleşmiş kırmızı renkte kalın sıva parçaları ele geçiril
miştir. Üzerlerinde negatif kamış ve ağaç izleri bulunan bu kalıntılar

Bakla Tepe Geç Kalkolitik çağ mimarisi hakkında açık bilgi vermekte
dir. Burada duvarlar ağaç dikmelerle oluşturulmuş, bu dikmeler bazen
içten, bazen dıştan, bazen de her iki taraftan çamur harcıyla sıvanmıştır.

Evlerin çatıları da aynı sistemle inşa edilmiş, bu arada ağaç yanında ka
mış da oldukça bol kullanılmıştır. Büyük olasılıkla evlerin tahıl depo
edilen kısımları da ızgaralar üzerine oturtulmuştur. 8 ızgara sırası ve bir
yan duvarı tespit edilen ev de aynı teknikle yapılmış olmalıdır. Burada
duvarı oluşturan dağınık taşlar, büyük olasılıkla ağaç dikmeleri zemin
içinde sıkıştırma amacıyla kullanılmıştır. Bu tür inşaat bilindiği gibi
Bağbaşı Geç Kalkolitik yerleşmesinde de tespit edilmiştir'". Aynı inşaat

tekniğinin Batı ve Güney Anadolu'da daha geniş alanlarda kullanılmış

olması gerekmektedir.

Bakla Tepe Geç Kalkolitik çağ tabakalarında mimariye bağlı değiş

ken bir seramik gelişimi gözlenmektedir.'Genelde orta nitelikli, kalker ve
kuvars katkılı siyah renk hamurlu seramik formları gelişimi açık bir şe

kilde yansıtmaktadır. En erken tabakada içten kalınlaştırılmış ağız kenar
lı, keskin omuzlu, kahverengi perdahlı, ağız kenarının iç kısmı geometrik
motiflerle beyaz boya bezeli seramik türü yaygın bir şekilde tespit edile
bilmektedir'", Bunu takip eden üçüncü mimari tabakada aynı tür boyalı

16 Aynı tür ızgaralar Antalya'nın iç kesiminde. bulunan Bademağacı'nda da tespit edilmiştir

R.Duru ızgaralı bu yapıyı GeçNeolitik Çağ'a tarihlernektedir: R.Duru, "Bademağacı Kazı

lan 1994", XVJII. !GSTl,Ankara 1996, 88,Res. 1.
17 C.Eslick. Elma1ı Karataş L The Neolithic and Chalcolithic Periods: Bağbaşı and Other

Sites, BrynMawr 1992, 15 vd.
18 D.H. French, "Latc Chalcolithic Pattery in Nortwest Turkeyand Aegean", Anatelian Studies

11,1961, Fig. 5-2, 9,10,11.
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seramik devam etmektedir. Astar rengi olarak siyah yoğunlaşmaktadır'",

İkinci tabakada boyalı seramik ortadan kalkmaktadır. Buna karşın içten
kalınlaştırılmış ağız kenarlı, konik gövdeli, siyah astarlı çanaklar çoğal

maktadır. Bu çanakların ağız kenarındaki kalınlık keskinleşmektedir'",
Bu keskinlik sayesinde bu tür örnekler birinci tabakaya hakim olan
Kumtepe Ib tipindeki "rolled rim" türü çanaklardan ayırt edilebilmekte
dir2 1

. İkinci ve birinci tabakalarda parlak siyah perdah kullanılmıştır.

Bakla Tepe Geç Kalkolitik çağ seramiği, Batı Anadolu sahil kesimi ile
bütünlük içindedir. Seramik sayesinde Bakla Tepe, Kuzeybatı Anadolu
ve Ege adalarına kadar yayılan ve "Kumtepe Kültürü" olarak adlandırılan

kültür bölgesi içine girmektedir.

Seramik yanında Geç Kalkilotik çağ'ın en önemli buluntu grubunu
madenler oluşturmaktadır. Sayıca az olmalarına rağmen iğne, bıçak gibi
örneklerin ele geçmesi ve bunlarla birlikte çok sayıda cüruf örneklerinin
bulunması konuya önem kazandırmaktadır. Analiz çalışmaları sonuçla
nınca bu konuda daha fazla bilgi sahibi olunabilecektir.

Geç Kalkolitik çağ'da da bebekler evlerin döşemeleri altına görnül
mektedir. Kazı ve sondaj çalışmaları sırasında iS adet bebek mezarı açı

ğa çıkarılmıştır. Genellikle 0-6 aylık olan bebeklerin tamamı büyük
çömlekler içinde gömülmektedir. Birkaç mezarda ele geçen boncuk ta
neleri dışında bebek mezarlarında mezar 'eşyasma rastlanamamıştır. Tüm
mezarların içinde buğday taneleri bulunmuştur. Bu durumda mezara
buğday serpme geleneği ilk olarak Geç Kalkolitik çağ'da ortaya çıkmış

olmaktadır. Aynı gelenek Erken Tunç çağı i ölü gömme adetlerinde de
mevcuttur. Geç Kalkolitik yerleşiminin güneydoğusunda ergin bireylerin
gömüldüğü mezarlık alanı da 1996 çalışmaları sırasında tespit edilmiştir.

Bu alanda yürütülen sondaj çalışmasında biri bir çocuğa, diğeri bir kadı

na ait olan iki pithos mezar açığa çıkarılmıştır. Üst kısımları tahrip olan
küpler içinde iskeletler kapalı hocker durumundadır. İskeletlerde bir yön
birliği yoktur. Mezar eşyası olarak her ikisinde de birer küçük çömlek

ı 9 J.Sperling,"Kumtepe İn the Troad", Hesperia 45/5, 1976,Res. 11-227.
20 J.Sperling,a.g.e., Res. 14-517.
21 J.Sperling,a.g.e.. Res. 19,20.
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görülmektedir. Geç Kalkolitik çağ mezarlığı 1997 yılında daha geniş

boyutlarda araştırılacaktır.

Görüldüğü gibi Bakla Tepe Geç Kalkolitik çağ kültürü 250 m. ça
pındaki yerleşim alanıyla, mezarhğıyla, kendine özgü mimarisiyle büyük
önem taşımaktadır. Bir köy kültürünü yansıtmasına rağmen büyük çapta
üretim gücene sahiptir. Hemen hemen her evde büyük bir tahıl ambarının

bulunması tarımsal üretim zenginliğine işaret etmektedir. Maden endüst
risi ise şaşılacak derecede gelişmiştir. Hemen hemen her sondaj çukurun
da cüruf kalıntıları tespit edilmiştir. Ayrıca tekstil ve taş işçiliği konula
rında da büyük bir gelişme olduğu ele geçen buluntulardan anlaşılmakta

dır. Tüm bu konular 1997 yılı çalışmaları sonunda daha açık bir şekilde

ortaya konabilecektir.

SONUÇ

1996 yılı Bakla Tepe kazı sonuçları, Urla Liman Tepe Kazısı ve di
ğer yüzeyaraştırmaları sonuçları, İzmir bölgesinde Erken Tunç çağı'nda
ve Kalkolitik çağ'da bir kültür birliği varlığına işaret etmektedir. Bu
kültür birliği Batı Anadolu sahil kesimine özgü karakteristik özellikler
taşımaktadır. Bu özellikler büyük çapta Ege adalarında da yaygındır. Bu
nun dışında bazı konularda KikIadlarla ve Kıta Yunanistan'la yoğun iliş

kiler mevcuttur.

Bakla Tepe denizle bağlantılı olmasına rağmen, içinde bulunduğu

geniş ovayı ekonomik açıdan yeterince değerlendirmiş, zenginliğini çok
yönlü üretim artışıyla elde etmiştir. Bu arada ortaya koyduğu yüksek ma
den teknolojisi yeni arayışlara neden olmuştur. Bölgenin altın yatakları

açısından önemi bilinmektedir. Fakat bakır yatakları açısından bilgiler
yetersizdir. Bu konuda daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyul
maktadır.

Tüm bunların dışında ortaya koyduğu yerleşim modeli sayesinde
bölge, mimari açıdan yeni boyutlar kazanmıştır. Gerek yerleşim şekli,

gerekse yapısal özellikler doğu ilebatı arasındaki önemli bir boşluğu

doldurmaktadır. Bunun yanında tüm Batı Anadolu sahil kesiminde çok az
bilinen bir konu da Bakla Tepe kazıları sayesinde aydınlanmaktadır. Açı-
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ğa çıkmaya başlayan Erken Tunç çağı i ve Geç Kalkolitik çağ mezar
lıkları sadece ölü gömme adetleri açısından değil, zengin mezar eşyala

rıyla da devrin teknolojisine ve ekonomik yapısına ışık tutmaktadır.

Bunların yanında 1996 yılında açığa çıkan Geç Tunç çağı mezarı,

mevcut özellikleriyle bir çeşit krali mezar görünümündedir. Bu dönemde
Anadolu'da krali mezarlar ve bunlarla bağlantılı ölü gömme adetleri sa
dece yazılı belgelerden tanınmaktadır. Antik çağlarda soyulmuş olsa da
Bakla Tepe mezarı krali mezar özelliklerini tam olarak yansıtmaktadır.

Bundan sonraki yıllarda gerçekleştirilecek kazı çalışmaları ve
arkeometrik çalışmalar sayesinde Bakla Tepe'nin Ege'deki ağırlığı çok
daba somut bir şekilde ortaya çıkacaktır.
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Çizim 1: Bakla Tepe'nin topografik haritası ve kazı alanlarının genel görunü
mü
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Çizim 2: Bakla Tepe çevresini gösteren topografik harita
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Resim 1: Bakla Tepe'nin üst kısmında yer alan Erken Tunç ÇabJI i mimari
kahnnları ve Geç Tunç Çağı oda mezun

Resim 2: Geç Tunç çağı oda mezarı
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Resim 3: Geç Tunç çağı oda mezarındaki bir seramik kümesi

Resim 4: Geç Tunç çağı oda mezarından ele geçen bir fildişi rozet
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Resim 5: Geç Tunç çağı oda
mezarından ele geçen
hir ithal Miken kabı

Resim 6: Geç Tunç çağı i savunma duyan
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Resim 7: Erken Tunç Çağı I'e ait bir küp mezar örneği (kapalı hali)

Resim 8: Erken Tunç çağı I'e ait bir küp mezar örneği (açık bali)
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Resim 9: Erken Tunç çağı re ait
küp mezar içeı-isinde ele
geçen yayvan ağızlı testi

Resim 10: EI'I'en Tnnç Çağı I'e ait bir basit toprak mezar örneği
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Resim 11: GeçKalkolitik tabakaya ait ızgara planlı ev örnekleri
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1996 TROİA KAZı SONUÇLARI

Manfred KORFMANJt

Schliemann'ın ilk resmi kazı kampanyasının üstünden 125 yıl geçti
(1871). 1996 yılında ise Troia'daki 25. kazı kampanyası yapıldı. Devam
eden kazılar ise 9. yılına girdi. Toplam olarak 95 kişiden oluşan kazı eki
bi, mayıs ayının sonundan, ağustos ayının sonuna kadar çalıştılar. Geçen
yıl, Tunç çağı sonrası grubu, arazideki çalışmalarına malzeme çalışmala

rı nedeniyle ara vermişti. 1996 yılında ise iki grup da oldukça yoğun bir
çalışma programı uyguladılar. 1996'da toplam 12 çalışma grubu, 23
farklı alanda, 1889 metrekarelik bir arazide kazılar yaptılar. Bu sene
Troia kazısına, Kültür Bakanlığı'ndan Soner Ateşoğulları (Cumhuriyet
Müzesi-Ankara) ve Ahmet Yaraş (Arkeoloji Müzeleri-İstanbul) eşlik

edip, çalışmalarımıza destek oldular.

1. Erken Tunç çağı 'ndan Orta Tunç çağı 'na, Troia l-V

Geçen seneden beri, Troia I, II ve III Dönemi'ni' 'Denizsel Troia
Kültürü" adıyla isimlendirmekteyiz. Avantajlı coğrafi konumu ve uygun
yaşam şartları ile tanımlanan 'Troia II"Dönemi, önerilerimize uygun bir
şekilde Troia 1- Dönemi'ne paralelolarak devam etmektedir. Trioa I so
nuyla ortaya çıkan refah dönemi (görkemli yapılar, tunç ve değerli ma
denlerin çokluğu, çarkın kullanılması) "Troia II" tarafından da

* Prof Dr. Manfred KORFMANN, Instituı für Ur- und Frühgeschichte Schloss D-n070
Tübingen - ALMANYA
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karekterİze edilmektedir. Bu kanıtlar, kale içinde sınıflı bir toplumun
yoğunluk kazandığını göstermesi açısından oldukça mantıklı olsa da;
bunun tam anlamıyla araştırılması ve tanımlanması gerekmektedir. Bu
saptamaların Güneydoğu Avrupa, Ege ve Anadolu kronoloji sistemi için
önemli olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır.

Geçen sene, Büyük Megaron n A'nın altında bulunan büyük yapı

kompleksieri ile ilgili bilinen eski problemler üzerinde yoğunlaşmıştık.

1996 yılında ise çalışmalarımız, D7 Açması'rıda, yani "Schlieman Yar
ması"nın orta kesiminde yoğunlaştı. Burada "sıradan insanla
rın"kalıntılarını beklediğimiz, ama artık şehir duvarı olarak kabul edilen,
en erken Troia n savunma duvarının dışında çalıştık. Daha önceleri de
burada Troia II aşağı şehrine işaret eden yapı kalıntılarına rastlamıştık.

Bu kez, savunma duvarının güneyindeki alanda iki evreli, yumruk bü
yüklüğündeki taşlardan yapılmış bir taş döşeme bulduk (Resim: 1). Bu
döşemelerin birinde bir altın buluntu gün ışığına çıkartıldı (Resim: 2). Bu
buluntu, hazine buluntularının yorumu ve özellikle tarihlenmesi ve oriji
nalliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Burada kazılan bütün tabaka
larda, daha önce elde ettiğimiz sonuçlar tekrar saptandı. Açık renkli, çark
yapımı Troia II keramiği, koyu el yapımı Troia i keramiği ile (genel ola
rak % 50 lik bir oranda) birlikte ortaya çıkmaktadır.

Geç Troia n savunma duvarı neredeyse tam olarak, anakayanın üze
rine yapılmıştı ve bir yerde ise Troia i Dönemi ev temelinin üzerindeydi
(Resim: 3). Savunma sisteminin kuzeyde nereye kadar ulaştığını tam
olarak bilemesek de, ilk kez burada Trioa i -savunma duvarlarının dışın

da, bu döneme ait bir yapı kalıntısı tespit ettik. Yeni buluntuların ve di
ğer kalıntıların, şimdiye kadar Troia n-Erken ya da Troia II- Orta olarak
tanımlanması, yerleşmelerin, kale dışına kadar yayılmış bir yerleşmeye

ait olabileceği tahminini güçlendirmektedir. Yani bu kalıntılar Troia I' e
aittiler. Gelecek yıl, bu gibi Troia n problemlerini kale içinde, hatta en
iyisi Schliemann Yarması'nın batısında araştırmak istemekteyiz.

Kazının son günlerinde D7 Açması'rıda, Troia II savunma duvarının

dışında, anakayanın içine oyulmuş bir alan bulundu. Bu bir çukur kalmtı

sı ya da Troia i Dönemi'ne ait çukur ev kalıntısı olabilir. Burası rampaya
doğru giden bir yan vadide bulunmaktadır. Rampa bölgesinde bir vadinin
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olduğu ve güneybatıya doğru yöneldiği uzun süreden beri bilinmekteydi.
Zaten daha sonraki Troia VI caddeleri de bu rampa yönünde yapılmışlar

dır. Daha sonra kapatılmış Vlu girişi, Yunan-Roma Dönemi'ndeki kutsal
alanda bulunan Hellenistik kanalizasyon sistemi de buna uymaktadır.

Troia kazılarında ilk kez gerçek anlamda bir Troia V tabakası tanı

dık. zA7 Açması'nda, Vlu girişine doğru uzanan Troia VI Caddesi'nin
hemen altında, üç tane küçük ev kalıntısıortaya çıkartıldı (Resim: 4). Bu
evlerde göze çarpacak oranda çok sıva kullanılmıştı. Bir evin tabanında

ise bir çok in situ kap bulundu. Daha sonra ise 6 yaşında bir çocuk mezarı

tespit edildi (Resim: 5; Çizim: i). İçerisi kerpiçle örülmüş bu taş sanduka
mezar, bir yerleşim görnüsüydü. Ölü hediyesi olarak ise bir import kap
vardı. Burada bulunan kap, büyük bir olasılıkla Orta Minyan özellikli
(yaklaşık olarak M.Ö. 1760-1730) bir testiydi. Biçim ve bezerne olarak
buna benzer kaplar Knosos ve Girit çevresinde görülmektedir. Bu bu
luntu karşılaştırmalı kronoloji ve Troia'nın uzak ilişkileriyle ilgili sorular
açısından, özellikle şimdiye kadar çok az Minyan fragmentli keramik
bulunması nedeniyle oldukça önemlidir.

Bu Troia V tabakasıyla birlikte uzun süredir beklenen ve atın Troia
VI Dönemi'nde mi ortaya çıktığı, yoksa daba eskiden evcilleştirilmiş bir
hayvan mı olduğu sorusuna cevap verebilecek kemik buluntuları ortaya
çıktı. Geçen seneden beri Troia IV / V kültürünü "Anadolu Özellikli
Troia Kültürü' 'olarak tanımlamaktayız. .

2. Orta ve Geç Tunç çağı, Troia VI / VII

1996 kampanyası, Troia Öncü Kültürü ile ilgili önemli sonuçlar ver
di: Troia VI ve VIIa, daha sonra Troia VIIbl VIIb2 ve VIIb3, yani Troia,
Kültürünün Balkan Etkilerinde Kaldığı Dönemle ilgiliydi.

Aşağı Şehir Savunma Sistemi

Troia VI ve VII Prehistorik Dönemi Aşağı Şehir kazıları, KI7 Aç
ması'ndaki negatif mimari olarak adlandırlan alanda yoğunlaştı. Burada
geçen senelerde ortaya çıkarılmaya başlanan sistem, aslında bir direnek
(Bollwerk) sisteminden oluşmaktadır (Resim: 6). Uzun bir alanda devam
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eden bu sistem (şimdiye kadar 3O m.) oldukça düzgün bir doğrultuda,

anakayanın üstüne ve içine yerleştirilmiştir. Ama daha sonra neredeyse
bir dik açıyla kuzeye doğru yönelmektedir. Güçlü ağaç konstrüksiyon iç
tarafa, yani yerleşim alanına doğru, 3 metre aralıklarla ve sağlam direk
lerle çapraz olarak yapılmıştır.

1996 yılında tespit edilen bu alanın, eski bir savunma sistemine mi i
şaret ettiği, yoksa kendi içinde bir alanı mı çevrelediği kesin olarak tespit
edilememiştir, ama açık olan şudur ki, Troia'daki görkemli konstrüksi
yonlar sadece taştan yapılmamış, ahşaptan da büyük konstrüksiyonlar
inşa edilmiştir.

Bu direnek sistemi (Bollwerk) bir alanda, yola işaret eden bir ya da
iki taş döşemeli 'tabakayla kapatılmıştır. Bu yolun doğrultusu, tam olarak
Troia VII VIl-kalesindeki güney girişiyle aynı yöndedir. Bu alanda ayrıca

yerleşime işaret eden yapı kalıntıları da ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı ka
lıntıları, kale içindeki binalarla karşılaştırıldığında, bunların kolayca yok
olabilen malzemelerden yapıldığı ortaya çıkmıştır: Dal örgü, küçük taş

duvarlar, yumruk büyüklüğünde taşlardan yapılmış döşemeler. Bunlarla
birlikte, dikkati çeken diğer bir özellik ise, bütün binaların ve yapıların

başlangıcından sonuna kadar direnek sistemine uyularak yapılmış olma
larıdır. Daha sonra ise bu sistem Yunan-Roma aşağı şehir sisteminde,
farklı bir yönü gösterse de, yine de kullanılmıştır (Çizim: 2).

Bilindiği gibi Homeros, kendisinin ya da ona bilgi veren kişilerin

görmüş olamayacakları iki savunma sisteminden söz eder. Bir taraftan
ahşaptan bir savunma duvarı, öte yandan savaş arabalarının yaklaşmasını

engelleyecek bir hendek. Bu iki savunma sistemi, Homeros tarafından,

liman ile birlikte oldukça ayrıntılı olarak anlatılır. Sorun, bu sistemin
geçmiş dönemlerden aktarılmasının nedeninin, bu tekniğin standart bir
savunma tekniği olmasından mı, yoksa anlatılanların geleneklere mi
dayandırıldığı sorunudur. Bu sorun İlyada'da tekrar araştırılmalıdır.

Aşağı Şehir'in güneyinde bulduğumuz savunma hendeğine gelince;
buradaki amaç, ahşap duvarın (girişle beraber) sadece anakayadaki setin
en dar yerinde mi yapıldığı, ya da bu ahşap duvarın hendek boyunca de
vam edip etmediğini anlamaktı. Sonuç olarak, bu alandaki çalışmalar, 10
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metrelik anakayadaki setin arkasında 5 metreye yakın, ahşaptan yapılma

iki kanatlı bir girişin olduğudur. Böylece Aşağı Şehir' e ve Troialİlion

Kalesi'ne savaş arabalarının girişleri engellenebilirdi. Bu konstrüksiyon
sadece giriş alanı için geçerlidir, hendek boyunca devam eden direnek
sistemine rastlanmamıştır.

Aşağı Şehir, Kalenin Hemen Batısındaki Yerleşim Alanı

Aşağı Şehir'in, kalenin güneybatısıyla olan bağlantıları, zA6/7/8 aç
malarında daha önceki seneler araştırılmıştı; 1996 senesinde ise bu ilişki

daha büyük bir alanda araştırıldı. Böylece Troia VI yolunun güneyindeki
sınırı, bir ev formunda ortaya çıktı. Bu yolun Troia VIIb 1 ve VIIbZ Dö
nemi'ndeki kullanım evreleri tespit edildi. Aynı zamanda Troia VI sonu
ya da Troia VIIa başında kapatılan kale girişiyle bu yolun önemini kay
betmiş olduğunu görmek de olasıdır. Bir engel ya da bir teras duvarı,

kuzeydoğuya doğru olan alanı sınırlamakta. Onun da iki evresi tespit
edildi: Troia VIIa ve Troia VIIbı.

Yolun kuzeyindeki bir Troia VIIa evinin tam anlamıyla araştırılması

bize iki yapı evresini gösterdi (Çizim: 3). Önce evin içinde, normal taba
nının üstünde, en azından altı tane pithos bulunmaktaydı. Bunlardan üç
tanesi günümüze kadar ulaşmıştır. Bir tanesi ise, tabanın dolgu evresinde
kenarlarına kadar (bu nedenle bu pitos oldukça iyi bir şekilde kazılabildi)

evi bölümlere ayıran bir duvar tarafından kapatılmıştı. Burada Troia VIIa
Dönemi'ne ait iki evre tespit edildi. Pitosun içinde çok iyi korunmuş

ince mal (Tan-Ware) yapımı küçük bir kap bulundu.

Blegen tarafından, savunma duvarının hemen yakınındaki ve eski
(kapatılmış) girişin hemen önündeki alanda kazılmış Troia VIIb evleri
tekrar incelendi (Resim: 7). Bu çalışmalar sonucunda bazı detaylı bilgiler
elde edildi. Özellikle belirgin olan ise, bu binaları yapanların yeni bir
konsepsiyona sahip olduklarıdır. Büyük bir alanda yan yana planladıkları

evleri, yüzeyden oldukça derin olarak yapmışlardır. İşte bu neden ile de
yolun yüzeyi neredeyse hemen hemen tahrip edilmiştir. Bu derine inşa

etmenin altında çok sayıda kiler elde etme isteği yatmış olmalıydı. Bir
taraftan depo alanları kazanmak, ama öte yandan şehir duvarlarının sa-
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vunma özelliklerini tamamıyla kaybetmemesine özen göstermek. Kiler
olarak elde edilen alanlar iki açıdan yararlıydılar. Bu küçük hücrelerde i
kilerlerde (bazen taş döşeli) normal boyutlu bölmeler de yapılabilirdi.

Belki de bu bölmeler dallardan ya da ahşaptandı.

Aşağı Şehir, Kuzeydoğu Bastiyonundaki Girişin Kapatılması

Uzun süreden beri varlığı tahmin edilen ve ancak geçen sene kuzey
doğu bastiyonun olduğu alanda bulunan Troia VINIla Dönemi'nin Aşağı

Şehir savunma duvarın bulunduğu KL4 Açması'ndaki kazı çalışmaları

oldukça yoğun geçmiştir. Buradaki giriş de küçük hücrelerden oluşan bir
yapı kompleksi ile kapatılmıştır (Resim: 8). Son kazı sonuçlarına göre en
azından yedi tane buna benzer yapı tespit edilmiştir. Yukarıda söz edilen
VIu girişindeki kiler bölmeleri için sistematik olarak tahrip edilen yolu
bir karşılaştırma olarak görebiliriz. Buradaki hücrelerde de tavanıarında

taş döşemeden yapılmış bir izolasyon tabakası vardır. Bu "hücreler"çok
iyi buluntular verdiler, özellikle Troia Vllbj ve VIlb2 Dönemi'ne ait
keramik buluntular söz edilmeye değer.

Buradaki eski Troia VI yolu başlangıçta dikeyolarak inen anakaya
yükseltisinde olmalı idi. Bu oldukça derine indiği gözlenebilen kuzeydo
ğu bastiyonunun doğu duvarının oldukça özenli bir şekilde düzeltilmiş

olmasından da anlaşılabilir (Resim: 9). Son olarak şu varsayımları yapa
biliriz; ilk Troia VI Aşağı Şehir savunma duvarı, daha sonraki Troia VI
ve VIIa (ve Hellenistik) taş-kerpiç duvarın olduğu yere yönelmişti,

anakayanın direkt üstünde ya da hemen biraz üstünde olmalıydı. Burada
anakayanın içine oyulmuş iki tane direk deliğinin de bulunması bir ahşap

konstrüksiyona işaret etmektedir (Resim: 10). Bu bize K17 Açması'nda

bulunan direnek sistemiyle ilgili yeni veriler sunmaktadır.

Sonuç olarak, Troia'nın Troia Kültürünün Balkan Etkilerinde Oldu
ğu Dönemde oldukça yoğun bir yerleşmeye sahip olduğunu söyleyebili
riz. Aşağı Şehir'in terkedilmiş kale ve kalenin yakın çevresine yerleşil

miş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Kale

1. Kuzeydoğu Bastiyonu

İçinde bir su samıcı olan ve Aşağı Şehir'in kullanımına da açık olan
kuzeydoğu bastiyonundaki kerpiç mimari araştırıldı (Resim: 11). Bu a
raştırmalar sonucunda, bastiyonun dış tarafından küçük taşlarla örülen ve
bir çevre duvarı işlevi gören yükselti duvarı, iç kısımdaki kerpiç duvarla
aynı zamanda yapılmıştır. Bu şu anlama gelmektedir: Bu savunma duva
rının başka yerlerinde de tespit edilen çevre duvarı Troia VI Dönemi'nde
planlanmıştır. Bu sonuç bastiyonun rekonstrüksiyonu açısından çok ö
nemlidir. Bu çevre duvarı kesinlikle kale platosunun olduğu yüksekliğe

ulaşmamıştır, aksine buradaki yüksekliğin en düşük olduğu seviyeye ka
dar yapılmıştır.

2. E8/9 Açması 'ndaki Evler ve Caddeler

Bu alanda devam ettirilen çalışmalarda Troia VIIb i ve VIIb2 dö
nemlerine ait bir çok cadde evresi tespit edildi (Resim: 12). Güney kesi
mindeki ev girişlerinin üstü damla örtülmüştü. Bunu bir çok direk delik
lerinden anlamak olasıdır. Taş tabakalardan anlaşıldığı üzere caddenin
yükseltildiği dönemlerde ev girişleri kapatılmıştır (Resim: 13). Bu iş için,
artık Troia'da iyi tanıdığımız 13 stel kullanılmıştır. Stellerin kutsal dışı

amaçlarla kullanılmış olması, yeni yerleşenlerin (Balkanlardan gelenle
rin) Troia'daki geleneksel ve kültürel nesnelere pek ilgi duymadıklarını

göstermektedir. E8/9 açmalarındaki kazılar şu evrelerin tespit edilmesine
yaradı: VIIa (yangın evresi), Vllb] (2 yangın evresiyle), VIIb2 (2 yangın

evresiyle) ve VIIb3.

VIIa Evresi'ni l2DD'lere ya da 12. yüzyılın başlarına yerleştirirsek,

bu yeni sonuçlara göre geriye hala 5 yapı evresi kalmaktadır. Böylece ilk
defa tabakalanma ve yapı tekniği açısından söz konusu olan ve bildiğimiz

zamansal farkı birleştirip, sonunda Protogeometrik Dönem'e, yani 11.
yüzyılın 2. yarısına kadar bağlayabilmekteyiz. Troia'daki son yerleşme

lerden belirtilmesi gereken bu dönemde hala "Buckelkeramik"vardır,

ama bunun yanında büyük bir oranda gri-Minyan malı ve sonunda seyrek
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olarak Protogeometrik keramik de bulunmaktadır. Beklenildiği gibi
Troia' da Sub-Miken keramiği bulunmamaktadır.

Bu ve diğer buluntular bir araya getirildiğinde, daha önce olduğu gi
bi, Troia'da 10. ya da 9. yüzyıla uzanan mimari kalıntıların olmadığı

kutsal alanda yapılan yeni kazı çalışmaları da buna dahildir- sonucu çık

maktadır. ilk önce M.Ö. 8. yüzyılın 2. yarısından sonra, bulunan yoğun

çanak çömleğe dayanarak, Troia' da belirgin bir nüfus artışının olduğunu

belirtebiliriz. Bununla birlikte büyük bir alanda yeniden yapılanma da
tespit edilmiştir.

Troia'daki bu nüfus azalması, doğalolarak bazı tarihsel geleneğin

aktarılmasıyla ilgili fazla bir şey söylemez. Böyle avaya hakim, suyu bol,
oldukça fazla iyi taş kaynaklarının olduğu bir yerde insanların yerleşmek

isteyip istemeyeceklerini kim ciddi olarak tartışabilir.

3. Yunan-Roma Dönemi (Troia VIII ve Troia IX)

KutsalAlan

Bu sezon, "Kuzey"ve "Güney Binası"nın yakınında ve "Lower
Sactuary"de çalışıldı. Bu çalışmalar sonucunda Arkaik ve Hellenistik
Dönem' e ait topografya ve mimari ile ilgili bilgiler geliştiriIdi. 1994 yı

lında bu binaya ait bir Arkaik yapı ve Aolik bir sütun bulunduğu sanıl

mıştı. Bu sene ise burada üst üste iki Arkaik yapının olduğunu anladık.

ilki 7. yüzyılda yapılmıştı. Büyüklüğü 5 x 5 metre olan bu binanın orta
sında taştan bir sütun altlığı bulundu. Burada arazi kuzeye ve güneye
doğru oldukça eğimle devam etmekteydi. Öyle ki burada durum neredey
se bir akrapolisi andırıyor olmalıydı. Binanın içindeki dolguda gri mal
dan yapılmış, farklı büyüklükte depo küplerine ait kalıntılar bulundu.

Kazı alanının batı bölümünde, çalışmalarımızın büyük bir kısmını

"South Bulding"i araştırmak için yoğunlaştırdık. Bu binanın temelleri
kısmen 1993 ve 1994 yıllarında açığa çıkartılmıştı. Şimdi artık, M.Ö. 2.
yüzyıla tarihlenen bu binanın genel planını bilmekteyiz ve bu binayı ta
pınak olarak da tanımlayabilmekteyiz. Hemen yanında ise, yine ona
parelel biraz küçük bir Hellenistik tapınak tespit edildi (Resim: 14). Bu-
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rada iki spesifik kültle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Böylece
kutsal alanın genel planı ile ilgili daha iyi tasarım yapabilecek duruma
geldik. Şimdiye kadar, neden etrafı duvarlarla çevrilmiş iki farklı

temenos alanı olduğu- "Yukarı"ve "Aşağı Kutsal Alan"- aynı zamanda
iki yakın alanda Arkaik ve Hellenistik sunakların ve iki tane yanyana
kuyunun olduğu açıklanamıyordu.

Büyük Augustus Tapınağı da son kazı sonuçlarıyla yeniden yorum
lanabiImektedir. Erken Roma Dönemi' nde küçük iki Hellenistik tapına

ğın üstleri, aynı zamanda "Yukarı"ve "Aşağı Kutsal Alanı" da kapa
tılmıştı. Augustus Sunağı'nın yönü ise "Sout Building"yönüne doğru

idi. Böylece tapınaklardan, sunaklardan, tribünden oluşan ve birliktelik
gösteren genel kompleks ortaya çıkmış oldu. Orada sadece bir tapınak

olmuş olsa da, iki kült de dikkate alınmış olabilir.

Aşağı Şehir Duvarı

İlk kez İlion Aşağı Şehir duvarıyla ilgili kalıntılara hem batıda hem
de doğuda rastladık. Artık bu yapıyı tarihlernek için yeterli veri elimizde
bulunmaktadır. BIegen, kutsal alanın kuzeyinde küçük bir alanda, gerçek
anlamda tarihleyecek durumda olmadan duvarı açığa çıkardı. Bu sene y5
Açması'nda kazılarımıza devam ettik ve küçük bir temel parçası ile, bü
yük bir temel çukurunu kazdık. Buradaki kazılarda bulunan keramik 240
ile 175 tarihleri arasına konulabilinmektedir. Sonuç olarak duvarın bu
süre içinde ya da bu tarihten kısa bir süre sonra yapılmış olduğunu söyle
yebiliriz. 2. yüzyılın ilk yarısı olarak yapılabilecek bir tarih geçerli olabi
lir. Çünkü İlion, 3. yüzyılda Galloler tarafından tehdit edilmeye başlandı

ğında yeni bir korumaya ihtiyaç duymuştur. Bununla beraber kumtaşın

dan yapılan bu sağlam şehir duvarının maliyeti oldukça yüksek olmalıy

dı. Ama İlion 2. yüzyılın 2. yarısında resmi olarak Roma'nın ana şehri

olarak kabul edildikten sonra buraya çok para yollandı. Şehir duvarının

hemen güneyinde küçük bir taş döşeli duvar bulundu. Döşemenin altın

daki keramik 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Buna dayanarak bu alanın sa
vunma duvarı yapıldıktan sonra da mimari anlamda aktif olduğu sonucu
çıkarılmaktadır.
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Geçen sene kuzeydoğu bastiyonunun yakınında, Kl4 Açması'nda

Athena Tapınağı'na ait temonos duvarının bir parçası açığa çıkarılmıştı.

Bu Troia Prehistorik aşağı şehrinin savunma duvarı kazılırken açığa çı

kartılmıştı. Bu sene ise bu alanda yapılan kazılar aynı zamanda Tunç
çağı sonrası grubu için de oldukça sevindiriciydi. Hellenistik-Roma İlion

şehrinin kuzeydoğu duvarı açığa çıkarıldı

Odeion

1993 yılında yıkılmış sahne bölümünün araştırılması sırasında, bir
çok başka buluntunun yanı sıra Hadrian heykeli de bulunmuştu. Her ne
kadar buradaki çalışmalar gelecek yıl devam ettirilecek olsa da, restoras
yon çalışmaları kapsamında burada sahneyi kaplayan mermer plakalar
tekrar incelendi (Resim: 15). Bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan

keramik ve sikke buluntuları bu yapının İmparator Caracalla (M.Ö. 211
217) Dönemi'nde inşa edildiğini ortaya koydu. Bu bilgi, İlion'daki mi
mari çalışmaları ile ilgili bilgilerin birbirleriyle bazen çelişiyor olması

bakımından oldukça önemlidir. Artık, Troia' daki bir çok resmi binanın

Caracalla'nın, şehri 214 yılında ziyarete geleceği duyulduktan sonra
yenilendiğini bilmekteyiz.

Aşağı Şehir

Aşağı Şehir'in ortasında, K17 Açması'ndaki çalışmalara bu sene de
devam edildi (Resim: 16). Burada daha önceleri 1989 ve 1993 yıllarında

çalışılmıştı. Burada söz konusu olan Erken Roma Dönemi evleriyle ka
patılan, Geç Roma Dönemi'ne ait büyük Insula sistemiydi. Sadece Geç
Roma Dönemi'ne ait ek mimari kalıntılar tespit edildi. Temel çukurla
rındaki kazılarla bu binalar M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenmişlerdir. Erken Ro
ma Dönemi tabakalarında bulunan çok sayıdaki kemik aletler ve özellikle
bazı örnekler, bizim burayla ilgili olan daha önceki tahminlerimizi, yani
burada terrakotta figürin üretimi yapıldığı görüşünü doğruladı. Buradaki
buluntular arasında kilden yapılmış ve doğal büyüklükte olan altı parmak
bulunmuştur. Büyük bir ihtimalle bunların hepsi farklı heykellere aittiler.
Bu buluntu kompleksi üretim yeri ya da doğal büyüklükteki terrakotta
heykellerinin sergileme yerlerinin çok seyrek olması nedeniyle oldukça
önemlidir.
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Burada ve diğer yerlerde Hellenistik Dönem'in aşağı şehrine ait
mimari kalıntıların olmamasını vurgulamak gerekmektedir. Her alanda
Hellenistik Dönem' in tabakalarını tespit etmiş olmamıza rağmen, Troia
VIIVII savunma hendeğinin kuzeyindeki açmalarda şimdiye kadar nere
deyse hiç bir mimari kalıntıya rastlamadık. Hellenistik Dönem' deki
Troialİlion Kalesi'nin güneyindeki büyük alanın Athene Tapınağı'nın

arazisi içinde kalmış olabileceği olanaklı gözüküyor. Doğu Akdeniz böl
gesindeki bir çok kutsal alanda bu tür boş alanları biliyoruz. Bu tür "kut
sal topraklar" ev yapımı için değil, sadece tarım için kullanılmıştır. Böy
lece tapınağa gelir elde ediliyor ve tapınak personeli rahat yaşayabiliyor

du. Böyle bir sistemin Ilion'da uzun süre devam etmesi mümkün değildi.

Ilion, Orta Hellenistik Dönem'de, Bergamalı Attalos birlikleri tarafından

korunuyordu, ama bu durum Bergama M.Ö. 133. yılında Roma'ya katıl

dıktan sonra daha fazla sürmedi ve hemen sonrasında Ilion, Fimbria'nın

saldırısıyla (M.Ö. 85) büyük oranda tahrip edildi. Daha sonra M. Ö. ı.

yüzyılın sonlarında tapınak çevresindeki arazinin yeniden tapınağın kul
lanımına verilmesi ile ilgili bir baskı olmuş olabilir. Bu tarihsel gelişim,

neden kalenin güneyinde ilk defa Erken Roma Dönemi'nde yapı kalıntı

larına rastlandığını açıklayabilir.

4. Yan Bilim Dalları

Arkeobiyoloji

Prof. Dr. Hans-Peter Uerpmann tarafından yönetilen arkeobiyolojik
çalışmalar, değerlendirme ve yayın için son verilerin toplanması evresine
geldi. İşte bu nedenle bu seneki kampanya şimdiye kadar elde edilen so
nuçların toparlanması ve desteklenmesi için kullanıldı. Bu seneki çalış

malar Troia VIIb Dönemi' nde yoğunlaştı. Bu arada göze çarpan VIIb
tabakalarındaki dolgularda yüksek oranda av hayvanı kemiklerinin bu
lunmuş olmasıdır. Troia VI' da olduğu gibi alageyik en çok bulunan av
hayvanı, ama bunun yanı sıra çok seyrek bulunan (kırmızı) geyik kemik
lerine daha fazla rastlanmıştır. Çok az sayıda bulunan yırtıcı hayvanlar
dan ayı ve aslanın yanı sıra oldukça fazla sayıda yabani domuz kemiğine

rastlanmıştır. Bu dönem öncesine ait hayvan dünyasının nasılolduğu ile
ilgili sorulara yanıt aramak için yapılan çalışmalarda, oldukça az buluntu
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veren Troia V Dönemi'ne ait kemikler araştırıldı, ama bu rapor yazılırken

değerlendirmeler henüz bitirilmemiş olduğundan bu konudaki sonuçlar
için biraz beklemek gerekmektedir.

Arkeobotanik çalışmalarında, öncelikle Tunç çağı sonrası tabakala
rından çıkan örnekler araştırıldı.

Arkeobotanik ve toprak bilimi çalışmaları doğal çevrenin anlaşılması

bağlamında oldukça ilginç bir ortak çalışma sunmaktalar. Bu sene ilk
defa sondajlardan alınan toprak örneklerindeki botanik verileri araştırıldı.

Karbon buluntuları, Troia'nın yakın ve uzak çevresinde bir maki florası

nın hakim olduğunu bize göstermektedir.

Bu sene Prof Dr. İlhan Kayan, Troia çevresindeki paleo-çevreyi a
raştırmaya devam etti. Troia projesi tarafından sağlanan burgu aletiyle
Troia çevresinde 20 tane sondaj yapıldı. Bu sondajlardan en derin olanı

27 metreydi. Toplam sondaj derinliği 2;35 metreyi bulmaktadır. Aşağı

Şehir'in güneyinde, yüzeyin bir çok metre altında içinden keramik çıkan

dolgular tespit edildi. Ayrıca burada nehir dolguları taşıyan iki yüzey
oluşumu da tespit edildi. Kalenin kuzeyindeki Karamenders'in (Simoeis)
eski yatağı da araştırıldı. Bu çalışmalar sonucunda son raporlar öncesi
araştırılması gereken yeni evreler göze çarptı.

Dr. Hans Günter Jansen, iki çalışma arkadaşıyla birlikte jeofızik öl
çümlerine devam etti. Bu seneki ölçüler Yuna-Roma şehir planı ve ol
dukça güneyde olan atık su kanalları üzerinde yoğunlaştı.

5. Restorasyon, Konservasyon, Mimari Dokümantasyon, Sergileme

Oldukça geniş bir alana yayılan restorasyon çalışmaları yedi farklı

bölgede gerçekleştirildi:

Kuzeydoğu bastiyonun içinde Troia VII destek duvarı (Resim: 17),
Troia YI Kalesi'nin kuzeydoğu girişindeki (K5/6) (Resim: IS) ve YIu
girişinin altındaki destek duvarı(A7) (Resim: 19), Yunan-Roma kutsal
alanının kuzeyindeki Troia VI savunma duvarı (A7 ve BS) yine buradaki
Troia VIIbl ve VIIb2 dönemi evleri (A7) (Resim: 20). Yine bu döneme
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ait E9 Açması'ndaki evlerin restorasyonu, Troia IX Dönemi'ne ait
odeion sahnesindeki çalışmalar (EFIO). Odeon artık gezi ve toplantılara

açık durumdadır. Bunlara ek olarak Troia II rampasının üst kısmındaki

ziyaretçi terasının yapımı sırasındaki ahşap turist yolunun yapıını (Re
sim: 21).

Uzun süreden beri planlanan ve bu seneye kadar yapılamayan

Dörpfeld, Blegen kazılarının atık toprağının kaldırılması çalışmalarına

kutsal alanın güneybatısında (WXY7/8/9) başlandı.

6. Teşekkür

30 Eylül 1996 tarihinde Türkiye Hükümeti, Troia ve yakın çevresini
"Tarihi Milli Park"ilan eden kararı aldı. Bu karar bizi oldukça çok se
vindirdi. Bu karar sonrasında Türk tarafı ayrıca Troia'yı UNESCO
Dünya Kültür Mirası listesine dahil etmek için tekrar girişimlerde bu
lunmaya başladı.

Troia ve çevresindeki arkeolojik yerleşmelerin, anıtların ve doğal

çevrenin korunması için yıllarca, yorulmadan çaba gösteren meslektaşla

rıınıza, dostlarımıza çok teşekkürler. Onlara, Türkiye ve uluslararası ka
muoyunda, bu yolda bir bilinç ve görüş atmosferi yarattıkları ve böylece
Türkiye' deki iki hükümet değişikliğine rağmen milli park kararının alın

masına katkıda bulundukları için çok şey borçluyuz.

1996 yazında "Türk Arkeoloji Derneği"400 üyesiyle bütün ülkede
bir imza kampanyası başlattı. Bu olay, Türkiye' de misafir olanların dı

şında da, Türkiye'deki kişi ve kurumların bu amaç için çalıştıklarını

göstermesi açısından da önemlidir. Sadece Troia' da iki ay içerisinde
17780 imza toplandı ve bunların %65 'i Türk ziyaretçilerine aitti. Troia,
böyle büyük bir milli park projesinin uygulanması için gelecekte de
Troia dostlarının yardıınına gereksinim duyacaktır.

Çeviri: Rüsıem Aslan
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Çizim 1: Troia VI Caddesi'nin altında bulunan çocuk mezarın

dan çıkarı Minyan kabı M.Ö. 1760-1730 yılları
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Resim 1: Troia II savunma duvarımn güneyindeki taş döşeme

007.0n6
Resim 2: Taş döşemede ortaya çıkan altın bulnntn
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Resim 3: Troia II savunma sisteminin altında tespit cd ilen Troia
i Dönemi cv temeli

Resim 4: Trola Vlu şehir girişin-e doğru

uzanan ve Troia VI Cadde
si'nin altındaki 3 tane küçük
cv kalnitısı



Resim 5: Ev tabanında bulunan çocuk
mezarı

Resim 6: K 17 Açması'ndald negatif mimari
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Resim 7: Troia VI savunma duvarının

hemen önündeld VIIb evleri

;
Resim 8: Kuzeydoğu bastiyonundaki Trnia VI girişini kapatan

VII evleri



Resim 9: Kuzeydoğu bastiyonunun hemen doğusundaki Troia
VII Dönemi evleri

Reim 10: Kuzeydoğu bastiyonunun do
ğusundald anakayarım oyul
muş direk delilderi

447



Resim ll: Kuzeydoğubastiyorıunun içindeki kerpiç mimari

Resim 12: ES/9 Açması'ndald Troia VIIb l ve VIIb, dönemlerine ait yol
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Resim 14: Kutsal alarıdaki Hellenistik Diinem'e ait tapınak binaları
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Resim 15: Odeiondaki restorasyun çalışmaları

Resim 16: K 17 Açması'ndaki Erken Roma Dönemi'ne ait temeller
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Resim 17:Kuzeydoğıı bastiyonundaki
koruma çalışmalan

Resim 18: K5/6 Açması'ndald Troia VI Kalesi'nin kuzeydoğu

girişindeki restorasyon çalışmaları
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Resim 19: VI II girlşindckidestek duvarı

Resim 20: Yunan-Roma kutsal alanındaki Troia VI savunma duvarı ve bu
radaki Troia VIIh! ve VTIbı Dönemi'ne ait evlerdeki restorasyon
çalışmaları
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1996 YILI
PANAZTEPE KAZıLARı SONUÇLARI

Armağan ERKANAL'

i 996 yılı Panaztepe kazıları Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlü
ğü'nün, Hacettepe Üniversitesi'nin ve Institute for Aegean Prehistory
(INSTAP-New York)'ın maddi ve manevi desteği ile sürdürülmüştür. Bu
vesile ile ilgili kurumların tüm yetkililerine şükranlanmızı sunarız.

Kazı ekibi Prof. Dr. Hayat Erkanal, Doç. Dr. Sevinç Günel, Araş.

Gör. Nazlı Çınardalı, Araş. Gör. Bora Uysal, Araş. Gör. Derya Yalçıklı,

Araş. Gör. Ayşegül Aykurt; Sudan Khartum Üniversitesi Araş. Gör.
Tagelasfia Eltayeb, Arkeolog Kadir Büyükulusoy, Arkeolog Süleyman
Kızılırmak, Prehistoryen Neyir Kolonkaya; arkeoloji öğrencilerinden

Koray Akıncı, Fahri Ayçın, Ümit Çayır, Cevahir Dilek, Sinan Durmuş,

Suzan Karadeniz, Seçil Koca, Aslı ülşen, A. Halim Özatay, Fatma
Özdemir, Gülay Şahin, İlkay Şen, Burcu Tung, Ayşegül Turhan, Bülent
Yıldırım, Özgür Yılmaz'dan oluşmuştur. İzmir Arkeoloji Müzesi'nden
Arkeolog Lütfi Kaya kazı çalışmalarına Kültür Bakanlığı'nın temsilcisi
olarak katılmıştır. Kazının yürütülmesinde emeği geçen tüm ekip üyele
rine özverili çalışmalarından ötürü en içten duygularlaşükranlarımı sun
mayı bir görev bilirim. Ayrıca, küçük buluntu fotoğraf ve konservasyon

• Prof Dr. Annağan ERKANAL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö
lümü Başkanı -ANKARA
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işlemlerinin yürütülmesinde bizzat verdiği destek ve çalışmalarından

dolayı, İzmir Müzesi uzmanlarından Arkeolog Mehmet Türkmen' e te
şekkür ederim.

Günümüzde İzmir'e bağlı Menemen ilçesinin 13 km. batısında bu
lunan Panaztepe, yerleşim yeri olarak yaklaşık 2 km. çapında bir alanı

kapsamaktadır.

1996 yılında yürütülen çalışmalar küçük buluntu restorasyonu ile il
gili çalışmalar, Panaztepe'nin çevresi ile ilgili çeşitli değerlendirmeler ve
Kesik köylülerce kazı ekibine teslim edilen bir yazıtla ilgili ön çalışmalar

olarak özetlenebilir. Kesikköy' de bir evin temel örgüsünde kullanıldığı

belirtilen merıner blok üzerindeki yazıtla ilgili çalışmalar Prof Dr. Hasan
Malay tarafından başlatılmış olup, bu yazıtta Kalipatria köyü diye anılan

bir antik yerleşmeden bahsedildiği bildirilmektedir. Böylece bölgenin
Geç Antik Dönemi tarihi coğrafyasına yeni boyutlar kazandırmıştır.

Ayrıca bu yılki çalışmalarımız sırasında, İzmir Valiliği'nin önderli
ğinde Panaztepe'nin doğu yamacından geçirilen İzmir-Foça yolu ile ilgili
olarak ekibimiz çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Buna rağmen olayların

akışını değiştirememiş ve kanunlara karşı gelinerek izinsiz olarak yapılan

söz konusu yol tamamlanarak hizmete açılmıştır. Amacımız pek çok al
ternatif güzergahı olan bu yolun Panaztepe' nin en önemli yerleşme bi
rimlerinin kesintisiz bir stratigrafı sunduğu bu bölgeden en kısa sürede
kaldırılmasıdır.

DO(;U YAMAÇ LİMANKENTKAZ/LARI

Doğu yamacında bulunan üç kazı alanından 1996 yılında kazılan en
kuzeydeki alan, diğer iki alan gibi alüvyon tabakası altında kalmıştır.

Gediz Nehri (Hermos) günümüze kadar oluşturduğu delta üzerinde çok
kez yatak değiştirmiştir. Bu yataklardan "biri de Panaztepe'nin doğu ya
macına paralel bir seyir takip etmiştir. Bu nedenle Panaztepe limankenti
de delta oluşumundan büyük ölçüde etkilenmiştir. Tepenin yamaç yapısı

na uygun olarak doğuya doğru alçalan yerleşim üzerindeki alüvyorı dol
gu, yamaca yakın yerlerde azalmakta, buna karşın yamaca uzak alanlarda
çoğalmaktadır. Genelolarak bu alanda çalışıldığında 0.5-1.5 m. arasında
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değişen bir alüvyon dolgusunu kaldırmak gerekmektedir. Ancak bundan
sonra kültür tabakalarınaulaşılabilmektedir.

Panaztepe'nin bu kesiminde daba önceki yıllarda en üst seviyede Bi
zans Dönemi'ne ait manastır görünümünde büyük bir yapı kompleksi
açığa çıkartılmıştır. Bu yapının daha geç dönemlerde tabrip olan alanla
rında derinleşerek Prehistorik katmanlara iniimiştir. Bu önceki yıllarda

olduğu gibi 1996 yılında da bu derinleşme çalışmalarına devam edilmiş

tir. Geç Tunç çağı ve Orta Tunç çağı'na ait çeşitli mimari katmalar açığa

çıkartılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde limankent stratigrafisi yeni bo
yutlar kazanmıştır.

GEÇ TUNÇ ÇAG!

1994,1995 yıllarında ilk olarak saptanan Geç Tunç çağı mimari
katmanları, 1996 yılında genişletilmiş ve bu katmanların özellikleri daha
geniş boyutlarda yeniden değerlendirilmiştir.

Geç Tunç çağı'nın en geç katmanı 1994 ve 1995 yıllarında saptan
mıştır. Bizans Dönemi yapılaşması sırasında büyük ölçüde tahrip olan bu
mimari katmana ait çok az miktarda kalıntı açığa çıkarılabilmiştir. 1996
çalışmaları sırasında bu katmanla ilintili bir buluntu, eskiden kazılan a
lanlar temizlenirken ele geçmiştir. Bu buluntu bir altın yüzük olup, yu
varlak kesitli bir telin bükülmesiyle elde edilmiştir. Bu yüzük sayesinde,
daha önceki yıllarda ancak mezarlarda ele geçebilen kıymetli buluntula
rın yerleşim yerlerinde de ele geçebileceği kanıtlanmış olmaktadır. 1996
yılında çalışılan alanlarda bu tabakayla bağlantılı mimari kalıntıya rast
larunamıştır.

Geç Tunç çağı'na ait 2. mimari katmanında üç mekanı kısmen açığa

çıkarılan bir yapı tespit edilmiştir. Mekanlara ait duvarların uzunlukları

3.25-4.00 m. arasında değişmektedir. Duvar kalınlıkları ise 0.46-0.60
m.dir. Bu mekanlardan ikisinde yer yer döşeme kalıntıları tespit edilmiş

tir. Döşemeler küçük boy düzensiz taşlardan oluşmaktadır. Yapının ku
zeybatı mekanında iki adet kaba mutfak kabı in situ durumda açığa çıka

rılmıştır. Bu yapıda ele geçen seramik örneklere ve özellikle de Miken
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seramik örneklerine dayanarak bu tabakayı Geç Hellas III A Dönemi ile
bir tutmak mümkündür.

Geç Tunç çağı'nın 3. mimari katmanı da bir yapıyla temsil edil
mektedir. Bu yapıya ait 2 duvar açığa çıkarılmıştır. Bu duvarlardan bir
tanesi doğu-batı istikametinde olup 12.20 m. uzunluğundadır. 5.55 m.
uzunluğundaki ikinci duvar ise kuzey-güney istikametinde gelişmektedir.

Her iki duvarın kalınlığı 0.50-0.63 m. arasında değişmektedir. Bu yapı

nın doğusunda kaba bir mutfak kabıyla birlikte gömülen bir bebek mezarı

açığa çıkarılmıştır. Mezar kabının ağzı kuzeybatıya yönelik olup, ayrıca

yassı bir taşla kapatılınıştır (Resim: 1). Şimdiye kadar Panaztepe' de ilk
olarak bu tür bir yerleşim içi mezarının (intramural) çıkmış olması ayrı

bir önem taşır. Bu mimari tabaka, ele geçen Miken seramiğine ve yerel
seramiğe göre VI. Troia'nın geç evresine tarihlendirilebilir. Seramik ya
nında gri minyas tekniği ile yapılan at başı şeklindeki bir kulp da bu
tarihlendirmeyi desteklemektedir. Bu tür örneklere VI. Troİa'nın geç
evresinde rastlanılmaktadır'.

Geç Tunç çağı'nın 4. ve son mimari katında ele geçen bir yapı ku
zeybatı-güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Bu yapının korunan du
varları 2.70-3.90 m. uzunluğundadır. Duvar kalınlıkları ise 0.45-0.54 m.
arasında değişmektedir. Bu yapının korunan döşeme kalıntıları levha
görünümünde yassı taşlardan oluşmaktadır. Bu yassı döşeme taşlarının

aralarında kalan boşluklar ayrıca çok küçük boyuttaki taşlarla doldurul
muştur. Bu yapı içinde ele geçen in siıu buluntuların büyük bir kısmı ya
ters dönmüş, ya da yan yatmıştır. Buluntuların büyük bir kısmını kaba
mutfak kapları oluşturur. Buluntular arasındaki bir dikey kulplu fincan
gri minyas tekniğiyle üretilmiştir. Ayrıca üzerinde oluk şeklinde iki ne
gatifi bulunan bir taş kalıp madencilik açısından önem taşımaktadır. Altı

düz olan bu kalıp maden üretimine işaret etmektedir. Bu katmanda ele
geçen seramik parçaları arasında gri minyas seramiğinin oranı % 10 dur.

Bu koııuda Karş. W. Dörpfeld, Troja ıınd Ilıon. Ergebnisse der Ausgrabınıgen in der
vorhistorischen und historisclıen Schiclıten von llion 1870-1894. Athen, 1902, s. 294,
Beilagc 40; C. W. Blegen, lL. Caskeyve M. Rawson, Tl'OY. The SL"'(f!ı Settlenıent, Priııceton,

1953, res. 39ı,3.
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Seramik örneklere göre bu katmanın da VI. Troia'nın ortalarına verilen
bulgularla eş zamanlı oldukları anlaşılmaktadır.

ORTA TUNÇ ÇAGI

Orta Tunç çağı'na ait en geç katman bir çeşit Geç Tunç çağı'na ge
çiş katmanıdır. Bu katmana ait bir yapının bir mekanı kısmen açığa Çı

kartılmıştır. Mekanın diğer kısmı kazılmayan alan içinde kalmıştır. Açığa

çıkan kısmında bu mekan, kuzey-güney ve doğu-batı istikametlerinde
uzanan iki duvara sahiptir. Parıaztepede açığa çıkartılan tüm katmanlar
da görülün bir mimari özellik, bu yapının kuzeybatı köşesinde de karşı

mıza çıkmaktadır. Yapıların köşelerine monolit türü kabaca işlenmiş taş

lar dikilmekte, böylece köşelerin daha dayanıklı olması sağlanmaktadır.

Yapının aynı köşesinde, iç tarafta tek sıra taşla çevrilmiş dikdörtgen gö
rünümünde bir bölüm bulunmaktadır. Aynı mekan içinde ele geçirilen in
situ kaplar da dikkate alınırsa burasının bir çeşit işlik olarak değerlendi

rilmesi gerekir. Bu mekanın en önemli buluntusu duvara dayanmış vazi
yette ele geçen bir amphoradır. Pembemsi devetüyü renginde hamurlu,
açık kiremit renginde astarlı olan bu amphoranın benzerleri Orta Anado
lu'da görülmektedir'. Aynı mekan içinde ayrıca çok sayıda açık kırmızı

astarlı yerli seramik örneklere ve gri minyas tekniğinde yapılmış diplere
rastlanmıştır. Bu katmanın karakteri ancak daha geniş alanda araştırıldı

ğında anlaşılabilecektir.

Aynı kazı alanında yürütülen derinleşme çalışmaları sırasında bir alt
seviyesinde ele geçen bazı gri minyas örneklerinin Orta Tunç Döne
mi'nin 3. mimari katmanına ait olduğunu düşünüyoruz. Seramik bulun
tulara göre bu katman M.Ö. 2. binin ilk yarısının başlarına yerleştirilebi

lir. Bu tabaka 1995 yılında açığa çıkarılan ve dini karakterdeki buluntula
rıyla dikkati çeken yapıyla çağdaştır. Önümüzdeki yıl1arda gerçekleştiri

lecek kazı çalışmaları sayesinde bu katmandan önemli sonuçlar elde edi
leceği anlaşılmaktadır.

2 Karş. MJ. Melliıık,AHittiıe Centetery al Gordion. Philadelphia, 1956, Lev. 14, lı; 29,.:
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GONEYMEZARLıKALANI KAZILARI

ı 996 yılı çalışmalarının önemli bir bölümü 1. Mezarlık Alanı'nda

sürdürülmüştür. Tepenin güneyinde açığa çıkarılan bu mezarlık alanında

bilindiği üzere 1985 yılından beri zaman zaman ara verilse de çalışmalar

devam etmektedir. Bu mezarlık alanında daha çok M.Ö. 14.-13. asırlara

tarihlenen sembolik kutu mezarlar, sanduka mezarlar, pithos mezarlar,
tholos mezarlar ve bu mezar türlerinin ikisinden oluşan kompozit mezar
lar gibi mezar türleri açığa çıkarılmış ve yürütülen araştırmalar sonucun
da devrin ölü gömme adetlerine, ekonomik yapısına, kültürel ilişkilerine,

uluslararası ticaret hacmine, sanatına, teknolojisine ve yazılı mezar eş

yaları sayesinde tarihine açıklık getirilmiştir. 1996 yılında bu mezarlık

alanında gerçekleştirilen kazılar sonucunda 2 tholos ve 4 pithos mezar
açılarak değerlendirilmiştir.

THOLOS MEZARLAR

ı 996 yılında açığa çıkarılan iki tholos mezar BS ve BŞ harfleriyle
tanımlanmıştır (Resim: 2). Her iki mezar da kuzeybatı-güneydoğu isti
kametinde uzanmaktadır. Girişleri güneydoğuya yöneltilmiştir. Bu iki
mezar daha önceki yıllarda Panaztepe'de ele geçen tholos mezarlarla aynı

mimari özellikleri gösterir. Plan açısından birbirinin benzeri olan bu me
zarlar, bir tarafı basık daire planlıdır. Mezar duvarlarında kabaca işlenmiş

yassı kireç taşları kullanılmıştır. Duvarlar yükseldikçe içe doğru hafifçe
meyletmektedir. Mezar odalarının yüksekliği 1.00-1.30 m. arasında de
ğişmektedir. Mezarlardan bir tanesinin üzeri bir büyük yassı taşla kapa
tılmış, diğerinde ise aynı karakterde çok sayıda taş kullanılmıştır. Her iki
mezarın da birer kısa dromosu bulunmaktadır. Dromoslardan biri 0.60 m.
diğeri 1.10 m. uzunluğundadır. Tholos mezarlarla ilgili saptadığımız

ilginç bir özellik da onların yerlerinin dönemlerinde yüzeyden nasıl be
lirlendikleridir. ı 996 yılında kesin olarak bu konu da aydınlatılmış olup,
buna göre, kısa olan dromosun özensiz bir biçimde taşlarla kapatılmasın

dan sonra, dromosun başlangıç kısmının üst tarafına gelişigüzel taşların

örülmesiyle yaklaşık dromosun genişliğinde bozuk düzenli bir duvarla
bunun sağlanmış olduğu anlaşılmıştır. Böylece toprakla örtülen tholos
mezarların yeri belirlenebilmektedir. Bu özelliğin saptanmasıyla, tholos
mezarların tümülüslerde olduğu gibi, üzerlerinin yığma toprakla kapatıl-
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mış olabilecekleri biçiminde ileri sürülebilecek görüşleri de çürütmesi
açısından büyük bir önem taşır.

Bu mezarlardan BS Mezarı'nın çapı 2.46 m. genel uzunluğu isi 2.92
m.dir. İlk belirlemelere göre mezar içinde 4 tanesi erişkin 5 birey bulun
maktadır. Bireylerden birisi hocker, diğeri uzanmış şekilde yatmaktadır.

Diğer bireylerin kemikleri yığın halinde tholosun kuzey duvarının önüne
itilmiştir. Mezar eşyaları arasında çeşitli malzemeden yapılan boncuk
taneleri çoğunluktadır. Ayrıca bir adet steatit ağırşak, bir adet pres cam
diadem parçası, bir bronz halka, üç adet alabastron ve bir adet amphora

. ele geçirilmiştir (Resim: 3).

BŞ Tholos Mezarı'nın çapı 2.29-2.44 m. arasında değişmektedir.

Mezarın genel uzunluğu 3.13 m. dir. İçinde 7 bireye ait iskelet kalıntıları

tespit edilmiştir. Bunlardan 6 tanesi erişkindir. İskeletler hakkında ayrın

tılı bilgi antropolojik değerlendirmeden sonra verilebilecektir. Mezardaki
bireylerden biri hocker, diğeri düz yatmaktadır. Geri kalan bireylerin
kemikleri mezarların kuzeybatı kesimine yığılmıştır. Mezar eşyaları ara
sında çeşitli malzemelerden yapılan boncuk taneleri ve bir adet mermer
kabza başı bulunmaktadır. Seramik olarak da küçük bir çömlek, bir kylix,
iki fincan, bir Miken amphorası ve bir vazo tespit edilmiştir. Her iki me
zar ele geçen mezar eşyaları doğrultusunda Geç Heilas III A Dönemi'ne
tarihlendirilebilir.

PİTHOSMEZARLAR

1996 yılında açılan pithos mezarlarından birisi daha önceden soyul
muş ve soygun sırasında da tahrip edildiğinden dağınık vaziyette ele
geçmiştir. Bu mezarlardan fazla bilgi edinmek imkansızdır. Yapılan de
ğerlendirme sonucunda bu mezara olasılıkla iki erişkin ve bir çocuk gö
mülrnüştür. Biri mezarın içinde diğeri dışında olmak üzere iki ağırşak

mezar eşyası olarak ele geçmiştir. Bunların dışında başka bir mezar eşya

sı ele geçmemiştir. Bu mezar genelolarak M.Ö. 2. binin 2. yarısına

tarihlendirilebilir.

i 996 yılında açığa çıkarılan BÖ, BP ve BR harfleriyle tanımlanan üç
mezara ait pithoslar değişik bazı özellikler göstermektedir. Mezarlık i-
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çindeki farklı konumları ve tholos mezarlardan biriyle kesişmeleri bu üç
mezarın daha geç bir döneme ait olduklarını göstermektedir. Mezarların

üçü de aynı yönde, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Ağızla

rı güneydoğuya yönetilmiştir. Mezarlarda i -4 arasında değişen sayıda

birey, hocker tarzında gömülmüştür. Bireylerin kesin sayısı ve iskelet
lerle ilgili bilgiler antropolojik değerlendirme sonunda anlaşılacaktır. Bu
pithos mezarlarından ikisi, BÖ ve BR mezarları zengin mezar eşyalarına

sahiptir. BÖ mezar envanterinde bir frit boncuk tanesi, bir ağırşak,

bronzdan yapılmış iğne biçiminde yassı bir idol iğne ve üç kap bulun
maktadır (Resim: 4,5,6). Söz konusu bu iğne ile ilişki kurabilecek bir
örnek Kafkasya' da Rachta'dan tanınmakta olup, bugün Viyana Sanat
Müzesinde korunmaktadır' : Bu eser F. Hanvar tarafından Erken Demir
Dönemi'ne verilen iğnelerle birlikte değerlendirilmiştir". BR Pithos Me
zarı'nda ise kemik ve frit gibi malzemelerden yapılmış IS3 adet boncuk
tanesi, iki bronz halhal, bir bronz bıçak ve üç kap mezar eşyası olarak ele
geçmiştir. Bu kaplardan bir kapaklı küçük vazo altın yaldızla ya da ben
zeri bir malzeme ile kaplanmış olduğu için büyük önem taşır. Altın kap
ları taklit etme amacıyla yapılan bu örnekler, aynı zamanda devrinin zen
ginliğine ve sanat zevkine ışık tutmaktadır. Aynı şekilde altın yaldızla

kaplı bir kapak i 996 yılında Panaztepe'nin doğusunda, limankentte her
hangi bir mimari tabakaya bağlı olmaksızın ele geçmiştir. Bu buluntu
pithos mezarlarla temsil edilen ve Anadolu için yeni olan bu kültürün
limankentte aranması gereğini ortaya koymaktadır. İ1erde gerçekleştirile

cek kazı çalışmalarında bu husus dikkate alınacaktır. Bu iki pithos me
zarda ele geçen seramik örnekler Panaztepe Geç Tunç çağı seramiğinden

daha farklı özelliklere sahiptir. M.Ö. 2. binin sonuna ya da M.Ö. 1. binin
başına tarihlendirmek istediğimiz bu eserler Anadolu'nun "Karanlık

çağ" olarak nitelendirilen dönemine aittir. Bu konunun aydınlatılması

Panaztepe'nin doğu kesimindeki yerleşme alanında yürütülecek çalış

malardan sonra yeni bir ivme kazanacaktır.

3 F. Hanvar, "Die Nadelformen des praehistorischen Kaukasusgebietes, Typclogische
Untersuchung mit besanderer Berüchsichtingung der kaukasischen Nadeln im Wiener
Völkerkundemuseuın", Eıırasia SeptentrtonalisAntiqıta VII, 1932 s.162 vd,res.25.

4 Aynı eser, s. 176.
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1996 yılında açığa çıkarılan mezarlarla birlikte Panaztepe'de şimdiye

kadar 13 tholos mezar, 55 adet pithos ve çömlek mezar, 9 adet taş sandu
ka ve kutu mezar, 2 adet kompozit mezar tespit edilmiş olmaktadır. Bu
79 mezarda görülen birey sayısı ise takriben 250'ye yaklaşmaktadır. Bu
durumu ile Panaztepe Mezarlığı M.Ö. 2. bine tarihlendirilen mezarlıklar

içerisinde Anadolu'nun en büyük ve en zengin mezarlığıdır. Şu ana kadar
açılan mezar sayısı bilinen mezarlık alanları içinde çok az yer tutar. Me
zarlık alanları bundan sonraki yıllarda da araştırılacak ve buna paralel
olarak değerlendirme çalışmaları devam edecektir.

SONUÇ

1996 Panaztepe kazı sonuçları genel anlamda değerlendirildiğinde,

burada tespit edilen M.Ö. 2. bin kültürlerinin geniş bir yayılım alanına

sahip olduğu görülür. Urla Liman Tepe ve henüz kazılmamış çeşitli mer
kezlerle malzeme açısından karşılaştırıldığında, İzmir bölgesini kapsayan
bir kültür birliğinden söz edilebilir. Bu kültürel bütünlük bir taraftan Sö
ke Ovası'na, diğer taraftan ise Çanakkale'ye kadar uzanmaktadır. Bu
kültür birliğinin bir siyasal yapıyı yansıtıp yansıtmadığı şu anda tespit
edilememiştir. Fakat bu konuya ışık tutabilecek arkeolojik veriler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Eğer kazı çalışmaları aksamadan yürütülebilirse bu
doğrultuda önemli sonuçlar alınabilecektir.

Panaztepe bilindiği gibi o dönemlerde bir iç deniz olan İzmir Körfe
zi'nin ortasında bir ada üzerinde yer almaktadır. Dolayısıyla bir taraftan
Gediz Nehri Vadisi aracılığıyla Orta Artadolu, diğer taraftan ise deniz
ulaşımıyla tüm Doğu Akdeniz Bölgesi'yle ve Kafkaslarla ilişki içindedir.
Ele geçen buluntular bu ilişkileri açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Çeşitli kültür bölgelerine ait arkeolojik değerlerin Panaztepe' de bir arada
bulunması, bu kültür bölgelerini birbirine yaklaştırmaktadır. Bu yaklaşım

sonucunda çok önemli, kronolojik problemlere açıklık getirilebilecektir.
Tüm bunları dışında Panaztepe, tüm Ege Bölgesi'ne Anadolu kültürleri
nin damgasını vuran bir merkez olarak değerlendirilmelidir.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4

465



Resim: 5

Resim: 6
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ERGEBNISSE DER AUSGRABUNG AUF DEM
SİRKELİHÖYÜK HERBST 1996

Barthel HROUDA'

Unsere Tatigkeit in der Türkei begann am 15. September und endete
am 4. November 1996. Das Hauptziel der Grabung im vorigen Jahr war,
uns Klarheit über die Zweekbestimmung des im Jahr 1995 aufge
fundenen grofıen Steingebaudes hinter den Reliefs zu versehaffen (Abb.
i -2). Zu diesem Grunde Iegten wir mehrere Sehnitte westlieh dieses Ge
baudes an (Abb. 3 a.b), In den oberen Sehiehten des am nachsten
gelegenen Areals i 6 fanden sieh zwarSteinmauem, die aber wegen ihrer
zu hohen Lage, ihrer untersehiedliehen Riehtung und aueh wegen ihrer
sehleehten Qualitat nieht zur Anlage von 1995 gehört haben können.
Erst die auf der nachsten Abbildung zu sehende Steinmauer (Abb. 4)
erful1te die drei Auflagen, aber leider hatte aueh sie keinen direekten
Kontakt zu den Mauern des grofierı Steingebaudes weiter im Osten.
Wahrseheinlieh diente sie nur als eine Art Terrassen-oder Stützrnauer,
um bei Regen den aus den oberen Lagen heruntergewasehenen Sehutt
oder Lehm aufzufangen. Es sieht naeh dem Ausgrabungsbefund so aus,
als ob sieh vor dem westlichen, dem einzigenEingang des Steingebaudes
zur gleiehen Zeit ein Freiplatz befunden hat. Im Verlauf der weiteren
Untersuehungen stieüen wir auf Mauern, die naeh ihrer Lage wiederum
alter als das Steingebaııdc gewesen sein müssen. Leider fanden wir hier

* Prof Dr. Barthel HROUDA, Sternstr. 46, 821 10 Germering-ALMANYA
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eınıge relativ junge Funde dem 1. Jahrts. v. Chr., darunter sogar
Münzen, die aber nach unserer Ansicht von oben eingeschwemmt
worden sind. Leider wurden wir durch einen plötzlich einsetzenden und
langer anhaltenden Gewitterregen bei unseren Beobachtungen gestört.
Nördlich stieflen wir auf eine breite, südöstlich-rıordwestlich bzw.
umgekehrt verlaufende Mauer, die sich im in ihrem weiteren Verlauf
nach Westen als eine Art Rampe entpuppte. Auch bei ihr lieflt sich nicht
mit absoluter Sicherheit sagen, ob sie zu dem Stcingebaude gehörte oder
ob sie aber jünger gewesen ist, was bei der Verwendung als Rampe aber
eher wahrscheinlich war, denn sonst hatte sie sich gegen die Mauern des
Steingebaudes tot gelaufen. Dies ware imrnerhin ein Hinweis für ein
relativ hohes Alter des besagten Steingebaude, da es dann bis zum Anbau
und Benutzung der Rampe langere Zeit als Ruine bestanden haben
müüte. Für ein Alter in das 2. Jahrts. v. Chf. würden auch eine Reihe von
Keramikscherben aus dem Bereich der Bauschicht dieser Anlage
sprechen, Fragmente von hethitischer Keramik, nachgeahmter
spatmykenischer Ware und von einer Keramik, die mit ihrer Verzierung
aus weiflen Inkustrationen (Abb. 5) eine Parallele in den Schichten VI
und V von Tel Açana und bei der Tell Yahudiyah-Ware des 17.1 16.
Jahrhunderts v. Chr. hat'. Aber wie schon angemerkt, weder über die
Zweckbestimmung noch über das Alter des groflen Steingebaudes laflt
sich auch nach dieser Kampagne nichts Genaues sagen. Die Verbindung
zu dem in den Texten genannten "Bestandigen Felsheiligtum" des
Muwatalli beruht weiterhin auf eine Vermutung, wenn es sich auch bei
dieser Anlage aufgrund seiner Lage, der Qualitat seiner Mauern und der
Einrichtung mit einem Podium (Abb. 2) sowie der Deponierung eines
Zebu-Schadels var dem Eingang (Abb. 6) bestimmt um kein profanes
Wohngebaude gehandelt haben dürfte.

Mit Sicherheit dem I. Jahrts. v. Chf. gehörten die Befunde und
Funde aus den weiter westlich geöffneten Areale 18 und 19 an (Abb.3).
Unter den Gegenstanderı befanden sich immerhin solche aus Eisen, wie
wir sie bisher in Sirkeli nicht nachweisen konnten : eine Doppelaxt

Sir Leonard Wooley, Alalaklı (Oxrord ı 995) Tar C-Cl.
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(Abb.7), eine Hacke, eine Lanzen-oder Speerspitze (Abb.8)und die
Frühform eines Hufeisens (Abb. 9f Aber ebenso bedeutsam erschien
uns das Depot von 19 zum Teil ganz erhaltenen Gefafien , darunter auch
2 Krüge, die Bernalung der cyprischen geometrischen Keramik tragen
(Abb. i O). Es handelt sich aber hierbei um lmitationen, also um Gefafıe,

die an der Südküste Kleinasiens hergestellt worden sind. Das ganze
Depot sieht wie das lnventar einer Weinhandlung oder eines Lokals aus,
wo der Wein, der in Amphoren aufbewahrt, in die Krüge umgefüllt und
von denen aus in Trinkschalen gegossenwurde.

Neben diesen Keramikbeispielen fanden wir auch Hinweise auf
lmporte aus Rhodos (Abb. II), von der westlichen Agais durch eine
Scherbe der kykIad./euböischen Ware (Abb..12)3 und wohl auch aus
Pergamon, wo Megarische Becher wie diese auf der Abb. 13 produziert
worden sind (Nach Wolfgang Radt, Pergaınon, 1988, Abb. 157). Es
zeigte sich wieder einmal, daJ3der antike Ort Sirkeli, wie auch immer er
in der Antike geheiJ3en hat, wahrerıd der Eisen-Zeit ein wichtiger Ort und
Umschlagplatz war.

Zum ersten Mal körınen wir nun auch lnschriften nachweisen,
griechische Graffıti au! Scherben eingeritzt (Abb. 14), leider keine in
Keilschrift.

Um uns auch einen überblick über die mögliche Bebauung bzw.
BesiedIung der Terrasse im Norden der Ruinen zu verschaffen, die heute
wegen der fruchtbaren Sedimente aus frühererı Überschwemmungen des
Ceyhan tur den Anbau von Erdnüssen genutzt wird, haben wir gegen
Ende der Grabung einen kleinen Schnitt auf dieser unteren Terrasse
angelegt, und in der Tat nach 80 cm. Sediment-Schicht stieJ3en wir auf
die Überreste einer Steinmauer und auf Funde aus dem 1. Jahrts. v. Chr.
MögIicherweise kommen hier noch altere Siedlungsreste zutage,
vielleicht sogar solche aus der karum-Zeit. lmmerhin fanden wir

2 Darüber wird demnachst Peter W. Ilaider in der"Antike Welt" berichten.
3 Vgl. M.A. Hanfınan İn: Fs. H. Goldman "The Aegean and the Near East" (1956) 165 ff
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wahrend der i. Kampagne im benaehbarten Areal em Stempelsiege!
(Inv.Nr.Si97/7) ausjener ze« (Abb.i5).

Die letzte Aufgabe, die wir uns ilir 1996 gestellt haben, war die
Antwort auf die Frage, hat nun die Figur auf dem zweiten Relief naeh
reehts gebliekt, wie wir mit Herrn Ehringhaus annehmen", ader naeh
links im Sinne von Herrn Neves Derlegung".

Dureh Papierabklatsehe (Abb. 16, siehe die rechte Hand mit dem
Lituus), auf deren Verwendung ieh bei eirıem Besueh in Panaztepel Mal
tepe bei Frau Erkanal aufmerksam wurde, und dureh Streiflicht
aufnahmen (Abb. 17, beaehte hier die aufgebogenen Spitzen an der rech
ten Seite der Sehuhe) konnten wir nun den ein deutigen Beweis erbrin
gen, da13 diese königliehe Figur, wer aueh immer es war, der nachtraglich
wieder abgemei13elt wurde, naeh reehts, wie wir bereits annahmen, aus
geriehtet war (Abb. i 8). Die nachste Abb. i 9 gibt den Erhaltungszustand
bzw. die Zerstörungen wieder. Wir haben damit unser Verspreehen , das
ieh auf dem Symposium bei meinem Vortrag im vergangenen Jahr gege
ben habe, zumindest in diesem Punkte eingelöst. Zum Absehlu13 möchte
noch meinen Dank ilir die Unterstützung und sehr gute Zusammenarbeit
mit den türkisehen Kolleginnen und Kollegen in Adana auspreehen, var
allem seien hier der Direktar des dortigen Museums Herr İsmet İpek, der
Direktor der Landesdenkmalpflege, Herr Erol Doğan und Frau
Arehaclogin Nurhayat Duran-Ünal genannt.

Von deutseher Seite sei der Deutsehen Forsehungsgemeinsehaft
gedankt, die die Finanzierung übernahm aber aueh der Bayerisehen
Akademie der Wissensehaft, die zusatzliche Mittel und die Ver
messungsgerate zur Verfiigung stellte:

4 Antike Welt 26, ı (1995) S. 66 u. 26, 2 (1995) 118 f.
5 Antike Welt 27, ı (1996) S. 19 ff.
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SIRKELI HÖYÜK 1995
AREALE 13.•14,15

o

AREAL 14

AREAL 13

1.0

Abb. 1: Sirkeli, Bauaufnahme dcr Areale 13-15

471



SIRKELI HÖYÜK 1995
AREAL 13
REKONSTRUKTIONSVERSUCH
FÜR DAS STEINGEBAUDE

FElSRÜCKEN

o 5 LO
1'''1 i J : i i i i i i i

EHS 95

Abb. 2: Sirkeli, Schematischer plan von Area 13
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SIRKELl1996
Areal1611BauphaseV
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Abb. 4: Sirkeli, areal Iö, Bauaufnahme der Bauphase V

Abb. 5: Sirkeli, areal 16, geritze und veill inkrustierte Scherbe
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Abb. 6: Sirkeli, Areal 13, Zehu-Schadel
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Doppd'x,Si 96/64.M 1:2

Ahh. 7: Sirkeli, Are
"I IS, Dop
pelaxt



Si96~25

,·2

Abb. 9: Sirı<eli, Area118, Hufeisen?

Abb, 8: Sirkeli, Areal 18, Speer
ILanzenspitze
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, ,
Abb. 11: Sirkeli, Areal IS, rlıodisebe Keramik

Si 96(E 115)

Abb. 12: Sirkeli, Areall7, kykladische Keramik

A~l

Abb. 13: Sirkeli, ArcaI 16, megarischer/pergamenischer
Becher
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Abb. 14: Sirkeli, Areal 18,
Scberben mit gri
echischen Inschriften
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Abb. 15: Sirkeli, Area11, Stempelsiegel



Ahb. 16: Sirkeli, Neııes Relief, Papierabklatsclı

Ahh. 17: Sirkeli, Neııes Relief, Strcitlichtaııfııahıııe K. Stupp
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KADİRLİ, KARATEPE-ASLANTAŞ VE
DOMUZTEPE 1996 YILI ÇALIŞMALARI

Halet ÇAMBEL'
James E. KNUDSTAD

Adana ili, (26.12.1996'dan sonra geçerli olmak üzere Osmaniye ili)
Kadirli, Karatepe-Aslantaş ve Domuztepe çalışmaları 1995 ve 1996 yılla

rında Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sağla

nan olanaklar, T.T.K.'nın ve 1996'da TÜBA'nın desteği ile Prof Dr.
Halet Çambel başkanlığmda gerçekleştirildi. Kendilerine teşekkürü borç
biliriz.

Karatepe-Aslantaş'ta öteden beri "pür emanet" yöntemiyle yürütülen
ikmal inşaat ve taş duvar restorasyonu, Adana Rölöve ve Anıtlar Mü
dürlüğü Müdürü Y. Mim. Müh. Erol yönetiminde, Kadirli Kaymakamlı

ğı'nda kurulan Emanet Komisyonu'nda komisyon başkanı olarak Kadirli
Halk Kitaplığı Müdürü Erol Doğan, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nden

Teknisyen Coşkun Çalış ve Mutemet Şaban Baran eliyle kazı başkanlığı

nın denetimindeki Andırınlı bir taşçı-duvarcı ustası ve işçi ekibi ile yü
rütüldü. Özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür borçluyuz.

* Prof Dr. HaletÇAMBEL, ı. Cad. 212, SüS2üArnavutköy, iSTANBUL
James E. KNUDSTAD, Cassacawn Cottage, Blislund, Bcdmiıı, Cornwall PL 30 4 lu.
lNGİLTERE
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1995 Çalışmaları

Kazı çalışmaları i 995 Kasım ayının ortalarından aralığın ilk günleri
ne kadar, duvar restorasyonu ise i 996 Ocak başlarına kadar sürdürüldü.
Kazı kurulumuz bakanlık uzmanı olarak Mersin Müzesi araştırma görev
!ilerinden Ayşe Ersoy, üye olarak Tekirdağ Müzesi Müdürü Mehmet
Akif Işın, Mimar James E. Knudstad, Arkeolog Dr. Eva-Maria Bossert,
Arkeolog Tarık Güçlütürk ve Arkeolog-Desinatör İlknur Türkoğlu

Arı'dan oluşuyordu. Fotoğraf işlerini İstanbul'da Josephine Evelyn
Powell yürüttü.

Karatepe-AslantaşÇalışmaları

Kazı: Kuzey ve Güney Kale kapılarının yol açtığı iç surun dışında,

örneğin Kargamış Zincirli ya da Tel Halafdaki gibi ikinci bir dış surun
varlığı olasılığı öteden beri bir sorun oluşturuyordu. (KST XVIIII, i 995,
s. 235). Bu sorunun aydınlatılması için 1994'te, kalenin batı kesimindeki
meyilli arazide beliren ve güney-kuzey yönde uzanan iki yükselti ya da
terasta, bunları doğu-batı yönde dikine kesen dar bir şerit açıldı. Bu yıl

bu yükseltilerin dış kısmı, güney-kuzey yönde izlendi. Her birinde, üst
yapıları uçmuş birer çevre duvarının dış cephesine ait dizi halinde temel
taşları bulundu. Bunlardan bir tanesi Kuzey Kapı'ya giden yolda kaybol
du, daha üstteki ise engebeli orman arazisine saplandı. Set duvarı olmala
rı, arka cephelerinin işlenmemiş olması olasılığı göz önüne alınarak, bu
işin, ileride daha ciddi bir şekilde ele alınmak üzere, ertelenmesi karar
laştırıldı.

Duvar Restorasyonu: Üst kısımları yıkılmış ve giderek yıkılmakta

olan iç sura ait duvar ve kulelerin onarılıp ayağa kaldırılması, ziyaretçile
rin de tahkimat sistemini algılayabilmeleri amacı ile planlanmıştı. Güney
Kapı'dan doğuya doğru uzanan, orada bir köşe, bir uç oluşturup, ırmak

(bugün baraj gölü) boyunca kuzeye yönelen sur duvarı ve kulelerin te
melleri yeniden temizlenerek belirli hale getirildi. Yapılan nivelman so
nunda, batı ile doğudaki uç arasında 9.74 m.lik önemli bir kot farkı oldu
ğu, ayrıca 3. Kule ile uçtaki 4. Kule arasındaki duvarda bir çukurluk ol
duğu saptandı. Yapılan incelemeler ve tartışmalar sonunda, duvarın ka
demeli değil, arazi meyline uyularak ve bitki örtüsünden etkilenmeyecek
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bir yükseklikte yapılması kararlaştırıldı. 15 kişilik Andırınlı taşçı-duvarcı

ekibi bu dönernde 4x120 m boyundaki sur duvarı ve her biri yaklaşık 4x7
m. boyundaki 4 kuleyi ayağa kaldırmayı başardılar.

Yayın Hazırlığı : Karatepe-Aslantaş'ta çift dilli bir metin oluşturan

ve Fenike metnin yardımı ile hiyerogliflerin nihai çözümüne olanak sağ

layan yazıtların bir tıpkı basım (faesimile) edisyonu şeklinde yayına ha
zırlanmasından sonra, bu dönemde heykel ve kabartmaların yayın hazır

lığına yönelindi. Kabartmaların çizimi ile işe başlandı. Arkeolog
desinatör İlknur Türkoğlu-Arı'nın geçen dönemde aydınger üzerine çiz
diği Güney Kapı ortostatlarının kontrolü yapılmağa başlandı, ancak bir
çok sorun içeren bu işin tamamlanması mümkün olmadı.

Domuztepe Çalışmaları

Kazı: Geçen yıl surun kuzeybatısında başlanan S 59 Açması'nın ka
zısına devam edildi i. Sur duvarına bitişik olan bu açmadakocaman blok
taşlardan yapılmış, iki uzun duvarı mevcut, fakat iki kısa duvarından yal
nız bir tanesi, o da ancak kısmen var olan bir yapı bulundu. Bu yapının

içerdiği mekanın genişliği sadece 0.70 boyunda olduğu için, işlevi sapta
namadı.

Geçen yıl bol miktarda Demir çağı keramiği bulunan bu S 59 Açma
sı' nda bu yıl aynı keramik topluluğunun devamı ortaya çıkarıldı. Stratig
rafik açıdan gerek sur duvarı, gerekse söz konusu yapının altında ve
anakayanın üzerinde yer aldıkları için, olasılıkla Domuztepe'nin en eski
Demir çağı malzemesini oluşturdukları düşünüldü. Bir çoğu yere dikili
şekilde çakılı olarak bulunduklarından, bir yandan buranın bir moloz
yığını, diğer yandan ise, günlük ihtiyaç kapları oldukları için, buranın bir
yerleşme tabanına ait olabileceği düşünüldü, ancak kesin bir karara varı

lamadı. Bu iki şıktan hangisi doğru olursa olsun, kesin olarak söyleyebi
leceğimiz, çok bololan bu kapların ve bunların arasında önemli bir yer
tutan bazalt hamurundan yapılmış olanların Demir çağı için önemli bir
koleksiyon oluşturduklarıdır. Günümüzde Adana, Çukurova Üniversite-

sst XV[Jfj, 1995, s. 236.
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si'ne bağlı Osmaniye Meslek Yüksek Okulu Seramik Bölümünde
keramik yapımında bazaltın hammadde olarak kullanılması çok ilginçtir.

(Necdet ve Birgül Sakarya, "Osmaniye ve Çevresi, Seramik Ham
madde Potansiyeli", Bkz. Kazım Tülücü, editör, Tarih İçinde Bütün
Yönleriyle Osmaniye, ı. Sempozyum 14-18.11.1993, Osmaniye, 1995, s.
332-337). Domuztepe örnekleri Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Toprak Anabilim Dalı'nda incelemeye alındı. Anabilim Dalı Başkanı

Prof Dr. Selim Kapur'un bildirdiğine göre: Bazalt öğütülmüş, opheolitic
yerel malzeme ve kuvarts da içeren karışım karıştırılıp hamur haline geti
rilmiş. Şekillendirildikten sonra, vitrifikasyon için yeterli olan 1000
°C'ye yakın bir ısıda, iyi, oldukça iyi, orta veya zayıf olarak fırınlanmış

tır. Mikrostrüktür ve morfoloji açısından modern bazalt simülasyonlarına

çok benzer. Gözenekler oldukça homojendir. Selçuklu İznik seramiği

gömülü fırınlarında olduğu gibi, ısıyı yavaş artırıp, yavaş soğutmuşlardır.

Yayına Hazırlık: Daha önce Boğazköy (Hattusas) Demir Çağı Frig
keramiğini yayına hazırlayan Dr. Eva-Maria Bossert iki yıldır

Domuztepe Demir Çağı keramiğini incelemekte, çizimlerini yapmakta ve
yayına hazırlamaktadır.

1996 Çalışmaları

Kadirli ilçe merkezi, Karatepe-Aslantaş ve Domuztepe' de bu dö
nemdeki çalışmalar 1996 Ekim ayı başlarında 9.1.1997'ye kadar sürdü.
Kazı kurulumuz, Ankara Etnoğrafya Müzesi'nden Arkeolog Yaşar Ke
penek, Mimar James Escher Knudstad, Arkeolog-Restoratör Ali Duran
Öcal ve Yük. Mim. Kadir Özdemir' den oluştu. Münih Üniversitesi
Önasya Arkeolojisi Enstitüsü Başkanı Prof Dr. Barthel Hrouda'nın sağ

ladığı olanaklarla aynı üniversitenin Fotogrametri ve Uzaktan Algılama

Kürsüsü uzmanlarından Doç. Dr. Manfred Stephanj ve Konrad Eder'in
kısa bir süre için gelip Kadirli'de "Alacami" diye bilinen görkemli Geç
Roma Bazilikası' nın fotogrametrik rölövesini yapmaları gerçekleştirildi.
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Kadirli: Tarihi Bazilika Çalışmalarz

Roma Çağı'nda Flaviopolis olarak tanınan ve bugün İstanbul Arke
oloji Müzeleri'ndeki insan üstü boydaki tunç Hadrianus heykelinin bu
lunduğu Kadirli'de, ayakta kalan tek antik eser, halk ağzında "Alacarni"
olarak bilinen görkemli Geç Roma Bazilikası'dır. Apsisinden yararlanıla

rak bu binanın içine daha sonra, M.S. 10. yüzyılın sonu ya da II. yüzyılın

başında küçük bir bina oturtulmuştur. Bu yapı, Zülkadiroğulları'nın böl
geye hakim olmasıyla 1489/90 yıllarında Maraş beylerinden Alaüddevle
Bozkurt Bey tarafından camiye çevrilmiş, Bozkurt Bey'in adı kısaltılarak

binaya halk tarafından "Alacami" denmiştir. Zülkadiroğulları'nın bölge
deki hakimiyeti sona erince, cami terk edilmiş, ancak Kadirli'nin iskanı

sırasında 1865'te Derviş Paşa tarafından kısa bir dönem tekrar cami ola
rak kullanılmış, ancak iskandan sonra Merkez Camii yapılınca yeniden
kendi haline terk edilmiştir'.

1947 yılında Prof. Dr. H. Th. Bossert ve Doç. Dr. U. Bahadır Alkım

tarafından yapılan inceleme sırasında, binanın planı kaba taslak çıkarıl

mış, içindeki yazılı taşlar ve mimari parçalarla emniyete alınmağa çalı

şılmış, buluntular yaymlanmıştır'.

1961'1erde Vali Mukadder Öztekin ve Kaymakam Mehmet Can'ın

sağladığı olanaklarla, Halet Çambel başkanlığında İstanbul Üniversite
si'nden Dr. Nuşin Asgari, Dr. Nezahat Baydur. Dr. Ayda Arel, Revza
üzil ve Güler Huner Akverdi'yi de içeren bir ekiple binanın iç ve dışı

baştan başa temizlendi, gereken kazı çalışması yapıldı. Neticede, binanın

iç ve dışının boydan boya renkli taban mozaikleri, orta kısmının ise
mermer taban süslemeleri ile kaplı olduğu saptandı. Bu tabanlar temiz
lendi, belgelendi ve koruma amacı ile kumla örtüldü. Kadirli'nin içinde
dağınık olarak bulunan antik parçalar tarandı ve kent haritasına işlendi.

2 Cezıni Zeki Yurtsever, Kadirli Tarihi. Çukurova Tarihi Araş/mnalan 1, İstanbul, Otağ

Yaymevi, 1981" s.31-33
3 H.Th Bossert-U.B.Alkıın, Karatepe. Kadtrli ve Do/ayları, Istanbul Üniversitesi, Edebiyat

Fakültesi, Eski Örtasya Kültürleri Araştırma Enstitüsü Yayınlan 3, İstanbul, 1947, s.8, 17
22, lev. 1 vd.
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Daha sonra Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı ola
naklarla bazilika, çevresindeki genişçe bir alanla birlikte, bir çevre duvarı

içine alındı, Ülkü izmirligil ve Sarpol Başar İzgiz'in yardımları ve Ka
dirli Belediyesi 'nin taşıtları ile Kadirli' de bulunan antik eserlerden ola
nak içinde olanlar, Alacami içine veya dışındaki alana taşındı ve tescil
edilerek Adana Müzesi'ne ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü-

, ğü'rıe bildirildi.

1996 döneminde Münih Üniversitesi Önasya Arkeoloji Enstitüsü
Başkanı Prof Dr. Barthel Hrouda'nın sağladığı olanaklarla aynı üniver
sitenin Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Kürsüsü uzmanlarından

Doç.Dr, Manfred Stephani ve Konrad Eder, kazı başkanı denetiminde
Alacami'nin fotogrametik rölövesini yaptılar. Büroda yapacakları değer

lendirmeler ve autocad ile binanın, içteki ikinci kat ve çatısı ile birlikte,
kağıt üzerinde ayağa kaldırılması sonunda, bu önemli ve görkemli bina
nın belgelenmesi tam olarak yapılmış olacaktır. Tarihi Alacami konusun-

4 . .
da bir yayın hazırlamış bulunan Ingiltere'de New Castle-on-Tyne
Üniversi'nden Richard Bayliss ile bağlantı kurularak Kadirli'de 1997
dönemi için ortak bir çalışma planı yapıldı.

Karatepe-A slanıaş Çalışmaları

Taş Duvar ve Kule Restorasyonu: Güney Kapı'nın doğuya doğru u
zanan ve 1995'te ayağa kaldırılan sur ve üç kule ile uçtaki 4. Kule'den
sonra, sur bir köşe oluşturup kuzeye yörıeliyor, daha sonra sarp araziye
düşüyordu. 1996'daki plan uyarınca, söz konusu 4. Kule ile arazinin
düştüğü yerin arasındaki sur duvarı ile 5. Kule, temizlikleri yapıldıktan

ve yükselecekleri noktalar belirtildikten sonra ayağa kaldırıldı. Ayrıca,

Güney Kapı' dan batıya, daha sonra kuzeye dönen sur duvarına açılan

Huruç Kapısı'nın çok büyük olan kuzey tarafındaki kule ayağı kaldırıldı.

Bu işler yukarıda belirtirliği gibi, kazı başkanı denetiminde Adana

4 Richard Bayliss, The Alacami İlı Kadirli: Transformatton ofa Sacred Monument. (Ba81l
mamış M.A. tezi) 1998de Anatelian studiesde yayımlanacaktır.

Ayrıca Bkz. Halet Çambel, "Kadirli'dc Bir Anıt-Eser, Tarihi Roma Bazilikası Alacami",
Türkiyemiz 27,1997, s. 42-53.
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Rölöve Müdürlüğü'nce Kadirli Kaymakamlığı nezdinde kurulan Emanet
Komisyonu eliyle 7 kişilik Andırınlı taşçı-duvarcı ile yürütüldü.

Onarım İşleri: Heykel, kabartma ve yazıtların koruyucu saçakları, bir
proje detayı hatası yüzünden, yıllardan beri su sızdırıyor, eserleri tehdit
ediyordu. Bunun nedeni, burdaki bazaltın killi olması dolayısiyle sudan
zarar görmeleriydi. Sorun, türlü rnüdahalelere karşın uzun yıllardan beri
çözülmemişti, Nihayet 1996 döneminde Adana Rölöve ve Anıtlar Mü
dürlüğü Müdürü Yük.Mim.Müh. Erol Doğan, teknisyen ve ustalarla ya
pılan incelemeler sonunda, gene "pür emanet" yöntemiyle, alttaki çıtalı

tavanın sökülmesi, mevcut bakır oluklar üzerine daha geniş oluklar geçi
rilmesi, su nedeniyle çürüyen çıtaların elden geçmesi, yeniden çerçevele
nip yerlerine takılması yoluna gidildi.

Yayın Hazırlığı: Heykeltraşlık eserlerinin yayına hazırlık çalışmaları,

kabartmaların çizimlerine devam etme şeklinde yürütüldü.

Domuztepe Kazısı

Domuztepe Kazısı Mim. J.E. Knudstad yönetiminde, Yük.Müh. Ka
dir Özdemir ile Arkeolog-Restcratör Ali Duran Öcal'ın katılımı ile yü
rütüldü.

Bu yılki amaç, bir yandan tepenin orta-doğu kesimindeki T 2-4-12
açmalarından anakayaya kadar inerek kesintisiz bir stratigrafi ve buna
bağlı olarak bir Demir çağı keramik silsilesi saptamak, bu yolla tepenin,
Demir çağı'nın hangi evrelerinde iskan edildiğini öğrenmek ve yörenin
Demir çağı keramik tipolojisini belirlemekti. Diğer amacımız, tepenin
güney kesiminde kapı aslanlarının yuvarlandığı yamacın ve diğer bir as
lan parçasının bulunduğu yerin yakınında ortaya çıkarılan bindirme taşlı

kapı geçidinin incelenmesiydi ' (Resim: 1).

T 2-3-12 Açmaları Kazısı: Bu açmalarda 1993 döneminden beri ya
pılan hesapla, 20 kata rastlandı. Bunlar katman halinde yapı ve/veya ta-

5 xvn. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1995, s. 236,res. 13
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banlarla ilgili, üçü Roma, sekiz kadarı Demir çağı'na ait olmak üzere
yaklaşık onbir safhaya ayrılıyordu. Üstteki üç Roma katında ciddi yangın
ve tahribat izleri vardı. Alttaki 2-3 katta sağlam tabanıara ve tarihlenebilir
buluntulara rastlandı, ancak bu dönemde belli faaliyet alanlarına rastlan
madı. Yüzeyden 5 m. derinlikte anakayaya ulaşıldı.

9 No.lu sur duvarının6 Demir Çağı'nda onarım ve yenileme gördüğü
belirlendi. Ayrıca, 9 No.lu duvarın anakayaya oturan, daha eski 146
No.lu duvara dıştan eklendiği görüldü. 146 No.lu duvarın böylelikle, te
peyi saran ve anakayaya oturan daha eski bir çevre duvarı olabileceği

ortaya çıktı.

Bindirme Taşlı Kapı Geçidi: Tepenin güney kesimindeki bindirme
taşlı kapı geçişinde? kazı alanı genişletildi (S60 A,B,C) ve derinleştiriidi
(T 16). Geçen yıl sözü edilen kemerli geçide bağlı olarak iki yan oda
bulundu (Resim: 2). Bu yan oda duvarlarının anakayaya oturduğu görül
mesiyle, bu girişin tepenin en eski evresine ait olduğu anlaşıldı. Ancak,
zaman darlığından yan odaların arka dolguları kale içi yönünde kaldırı

lamadı. Bu nedenle bu yönde daha başka yan oda grubu ya da gruplarının

var olup olmadığı anlaşılamadı. Bu sorun gelecek döneme bırakıldı.

Yapılan kazı sonucunda söz konusu kapı geçidinin değişik işlevli

birkaç evre geçirdiği anlaşıldı. En eski 'evresinde geçit bindirme taşlı,

olasılıkla tonozlu bir yapı şeklinde kullanılmıştı (Resim: 4, 1. evre). Daha
sonra bindirmeli taşlar belli bir yükseklikten sonra sökülerek ve geçit
biraz genişletilerek, dikey söveli bir şekle sokulmuştur (Resim: 3,4, 2.
evre). Daha da sonra geçit olduğu gibi taşlarla bloke edilerek iptal edil
miş, yan odalar iskan edilmiştir (Resim: 4, 3. evre). Bu nedenle bu dü
zeyde çeşitli pişmiş toprak kap, taş, çanak, madeni araç gereç gibi kalııı

tılar ele geçmiştir. Bunların restorasyon ve konservasyon işleri Mersin
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Arke
olog-Restoratör Ali Duran Öcal tarafıııdan yapılacaktır.

6 XV. Kazı Sonuç/an Toplantısı, 1993, s. 323, res. 14
7 xvn. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1995, s. 236, res. 14
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İlginç bir buluntu, Tl3-L3'te bulunan mühürlü bir amfora kulpudur
(Resim: 5). Doç. Dr. Mustafa Hamdi Sayar'ın incelemesine göre, dik
dörtgen biçimli bu mühür eponim'in (memurun) adını ve amforadaki
maddenin tür ve miktarını garantilemektedir. Tarsus'ta bol miktarda bu
lunan bu tür mühürlü kulplar (H. Goldman, Excavations at Gôzlukule.
Tarsus III, 1963, s. 135., res. 114-116) Rodos yapısı olup, özellikle şarap,

ya da yağ veya başka sıvıların nakliyatında kullanılan, sade, sivil dipli
amforalara aittir. Helenistik ya da Erken Roma çağı'na bağlanan bu
kulpları mühürlü kaplar, bugünkü bilgimize göre, M.Ö. 300-M.S.
l.yüzyıl arasında yer alır (aynı eser, s.138).

Platform: Tepe düzlüğünde Son Hitit çağı'na bağladığımız, anıtsal

kocaman taş blokları ile çevrili, görkemli bir yapıya temeloluşturduğu

düşünülen dikdörtgen platform ya da podyumun doğu yanını sınırlayan

taş blokları açığa çıkarıldı (Resim: 1, S 61).

Aslan Yolu: Halen tepede bulunan kapı aslanlarının yerinde korun
ması ileride bir sorun haline gelme olasılığı göz önüne alınarak, Arkeo
log-Restoratör Murat Akman ve İstanbul Alman Arkeoloji Enstitü
sü'nden Ahmet Atilla, Domuztepe'ye gelerek, bunların taşınması yönte
mini incelediler. Tepedeki ve yamaçtaki yoğun mimari kalıntılara zarar
vermeyecek şekilde belirledikleri yol, daha sonra Ali Duran Öcal dene
timinde oluşturuldu.
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Çizim 1: Domuztepe. Plan
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3. Evret
O"Çit':ill dolp'u tıışl;>t"la kautı.tılmış rlut'umu

2. "F.v1"€'

Getni~l€'tilmi~ geçit
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Bindit'mE'

1. EvtoE'
tR~lı tonozlu ITE'çit
(l1~ııtjttlsyon)

Çizim 4 : Domuztepe. Bindirme taşlı

geçit ve sonraki evreler, kesit
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BOGAZKÖY-HATTUŞA
1996 YILI KAZı VE ONARıM ÇALIŞMALARI

*Jiirgen SEEHER

Boğazköy/Hattuşa'daAlman Arkeoloji Enstitüsü adına yapılan 1996
yılı çalışmaları Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile mayıs

ortasından ekim sonuna kadar sürmüştü'.

Topoğrafik Ölçümler

Yeni topoğrafik harita çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir.

Nişantepe ve Sarıkale çevresiyle, doğu platonun geçen yıllarda bitirile-

* Dr. Jürgeiı SEEHER, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ayazpaşa Camii Sokak 48, TR-güü9ü
iSTANBUL

. Dr. lürgen Seeher başkanlığındaki ekip arazide M. Ateş, Dr. A Bakkal-Seeher. Dr.
R.MCzichon, D Etkin, M Flender MA, R. Heilmann, J. Neuberger, C. Schmidt, U.
Schoop MA, D. Yaşin'den; ayrıca M. Wille (Buluntu çizimleri), D.Johannes (Buluntu fo
toğruflan), Dip!.Ing· H'P'Birk ve H.Schriever (Jeodezi), Prof.Dr. Avon den Driesch ve Dr.
K.B vagedes (Arkeozooloji), Dipl. Bio!. Reinder Neef (Arkeobotanik), J.Seebach (taş

konservasyonu), Dr. R.M. Czichon ve A. Hellwig M.A. (yüzey araştırması), M. Jansen ve
Dr. H.G. Jansen (elektrik direnç ölçümleri), Ch. Rüster, Prof.Dr. H. Otten ve ProfDr. E.
Neu (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çivi yazılı tabletlerin incelenmesi), Dr. 1.
Wunderlich(1988-92 Nişantepe ve Güney Kale Frig keramiğinin incelenmesi), Dr'
S.Herbordt-von Wickede (Nişantepebatı yapısı bullaların incelenmesi), H. Özel, M Can (a
razide plan çizimleri), G. Özel (çanak bahçesinin idaresi), A. Derin (kazı teknisyeni ve mi
mari restorasyon), Y. Badak (çavuş), A. Arabul ve K. Baykal (buluntu restorasyonu) dan o
luşmaktaydı. Ayrıca Boğazkale Müzesi'nden Arkeolog H. Şahin, Arııtlar ve Muzeler Genel
Müdürlüğü'nu temsilen ekibimizde yeralmıştır.
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memiş kesimi, poternli surun kuzeyindeki kesim ve Boğazkale yerleşi

minin başladığı kesime kadar olan bölgelerin de ölçümü tamamlanmıştır.

Böylece ölçülmüş nokta sayısı yaklaşık 62 000 'i bulmuştur.

Prospeksiyon Çalışmaları

Hattuşa'da Yukarı Şehir'in batı kısmı daha önce hiç kazılmamıştır.

Özelikle Sarıkale önündeki düzlük, yerleşim için çok uygun bir alan ol
duğundan, önümüzdeki senelerin kazı programını belirlemek amacıyla

Hans Günter Jansen tarafından burada elektrik rezistans ölçümleri yapıl

mıştır. Yukarı Şehir'in orta ve doğu kesiminde olduğu gibi batısında da
yanlızca tapınak ve resmi binaların bulunup bulunmadığı sorusuna cevap
aramak için, Sarıkale önünde 80 metre eninde, 230 metre uzunluğunda

bir alanda yapılan ölçümlerde, mimari kalıntılara ait olabilecek dörtgen
biçimli bazı oluşumlar saptanabilmiştir. Bunun yanı sıra çok geniş alanla
rı çevreleyen strüktürlerin ne olduklan; jeolojik oluşumları mı, yoksa
arkeolojik kalıntıları mı gösterdikleri ancak sondaj sonucu anlaşılabile

cektir.

Elektrik rezistans ölçümlerinin yapıldığı ikinci alan Güney Kale'nin
doğusunda, Hitit İmparatorluk çağı'nın geç bir dönemine ait büyük bir
havuzun yer aldığı kesimdir. Havuzun boyutlarını belirgin kılmak ama
cıyla daha evvelki yıllarda yapılmış sondajlara göre havuz kenarını top
rak yüzeyinde bir taş sırası ile belirtme yoluna gidilmiştir, Bu çalışmalar

sırasında, havuzun güneydoğu kenarını belirleyebilecek sondajların ye
tersiz kaldığı anlaşıldığından bu alanda da elektrik rezistans ölçümleri
yapılmıştır. Ölçümler sonucu havuz kenarı olabilecek, birbirine oldukça
paralel beş hat tespit edilmiştir. Bu veriyi açıklığa kavuşturmak amacıyla

burada kazıya başlanmıştır.

Havuz Bölgesindeki Kazı Çalışmaları

Yukarıda belirtilen nedenlerle başlanan kazı çalışmaları yaklaşık 800
m' lik alanı kapsamıştır. Esas bilmek istediğimiz havuzun güneydoğu

kenan, bir Bizans yolunun altında kalmaktadır, Bu alandaki kazıların en
önemli sonucu burada ikinci bir havuzun varlığının tespit edilmiş oluşu

dUL Böylece ölçüm planı ile birlikte ele alındığında, burada aralarında 16
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m. genişliğinde yapay toprak yığma set bulunan arka arkaya iki havuzun
varlığı anlaşılmaktadır (Resim: I). 2 No.lu havuzun da kenarları diğeri

gibi eğimli ve taş döşelidir. Her iki havuzun inşaatı sırasında da kenar
döşemesinin arkasında boydan boya hendekler kazılarak içleri su geçir
meyen killi toprak ile doldurulmuştur. Bu şekilde havuzlardan suyun
sızıp kaçması engellenmeye çalışılmıştır. Killi toprakla dolu bu hendek
ler, havuzun taban seviyesinden kısmen ı ,5 metre daha derine inmekte
dir.

Birinci havuzun doğu köşesinde ilk kullanım döneminde üstü örtülü
bir kanal inşa edilmiştir (Resim: 2). Ancak bu kesim bir nedenle tahrip
olduktan sonra (büyük olasılıkla şiddetli yağmurlar sonucu oluşmuş sel)
kanal işlevini yitirmiş ve bu köşeye muntazam olmayan destek duvarları

inşa edilmiştir (Resim: 3). Buradaki kazılarla, i No. lu havuzun kuzey ve
batı köşelerindeki, biri hiyeroglifli oda olarak adlandırılan anıtsal me
kanların benzerinin doğu köşesinde var olmadığı da açıkça anlaşılmıştır.

Zaten hemen yanında ikinci havuzun varlığından dolayı böyle mekanlara
yer yoktur. Stratigrafik açıdan ele alındığında bu iki havuzun aynı zaman
ve aynı şekilde inşa edildiği görülmektedir. Bilindiği gibi, birinci havuz
"kutsal havuz" olarak yorumlarımıştı. Bunun nedeni, içinde birkaç min
yatür tabakçığın yani adak kapçığının bulunmuş olması ve kuzey köşede

hiyeroglif yazıtlı bir odanın yer almasıydı. Ancak havuz, daha doğrusu

havuzlar ilk yapıldıkları zaman, bu hiyeroglifli oda -ve diğer taraftaki
bezemesiz ikinci oda- yoktu. Bunlar daha sonra inşa edilmiştir ve belki
ancak o zaman havuzun kutsal anlamı ön plana çıkartılmıştır. İlk durum
daki yanyana iki havuzun, tek büyük havuza karşın avantajı birbirinden
ayrı olarak boşaltılabilir ve temizlenebilir oluşları ve aynı zamanda riskin
de azaltılmış oluşudur.

Havuzların yeri su depolamak için çok uygundur. Çünkü buradan
bütün şehire su vermek mümkündür. Ancak yukarı şehirdeki tapınak ma
hallesi böyle bir şebekenin dışında kalmaktadır, ama orada zaten o böl
genin gereksinimini karşılayabilecek ayrı bir havuz vardır. Böylece bu
havuzların yalnızca kült ile ilgili olmadıklarını, esas amaçlarının su de
polamak olduğunu vurgulamak gerekmektedir.
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Bu bölgede ayrıca, Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait yerleşim

izlerine rastlanmıştır. Resim 4'te Frig Dönemi'ne ait mimari kalıntılar ile
Hitit havuzuna bitişik olarak inşa edilmiş döşeme görülmektedir,

Büyükkaya Kazı/arı

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da asıl kazı alanımız yıne

Büyükkaya'daydı.

I-Hitit Öncesi Dônem: Üst Plato'da Hitit Dönemi'ndeki inşaat çalış

maları sırasında yapılan tesviye işlemlerinden dolayı eski yerleşim taba
kaları kısmen yok edilmiştir. Ancak ana toprağa kazılmış İlk Tunç çağ

ve Kalkolitik çağ'a ait çukurlar iyi koruna gelmiştir. İlk Tunç çağ bu
luntuları Büyükkale V ile çağdaştır. Büyükkaya'da Karum Dönemi'ne ait
in situ buluntu yoktur,

2-Hitit Yerleşimi. Büyükkaya yüksek ve sarp kayalık yamaçları sa
yesinde emniyetli bir mekan oluşturuyordu. Erken Hitit İmparatorluğu

Dönemi'nde kuzey şehir ile beraber Büyükkaya da bir sur ile çevrilerek
şehre eklenmiştir. Hititlerin bu topoğrafik konumdan nasıl faydalandıkla

rını, yani Büyükkaya'nın işlevini bu seneki kazılarda anlamak mümkün
olmuştur, İki sene evvel aşağı platoda ilk kez büyük taş döşemelere rast
lamıştık i 996 kazı mevsiminde bu konu üzerinde çalışmalarımızı yo
ğunlaştırdık, Bu döşemeler dikdörtgen ya da kare biçimli, 6- ıo ili- kenar
uzunluğundaki büyük çukurların tabanıarını oluşturmaktadırlar. Aşağı

Plato'da 354-356/426-427 plankarelerinde yan yana sıralanmış 4 adet bu
tür döşeme (Resim: 5,7) ile yine aynı sıraya ait 358-359/428-429 plan
karelerinde bir beşincisi vardır (Resim: 6,8)_ Bu sıranın hemen kuzeyin
deki 355/428 plankaresindeki döşeme de öndeki ikinci bir sıranın varlığı

na işaret etmektedir. Şimdiye dek günümüze ulaşmış en derin çukur 2
metredir. Taban döşemesinin taşları (kireçtaşı) aşınmış, tebeşirimsi bir
görünüm almıştır. Döşemelerin ortasında küçük bir çukur yer almaktadır.

Gerek döşeme üzerinde, gerekse tabandan yükselen yan kenarlarda ol
dukça iyi koruna gelmiş organik kalıntılara rastlanmıştır. Botanik Uzma
nı Reinder Neef burada tahıl tanelerinin silika iskeletlerinin, fitolitlerin,
dal parçalarının .ve çok miktarda samanın varlığını saptayabilmiştir. El
deki bu verilerle bu çukurları tahıl siloları olarak kabul etmemiz rnüm-
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kündür. Çevre köylerden birinde, günümüzden 30-40 yıl kadar öncesine
kadar tahılın benzer silolarda saklandığı bilgisini aldık. Çukurların ta
banlarına, yanlarına kalın bir saman tabakası konuyor; bunun üstüne do1
durulan tahılın en üstüne de kalın bir saman tabakası ve toprak örtülerek,
tahıl bir yıl saklanabiliyor. Samanın işlevi tabılı hem rutubetten, hem de
farelerden korumak.

Orta Plato'da da bu siloların varlığı bilinmektedir. Sondajlarla sapta
dığımız, ancak tamamını önümüzdeki yıl kazmayı planladığımız, 18 met
relik kenar uzunluğu ile şimdilik bunların en büyüğünü oluşturan silo da
Orta Plato'dadır. Büyükkaya'da Hitit İmparatorluğu'nun son dönemine
ait bu silolardan, Şimdiye kadar lOtane tespit edilmiştir; kuşkusuz ka
zılmamış kısımlarda da başkalarının varlığı düşünülebilir. Bu silolara
Boğazköy'ün başka kesimlerinde rastlanmamıştır. Hititlerin daha erken
döneminde de tahıllar mutlaka aynı şekilde büyük toplu ambarlarda mu
hafaza ediliyordu, ancak bunların yeri henüz bilinmemektedir. İmpara

torluğun son döneminde şehrin siloları Büyükkaya suru içerisinde topla
narak özel koruma altına alınmıştır. Bu dönemde Büyükkaya surunun
kuzey kapısı bloke edilerek önünde bir ön sur inşa edilmiştir. Gayet sarp
bir meyilde inşa edildiği ve temelleri pek derine oturtulmadığı için tahrip
olmuş bu ön surun en alt temel taşlarını bu yıl batıya doğru 25 metre ka
dar takip etmek mümkün olmuştur (Resim: 9).

Büyükkaya'daki bir başka çalışma alanımız da Üst Plato'daydı. Bu
rada Hitit İmparatorluk Dönemi'ne ait büyük bir yapının temelleri yer
almaktadır (Resim: 10). Kısmen büyük işlenmiş blokların da mevcut
olduğu bu yapının niteliği ancak burada önümüzdeki mevsim yapacağı

mız kazı çalışmalarından sonra açıklık kazanacaktır.

359/429 Açması'ndaHitit İmparatorluk Çağı'na tarihlenen granitten
yapılmış, hiyeroglif yazıtlı bir stel parçası bu yılın ilginç buluntuların

dandır. (Resim: 11,12) (16,7 x 12,1 x 9,9 cm. Müze Env.No.: Bo 96/97).

s-Demir çağ: Geçen kazı mevsimlerinden bildiğimiz Büyükkaya
Frig Dönemi'ne ait kalıntılar 1996 mevsiminde kazılan tüm alanlarda
karşımıza çıkmıştır. Bu yerleşme Boğazköy'ün en erken Frig yerleşmesi

dir. Bu yıl ki kazılarda, Büyükkaya-Frig tabakalarının altında Hitit İmpa-
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ratorluğu'nun çöküşünden sonra Karanlık çağ adı verilen döneme ait
tabakalar saptanmıştır. 352-354/420-422 plankarelerinde yer alan büyük
Hitit silosunun oluşturduğu hafif çöküntü üzerinde koruna gelmiş bu ta
bakalar çok ilginç malzeme vermiştir. Burada 7 x 5 metrelik dörtgen bir
yapıya ait zayıf taş temeller bulunmuştur (Resim: 13). Bu yapı içinde ve
çevresinde bulunmuş fırın ve ocaklar, demiroksit ve bakıroksit kalıntıları,

üfleç ve pota parçaları buranın maden işçiliğiyle ilgili bir atölye olduğu

nu göstermektedir. Burada; ayrıca yine aynı faaliyetle ilgili olan çok sa
yıda boynuzdan alet ve yapımı tamamlanmamış alet ve parçaları da bu
lunmuştur. Bu tabakalarda ele geçen çanak çömlek oldukça farklıdır (Re
sim: 14). Kaba mallar yaygındır. Çanak çömleğin çoğu el yapımlı ol
makla birlikte, seyrek de olsa Hitit İmparatorluk Çağı'nı hatırlatan birkaç
kap biçiminde (Örneğin Resim: 14,4.5) hala çarkın kullanıldığı görül
mektedir. Bunların dışında kap biçimleri' bir önceki dönemden tamamen
farklıdır. Tutamaklar, nal biçimli tutamaklar, memecikler, kabartma
bantlar çoktur. Bu dönem şimdilik Gordion YHSS 7B ve 7A daki
keramikteki paralelliklere dayanarak MÖ. 1L.1I2.yüzyıla tarihlendirile
bilmektedir. Radyokarbon tarihlerne sonuçları henüz elimize geçmemiş

tir.

Karanlık Çağ çanak çömleğinde hem Hititlerden kalan gelenekler ile
hem de sonradan gelen ve Frig dediğimiz dönemin kökleri ile karşı karşı

yız. Bu dönemde boya bezemenin başlangıcı da izlenebilmektedir.

Onarım Çalişmaları

Bilindiği gibi Hattuşa'daki anıtsal yapıların çoğu, şehir kapıları ve
surun bir kısmı yangın geçirmiştir. Hammaddesi kireçtaşı olan bu yapı

malzemesinde bugüne dek çatlakların doldurulmasında kullanılan mal
zemelerin ağır iklim şartlarında tamamen yetersiz kaldığı saptanmıştır.

Bu nedenle konunun uzmanı 1. Seebach mineral bazlı bir harç ile sonuç
ları üç dört yıl boyunca izlenmek üzere, dört taş blokta çatlakları doldur
muştur (Resim: 15).

Yazılıkaya da dahilolmak üzere bütün mimari kalıntıları, tahribata
neden olan bitki örtüsünden arındırmaya çalışılmıştır.
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Aşağı Şehir'de kuzey şehir kapısının kuzeyinde kalan kesimde sur
duvarı onarılmıştır. Ayrıca Kızlarkaya'nın hemen karşısındaki poternin
güneydoğu duvarı onarılmıştır (Resim: 16). Onarım ve koruma çalışma

ları Yamaç Evi'nde de gerçekleştirilmiş; buradaki yanmış kerpiç duvar,
toprak ve taşlardan bir koruma örtüsü içine alınmıştır. Ayrıca

Büyükkale'nin güneybatı yamacındaki Frig Merdiveni'nin kışın çökmüş

olan kenarı yeniden onarılmıştır.

Üç dilde kısa bilgiler veren bilgi levhaları, harabenin gerekli yerleri
ne yerleştirilmiştir. Bu levhalar kış aylarında sökülüp içeriye alınabilecek

şekilde yapılmıştır.

Diğer Çalışmalar

Geçen yıl başlanan arkeobotanik çalışmalar yine Dipl.-Biol. R.Neef
tarafından sürdürülmüştür. Prof. Dr. A. von den Driesch ve Dr.
K.B.Vagedes Büyükkaya kazılarından bugüne kadar elde edilmiş

arkeozoolojik malzemeyi incelemişlerdir. ilk saptamalara göre koyun,
keçi ve sığır hem Hitit Dönemi'nde, hem de Demir Çağ'da ağırlıklı ola
rak tüketilmiştir. Domuz, at, eşek ve köpek kemikleri daha düşük oranda
bulunurken, av hayvanlarına ait kemikler yalnızca % 5 oranındadır.

Kazının başlamasından evvel ve bitiminden sonra, Hattuşa'nın en
yakın çevresinde yapılan ve şimdiye dek Kalkolitik çağ'dan Osmanlı

Dönemi'ne kadar tarihlenebilen 35 merkezin saptandığı yüzey araştır

maları, yalnızca Hitit Dönemi' nde başkent olan bu kentin sur dışı yayılım

ve aktivitelerini saptamaya yönelik değildir. Amaç sistemli bir şekilde

taranan alanda kültür tarihine ışık tutabilecek tüm belgelerin envanterlen-
mesidir. .
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Resim 1: Boğazköy-Hattuşa 1996, Yukarı Şehir-doğu, Havuz 1 ve Havuz 2
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Resim 2: Boğazköy-Hattuşa 1996. Yukarı Şehir-doğu, 1 No'lu havuzun
doğu köşesi ve üstü örtülü taş kanal

Resim 3: Boğazköy-Hattuşa 1996. Yukarı Şehir-doğu. 1 No'lu havuzun
doğu köşesindeki destek duvarı
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Resim 4: Boğazköy-Hattuşa 1996. Yukarı Şehir-doğu.

Sağda 1 No'lu havuzun güneybatı kenan; ona
dayalı Frig döşemesi ve yapısı

Resim 5: Boğazköy-Hattuşa 1996. Büyük
kaya. Aşağı platodaki tabanı taş

döşeli silo çukurları
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Resim 7: Boğazköy-Hattuşa 1996. Büyükkaya. Aşağı plutodaki taban taş düşeli
silo çukurları
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Resim 8: Boğazköy-Hattuşa 1996. Biiyükkaya. Re
sim 6'nın taş planı

Resim 9: Boğazköy-Hattuşa 1996. Büyükkaya snrunun kuzey
kapısı ve sonradan inşa edilen ön snr
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Resim lO: Boğazköy-Hattuşa 1996..Büyükkaya. Yukarı Pla
lo'dald Hitit yapısı, Sağda anakayaya oyulmuşKalkoli
tik çağ çukurları

Resim 11: Boğazkoy-Hımusa 1996. Büyük
kay." Hiycroglit1i stel parçası

Müzc Env No: Bo 96/97



Resim 12:Boğazköy-Hattuşa 1996. Büyük
kaya, Hiyeroglilli stel parçası

Müze Env No. Bo 96/97

Resim 13:Boğazköy-Hattuşa 1996. Büyükkaya Orta Pluto. Ka
ranlık çağ yapısı

,
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Resim 14: Boğazköy-Hattuşa 1996, Büyükkaya. Karanlık çağ keramik tiple
rinden seçme örnelder
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Resim 15: Boğazköy-Hattuşa 1996. Taş konservasyonu çalışmalan

Resim 16:Boğazköy-Hattuşa 1996. Kızlarkaya karşısındaki poterrı, ona
rımdan sonra
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1996 YILI ORTAKÖY - şAPİNUVA
KAZı ÇALIŞMALARI

AygülSÜEL*
Mustafa SÜEL

çorum ili, Ortaköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şapinuva Hitit
kenti 1996 yılı kaz! çalışmaları, 17 Temmuz 1996 - 15 Ekim 1996 tarih
leri arasında gerçekleştirilmiştir'.

* Prof.Dr. Aygül SüEL, AÜ.D.T.C. Fakültesi Hititoloji Bölümü Öğretiın Üyesi. Sıhhiye

ANKARA
Dr. MustafaSüEL, UludağÜniversitesi Öğretim Görevlisi. BURSA
Kazı çalışmaları, Prof.Dr. Aygül Süel başkanlığında, Arkeolog Dr. Mustafa Süel, Kazı

Miman - Desinatör Cengiz Erol, araştırma görevlileri Dr.Yasemin Arıkan, Esma Reyhan,
LeylaMurat, Müze Araştırmacısı - Fotoğrafçı Koray Olşen, Restoratör Cemal Uzundağ, öğ

renciler A.Murat Kara, Salih Önal, Zübeyde Doğan, Reyhan Bağcı, Mete Aras, Erdoğan

Özkeskin, Güler Şahhüseyinoğlu, Nilgün örnek, Ali Akın Akyol, Yener Duran, Bülben
Süel'in katılunları ile yürütülmüştür. Bolu Müzesi'nden Filiz Akınan, Çankırı Müzesi'nden
Hamdi Annağan bakanlık yetkilitemsilcileri olarak çalışmalarıımza katılmışlardır. Kendile
rine özverili çalışmalarından, özellikle de kazı çalışmalanımz sırasında Çorum'da toplanan
Ill.Uluslararast Hititoloji Kongresi'ne Ortaköy kazı ekibibilinci ile olankatkılanndan dola
yı ayrı ayrı teşekkür etmeyi birborç biliriz.
Bu yıl ki çalışmalanmızda değerli katkılanndan dolayı Kültür Bakanhğr'na, Anıtlar ve Mü
zeler GenelMüdürlüğü'ne. Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma GenelMudürlüğü'ne, Ço
rum Valiliği ve BelediyeBaşkanlığına, Ankara Üniversitesi Rektôrlüğüue, A.Ü.Dil ve Ta
rih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'na, TT.K. Başkanlığına,Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Müdürlüğü'ne ve ayrıca maddi ve manevi destek veren diğer kurum ve kişilere teşekkür ve
şükranlanmızı sunuyoruz.
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Ortaköy - Şapinuva şehrinde (Resim: i) i 996 yılı kazı çalışmaları ve
araştırmaları üç ayrı alanda yürütülmüştür.

Ortaköy kazılarının ilk başladığı A Binası'nda yapılan çalışmalar, bu
binanın monumental yapısıyla uyumlu olmasını düşündüğümüz, çevre
sinde yer alan yapı komplexlerin araştırılmasıyla devam etmektedir (Re
sim: 2).

Ortaköy çalışmalarında daima, kazı çalışmalarıNIN yanı sıra, koru
ma tedbirlerini de esas alarak yürütmeye çalışmaktayız. A Binası gibi
monumental bir yapının koruma çalışmaları da alınacak tedbirlerin ayrı

ayrı ele alınması nedeniyle zaman almaktadır. Bunun yanında, lokal res
torasyon çalışmalarımız, yapıya sadık orijinal düzenlemeler, rutin iyileş

tirme ve temizlik çalışmaları bir plan çerçevesinde devam etmektedir. Bu
yıl, A Binası'nın doğu yönündeki rampanın açığa çıkarılması ve temiz
lenmeye başlanması, ayrıca, yer yer bulunan örneklere dayanarak ve ori
jinal malzeme kullanılarak bu yöndeki rampanın ve istinat duvarlarının

tekrar hayata döndürülmesi çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 3).

A Binası'nda yapılan diğer bir çalışma ise, binanın 1994 yılından bu
yana güney yönündeki yürüyüş alanlarının ortaya çıkarılması ve binanın

yıkıntılarının kaldırılması çalışmalarıdır. Bu çalışmalar 5x5 m.lik açma
larla E' 25, 26 plankarelerinde yer alan bir alanda devam ettirilmiştir.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, binanın üst katlarının çökmesiyle bina
dan 5 m. uzakta ele geçen 3. arşiv mekanının bulunduğu ve bugüne kadar
600 ü aşkın tablet ve fragmanların elde edildiği alanda çalışmalara devam
edilmiş ve taban seviyesine ulaşılmıştır (ResimA). Burada bu arşive ait
70'i aşkın tablet ve fragman ele geçirilmiştir.

A Binası'nın güney cephesinde buliman 6 ve 14 no'lu mekanlarda
toprak temizlenerek, binanın uzun kenarı boyunca yer alan blokaj döşeli

yürüyüş alanının üzerinde, mukavemetin arttırılması maksadıyla meyda
na getirilen bu girintilerde tabana iniImiş ve blokaj döşemelerin bu girin
tilerde de muntazam bir şekilde devam ettiği görülmüştür (Resim: 5).
Döşemenin bu alanda tatlı bir meyille ön avluya doğru uzandığı gözlen
mektedir (Resim: 6). Böylece üstü açık olması gereken bu alanlarda
yağmur suyunun binadan uzaklaştırılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.
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A Binası'nın kuzey yönündeki çalışmalar, B', c' 28 - 29
plankarelerinde yer alan ve binanın kuzey duvarına bitişik alandaki yı

ğıntıların incelenmesi ile yapılmıştır. Bu alanda devam edecek çalışma

larla binanın kuzey yönündeki mahiyeti ortaya çıkarılacaktır.

Ayrıca, A Binası'nın 80 ın. güneyinde 1995 yılında başlayan çevre
duvarı çalışmaları da 5x5 m.lik açmalarla H' 28 - 29 plankarelerde bulu
nan alanda devam etmiştir. 1 m.ye yakın genişlik gösteren çift kabuklu
kuru taş olarak inşa edilen duvarların her iki yüzünde işlenmiş iri taşlar

kullanılmış ve orta kısmında moloz taşlardan dolgu yapılmıştır (Re
sim:7). Bu duvarları ve duvarların yer yer iç yüzlerinde yer yer dış yüzle
rinde bulunan blokaj döşemesinin açığa çıkarılması çalışmalarına bu yıl

da devam edilmiştir.

1996 yılında diğer bir çalışma alanı ise, A Binası'nın 160 m. doğu

sunda yer alan B Binası'dır. İki sezondur yaptığımız çalışmalarda B Ya
pısı'nın A Binası ile ilişkisi bugün için tespit edilememekle beraber, mi
mari karakter olarak A Yapısı'na benzeyen, bu bina ile yön birliğine sa
hip olan ve onun gibi monumental plan gösteren bu yapının ortaya çıka

rılmasına devam edilmiştir (Resim: 8). Yapının güney yönünde J', N' 37 
41 plankarelerinde yer alan 6 açma ile kazı çalışmalarına devam edilmiş

ve kerpiç duvarların ve küplerin devam ettiği görülmüştür. Burada bu
mekanın olası iç kapısı önündeki blokaj ile beraber ortaya çıkarılmıştır

(Resim:9).

Geçen yıl bu yapıda açığa çıkarılan yanmış hatıllar üzerinde (kabuk
suz) Prof. Dr.P.Kuniholm'un yaptığı araştırmalar sonucu saptadığı tarih

.. 2
M.O. 1365 dir .

Ayrıca, bu yapının A Binası'na nazaran daha iyi korunduğunu söy
lememiz mümkündür. A Binası'nda yer yer 2 m. yükseklik gösteren bod
rum kat hemen hiç kullanılmamışken bu yapıda şu ana kadar eldeki neti
celere bakarak bodrum katın tamamen kullanıldığını, bu kullanımın ö
nemli ölçüde depo olduğunu söyleyebilmekteyiz. Bu depo bölümlerinde

2 Bu hususta Prof. Dr.P. Kuniholm'a teşekkür ederiz.
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çoğu sivri dipli 1.5 ın. ye yakın karın çapı veren küpler yanyana yerleşti

rilmiştir (Resim: i O). Bu yapıda iyi işlenmiş taşlarla temel yapısının iti
nalı bir şekilde meydana getirildiğini ve 2 m.ye yakın genişlikteki bu
temel duvarlarının üzerinde i m. yi geçen kerpiç duvarların varlığını

görmekteyiz. Bilhassa Kargamış ve Boğazköy Büyükkale kerpiçleri ben
zeri ölçülerdeki B Yapısı kerpiçleri temeller üzerinde bir çok yerde duvar
örgüsü bozulmadan yüzlerinde bulunan kireç katkılı düzgün sıvalarıyla

ele geçmiştir. 1995 yılı çalışmalarını anlatırken 3500 yıl önceden günü
müze gelen bu duvarların korunması gerektiğini vurgulamış ve bu konu
da aldığımız tedbirleri huzurunuza getirmiştik. Binanın yeni açılan güney
yönündeki açmalarda da aynı karakteri taşıyan mimari bulgular bizim bu
koruma tedbirlerimizi yoğunlaştırarak devam ettirmemizi beraberinde
getirmiştir. Taşınabilir, sağlam ve esnek hafif çelik konstrüksiyon ile
kapattığımız alan bu yıl 400 m2 olmuştur. Bu uygulama ile bir taraftan
buradaki yapının mimarisinin önemli bir miktarını yağmur, rüzgar, ani
ısınma ve soğuma gibi etkenlere karşı korurken bir taraftan da yapılan

restorasyon ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla burası gerek
araştırmacılar için gerekse ziyaretçiler için düzenlenmiş bir müze görün
tüsü ile hizmet verecektir.

Bu yıl üçüncü çalışma alanımız C Alanı olarak belirlenen ve A Bina
sı'nın 400 m. güneydoğusunda bulunan bölgede olmuştur (Resim: ll).
Buradaki çalışmalarımız 5x5 m.lik üç ayrı açmada yürütülmüştür. Aç
malar çaprazlama olarak birbirlerine komşu olarak açılmıştır. İlk iki aç
mada yapılan çalışmalar sonucunda bir mimariyle karşılaşılmamış ancak
sıkıştırılmış toprak avlu tabanı açığa çıkarılmıştır. Üçüncü açmanın bu
lunduğu alanda arazinin normal yükseltisi üzerinde bir yığıntı mevcut idi.
Bu yığıntının anlaşılabilmesi maksadıyla bu açmada -1.90 kotuna kadar
iniimiştir. Her üç açmada da ilk 50 cm.de yoğun olarak yanmış kerpiç
döküntüsü ile karşılaşılmıştır. 3. açmada bu kerpiç döküntüsü arasında bir
adet tabarna mühür baskısı (Resim: 12) ve iki adet tablet parçası ele geçi
rilmiştir. Bu kerpiç döküntüsünün hemen altında -90 kotundan itibaren A
ve B binalarındaki gibi işlenmiş ve temelde kullanılmış kireçtaşı bloklar,
parçalanmış halde ve mimari plan vermeden karışık halde karşımıza çık

mıştır. Bu yığıntı - 90 ile -180 kotu arasında devam etmiştir. Bu derin
likte ise günümüze ait bir kısımbuluntuların ele geçmesi üzerine çalış

malar durdurulmuştur. Bu alanda yaptığımız çalışmaların ilk sonuçlarını
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şöyle özetleyebilmekteyiz. Bir teras duvarının hemen arkasında uzanan
on dönümlük bu alanda, biraz geride yeni bir yapı söz konusu olmalıdır.

i. ve 2. açmalarda olası bu binanın etrafında yer alan avlu tabanı tespit
edilmiştir. 3 No'lu Açma'nın bulunduğu alanda ise, daha geç devirde
yakında bulunan bir Hitit yapısının temellerinden sökülen taşlar ile pek
büyük olmayan bir yapı meydana getirilmişse de modern zamanlarda
büyük bir ihtimalle son 30 sene içinde definecilerce burası alt üst edil
miştir.

Ortaköy Hitit şehri bir plato üzerinde, teraslar üzerinde meydana
getirilmiş bir şehirdir. Bu teraslar sayesinde platonun ortalama %5 civa
rında olan meyili giderilmiş ve şehir bu düzenlenmiş alan üzerine kurul
muştur. Bu çalışmayı yürüttüğümüz alan teras duvarlarının birinin hemen
arkasındadır. Dolayısıyla şehrin daha aşağı kottaki bölgelerine nazaran
daha hakim bir noktasında bulunmaktadır. Bu' bölge geç bir dönemde
meydana getirilen bir mezar anıtı için oldukça gösterişli bir alandır. Yu
karıda belirttiğimiz taş döküntüleri kaldırılırken taşlar arasında ele geçen
çok tahrip olmuş bir Roma çağı sikkesi bu düşüncemizi desteklemekte
dir.

Burada bulunan bir adet tabama mühürü baskısı ile Hitit dünyasında
ilk defa karşımıza çıkan ters baskılı çivi yazılı bir fragmanın (Resim: 13) 
Hitit arşivlerinde ilk defa karşılaştığımız bu fragmanın şimdilik kaydıyla

bir Hitit tabletine ait zarfın parçası olarak yorumluyoruz- ve tablet par
çalarının buradaki yapının meydana getirilişi sırasında yakın bir yerden
kullanılmış taşlarla beraber getirildiğinidüşünmekteyiz. Bu da malze
melerin A ve B binaları dışında bu noktaya daha yakın olan bir Hitit ya
pısından taşındığı ihtimalini göstermektedir. Getirilen taşların, mükem
mel taş işçiliği bakımından ve malzemenin kireçtaşı olması ile diğer ya
pılarımızla benzerlik gösteriyorsa da taşların yanma derecesi ve taşların

işlenmesindeki uslup farkı bir üçüncü yapıya işaret etmektedir. Ekibimiz,
geç dönemde ikinci bir tahrib e uğramış bu binanın yerini belirlemek için
çalışmalarına devam edecektir.

Bu yıl yaptığımız çalışmalar sonucunda ele geçen malzeme grubu i
çinde obsidyen buluntularımız çok dikkat çekicidir (Resim: 14). Süsleme
de kullanıldığı anlaşılan bu malzemeler fevkalede ustalıkla işlenmiş ola-
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rak karşımıza çıkmaktadır ve güzel bir koleksiyon teşkil etmektedirler.
Arka yüzlerinde bulunan ve şiddetli yangınla eurutlaşan sıva kalıntıları

bunların duvar süslemesinde kullanıldıklarını akla getirmektedir.

1996 yılı küçük buluntuları içerisinde pişmiş toprak votif kaplar (Re
sim:15), vazolar, düz (Resim: 16) ve derince tabaklar görülmektedir. Ay
rıca bugüne kadar sadece kap parçaları halinde karşımıza çıkan hayvan
rölyetli seramik parçaları ele geçirilmiştir.

Yine bu yılki çalışmalarımız sırasında yanmış kerpiç parçaları üze
rinde bir ayak izi ve bir el izine rastlanılmıştır.

1990 yılından bu yana önemli bir koleksiyon teşkil eden ve rituel a
maçlı olarak kullanıldığını ileri sürdüğümüz üçgen objeler de ele geçiril
miştir (Resim: 17).

Ortaköy 1996 yılı çalışmalarında yukarıda bahsettiğimiz tabama
mühür baskısı, zarf diyebileceğimiz üzerinde tabletin baskısı bulunan
fragman gibi dikkat çekici buluntuların yanı sıra yüzey buluntusu olarak
karşımıza çıkan bir seramik parçası Hitit kenti Şapinuva'nın Hitit sana
tındaki yerini göstermesi bakımından son derece önemli bir buluntudur.
Bir kabın üzerinden koptuğu anlaşılan bu aslan kafasına ait parça gerek
işleniş tarzı gerekse hamur kalitesi ile olağanüstü güzelliktedir (Re
sim:18).

1996 yılında, A Binası'nda ele geçirilen tablet ve fragman sayısı 150
civarındadır ve daha önce bu binadan ele geçirilen arşivlere aittirler.

Ortaköy - Şapinuva tabletlerinin büyük bir kısmının, birbirleri ile i
lişkileri, paleografı1eri ve buluntu durumları aynı döneme ait olduklarını

göstermektedir. Mektupların ve 'itkalzi' ağız temizleme rituellerinin gerek
Boğazköy gerekse Maşat Höyük metinleri ile olan benzerlikleri,
Taşmişarri = m.Tuthaliya - Taduhepa kral çiftine ait metinler, bu tablet
lerin Orta Hitit Dönemi'ne ait olduklarını göstermektedir.

Ancak, A Binası'nın büyüklüğüne ve temellerin sağlamlığına bakıla

cak olursa, bu yapının uzun müddet kullanılmış olması söz konusudur.
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Tabletlerin geniş bir alana yayılması, çeşitli konuları ihtiva etmesi de
(fal, dini gibi metinlerin uzun bir zaman için geçerlidir) bu düşüncemizi

olası kılmaktadır. Şapinuva Hitit kentinin Büyük Kral II. Murşili tarafın

dan da kullanıldığını Boğazköy metinlerinden bilmekteyiz. Şapinuva'da
bulunan II. Murşili'nin prensine ait gördüğünüz bu mühür baskısı bunu
desteklemektedir ve 9 km2 alana yayılan Şapinuva Hitit şehrinin sadece
Orta Hitit Dönemi değil, uzun bir zaman iskan edildiğini göstermektedir.

Bugüne kadar açığa çıkardığımız tabletlerin çoğunun Orta Hitit Dö
nemi'ne ait olması, bu dönem için Maşat ve Boğazköy metinleri ile bir
bütün teşkil edecek ve yeni bilgiler sağlayacaktır.

Bu yıl, çivi yazılı tabletlerin yanı sıra Hitit hiyeroglif yazılı mühür
baskıları da ele geçmiştir.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 11

Resim: 12
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Resim: 13

Resim: 14

Resim: 15

527



Resim: 16

Resim: 17

Resim: IS
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ZANK HÖYÜK KAZISI -1996

Hüseyin SEVER*

Zank Höyük kazısına T.C. Kültür Bakanlığı, Anıt/ar ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü'nün izinleri ve Nevşehir Valiliği'nin de maddi destekle
riyle; Nevşehir Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında, Doç.Dr, Hüseyin
Sever'in ilmi sorumluluğu altında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim üyele
rinden Doç.Dr. Salih Çeçen ve Araş. Gör. İrfan Albayrak'ın iştirakleri ile
22 Temmuz 1996 - 29 Ağustos 1996 tarihleri arasında devam edilmiştir.

Bu sezonda kazıya, Nevşehir Müze Müdürü Seracettin Şahin, müze
nin arkeologlanndan Halis Yenipınar ve Murat Ertuğrul Gülyaz ,
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Yusuf
Kılıç, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı

Hasan Ali Şahin, Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim

Elemanı Yusuf İyi, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bö
lümü Öğretim Elemanı Gürkan Gökçek ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

öğrencisi Erol Yılmaz ile Mekselina Balcı; Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü mezun
öğrencilerinden Remzi Kuzuoğlu, Erhan Bal, Kerem Özarslan ile son
sınıf öğrencilerinden Neşe Sarıtaç, Sinem Söylemez, Yeşim Babür ve
Zeliha Ercan da kazımıza katılmışlardır.

* Doç. Dr. Hüseyin SEVER, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, ANKARA
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Ayrıca Sarılar beldesinden 10 işçi de höyükte çalıştırılmıştır.

Kazı izni veren T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'rıe, Nevşehir Valiliği'ne, Sarılar Belediyesi Başkanı Sayın

Nusret Altıok ve diğer belediye çalışanlarına ve kazımıza katılan bütün
öğretim üyesi ve öğrenci arkadaşlarıma burada teşekkürü bir borç biliyo
rum.

Kazımıza 1996 sezonunda höyüğürı J/14 plankaresinde ve güney te
rasındaki J/15 ile JI16 plankarelerinde devam edilmiştir. Höyüğün tepe
noktasına yakın bir yerine isabet eden JII4 plankarede 10xlü metrelik
yeni bir açmada verimsiz yüzeyin 35 cm. altında bir kültür katına rast
lanmıştır. Bu plankarede açığa çıkarılan. birinci yapı katı Roma Döne
mi'ne isabet etmektedir. Bu yapı katında kısmen korunabilmiş olan du
vardan başka taban döşemesine de rastlanmıştır. Ayrıca duvar diplerinde
parçalar halinde erzak küpleri, bazalt taştan yapılmış buğday öğütme

aletleri, yine bazalttan yapılmış havan ve havan eli ile pişmiş topraktan
yapılmış bir adet boğa ritonu, bir adet koku şişesi, kırık parçalar halinde
bir adet çömlek ve bir adet metal yüzük ele geçmiştir. JII4
plankaresindeki kazı çalışmaları bu sezonda tamamlanmış olup, diğer bir
kültür katına geçiş 1997 kazı mevsimine bırakılmıştır (Resim: 1,2,3,4,5).

Güney Terası'ndaki J/15 plankarede Demir Devri'ne ait olduğundan

pek emin olmadığımız çöplükte Ren geyiği iskeleti, yıkıntılar arasında

Demir çağı'na ait pişmiş topraktan yapılmış boya bezekli bir adet testi
cik, bronz ok ucu ve pişmiş topraktan ağırşaklar ele geçmiştir.

JII5 ve JI16 plankarelerdeki üçüncü tabakanın C evresine ait oldu
ğunu tahmin ettiğimiz, üç sıra taş temelden oluşan 7.10 metre uzunlu
ğunda, 45 cm. genişliğinde bir duvar açığa çıkarılmıştır. Hemen bu duva
rın batısına rastlayan yönünde 1.22 xLIOmetre boyutlarındabir tandır

açığa çıkarılmıştır. Bu tandırın hemen yanında da dört kulplu ve parçalar
halinde bir küp açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Bu küpün içinde bulunan
bordo renkli toprak örneğini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, FizikBölümü, Arkeometri Anabilim Dalı'na tahlil ve tetkik
için teslim ettik. ilgili anabilim dalında yapılan tetkik ve tahlil sonunda
bu maddenin boya olduğu fakat, saf bir boya olmayıp, üç ayrı maddenin
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karışımı neticesinde oluştuğu, ancak bu üç maddenin bilerek mi karıştı

nldığı yoksa doğada birlikte oldukları bir cevherden mi alındığı konu
sunda, emin olmadıklarını, zikretmişlerdir (Ekte takdim edilen rapor).

Önceki yıllarda J/15 ve J/16 plankarelerde yapılan çalışmalar sonu
cunda Roma, Hellenistik, Demir çağı ve Hitit çağı'na ait eserlerin çoğu

çöplüklerden karışık olarak ele geçmiş olduğundan, düzgün bir stratigrafi
tespit edilememişti.

Bu kazı mevsiminde de 5.70 metre derinliğe kadar iniImesine rağ

men, yine de düzgün bir stratigrafi elde edilememiştir.

J/15 - J/16 ve J/17 plankarelerinde dördüncü yapı katına ait olduğunu
tahmin ettiğimiz kerpiçler kısmen açığa çıkarılmış olup, bu
plankarelerdeki çalışmalara da 1997 kazı mevsiminde devam edilmek
üzere şimdilik bitirilmiştir (Resim: 7,8,9, i 0,ii, 12).

1996 kazı mevsiminde Zank Höyük'te yapılmış olan kazıda büyüklü
küçüklü olmak üzere 44 adet envanterlik eser ele geçirilmiş olup, adı

geçen eserler Nevşehir Müzesi'ne teslim edilmiştir (Resim:13).

T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı

Sayın Necati Ayas, Nevşehir Valisi Sayın Şinasi Kuş, Ankara Üniversite
si Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
öğretim üyelerinden Doç.Dr. Sebahattin Bayram, Tarih Bölümü öğretim

üyelerinden Doç.Dr. Sadettin Gömeç, YDoç.Dr. Üçler Bulduk, Dicle
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden
YDoç.Dr. Kenan Ziya Taş, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal
Bilimler Başkanı Prof. Dr. Coşkun Uçar, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü öğretim üyelerinden YDoç.Dr. Faruk Yılmaz ile Araş. Gör.
Hamdi Doğan kazımızı ziyaret etmişlerdir.

EK RAPOR

Doç. Dr. Hüseyin Sever tarafından anabilim dalımıza verilmiş bulu
nan kırmızı-kahverengi katı madde laboratuarda olanaklarımız dahilinde
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analiz edildi. Analiz sonuçları ve madde hakkında elde edilen sonuç bilgi
aşağıda verilmiştir.

Analiz İşlemleri

Madde iki ayrı yöntemle analiz edilmiştir;

1. Isıtmayla ağırlık kaybı analizi

2. X-ışınları toz diffraksiyon analizi

1. Isıtmayla ağırlık kaybı analizi; örneğin organik madde belir
lemek, buharlaşabilen ürünler oluşturan elementler içerip içermediğini

belirlemek üzere yapılmıştır. İkişer örnekle çalışılmış ve ortalama değer

alınmıştır.

Isıtma iki aşamada yapılmıştır;

İlk Isıtma : Fırın 4000 °C'a ayarlanmışve madde iki saat ısıtılmıştır.

Madde kaybı ortalama % 1.47'dir.(Gerçek değerler % 1.49 ve %
1.45'tir.)

İkinci Isıtma: Fırın 9000 °C'a ayarlanmış ve madde iki saat ısıtıl

mıştır. Madde kaybı ortalama % 1.95'dir.(Gerçek değerler % 1.93 ve %
1.97'dir.)

2. X- Işınları toz diffraksiyon (XRD) analizi; örnek, agat havanda i
yice dövüldü ve ince toz haline getirilip gO "C'da bir gece bekletildi.
XRD analizi Philips (PW 1352/20) marka diffraktrometre kullanılarak

yapıldı. Analizde CoKa. x-ışınları kullanıldı. Elde edilen XRD spektrumu
ilişikte verilmiştir.

Analiz koşulları; 30kv , gmA , 200cps ,ıo/dak, 600mm/h 'dır ve
örnek 15° den goo. e tarandı.

XRD spektrumunun değerlendirmesi sonunda, örneğin üç ayrı bile
şikten oluştuğuna karar verilmiştir.
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Bunlar;

2. CuCr02

Sonuç

(file No. 33-664)

(file No. 26-1113)

(file No. 34-540)

Bu madde bir boya maddesi olmalı, ancak görüldüğü kadarıyla saf
bir madde değiL. Temelde üç ayrı maddenin bir karışımı olarak düşünüle

bilir. Ancak bu üç maddenin bilinçli olarak mı karıştırıldığı, yoksa doğa

da (çevrelerinde) bunların birlikte bulunduğu bir cevherden mi alındığı

konusunda bir şey söylemek mümkün görünmemektedir. Bir kimyacı

gözüyle bana biraz ters gelen madde, SrS3 formülüyle gösterdiğimiz bile
şiktir. Ancak SrS3'ün varlığı kesindir.% 1.5 dolayındaki ısıtmadaki ağır

lık kaybı büyük olasılıkla SrSe'teki S'nin S02 olarak ortamı terk etmesi
ile ilgili olmalıdır.

(Analizi Yapanlar: Doç.Dr. Şahinde Demirci, Emre Tepedelenlioğlu)
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1996 YILI AŞAGI VE YUKARI ANZAF
URARTU KALELERİKAZISI

Oktay BELL!*

1996 yılı Van - Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı,

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 19
Temmuz-l7 Eylül 1996 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlı

ğım altında yürütülen kazı çalışmalarına bilim kurulu üyesi olarak Erzu
rum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Alparslan Ceylan,
Heidelberg Üniversitesi Institut für Vor-und frühgeschicte'den Dr. Uwe
Müller, Edirne Meslek Yüksek Okulu'ndan Restoratör-Konservatör
Uzman (M.A.) Hüseyin Akıllı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü yüksek lisans öğrencilerinden Erkan Konyar (Desinatör) ve
Engin Yıldırım katılmışlardır. Ayrıca kazıya İstanbul, Mimar Sinan,
Trakya, Konya Selçuk ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerinden toplam
25 stajyer öğrenci katılmıştır'. Bakanlık 'temsilciliği görevini ise Diyar-

* Prof. Dr. Oktay BELLi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat FakültesiIVan Bölgesi Tarih ve
Arkeoloji Araştırmalan Merkezi, 34459-İSTANBUL.

1996 yılı Aşağı ve Yukan Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı'na stajyer öğrenci olarak İstanbul

üniversitesiEdebiyat Fakültesi KlasikArkeoloji ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğrencile
rinden Özgür Karasu, Erol Erdoğan, Çağlar Sanca, Oğuz Yoğurtçuoğlu. Burhan Esen, İs

mail Ayman, Zeynep Gürhan, Ayla Yüksel, Pınar Güngör, Jale Yurtsever, Garnze Yılmaz,

Nevin Ulusoy, Yavuz Yasul, M. Sinan Yatıkçı, Mehmet Akbulut, i. lzzet Akyüz, Mimar Si
nan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Banu Kayar, Deniz
Aytckin, Edirne Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden Özlem Akman, Ersin Acar, Murat
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bakır Müzesi araştırmacılarından Enver Akın yapmıştır. Bilimsel bir
yaklaşım ile kazı sorunlarını paylaşan ve büyük bir özveriyle çalışan

değerli meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim.

Aşağı ve Yukarı Anzaf Kaleleri' ndeki kazı ve onarım çalışmaları

mız, her yıl olduğu gibi Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul

Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu' ve Van İl Özel İdare Mü
dürlüğü'nün sağlamış olduğu maddi katkılarla gerçekleştirilmiştir.

Sağlanan maddi katkılardan dolayı sözünü ettiğimiz kurumların değerli

yöneticilerine teşekkür ederim. Ayrıca bu yıl ilk kez olmak üzere kazı

mızı maddi yönden destekleyen Yaşat A.'Ş. adına Mimar Sayın H. Yaşat

Manav' a içtenlikle teşekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak
görmekteyim.

AŞAGIANZAFKALESİ

Urartu başkenti Tuşpa'nın (Van Kalesi) 11 km. kuzeydoğusunda

bulunan Aşağı AnzafKalesi, Urartu krallarından İşpuini (M.Ö.830-810)
tarafından kurulmuştur (Harita: 1). Kale, deniz seviyesinden 1900 m. yük
sekliğinde fazla yüksek ve engebeli olmayan bir kayalık tepe üzerinde
yer almaktadır (Çizim: 1). Kalkerden oluşan kayalık tepenin biçimine
göre 62x98 m. büyüklüğünde dikdörtgen bir plan gösteren kale, yaklaşık

olarak 6000 m- lik bir alana yayılmaktadır. Tamamen askeri amaçla ku
rulan bu küçük kale, kuzeyde Transkafkasya, doğuda da Kuzeybatı İran

içlerinden gelen ve güneyde başkent Tuşpa'ya ulaşan tarihi yolların son
düğüm noktasında yer almaktadır. Kabaca işlenmiş oldukça iri kalker
taşlardan kyklopik olarak yapılan kale duvarları, ortalama 3.80 m. geniş

liğinde ve 3.5-4 m. yüksekliğindedir. Kurtinsiz ve bastiyonsuz yapılan ve
anıtsal bir görünüme sahip olan kale duvarları, Urartu kale mimarisinin
en erken örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Tezean, Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyal Fakültesi Arkeoloji ve Sanal Tarihi Bölü
mü öğrencilerinden Salih Karakuş ve VanYüzüncü Yıl üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerindenTurgul Bilgin, Orhan İlhan, Yaşar Ekerci
ve Murat Akcan katılnuşlardır. Çok yoğun geçen bir çalışına ortanu içinde büyük bir özve
riyleçalışaıı öğrencilere içtenlikle teşekkür ederim.

2 Proje No:717/260495
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ÇALIŞMA ALANI

Aşağı Anzaf Kalesi'nde 1996 yılında yapılan kazı çalışmaları, ka
lenin kuzey kesiminde yer alan kaya koridorunun güneyinde yoğunlaştı

rılmıştır (Çizim: 2). Yaklaşık olarak 400 m-lik bir alanda başlatılan kazı

çalışmalarının en büyük amacı, daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan

mimari yapıların devamını bulmak ve bu yapıların birbirleriyle olan
ilişkilerini saptamaktır. Daha önceki kazı çalışmalarında kalenin kuzey
doğu yapılarında ortaya çıkarıldığı gibi, bu sene yapılan çalışmalarda da
Urartu yerleşmesinin hemen üzerinde yer alan Orta Çağ yerleşmesinin

iki evreli olduğu kesinlik kazanmıştır.

İlk evreyi oluşturan Orta Çağ yerleşmesi, Urartu yapı kalıntılarının

hemen üzerinde yer almaktadır. Ne yazık ki Urartu yapılarının Orta Çağ

yerleşmecileri tarafından aşırı bir şekilde tahrip edildiği görülmektedir
(Resim: 1). Örneğin Orta Çağ yapı duvarlarında kullanılan taşların he
men hepsi, Urartu konut duvarlarından sökülen taşlardan yapılmıştır.

Orta Çağ konutlarının Urartu konutlarıyla kıyaslanmayacak şekilde kü
çük yapıldığı görülmüştür. Bu durum bize Urartu dönemiyle Orta
Çağ'da konutların çok farklı amaçlarla kullanıldığını göstermektedir.
Ancak Orta Çağ tahribatının çok ileri bir düzeye ulaştığını, Urartu ko
nutlarının tabanını oluşturan sal taşlarının bile sökülmesi göstermekte
dir (Resim: 2) Sökülen taban döşemisinin yerine, basit de olsa ocak ve
tandırlar yapılmıştır. Kalitesiz kilden kabaca yapılan tandırların, dağıl

dıkları görülmektedir. Günümüze değin çok az varlığını koruyan Urartu
konutlarının taban döşemesine ait özenle işlenmiş sal taşlar, Urartu ya
pılarının taban döşemesi hakkında bir bilgi vermektedir.

Ne yazık ki Orta Çağ yerleşmecilerinin yapmış olduğu aşırı tahri
bat, ortaya çıkardığımız Urartu yapılarının nasıl bir plana sahip olduğu

nu ve hangi amaçla kullanılmış olduğunu öğrenmemizi engellemiştir.

Ayrıca şimdilik bilmediğimiz bir başka önemli konu da, Aşağı Anzaf
Kalesi' nin ne zaman ve ne şekilde tahrip edildiğidir. Çünkü bugüne
kadar yapmış olduğumuz kazı çalışmalarında, bu sorunun çözümüne
yardımcı olabilecek herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Herhangi bir
kanıtın bulunamamasında, Orta Çağ yerleşmecilerinin yapmış olduğu

aşırı tahribatın çok büyük bir etkisi olmuştur. ileriki yıllarda devam
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ettireceğimiz kazı çalışmaları sırasında, bu önemli konuya çözüm geti
rileceğini ummaktayız.

İlk evreyi oluşturan Orta çağ yerleşmesinin şiddetli denilebilecek
bir yangınla sona erdiği anlaşılmaktadır (Resim: 3). Hemen her şeyin

şiddetli bir şekilde yandığını, kalınlığı ı 5-20 cm. yi bulan kül tabakası

da doğrulamaktadır. Bu şiddetli yangının herhangi bir saldırı sonucun
da mı meydana geldiği, yoksa yapıların içinden çıkan bir yangından mı

kaynaklandığını şimdilik kesin olarak bilemiyoruz. Ancak dışarıdan

Orta çağ yapılarına yapılan saldırıyı gösterecek herhangi bir kanıtın

şimdilik bulunamaması, bunun yapıların içinden çıkan bir yangından

kaynaklandığını göstermektedir. Özellikle kaya koridorunun ı 5 m. ka
dar güneyinde ve ikinci evre Orta çağ yerleşmesine ait apsisli kilisenin
hemen batısında ortaya çıkardığımız kare planlı adadaki buluntular da
bu durumu doğrulamaktadır (Resim: 4). Yaklaşık olarak 5 x 4.5 m. bü
yüklüğünde olan odanın içinden in situ olarak ortaya çıkardığımız çe
şitli büyüklükteki keramik kapların içinde buğday ve şimdilik ne olduğu

kesin olarak belli olmayan çeşitli yiyecekler bulunmaktadır (Resim: 5).
Çok büyük bir kısmı sağlam olan yiyecek kaplarının devrilmeden in situ
olarak bulunması, herhangi bir saldırının olmadığını ve içeride de bir
paniğin yaşanmadığını göstermektedir. Yalnızca çıkan ani ve şiddetli

yangın yüzünden ahşap kapı ve direklerle birlikte çatıyı oluşturan ahşap

kirişlerin de yanarak çöktüğü ve bu yüzden kapların içinde bulunan
yiyeceklerin de aşırı bir şekilde zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Kaplar
içindeki kömürleşmiş buğday ve saman kalıntılarına göre, çıkan yangı

nın büyük bir olasılıkla ekinlerin hasat edilip buğday haline getirildiği

eylül ayı içinde meydana gelmiş olabileceğine işaret etmektedir. Buğ

dayanalizleri Arkeobotanist Dr. Hala Barakat tarafından yapılmaktadır.

Yapılacak analiz sonucunda, Orta Çağ'da Aşağı Anzaf Kalesi çevresin
de hangi tür buğdayın ekildiği ve Urartu Krallığı Dönemi'nde ekilen
buğday türleri ile aynı olup olmadığı öğrenilecektir. Ortaya çıkarılan

sırlı ve sırsız keramik kapların biçimleri, Urartu kaplarının bir kopyası

nı oluşturmaktadır (Resim: 6). İlk evreye ait Orta Çağ yerleşmesinin en
güçlü olduğu dönemin, 8.yüzyıldan ı Lyüzyılın ortalarına kadar geçen
süreyi kapsadığı sanılmaktadır.
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Orta çağ yerleşmesinin ilk evresine ait kare planlı odanın duvarla
rında, Urartu yapılarından sökülen irili-ufaklı kabaca işlenmiş kalker
taşların düzensiz olarak kullanıldığı görülmektedir. Sağlam olarak ya
pılan ve yükseklikleri ortalama 90 cm. ile 1.30 m. arasında değişen taş

duvarların üzerinde, kerpiç duvarların yükseldiği anlaşılmaktadır. Han
gi amaçla kullanıldığı şimdilik kesin olarak belli olmayan bu odanın

tabanı da, özenle sıkıştırılarak düzeltilmiş kilden yapılmıştır. Duvarların

sıvanarak kireç ile badana edildiğini, duvarlar üzerinde varlığını koru
yan sıva ve beyaz badana izleri doğrulamaktadır. Gelecek yıl devam
ettireceğimiz kazı çalışmalarında, bu odanın hangi amaçla kullanıldığını

ve diğer odalarla olan bağlantısı saptanmaya çalışılacaktır.

ikinci evreye ait Orta çağ yerleşmesi, mimari ve küçük buluntu
yönünden, birinci evre Orta çağ yerleşmesine kıyasla oldukça zayıf ve
fakir bir evreyi yansıtmaktadır. Konut duvarları genellikle tek sıra taş

tan oldukça basit olarak yapılmıştır. Taş duvarlar üzerinde kerpiç kulla
nımına ait herhangi bir kalıntı mevcut değildir. Konutların içine yapılan

çok sayıdaki ocak ve küçük tandırların da, basit olarak yapıldıkları gö
rülmektedir. .

ikinci evre Orta çağ yerleşmesine ait en ilginç yapı, yaklaşık ola
rak 12 x 5 m. büyüklüğünde olan apsisli küçük bir kilisedir. Duvarları

tek sıra taştan yapılan kilise kalıntısı, doğu-batı doğrultusunda uzan
maktadır. Apsisi doğuda yer alan kilisenin kapısı da batıya açılmakta

dır. Kilisenin kuzey duvarı Urartu konut duvarına bitişik yapılmıştır

(Çizim: 3; Resim: 7,8). Apsisin boyutlarının da eşit olmadığı görül
mektedir. Kilise içerisinde çok az olarak ortaya çıkarılan sal taşlarının

da gösterdiği gibi, kilise tabanının sal taşlarından döşendiği anlaşıl

maktadır. Tabana döşenen sal taşlar, Urartu konudarının taban döşe

melerinden sökülmüştür. Kilise içerisinde bulunan bakır bir anonim
Bizans sikkesi, yapının kesin olarak tarihlendirilebilmesi açısından bü
yük bir önem taşımaktadır. Benzer bakır sikkeler, Yukarı Anzaf Kale
si' nde tapınak alanında ki Orta Çağ tabakasına ait konutlar içinde de
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bulunmuştur. 3 Aşağı Anzaf Kalesi' nin ilk bakır sikkesini oluşturan bu
sikke üzerinde bulunan kontrmarklar, diğer kalelerde bulunan bakır

Bizans sikkelerinden ayrımlı olan özelliği yansıtmaktadır. IL. yüzyılın

ikinci yarısına ait olan anonim Bizans sikkesinin üzerine 12. yüzyılın

ikinci yarısında bölgedeki Türk beylikleri tarafından iki adet İslami

kontrmark daha vurularak yeniden kullanılması sağlanmıştır. Benzer
kontrmarklı sikkelerin Diyarbakır Darphanesi'nde basıldığı ve
Artukoğulları Beyliği tarafından kullanıldığı ileri sürülmektedir." Bu
yüzden ikinci evre Orta çağ yerleşmesine ait küçük apsisli kilise ve
çevresindeki yapıların l Z.yüzyıhn ikinci yarısına ait olduğu anlaşıl

maktadır. Gelecek yıl bu alanda devam ettirilecek kazı çalışmalarıyla

ikinci evre Orta çağ yerleşmesine ait yapıların bağlantıları bulunacak
ve bu yapıların hangi amaçla kullanıldıkları saptanmaya çalışılacaktır.5

YUKARI ANZAFKALESİ

Aşağı AnzafKalesi'nin 900 m. güneyinde yer alan Yukarı AnzafKa
lesi, Urartu Kralı İşpuini'nin oğlu Menua (M.Ö.810-786) tarafından yaptı

rılmıştır. Kalenin Kral Menua' nın saltanatının ilk yıllarında yaptırılmış

olduğunu, Urartu tapınaklarının şimdilik en eskisini oluşturan ulusal Tanrı
Haldi'ye ait inşa yazıtı da doğrulamaktadır. Aşağı Kale' den i O kat daha
büyük olan Yukarı Anzaf Kalesi, yaklaşık olarak 60.000 m-lik bir alan
üzerine kurulmuştur (Çizim: 4). Deniz seviyesinden 1995 m. yüksekliğin

de olan kale, Türkiye'nin en yüksek rakımlı kazı alanını oluşturınaktadır.

Urartu Krallığı'nın çekirdeğini oluşturan Van Bölgesi'nin en büyük kalele
rinden biri olan Yukarı Anzaf Kalesi, aynı zamanda çevresindeki verimli
topraklardan elde edilen tarım ürünlerinin depolandığı önemli bir ekono
mik üretim merkeziydi.

3 O. Belli, "1991 Yılı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı", Xv. Kazı Sonuçları Toplantısı 1,
1992,449.

4 O. Tekin, "Aşağı Anzaf(Vaıı) Kazısında İslami Konumarklı Bir Bizans Sikkesi", Toplumsal
Tarilı, 36,1996, 48-50.

5 Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri'ndeki ınimari yapılarm planlannı büyük birbaşarı ile
çizen Erkan Konyar'a değerli çalışmalanndan dolayı bir kez daha teşekkür etmeyi vazge
çilmez birgönül borcu olarak görmekteyim.
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ÇALIŞMA ALANLARI

Haldi TapınağınınKuzeyindeki Teras Alanı

Tanrı Haldi'ye ait tapınak avlusunun kuzeyinde, geniş bir alana ya
yılan teras bulunmaktadır. Bu geniş alanda mimari yapı kalıntılarının var
olup olmadığını öğrenmek ve hangi tür bir yapıya ait olduğunu saptamak
amacıyla üç değişik yerde açmalar açılmıştır. Üç farklı alandaki açmalar,
2.SxS ın. boyutlarında beşer adetten toplam 15 deneme açmasından o
luşmuştur (Çizim: 5).

Tapınak avlusunun 120 ın. kadar kuzeyinde 2.SxS m. büyüklüğünde
yan yana açılan 5 adet açma grubunu "A Açması" olarak isimlendirdik
(Resim: 9). Her açmanın arasına 1.5 m. lik bir çalışma boşluğu bırakıl

mıştır. Ulusal Tanrı Haldi'ye ait tapınak avlusunda olduğu gibi kuzeyde
ki bu geniş teras alanının da çok yoğun bir Orta Çağ yerleşmesine sahne
olduğu görülmüştür. Tıpkı Aşağı AnzafKalesi'nde olduğu gibi, buradaki
Orta Çağ yerleşmesinin de iki evreli olduğu saptanmıştır. ilk evreye ait
Orta Çağ konut duvarlarının daha sağlam olarak yapıldığı gözlemlenir
ken, ikinci evreye ait konut duvarlarının çok daha zayıf olduğu görül
müştür. Duvarlarda kullanılan fazla büyük olmayan taşlar, Urartu yapıla

rında dolgu malzemesi olarak kullanılan taşlardan alınmıştır. Her 5 aç
mada da 2.60-3 ın. kadar bir derinliğe inilmesine karşın, Urartu Krallı

ğı'na ait herhangi bir yapı kalıntısı ile karşılaşılmamıştır. Yalnız büyük
kerpiç bloklardan yatayolarak döşenmiş taban döşemesinin varlığı ortaya
çıkarılmıştır. Genellikle 35 x 50 cm. büyüklüğünde ve 15 cm. kalınlığın

da olan kerpiç blokların anakayaya kadar indiği ve çok sağlam bir taban
döşemesini meydana getirdiği görülmüştür. ilginçtir ki aynı büyüklük ve
kalınlıktaki kerpiç bloklar ile Aşağı Anzaf Kalesi'nin kuzey terasında yer
alan 1300 m' büyüklüğündebir alanda taban döşemesi olarak döşenmiş

tir.' Erken dönem Urartu mimarisini zenginleştiren bu tür büyük kerpiç
blokların, daha geç dönemde boyutlarının küçüldüğü anlaşılmaktadır.

6 o. Belli, "1994 Yılı Aşağı ve Yukan Anzaf Urartu Kaleleri Kazası", XVII. Kazı Sonuçlan
Toplantısı I, 1995,382.
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A açmalarının 50 ın. kadar güneyinde yan yana açmış olduğumuz

2.5 x 5 m. büyüklüğündeki 5 açma grubunu da, "B Açması" olarak isim
lendirdik. Yine her açma arasına 1.5 m.lik bir çalışma boşluğu bırakıl

mıştır. Bu açmalarda da Orta Çağ'ın özellikle ilk evre yerleşmesine ait
konut duvarları ile ocak ve fırınlarm kerpiçten yatayolarak döşenmiş

Urartu taban döşemesini büyük ölçüde tahrip ettiği görülmüştür. Bu aç
malarda da herhangi bir Urartu mimari yapısına rastlanılmamıştır.

B açmalarının 30 m. güneydoğusunda yan yana açılan 2.5x5 m. bü
yüklüğündeki 5 açma grubunu da "C Açması" olarak adlandırdık. Her 5
açmada da 2.60-3 m. derinliğe inilmesine karşın, herhangi bir Urartu yapı

kalıntısının varlığına rastlanılmamıştır. Yalnız tıpkı A ve B açmalarında

olduğu gibi, C Açması'nda da Orta çağ yerleşmecileri tarafından yapılan

konut duvarları ve tandırlar ile açılan çöp çukurları, kerpiç bloklar ile
yatayolarak döşenen Urartu taban döşemesini büyük ölçüde tahrip et
miştir (Resim: ı O). Çöp çukurlarının biri içine acele olarak gömüldüğü

sanılan ve bileğinde demirden yapılmış bir bilezik bulunan kadına ait
iskeletin, Orta çağ yerleşmecilerine ait olduğu anlaşılmaktadır (Çizim:
6). Bu iskelet Yukarı AnzafKalesi'nin ilk iskeletini oluşturmaktadır.

Her üç açma grubundaki kazı sonuçlarına göre, tapınak avlusunun
kuzeyindeki geniş alanın Urartu Dönemi'nde büyük kerpiç bloklar ile
yatayolarak döşenmiş bir platformu oluşturduğu anlaşılmaktadır. 1997
yılı kazı çalışmalarında bu geniş alanda herhangi bir Urartu yapı kalıntı

sının var olup olmadığını ve hangi tür bir yapıya ait olduğunu öğrenmek

amacıyla, değişik yerlerde açma açılmasınadevam edilecektir.

Kuzeybatı Depo Yapısı

Yukarı AnzafKalesi'nde batı sur duvarlarına bitişik olarak yan yana
birçok depo binasının yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu yapılardan iki tanesi
ni, ı 995 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkarmıştık. Ortaya çıkardığımız

bu iki büyük yapı, kalenin anıtsal bir görünüme sahip olan Kuzey Kapı

Avlusu'nun hemen batısında yer almaktaydı. Şimdilik güneybatı depo
yapıları olarak adlandırdığımız bu iki yapı, ortasında bulunan 4 m. geniş

liğindeki bir ara duvar ile birbirinden ayrılmıştır. Bunlardan güneyde
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olanı 9.80xllm. büyüklüğünde, bunun kuzeyinde olanı ise 9.80x20 m.
büyüklüğünde dikdörtgen bir plan göstermekteydi' (Çizim: 7).

1996 yılında ortaya çıkardığımız depo yapısı ise, bu yapıların en ku
zey köşesinde yer almaktadır (Resim: ll). Bu yüzden kalenin tam kuzey
batı köşesinde yer alan bu yapıyı, geçici de olsa "Kuzeybatı Depo Yapı

sı" olarak adlandırdık. i Ox26 m. büyüklüğünde olan depo yapısı, güney
batı Yapıları gibi batı sur duvarına bitişik olarak yapılmıştır (Çizim: 8).
Ancak dikdörtgen bir plan gösteren Kuzeybatı Depo Yapısı'nın, bu iki
odadan daha büyük olduğu görülmektedir. Bu yapının da güneybatı depo
yapıları gibi iki katlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu yapının doğusunda ve
kalenin zirvesinde yükselen birden çok katlı yapıların yıkılarak batı yö
nüne doğru şiddetli bir şekilde akmasıyla, hem yapının ilk katı yıkılmış,

hem de bodrum katını oluşturan odanın içi kalın bir taş ve toprak tabakası

ile kapanmıştır. Odanın en çok tahrip olan duvarı, sur duvarına bitişik

olarak yapılan batı duvarıdır (Resim: 12). Doğuda yükselen birden çok
katlı yapıların yıkılarak batı yönüne doğru hızlı bir şekilde akması yü
zünden, sur duvarı ile birlikte batı duvarının temellerinin de taban seviye
sine kadar tahrip olduğu görülmektedir. Duvarların bu denli şiddetli bir
şekilde tahrip olmasında, doğuda yükselen yapıların bulunduğu yer ile
Kuzeybatı Yapısı arasında 15-20 m. lik bir yükseklik farkının bulunma
sının da büyük etkisi olmuştur. Duvarlarda kullanılan kabaca işlenmiş

kare ve dikdörtgen biçimli iri kalker taşlar, kalenin batı eteklerine değin

sürüklenmiştir. Buna karşın batı duvarı ve odanın tabanı, güneybatı depo
yapılarının aksine çok daha az tahrip olmuştur. Bu yüzden odanın tabanı

fazla tahrip olmadan günümüze değin varlığını büyük ölçüde koruyabil
miştir.

Bodrum katını oluşturan bu odanın en az tahrip olan duvarları da,
doğu ve güney duvarlarıdır (Çizim: 9). Ancak doğu duvarının da üst kı

sımlarının yıkılarak duvarın dibine düştüğü görülmektedir. Yıkılan iri
taşlar, odanın güneydoğu köşesinde üst üste gelecek şekilde kümelerı

miştir. Odanın kuzey ve güney duvarlarının batı kısımları da, tıpkı odanın

7 O. Belli, "1995 Yılı Aşağı ve Yukan Anzaf Urartu Kaleleri Kezısı", XVIII. Kazı Sonuçlan
Toplantısı 1,1996, 382-387.
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batı duvarı gibi yıkılmıştır. Yer yer 4-5 sıra taş dizisinden oluşan yapının

doğu ve güneydoğu duvarının yüksekliği, bazı yerlerde 1.5-2 m. ye ka
dar koruna gelmiştir. İlk yapıldığı sırada oda duvarının 2.5-2.70 m. yük
sekliğinde olduğu sanılmaktadır. Duvarların yapımında kullanılan dış

yüzleri kabaca işlenmiş iri kalker taşlar arasında, birleştirici malzeme
olarak kırmızı-kahverengi görünümünde bir kil kullanılmıştır. Oysa gü
neybatı depo yapıları gibi, Büyük Kule' deki iri taşlar arasında ise birleşti

rici malzeme olarak grimsi bir renge sahip kil kullanılmıştır. Bu durum
Yukarı Anzaf Kalesi çevresinde iki farklı kil yatağının var olduğuna işa

ret etmektedir. İlginçtir ki köyün yaşlı insanları da, köy çevresinde farklı

renkte iki kil yatağının olduğunu doğrulamaktadırlar. Kyklopik olarak
yapılan odanın duvarları, bu yapının da güneybatı depo yapıları gibi
M.Ö.9. yüzyılın sonlarında Kral Menua tarafından planlanarak yaptırıldı

ğını göstermektedir.

Güneybatı depo yapıları gibi, bu odanın tabanının da, kırmızı

kahverengi görünümünde sıkıştırılmış kilden özerıli bir şekilde yapıldığı

görülmektedir. İlginçtir ki odanın tabanında ve duvarlarında herhangi bir
yangın izine rastlanılmamıştır. Odanın içinde herhangi bir küçük buluntu
ortaya çıkarılmamışsa da, bodrum katını oluşturan bu odanın, diğer oda
lar gibi depo olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu odanın ku
zeydoğu köşesinde ve mevcut toprak seviyesinden 45-50 cm. aşağıda,

bronzdan yapılmış bir tekne bulunmuştur (Resim: 13,14). Bronz teknenin
doğuda bulunan ve batı yönüne doğru yıkılan yapılardan geldiği ve bu
odanın içine kadar sürüklendiği anlaşılmaktadır. 87x87 cm. büyüklüğün
de olan kare biçimli tekne, 23 cm. yüksekliğindedir. Bronzdan dövme
tekniği ile büyük bir başarıyla yapılan tekne, iki ayrı bronz levhanın bir
leşmesinden oluşmaktadır. İki ayrı levhayı birleştiren bronz şerit, çok
özenli bir şekilde bronz çivilerle perçinlenmiştir. Ayrıca teknenin kenar
larından geçirilen bronz şeritlerin çivilerle düzenli olarak perçinlenmesi,
tekneye büyük bir sağlamlık kazandırmıştır (Çizim: i O). 0.6 cm. kalınlı

ğında bronz levhadan yapılan tekne, oksitlenmeden fazla zarar görme
miştir. Yalnızca teknenin kenarlarında karşılıklı olarak bulunan tuta
maklar kaybolmuş ve toprağın ağırlığından dolayı, kenarları eğilmiştir.

Bugüne değin benzeri görülmeyen bu ilginç teknenin korozyona uğrayan

kısımları, Araştırma Merkezi'nin laboratuarında onarılmıştır. Yapılan

onarım ve temizlik işlemleri sırasında, bronzun üzerinde herhangi bir
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işaret, resim veya çivi yazısının varlığına rastlanılmamıştır. Şu anda 23
kilo ağırlığında olan bronz teknenin ilk yapıldığı sırada tutamakları ile
birlikte 25 kilo olduğu anlaşılmaktadır. Çok büyük bir olasılıkla bronz
teknenin o dönemde içine su veya şarap gibi bir maddenin konulduğu ve
kült amaçlı törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır.

Tanrı Haldi ye Ait Tapınakİnşa YazınnınMulaj ve Kalıbının Alına

rak Yerinde Dökülmesi

Yukarı Anzaf Kalesi'nde 1991 yılında ortaya çıkarılan Tanrı Hal
di'ye ait kare planlı tapınak, bugüne kadar bulunan Urartu tapınaklarının

en eski örneğini oluşturduğu için Urartu dini açısından çok büyük bir
önem taşımaktadır.

. Tapınağın kuzeydoğu köşe duvarında in situ olarak bulunan inşa ya
zıtı, tapınağın Kral İşpuini oğlu Menua tarafından Ulusal Tanrı Ha1di için
yaptırıldığını ve ayrıca Kral Menua tarafından mükemmel bir kale inşa

ettirildiği konusunda bilgi vermektedir. Büyük bir özenle yazılan çivi
yazısı, duvarın köşesinde kullanılan taşın hem doğu, hem de kuzey yönü
ne tekrar ettirilerek yazdırılmıştır. Aynı içeriğe sahip bir başka inşa kita
besinin de, tapınağın kuzeybatı köşe duvarında kullanıldığı anlaşılmakta

dır. Ancak tapınak Orta Çağ'da konut olarak kullanıldığı için, kuzeybatı
köşe duvarında bulunan inşa yazıtı batı duvarı ile birlikte ne yazık ki Orta
Çağ yerleşmecileri tarafından talırip edilmiştir. Yapmış olduğumuz kazı

çalışmaları sırasında, Orta Çağ yerleşmecileri tarafından tahrip edilen bu
yazıtın ancak parçaları bulunabilmiştir. Urartu Krallığı'nın erken döne
minde, aynı içeriğe sahip bir inşa yazıtı, yok olmaya ve talırip edilmeye
karşı bir önlem olmak üzere birden çok kez tekrar edilmiştir.

Görüldüğü gibi çok büyük bir tarihi öneme sahip olan Tanrı Haldi'ye
ait inşa yazıtının üzeri, ne yazık ki 1993 yılında bilinmeyen kişi veya
kişiler tarafından siyah yağlı boya ile boyanmıştır. Kalkerden oluşan çivi
yazılı inşa kitabesinin siyah bir yağlı boya ile boyanması, taşa büyük
ölçüde zarar vermeye başlamıştır. Oldukça çirkin bir görüntü oluşturan

ve çivi yazısını tahrip etmeye başlayan yağlı boyanın temizlenebilmesi
için acilen çalışmalara başlanmıştır. Bu· amaçla boyalı kalker taşından

alınan örneklerin analizleri, Almanya'nın Bochum kentindeki Bergbau
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Müzesi'ne bağlı Arkeometalurji Enstitüsü laboratuarında yaptırılmıştır.

Yapılan analiz sonuçlarına göre, boyanın kalker taşının içine işlediği ve
zarar verdiği anlaşılmıştır'. Uzmanların verdiği ortak rapora göre boyanın

temizlenebileceği, ancak ikinci kez benzer bir boyanın tekrar sürülmesi
durumunda, çivi yazısının tümüyle tahrip olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu yüzden Urartu tarihi, mimarisi ve dini için çok büyük bir öneme sahip
olan Tanrı Haldi'ye ait tapınak yazıtının yerinden sökülerek güvenlik
açısından daha emin olan Van Müzesi'ne taşınması ve koruma altına

alınması kararlaştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1995 yılı kazı çalış

maları sırasında uzmanlarm denetimi altında çivi yazılı tapınak kitabesi
büyük bir özenle yerinden sökülerek Van Müzesi'nin bahçesine getiril
miştir. Böylece koruma altına alınan yazıt, Van Müzesi'nin ön bahçesin
de çivi yazılı stelierin sergilendiği alana yerleştirilmiş ve bu önemli tarihi
belge kurtarılmıştır.

1996 yılında yapılan kazı programı doğrultusunda, Trakya Üniver
sitesi Edirne Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Uzman Hüseyin A
kıllı başkanlığında öğrencisi Ersin Acar, Murat Tezcan ve Özlem Ak
man'dan oluşan bir ekip çivi yazılı tapınak kitabesinin üzerindeki yağlı

siyah boyanın temizlenmesi, taşın mulajının ve kalıbının alınması için
gerekli olan ön hazırlıkları yaparak Van' a gelmiştir. Bu amaçla Van'da
bulunmayan lateks ve diğer malzemeler de ekip tarafından İstanbul'dan
toptan alınarak getirilmiştir.

Çivi yazılı taşın doğu yüzü 1.30 ın. uzunluğunda, kuzey yüzü 90 cm.
uzunluğunda ve yüksekliği de 80 cm. dir. Yaklaşık olarak i ton ağırlığın

da olan taşın çivi yazısı yazılan doğu ve kuzey yüzü, dışarıya doğru 4 cm.
lik bir çıkıntı yapmaktadır. Çivi yazılı bölümlerin dışarıya doğru 4 cm.
lik çıkıntı yapmasının nedeni, sıva ile kaplı olan tapınak duvarlarında çivi
yazısının sıvanın üzerinde kalmasını sağlamak ve daha iyi bir görüntü
elde etmek içindir.

8 Çivi yazılı kitabe üzerıne sürülen boya örneklerini alarak Almanya'da Bochuın Bergbau
Müzesi'ne götüren Konservatör Sayın Ayşe Ebru Çarbacı'ya ve boyanın analizlerini yaptı

rarak bizlere bir rapor halinde sunan Boehum Bergbau Müzesi'ne bağlı Arkeometaluıji

Enstitüsü Uzmanı Dr. 1.Kunkel'e değerli yardımlarından dolayı içtenlikle teşekkür ederim.
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Uzman Hüseyin Akıllı başkanlığındaki ekip, önce Van Müzesi'nin
ön bahçesinde sergilenen tapınak yazıtının üstüne sürülen siyah yağlı

boyayı, taşa ve yazıta herhangi bir zarar vermeden mekanik yöntemlerle,
yani ağaçtan yapılmış bistürilerle temizlerneye başlamışlardır. Yaklaşık 1
hafta süren bir çalışma sonucunda çivi yazılı taşın üstüne sürülen yağlı

siyah boya, taşa ve çivi yazısına herhangi bir zarar vermeden büyük bir
başarıyla temizlenmiştir. Bu işlemden sonra İstanbul'dan getirilen 5 ki
loluk lateks ile tapınak yazıtının mulajının alınması işlemine başlanmış

tır. 3 gün boyunca çivi yazısının olduğu taşın doğu ve kuzey yüzüne fırça

ile lateks sürülmüş ve lateksin üzerine tülbent kapatılmıştır. Güneş ışınla

rının sürülen lateks tabakasına zarar vermesini önlemek amacıyla, taşın

üzerine gölgelik kurulmuştur. Sık sık yapılan fırça ile lateks sürme ve
üzerine tülbent kapatma işlemlerinde, lateksten oluşan kalın bir tabaka
elde edilmiştir. Lateks ile mulaj alma işleminden sonra, çivi yazısının

bulunduğu taşın doğu ve kuzey yüzü 20-25cm. kalınlığındaki iki ayrı ve
büyük alçı kalıba alınmıştır. Tapınak yazıtının doğu cephesini oluşturan

alçı kalıp 80-90 kiloluk bir ağırlığa, kuzey yönündeki alçı kalıp ise yakla-
şık 60 kiloluk bir ağırlığa ulaşmıştır. .

Mulaj ve kalıp alma işleminden sonra, Yukarı Anzaf Kalesi'ndeki
Tanrı Haldi'ye ait tapınağın kuzeydoğu köşe duvarında çivi yazılı taşın

oturacağı kesim yeniden düzenlenmiş, taşlar arasında meydana gelen
çatlak ve kırıklar gizli beton ile onarılmıştır. Bundan sonra kalıpların

oturacağı ve destekleneceği tahta iskele kurma hazırlığı başlamıştır. Ka
lıpları tutacak iskele ve destek direkleri kurulduktan sonra, dökülecek
çivi yazılı taşın bileşimini oluşturan kalker tozu, çimento ve beyaz çi
mento satın alınmıştır. Yapılan hesaplara göre, yerinde dökülecek çivi
yazılı tapınak kitabesinin, i metre küpten fazla olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan son hazırlıklardan sonra, tapınağın kuzeydoğu köşe duvarına

iskele kurulmuş ve alçı kalıplar yerine monte edilmiştir. Alçı kalıpların iç
yüzüne de, mulajı alınan çivi yazılı kalın lateks tabakası çok düzenli bir
şekilde yerleştirilmiş ve lateksin kaymasını önlemek için, küçük çivilerle
kalıba sabitleştirme yoluna gidilmiştir. Bu işlemlerden sonra çok büyük
bir özenle hazırlanan ve kirli bir sarımtrak renge sahip çivi yazılı kalker
taşın rengiyle uyum içinde olabilecek kalker tozu, normal çimento ve
beyaz çimentodan oluşan harç karılarak hazırlanan kalıbın içine dökül-
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meye başlanmıştır. Dökülen harcın içine konulan irili-ufaklı taş parçaları,

dökülen bloğa büyük bir sağlamlık kazandırmıştır. Dökülen blok sabah
ve akşamları düzenli bir şekilde sulandıktan sonra, kalıplar bir hafta son
ra açılmıştır. Kalıplar açıldıktan sonra, çivi yazısını oluşturan hece ve
harfler içindeki çapaklar son kez bistüri ile temizlenmiştir. Sonuçta çivi
yazılı taşın gerek biçim, gerekse üzerindeki yazıt ve renginin orijinaliyle
ayırt edilmeyecek kadar başarılı olduğu görülmüştür. Kaleyi ziyaret eden
yerli ve yabancı turistlerin taşın orijinalolduğunu sanmaları da, bu dö
kümün başarılı olduğunu doğrulamaktadır.'

9 Yaptıklan başarılı ve özverili çalışmalanndan dolayı başta değerli meslektaşını Hüseyin
Akıllı Ve ekibinebirkez daha içtenlikle teşekkür etmeyivazgeçilmez birgönülborcu olarak
görmekteyim,
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Çizim 3: Urartu yapılanve kilisenin planı
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Resim 1: Orta çağ yerleşmecileritarafından aşırı bir şekilde tahrip
edilen Urartu yapılan

Resim 2: Orta çağ yerleşmecileri tarafından sökülen Urartu
yapılarınıntaban döşemeleri
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Resim 3: Şiddetli bir yangın ile sona eren illi evreye ait Orta çağ

yerleşmesi

Resim 4: İn{ evre Orta çağ vcrlcsmcstrıc ait konut içinde bulunarı
keramik kaplar



Resim 5: Kaplar içinde bnlunan karbontaşmış buğdaylar

Resim 6: Orta çağ'a ait sırsız mutfak kapları
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Resim 7: Urartu yapılarıve apsisli küçük kilise, batıdan

Resim 8: Apsisli küçük kilise, doğudan



Resim 9: A açmaları, güneyden

Resim 10: C Açması'nda Orta çağ kadın iskeleti
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Resim 11:Kalelerin batı surlanna bitişik olarak yapılan depo
yapılannın genel görünümü, güneybatıdan

Resim 12: Kuzeybatı depo yapısı, güneyden



Resim 13:Kuzeybatı depo yaııısımn kuzeydoğu köşesinde bulunan

bronz tekne

\

Resim 14: Kare biçimli bronz telillenin iç lusm
ı
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KARAGÜNDÜZHÖYÜGÜVENEKROPOLÜ
1995-1996 YILI KURTARMA KAZıLARı

Veli SEVİN'
Ersin KA VAKLı
Aynur ÖZFIRAT

Van il merkezinin 34 km. kuzeydoğusunda, Van Merkez ilçeye bağ

lı, 1890 m. rakımlı Erçek Gölü'nün kuzeydoğu kıyılarındaki Eski
Karagündüz köyünde yer alan höyük ile bunun 1.5 km. kadar doğusun

daki nekropol çalışmalarımız 1995 ve 1996 yıllarında da sürdürülmüş

tür'. Kazılarımız, her yılolduğu gibi, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müze-

* Prof Dr. Veli SEViN, İstanbul Üniversitesi,EdebiyatFakültesi ,34459 İSTANBUL
Ersin KAVAKLı, MüzeMüdürü, VAN
Dr. Aynur ÖZFIRAT,İstanbul Üniversitesi, EdebiyatFakültesi ,34459İSTANBUL.

1 Çalışmalııra bilim kuruluüyesi olarak, bn satırların yazarlarından başka, arazi elkinliklerin
den sorumlu, Erciyes Üniversitesi'nden Ar.GÖr. (M.A.) Hakan Sivas'ın denetimi altında,

Van Müze Müdürlüğü'nden Hanefi Biber, Tiflis Üniversitesi'nden Dr. Marina Puturidze
(1996), AzerbaycanBilimler Akademisi, Nabçıvan ilim Merkezi'nden Dr. Veli Babşaliyev,
Tübingen Üniversitesi'nden doktorant Jale Velibeyoğlu. İstanbul Arkeoloji MüzesiUzmanı
Dr. Şehrazat Karagöz (1996),İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktorant
Margaret Payııe, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yüksek
lisansiyer Mustafa Kalaycıoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek
lisansiyerleri Erkan Konyar, Z. Nilüfer Aydın, Recep Çömlekçi (1995) ve Müjgan Yalın
(1995), Mimar Sinan Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümümezunlarından Anıl

Yılmaz, Csenge Szabo (1995), Süreyya Algül ve aynı bölümün lisans öğrencileri Sabiha
Akınan, Nuray Kaygaz, M. Elif Savaş (1995) ve Solınaz Bunulday (1995) ile Erzurum Ata
türk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü lısansiyerlerinden Özgür Sezen (1995)
katılnuşlar; konservasyon-restorasyon işleri ise Trakya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
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ler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Van Müze Müdürlüğü ve İstanbul Üni
versitesi, Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma

Merkezi'nce ortaklaşa gerçekleştirilmiştir. Kazı, başta Van Valiliği İl

Özel İdaresi ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu olmak
üzere, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Tarih Kurumu ve
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından desteklenmiştir''.

Suları Van Gölü gibi sodalı olan ve yerel halk tarafından "Van
Gölü'nün anası"olarak nitelenen Erçek Gölü'nün yükselmesi, Karagündüz
ve Erçek köyleri yörelerinde gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Nitekim
bu felaketin yarattığı acıklı durumu görmek üzere 27.7.1995 tarihinde
Ulaştırma Bakanı Sayın Ali Şevki Erek ve beraberindeki heyet kazı ala
nımızı ve Eski Karagündüz köyünü ziyaret ederek yerinde incelemelerde
bulunmuştur.

AMAÇLAR

1995 ve 1996 yılı çalışmaları, giderek çok ciddi bir tehdit haline
gelmiş olan göl yükselmeleriyle ilgili olarak iki büyük sektöre yönelik
olmuştur:

Uzmanı (M.A.) Hüseyin Akıllı'nın yönetimindeki, Ersin Acar ve Murat Tezcan'dan oluşan

ekip taralindan yürütülmüştür. Mezarlık alanında alüvyal bir dolgu altındaki oda mezarlarm
yerlerini belirleyebilmek amacıyla 1993 yılında başlattığımız jeofizik çalışmalan bu yıl da
Dokuz Eylül üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Dr.
Mahmut Drahor'un yönetimindeki Umut Tuncer ve Erkan Altay'dan kurulu ekiptarafından

gerçekleştirilmiştir. Kazı ekibimizde, anlropolog olarak 1995 yılmda Ankara üniversitesi
Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı'ndan Dr.Ayla SeVİm. Ar.Gör.İsrnail Özer ve aynı bölüm
mezunlarından Rıdvan Özışık; 1996'da ise aynı üniversitenin Paleoaııtropoloji Bölümü'nden
Özgür Soğukpınar görevalmışlardır.

1995 ve 96 yıllarında kazımızı Metropolitan Müzesi'nden Oscar W. Muscarella ve Paris
Sorbonne Üniversitesi'nden doktorant Reza Hejebri'nin yanında, Roma Üniversitesi'nden
Prof Dr. Miıjo Salvinive Comell Üniversitesilnden Prof Dr. Peter 1. Kuniholm ekipleriyle
birlikte ziyaret etmişlerdir.

2 Başta Van valileri Sayın Mahmut Yılbaş ve Abdülkadir Sarı olmak üzere, İl Özel İdare

Müdürlüğüne, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğüine ve kimi sorunlanmızın
çözümünü sağlayan Karayolları Genel Müdürlüğü Xl. Bölge Müdürlüğü'ne teşekkürü bir
borç biliriz.
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a) Hemen hemen bir yarımada durumuna gelmiş olan höyükte acil
kurtarma müdahalelerine devam etmek;

b) Höyüğün 1.5 km. kadar doğusundaki Erken Demir çağı

nekropolündeki çalışmaları sürdürüp, jeofızik etütlerle yeni mezar odala
rı belirlemek.

HÖYÜKÇALIŞMALARI

Karagündüz Nekropolü'nde 1992 yılından beri gerçekleştirdiğimiz

kazı çalışmaları sırasında Erçek Gölü'nün yükselmesi ve höyüğün çok
yakınlarına kadar gelmesi nedeniyle söz konusu yerleşim alanının yakın

bir gelecekte tahrip olacağı anlaşılmış, bu yüzden 1994 kazı sezonunda
burada da kurtarma kazısına başlanmıştı.1995 yılında höyüğün kuzey
yamaçları üzerinde 1Ox1 O m. boyutlarında 2 yeni plankare açılmaya

başlanmış (E-F), 1996 yılında da bunlara bir yenisi (G) eklenmiştir (Re
sim: 1). Gerek 1995 ve gerekse 1996'da, 1994'te açmaya başladtğımız

"A" alanındaki çalışmalara devam olunmuştur. Böylelikle höyükte kazı

lan alanların toplam genişliği 550 m- yi bulmuştur.

Bu çalışmalar sonucunda höyüğün şimdiye değin saptanabilen stra
tigrafısi şöyledir: .

ı. yapı katı: Orta çağ Mezarlığı

2. yapı katı: Orta çağ

3. yapı katı: Geç Demir çağı

4. yapı katı: Orta Demir (Urartu) çağı

5. yapı katı: Erken Demir çağı

6. yapı katı: Orta-Son Tunç çağı

7. yapı katı: Erken Transkafkasya Dönemi

ORTA ÇAG

Orta çağ'ın son evresinde höyüğün üst kesiminde ve kuzeybatı uçta
bir Ermeni kilisesi bulunmaktaydı. Yakın zamanlara değin ayakta kalan
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bu yapı 50 yıl kadar önce köylülerce yıkılarak, taşlarıyla Karagündüz
Köyü Camii inşa olunmuştur. Günümüzde temelleri bile görülmeyen bu
kilisenin doğu ve güneydoğusu tümüyle bir mezarlık alanı durumunday
dı. Nitekim höyüğün kuzey yamaçları boyunca açtığımız A,E,F ve G
açmalarında, yüzey toprağının hemen altında, yüzeyden ortalama 0.40 m.
derinlikten itibaren, yoğun olarak bu mezarlık ortaya çıkmaya başlamak

tadır (Resim: 2,3).

Karagündüz'ün 1. yapı katını oluşturan bu nekropolde şimdiye kadar
350'nin üzerinde mezar incelenmiştir. Tek evreli olan nekropoldeki me
zarlar basit toprak türündedir. Mezarlar toprağa oval çukurluklar olarak
açılmışlardır. Bazılarında iri, kaba taşlardan mezar taşları kullanıldığı

anlaşılmaktadır.Mezarlara cesetler genelolarak Hristiyan anlayışına göre
gömülmüşlerdir. Baş batıya gelecek şekilde doğu-batı doğrultusunda ve
sırt üstü yatırılmışlardır.Elleri karın ve göğüs üzerinde kavuşturulmuştur.

Antropolojik incelemelerden, ellerini karın üzerinde kavuşturanların er
kek, göğüs üzerinde kavuşturanlarınsa kadın olduğu anlaşılmıştır (A.
Çilingiroğlu, XIVKST 1,1992: 477). En dikkat çekici özellik bir kısım

mezarda cesetlerin, çoğunlukla cam, az olarak akik ve tunç gibi boncuk
lardan kolyeler, bilezikler ve halhallar; tunçtan bilezikler, yüzükler ve
küpelerle birlikte gömülmüş oluşudur. Bazı mezarlarda ise cesetlerin
boyun bölgelerinde, boyuna bir iple muska olarak takıldığı anlaşılan aşık

kemiği ve biley taşına rastlanmıştır. Karagündüz Mezarlığı bu özelliğiyle

bölgede daha önce belirlenmiş Çavuştepe (A. Erzen, Çavuştepe 1, 1978:
61: lev. LII/a-c), Dilkaya (A. Çilingiroğlu, XIV KST 1, 1992: 477 vd.,
Resim: ısi ve Van Kalesi Höyüğü 4. seviye mezarlarından (T. Tarhan,
V. Sevin, XII. KST II, 1990:433, Resim: 12; xtv. KST 1, 1992: 412)
biraz ayrılmaktadır. Belki de onlardan biraz daha sonraya aittir. Tüm
insan kemikleri antropologlarca toplanarak Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleantropoloji Bölümü'nden Prof Dr. Erksin
Güleç'e gönderilmektedir.

3 Dilkayarda da bazı mezarlarda boncuklar, taş yüzük ve bilezikler ele geçirilmekle birlikte
bunlann sayıları sonderecede azdır.
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Orta çağ nekropolü, yine bu döneme ait bir yapı katı üzerinde kuru
ludur. Mezarlar tarafından tahrip edilmiş olan 2. yapı katı tandırlarla dolu
bir işlik alanı görünümündedir. Yuvarlak planlı ve irili ufaklı tandırlardan

bazıları oldukça büyüktür. Bu türde olanların, adeta bir tabla oluşturacak

kadar düz ve geniş ağız kenarları, hamur yaşken parmak baskılarıyla be
zenmiştir. Karagündüz köyünde bu türde tandırlar günümüzde hala kul
lanılmaktadır. 1996 yılı kazıları sırasında G Açması 'nda böyle bir tandıra

ilk kez mimariye bağlı olarak rastlanmıştır. Ağız çapı 0.70 m.yi bulan bu
tandır 6 adet direk ile taşınan bir sundurmanın altındadır. Sundurmanın

tabanı beyaz renkte bastırılmış çamurdandır. Bu yapı katında sırlı ve sır

sız çok sayıda çanak çörnleklerle, İ. S. XI. yüzyılın sonlarına ait anonim
bir Bizans follis'i ele geçirilmiştir.

GEÇ DEMiR ÇAG

Orta Çağ'a ait 2. yapı katının altında Geç Demir çağ tabakası (3. ya"
pl katı) yer alır. Bu, Van Gölü Havzası ve hatta tüm Doğu Anadolu'dan
çok az tanınan, bu yüzden de iyi bilinmeyen bir süreçtir.

3. yapı katı Orta çağ iskanı ve mezarları ile höyüğün yüzeyine yakın

zamanlarda açılmış geniş tahıl çukurları tarafından büyük çapta tahrip
edilmiştir. Biz 1994 yılındaki ilk kazılarımız sırasında A Açması'nda

belirlediğimiz bu tabakanın kalın taş temelli, büyük bir yapıyla temsil
edildiğini bildirmiştik (XVII. KSr I, 1995: 340). Oysa 1995 ve 1996 ka
zı1arı, A, E ve F açmalarına yayılan bu büyük mimari kalıntının 4. yapı

katına ve Urartu Dönemi'ne ait olduğunu açık bir biçimde ortaya koy
muştur. Buna karşılık şimdiye değin höyükteki A-B, E-G açmalarına

yayıldığı saptanan 3. yapı katı ile birlikte belirgin bir mimarinin varlığı

saptanamamıştır. Bu yapı katı oldukça büyük çaplı tahıl çukurlarıyla

temsilolunmaktadır. Yuvarlak ağızlı bu çukurlar şişe formunda ve ol
dukça derindir. Böylelikle höyüğün hiç olmazsa bu kuzey kesiminin Geç
Demir Çağı'nda bir açık depo alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durum Urmiye Gölü'nün doğusundaki Yanıktepe'dekinin aynıdır

(C.Burney, Iraq XXIV, 1962:147).

Bu tabakanın, bir alttaki, Urartu Dönemi'ne ait 4. yapı katında hiç
görülmeyen çanak çömlekleri, açık bej ve devetüyü renkte zemin üzerine
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kırmızı ve kahverengi ile yapılmış bezemeleriyle karakteristik özellikler
taşırlar. En sevilen motif ise kapların ağız kenarlarından sarkıtılan üçgen
dizileri (Resim: 4/1-4) ve ender olarak da girlantlardır (Resim: 4/6).
Bunlar daima dışa çekik ve hatta devrik ağız kenarlı kaselerin içine uy
gulanmışlardır. Bazıları da düzdür (Resim: 4/7). İlk kez Hasanlu IIIA'dan
tanınan bu biçem "Triangle Ware" olarak tanımlanır ve Van Gölü Havza
sı'nda Urartu Devleti'nin yıkılışından sonra ortaya çıktığı kuşkusuzdur.

Bu görüş Van Kalesi Höyüğü'nden sağlanan stratigrafik verilerle de des
teklenmektedir. Van Kalesi Höyüğü'nde triangle ware türünde çanak
çömlekler Urartu'nun üzerindeki Ila tabakasında, bir mimariye bağlı ol
maksızın ortaya çıkarlar (T. Tarhan, TelAviv 21,1994: 39 vd., Fig. 32).

3. yapı katı çanak çömleklerinden ikinci bir dikkat çekici grubu, tü
müyle madeni kapları taklit eden monokrom mallar oluşturur. Literatürde
"tulip bowl " olarak tanımlanan bu kaplar çoğunlukla yüksek ağız kenar
ları dışa çekik, keskin karınlı ve omphaloslu kaseler türündedir (Resim:
4/5). Diğer bir grup ise düz ağız kenarlı ve kalın bej astarlı mallardır. Bu
grupta en sevilen bezerne öğesi, ağız kenarlarının üzerine açık kahve
kiremit renkte boya ile uygulanmış eğik paralel hat ve bunları ayıran bant
dizileridir (Resim: 4/8). Bunların yanında, şimdilik birkaç parça ile temsil
edilmekle birlikte, ''jestoon ware "olarak tanımlanan türlere de rastlan
maktadır. Bu malzeme grubu, hiç kuşkusuz, şimdiye değin daha çok
Qalatgah, Hasanlu IIIA, Yanıktepe, Ziwiye ve Zendan gibi Batı İran

merkezlerinden tanınan ve kronolojisi hala sorunlu olan bir konunun da
ha iyi tartışılması ve anlaşılmasına katkıda bulunacak türdedir4

Hasanlu IIIA'dan kalibre edilmiş yeni C-14 tarihleri İ.Ö. 402, 411 ve
508 yıllarını vermiştir (R.Dyson, O.Mus"carella, Iran XXVII, 1989: 4,
Tablo 1). Bu tarihler ilk bakışta biraz geç gibi görünmekle birlikte,
Karagündüz'de Urartu yapısının yıkılışı ile triangle ware 'in ortaya Çıktığı

zaman arasında bir boşluğun (hiatus) varlığı hissedilmektedir. Nitekim 3.
ve 4. yapı katlarının mimari ve çanak çömlekleri arasındaki büyük farklı

lık böyle bir boşluğa işaret eder. Gerçekten de S. Kroll'ün (Bastam I,

4 Geniş bilgi için bkz. V. Sevin, "VanlKaragündüz Kazılannın ışığı Altında Doğu Anadolu
Geç Demir çağ Çanak Çömleği", Halet ÇambelArmağam 1998 (baskıda).
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1979: 229 vdd., Resim: 2) Bastam'da saptadığı ve "Med" olarak nitelen
dirdiği Urartu sonrası çanak çömleklere burada hiç rastlanmaz.

F Açması'ndaki 1995 yılı çalışmalarında ayrıca, yine 3. yapı katına

ve belki de biraz daha öncesine ait 3 mezar ortaya çıkarılmıştır. Bunlar
dan ikisi basit toprak, biri de küp içi gömüdür, Her üç mezarda da ceset
ler kuzey-güney yönlü ve hoker durumundadır. Karın üzerine yatırılmış

küp mezar bir bebeğe aittir ve ağzı bir çanağın parçalarıyla kapatılmıştır.

Bunlar Van Kalesi Höyüğü'nde Urartu tabakasının üzerinde bulunanların

benzeridir (T.Tarhan, V.Sevin, xrv. KST I, 1992:410, Resim: 12-15).

ORTADEMİR (URARTU) ÇAOI

Karagündüz'ün 4. yapı katı iyi bir biçimde Urartu Dönemi'ne
tarihlenir. Bu yapı katına ait kalıntılara şimdilik A, E ve F açmalarında

rastlanmıştır. Bunlar, taş duvar kalınlığı 1.00-1.40 m.yi bulan büyük bir
komplekse aittir. 1994 yılı raporumuzda Geç Demir çağı'na

tarihlediğimiz bu yapı geç devir etkinliklerinden büyük çapta zarar gör
müştür.

Planı konusunda henüz tam bir bilgi sahibi olamadığımız bu komp
leksin, tabanı kısmen taş döşeli bir avlusu bulunmaktadır. Bu küçük par
ça bile kompleksin tipik bir Urartu yapısı olduğunu göstermeye yeterli
dir. Kuzeydoğu-güneybatı yönlerine doğru konumlandırılmış bu yapı en
azından iki evrelidir. Biri yukarıda sözünü ettiğimiz taştan döşeme üze
rinde ele geçirilen, biri siyah taş (diorit), biri de tunçtan iki Urartu
mühürü bu yapı katının tarihlenmesine büyük katkıda bulunurlar. Döşe

me üzerinde saptanan taş mühür silindir-baskı, diğeri ise içbükey kenarlı
çıngırak şeklinde bir baskı mühür türündedir. İlk örneğin yan yüzlerinde
çok sevilen bir kutsal ağaç motifi vardır; tunç mühürün baskı yüzünde ise
tahtta oturur durumda bir tanrı betimine yer verilmiştir. Çanak çömlekler
Urartu merkezlerinden tanınan türdedir. Kırmızı parlak cilalı mallar a
zınlıktadır.
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ORTA-SON TUNÇ ÇAG!

Karagündüz Höyüğü'nde 5. yapı katını, oldukça silik durumdaki Orta
Son Tunç çağı tabakası oluşturur. Gerek yüzeyaraştırmaları ve gerekse ön
ceki kazılardan varlığı bilinen bu dönemin son derecede zayıf olduğu 1995
ve 1996 yılı kazılarıyla anlaşılmıştır. A ve E karelerinde Urartu çağı'nın 4.
yapı katı büyük çapta kaldırılmış olmakla birlikte, altta, beklenildiği gibi, bir
II. binyıl tabakası ortaya çıkmamış; buna karşılık Urartu yapısının büyük
çapta Erken Transkafkasya Dönemi tabakaları üzerine inşa edildiği belirlen
miştir. Bu stratigrafi durumu Dilkaya ve Van Kalesi Höyüğü'ndekinin aynı

dır. Ancak i 996 kazıları sırasında, Urartu yapısının hemen altında Erken
Transkafkasya Dönemİ duvarları ve kısmen de bir ev tabanı oyularak açıl

mış, yuvarlak bir tahıl çukuru içinde monokrom türde birkaç Orta Tunç çağı

parçası ele geçirilmiştir. Bu durum Erzurum yakınlarındaki Soshöyük ve Ur
miye Gölü'nün batı kıyıları üzerindeki Haftavantepe Erken VIB tabakasın

dakilere benzer. Şimdilik kazılan alanın 200 m-yi geçmemesi yüzünden hö
yükte bu dönemin belli bir mimari ile temsil edilip edilmediğini söyleyebile
cek durumda değilsek de, söz konusu II. binyıl tabakasının -birkaç istisna dı

şında- tüm Kafkasya'daki gibi çok zayıf olduğu tahmininde bulunulabilir.
Nitekim A Açması'na ait kuzey-güney kesiti, Orta Demir çağı ile Erken
Transkafkasya dönemleri arasındaki uzun süreli boşluğun izlerini taşımakta
dır (Resim: 5). Bu dönemin çanak çömlekleri tüm Transkafkasya ve Urmiye
Havzası'nda görülen ve boyalılarıyla tanınan Orta Tunç çağı kültürüne ait
tir. Bunlar, kiremit-kahverenginde düz parçalar ve Kura-Aras geleneğini de
vam ettiren siyah açkılı mallar ile "Van-Urmiye" grubuna ait monokrom ve
polikrom boyalı türlerdir. Monokrom boyalılar kireınit-kahve astar üzerine
siyah boyayla yapılmış dalgalı hatlar ve kafes bezemeye sahiptir. Polikrom
boyalılarda ise bezemeler kiremit -kahve astara uygulanmış ikinci bir krem
astarın üzerine yapılmıştır. Kiremit ve siyah renkler kullanılan bezemelerde
içleri kafesli üçgenler hakimdir. Ayrıca bu kültür için belirleyici olan su kuş

ları da vardır'.

5 Bkz. A. Özfırat (Kuzeydoğu AnadoluMO.]L. BinyılBoyalı Çaııak Çömlek Knltiırü , İstan

bul 1997, basılmamış doktora tezi) bu türde bezemeli çanak çömlekleri "Aras boyalıları" o
larak adlandırır,
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ERKEN TRANSKAFKASYA DÖNEMİ

Karagündüz Höyüğü'nün en kalın ve en uzun süreli tabakası Erken
Transkafkasya Dönemi'ne aittir. Yaklaşık olarak 8-9 m. kadar yüksekli
ğindeki höyüğün en üstteki beş yapı katının toplam kalınlığı ancak 2.00
m.yi bulmaktadır; geri kalan 6-7 m. kalınlığındaki kültür tabakaları ise 
eğer Kalkolitik çağ iskanı yoksa- tümüyle III. binyıla ilişkindir.

Bu dönem mimarisine, çalışılan tüm tranşelerde rastlanılmaktadır.

Erken Transkafkasya Dönemi'nin en geç yapı katı (6) tümüyle kerpiç
duvarlı yapılar ve duvar parçalarıyla temsil olunur. Şimdiye kadar mima
ride taş temel kullanıldığına ilişkin bir ize rastlanılmamıştır. A Açması

içindeki kareye yakın dikdörtgen planlı bir mekan 4.50 X 3.90 m. boyut
larındadır (Resim: 6-7). Kalınlığı 0.50 m.yi bulan bu mekanın duvarları

1.10 m. kadar yüksekliğindedir. Giriş kapısı olduğunu gösteren her hangi
bir açıklık izi yoktur. Mekanın tam ortasında 0.30 m. çapında yuvarlak
bir ocak-tandır tabanı bulunmaktadır. Bir yapı kompleksinin parçası gibi
görünen bu mekan uzun süre kullanılmış gibidir.

Erken Transkafkasya Dönemi çanak çömlekleri biçim ve teknik açı

dan Doğu Anadolu ve Kura-Aras bölgelerinden çok iyi tanınan örnekle
rin adeta birer kopyasıdır (Resim: 8). Biçimler arasında "S" profilli, yu
varlak ve düz dipli çömlek ve çömlekçikler ile basit ağız kenarları dışa

çekik çanaklar yoğunluktadır. Nahçıvan kulbu denen tutamaklar ve par
mak baskı çukurları (dimple) da kullanım alanı bulmuştur. Dikkat çekici
özellik, bu koyu görünümlü kaplarda.karşılaşılan güçlü bezerne eğilimi

dir. Van bölgesi için büyük bir yenilik olarak karşımıza çıkan bu yoğun

bezeme anlayışına, daha önceden tanınan Ernis (Ünseli), Dilkaya ve Van
Kalesi Höyüğü gibi merkezlerde hiç rastlanmamıştır. Ancak bu türde
bezemeler Urmiye Havzası ve özellikle Transkafkasya için hiç de ya
bancı değildir. Bezemede en sevilen motif, kapların omuz ve karınıarı

üzerine adeta bir arma gibi uygulanmış oluklu spirallerdir. Bunun yanın

da, son derecede özenli bir işçiliğin ürünü olan farklı bir bezerne anlayışı

daha vardır. Burada motifler çok ince bir kalemle, hamur yaşken yapıl

mıştır. Her iki türde de kap yüzeylerine sık sık grafit sürülerek gümüşi bir
parlaklık elde edilmiştir. Kazınarak yapılmış spiral motifi ile içleri dikey
çizgilerle dolu üçgen ve bantlar Transkafkasya Kura-Aras ve Orta Tunç
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çağı'na geçiş evresi olan Erken Kurganlar Dönemi (Martkopi ve Bedeni
kültürleri) için oldukça belirleyici bezerne motifleridir.

NEKROPOL ÇALIŞMALARI

1995 yılı kazıları sırasında, yerini 1993'te Dokuz Eylül Üniversite
si'nden Dr. Mahmut Drahor'un başkanlığındaki jeofızik ekibinin belirle
diği yeni bir oda-mezar daha (K-lO) açılmıştır (V.Sevin, E.Kavaklı,

Van/Karagündüz, 1996:14). Yüzeyden 0.75 m. derinlikteki bu mezar
2.42x1.85 m. boyutlarındadır; duvar yüksekliği 1.50-2.20 m. kadardır

(Resim: 9-11). Odanın çatısı sahte kemer tarzında bir konstrüksiyonla
kapatılmış; çatı örtüsünde düzgün sal taşı levha kullanılmamıştır. Tavan
çökmüştür. Giriş kuzeybatıdadır. Taşlarla çevrili düzenli bir dramosu
yoktur. Oda içinde 12 kişiye ait iskeletler kuzeydoğu köşeye yığılı du
rumda ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bazı kişilerin yakılarak gömüldüğünü

gösteren yanık kemik parçaları da bulunmuştur. Bunlarla birlikte demir
den hançer namluları, bıçaklar ve birkaç halka, bir yüzük, kurşundan bir
küpe, kanatlı at başlı tunçtan bir süs iğnesi, alçı taşından bir düğme, cam,
frit ve akikten çeşitli boncuklar elde edilmiştir. Ayrıca mezarda, içine
yiyecek konmak üzere bırakılmış 6 çömlek ile 2 çanak saptanmıştır.

K-lO Mezarı'nın en ilginç yönü, odanın kuzey kısa duvarı üzerinde,
0.27 X 0.35 m. boyutlarındaki küçük bir pencerenin varlığıdır. Bu pence
re, odanın arkasında, toprağa oyulmuş, 0.63 X 0.72 m. kadar boyutların

daki, yuvarlatılmış bir kovuğa açılmaktadır (Resim: i O). Burada i O adet
insan kafatası bulunmuştur. Öyle anlaşılıyor ki, bu kovuk zamanla dolan
odanın kapasitesini arttırmak amacıyla, küçük pencereden yararlanılarak

oyulmuştur. Bu tür oyuklu mezar odaları daha sonra Urartu Krallığı Dö
nemi'nde ortaya çıkacak çok odalı mezarların prato tipleridir.

i 996 yılında bu mezarın dramosunda daha ayrıntılı incelemelerde
bulunulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda, dromosun kuzey kenarında,

K3 ve K5 mezarlarında olduğu gibi, bir ocağın varlığı tespit edilmiştir

(Resim: ll). Kerpiç bloklarından oluşturulmuş bu ocak dörtgen planlıdır

ve az ateş görmüştür. Bunun hemen kuzey kenarı önünde ise sol yanı

üzerine hoker durumda yatırılmış bir iskelet ortaya çıkartılmıştır. Sağ eli
hizasından kırmızı astarlı küçük bir çömlekçik bulunmaktadır (Resim:

580



12). Ayrıca birkaç akik boncuk ve demirden bir süs iğnesi ölü armağanı

olarak ele geçirilmiştir. Bu iskeletin en ilginç yönü kafatasının olmayışı

dır. Bunun yerine ise kafa biçimine sokulmuş bir kil yumrusu yerleştiril

miştir. Mezar odasının dışında yatan bu başsız ceset son derecede ilginç
ve benzersizdir.

1995 ve 96 yıllarında yeniden gözden geçirilen ikinci mezar K6-7 0

dasıdır (V. Sevin, E. Kavaklı, Van/Karagiindiiz 1996:22). 1993'te kazıl

makla birlikte, görünüşte olması gereken bir girişin saptanamamış olması

burayı yeniden ele almamıza neden olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda
odanın kuzey kısa tarafında bir giriş açıklığının varlığı ortaya çıkarılmış

tır (Resim: 13). Ancak Karagündüz'de bu tür bir giriş biçimine ilk kez
rastlanmaktadır. Bu klasik dromoslu anlayıştan oldukça farklı bir uygu
lamanın ürünüdür.

Urartu uygarlığının karanlık olan erken evrelerinin tanınmasına ön
cülük eden bu nekropol alanında, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden
Yard.Doç.Dr. Mahmut Drahor ve öğrencileri tarafından yürütülmekte
olan özdirenç çalışmalarına 1995 yılında da devam olunmuştur. Bu ça
lışmalar sonucunda 1600 m2 alan taranarak yeni oda mezar yerlerinin ve
nekropol alanının sınırlarının belirlenmesine çalışılmıştır.
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Resim 3: Orta çağ mezarlan planı
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Resim 4: 3. yapı katı çanak çömlekleri

583



•

584

,--t~- I:.:
I
~

H-ı--,ji
s

~+---L__ , :5:.
.;::
ee

.,. ,.Q

~

ı--: e
Iı,cc i _ <'

,<
-ı ır.



_.--_._-_.--_._._._--------,
i

KARABliIJJz HiJrO'iO 1995 [
o 1 2Rl !

!
i,
i
;
i
;
i
;
;
!
ı

!
i
i,

Resim 6: Erken Transkafkasya Dönemi mekan planı

Resim 7: Erken Transkafkasya Dönemi mekan
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Resim 9: K·10 mezarı genel görünüm

Resim 10: K·10 mezan kovuğu
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AYANİS KALESİ KAZILARI-1996

Altan çİıİNGİROGıU*
ZaferDERİN

Van Ayanis (Ağartı) Kalesi kazıları ı Ege Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Altan Çilingiroğlu başkanlığında,

Yar.Doç.Dr. Zafer Derin ve Öğr.Gör, Haluk Sağlamtimur yönetimindeki
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı yüksek lisans ve li-

* Prof.Dr.Altan ÇİLİNGİROGLU, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve
Önesya Arkeolojisi Anabilim Dalı Bornova -İZMİR, altan@edebiyat.ege.edu.tr .
Yar.Doç.Dr.Zafer DERiN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı Bornova -ıZMİR, zafer@edebiyat.ege.edu.tr .

Van Ayanis kazıları 1989 yılmda başlamıştır. Ayanis yayınlan ile ilgili olarak bakınız;

A.Çilingiroğln, "Van-Ayanis (Ağartı) Kalesi Kazılan," XII.KS.T.I,1991, 201-207; "Van
Ayanis (Ağartı) Kalesi Kazılan, 1990-1991", XIv'K.S.T.I, 1993,431-439; A.Çilingiroğlu

G.Kozbe,"Van-Ayanis Kalesi Kazısı", 1992, xv.K.S.T.I, 1994, 445-456; A.Çilingiroğ1u,

"Deccrated stüne vessels from the Urartian Fortress afAyanis", Tel Aviv ıLı, 1994, 68-76;
Ural'lu Tarihi, Bornova, 1994, 100,107; "Excavations atthe fortress of Ayanis", Anaıoltan
Iron Ages 3. The porceeedtngs ofThe Third Anatelian Iron Ages Colloquium Held at Van,
6-12 Al/gl/st 1990, Edited by A.Çilingiroğlu and D.H.French, Ankara 1994, 41-47;
A'Çilingiroğlu - M.Salvİnİ, "Rusahinili İn front ofMount Eiduru": TheUrartian Fortress of
Ayanis (7 th. Century B.C.), Studi Micenei ed Egeo-Anatolici XXXV, 1995, 111-124;
P.Zimansky, "An Urartian Ozymandias", Biblical Archaeologist 58:2 (1995), 97-98;
A.Çilingiroğlu, "Urartu'rla Az Bilinen Bir Sanat Dalı Bezemeli Taş Kaplar", AnAr. XIV,
1996,183-195; "Van-Ayanis Kalesi Kazıları, 1993-1994", XVILKS.r. 1, 1996, 363-377;
C.Gates, "Archaelogy in Turkey, Ayanis Kalesi", AJA.100, 1996, 306-307; A.Çilingiroğlu

H.Sağlamtimur, "Van-Ayanis Kalesi Kazılan, 1995", XVIILKS.r. i, 1997, 363-377;
A.Çilingiroğlu, Urartu Krallığı: Tarihi ve Sanatı, .İzmir, ]997.
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sans öğrencilerinden oluşan bir ekip ile2 i Temmuz-12 Ağustos 1996
tarihleri arasında yapılmıştır. Van Müzesi'nden Hanefi Biber kazının ba
kanlık temsilciliğini üstlenmiştir.

Ayanis Kalesi'nde 1996 kazı döneminde V,VL,VII ve VIII No.lu
olmak üzere 4 ayrı alanda çalışılmıştır (Çizim:l).

V No.lu Alan (Güney Sur)

Kalenin giriş kısmını tümüyle açığa çıkartmak amacıyla V No.lu
Alan'ın C35b, D36a, D35c, C36a, C35d, C36c plankarelerinde çalışıl

mıştır (Çizim:2). Öncelikle 1994-1995 yıllarında ortaya çıkartılan "kapı

içi odası", i ve II No.lu mekanlar temizlendi ve daha sonra çalışmalara

C36c Plankaresi'nde devam edildi. Bu duvarın II No.lu Mekan'ının

kuzey duvarına dik gelen bir duvar tespit edildi. Duvardaki kerpiç blok
ları arasında katkısız kil kullanılmıştır.

"Kapı odasındaki" zemini temizleme çalışmalarında söve taşının ya
nında başlayan ve mekanın kuzey köşesine doğru yükselen bir sıra plaka
taşa rastlandı. O.68xO.65m., O.72x1.00m., O.58xO.75m., O.52xO.70m. bo
yutlarındaki plaka taşların mekanın tabaİıının altından geçip kale dışına

ulaşan kanalın üzerini örttükleri anlaşılmıştır.

C35c Plankaresi'nde 21.48 m. seviyesinde bir mekana ait kerpiç du
varlar ortaya çıkartılmıştır. III No.lu Mekan olarak adlandırılan mekanın

duvarlarının kalınlığı 2.05-2.35m. arasında değişmektedir. Mekanın doğu

duvarı taş temellere sahipken, güney duvar diğerlerinden farklı olarak
sonradan yapılmış gibi doğrudan anakayanın üzerine inşa edilmiştir.

2 Ayanis Kalesi ı 996 çalışmalarına, Ege Üniversitesi Çeşıne Meslek Yüksek Okulu'ndan
Ar.Gör.ÖzlemÇevik,Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve ÖnasyaArkeolojisi yilksek lisans
öğrencileri Olcay Kenar ve Mclunet İşıklı; lisans öğrencileri Dilek Öztürk . Aylin Erdem,
çağatay Bulduk, FaIıri Dikkaya, Atila Batınaz, Fulya Dedeoğlu, Mücella Erdalkıran, Ahmet
Uhri, Fatma Doğramacı veAli Ataner katılınıştır . Dr. Oscar w.Muscarella , BostanÜniver
sitesi'nden Prof Dr. Paul E. Zimaıısky ve New York Stony Brook üniversitesi'nden Prof
Dr.Elizabeth CıSronc ve Comell Üniversitesi'nden Prof. Peter IanKuniholm Ayanis Kazı
sı'nı ziyaret ederek çalışınalanınıza yarduncı alıniışlardır.
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Eğimli şekilde batıya doğru yükselen mekanın kuzeydoğu ve güneydoğu

köşelerinde seviye inildikçe yoğun yangın ve ahşap kalıntılarına rastla
nırken, tabanının düzensiz taş kümeleri ile kaplı olduğu görüldü. Mekan
içinde tespit edilen yangın ve yıkıntı, görünüm bakımından doğal bir
felaket izlenimi vermektedir.

Aynı alanda doğu suru ile kale kapısı arasindaki bağlantıyı tespit
edebilmek, doğu surun kalınlığını ve yapım özelliğini anlayabilmek için
II No.lu Mekan' ın doğusunda C36c Plankaresi kazıldı. Duvarların üs
tündeki otlu yüzey toprağı temizlendikten sonra surun dışının iri taş

bloklarıyla yapıldığı ortalarının da daha küçük boyutlu taşlarla doldurul
duğu anlaşılmıştır. Üst kısmında löyferler olan basamak şeklindeki kü
çük platformlar eğimle birlikte batıya doğru yükselmektedir. Eğimi

düzleştirmek amacıyla düzenlenmiş bu platfomlar üzerinde sur duvarı

nın kerpiç kısmı yer almaktaydı. Böylece Urartu sur sisteminin tipik bir
özelliği olarak Ayanis Kalesi'nde de yapı ve surların taş temellerinin
anakayanın eğimine bağlı olarak düzenlendiği ve basamaklar şeklinde

yapıldığı anlaşıldı.

VI. Nolu Alan (payeli Yapı)

VI.No.lu Alan' da payeli yapının bir bölümünü daha açığa çıkarta

bilmek amacıyla 1996 yılında C26c,d ve C27a,b plankarelerinde çalışıl

mıştır (Çizim: 3). Bu yılki çalışmalarda "kuzey duvarı" olarak adlandı

rılan kerpiç duvarın doğuya doğru 4.30 m. lik bölümü temizlenerek orta
ya çıkartıldı. Duvar üzerinde bu yıl da mavi boya kalıntılarına rastlanıl

mıştır. Ancak önceki yıllarda yer yer 2.70 ın. kadar yüksekliğe kadar
korunmuş olan boyanın bu yıl ancak 1.00 m. yüksekliğe kadar olan
kısmının sağlam kalabildiği anlaşılmıştır. Yapı bir yangın geçirmiş ve
sonrasında duvarlar tekrar sıvanarak boyanmıştır. Yangından sonra ya
pılan onarım, yapının ilk evresi kadar sağlıklı olmaması nedeniyle sıva ve
boyanın tahribi ve dökülmesi zaman içinde daha hızlı olmuştur. Bu ne
denle boya kalıntıları günümüze kadar az miktarda ulaşabilmiştir.

Kazı çalışmalarına mekanın doğusunda devam edilmiştir. Yapının

doğu-batı doğrultusundaki duvarı köşe yapıp güneye dönmüş ve aynı

duvar üzerinde iki kademe yapan 1.20 m. genişliğinde bir kapı ortaya
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çıkartılmıştır. Kapı girişinin tabanında su mermerinden iki parçalı olarak
yapılmış eşik taşı kullanılmıştır. Eşik taşının orta kısmı kullanımdan

dolayı aşınmıştır.

Duvar üzerindeki izlerden kapı gırışının kuzey duvarı gibi mavi
renkte boyalı olduğu anlaşılmıştır. Kapı yangın sonrasında sıvanarak da
raltılmış ve mavi boyanın üzerine krem renkli ikinci bir boya sürülmüş

tür.

Kapının her iki yanında eşik taşı ile aynı cins mermerden yapılmış,

parçalanmış durumda iki adet altlık ortaya çıkartıldı. Yalnızca alt kısım

larının bir kısmı korunmuşolan kaidelerin üst kısmında birer delik vardır.

Altlıkların işlevi ile ilgili tek ipucu hemen yakınında bulunan bir demir
mızrak ucudur. Olasılıkla kapının her iki yanında duran bu iki mermer
bloğu üzerine böyle bir mızrak veya ahşap, boyalı yapay bir ağaç dikil
miştir. Böylece bu kutsal alana girilirken bu ağaç ya da mızrakların ara
sından geçilmiş olmalıdır.

Payeli yapıyla ilgili önemli bir başka buluntu doğudaki kapının ö
nünde tespit edilmiştir. Kapı girişinin iki yanında tabanın 2-3 cm. altına

tunçtan iki disk bulunmuştur (Çizim: 8). Aynı formda yapılmış 7.1 cm.
çapında ve 3.8 cm. yüksekliğindeki disklerin üzerinde birbirinin kopyası

Argişti Oğlu ll. Rusa'ya ait yazıtlar bulunmaktadır (Resim: 1). Benzerleri
Karmir-Blur'da3 da bulunan bu tür disklerin yazısız tiplerine Toprakkale
Haldi Tapınağı'nın temel taşları altındaki anakayaya açılan oyuklar için
de" ve Van Kalesi'nde Yeni Saray'ın temel yataklannda'' in situ durum
da rastlanılmıştır. Ayanis'de bulunan tunç disklerin de, taban altına sunu
amacıyla bırakılan yapım kitabeleri oldukları düşünülebilir. Bunların

3 Piotrovsky, Kaımir-Blur buluntularını figürin altlığı olarak yorumlamıştır (B.Piotrovsky.
Karmir Blur, Leningrad, 1970, Fig.23, 24). Ayrıca bakınız.Rı-BıWartke, Urartu, das Reich
am Ararat, Mainz am Rbein, 1993,70-72, Abb.23a,b.

4 A.Erzen-E.Bilgiç-Y. Boysal-B.Öğün, "Van Toprakkale Kazı Heyetinin 1960 Yılı Kısa

Çalışma Raporu", TA.D. Xl/2 (1961), 1962, 33; A.Erzen, "Urartaischen Stadt Toprakkale
bei Van in den Jahren 1959-1961",AA. 7712 (1962), 398 vd., res. LO vd.

5 M.T.Terhan-v.Sevin, "Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazlları-1988," XI.K.S.T. I, 1990, 357,
Res.10-11.
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dışında doğu duvarının güneyinde ve doğu duvarı ile 4. No.lu paye ara
sındaki alanda çok sayıda demir mızrak uçlarının ve demir miğferin de
yer aldığı buluntu topluluğu elde edilmiştir. VI No.lu Alan'da yapılan

çalışmalarda küçük buluntuların bir kısmı da yapının yıkıntı toprağının

içerisinde bulunmuştur. Başlıca buluntular arasında az sayıda keramik
parçasının yanı sıra, altın rozet ve altın varak parçalarını, çok sayıda taş

kap parçaları, duvar bezemesi olarak kullanılan taş halkaları, tebeşir ta
şından yapılmış çeşitli objeleri, taş boncuk, bir adet bulla, demir ok ve
mızrak uçlarını, çeşitli amorf tunç ve demir parçalarını sayabiliriz. Bun
ların dışında tunç iki kılıca ait olan parçalar dikkati çeker. Kılıçlar 4
No.lu Paye'nin doğu kısmında -4.17 m.de taban üzerinde bulunmuştur.

Üç parça halinde bulunan ilk kılıç 73.8 cm. uzunluğunda ve 7.9 cm.
genişliğindedir (Çizim: 7). Bir bölümü eksik olan sap kısmında Il.
Rusa'ya ait çivi yazısı yer almaktadır. Eksik olan ikinci kılıçta herhangi
bir yazrta rastlanınamıştır. Kılıçlar üzerinde günümüze ancak küçük bir
kısmı ulaşabilen kalkan parçası vardı. . Buluntuların 4 No.lu payenin
yanında ele geçmeleri bunların olasılıkla paye üzerinde asılı olduklarını

gösterebilir.

3 ve 4 No.lu payelerin güneyinde payelere paralelolarak doğu-batı

doğrultusunda uzanan tabandaki boşluk derin bir kanaldır (Resim: 2).
1994 yılında 4.No.lu Paye'nin güneybatı köşesinde bulunan libasyon
taşı" da aynı kanalın üzerine yerleştirilmiştir. Kanal -5.74 m. seviyesin
den başlayıp 4.ve 5. No.lu payelerin arasından doğuya doğru az bir e
ğimle derinleşerek devam etmektedir. Doğu tarafı Orta Çağ duvarının

altında kaldığı için bu yöndeki çıkış noktası bilinmemektedir. Kanalın iki
paye arasında kalan kısmında taban seviyesinin 0.15-0.20 m. altında tek
sıra kerpiçler vardır. Kanalın geçtiği bölümlerde anakaya yontularak
düzeltilmiş, yer yer taş temel ve kerpiç blokları kullanılmıştır.

Anakayadaki taban genişliği 0.36 m.dir. Kanalın alt seviyelerinden bü
yükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı kemikleri bulundu7 Kanalın üzerin-

6 A.Çilingiroğlu-H.Sağlamtimur, "Vau-Ayanis Kalesi Kazıları. 1995", XVIII. K.S.T. I,
1997,365, çiz.3.

7 Hayvan kemikleri üzerinde yapılan ilk çalışmalara göre kalede domuz yenildiğine dair
herhangi birbulguya rastlanınamıştır.
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de kanala paralel uzanan ahşaplar, olasılıkla kanalı örtrnek için kullanıl

mışlardır. Ahşapların bazılarının üst kısımları oluk şeklinde

profillendirilmiştir.

Payeli alanın tabanı özenli olarak yapılmıştır. Beklentilerin aksine
tabanın büyük bir kısmının 0.52x0.32 - 0.53xO.34 m. boyutlarında kerpiç
blokları ile kaplı olduğu anlaşıldı.

VI No.lu Alan'da üst seviyelerde Urartu sonrasına ait kalıntılara

rastlanılmıştır. C 27b Plankaresi'nde -1.54 seviyesinde doğu-batı yönün
de uzanan, yaklaşık i. 00 m. kalınlığında taştan inşa edilmiş duvar bu
alanda bulunan Orta çağ kalıntısının bir bölümünü oluşturur. Bu duvar
ve ele geçen buluntular Urartular' dan sonra bu alanda zayıf bir Orta çağ

iskanının varlığını kanıtlamaktadır. Benzer bir durumla payeli alanın

doğusunda kalan C27c ve C27d plankarelerinde 8.00 x 4.00 m. boyutla
rındaki alanda yapılan çalışmalarda da karşılaşılmıştır. Bu alandaki ça
lışmalarda yüzey toprağının yaklaşık 0.30 m. kadar altında 6.70 m. u
zunluğunda, 1.30 m. genişliğinde ve 0.70-0.80 m. yüksekliğinde Orta
Çağ'a ait bir avlu duvarının bir bölümü ortaya çıkartılmıştır.

VII No.lu Alan (Pithoslu Mekan)

VII No.lu Alan' daki çalışmalar, kuzeyde ana omurga duvarına daya
nan ve birbirine bağlantılı platform ve odalar şeklinde kuzey-güney doğ

rultusunda uzanan IV ve i No.lu magazinlerde gerçekleştirilmiştir (Çi
zim: 4).

Alan temizliğinin ardından IV No.lu Magazin içindeki kazıya K 15
Plankaresi'nde -12.45m. seviyesinde başlatıldı ve bu plankarede güneye
doğru uzanan bir mekan tespit edildi. Bu mekanın kuzey, batı ve doğu

duvarları yer yer 5.00 m. yüksekliğe kadar ulaşmaktadır. Kazı çalışmala

rı ilerledikçe bu plankarede -13.95/ -14.00 m. seviyelerinde önceki yıl

larda bulunanlardan biraz daha küçük boyutlarda pithoslar ortaya çıkma

ya başladı. 4.60 x 5.00 m. boyutlarındaki mekanda bulunan 30 pithosun
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çoğu tahrip olmuş durumdaydı (Resim: 3). Böylece yeni bulunanlar ile
Magazinli alandaki pithosların sayısı i 15 'e ulaşmıştır", Bir kısmının üze
rinde çivi yazısıyla ya da hiyeroglif olarak ölçek yazıları bulunan
pithoslar, içinde depolanan maddenin aşırı ölçüde yanması ve içinde bu
lundukları binanın çökmesi sonucu gövdelerinden patlamışlardır. Boyut
olarak IV No.lu Magazin'in kuzey bölümündeki pithoslarla aynı büyük
lükteki9

pithosların arasında çoğunlukla tahrip olmuş durumda dağınık
biçimde küp, çömlek, kase ve tabaklar bulunmuştur. Bunların 25'i küp ya
da çömlek formunda, 19'u kase formundadır. Böylece bu keramiklerle
birlikte magazinli alanın tamamında, i 250 adet tüm kap veya kırık ağız

kenarları parçası ele geçmiştir (Çizim: 9). Kap formlarının içinde en
kalabalık grubu daha çok depolama kapları olarak kullanılan, dışa dönük
ağız kenarlı, boyunlu ve kalınlaştırılmış ağız kenarlı, boyunsuz çömlekler
oluşturur. Bunların dışında depo içinde .çoğunlukla dağılmış olarak ele
geçen dışa dönük ağız kenarlı, basit ağız kenarlı ya da keskin profili ça
nak ve kaseler kaledeki günlük yaşama ait buluntuların başında gelir.
Genelolarak IV No.lu Magazin'in kuzeyindeki ikinci platformda bulu
nan bu tür kapların kum ve taşcık katkılı hamurları, kahverengi, koyu
kahverengi, kiremit, devetüyü ve gri renklerindedir. Kaplar aynı renk
astarlı olup elde yapılmışlar, çoğunlukla iyi, orta ve çok iyi derecelerde
pişirilmişlerdir.

IV No.lu Magazin'in güney kesimindeki çalışmalar sonucunda
4.80x5.50m. boyutlarında bir mekan ve bu mekanın içinde 2.80x3.30 m.
boyutlarında bir platform açığa çıkartıldı. Platformun üzerinde - i 6.90 m.
de taş blokajla sıkıştırılmış 0.54 m. çapında kireç taşından yapılmış in
situ durumda dik duran bir künke rastlanıldı. Tabana ulaşılamadığı için
platformun yüksekliği tespit edilemeyen bu mekana, i No.lu Magazin' in
güneyindeki 1.1O m. genişliğindeki koridor yardımıyla ulaşılabilmekte

dir.

8 Ayanis Kalesi'nde boyut ve ağız profilleri bakımından 4 ayrı tipte pitos bulunmuştur, Bun
lardan en büyükleri 2.15 m., en küçükleriyaklaşık 1.50 m. yüksekliğindedir.

9 IV No.lu Magazi'nin güneye doğru ikinci bölümüne kısmen küçük boy pitoslar bırakılırken

i No.lu Magazin'in ilk bölümüne ve kuzeydeki büyük salona 2.00m.1ikbüyük pitoslar yer
leştirilmiştir.
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VII No.lu Alan'da i No.lu Magazin' deki çalışmalara da devam edile
rek, magazinin güneyi kazıldı. -17.45 m. seviyesinde dik olarak düşmüş,

çok düzgün kerpiç bloklara rastlanıldı. Mekanın doğu yarısında toplam
12 adet pithos ortaya çıkmıştır.

VIII No.lu Alan

Ayanis Kalesi'nin doğusundaki A30d ve A31b plankarelerinde -7.25
ın. seviyesinde Orta Çağ'a ait iskeletler ortaya çıkartılmıştır. Bu alanın

Orta çağ'da mezarlık alanı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır (Çizim: 5).

Açmanın batı duvarı yakınında üstteki yapılara ait payelerden geldiği

anlaşılan düşük durumda bazalt blokları bulunmaktadır. Geçen yıllarda

da benzer şekilde tespit edilen bu tür düşük bloklar mümkün olduğu ka
dar yerlerinde sabit bırakılmıştır. Bazalt blokların altından -8.80 m. sevi
yesinde yanmış ahşaplar gelmeye başlamıştır. Mekanın ikinci katından

gelen bir adet 0.2801. çapında tunç miğfer, açmanın kuzeybatı köşesinde

bulunmuştur.

Kazının ilerleyen günlerinde, geçtiğimiz yıllardan da bilinen pithos
ların özgün taban seviyesine ulaşılarak hedeflenen amaç gerçekleştiril

miştir. Ortaya çıkartılan pithoslardan ikisi oldukça sağlam biri ise ağız

ve boyun kısmı kırık olarak bulunmuştur (Çizim: 6; Resim: 4). Kuzeyden
başlayarak güneye doğru 16, 17 ve 18 olarak numaralanan bu
pithoslardan 16 No.lu olanın ağız kenarına üç dikey çizgiyi kesen yatay
çizgiden oluşan bir işaret yapılmıştır. Benzer şekilde at nalı biçiminde bir
işaret de 17 No.lu pitosun gövdesinde de bulunmuştur. Yapılan ölçümler
sonucu, sağlam pitosların ağız çaplarının 0.78 ve 0.8401., karın çaplarının

ise 1.44 ve 1.38 m. olduğu görülmüştür..Pitosların arasında tunçtan ya
pılmış yonca ağızlı testiler, mobilya parçaları, bir miğfer ve üç adet de
polama kabı in situ olarak bir arada ele geçmiştir. Pithosların boyun
kısmının bittiği ve karın kısmının başladığı yerde, -10.70 m.de mekanın

tabanı yer alır. Çalışmaların ilerleyen günlerinde ZZ30d Plankaresi'nde
pithoslu mekanın doğusunda ortaya çıkartılmaya başlanan koridorda de
vam edilmiştir. -9.10 m. seviyesinde başlanan çalışmalarda 10.20 ın. se
viyesine kadar iniimiştir. Koridorun 3.00 m. genişliğinde ve 2.20 m. u
zunluğunda olduğu anlaşılmıştır. Duvarın kuzeyini tespit etmek için
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YY30d Plankaresi'nde kazı çalışmalarına devam edilmiş, açmanın batı

tarafında bir duvar daha saptanarak izlenmiş ve duvarın 2.00 m. sonra
döndüğü görülmüştür. Böylelikle bu bölürnün de pitoslu mekanla bağ

lantılı bir başka mekan olduğu anlaşılmıştır.

Ayanis dendrokronoloji çalışmalarına devam edilmiştir. Prof Peter
Kuniholm, Ayanis ağaç örnekleri üzerinde yaptığı çalışmalarda ilk ö
nemli sonuçları elde etmiştir. Yapılan incelemeler kalenin inşasında kul
lanılan ağaçların M.Ö. 655 yılında kesilmeye başlandığını ve kesim işle

minin M.Ö.65 i yılında sona erdiğini göstermiştir".

i 996 kazı döneminde 65 envanterlik ve 35 etüdlük eser ele geçiril
miş ve Van Müzesi'ne teslim edilmiştir.
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Çizim 1: Ayanis-topograflk/grid planı
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Çizim 2: V No.In Alan'ın (Güney Snr) planı
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Çizim 3: VI No.lu Alan'ın (payeli YaılI) planı

Çizim 4: VII No.lu Alan'ın (pithoslu Mekan) planı

601



602

Çizim 5: VIII No.lu Alan'ın planı-Orta çağ mezarlan

Çizim 6: VIII No.lu Alan'ın planı-Urarlukatı
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Çizim 9: VII No.lu Alan'da (Pithoslu Mekan) magazinlerin içinde ele geçen
kapların formlan
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Resim 1: Tunç diskler

Resim 2: VI No.lu Alan-Payeli Yapı ve kanal
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Resim 3: VII No'!u Alan-Pithoslu Mekan

Resim 4: VIII No.lu Alan
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1996 YILI
HARMANÖREN MEZARLıK KAZISI

Mehmet öZSAİT'

Isparta'nın 27 km. kuzeydoğusunda yer alan Göndürle Höyük Me
zarlığı' nda i 996 yılı kazılarına Isparta Müzesi adına, bilimsel başkanlı

ğımız altında, t.u Rektörlüğü Araştırma Fonu'nun mali desteği, Edebi
yat Fakültesi Dekanlığı'nın, Türk Tarih Kurumu'nun sınırlı katkıları ile
devam edilmiştir'. Alan yöneticiliğini Arkeolog Nesrin Özsait'in yaptığı

kazıya, tü. Edebiyat Fakültesi Eski çağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan A
raş. Görv. Hamdi Şahin, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Ona
rım Bölümü'nden Mimar - Restoratör H. Işıl Özsait, yüksek lisans öğren

cilerimizden Mehmet Açıkalın, Figen Şahin, Cumhur Sarı, Osman Ço
ruhlu, Tarih Bölümü ve Klasik Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Faik
Kayhan, Özgür Kunuk, Zeynep Yılmaz, Demet Cinisli, Derya Bartlı,

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü'nden Bilge Ş.

Özsait ve Tıp Bölümü'nden Nilay Kandemir, Konya Selçuk Üniversitesi
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Araş. Görv, Özdemir Ko
çak, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden

, Prof Dr. Mehmet ÖZSAİT, i.ü. Edebiyat Fakültesi Eski çağ Anabilim Dalı Fen - PTT
34459 iSTANBUL
622/070794 numaralı projemizidestekleyerek bizehuzurlu bir çalışma ortamı sağlayan i.ü.
Rektörlüğü Araştırma Fonu Yürütücü Sekerterliği'ne ve tÜ. Edebiyat Fakültesi Dekanlı

ğı'na içten teşekkür1erimi sunanın. Ayrıca çalışmalanmızm yürütülmesinde değerli yar
dımlannı aldığımız Isparta Valiliği, S.D.O.Rektör1üğü ve Ziraat Fakültesi Dekanlığı'na, A
tabeyKayrnakamlığı ile AtabeyBelediyeBaşkanlığı'na candanteşekkür ederim.
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Araş.Görv. Abdullah Dündar, Kimyager NihaI Ozan ve Isparta Müzesi'ni
temsilen Arkeolog Sedat Heper kanlmışlardır'.

1993 ve 1995 yıllarında sekiz açma açılmıştı
3l996

kazı sezonunda
mezarlık kullanım alanını belirleyebilmek amacıyla önceki yıllarda A, E,
F açmaları kuzeyinde ve H Açması'nın batısında dört açmada çalıştık

(Plan: 1). Bunlardan 5 x 5 boyutlarında olan i Açması'ndan dört, F Aç
ması'ndan beş, 3 x 4 boyutlarında olan K Açması'ndan iki küp mezar
açığa çıkarttık. 5 x 5 boyutlarında olan İ Açması, H Açması' nda geçen
yıl aldığımız sonucu doğrulamak amacıyla açılmıştı. Açma H'da olduğu

gibi sert kalkerleşmenin, yamaç molozlarının bulunduğu bu kısımda gö
mü yapılmadığı gözlendi. Böylece mezarlığın Tavşan Tepe'ye doğru

değil, tepe eteğinde ova boyunca yayıldığı anlaşılmış oldu.

Bu sezonda da küp mezarlardan başka gömü tiplerine rastlanmadı.

Tümü doğu - batı doğrultusunda olan küplerin ağız açıklıkları bazı sap
malarla doğuya yönelmiştir.

AÇMA i (Resim: 1 ; Topografik Planda P - R 6)

Hem tarımın hem definecilerin tahribi görülmektedir (Resim: 2).
Yüzeyden 30-40 cm. aşağıda rastlanan il ve 12 pulluğun kurbanı ol
muşlar, ağız kapak taşları kaybolmuş. 14'ün ise ağız kapak taşları in situ,
küpün karnının üstü kaybolmuş, gömü dağılmış. Vasıfsız kemik parçaları

yanı sıra üç diş ile bir tunç halka küp dibinde, kırık keramik parçaları

arasında ele geçti. Açma batı duvarı içinde izlenen 15'in de tahribattan
kurtulamadığı görülmekte.

AÇMA J (Çizim: 2 ; Topografik Planda P 6 - 7)

Bu açmada yalnız J2, J4 insan eliyle tahrip olmuş. Diğerleri el değ

memiş olmalarına karşın çok ezik ve kırık bulunmuşlardır (Resim: 3). J2

2 Uyumlu ve özenliçalışmalanndan dolayı ekip üyelerine teşekkür ederim.
3 Harmanören'deki çalışmalarımızda bize yardımlannelan dolayı Talat Tosun'a ve aynea

Müteahhit Sayın ŞerafettinÇelik'e teşekkür ederim.
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ve J4 hariç hepsinin ağız kapak taşları in siıu durumunda. Tüm mezar
küpleri doğu-batı yönünde aynı biçimde yerleştirilmişlerdir. Küplerin
ağızlarına kapatılan büyük bir taş yanlardan ve arkalardan iki toplama
tarla taşlarıyla desteklenmiş, küplerin üzerleri düz yassıca taşlarla örtül
dükten sonra, iri toplama taşlarla korunmaya alınmışlardır. Değişik bi
çimde olan küplerin hepsi, J4 hariç, orta büyüklüktedir.

Mezar J1 (Resim: 4) düz ağızlı, dik kısa boyunlu, dört simetrik
kulplu, dibe doğru daralan beyzi gövdeli, düz dipli bu küpte görnüye
rastlanmadı. Gaga ağızlı iki testi ve bir çörnlekçik (Resim: 5) ile testilerin
altında bir tunç dikiş iğnesi bulundu. Hediyelerin sanki görnü varmış gibi
küpün karnında ve küp kenarına yakın yerleştirilmesi bize, bir anı mezarı

olmasından çok, ölünün bir bebek olabileceği fikrini vermekte.

Mezar 13 (Resim: 6) geniş ağızlı, dışa dönük dudaklı, kısa dar bo
yunlu, omuzlarda birbirine simetrik ve eş dört kulplu, kaideli, akıtacaklı

bir küp. Sağ yanının zamanında kırık olduğu ve bir destek taşı ile ta
mamlandığı görülmekte (Resim: 7). İskelet kalıntısı yok. Küpün içinde,
omuz hizasına gelen kısımdaki toprakta karışık haldeki dişlerin yanı sıra

hilal biçimli ve spiral şekilli halkalar da ele geçti. Burada, Mezar A7 ve
Al2 de olduğu gibi yalnız kafatası gömüsü olabilir4

Mezar J4 (Resim: 3) çok ezik ve kırık. Düz dudaklı, uzun silindirik
gövdeli, düz dipli, simetrik dört kulplu olan bu küpün omuz ve ağız kısmı

dağılmış halde. Ağız önünde yere eğik duran büyük düz bir taş J4'ün
kapak taşı olsa gerek. İçi boş olan bu küpün dışında çok dağınık durumda
olan bir iskelete rastlanıldı. Kafatası küpün sağ omzu (Resim: 8) üzerinde
olan iskeletin kemikleri (uzun kemikler ve mandibula), dağınık bir şekil

de fakat bir arada, küpün ağzı yanında küçük ve orta boyda taşlarla bir
arada bulundu. Zamanında herhangi bir nedenle görnü dışarı fırlamış

olsaydı küp içinde bazı iskelet kalıntılarına rastlarnarnız gerekirdi. Ke
miklerin buluntu durumu da bunu işaret etmekte. Şu halde ya dışta gö-

4 M. Özsait, "1993 Yılı Hannanören (Göndürle) Mezarlığı Kazrsı", Göller Bölgesi Arkeolofik
Kulıurel : TuristilcAraştırma ve Değerlendirme Projesi (Ankara 1994), s.31;
M. Özsait,"ı 993 Yılı HarmanörenMezarlık Kazısı" KSTXVIIL/2, 1995, ,.155.
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müsüz bir ölüm ya zamarımdaki doğal bir afetle oraya sürüklenmiş bir
ceset ya da bir kurban olarak düşünülebilir.

J5 (Resim: 9) kırık fakat el değmemiş ve her şeyi tam bir mezar. A
ğız açıklığı düz iri taşlarla kapatılmış, küp, omuzlarından bu taşa kadar
uzanan dikirıe, yassı iki taşla korumaya alınmış, kapak taşının arkası ve
küp yanları taş ve keramik parçalarıyla desteklenmiş, küpün karnı ve
omzu yassı taşlarla örtülmüş ve tümü iri, büyük tarla taşlarıyla korunma
ya alınmış. Geniş ağızlı, dışa dönük dudaklı, geniş gövdeli, simetrik dört
eş kulplu, düz dar dipli bu mezar küpü gömü ve hediye olarak en güzel
in si/u buluntuyu vermekte (Resim: 8). Mezarın sahibi 4 - 5 yaşlarında

bir çocuk veya bir cüce boyutunda. Baş ağız kenarına gelecek şekilde

hocker durumunda, baş ve gövde hafif sağa dönük yatırılmış. Mandibula
düşmemiş, in si/u halindedir. Karın üzerine kıvrılmış kolda, el kemikleri
üzerinde tunç bir bilezik, kulak kemikleri hizasında halka küpe, çene
altında sol boyun kenarında bir iğne vardır.Yumruk kadar, siyah, işlen

memiş, şekilsiz, doğal bir taş tam başın arkasına gelecek şekilde yerleşti

rilerek başın istenilen doğrultuda durması sağlanmış. Kafatası ile aynı

hizada, ağzı yukarı bakan, çok güzel kırmızı açkılı, geniş yayvan gaga
ağızlı, kısa dik boyunlu, gövdesinde üç gamzesi olan üç ayaklı, hafif iç
bükey şerit kulplu bir maşrapa bizi iTÇ 3' e götürmekte, Bu hediye ile
mezarlıkta tam tarih veren bir mezar daha tespit etmiş oluyoruz (Resim:
12).

AÇMA K (Çizim: 3 ; Topografik Planda R - 7)

Bu açma, E Açması kenarında bir küp gövdesinin görülmesi üzerine
açıldı. Burada büyük küplerden oluşan, her iki mezar yapısına birer örnek
olan iki mezar açığa çıkarıldı (Resim: 13). KI 'in kazmaların tahribatın

dan kurtularnamasına karşın, K2 el değmemiş.yalnız üst koruma taşları

kaybolmuş.

Mezar KI (Resim: 14), bu yıl ki kazıda ele geçen iki küpten oluşmuş

tek mezardır. Kapak küpünün üstü ve kısmen gövdesi, ana mezar küpü
nün boynunun altından itibaren üst yarı gövdesi kaybolmuş. iskelet ola
sılıkla dağılmış. Küp içinde uzun kemikler görüldü.
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Kapak küpü, geniş ağızlı, dışa kıvrık geniş dudaklı, geniş gövdeli,
düz dipli, çan şekiIli küplere örnek. Dudak üzerinde birbirine paralel üç
yiv, düzenli bir şekilde zik zak oluşturmakta (Resim:15). Dışa dönük
dudaklı, geniş ağızlı, kısa dik boyunlu, simetrik dört kulplu, oval gövdesi
dibe doğru daralan, düz dipli ana mezar küpünün gövdesi boydan boya
yere dikey konulmuş, iri toplama taşlarla desteklemiş. Küpün kulpları

arasında çift parmak ucu ile yapılan darbelerle oluşturulmuş iki sıra süs
leme var. Birinci sırada iki parmak ucu bitişik olarak, ikinci sırada par
mak uçları ayrık olarak çalışılmış. Küpün boynunun gövdeye geçiş yap
tığı yerde, kanatlarını simetrik olarak iki yana açmış bir kartal motifinin
görülmesi ilginçtir (Resim: i 6). Biri küpün dibinde, ağzı küp tabanına

dönük yatay durumda, diğeri küpün ortasında ağzı karına dönük yatay
şekilde iki gaga ağızlı testi ele geçti (Resim: 17, i 8). Fakat küpün ortasın

daki testinin şimdiye dek ele geçen hediyeler gibi değilde, çömlek veya
testi kırıklarıyla beslendikten sonra üzerlerine yarım bir çömlek kapatıla

rak gayet itina ile korunmaya alınması bize bunun bir kremasyon gömü
olabileceğini düşündürdüyse de içinin boş olduğu görüldü.

Mezar K2 (Resim: 19), K Açması'nda KI 'in hemen arkasında ağız

açıklığı güneydoğuya yönelik, el değmemiş büyük bir küp. Kapak taşı,

destek ve koruma taşları İn situ, geniş düz ağızlı, beyti gövdeli, düz dipli,
simetrik dört kulplu küpün ağzı, küpe göre çok büyük olmayan ancak
normalde büyük düz bir taşla örtülü. Bu kapak taşının arkası iri tarla taşı

ile desteklenmiş. Bu taş KI 'in dibi üzerine gelmekte. Fakat Kl'i tahrip
etmemiş. Küpün boynu, daha ufak yassı taşlarla korumaya alınmış. Aynı

şekilde küpün gövdesi de yanlardan desteklenmiş. Küpün dibinin zama
nında kırık olduğu ve düz iki tarla taşı ile bir yandan ve alttan kapatılarak

bir nevi tamir gördüğü anlaşılmakta.

Gömü olmayan bu küp zengin buluntu verdi. Gri hamurlu, düz ağız

lı, yüksek dik boyunlu, yuvarlak gövdeli, düz dipli, iki yanda diplerinde
birer delik olan küçük boynuz tutamaklı çömlek (Resim: 20), bizi İTÇ

3' e götürmekte. ÇöınIeğin sağ tarafında bir ağırşağın yanı sıra küpün
dibinde çeşitli şekil ve bezemede beş ağırşak yanında bir topuz başlıklı

iğne ele geçti (Resim: 21). Bu topuz başlı tunç iğne yanı sıra bir tunç
bilezik, bir spiral halka (yüzük) küpte görülen madeni buluntulardır (Re
sim: 22).
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İskelet kalıntıları geçen yıllarda olduğu gibi Dil - Tarih ve Coğrafya

Fakültesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berna Alpa
gut' a gönderilmiştir.

Bu yılki kazıda İTÇ 3 safhasına ait buluntular elde etmemiz bize,
höyükte İTÇ 3' de de yerleşildiğini göstermesi bakımından önemlidir.
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Resim 1: Açma 1 (ön planda), Açma G - E - F (arka planda)

Resim 2: Açma i

616



Resim 3: Açma J

Resim 4: Mezar J 1
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Resim 5: J 1 buluntuları

Resim 6: Mezar J 3



Resim 7: Mezar J 3

Resim 8: Mezar J 4 dışı iskelet kalıntısı
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Resim 9: Mezar J 5

Resim 10: Mezar J 5



Resim 11: Mezıır J 5

Resim 12: Mezıır J 5 buluntuları

621



622

Resim 13:



Resim 15: Mezar K 1

Resim 16: Mezar K 1
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Resim 17: Mezar K 1 buluutu durumu

Resim 18: Mezar K 1 buluutuları
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Resim 19: MczarK2

Resim 20: Mezar K 2 buluntuları
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Resim 21: Mezar K 2 buluntuları

Resim 22: Maileni buluntulardan bir grup
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KERKENES DACI 1996

Geoffrey D. SUMMERS'
MusaÖZCAN
Scott BRANTING
Elspeth R. DUSINBERRE
ME. Françoise SUMMERS

i 996 sezonu, projenin üç yıllık ilk aşamasını tatmin edici bir sonuca
ulaştırmış ve yeni çalışmalar için inisiyatifler yaratmıştır. En önemli ge
lişme Yozgat Müzesi'yle yapılan işbirliği sayesinde Erich Schmidt'in
i 928 yılında kazdığı deneme açmalarından bir kısmının temizlenmesi ve
üç sezondur devam eden yüzeyaraştırması çalışmalarımız ile ortaya ko
nan bir takım sorulara cevap bulmak amacıyla yerleri dikkatli bir şekilde

belirlenen kendi test açmalarımızı açmamız olmuştur.

ŞEHİR SURLAR! İLEİLGİLİÇALIŞMALAR

Şehir surları, tüm payandaları, kuleleri ve kapıları ile birlikte (Şekil:

i) bir "total station" yardımıyla ölçülmüştür. Duvar hatları, ya da daha

* GeoffreyD. SUMMERS,ODTü SiyasetBilimi ve Kamu YönetimiBölümü,ANKARA
Musa ÖZCAN, YozgatMüzesiMüdürü, YOZGAT
ScottBRANTlNG,Doğu Araştırmalan Enstitüsü, Chicago Üniversitesi, Chicago, ABD
Elspeth R. DUSINBERRE, ColoradoÜniversitesi,Boulder,ABD
M.E. Françoise SUMMERS, ODTÜMimarlık Bölümü,ANKARA
Çeviri: Nilüfer Baturayağlu
http://www.metu.edu.tr/homelwwwkerk/index.htrnl
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doğrusu duvar döküntüsünün sınırları, daha önce MNG Ine. tarafından

bir stereografık hava fotoğrafı çiftinden çizilmiş ve bazı detaylar alçaktan
çekilmiş balon fotoğraflarındandijitize edilerek tamamlarımıştı. Fakat bu
harita arazide kontrol edilip yazılı tanımlar hazırlanırken, duvarın kendi
döküntülerinin, kule ve payanda köşeleri gibi pek çok aynntıyı anlaşıl

maz hale getirdiği ve bir kısmını da tamamen örttüğü görülmüştür. Bu
sezon yapılan yüzey araştırması ve belgelerne, bilgisayar destekli tasarım
(CAD) yardımıyla daha ayrıntılı bir çizimin oluşturulmasını sağlamıştır.

Bu çizimin 1997 yılında arazide kontrol edilmesi gerekmektedir.

1996 yılı yüzeyaraştırması aşağıdaki sonuçları ortaya çıkarmıştır:

1. Kulelerin büyük bir kısmı oldukça ensiz ve duvardan dışarı doğru

çıkıntılıdır (örneğin, Şekil: l'de duvarın kuzeybatı kısmında görülen
kuleler). Bunların ölçüleri belirli bir oran veya standarda uygun olmadığı

gibi ve standart bir ölçü birimi de saptanamamıştır. Kulelerin pek çoğun

da görülen bu dar dikdörtgen biçim, üzerine inşa edildikleri anakayaların

yüzeydeki dar çıkıntılarının oluşturduğu topoğrafyayı yansıtmaktadır.

2. Payanda sayısının daha önceleri düşünüldüğünden çok daha fazla
olduğu ve bunların bir kısmının tamamen duvar döküntülerinin altında

bulundukları saptanmıştır. Bunlar, duvarın dışında kalan arazinin bir sal
dırıya olanak tanıyacak bir biçimde şekilLenmiş olduğu noktalarda inşa

edilmiş gibi görünmekte ve bu nedenle de, yerlerinin duvarın dış yüzünü
desteklemek amaçlı yapısal gereksinimlerle değil savunma gereksinimle
riyle belirlenmiş olduğu düşünülebilir.

3. Duvarın yön değiştirdiğinoktalarda iç kısımdan duvar üstüne ula
şılmasını sağlamak üzere yapılmış yaklaşık 0.80 m. genişliğinde rampa
veya merdivenler bulunduğu anlaşılmıştır.

4. Savunma sisteminin bugünkü görünümünün nedeni, sur duvar ve
kapıları üzerine veya yanına daha sonraki dönemlerde inşa edilmiş olan
tümülüsler ile yeni çoban barınakları, korunakları ve ağılıardır. Çoban
larca duvarlar üzerinde yapılan bu geleneksel yapılar halen devam et
mekte olup bunlar bir seri fotoğraf ile belgelenmiştir.
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Şehrin beş sur kapısı detaylı biçimde incelenmiştir. Bunlar
"Kapadokya Kapısı", "Doğu Kapısı", "Kuzeybatı Kapısı", "Su Kapısı"

ve "Göz Baba Kapısı"dır. Balon fotoğrafları, elektronik teodolit ile yapı

lan topoğrafik ölçümler ve ölçekli eskizler yardımıyla bu kapıların de
taylı planları hazırlanmıştır. Yapım yöntemi ve safhaları ile mimarinin
daha önce düşünüldüğünden daha karmaşık ve gelişmiş olduğu anlaşıl

mıştır. Kapadokya Kapısı'nın, duvar hattı daha önceden belirlenmiş ve
işaretlenmiş olmakla birlikte, kapıya iki yandan dayanan gövde duvarla
rından daha önce inşa edilmiş olduğu kesin olarak saptanmıştır.

Daha önce Kerkenes Dağı'ndaki şehrin Pteria olarak tanımlanması

gerektiği ve Med İmparatorluğu' nun batıdaki yeni topraklarını kontrol ve
idare etmek için kurulmuş bir Med şehri olduğu savı öne sürülmüştü

(Summers, 1997). Şehir surlarının iddialı tasarımı bir yandan oldukça
gelişmiş bir şehir savunma sistemi anlayışı sergilerken, diğer yandan da
mimari proje ve inşa yöntemlerinin seçilen yer ve mevcut malzemeye
uyarlanabilirliğindekigüven ve yaratıcılığı da gözler önüne sermektedir.
Anadolu'da M.Ö. 6. yüzyıla ait karşılaştırılabilir şehir surları hakkında

pek az bilgi olmakla birlikte, rakip imparatorluğun başkenti Sardis'te
yapılan araştırmalarda oldukça önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. İ

ran' daki durum daha iyi olmamakla birlikte Hamadan'da başlatılan yeni
çalışmalar ilginç sonuçlara gebe gibi görünmektedir, Yakın Doğu'daki en
önemli güç olan Babil, Asur'un yenilmesinde Medlerle işbirliği etmiş,

Medlerle Lidyalılar arasında anlaşma sağlanması için arabuluculuk yap
mış ve Med ve diğer savaşçı güçlere karşı Mezopotomya' da oldukça bü
yük bir duvar inşa etmişti. Burada ortaya çıkan soru, Kerkenes' deki aske
ri mimarların İran, Mezopotamya, Anadolu ve Ege şehir suru gelenekle
rinden hangisine ait oldukları ve hangilerinden etkilendiklerinin belirle
nebilmesidir. Aynı derecede önem taşıyan bir başka soru ise, Kerke
nes'deki savunma sistemi tasarımının, daha sonraki Pers ve Yunan gele
neklerinin gelişimini nasıl etkilediğidir. Bu soruların hiçbiri henüz kesin
olarak yanıtlanamamıştır. Med bilinçaltında Nineveh surlarının yüceliği

ve rakipsiz boyutları kuşkusuz yer etmiş olsa da, Mezopotomya etkisi
asgari olarak nitelendirilerek göz ardı edilebilir. Etkinin Lidya veya Doğu
Yunan dünyası kaynaklı ve Medlere,kendi gelenekleriyle kaynaştırdıkları

batı kavramları getirmiş olması mümkündür. Fakat Kerkenes'deki plan
batıya tamamen yabancı temel niteliklere sahiptir ki, bunlar en azından

629



M.Ö. 5. yüzyıla ait örneklerden bilinebildiği kadarıyla, Yunan dünyasın

daki şehir suru idealleriyle çatışmaktadır. Bunlar arasında en çok dikkat
çekenler, bir akropolün yokluğu ve şehrin iç kısmını bölen hiçbir duvarın

bulunmamasıdır. Kerkenes surları ve savunma sisteminin benzersizliği

ortaya çıktıkça, daha ilerki gelişmeler üzerindeki etkilerinin belirsizliği

de artmaktadır.

ŞEHİR ALT YAPISININİNCELENMESİ

Şehir içinde bulunan yapı adaları, sokak ve caddeler, mevcut önemli
yapı grupları ve bunlara ait diğer niteliklerin belirlenmesine yönelik ola
rak balon fotoğrafları ve "total station" ile yapılan topoğrafik ölçümler
yardımıyla yürütülen yüzeyaraştırması büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Elde edilen veriler şimdi balon fotoğraflarının rektifiye edilerek şehrin

daha detaylı ve bütüncül bir planının hazırlanması amacıyla kullanıl

maktadır. ODTÜ'den Levent Topaktaş ve Bradford Üniversitesi'nden
John Haigh, Kerkenes Dağı Projesi ile bağlantılı olarak AERIAL adlı

rektifikasyon programını geliştirerek, elektronik tarama yardımıyla dijital
ortama aktarılan fotoğrafların yine dijital bir baz harita üzerinde rektifiye
edilerek biraraya getirilmesi yöntemiyle bir mozaik görüntü üretmiştir.

Bu görüntü şu anda şehrin alt ve üst yapısına ilişkin diğer bilgilerin
dijitize edilmesinde kullanılmakta olup, daha sonra bunlardan profesyo
nel grafik yazılımları yardımıyla üç boyutlu modeller üretilecektir. Gele
cek bir kaç ay içerisinde şehir için, güçlü bir araştırma aracı haline gele
cek ve yüzeyaraştırmaları, jeofiziksel araştırma ve kazı verilerinin ko
layca üzerine eklenebileceği, bir Coğrafi Bilgilendirme Sistemi (Geo
graphic Information System - GIS) tasarlamayı ve kurmayı umuyoruz.

Aşağıda kısaca özetlenen deneme kazılarının sonuçları, daha önceki
görüşlerimizi kanıtlamış ve şehir dinamikleri hakkında yeni ve önemli
genellemeler yapmamıza imkan sağlamıştır:

ı. Eğer orijinal şehir planında savunma sisteminin iç kısmını dolaşan

bir askeri yolun da bulunduğu konusunda haklı isek, şu anda bu yolun ne
düzlenmiş ne de taşla kaplanmış olmadığını kesin olarak öğrenmiş bulu
nuyoruz ki, bu da şehrin yok olduğu sırada surların henüz tamamlana
mamış olduğunu ve surlar ile diğer askeri yapıların büyük ihtimalle şeh-
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rin düşmesinden bir süre önce terkedilmiş bulunduğunu göstermektedir.
Bu çok iddialı tasarımın terkedilmiş olması ise Med İmparatorluğu'nun

daha geniş ölçekli politik ve askeri hedefleri ile zıttır.

2. Şehrin daha yüksek olan güney kısmı kamu yapılarına ayrılmıştır;

bunların arasında ön aşamada saray ve imparatorluk ahırları veya depo
olarak tanımlanmış yapılar bulunmaktadır (Şekil: 13).

3. Şehrin yapı adalarını çevreleyen duvarlar, bu adaların içinde bulu
nan yapılardan daha önce inşa edilmiş olup, bu sav en azından yapım

safhalarının yüzeyaraştırması ve deneme kazıları sayesinde anlaşılabil

diği yerlerde kanıtlanmıştır.

4. Şehrin nispeten kısa süreli olan hayatı boyunca söz konusu yapı a
daları içersinde inşaat aralıksız olarak devam etmiştir. Yapım yöntemleri,
özellikle de temel tipleri, yüzeyaltı toprağı ve inşaat alanlarının yakın

çevresinde bulunabilen taş cinslerine göre geliştirilmiştir. Örneğin, ilk
duvarlar aşağıdan yukarıya kadar eşit kalınlıkta ve temel duvarı yüzlerin
de oldukça iri taşlar kullanılarak inşa edilmiş olup, daha sonraki duvarla
rın ise daha ufak taşlardan yapılmakla birlikte bunların daha derine inen
ve üst duvarlara göre daha geniş temelleri bulunmaktadır. Beklenmedik
gelişmelerden ikisi ahşap iskeletli kerpiç üst yapılar ile kentsel yapı ada
ları içerisinde bulunan üstü açık alanlarda taş döşeme kaplamalarının

yaygın biçimde kullanıldığının anlaşılması olmuştur. Ayrıca, önemsiz
ikincil yapıların inşasında kullanılan yanmış moloz gibi, şehri yok eden
son yangından daha önce meydana gelmiş yangınlara dair izlere rastlan
mıştır.

5. Şehrin kuzeybatı ve kuzeydoğu kenarlarında bulunan yapı adala
rında, içlerinde sahiplerinin aristokratlığına işaret eden "yüksek sosyal
düzey" objelerinin yer aldığı büyük ve gösterişli konut veya diğer işlevle

re sahip yapılar bulunmaktadır. Şehrin değişik bölgelerindeki yapı adala
rının boyutları arasında oldukça büyük farklar gözlenmiştir. Suyun varlı

ğı ile yapı adalarının boyutları arasında güçlü bir bağ olduğu söylenebilir
ki, bu da değişik konut alanlarının çekiciliği, zenginliği ve sosyal düzeyi
ni belirlemenin mümkün olabileceğini göstermektedir.
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6. Nüfus onbinlerle değil binlerle ölçülebilir olmalıdır. Geniş alan
larda yapılacak jeofıziksel araştırmalar daha kesin tahminlerin yapılabil

mesine olanak sağlayacaktır.

7. Henüz tanımlanamamış olan ticari ve endüstriyel üretim alanları

nın belirlenmesi gelecekte yapılacak jeofıziksel araştırma ve deneme
kazılarının önemli amaçlarından birini oluşturmaktadır.

DENEME KAZ/LAR!

Erich Schmidt' in 1928 yılında kazdığı deneme açmalarından bir bö
lümü temizlenmiştir. Bu çalışma için şehrin batı kısmında yer alan ve
daha sonraki dönemlere ait tabaka bulunmadığı düşünülen 4, 5, 6, 8, 10
ve II numaralı açmalar seçilmiştir. Bu yöntemle işe başlamak suretiyle
arkeolojik ve jeomorfolojik birikintilerin niteliklerini asgari tahrip ile
anlamak mümkün olmuştur. Bu yöntem ayrıca işçilerimize kazının temel
gereksinimlerini kolayca aktarmak açısından da faydalı olmuştur.

Daha sonra belirli sorulara cevap vermek ve bazı savlarımızı sına

mak amacıyla dikkatli biçimde yerleri seçilmiş olan ve Scmidt'in numa
ralama sistemini izleyerek TTl5-19 olarak adlandırılan deneme açmaları

kazılmıştır. Yaklaşım, site olabildiğince az zarar vererek azami düzeyde
bilgi elde etmektir. Sitin çeşitli yerlerinde kazılan açmaların biri dışında

kilerin yerleri jeomanyetik haritalarda gözlenen sorulara cevap bulabil
mek amacıyla özelolarak seçilmiştir.

Kazıların sonunda duvarların üzerine önce eski ve yeni işçiliği ayır

mak için kırık cam serilip bunun üzerine yeni bir taş sırası eklendikten ve
açmaların zemin ve yan duvarlarına plastik şeritler serildihen sonra, aç
malar yeniden toprakla doldurulmuştur (Şekil: 8). Boğazkale'de yapılan

uygulamaların öncülük ettiği bu yöntem sayesinde, hem özgün yapıları

ve açma yan duvarlarını korumak hem de yapıların ana hatlarını yüzeyde
görünür hale getirmek mümkün olmaktadır.
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Amaçlar

Yapılan deneme kazılarının amaçları şunlardır:

i. Daha önceki çalışmalarda elde edilen jeomanyetik haritaların da
ha iyi anlaşılması (Şekil: 2-4, 9-12).

2. Kerkenes Dağı'nda daha ileride yapılacak yüzey araştırmalarında

Toprak-Altı Radar (Ground Penetrating Radar) yönteminin uy
gulanabilirliğini sınamak için kazılmış profiller elde edilmesi
(Şekil: 7). .

3. Sitteki yerleşmenin kısa süreli olduğu ve bunun bir yangınla yok
olduğu savlarınınkanıtlanması,

4. Sit için önerilen inşa tarihini sınamak amacıyla dendrokronolojik
tarihlendirme için örnekler elde edilmesi,

5. Belirli alanlar ve bunlarla bağıntılı yapıların işlevlerini belirleye
bilmek için mikro morfolojik araştırmada kullanılabilecek ör
nekler elde edilmesi,

6. Belirli bazı mimari sorunların irdelenmesi.

Sonuçlar

1. Jeofiziksel

Deneme kazıları jeomanyetik haritaların oldukça tutarlı olduğunu

göstermiş olup, sonuçlar mevcut haritaların yorumlanmasına ve ilerki
yıllarda yapılacak jeofiziksel araştırmaların biçimlendirilmesine büyük
katkıda bulunmuştur. Kerkenes'de geniş alanlarda yapılacak jeomanyetik
yüzeyaraştırması, oldukça açık ve anlaşılır ve neredeyse eksiksiz bir
şehir planının elde edilmesine imkan sağlayacaktır.

Jeomanyetik haritalar ile kazılan yapıların detaylı bir biçimde karşı

laştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu haritaların, bizim
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daha önce onlardan elde etmeyi başardığımızdan daha fazla bilgi içerdiği

ve bunlar ile balon fotoğraflarının yüzeydeki mevcut kalıntılarla karşı

laştırılmasının oldukça faydalı sonuçlar vereceği kesin olarak anlaşılmış

tır. Artık jeomanyetik haritaların tam olarak neleri gösterdiğini bilebiliyor
ve bu sayede onları daha tutarlı ve güvenilir biçimde yorumlayabiliyor
sak da, belirli sinyallerin gücünde görülen farklılaşmalar, sinyallerin gü
cü ile yanmış malzemenin varlığı arasındaki bağlantı ve yapıların harita
daki yerleri ile yüzeydeki gerçek yerleri arasında kuzey-güney doğrultu

sunda meydana gelen kaymanın nedenleri gibi konular ilerki araştırma

larda cevaplandırılmayı beklemektedir. Diğer bir araştırma konusu ise
farklı yüzey malzemelerinin, özellikle de taş kaplı yüzeyler ile yanmış

toprak zeminlerin, jeofiziksel belgelernede ayırt edilebilir hale gelmesi
dir.

2. Toprak-Altı Radar (Ground Penetrating Radar - GPR)

Açmaların kapatılmasından önce kazılmış olan profillerde GPR ile
denemeler yapılmıştır (Şekil: 7). Tüm çabalara ve oldukça yaratıcı çö
zümlerin denenmesine rağmen sonuçlar başarısız olmuştur. Teorik olarak
GPR yönteminin Kerkenes için büyük potansiyel arz ettiği ve sitin kendi
sinin de GPR bulgularının yorumuna yardımcı olacağı düşünüldüğünden,

hiç te tatmin edici olmayan sonuçların nedeni anlaşılamamıştır.

3. Yokoluş

Örnek olarak Şekil: 4'te görülen yanmış zeminlerden de anlaşılan,

yangının yoğunluğu ve eşit biçimde dağılmış olması şehrin yakılarak yok
edildiğini kesin biçimde göstermektedir.

4. Dendrokronoloji

Şehri yok eden yangın afetinin şiddeti o kadar büyük olmuştur ki,
yapıların inşasında kullanılan kiriş ve benzeri ahşap elemanlar tamamen
yanarak yok olmuşlardır. Bir miktar odun kömürü bulunmuş olmakla
birlikte, bunların tarihlendirme için yeterli sayıda yıllık büyüme halkası

na sahip oldukları kesin değildir. Kerkenes 'teki yerleşirnin

tarihlendirilmesinin dendrokronolojik yöntemlerle kesinleştirilmesi 01-
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dukça büyük bir potansiyel arz etmekte olup, 1996 yılında yapılan çalış

malar sayesinde jeofıziksel haritaların anlaşılmasında ve yorumlanma
sında kaydedilen aşama, yanık kiriş parçalarının kalmış olabileceği de
neme açmalarının kazılabileceği yangından daha az etkilenmiş potansiyel
alanların belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

5. Mikromorfoloji

Wendy Matthews tarafından mikromorfolojik araştırma için örnekler
toplanmıştır. Cambridge'de bu örneklerden slaytlar hazırlanarak kış süre
since incelenecektir. İlk etapta amaç, Kerkenes'teki arkeolojik birikinti
ler, toprak ve jeolojik oluşumların bu nispeten yeni geliştirilmiş teknik
yardımıyla belirli yapı tipleri ve açık alanlarda yürütülen aktivitelerin
niteliklerinin tanımlanmasında ve bunlara ilişkin diğer soruların cevap
landırılmasında ne derecede yardımcı olabileceğinin anlaşılmasıdır. Elde
edilecek sonuçlar Kerkenes'te ileride yapılacak araştırmalar açısından bu
yöntemin potansiyellerinin belirlenmesini sağlayacak, ve buna ek olarak,
1996 yılında ortaya çıkarılan bazı yapılar hakkındaki belirli soruların

cevaplanmasına da yardımcı olacaktır. Projenin söz konusu edilen kısmı,

aynı zamanda Dr. Matthews'ün Yakın Doğu'da yürüttüğü daha geniş bir
araştırmanın parçasını da oluşturmaktadır.

6. Mimari

Sitin kuzeybatısında Araştırma Alanı (B) içerisinde yer alan büyük
yapı grubunda, TTl5 olarak adlandırılan, 2 m. genişliğinde uzun bir aç
ma kazılmıştır (Ayrıca bakınız Şekil: 1, 2-7). Bu grupta bulunan yapılar

dan birinde, jeofıziksel haritalardan da daha önce anlaşıldığı üzere, (Şe

kil: 4'te iki ölçü çubuğunun arasında görülen) dikmeli bir salonun varlığı

da tespit edilmiştir.

Sitin başka kısımlarına ait jeomanyetik haritalarda (Şekil: 9) açıkça

ve yoğun olarak görülen iki odalı yapıların "megaron" değil, bu yapıların

üstü örtülü küçük bir oda ile etrafı duvarlarla çevrili üstü açık bir alandan
oluştuğu ve bunların birbirlerine geniş bir kapıyla bağlandığı anlaşılmış

tır (Şekil: i: AraştırmaAlanı (D), TTl6 ve TTl8 ve Şekil: 10-12).
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"Kapadokya Kapısı"nın kuzeyinde bulunan büyük yapı grubunun da
(Şekil: 1,13: Araştırma Alanı (A), TT19) hayvan barınaklarıyla

ilişkilendirilen plan ve döşeme kaplaması niteliklerine (Krall, 1992;
Holladay, 1997) sahip olduğu görülmüş olup, ölçüleri küçük olduğu hal
de bunların imparatorluk ahırları olabileceği düşünülmektedir.

Tavana kadar taş ile örülmüş duvarlara rastlanmakla birlikte, genel
olarak yapıların büyük bir bölümü taş temel duvarları üzerine yerleştiri

len, içleri kerpiç ile doldurulmuş ahşap iskeletlerden oluşmuştur. İç me
kanların zemini sıkıştırılmış toprak olup, dış mekan zeminlerinin büyük
bir bölümü ise taş kaplanmıştır. Şehrin kısa süreli hayatı içinde yapım

tekniklerinde bazı gelişmeler gözlenmektedir. Mimari biçimler, kuvvetli
bir biçimde bir doğu geleneğini çağrıştırmaktadır. Herhangi bir süsleme
öğesi içermeyen yapım teknikleri ise, Akameniş öncesi İran geleneklerini,
çağrıştırmakta ve örneğin kesme taş (ashlar) örgü gibi, anlaşılabilir bir
Lidya veya İyonya etkisi göstermemektedir (bakınız Stranach'ın yorum
ları, 1978, 10-11),

7. Buluntular

Kazılar sırasında bazı objeler de bulunmuştur. Bunların içinde en ö
nemlisi oyma ve kakma bezekli bir fildişi plaka olup, bunun bir yatağın

kenar süslemesine ait olabileceği düşünülmektedir (Şekil: 18, 19), Desen
Doğu Yunan sanatını çağrıştırmakta ve büyük olasılıkla bir Lidya atölye
sinde yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Fildişi parça özgün boyutla
rını korumakta olup, sağ ucunda eklemek amacıyla açılmış delikler gö
rülmektedir. Orta kısımda boynuzları altın varakla süslenmiş hayvanlar,
alt kısımda bir "meander" deseni ve üst kısımda da kehribar boncuklar ve
altın varaklı fildişi sarmallardan oluşan bir sıra bulunmaktadır. Boncukla
rın parlaklığı arkalarına yerleştirilen gümüş veya kalay varaklarla artırıl

mıştır. Sol uçta sağ yöne doğru bakan ceylanın gövdesi özgün halinde
mevcut çifte oyulmuş delikler içine yerleştirilmiş mine veya renkli bir
macunla bezenmiş olmalıydı. Sola doğru bakan evcil hayvanlardan olu
şan dizi ise sırasıyla bir teke, keçi, koyun ve koçtan oluşmaktadır. Sıranın

önünde duran teke ceylanın önünde başını eğmiştir. Koyunların postları

dikkatle işlenmiştir.
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Diğer dikkat çekici buluntular arasında bezeksiz bir altın şerit parçası

(Şekil: 14.1), iki küçük altın yaprak parçası (Şekil: 14.2), büyük ihtimalle
bir at yularının çene parçası olduğu tahmin edilen ahşap, bakır veya bir
bakır alaşımı ile yaban domuzu dişinden yapılmış bir obje, bir fildişi

"tutamak", çok sayıda iyi korunmuş demir obje, büyük olasılıkla bir kül
çe olduğu düşünülen irice bir kurşun parçası bir miktar bakır halita obje
leri sayılabilir.

Verimli olmamakla birlikte, keramik buluntular Schmidt'in 1928' de
ki buluntularını yansıtmaktadır. Bunların arasında, kaba beyaz astarlı ve
çok renkli boyanmış pek çok keramik parçası, siyah perdahlı ve düz veya
düz kaide (disk) dipli bir kaç küçük zarif çanak ile baskı bezekli gri
çömlek parçaları sayılabilir. Keramiklerin pek çoğu düz ve süslemesiz
olup, yemek çanakları ağırlıklı olarak kırmızı, mutfak çanakları ise gri
renklidir. Biçim çeşitleri sınırlıdır. Çok yakın bir zaman dilimi içerisine
tarihlenen keramik buluntular oldukça dikkat çekicidir. Şehrin kısa süreli
yaşamı boyunca seramiklerde meydana gelen değişiklikleri tanımlamak

henüz mümkün değildir. Belirlenebilen tek ithal seramik, bir Likonya
(Lyconia) çanağına ait olduğu sanılan oldukça küçük bir ağız parçasıdır.

SONUÇLAR

Jeofıziksel yüzeyaraştırması ve deneme kazıları, şehrin farklı nite
liklerinin anlaşılmasında 1990'ların arkeolojisinde benzerine nadir rast
lanabilecek düzeyde yeni olanaklar sunmuştur. Kalıntıların bugünkü top
rak yüzeyine oldukça yakın olmaları, şehrin bir yangınla yokolmuş ve
buradaki yerleşirnin oldukça kısa sürmüş olması gerçekçi bütçe sınırla

maları içinde kalmakla birlikte araştırmaların devamlılığını mümkün
kılmaktadır.

1996 yılı deneme kazıları şehrin ömrünün büyük ihtimalle bir nesil
den de daha kısa sürdüğünü ve şiddetli bir yangınla yokolduğunu kanıt

lamıştır. Birden fazla yapı dönemi bulunmakla birlikte bunların hepsinin
tek bir yapı katmanına ait olduğu anlaşılmıştır. Şehrin inşasının, varoldu
ğu dönem boyunca kesintisiz biçimde devam ettiği görülmektedir. Soy
luların evleri, imparatorluk ahırları ve diğer benzeri yapıların varlığı ge
lişmiş ve canlı bir şehri çağrıştırmaktadır. Yüzey araştırması verileri ve
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jeofıziksel çıktıların analizi, kazılarla ortaya çıkan ve mikromorfolojik
incelemelerden elde edilmesi beklenen daha somut bilgiler ışığında de
vam etmektedir. Savunma sistemi hakkındaki görüşlerimiz yukarıda kı

saca anlatılmış olup, çok daha karmaşık olan şehrin iç dinamiklerinin
anlaşılmasında da ilerleme kaydedilmekle birlikte sitin tüm potansiyelle
rinin anlaşılabilmesi ve doğu ve batı imparatorlukları Orta Anadolu'da
bir araya geldiklerinde ortaya çıkan yapıcı dönem içerisinde şehir plan
lamasının gelişimi açısından yerinin ne olduğunun tanımlanabilmesi için
daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

Yazılı belge gibi kesin kanıtlar bulunamamış olmakla birlikte şehrin

Med İmparatorluğu'nunbaşkenti ve Herodot'un bahsettiği Pteria olarak
tanımlanması daha da olası hale gelmiştir.

GELECEK

1997 yılında yapılması öngörülen çalışma sezonunda yüzey araştır

masının eksikleri, açmalarda elde edilen keramik buluntular üzerindeki
incelemeler ve 1996 yılı buluntuları arasında yer alan önemli objelerin
konservasyonu tamamlanacaktır.

1998-200 i yılları arasında büyük olasılıkla diğer jeofıziksel yön
temlerle de bağlantılı olmak üzere geniş bir alan üzerinde j eomanyetik
yüzeyaraştırması yapılması düşünülmektedir. Bu araştırma eski şehrin

2.5 km-lik toplam alanının %80 dolayındaki kısmını kapsayacaktır. Elde
edilecek jeofıziksel haritaların tam anlamıyla irdelenebilmesi ve farklı

yapı tipleri ile açık alanların işlevlerinin belirlenebilmesi için başka de
neme açmalarınında yapılması yararlı olacaktır.

TEŞEKKÜRLER

Kerkenes Dağı dördüncü araştırma sezonu Ağustos-Eylül 1996'da
Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün (BIAA) himayesinde gerçekleşti

rilmiştir. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, araştırmanın tüm evrele
rinde yardım ve destek sağlamıştır. T.C. Kültür Bakanlığı temsilcimiz
Eskişehir Müzesi' nden M. Dursun Çağlar'a ve Yozgat Müzesi çalışanla

rına kendimizi borçlu hissediyoruz.
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Yozgat Valisi Sayın Nafiz Kayalı, Yozgat Kültür Müdürü Sayın E
yüp Kelebi Karaarslan ve Sorgun Kaymakarnı Sayın Ekrem Yaman bize
en az selefleri kadar destek olmuşlar ve kendilerinin Kerkenes' e yaptıkla

rı ziyaret yerel televizyon ve basın tarafından yakından izlenmiş ve geniş

biçimde yayınlanmıştır.

Amerikan National Geographic Soceity, British Academy, BIAA ve
London Soceity of Antiquaries tarafından mali kaynak sağlanmış, Aslan
Çimento, Core Resources Management, MESA Inc., ODTÜ, MNG Inc.,
Shearaton Ankara, Yibitaş Lafarge ve Yimpaş ise projeye çeşitli şekiller

de destek olmuştur. Alişar Projesi yürütücüsü Dr. Ronald Gorny ise mal
zeme ödünç vermiştir.

Şehir surları ile ilgili araştırma ve belgeleme çalışmalarını Nilüfer
Baturayoğlu, şehir sur kapıları ile ilgili detaylı araştırma ve belgelerne
çalışmalarını Ömür Harmanşah ve şehri oluşturan yapılarla ilgili araştır

ma ve belgeleme çalışmalarını da Françoise Summers ve Christine
Perrier yürütmüşlerdir. Deneme kazılarında Scott Branting, Elspeth
McIntosh ve Geoffrey Summers açma sorumluluğu üstlenmişlerdir.

Londra, Ankara, Bilkent, Eskişehir Anadolu, İstanbul ve Orta Doğu Tek
nik üniversitelerinden Fedai Akgün, Fiona Armitage, Nahide Aydın, Za
fer Çeler, Aylan Erkal, Lütfıye Ersoy, Esen Ertem, Fatma Karamısır,

Evrim Ölçer, David Pointer, İlknur Teker ve Semiha Yiğit de çalışmalara

özveri ile katkıda bulunmuşlardır. MESA'dan Sinan Kayaalp bilgisayar
sorunlarımızın çözümünde yardımcı olmuştur. Begümşen Ergenekon
etno-arkeolojik çalışmalarına devam etmiştir. GEOSCAN'dan Lewis
Somers ve yardımcıları Jonathan Gillan ile J. Zakaria Johnson Toprak
altı Radarın (GPR) ile deneme çalışmaları yapılmıştır. Wendy Matthews,
mikromorfolojik analiz için ortaya çıkarılan tabanıardan ve yerleşim a
lanlarından toprak örnekleri almıştır.

Şahmuratlı köyü ve Köy Muhtarı Sayın Osman Muratdağı bize bir
kez daha ev sahipliği yapmış ve nasıl kazı yapılacağını hemen kavrayan
istekli işçiler sağlamıştır.

Grafik ve elektronik veri yönetimi ODTÜ'den Levent Topaktaş ve
Nilüfer Baturayoğlu, Bradford Üniversitesi'nden John Haigh ile Bilkent
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Üniversitesi'nden Jakub Michalski'nin çabalarıyla sürmektedir.
ODTÜ'den Prof Dr. Gönül Tankut ve Murat Balamir ile Bilkent Üniver
sitesi'nden Prof Dr. Bülent Özgüç ise projeye destek vermiş ve ortak
çalışmalar için ortam hazırlamıştır. Yibitaş Lafarge ayrıca, ODTÜ Mi
marlık Fakültesi'nde yürütülecek bir elektronik araştırma, veri analizi ve
arşivleme programının finansmanını üstlenmiş, Aslan Çimento da bu
çalışmaya bir bağışta bulunarak destek vermiştir.

Acil ve profesyonel konservasyon gerektiren olağanüstü bir fildişi

mobilya süsleme parçasının bulunuşu konservatör Simone Korolnik'i
misafir eden Sheraton Ankara ve ek finansal destek sağlayan BIAA'den
cömert katkılar getirmiştir. Müze olanaklarından yararlanmamızı sağla

yan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü İlhan Temizsoy
başta olmak üzere Konservasyon Laboratuarı yöneticileri NazifUygur ve
Latif Özen ile elemanları Sinem Tazegül, İlknur Arıcı, Havva Avcı ve
Aynur Aslan ve fotoğrafçılar Behiç Günel ile Hüseyin Şen'e ayrıca te
şekkürlerimizi sunuyoruz.

Chicago Oriental Institute (Doğu Araştımaları Enstitüsü) arşiv so
rumlusu John Larsen ile Scott Branting ve David Pointer ise, Erich
Schmidt ve Hans Henning von der Osten'in Kerkenes ile ilgili daha ön
ceki çalışmalarına ait not ve yazışmalarının kopyalarını hazırlamıştır.

Son olarak, bize verdikleri istekli destekleri, çeşitli biçimlerdeki ba
ğışları, şevkli çalışmaları ile teşviklerinden dolayı projeye katılan veya
mali destek sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.
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Şekil 1: Jeofiziksel araştırma alanlarını ve test açmalarının

yapıldığı yerleri gösteren topoğrafik Kerkenes Dağı hari
tası
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AREA B
Shncie Plot
(coMpress)

Şekil 2: Alan B'nin jeomanyetik haritasının Antocad ile çizilmiş planı ile
çakıştırılmış hali
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Şekil 3: Alan B, ölçülmüş boyntlar 2 x 72 m. [eomanyetik haritayı test etmek
ve işlevleri belirlemek üzere tasarlanmış olnp, dikme kaidelerine
rastlama şansını azami düzeye yükseltmek için yapı grubuna açıh bi
çimde yerleştirilmiştir
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Şekil 4: TT15. Dikmeli salon iki ölçü çnbuğu arasında ve zemini taş

kaplanmış geçit ile Şekil 5'te göıiilen oda, arım kısırnda

görülen nispeten daha yüksek bir düzlemde bulunmak
tadır. Salon ve fotoğrafın ön"kısmında göıiilen odanın sı

kıştırılmrş toprak zeminleri güçlü bir yangına maruz
kalmış olup, taş dikme kaldeleri fotoğrafın ön sol ve orta
kısmındayan dönmüş biçimde göıiilmeldedir



Şekil 5: TT1S'in kuzey bölümü. Ölçü çubuğunun bulnnduğu yer, zemini taş

kaplanmış bir gcçittlr. Taş bir basamak ve kapı açıklığı, fildişi mo
bilya süsleme parçasının bezekli yüzü yerde olmak üzere tabanında

bulunduğuodaya geçişi sağlamaktadır

Şekil ô: Geniş taş kaplı bir dış zemini de içeren TT1S'in güney bölümü
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Şeldl 7: Toprak-Altı Radarı (Ground Penetrating Radar) ile TTlS'in kenar
Iannda yapılan denemeler hayaI kınklığ.. yaratmıştır!

Şekil 8:

648

TT17'nİn tekrar toprakla dolduruluşu: açmanın tabanı ve yanlan
naylon ip ve şeritlerle işaretlenmiştir. Özgiin duvarların üzerine önce
hir sıra kmk cam seriklikten sonra yeni bir sıra taşla tamam
lanmıştır.



NDRTH

CROSS 7-15

+
1320

AREA
Sha-oIe Plot
(COMpress)

Şeldl 9: Yaklaşık 70 x 70 m. hoyutlarmdaki kentsel yapı adasını gösteren
Alan D2'ye ait jeefiziksel plan, Orta kısımda görülen iki odalı yapı

baz harita üzerinde dijitize edilmiş ve yere işaretlenmiştir. Daha
sonra açmanın yeri jeomanyetik haritanın doğruluğunu test etmek
üzere ve yapının crta kısmındanbir kesit alacak biçimde yerleştiril

miştir. "Megaron" adıyla bilinen yapıtarla olan yüzeysel benzerliğin,
tabmin edildiği gibi, yanıltıcı olduğu anlaşılmıştır.
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Şekil ıo: Alan D2'de yer alan TT16'da bulunan iki odalı yapıııııı ka
zılan kuzeybatı kısmı. Önde görülen küçük odanan sı
kıştırılmış toprak zemini yapan çatısı üstüne çöktüğünden

ağır biçimde yanmıştır. Arkada görülen büyiik oda çatısız

olup, bu durum yapının "megaron'' adıyla bilinen tipe ait
olabileceğine ilişkin tüm olasılıkları yoketmektedir. Fo~

toğraftan da açıkça anlaşıldığı gibi duvarlar yüzeyde gö·
rünmemektedir.



r ,.
!

Şekilll: TT16'd:ı bulunarı iki odalı ya
(Imm planı, Güneybatı ve or-
tadaki duvarın orta
kısımlarında geniş kapı

açıklıkları bulunmakta, hun
lardan ikincisinin genişliği

ezilmiş ve yanmış zemin
yüzeyi yardımıyla anlaşılabil

mektedir. 651
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Şekil 12: Alan D'nin doğu kısmında TT18 içerisinde yel' alan iki odalı yapı.

Burada daha önce yorumlanmış olan [cofiziksel haritanın doğru

luğunu sınamak üzere, karola] hattına paralel ve 1 m. genişliğinde

bir açma kazılmıştır.
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Şekil 13: Alan A'nın bir bölümünü gösteren plan. At ahırlarına benzeyen
yapıları kesen TT19 Açması'nın yeri belirtilmiştir. Sağ altta Kapa
dokya Kapısı ve sol altta At Gölü bulunmaktadır.
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Şekil 14: 1996 test açmalarındançıkan çeşitli buhıntularmçizimleri
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Şekil 15: 1996 yılında açılan test açması TT15'den çıkan demir objeler
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Şekil 16: 19% test açmalarından çıkan çeşitli demir objeleriıı çizimieri
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Şekil 17: "Saray kompleksi"ndeki test açmasından çıkan, bir
araca ait olduğu düşünülen demir obje
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Şek ıs: Şehrin kuzeybatı bölümünde yer alan bir odanın zemini üzerinde
bnlnnan ve büyük olasılıkla bir sedire ait olabileceği düşünülen bir
fildişi mobilya süsleme parçası; Sağ yana doğru bakan bir ceylan,
sırasıyla bir teke, keçi, koynn ve koçtan olnşan dört evcil hayvanla
karşı karşıya gelmiştir. Alt kısımda "meander" desenli, üst kısımda

ise altı metal (?gümüş) varaklı kehribar boncnklar ile altın varaklı

fildişi sarmallardan oluşan birer bezek "rası bnlunmaktadır. Hay
vanların baş ve boynnlarında altın varak kalıntıları mevcut olup,
ceylan özgün halinde kakma yöntemiyle bezenmiş olmalıdır.

Parçanın 29 cm. olan bütün uzunluğu korunmnştnr. Tarz, güçlü bir
batı etkisi yansıtmakta olup büyük olasılıkla bir Lidya atölyesinde
üretilmiştir.



Şekil 19: Fildişi mobilya süsleme parçasının sağ yarısı
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PESSINONTE 1996 :
FOUILLES ET PROSPECTIONS

John DEVREKER'
Frank VERMEULEN

L'equipe de l'universite de Gand a effectue une campagne d'etudes
archeologiques dans le territoire de la ville antique du 20 juillet jusqu'au
31 aoüt sous la direction du Prof 1. Devreker. Les participants etaient le
Prof F. Vermeulen, archeologue en chef, mesdames A. Bedir, P. Dupont,
B. Haegeman, 1. Maes et Y. Trioen, messieurs W. De Clercq, G. Devos,
G. De Wilde, J. Deschieter, D. Dutoo et F. Vervaet, archeologues, 1es
professeurs M. De Dapper et P. De Paepe, geornorphologues, M. J.
Leroy, topographe, les architectes M. P. Verhaeghe et mesdames J.
Decuypere et B. Ceylan ainsique la restauratrice madame D. Stels. M.
Uğur Hoşgören representait le gouvernement turc. Et n' oublions pas la
sollicitude de notre bon cuisinier M. Ph. Hertoghe.

Les fouilles d'une duree de 5 semaines dans le centre monumental de
la ville (Fig. 1), c'est-a-dire l'actuel village de Ba1lıhisar, ont ete
effectuees dans deux secteurs : d'une part la poursuite des amples
recherches autour du temple romain (secteur B) et d'autre part un

,
Prof. Dr. J. DEVREKER, Vakgroep Archeologie en ünde Geschiedenis van Europa,
Universiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000 Genl, BELGm.
Prof Dr. F. VERMEULEN, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Universiteit Gent,
Blandijnberg 2, B-9000 Genl, BELGm.
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sondage dans un nouveau secteur il l' est de ce sanctuaire (secteur P). La
demiere semaine de la campagne a ete consacree il des prospections geo
archeologiques du territoire de Pessinonte, il toutes sortes d'etudes de
materiaux et il la reorganisatiorı du depôt archeologique. La restauration
du theatre il escaliers a fait l'objet d' efforts intenses.

Fouilles autour du tenıple ronıain

D'une part les recherches archeologiques dans le secteur B (Fig. 2)
cadrent dans un programme commerıce les anrıees precederıtes et visant il
la reconstruction de I'histoire d'occupation preromaine d'une zone OU un
temple tres probablement destine au cu1te imperial fut construit sous
Tibere, Les investigations des campagnes precedentes nous avaient induit
il penser qu' au temps phrygiens et hellenistiques une occupation
importante avait eu lieu sur ce terrain 'et ses alentours immediats. il
s'agirait de constructions qui, surtout dans la periode hellenistique
tardiye auraient surpasse les modestes maisons urbaines en etendue et
signification. Elles auraient pu jouer un rôle considerable dans le
developpement urbain de Pessinonte.

D'autre par les foui11es dans ce secteur ont pour objectif le
degagement de la liaison entre le theatre il escaliers devant le temple et
l'esplanade aux portiques amenagee plus bas dans le meme axe
posterieuremerıt.

La campagne de 1996 apporta tout d'abord de nouvelles donnees
concernant les constructions hellenistiques tardives anterieures au temple
romarn.

La nouvelle tranchee dans la zone situee directement au N-NO du
temp1e romain fut raccordee il celle de ·I'an passe (Fig. 3,4). La forte
pente du terrain inclinee vers l' ouest, qui fut systematiquement ap1anie au
cours de l'antiquite, nous obligea il creuser de plus en plus profondement
sans que le sol vierge n' ait pu ôtre atteint.

Un nouveau tronçon du mur d'enceinte exterieur (Fig. 3, 77) de la
citadelle a ete mis il nu. Les destructions byzantines nous empôchent
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momentarıement d'attribuer avec certitude I'appartenance du mur
perpendiculaire (Fig. 3, 209a) iı la meme construction. Le parement en
grosses pierres ca1caires, presente en tout cas une forte ressemblance
avec le mur d' enceinte. Des recherches ulterieures s' avererıt done
necessaires pour affırmer au infirmer qu'i! pourrait s'agir d'un angIe de
la forteresse.

Les restes des murs hellenistiques i 07 et 227 sont egalernent
interessants : ils appartiennent iı un petit batiment (Fig. 3, IV) iı

I'interieur de I'enceinte, plus au moins symmetrique iı un autre edifice
(Fig. 3, I) iı l'est de l'egout central dans I'avant-cour (Fig. 3,152).

Ce secteur fut malencontreusement perturbe par la construction
d'une part de fondations de maisons byzantines precoces (Fig. 3: 121,
209b, 209c,209i), d'une zone de debris (Fig. 3, 20ge) et d'un carrelage en
dal1es calcaires, et d'autres part de quelques fosses romaines (Fig.3,
222,224) et d'urıe plateforme carree (Fig. 3, 153). Nous avions dejiı mis
precedernment eelle-ci en relatian avec la c1ôture septentrionale du
theatre iı escaliers.

En creusant davantage nous avans decouvert de nouveaux elements
d'un escalier hellenistique tardif (Fig.3, 135a) et d'une fondation oblique
contemporaine (Fig. 3, 236) conçus afin de remedier iı la forte inc1inaison
(Fig.5).

Finalement, un niveau de rehaussement plus ancien fut atteint sous
ces niveaux d'habitation du Ile et ler siecle av. J.-C. D'apres les
premieres trouvail1es de ceramique (e.a. Phrygian grey) ce1ui-ci se
rapporte au dernantellement d'une premiere accupatian - phrygienne
tardiye au hellenistique precoce - du site. Quelques rares restes de murs
(Fig.3: 116, 239,240) pres de la future porte d'entree du complexe,
indiquent de toute façon une mise en valeur plus ancienne du terrain. il
est evidemment imperatif de parachever ces fouil1es juqu'au sol vierge
pendant la prochaine campagne.

Parmi les nombreuses trouvail1es provenant des couches d' habitation
hellenistiques de ce secteur B6, nous citons des fragments de stuc peint,
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de la ceramique hellenistique importee (e.a. boIs rnegariens et poteries
verrıissees) (Fig. 6), la tôte d'une statuette en terre-cuite et une monnaie
grecque indeterminable du Ile ou ler siecle av. L-C. Les objets romains
les plus interessants consistent en un brace1et de verre intact, quelques
monnaies du IVe siecle et une tuile transformee en table de jeu. Un follis
anonyme du XIe sicele constitue un temoignage byzantin bien tardif

Au sud et it l'ouest des vestiges de constructions etudies plus haut,
nous avons degage de nouveaux elements du theatre it escaliers qui relie
le temple imperial situe plus haut it I'agora it portiques en bas bordant it
l'ouest la riviere Gallos. Les fouilles des annees 60-70 sous la direction
du Prof P. Lambrechts n' ont que partiellement mis it nu la construction.
Les acces, les limites septentrionales et 'meridionales et la liaison avec
l'esplanade aux portiques etaient restes inconnus.

Une phase de construction plus jeune comprenant un escalier
monumental au-dessus de l'orchestra ne fut que partiellement examinee,
Maintenant la finition des fouilles dans et autour du theatre a ete
entamee.

Tout d'abord des petites parties de I'aile nord furent degagees. il
s'agit e.a. d'un etroit escalier lateral d'environ ı m. de largeur. Sa
fondation en pierres ca1caires est mal conservee (Fig. 3, 209d). Cet
escalier qui se dirige de l'est it I' ouest donnait probablement acces it
minimum deux et peut-ôtre it trois plate-formes d'observation qui
clôturaient it des niveaux differents le côte septentrional du theatre, il est
prevu de tout registrer de maniere detaillee durant la campagne de ı 997.

Ensuite, des sections issues d 'une .renovation du theatre ont ete
examinees.

En effet, au cours de l'epoque romaine (sous les Severes ?), une serie
de nouveaux sieges monumentaux en marbre pourvus d'un escalier fut
amenagee entre l'orchestra et l'esplanade aux portiques situee plus bas.
Us remplaçaient la partie basse de la cavea qui fut rehaussee de plus de 2
m. 50 avec de la terre et des debris it partir de l'orchestra. A cet effet un
mur de soutenement fut erige; il est forme de blocs de calcaire massifs et
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de quelques spolia (Fig. 7, ll). Ce mur soutient des rangees legerement
courbees de sieges en marbres pouvant egalement servir d'escalier (Fig.
7,8).

Une zone de 60 m2 fut degagee (Fig. 8,9): elle contient six rangees
de sieges bien conservees it l'exception de la rangee superieure, dont il ne
subsiste qu'un seul bloc de marbre. La courbe des rangees est de plus en
plus prorıoncee vers l'est. il est egalement interessant de noter la
presence d'un petit escalier taille au milieu de la zone des spectateurs et
des lettres (T, A, M, K, T), marquant la plus part des blocs en marbre
blanc local (Fig. 10).

Enfin, des sections du quartier d'habitation byzantin precoce, qui s'y
etablit apres I'abandon du temple, furent decouvertes une fois de plus. il
s'agit surtout de sols et de murs de simples maisons (Fig. 7: 2,3,10,16).
lls se raccordent localement aux sieges de marbres, qui faisaient ainsi
fonction de fondations de ces maisons byzantines posterieures.

Sondage dans un quartier d'habitation

Les sondages it l' interieur du centre de la ville antique font partie
inegrante des activites archeologues it Pessinonte depuis 1990. lls ont
pour objectif la recherche de i'echelonnement et de l'evolution
chronologique de I'habitation urbaine ainsi que la localisation des
edifices publics.

Cette annee un petit sondage d'une superficie de 75m2 fut effectue
dans un secteur directement it l'est du temple (secteur P, Fig. i, ll) afin
d'y contrôler les mesurages de resistance electrique. Les signaux captes
de murs epais font presager des vestiges archeologiques bien conserves,
Cet espoir a ete confirme par la mise it nu de murs et d'autres traces de
maisons urbaines datant de i'entiere periode de l'empire romain et de
l'epoque byzantine precoce (ler - VIe siecles). Le mur du Vle siecle,
conserve juqu' au niveau actuel, indique que le terrain a ete relativement
epargne de perturbations postbyzantines. Les foui11es stratigraphiques des
couches jusqu' it une profondeur d' environ 2m50 n' ont pas permis
d'atteindre le sol vierge (Fig. 12). Les resultats ne sont done que
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provisoires. Ainsi la situation preromaine de I'endroit demeure inconnue
pour le moment. Les fragments de poteries et de lampes laissent
cependant supposer une occupation hellerıistique tardive.

Les traces provisoirement les plus anciennes in siıu remontent au
debut du haut empire et datent de la premiere moitie du ler sicele. A
partir de cette epoque au plus tard ce terrain, situe il quelque 80 metres il
l'est du Sebasteion, servait de quartier d'habitation au moins jusqu'au
Vle siecle, Les vestiges de fondations de murs et les carrelages enleves
pour la plus part, joints aux dechets d'habitation datables, en temoigrıerıt.

Pendant la phase la plus ancienne decouverte dans les fouilles, une
maison d'habitation orientee plus au moins E-O y etait etablie. Quelques
restes des fondations de murs ant ete decouverts dans la partie orientale
de la tranchee (Fig. i i: 41,42,49, Fig. 13).

II s' agit d' epais murs il parement d'une largeur moyenne de 70 cm.
construits avec des pierres calcaires grossierement taillees et un
emplecton de gravier. Un mur (interieur) preserıte des couches de briques
(Fig. ı ı, 41). II ne subsiste qu'un peu de mortier et quelques morceaux
de calcaire des niveaux de sol (Fig. i i: 46, 48). II est important de
signaler les restes d'un carrelage en marbre d'une epaisseur maximale de
20 cm., demeli dans la moitie occidentale de la tranchee. Un fragment
intact (Fig. i ı, 50) temoigne qu'il etait fait de grandes plaques (mesures:
57 x 48 x 8 cm.) posees sur une epaisse couche de mortier. Peut-ôtre
s'agit-il du carrelage d'une cour (interieure), Sa demelition se situe deja
avant la fin du ler siecle, quand une serie de fondations de murs (mal
conservees) y fut superposee (e.a. Fig. ll: 28, 30, 3 ı, 33,39). Celles-ci
doivent ôtre mises en relation avec I'occupation ininterrompue pendant le
haut empire. La poterie abondante (e.a. ESA, ESB, ceramique culinaire)
et materiaux de construction (e.a. tesseres de mosaıque) mis il part, la
phase romaine nous a egalement livre un petit fragment de masque en
terre-cuite.

Cette demeure a subi probablement une renovation profonde des le
IVe siecle ou un peu plus tôt. L' on constate une deviation de I'orientation
generale plus au NO-SE; les murs deviennent plus solides. Les murs
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d'une epaisseur allant jusqu'a 90 cm. (Fig. ll: 15, 18, 19,35) ont ete
batis selon le meme procede, mais les pierres de parement en calcaire
sont plus finies tandis que ça et liı surgissent quelques spolia (blocs de
marbre, dalles, tessons de pithos).

Plusieurs transformantions se suıvırent pendant la phase
d' occupation antique tardive, qui dura plus de deux siecles. Les temoins
en sont des murs (Fig. ll: la,lb,lc,ld,15a,16,17), des restes de sols
calcaire (Fig. ll: 10, 36) et une multitude de materiaux de construction
(e.a. tuiles, fragments de fenôtres en verre et platre, carreaux) dans les
couches de destruction. De l'interieur de ces maisons appartenant iı la
phase romaine tardiye et byzantine precoce, il ne subsiste in situ qu'un
grand mortier en marbre (Fig. ll, 14) et deux pithoi partiellement
conserves (Fig. ll: 12,13 et Fig. 14). Dans une de ces jarres nous avons
recupere des elements d'une balance en bronze en bon etat. Les elemerıts

permettant la datation de cette seetion du secteur P. sont e.a. quelques
monnaies du IVe siecle (Constantin I, Valens, Arcadius) et du Yle sicele
(Anastasius), ainsi que de la ceramique iı engobe rouge de Chypre (Hayes
9) et d' Afrique du Nord (Hayes 59A et B). il n'y a pas d'indices pour une

\

occupation au- dela du Yle siecle.

Prospections et travaux topographiques

Des mesurages de resistance electrique ont ete effectues au debut de
la campagne dans divers endroits au coeur de la ville antique. Comme le
prouvent les fouilles du secteur P, ces rnesurages ont fourni quelques
signaux utilisables en vue de fouilles efficaces.

D'autres mesurages dans le centre concernaient la zone du temple et
du theatre iı escaliers (secteur B). A l'aide d'un theodolite electronique le
topographe 1. Leroy, mis gratuitement iı notre disposition par le bureau
topographique Asset, a pu cartographier plusieurs centaines de points de
mesure des structures fouillees. Ainsi il nous sera possible d' eliminer les
fautes qui se sont glissees dans les plans des structures iı partir de 1967.
En meme temps un nouveau reseau de mesure (de base) a ete jalonne en
vue de futurs mesurages dans ce secteur.
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Les prospeetions geo-archeologiques dans les alentours du eentre
urbain de la ville antique ont ete fructueuses une fois de plus. Ceei n' est
pas seulement le resultat de la mise en oeuvre d'un effeetif plus grand (8
hommes de terrain en moyenne pendant i semaine), mais aussi de
I'approehe interdiseiplinaire active qui unit geologues, geomorphologues
et archeologues dans les observations de terrain.

Quelques prospeetions avaient pour but de rassembler des
renseignements supplementaires concernant des themes erıtames les
annees precedentes, eomme I'histoire de. i 'oeeupation des environs et la
lithologie de la region. Toutes les dorınees sont maintenant mis sur
ordinateur. Ainsi la prospeetion extensive it ete poursuivie dans quelques
paysages du territoire afın d'arriver it une meilleure evaluatiorı des ehoix
de sites dans la periode envisagee (VIlIe sicele av. J.-C. - YIIIe siecle
apres J.-C). Une large vallee it quelques kilometres it l'ouest de la ville
antique a ete examinee ainsi que quelques vallees plus etroites (e.a. eelle
du Gallas) au nord de Pessinonte. Ces recherehes ont permis la
decouverte d'une douzaine d'etablisseınents romains ineonnus, de 5
nouvelles necropoles romaines et d'une dizaine de sites byzantins. Les
trouvailles prerornains s' averent it nouveau rares tout eomme les vestiges
plus recents que le VIIIe siecle, Les sites romains et byzantins qui sont
probablement des fermes isolees, se situent essentiellement sur les pentes
entre le plateau et les fonds de vallees. Cette observation eonfırme de
plus en plus la predilection explieite pour des endroits precis
d'implantation pres d'une souree et de terres agrieoles fertiles, avee vue
sur un paysage etendu, Parmi les necropoles nouvellement decouvertes, il
faut eiter une tombe it l'ouest du village, pillee tout recemment. il s' agit
d'une tombe it eaveau eolleetive datant de la pericde romaine tardiye
(Ille-Ve siecle), corıstruite avee de petits bloes ea1caires cornbines avee
de grands spalia en marbre. Les deux pierres de eouverture deplacees par
les pilleurs, ont ete transportees au musee local par le gardien. Ce sont de
steles funeraires reemployees. Elles seront publiees proehainement dans
Epigraphica Anatolica.
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Une prospeetion intensive a ete organısee dans la partie
septentrionale du territoire de Pessinonte, pres du site phrygien de
Tekören1

Le but etait la eartographie preeıse des zones d'habitat
protohistoriques (l'age du bronze et du fer) par la loealisation exaete de
tous les phenomenes visibles it la surfaee et la registration detaillee de
i'etat geornorphologique et topographique du site. Cette entreprise amena
e.a. I'etablissement d'un plan des hauteurs du site oıı les monuments
phrygiens etudies anterieurement (2 tombes rupestres, un trône it
escaliers et un bassin) sont indiques de maniere precise. Les observations
de terrain n'ont pas seulement apporte les preuves de la presence d'un
seeteur d'habitat etendu datant de l'age du bronze et du fer, mais
egalement des indieations pour une oeeupation antique importante. Cette
demiere eonsiste d'une part en une agglomeration etendue d'habitations
allant du haut empire jusqu'aux temps byzantins precoces, et d'autre part
en une riehe ferme ou viJIa romaine.

Mentionnons eneore la decouverte de spolia antiques dont quelques
inseriptions dans les villages voisins. Leurs etude est en eours et la
publieation imminente.

Finalement i'etude lithologique du territoire antique a ete poursuivie.
Le Prof. Paul de Paepe a reussi it rassembler une eolleetion standard de
references de pierres presentes, qui s'averera utile dans l'examen
ulterieur de la region. Elle eonstitue e.a. une base solide pour les
recherehes de la provenanee des materiaux de eonstruetion employes it
Pessinonte (marbres, pierres ealcaires ete.). Pour une premiere analyse
petrographique, voir appendiees.

Devreker, J. and Vermeulerı, F., 1991, Phrygians in the Neighbourhood of Pessirıus

(Turkey), İn Thoen, H. et a1ii (eds.), Liber Amicorum Jacques A.E.Nenquin. Studia
Archaea/agica, Genl, 109-117.

669



--_.---

Restauration et etudes des materiaux

Cette annee egalement la restauration du theatre a ete activement
poursuivie, tout comme i' inventaire et i'etude des archaeologica. Une
etude speciale a ete consacree iL la collection complete des pithoi et aux
marbres employes dans la Pessinonte hellenistique et romaine.

Depôt

Une premiere reorganisatiorı a eu lieu en 1994. Pendant la campagne
ecoulee la reorganisation a ete parachevee. Les anciennes trouvailles
provenant de la premiere periode de fouilles (1967-1973) ont
completement ete reexaminees et regroupees. Une grande partie du depôt
a ete pourvue de nouvelles armoires. De retour en Belgique, nous avons
commence I'informatisation complete des trouvailles de fouilles de
Pessinonte. Cette banque de dorınees permettra un acces plus rapide aux
objets.
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Fig. 1 : Localisation des fouilles au centre du villag
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Fig. 4 : Sectcur B6 : vue generale

Fig. 5: Secteur B6 : vue sul' une partie de
obliqııe (hellônistique tardif)
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Fig. 6: Fragments de ceramıque hellenistique importee (bois megariens),
trouves dans Ic secteur B 6
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Fig. 7 : Seeteur B7: plan des structures
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Fig. 8 : Theiltre il escaliers. premlere (droite) et deuxieme (gauche) phase

Fig. 9 : Theıltre it escaliers : esealiers de la deuxieme phase et fondations
byzantines superposees

676



677



678



679



-

680



GORDION, 1996

G. Kenneth SAMS'
MaryM VD/GT

For its 1996 program of archaeological activities, the Gordion Ar
chaeological Project is most grateful to the General Directorate of
Monuments and Museums for its continued support of our work and for
the warm cooperation we enjoy with the Directorate. We are especially
grateful to Mr. Mehmet AkifIşık and his immediate predecessors, and to
Dr. Emel Yağcı and Mr. Cenap Işık for their many courtesies and serv
ices. We alsa continue to be indebted to the Directorate of the Museum
of Anatolian Civilizations for the strong ·support it lends to the Gordion
Archaeological Project, especially Mr. İlhan Temizsoyand Ms. Ayşe

Toker. Mr. Nusret çetin served most competently and effectively as the
principal Representative of the Ministry of Culture. We are grateful to
him for his many services, his patience, and his advice. Mr. Çetin was
joined mid-season by Mr. Özcan Şimşek so that work could proceed effi
ciently both in the field and at the Gordion Museum. We much appreci
ated Mr. Şimşek' s cooperation and interest in our work , and alsa his fine
eye for working with pottery. Thanks are alsa due to Mr. İbrahim Bolat,

* G. Kenrıeth SAMS, Department of Classics CB #3145, 212 Murphey Hall University of
North Carolina Chapel Hill, NC 27599-3145 USA
Mary M. VOIGT, Department of Anthropology College of William and Mary Williamsburg,
VA23185 USA
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chief guard at the Gordion Museum, who, as in past years, assisted us in
many ways.

All activities were conducted under the auspices of The University
of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology (Jeremy
Sabloff, Director), with the continuing cooperation of the University of
North Carolina at Chapel Hill, the College of William and Mary, the
Royal Ontario Museum and the University of Toronto, and the Texas
Memorial Museum of the University of Texas at Austin. Major support
for the work was provided by the University of Pennsylvania Museum,
the National Endowment for the Humanities (an independent federal
agency), the Social Science and Humanities Council of Canada, the
Royal Ontario Museum, The Gordion Foundation (İstanbul), Türk Hava
Yol1an, T.c. Ziraat Bankası, Foster Wheeler Construction, Inc., the
Samuel H. Kress Foundation, Mr. Michael R. De Luca and other private
donors.

The 1996 season consisted of the following activities: 1.) Exeavation
and Survey; II.) Architectura! Conservation and Site Enhancement; III.)
Research on Previously-Excavated Materials; TV,') Object Conservation
and Storage; V.) Conservation and Study of Furniture and other Wooden
Objects in Ankara.

I. Exeavation. Regional Surface Survey, and Ethnographic Survey

The report for this seetion was provided by Professor Mary M.
Voigt, College of William and Mary, under whose direction these activi
ties were conducted.

I) Exeavation

Exeavation during 1996 was restricted to the Citadel Mound, pri
marily the Northwest Quadrant (Maps 1-2; Plan: I). Exeavation by Rod
ney Young in 1950 had exposed Roman-period buildings lining a cobble
paved street; in 1994 exeavation was resumed, in cooperation with a Ca
nadian team led by Professor T. Cuyler Young, Jr.
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In 1996 we extended our knowledge of the Roman-period settlement
through exeavation of a paved courtyard and well-constructed drain run
ning east-west, part of a complex drainage system running down to the
north (Plan: 2). Immediately beneath the Roman buildings in Operation
30 lay a house dating to the end of the Helienistic period (YHSS 3A),
presumably occupied by a Galatian immigrant and abandoned when the
Galatians fled Gordion in 189 BC (Plan: 3; Photo: 1). The YHSS 3A or
Galatian house floor was covered with shattered pottery vessels, inelud
ing many smail painted bowls and smail jars (Photos: 2,3). An amphora
had been broken in antiquity but not discarded; instead, the shoulder was
carefully trimmed and ground to form atall, open container. The ceramic
assemblage found in this building is strikingly different in vessel form,
firing, and surface treatment from a similarly large sample of pottery
recovered from the floor of a house in the eastem part of the citadel ex
cavated in 1988 (see Sams and Voigt 1991). There is also a difference in
the form of pyramidal loomweights found in these contexts.

Other equipment from the new structure ineluded fragments of terra
cotta figurines, part of a figurine moId for a lion head, and a smail bone
ar ivory lion in low relief. Containers full of blue, yellow, white, and
pink paints and pigments suggest that the house was occupied by an arti
san who made and/or painted terracotta figurines. A set of bone and iron
tools -- rods with shaped ends -- seems likely to be related to the final
shaping and trimming of molded elay forms.

Earlier Helienistic or YHSS 3B domestic architecture was built of
mudbrick with stone foundations. Three phases of relatively well
preserved houses were eleared in Operation 34. During the middle phase,
a wide, packed mud wall separated the excavated houses from the area to
the south. To the east, in Operation 29, we eleared a smail part of a semi
subterranean structure with stone foundations and a mudbrick super
structure. This building had an unusually hard elay floor and may have
been used for storage (Photo: 4). Adjacent to this structure was a well
preserved oven made by cutting a bell-shaped pit a meter below the sur
face and plastering its sides. Both the storage structure and oven had been
cut into an earlier wall with a cut stone foundation dating to the transition
between the Late Phrygian and Helienistic periods (YHSS 4/3B).
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The Late Phrygian (YHSS 4) accupatian was explored in Operations
29, 36 and 34. In Operation 29, the best-preserved structure was semi
subterranean, built by digging a rectangular pit and lining it with rubble
walls (Photo: 5, top); this type of construction is common during the Late
Phrygian or Achaemenid occupation both on the Citadel Mound and in
the Lower Town. Other buildings in Operation 29 were constructed at
ground level, but were fragmentary as a result of wall-robbing, a favorite
activity of people at Gordion during the Late Phrygian and HelIenistic
periods (Photo: 5, bottom). To the south, in Operation 36, we exposed a
courtyard bounded by a mudbrick or packed mud wall (Photo: 6). Inside
the court was a paved surface with a hearth that had been protected by a
windbreak supported by thin posts.

Evidence for some kind of industrial actıvıty during the Late
Phrygian occupation was found along the western edges of Operations 29
and 36. A series ofthick plaster floors sloped sharply down from east to
west, disappearing into the unexcavated balks. The floors were burned,
and covered with ash and charcoal. The high or eastern edge of these
floors was sometimes well defined, but if they were bounded by walls,
these walls have disappeared without a trace. In Operation 36, flimsy
stone walls were constructed on top of the sloping floors, perhaps at or
near their lowest point (Photo: 7).

An important deposit that dates to the transition between the Middle
and Late Phrygian phases (YHSS 5-4) was excavated in Operation 17 on
the western edge of the Citadel Mound. A large rectangular pit contained
thick layers consisting of smashed and complete pots as well as large
quantities of animal bone. Metal artifacts from this deposit were both
numerous and diverse, including a complete sickle, a set of bronze cylin
ders that are interpreted as fittings for a horse' s headstall, many fine
bronze pins, a silver ring, and three types of arrowheads: iron pyramidal
points (10), iron trilobates (2), and bronze socketed Ieaf-shaped points
(4). Bone and antler finds include harness ornaments and strips that are
probably inlays.

Ceramic imports provide a date for the deposit of ca. 560-525 RC.
(see DeVries'discussion of imported ceramics, belaw). Based on evi-
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dence for the depositian of a wide range of usable artifacts in a short pe
riod of time, we believe that the dump represents the disposal of the
goods from a relatively wealthy household at the time of the Persian con
quest.

Additional information on the Middle Phrygian (YHSS 5) city was
obtained from a reexamination of 1995 stratigraphic sections in the
Lower Town, and analysis of ceramics associated with the Middle
Phrygian occupation across the site. These "study" projects have resulted
in information that requires a radical revision of some of our ideas about
the Middle Phrygian rebuilding project. First, weathering of deposits ex
posed in deep soundings made in Lower Town areas A and B showed
that the Middle Phrygian buildings in this area were built on deep artifi
cial fills, replicating the pattern established by the excavations of Rodney
Young on the Citadel Mound. Thus the reconstruction of the city after it
had burned was even more monumental in scale than had been thought.

2) Ceramic Studies

Information reported in this seetion has been provided by Robert
Henrickson, Keith DeVries and Mark LawalL. Both Henrickson and
DeVries consider the Middle Phrygian deposit in Operation 17 to be of
great value for their study of ceramics, primarily because of the number
of complete vessels (50 to i 00) and the short chronological span repre
sented. Moreover, the sample excavated in 1996 is but a smail part of the
total deposit, more than half of which was excavated in 1950 by Rodney
Young.

Henrickson reports that all major types of vessel that one wou1d ex
pect to find in a household pottery assemblage are present in the deposit.
The Gray Comman Wares characteristic ofYHSS 5 or Middle Phrygian
domestic deposits predominate, making up approximately 95% of the
assemblage. This pottery is dark gray to black, and rather friable because
of poor firing. Vessel forms include globular one-handled cooking pots,
saucers, rounded and carinated bowls, fruit plates, one-handled jugs (of
ten with trefoil rims), wide-mouth, medium sized jars with two handles,
and large storage jars. The remaining 5% of the deposit consists of fine

685



wares, including local Black Polished Ware, Buff Fine Ware (sometimes
painted and often red- or brown-slipped), Greek and East Greek imports,
and vessels either imported from Lydia or made elsewhere that have been
heavily influenced by Lydian style.

The deposit clearly shows that foreign ceramic traditions had a lim
ited impact on the form and finish of !ocal fine and household common
wares, even at the end of YHSS 5 when Gordion had apparently been
under Lydian political control for at least half a century. Only 1-2% of
the pottery from the Operation 17 dump can be assigned to the Lydian
style, including a few buff ware jugs, bowls, and fruitstands with a
streaky red-brown paint or s!ip. Loca! burnished gray fruitstands are,
however, relatively common, providing one of the few examples oflocal
copying of Lydian prototypes. Despite the fact that lydions are relatively
abundant in mid-sixth century contexts in all areas of the site, local cop
ies are not readily identifiable. This may reflect their primary use as
packagirıg, presumably for unguents, rather than as containers with a
Iocal demand. A second hint oflimited foreign impact on the Iate YHSS
5 assemblage may be seen in small- to medium-diameter carinated bowls
in gray ware, which have their best parallels in western Iran between
800-500 B.C. Given the date of the Operation 17 deposit, Median rather
than Achaemenid links may be suggested.

Keith DeVries considers this deposit to be "particularly spectacular
and chronologically irnportant" for his ongoing study of Greek fine-ware,
He reports that numerous sherds from this season's work make up much
of a fine Attic black-figure Gordion cup, signed by Sondros as potter
(Photo: 8). The cup type is rather rare, produced for only a short time, ca.
565-550 B.C., and seems to have been heavily traded to Eastern markets;
a surprisingly high number -- 13 or 14 -- have turned up at the Greek
commercial sett1ement of Naukratis in Egypt, and the type got its name
from two fine examples found by the Koerte brothers in Tumulus V at
Gordion in 1900. There are only seven other vases, probably all Gordion
cups, signed by Sondros: five from Naukratis and two from Italy. All the
rest are extremely fragmentary, and the new piece from Gordion, which
has a sphinx painted on its interior, is the onlyone that preserves a sig
nificant area of figured decoration. A narrow date of around 555-550
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seems probable for the piece. The signature belongs to the second stage
of Sondros'inscriptions, in which cursive letters have replaced the once
neatly rendered ones of his earlier cups. Furthermore, the form of the cup
and some aspects of its subsidiary decoration point to a Iate phase in the
overall development of Gordion cups.

DeVries states that other Attic material from the Operation 17 de
posit supports a date in the middle of the sixth century. A black-glaze
olpe belongs to the type Brian Sparkes and Lucy Talcott have dated to ca.
575-550 B.C. A black-figure column krater by the painter Lydos fıts best
within that painter's middle phase, dated ca. 555-540 B.C. Three Corin
thian kotylai have been identified as Middle Corinthian, dated somewhat
earlier than the bulk of the finds, ca. 590-570 B.C.

In 1996 Mark Lawall began a study of Greek transport amphoras at
Gordion with an examination of pottery found during the 1988-1995 sea
sons. He reports that the material datable between 600 and 480 B.C. is
quite useful for studying the impact of Persia on Aegean trade with inner
Anatolia. Before the Achaemenid Empire reorganized Anatolian connec
tions with Aegean cities, there was virtually no freight trade between the
Aegean and Gordion: only three fragments of amphoras date before 525
B.C. After ca. 525 B.C., when the Empire exerted more direct influence
over island Greek amphora exporters, Gordion began to receive ship
ments in amphoras. Over 60 fragments were datable between 535 and
480 B.C., and Lesbianjars are the most common, with amphoras roughly
attributable to the region of Samos and Miletos also fairly frequent.
During the middle 50 years of the fifth century, the number of imports
seems to decrease substantially; Chian jars are still present along with
jars from the Samian region and northern Greece, but amphoras from
Lesbos are no longer present. Chian amphoras continue to be found at
Gordion from the Iate fifth through the fourth century, but theyare never
so common as they were in the early fifth century. Northern Greek im
ports outnumber those of the southeast Aegean throughout the fourth
century, especially as a large number of stamped Thasian handles appear
in the second half of the fourth century. In the third century, northern
Greek amphoras lose their dominance among the imports İn favor of
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southeast Aegean material, especially Rhodian amphoras. Many Rhodian
stamps found at Gordion date to the Iate third century.

3) Regional Survey

The Gordion Regional Survey was resumed for a six-week period
under the direction of Lisa Kealhofer, who provided the information for
this report. During a six-week period, her team recorded geological pro
files in order to trace sedimentary processes since the end of the Pleisto
cene and locate areas without significant recent erosion. Previous geo
logical coring had established an accumulation of ca. 5 m. of sediment
within the Sakarya valley over the last 2000 years or less, reshaping the
landscape. By tracing the relative age of landforms around the region,
and reconstructing the depositional sequence, Arlene Rosen has been
able to suggest areas where Early to Middle Holocene sites might be pre
served, and ancient settlement pattern could be determined as part of our
study of changes in land-use and economic systems.

The archaeological survey team also walked across three zones: i)
an east-west LO km.xIOO m. transect across the Sakarya and Porsuk val
leys; 2) a north-south LO km.xIOO m. transect across the middle of the
uplands west of the Sakarya valley, and 3) a i km. x i km. block in an
upper valley to the north of Gordion (Map: 3). Transects proved to be a
practical way of collecting archaeological materials, since they were eas
ily laid out and followed, making the survey more effıcient. Observations
made in these three zones supported and in some cases modified conclu
sions drawn from Rosen's geological survey. The Porsuk valley seems to
have a different sedimentary history from the Sakarya, and not aıı small,
early sites in this drainage are buried under alluviation as theyare in the
Sakarya valley, Finally we began a survey of the important Phrygian rit
ual site of Dümrek (Map: 4; Photos: 9,10). Major features and monu
ments at the site were mapped, while a 25-person crew collected surface
materia! along two sets of radial transects centered on the two high points
of the site. Variation in artifact distribution will be used to plan a more
intensive survey of this critical site.
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4) Ethnoarchaeological Research

An ethnoarchaeological study initiated by Ayşe Gursan-Salzman in
1994 was expanded in 1996. She continued her study of village agricul
tural and herding practices in Yassıhöyük as well as in nearby villages.
Carol Kramer conducted a two-week study of contemporary village ar
chitecture and mapped four house compounds, looking at processes of
house abandonment and at the relationship between house construction
and form and ethnicity.

II. Architectural Conservation and Site Enhancement

Evan Kopelson undertook an analytical project to determine what
materials will be most suitable for the planned replication of the mud
brick Megaron 1, which had been buried in 1994. He made a series of
mudbricks using varying combinations of mud, straw, and cement, and
with differing colorations. These were placed in open air at the site so
that the effects ofweathering over a year can be determined.

Richard Liebhart continued his structural analysis of the wooden
tomb under the Midas Mound. He was also able to make a number of the
modern supporting elements stable by embedding their ends in cement
and providing steel angies for additional strength. These are interim
measures until a completely new support system for the tomb can be in
stalled.

A new program of signage for Gordion was begun this past season,
under the direction of Alan Spulecki. In cooperation with the Museum of
Anatolian Civilizations, two large aluminum signs describing Gordion
and its environs were installed in the courtyard of the local Gordion Mu
seum. These are the first in a series of signs planned for both the Museum
area and the main settlement mound.

III Research on Previously-Excavated Materials

A number of other research activities complemented those reported
on above by Professor Voigt. Brendan Burke studied evidence for weav-
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ing (loomweights and spindle whorls) from the Young and Voigt exca
vations. Lynn Roller resumed her study of the incised motifs on the walls
of Megaron 2. Researchers visiting for brief periods of time to study
Gordion collections included Elspeth Mclntosh (Lydian and Achaemen
izing pottery), Gül Gürtekin (Lydian and other West Anatolian pottery),
and Michael Kerschner (East Greek pottery).

ıV. Ohjeet Conservation and Storage

Object conservation was again under the direction of Jessica John
son. Conservation focussed on both the finds from the current excava
tions and those from previous years, with activities that included clean
ing, treatment, and restoration of materials, repackaging, and storage.
Work also progressed on the organization of the depots at the local mu
seum, in preparation for a computerized inventory to take place in 1997.

V. Conservation and Study of Fumiture and other Wooden Ohjeets
inAnkara

Elizabeth Simpson again led a team of conservators in the studyand
conservation of the wooden finds from Gordion. Chief conservator for
the project continued to be Krystyna Spirydowicz. Work concentrated on
reconstructing the mosaic table from Tumulus P and photographing the
plain tables from Tumulus MM. Progress was also made in preparing
ethafoam beds for all the wooden pieces that are to be stored.
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Map 2: Excavations on the Citadel Monnd dnring 1996
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Photo 1: Portion of a Late Bellenistic or Galatian (YBSS 3A) house in Opera
tion 30. The rubble foundations for this building have bcen robbed
out to the north (rlght), while to the south (Ieft) Hes an unexcavated
balk, This building had been built ahove a monumental ashlar wall,
also dating to YBSS 3

Photo 2: Pottery and other artifacts scattered on the floor of the Operation 30
house and into a storage pit



---------

Photo 3: Pottery vessels scattered on the floor of the Operation 30 house. The
pots were smashed iuto smail pieces and joining sherds were found at
some distance from one another, indicating a search or disturhance
after the lıuilding was alıandoned by its Galatian inhabitants in 189
B.C.

Photo 4: Early HelIenistic (YHSS 3B) walI
of a semisubterranean storage(?)
buiIding (bottom) cut into an ear
Her (Late Phrygian?) strııcture

(top) in Operation 29. The bell
shaped oven (top center) is con
temporary with the later building
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Photo 5: During the Late Phrygian period
(YHSS 4) many domestic struc
tures were subterranean, either
cellars (storage areas) or pithouses.
in Operation 29 the eellar visible
at the top of the photo is Iater than
the walls and paved surface at the
bottom of the photo

Pboto 6: Late Phrygianpaved couıiyard bounded by a packed-mud wall in
Operation 36. In the center of the long wali is a blocked doorway
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Photo 7: Stone foundations set on a hard, smooth surface sloping down from
the top to bottom of this photo taken in Operation 36. These sloping
surfaccs date to the Late Phrygiıın period and are of unlmown func
tion
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Photo 8: Gordion eup signed by the potter Sondres. From a
terminal Late Phrygian (YHSS 5) deposit in 01'
cration 17



Photo 9: Stone altar at the Phrygian sanetnary of Dümrek

Photo 10: Stone altar at the Phrygian sanetnary of Dümrek
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SARDIS:
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN 1996

Crawford H. GREENEWALT'

Excavation, topographic survey, corıservation, site enhancement, and
study projects at Sardis in 1996 (early June to mid-August) were
conducted by the Archaeological Exploration of Sardis, or Sardis
Expedition, which is co-sponsored by the Harvard University Art
Museums and Cornell University. For support, assistance, and trust as
well as for fundamental permissions, the Sardis Expedition is deeply
grateful to the General Directorate of Monuments and Museums,
Director General Mehmet AkifIşık, and all officers, notably Excavations
Director Dr. Emel Erten, and her diligent staff; to the Manisa Museum,
Director Hasan Dedeoğlu, offers and staff; and to Ministry of Culture
Representative Hasan Candemir (Manisa Museum). Mr. Candemir's
sympathetic and encouraging involvement, supportive interest, and sound
advice immeasurably increased the efficiency and smooth progress of
season programs.

Exeavation again focused on tha locale northwest of the Acropolis,
where remains of an Archaic city fortification wall, destroyed in the mid
sixth century B.C., presumably by the Persians under Cyrus the Great,

• Prof Dr. Crawford H.GREENEwALT, Jr.Department ol' Classics Dwinelle Hall 5305
University ofCalifomia Berkeley. CA 94720ABD
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rest below remains of a Late Roman suburb (sectors l'vIMSIN, l'vIMS,
l'vIMS/S; Fig.l).

In the Late Roman stratum, exeavation focused on a residential unit
located south of a colonnaded street (sector l'vIMS/S; Fig.Z), Three rooms
(A, D, F) and half of entrance court (E) had been excavated in previous
seasorıs. Exeavation in 1996 exposed the rest of entrance court (E) and all
offour additional rooms; notably interior court (L), with a well, adjoining
staircase (dog-Ieg, leading up) and a closet (L-shaped, having an arched
alcove in one wall); small room (M), located adjacent to entrance court
(E) and opposite the street entrance, which had a latrine and at one time a
staircase (Ieading up); large room (P), which had another stair-case (dog
leg, leading up) with an arched alcove beneath, and which once had had a
street entrance, Entrance court (E) had a portico on two sides, with a
columnar support that survived at its original position.

The residential unit had existed for several centuries, and all rooms
had been remodeled one or more times. Before final abandonment, the
residence was being stripped ofmarble revetment: interior court (L) lacks
most of its paving slabs; and room (P) contained a heap of 162 opus
sectile stone tiles, which had been assembled from elsewhere. The rooms
contained some artifacts, inc1uding diagnostic Late Roman pottery, glass
vessels, stone mortar, bronze steelyard, two lock cases (one with part of
its mechanism). The most unusual contents were a seatter of twenty-one
stamped glass weights (from room [N]; e.g., Fig, 3). The stamped device
on almost all is tentatively identified 'as a monogram of Byzantine
Emperor Herac1ius (AD. 610-641); and two bronze coins of Herac1ius
were recovered from the same room. The weights have three weight
values, which correspond to those of the three denominations of
Herac1ius's gold coinage (Iight-weight or debased solidus half solidus or
semissis; and one-third solidus or tremissisş. Conceivably related to their
use is a bronze spatula, recovered nearby (room [ND, to which a spec of
gold adheres.

In the Archaic stratum (which underlies the Late Roman; Fig, i), a
segment of fortification wall facade, which had been excavated in 1980
and 1983, was c1eaned, studied, and more precisely recorded than it had
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been previously (Fig. 4); this segment is cheduled to be reburied, for
preservation. At the Archaic fortification wall gate, exeavation located
the southeast corner of the gate passage (Figs. 5, 6). it has an angle of 55°
slightly more acute than that of the northeast corner. The basic gate plan
is now complete (Fig. 6) - Further east, to be sure, there are adjunct parts,
ofunknown purpose and importance; whether the massiye overburden of
Roman avenue/plaza portico and the poor condition of Archaic gate
features justify further exeavation remains to be considered. The
orientation of the fortification wall - i.e., which side is inside and which
outside - continues to be debated. If acute salient corners make more
strategic sense on the inner side of a gate, the pair at the east end of the
gate passage would support argument that the Archaic fortification wall
protected territory to the east and faced west.

More than 370 iron objects had been recovered in 1992 and 1994
near the foot of the fortification wall at its south exposed end, on an
occupation surface of the mid sixth-century B.C. The functions of some
of those iron objects were reconsidered in 1997. Could a small iron sickle
(Fig. 7) be a war sickle - either the short - handled variety (like one
represented in relief sculpture once in Konya, which was recorded by
Texier) or the long-handled variety (represented in at least one Attic red
figure vase painting of King Midas; stamnos by the Midas Painter,
British Museum #447)? The latter variety could be used to de-horse
cavalry, to immobilize cavalry horse (Herodotus 5.II 1-112), and to
dismantle fortifications (polybius 21.27.4); war sickles of the first
century B.C. from Spain are similar in shape and size to the Sardis sickle.
Seventeen or more of the iron objects were identified by Hande Kökten
as parts from a wheeled vehicle; they include four felloe clamps, a nave
band, two omega-shaped braces, and three rein rings from a yoke. The
complete bolts of one felloe clamp indicate a rim thickness of 2.2 cm.
for its wheel; which suggested to Kökten a relatively light vehicle, like a
chariot, rather than a heavy-duty cart. (The Sardis iron objects include no
tires, which are part of chariot-wheel assemblages of later date from Bin
Tepe, Balıkesir, and Gümüşçay in the Troad).

The Temple of Artemis (Fig. 8) continued to be studied by Fikret
Yegül; who noticed two features related to its building history. The top
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surfaces of exterior column foundations, on the two long (nort and south)
sides, are roughly trimmed, contain no clamp cuttings, and have extra
deep lewis holes; whereas other stone bearing surfaces of the Temple,
including lower courses of the same column foundations, are smoothly
trimmed, contain clamp holes (and clamps), and have uniformly shallow
lewis holes. Yegül concludes that the flank column foundations are only
partly finished and are too incomplete to have received columns; in other
words, the intended peripteral colonnade never existed on most of the
north and south flanks of the Temple.

The columns on pedestals at the east end of the Temple (Fig. 8, A
and B) are the only columns at that end with fulted shafts; theyare
commonly supposed to be older than the rest of the peripteros columns,
and to have been dismantled from an original location elsewhere and
reerected on the pedestals. Evidence for reerection noticed in 1997 by
Yegül consists of slight fluting misalignments in some joining drums of
the column shafts. For most of their circumpherences, the flutes of
joining drums are perfectly aligned, but here and there alignment is off
by a centimeter or two. Such misalignment could not have occured when
the drums were originally fluted, if fluting was done when all drums were
in place (as is believed to have been standard practise); and it cannot be
explained by earthquake, which would uniforrnly shift flute alignments
all around the shaft. Slight and limited misalignment in column fluting
between joining drums could occur, however, in the reerection of a
finished fluted column shaft, if original flute conjunctions were
mismatched. (The flutes had standard dimensions, but they were not
machine cut, and flute dimensions at the same position on the same shaft
must often have variedby one or two centimeters; which is the amount of
occasional discrepancy in the pedestal column flutes.

Limited exeavation in the Artemis Temple attemped to clarify
questions about design and building history. Was the east porch of the
Temple ever distyle in antis (i.e., with columns at C and D in Fig: 8; as
G. Gruben and others have supposed); and was the east end ever
tetrastyle prostyle immediately in front of the pronaos (i.e., with columns
at E and F in Fig: 8; as W. Höpfner has suggested)? Exeavation results
indicated that the Temple never had an east prostyle porch immediately
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in front of the antae; because, at the location of one of the hypothesized
prostyle columns, bedrock had not been cut to receive foundations; which
exist elsewhere under Temple walls and columns. Whether the east end
was ever distyle in antis remains unclear; a deep pit in the pronaos,
probably created and certainly filled in Late Antiquity, would have
obliterated any traces of column foundations, had they existed. The pit
contained many smashed column fragments from the Temple; and part of
a colossal marble head (Fig. 9), identified as Roman Emperor Commodus
(AD. 180-193) by R. R. R. Smith. The back of the fragment has large
sockets; perhaps for back parts of the head or for securing front parts to a
wall surface behind the image. Water-flow stains in a neck groove
suggest that the head was positioned upright for some time outside,
where it would have been exposed to rain. This head is one of at least six
fragmentary colossal marble heads that have been recovered in and near
the Artemis Temple and that probably belonged to acrolithic statues; two
of the others have been identified as Antoninus Pius and Faustina, a
third-also, and by R. R. R. Smith - as Commodus.

Survey continued in the eastern region of Sardis, where monuments
of the Roman era are visible above modern ground level but where there
has been relatively little exeavation (Fig. 10). Resurvey of visible
monuments with an electronic transit, which is considerably more
accurate than survey equipment previously used at Sardis, suggested
relationships in orientation and alignment between several monumental
buildings. Two orientation systems predominate in major visible and
excavated buildings. One includes the theater and stadium; if the theater
is originally HelIenistic (which is possible - it could be the one cited by
Polybius, 7. 18. 3 - even though all construction now visible is Roman),
that orientation system could be pre-Roman. Each system, however,
includes one of the two Archaic terrace wal1s that revet spurs of the
Acropolis, west of the theater (at "ByzFort" and "Field 49" in Fig. 10);
which suggests that the orientation of Lydian monuments of the sixth
century B.C. affected subsequent urban design as Iate as the fourth
century AD. Theater and stadium also have a design relationship: the
stadium sphendone deseribes the are of a circle; the side of that circle
opposite the sphendone is on the central axis of the theater orchestra and
cavea. Further to the west, the north side of an early Imperial temple
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("Wadi B Temple," partly excavated in 1981 and and 1982, in Fig. 10) is
aligned with the front of the theater cavea (parodos walls).

At the north side of the city site, about 400 m. east of the Late Ro
man suburb and Archaic fortifıcation wall reported above, a test trench
was excavated to clarify occupation history; but exeavation uncovered
only what was predictable (substantial Late Roman occupation) and
enigmatic (massive deposits of water-laid sand and gravel; which
contained at their lowest level-6.4 m. be!ow modern ground surface
Geometric pottery, presumably of the Iate eighth or early seventh century
RC.).

In theplain immediately north of the city site, further evidence (soil
and vegetation patterns) for a former bed of the Hermus River/Gediz çayı

was noticed and p!otted (e.g., Fig. ıo, upper right).

A chance discovery from the eastern part of the city site was an
inscription on a marble statue base; the text (fourteen surviving lines, in
Greek) records honors by an itinerant athletic association (xystike
peripolistike synodos) to one of its members and presidents-for life
(xystarches dia biou), who was also an athlete, L. Kessios Dionysios
(otherwise unknown).

Study projects included examination (by E. R. Mc Intosh) of pottery
Achaemenid bowls; of which hundreds in fragmentary condition have
been excavated. Melntosh focused on seventy-three examp!es from eight
deposits that range in date from the fıfth to the third centuries B.C.; made
correlations between shape and chronology, and tenatively distinguished
local and imported fabrics in some examples.

Conservation and reconstruction efforts included repair of Archaic
pottery recovered in previous seasons and restoration of Late Roman
architecture (two smail arehes and a semi-dome) in the Late Roman
residential units (sectors MMS, MMSIS). To shelter and display
relatively well-preserved rooms of Late Roman and Archaic Lydian
residential units, the Late Roman located directly over the Archaic
Lydian (sector MMS), construction of a permanent roofwas begun. The
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major roof was built in November, 1996; smaller adjunct roofs are
scheduled to be built İn 1997. The transparent polycarbone roof material
allows consideral natural illumination for Late Roman and Archaic
Lydian features beneath; the simple parabolic shape of the main roof is
meant to distinguish the shelter from other modern buildings in the
vicinity, without disturbing the panorama of the site.

For a small public fountaİn to honor the memory of George M. A.
Hanfmann (founder of the present SardisExpedition) and to be built near
the visitor entrance to the Artemis Temple, an archaic lion head of
limestone, discovered at Sardis in 1992-1993 (Manisa Museum 7962)
was recreated and restored in plaster (by K.J.Severson), to serve as the
model for a stone water spout. .
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Fig. 1: Seeters MMS/N, MMS, MMS/S, composite plan
of Late Roman buildings (mostly in heavy
black) and Archaic Lydian building (mostly in
outline), plan.
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Fig. 2: Seetor MMS/S, Late Roman residential unit south of colonnaded street, plan. (Rooms G-K,
0, Q and R have not heen excavated, apar! from surviving wall tops).
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Fig. 3: One of twenty-one stamped glass wcights (from Room [ND



Fig. 4: Archaic fortification wall, segment of east
face, looking southwest: truncated stump
at right, Toppled upper part at left 'sector
MMS)
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Fig. 5: Areale fortification wall, southeast eorner of gate passage (seetor
MMS/N; compare the plan, Figs. 1, 6)
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Fig. 6: Achaic foı1ification wall, schematic restored plan, by N. D.
Cahill and P. T. Stinson (sectors MMS/N, MMS, MMS/S)
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Fig. 7: Iron sickle, from occupation surface of the mid sixth
century B. C. near the Archaic fortification wall
(sector MMS/S)
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Fig. 8: Temple of Artemis, balloon photograph by J. W. And E. E. Myers (1989). Lerters A, B show

location of columns on pedestals; lerters C, D the location of distyle in antis columns hypothesized
by G. Gruben et al.; Ietters E, F the location of tetrastyle prostyle columns hypothesized by W.
Höpfner



----------

Fig. 9: Fragmentary colossal marble bead (Commodus?), from pit in
east pronaos of the Artemis Temple
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EPHESOS 1995-1996

Stefan KARWIESE'

1895-1995 Avusturya Efes Araştırmaları100.Yılı (Plan: 1)

Burada raporunu sunacağım çalışma kampanyası, Efes'teki Avustur
ya kazılarının 100. yıl dönümünü görmüştür. Ancak, bu geçtiğimiz yüz
yılı parçalayan olaylardan dolayı bu uzun devrenin i 00 çalışma yılı ol
mamış olmasına karşın 1995 yılı, ne de olsa toplam olarak 70. faaliyet
yılı ve 1954 yılında yeniden başlanan sürekli çalışmanın 42. yılı olmuş

tur. Başka büyük ören yerlerinde olduğu gibi bütün şehrin bu güne dek
ortaya çıkarılması mümkün olmamışsa da, tıpkı sayısız mozaik
teseralarından toplanmış gibi oldukça belli bir resim kazanılmıştır. Mey
dan, tapınak, ev, hamam, çeşme, kapı gibi kısmen tekrar ayağa kaldırılan

binalara götüren engelsiz bir şekilde gezilebilecek sürekli birleşen yolla
rın açılması dışında hemen hemen ölçülemez sayıda rastlanan bilgi, bul
gu ve özellikle mükemmel buluntular, Efes'i sanki diriltmiştir.

Bununla beraber, erken yılların kazı çalışmaları ve bilhassa Franz
Miltner (1954-59Jve Hermann Vetters (i970-86)gibi kazı başkanlarının

önemli devrelerindeki yoğun faaliyetler, süratli arkeolojik açmaların artık

yavaşlatılması gereğini gündeme getirmiştir; çünkü yalnız böylece bul
guların geri kalan işlemi ve özellikle gerekli konservasyon ve restorasyon

* Stefan KARWIESE Österreichies Archaologisches Institut Franz Klein Gasse i a-1I90
Wien, AVUSTIJRYA
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çalışmaları yerine getirebilecektir. 1993 yılından itibaren müessesemizin
yeni düzen ve yönelmesi ile, esasında programatik olarak asli vektörü
oluşturan bu ivedi işlere, 100. yılda da plana göre devam edilmiştir.

Bu noktada gereken teşekkürlerin başında, 100 yıldır sürekli konuk
severliği ve vefası için Türkiye Cumhuriyeti' ne minnettar olmamız ge
rekmektedir; Türk toprağmda çalışıp yalnız Efes'in yüzünün değişmesine

yol açmadık. Her yıl geniş kapsamlı programımız için gereken zahmetli
işlemlerin zamanında yerine getirilmesinden dolayı, Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'ndeki tüm elemanlara teşekkür borçluyuz. 1995 yılında

Kültür Bakanlığı'nın temsilcileri olarak görevli olan arkeologlar D.
Tüzün, M. Törnük ve Gamze Tuluk'a gösterdikleri kolaylık için teşekkür

ediyorum.

1995 yılında kazı, onarım ve araştırma çalışmalarımız, mayıs ile e
kim ayları arasında, arkeolog, mimar, epigraf, geodet, jeofizikçi ve
restoratörlerden oluşan 95 kişilik uluslararası bir ekip tarafından sürdü
rülmüştür. Ekipte 22 Türk uzman ve öğrencinin yer alması da, misafir
ülke ile yoğun ilişkiyi yansıtmaktadır. Her yılolduğu gibi, çalışmaların

finansmanı Avusturya Bilim, Araştırma ve Sanat Federal Bakanlığı, Bi
limsel Araştırma Destek Fonu, Avusturya Bilimler Akademisi, Avusturya
Efes Dostları Derneği, Pro Epheso İsviçre Vakfı, Viyana Üniversite Jü
bile Vakfı ve Sayın Senatör Anton Kallinger sağlamıştır. Ekipte bütün
çalışanları adlandırmam imkansız olduğundan dolayı, temsilen yalnız

bana her zaman yardımcı olan Ü.Ataç, M. Aurenhammer, K. Herold, U.
Outschar, P. Scherrer, F. Soykal, H. Thl1r ve G. Wiplinger'i belirtmek
istiyorum.

Tetragonos agora'da, hangi yapılara ait oldukları çoğunlukla bilin
meyen, sonucunda daha kolay bir şekilde yorumlanabilecek çok sayıdaki

mimari parçaların düzenine başlanmıştır.

Agora altındaki Smyrna adlı Arkaik köyde planlanan son inceleme
çalışmaları esnasında agoranın batı kapısında yapılması düşünülen aç
malar ile köy ve liman arasındaki en eski bağlantının aydınlatılması a
maçlanmıştır. Sanki bir yan sonucu gibi, 1906 yılında kağıt üzerinde
restore edilen kapının araştırılmasına yeniden başlanmıştır. Ancak bu
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çalışmada İmparator Augustus zamanına ait olan, bitirilmemiş asıl yapı

evresi meydana gelmiştir. Dolayısıyla, şimdiye dek geçerli olan yorum
lama, herhalde t.s. 23 yılında meydana geldiği gibi bir depremden dolayı

yıkılıp sonradan eski malzemesinden kanatlı bir yapı olarak yeniden ya
pılmıştır. Fakat o zaman kullanılan kaidelerin, yalnız orijinal parçaların

benzeri olduğundan dolayı Efes'teki mimari araştırmada bazı yeni düşün

celere ihtiyaç olacaktır.

Kapıdaki açmalarda orijinal yapı planının dışında daha eski binaların
kalıntılarına da rastlanmıştır. Bunların anlamı ancak çalışmanın devamı

esnasında ortaya çıkacaktır. Bu bölgedeki Hellenistik yapılar ve
Augustus Çağı'ndaki agora tesisleri de, başka araştırma hedefleri olmuş

tur. Böylece artık, Erken Roma Çağı'ndaki agoranın ölçüleri, doğu-batı

doğrultusunda i SO metrelik uzunlukta olarak tespit edilmiştir.

Smyrna'daki ek açmalarda bugün hala kullanılan tandıra benzeyen
bir kuyu ocak, silo gibi bir tezgaha ve bir çömlekçi fırınına rastlanmıştır.

Agoranın batı revağındaki dolgu topraktan çıkan, o fırın ile doğalolarak

hiç bir alakası olmayan kabartmalı seranıiğin incelenmesine de devam
edilmiştir.

Artemision'u gelecekte dolaşacak (turist ve uzman) ziyaretçilere bu
önemli kutsal yerin gelişimini adeta elle tutulabilir bir şekilde göstere
bilmek için mimari parçaların düzenine başlanmıştır.

Efes Körfezi' nin agredasyonunun ve nedensel bir suretle ona bağlı

olan kentsel gelişiminin aydınlatılmasını hedefleyen jeolog ve kıyı coğ

rafyacıların çalışmaları, kararlı evreye girmiştir; ilk defa büklümler yapan
Kaystros Nehri'nin kıyıyı kendi önüne itmesini doğal bilimlerin gözü ile
görmekteyiz. üstelik hem baraj yapmayı hem de yapı yerlerini zorla de
nizden elde etmeyi deneyen insan müdahalelerinin de farkındayız.

Kuretler Caddesi'ndeki Hadrianos Kapısı'nın kısmi anastilos çalış

maları, bir arşitravın yerleştirilmesi ile birlikte i 996 yılı için planlanan
bitimine yaklaşmıştır. Restitüsyonunun çoktan beri başarılmış olmasına

karşın üst sütunların eksik olmasından dolayı tam bir anastilos bugün
savunulmazdır.
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Kuretler Caddesi bu arada bir çok yeni keşif ile birlikte bu güne dek
farkedilemeyen kilit bulgular ortaya çıkaran Efes araştırmalarının bir
foküsü olmuştur. Örneğin; böyle adlandırılan Androkloneion ve Arsinoe
Oktagonu'nun yanında geç yapılar altında heksagon biçiminde başka bir
mezar anıtının kalıntılarına rastlanmıştır. Onun planı ve ona ait olarak
değerlendirilebilecek mimari, ince bir monopterosu akla getirmektedir.
İ.Ö. i. yüzyılın sonuna doğru o zamanki Efes'in girişinin hemen önündeki
bu bölgede yükselen mezar anıtlarının mükemmel manzarası geçen kişi

lere gösterilmiştir. Titiz yapı araştırması, doğalolarak bu binaların geç
evrelerini de meydana getirmiştir; heksagon yerine bir nymphaion yapıl

mış ve Androkloneion da bir çeşme olarak kullanılmıştır.

Onun tam karşısında bulunan "Kuretler Revağı"nın yeni kazanılan

restitüsyonu, küçük bir sansasyon olarak adlandırılabilmektedir. İ. S. 400
yılı civarında Hristiyan kadın Scholastikia tarafından Prytaneion'dan bu
raya getirilen, 1904 yılında ortaya çıkarılan sütun tamburları, bu revağa

aittir. Hala inatçı bir şekilde "Genelev" olarak anonse edilen kentsel saray
önündeki bu geç antik revağın planı dışında şimdi onun dik kesimi de
tespit edilebilmektedir. Heraklid Kapısı ile kitaplık arasındaki Embolos
Bulvarı, S.yüzyılda bu arada küçültülen şehrin muhteşem bir girişi olarak
bir kere daha etkili olmalıydı.

Yamaç Evler Projesi için yeni başlanan faaliyetler çerçevesinde tek
tek oturma birimlerinde yoğun bir yapı araştırma girişimi yapılmıştır.

Dionysos Rahibi C.FI. Furius Aptos'un sarayı üzerindeki bilgilerimizin
canlandırılması için bu adamın hayrette kalan misafirlerine nelerin teşhir

edildiğini en azından makro resimlerde sezdiren bir maket örnek olarak
yapılmıştır.

Yapı araştırma zahmetlidir ve baştan yalnız duvar çizimleri gibi ti
tizce belgelenen detaylardan faydalanmaktadır. Fakat ancak bu yöntem
ile özellikle kronolojik geçiş gibi üst esaslar ve böylece bir yapının kaderi
anlaşılacaktır.

Çeşitli projelerden gelen yazıt, seramik, küçük buluntu, sikke, heykel
ve kabartmaların işlemine kuvvet ile devam edilmiştir. Bu nedenle
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Artemision ve Meryem Kilisesi'nde olduğu gibi belli projelerin arazi ça
lışmaları geçici olarak durmuştur.

Son yıllarda ortaya çıkan buluntuların konservasyon çalışmalarının

yanı sıra-lOO yıldan sonra başkası da beklenemez- daha eski bulguları da
içeren Restorasyon çalışmalarına özel bir ağırlık verilmiştir. Açık havada
duran Yedi Uyuyanlar Mezarlığındaki sıva ve fresk kalıntılarının sağ

lamlaştırılmasına devam edilmesi gerekmiştir. Burada örneğin; resimli
alanların restorasyonuna başlamadan giriş yanındaki mezar odasının to
nozunun korunması mecburi olmuştu. 1994 yılında Kültür Bakanlığı tara
fından talep edilen müdahale olarak tarafımızca kurulan geçici tel örgü
koruma, ziyaretçileri maalesef durdurmuyor; bir söz çok doğrudur -bir
eserin korunması, insanın uzaklaştırılması ile başlıyor. Fakat bir TV eki
bi, Yedi Uyuyanlar'ın yeteri kadar tahrip olduğundan dolayı hiç bir ko
rumaya ihtiyacı olmadığını iddia etmiş...

Odeion olarak adlandırılan yapı arkasında bulunan, birkaç yıl önce
fresk ve mozaiklere rastlanan ev de, bir koruma çatısı olmasına karşın

çok kritik bir duruma girmişti; bu, şimdilik daha iyi bir çatının vasıtasıyla

stabilize edilebilmiştir. Kıymetli dekorasyonun korunmasına ancak gele
cek kampanya sırasında başlanabilecektir.

100 yıl önce ortaya çıkarıldıktan sonra zararlı bitki altında tekrar
kaybolan kent bölümlerinin Defrişmanına iki yıl önce başlamıştık. Bu
arada hiç kimsenin tanımadığı tamamen örtülen iki liman kapısının yeni
den açılması da, bu tip koruyucu faaliyetlerdendir. Bu kapıların temizliği,

Efes araştırmaları içerisinde daima önemli bir roloynayan mimari par
çaların yeniden incelenebilmesine yol açmıştır. Buradaki çalışmalar ile
birlikte liman bölgesine kazı toprağı götüren dekovil hattı için tekrar top
rak dökülen Arkadiane Caddesi'nin batı güzergahı da yeniden açılmıştır.

Yapısal sağlamlaştırılması Kültür Bakanlığı tarafından talep edilen
stadian'daki onarım çalışmalarında büyük ilerleme kaydedilmiştir. Böy
lece, kuzeydeki oturma sıralarını taşıyan doğu-batı doğrultusundaki to
nozda mevcut çökme tehlikesi, geçici olarak yokedilebilmiştir. Kesin bir
arkeolojik araştırmasına devam edilmeden gerçek bir konservasyon değil,
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restorasyon bile yerine getirilemediğinden dolayı sınırlı yeni bir kazı giri
şimi yapılmıştır.

Yamaç kayadan yontulan kuzeydoğudaki oturmaların alt yapısı kıs

men açılmıştır. Buradaki yarık ve deliklerde beklenmedik çok sayıda

bulunan sikkeler, ilginç bilgiler ifade etmektedir; Augustus Çağı'ndan

Maximinus Çağı'na uzanmalarına göre stadionun en yoğun fonksiyon
süresi aşağı yukarı O'dan muhtemelen 262 yılında meydana gelen büyük
depreme dek devam etmiştir. Çoğu Efes basımı olan sikkelerin
Domitianus ile Hadrianus arasındaki yoğunlaşması dikkatimizi çekmek
tedir; tüm şehirden bilinen Domitianus zamanındaki inşaat faaliyetleri
herhalde stadiona da ulaşmıştır. Fakat bu imparatorun adına kurulan
kültün, Efes'e uzun zaman uğraştığı l.neokorisini getirdiği akla gelmek
tedir. Binanın yoğun kullanımı, sikkelerin ifadesine göre Hadrianus'tan
sonra çabukça azalmıştır. Halbuki, stadiondaki oturma sıralarının altında

çok sayıda sikkelere rastlanması gerçeğinin, inşaatlar değil (bazı tören
lerde olağan olarak düzenlenen halka dağıtmalar ile alakası olmalıdır. Bu
fikir, sikkelerimizde teşhir edilen konular tarafından desteklenmektedir.
Çünkü Domitianus sikkeleri arasında ikişer örnek, Efes ile Smyrna'nın

yeni kurulan Homonoia Birliği'ni, yeni kurulan Marnas su yolunu impa
ratorun askeri zaferleri ve yeni yerleştirilen Zeus Olympios Kültü'rıü göz
önüne getirmektedirler. Özellikle üç adet mevcut olan Traianus'un Part
zaferini kutlayan tip, stadionda 117 yılında bu bakımdan büyük bir da
ğıtmanın yer aldığını göstermektedir. En sonunda dört örnek ile mevcut
olan Artemis Tapınağı'nı taşıyan Hadrianus sikkeleri, 132 yılında bu im
parator adına kurulan 2. neokoriyi yansıtmalıdır. Başka oturma sıralarının

açılmasıyla birlikte daha hangi sikkelere rastlanacağını büyük merak ile
beklemekteyim.

Stadionun doğusundaki ovalinde kayadan işlenen düz bir taban mey
dana gelmiştir. Bunun dışında bir arenaya benzeyen bu kısmın planının

tam eliptik olması yerine basık bir elips olduğu tespit edilmiştir.

Her yılocak ayında stadionda düzenlenen deve güreşlerine ne de ol
sa devam edilmektedir. Bu yıl ilk defa sınırlı bir mekanda gerçekleştiril

mesi, antik binaların bunun gibi şenlikler için kullanılmasının artık man
tıki bir ölçüye getirildiği yönünde ümit vermektedir.
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Kültür Bakanlığı, tiyatro'nun -üç yıllık müdahaleden sonra gerçekten
geniş ölçüde başarılı olan- sağlamlaştırılmasını istemiştir. Kamuoyu ta
rafından aynı zamanda talep edilen yapının ziyaretçilere ve şenliklere

açılması, yalnız çökme tehlikesinde bulunan skene (sahne) binası ve
riskli üst kısımları göze çarpmayan bir galvanizli tel örgü içine almakla
yerine getirilebilmiştir. Birkaç yıl önce kulis olarak kullanılan sahne bi
nasının, statik durumunun çok kötüleşmesinden dolayı gerçekten çöke
bileceği için kısmen sökülmesi ve tekrarbirleştirilmesi gerekecektir. Fa
kat daha önce ayakta duran üst bölümünün patlamış halde bulunan blok
ları sağlamlaştırılmalıdır. Bu işe i 995 yılında başlanmıştır.

Kuzeydeki analemmadan sonra güneydeki kısmın dışında suyun bi
rikmesi ve bitki oluşmasına karşı korunması da geçici olarak bitirilmiştir.

Bu sırada oturma sıralarının alt yapısına ait yeni detaylar da zamanında

sağlamlaştırılabilmiştir.

Eureka'ya sunduğumuz fizibilite ve proje etüdü, Avrupalı destekle
me değerinin sağlandığı eurocare statüsünü kazanmıştır. Fakat esas bir
projeyi hazırlamadan ya da herhangi bir projeye uygun çalışmalara baş

lamadan bir gerçeğin gözönünde bulundurulması gerekmektedir; bize
önerilen hedef, binanın her açıdan sağlam (dökülen çıkış ve girişlerin

yeniden kazanılmasını da içeren) bir kullanımı olsa da, koilondan ayrılan

güney anelamma'da gerektiği gibi yapısal destekleme tedbirleri, girişler

de yeni konstrüksiyonlar ve sahne binasında kısmi anastilos çalışmaları

düşünülmeden kuzey, güney ve orkestra bölümlerinde şüphesiz çok ö
nemli kazıların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Efes kazılarının 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Selçuk
Efes'te Türk üniversitelerinin arkeoloji bölümlerinden öğrencilerin da
vetli olduğu üç günlük bir seminer düzenlenmiştir. Kasım ayında Viya
na'da düzenlenen l.Uluslararası Efes Sempozyumu'na 22 ülkeden 250
bilim adamı katılmıştır. En sonunda -Türk nüshası Türkiye'nin bir kaç
kentinde teşhir edilen- Efes Kazıları Dökümantasyon Sergisi
G.Wiplinger tarafından hazırlanmıştır. 1995 yılında önemli sayıda çıkan

yeni yayınlarımız arasında başta Efes Müzesi'ndeki meslektaşlarımız ile
birlikte hazırladığımız "Yeni Rehber", G.Wiplinger'in "100 Yıllık Avus-
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turya Efes Kazıları" ve tarafimdan yazılan "Efes'in Artemis'i Büyüktür"
ve "Efes Sikke Basımı 1" kitaplarını bildirmek isterim.

Biz, Efes kazısını bir süre için idare etmeye çağırılanlar olarak bu
100 yıl içinde sayısız çalışanların adına tüm yardımcı ve dostlara teşek

kürlerimizi sunarız. Fakat en büyük teşekkürümüz, bu uzun sürenin afet
siz geçmesine müsaade veren, hepimizi lütfuyla idare eden mübarek ele
sunuluyor...
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1996 YıLıNDA EPHESOS'DA YAPILAN KAZı,

ONARıM VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Stefan KARWIESE'

T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafın

dan verilen izin sayesinde Efes ören yerindeki bilimsel çalışmalar ve
restorasyon gibi diğer ödevler, planlanan çerçevede yerine getirilebilmiş

tir. Bilim, Ulaştırma ve Sanat Federal Bakanlığı ve Bilimler Akademisi
gibi Avusturya yüksek makamlarının ve Avusturya Efes Dostları Derneği

gibi özel sponsorların verdiği finansman yardımıyla mayıs ile aralık ara
sında sürdürülen çalışmalar, istenen hacimde gerçekleştirilebilmiştir.

Bakanlık temsilcileri C.İçten, R.ükçu ve M.Törnük ve Efes Müzesi Mü
dürü S. Erdemgil ve müze elemanlarına bu uzun kampanya süresinde
gösterdikleri kolaylıklar ve sabır için teşekkür borçluyum.

Tetragonos Agora altındaki muhtemelen Arkaik Efes Smyrna' sı ola
rak adlandırılabilen yerleşmeye ait olan kalıntıları meydana getiren derin
kazılar, şimdilik tamamlanmıştır. Son çalışmalarda İ.Ö. 6. yüzyılın 1.
yarısına ait olan çömlekçi fırınının yanındaki dev pithos kaldırılıp depoya
alınmıştır. Bir hayvan frizli kratere ait boyanmış parçalar, 7. yüzyılın

,
Stefan KARWIESE, Öslerreichies Arcohaologisches Institu franz Klein Gase i a
i 190 Wien AVUSTURYA
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ortalarına tarihlenmektedir. Daha geç tabakalarda bulunan, bir drenaj
sistemini de içine alan, Hellerıistik bir yolun araştırılmasına devam edil
miştir. Agoranın genel düzenlenmesi sırasında merkezinde Roma Ça
ğı'na ait bir yuvarlak yapının kalıntıları tespit edilmiştir (Plan: 2).

P. Scherrer ve arkadaşları, Efes'in erken tarihi için Artemision gibi
önemli olan, 8. ile 3. yüzyıllar arasında gelişen bu alanda rastlanan so
nuçları ayrıntılı ve kapsamlı bir yayın için hazırlamaktadır.

Artemision'daki de korunan buluntuların incelenmesi hızlandırılmış

tır. Bu alanda yalnızca genel bir malzeme yayını de çevre düzenine başa

rılı bir şekilde devam edilebilmiştir. A. Bammer tarafından burada plan
lanan "taş bahçesi" bu dünya ünlüsü yapının harabesini ziyaretçiler için
daha iyi anlaşılır bir hale getirecektir. Bunun dışında Efes Müzesi ve kazı

evinde korunan buluntuların incelenmesi hızlandırılmıştır. Bu alanda
yalnızca genel bir malzeme yayını değil, özellikle her taraftan beklenen,
"Artemis'in Hazineleri" olarak adlandırılabilecek, bugüne dek meydana
çıkarılan tüm kıymetli objelerin sunulacağı bir yayın hazırlanmaktadır

(Agora, Yamaç Evler, Meryem Kilisesi ve Heykel Projesi gibi). Diğer

projelerde de olduğu gibi bu bilimsel çalışmalar, Avusturya Bilimsel A
raştırma Fonu tarafındanbir "proje demedi" olarak desteklenmektedir.

Viyana Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü ile başlatılan işbirliğinin a
macı olarak Efes'in Erken Hristiyanlık Dönemi üzerine yapılan genel
çalışmalar, yoğunlaştırılmıştır. Bu çerçevede R. Pillinger, liman üzerin
deki Bülbül Dağı'nın yamacında bulunan, Paulus Mağarası diye adlandı

rılan ve "Devlet Agorası"nın önünde bulunan, Lukas Mezarı diye adlan
dırılan yapıyı araştırmaya başlamıştır. Roma İmparatorluk çağı'na ait
olan, daha sonra herhangi bir Hristiyan amaçla kullanılan bu anıttan

düşmüş olan birkaç taş yerlerine konulmuştur.

Yanında bulunan Magnesia Kapısı'nın araştırılmasına G. Seiterle ta
rafından devam edilmiştir. Şimdiye dek Lysimachos çağı'na

tarihlendirilmesi düşünülen yapının, İ.Ö. 1. yüzyılın sonlarında yeri artık

bilinmeyen orijinal kapının taşlarından (olasılıkla bir depremden dolayı)

burada yeniden inşa edildiği ispatlanabilmiştir.
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Yamaç Evler' de sürdürülen araştırma çalışmaları, iki proje halinde
gerçekleştirilmektedir; ı. proje, en üstteki terasta bulunan 1+2 no.lu o
turma birimlerini, 2. proje ise, aşağıdaki 4+6 no.lu oturma birimlerini
yayın için incelemektedir. Yukarıdaki bölümde yeni bir evrelendirmeye
yol açan yapısal araştırmaya devamın dışında G. Wiplinger, yaptırdığı

bazı açmalarda son derece ilginç sonuçlara rastlamıştır.

1+2 oturma birimlerindeki yapısal evreler şöyle anlaşılır; Geç
Hellenistik bir tesviyenin üstünde evin ı. evresi inşa edilmiştir. 2. evrede
hipokaustlu bir hamam eklenmiştir. Bunu biraz değiştiren bir ara evreden
sonra ancak 3. evrede orijinal ev iptal edilerek tamamen yeniden yapıl

mıştır.

4+6 no.lu oturma birimlerinde ise H. Thür, yeni bir dijital yöntemle
devam ettirdiği mekansal ölçümün dışmda titiz temizlik çalışması sıra

sında çok önemli yapısal araştırma bilgileri ortaya çıkarmıştır. 4 no.lu
oturma biriminde bulunan, eskiden kapıcı odası olarak düşünülen mekan,
t.s. 3. yüzyılın ortalarına dek kullanılan bir latrin olarak belirtilmiştir.

H. Vetters tarafından basilica privata olarak tanımlanan 6 no.lu o
turma birimindeki büyük tonozlu salon, hipokaustunun biçimi ve onun
içindeki su kanalından dolayı baştan şaşırtıcı olmuştu. Yeni incelemede
bir baca bile içermeyen, sözde olan bu ısıtma sisteminin tabanı havalan
dırma ve kurutmaya yaradığı anlaşılmıştır. Çünkü taban altında U şeklin

de dolaşan bu kanal ancak şimdi anlaşılan bir havuza temiz su götürüyor
du ve bu su, yol boyunca sık sık taşıyordu; suyun havuzda kalmak yerine
bir mermer parmaklık üzerinde sürekli tekrar kanala aktığı gerçeği, bura
da örneğin; büyük balıkların tutulmuş olduğunu düşündürmektedir.

Böyle bir yapının, Dionysos Rahibi eFi. Furius Aptos'un basilikasında

hangi anlama geldiğinin daha fazla araştırılmasını gerektirmektedir:
(Plan: 3).

Yapının araştırılmasınm yanı sıra ona bağlı bir proje de, 6 no. lu o
turma biriminin en büyük salonunda rastlanan dekorasyon kalıntılarının,

incelenerek birleştirilip ve tekrar yerlerinde monte edilmeleri ve yayın

için hazırlanmaktadır.
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Yamaç Evler' deki kıymetli fresk, mozaik ve mermer döşemeleri ko
ruma çalışmalarına rutin şekilde devam ederken, geçici korumak çatısının

yerine kesin bir yapısal çözüme yönelik çabalar yoğunlaştırılmıştır. Bu
amaçla kurulan Türk-Avusturya uzman komisyonu, kazı başkanlığı tara
fından hazırlanan şartnameye göre açtığı mühendis yarışmasının sonucu
olarak yeni bir projeye karar vermiştir; bu karar, İzmir ı No.lu Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından resmen tasdik edilmiştir.

Projenin tanıtılması yakında gerçekleştirilecektir. Projenin finansmanı

için gereken bütçe, Senatör Ka1linger'in kurduğu finansman grubu ve
Avusturya Hükümeti tarafından karşılanacaktır.

Kıyı Coğrafyacılartnın birkaç yıl önce başladığı araştırmalar, şimdi

ye dek düşünülen tarihsel sahil gelişimini değiştiren bir sonuç ortaya çı

kartmıştır; ona göre kıyı, İ.Ö. 3. yüzyılda Panayırdağ ve bugün Kurudağ

diye adlandırılan antik Syrie adası arasında bir hat çiziyordu. Esas şehir

bölgesine ancak İ.Ö. 1. yüzyılda ulaşmıştır ve İ.S. i 00 yılı dolayında E
fes'in kuzeybatısında hala deniz girintileri vardı.

Yamaç Evler'in eteğindeki anıtların araştırılması, "Kuretler Cadde
si'nin kuzey kenarında tespit edilen geç antik Kuretler Revaği'na top
lanmıştı. Burada kazılan açmalardan heroonların önünde Roma İmpara

torluk Çağı'nda açık bir meydanın mevcut olduğu keşfedilmiştir. Bunun
altındaki tabanlar ancak İ.Ö. 2. yüzyıla uzanıyorken, bunların hemen al
tında Arkaik bulgular ele geçmiştir; görünürde bu bölgede önemli inşa

faaliyetleri, yer almamıştır.

Hadrianos Kapısı'nın kısmi anastilosisi bitirilebilmiştir. Dikey par
çalar çoğunlukla eksik olduğundan dolayı ancak büyük kemere dek inşa

edilmişken, uygun bir başka yerde kapının üst katı birleştirilecektir.

Meryem Kilisesi'ndeki yapı araştırma ve kazı çalışmaları, büyük ap
sisin önündeki presbiterionda gerçekleştirilen taban incelenmesi ile zirve
sine ulaşmıştır. Şimdiden binanın evreleri çok daha belli olup aynı za
manda Keil ve Knoll tarafından düşünülen evre sıralamasının doğru ol
madığı gösterilmiştir:
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Olympieion'un üç nefli güney revağın, kilisenin apsisin önünden ba
tıya doğru açık dış cepheleri olduğu daha önce anlaşılmıştır. Birinci kilise
binasının özellikle buraya ve üstelik daha geniş bir orta kısım ile inşa

edilmiş oluşu bizi hayrete düşürüyor. Fakat elimize geçen delillere göre
yalnız bir yanm daire biçimindeki bema: önünde bir sunak içeren bu bi
nanın, aslında bir kilise olarak değil 43 ı yılında Efes'te toplanan ünlü 3.
Konsil sırasında kavga eden partilerden birisi tarafından geçici olarak
yapılıp kullanıldığını sanıyorum.

Ancak, aşağı yukarı 70 yıl sonra yeni sütunlu kilise büyük apsis ile
yapılmıştır. En geç olarak şimdi de açık olan kenarlar, büyük blok taş

duvarlar ile kapatılmıştır. Apsisin önünde esas bir presbiterion oluşup

komplike bir daire-yıldız desenli opus sectile ile döşenmiştir.

Bahsedilen berna biraz sonra iptal edilmiş önündeki alan kırmızı

beyaz kareli bir taban ile süslenmiştir. Apsisin en derin yerinin hemen
önünde büyük bir mensa altan kurulmuştur.

Berna yerine tüm orta kısmında bir yanından öbür yanına uzanan da
ha büyük bir synthronos yaratılmıştı. Bu değişiklik herhalde !iturjik se
bepler ile anlatılabilmektedir.

Fakat bundan sonra oluşturulan geniş kapsamlı inşaat, büyük olası

lıkla 557 yılındaki şiddetli depremden dolayı gerekli olmuştur. Sütunlu
kilise muhtemelen tamemen yıkıldığından dolayı batı yansında tonoz ve
kubbeli bir tuğla kilise ve aynı zamanda doğu yarısında bir payeli kilise
inşa edilmiştir. Korunan apsisin önünde kırılmış olan opus sectile yerine
basit bir mermer taban döşenmiştir; yalnız altarın önünde kakma işi bir
taban yer almıştır.

Presbiterion bir kere daha değiştirildiğinde synthronos, küçülerek
eski yerine taşınmış ve orta kısıma uzanan bir ambo kurulmuştur. 654/5
yılında düzenlenen ı. Arap saldırısı sırasında zarara uğratılan Efes, o
zaman Haghious Theologos'a taşınmaya başlamıştır. Dolayısıyla Mer
yem Kilisesi de metropolis olarak terk edilmiş, fakat kutsal bir bina ola
rak kalmıştır. En sonunda kilise fonksiyonunu kaybetmiş olan tuğla kıs

mının apsisisinde bir kapı açılmış, payeli kısmının paye araları kapatılmış
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ve böylece basit bir kilise en azından i 1. yüzyıla dek etrafında oluşturu

lan geniş bir mezarlığın merkezi olarak hizmet görmüştür (Plan: 4,5).

Stadiondaki konservasyon çalışmaları (yani oturakların alt yapısının

sağlamlaştırılması) açıkta duran kuzey bölümünde doğudaki viraja dek
yürütülebilmiştir. Oradaki arena da daha ayrıntılı bir şekilde araştırılabil

diği için stadionun yeni bir plam çizilebilmiştir; çıkan biçimi,
Aphrodisias'ın stadianuna gittikçe daha fazla benzemeye başlıyor. Are
namn güney kenarındaki basamakların açılmasına devam ederken birkaç
orijinaloturak bloğu elimize geçmiştir; çoğunlukla yazılı olan bu taşlarda

örneğin; PRO yani muhtemelen pro konsül okunabilmektedir böylece
valinin yerini gösterirler (Plan:6).

i 995 yılında olduğu gibi bu bölümde ortadan kaldırılan blokların ye
rine dolan toprakta yine bir çok sikkeye rastlanmıştır; yorumuna göre
büyük olasılıkla belli törenler sırasında hatira olarak dağıtılan ve bazen
kaybolan sikkelerin arasında bazı (özellikle Efes darphanesinden gelen)
tipler katmerli ortaya çıkmaktadır, örneğin; Traianus zamamnda basılan

ve onun Part zaferini kutlayan resim. Şimdiye dek bazı nümizmatlar tara
fından Sart'ta basılmış olarak düşünülen Drusus-Germanicus sikke tipi,
Efes Stadion'unda 3 örnek ile meydana geldiğinden dolayı buradada
üretilmiş olmalıdır. 3 örnek ile çıkan Marnas Nehri tipinin ise,
stadionumuzun altından geçen taze su kanalımn açılışı ile alakası olduğu

kolaylıkla tahmin edilebilmektedir. Yeni bir Efes sikke tipi, ilk defa
Poseidon Asphalios 'u göstermekle birlikte onun adına muhtemelen
stadionda herhangi bir törenin (herhalde depremlerin önlenmesi için)
yapıldığını yansıtmaktadır.

Fakat bugüne dek orada elimize geçen sikkelerin en önemlisi, bir
gymnasiarchos'ıi ve Domitiane aionios Gynınasiarchia diye lejandi taşı

yan tip olmaktadır; bu sikkeden Domitian zamamnda inşa edilen ve ço
ğunlukla bitirilen, Efes'in en büyük hamamıolan Liman Hamamı'mn asıl

isminin Gymnasion tou Donıitianou Sebastou, Domitian Hamamı, oldu
ğunu öğrenmekteyiz. Yazılı kaynaklardan tanıdığımız fakat özdeşleye

mediğimiz Gymnasion t01/ Sebastoıı, böylece yalnız Liman Hamamı ola
bilmektedir; çünkü Domitian'ın adı, tarihten silinmesi ile birlikte her
resmi yazıttan da silinmiştir.
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Efes'te bulunan resmi yapıların çoğunlukla sponsorlar tarafından fi
nanse edilmesi gerçeği, onlar ile alakası olan tören ve sikkeleri de aynı

adamların yaptırdığını akla getirmektedir. Böylece Liman Hamarnı konu
sunda örneğin; o zamanki Efes'te ünlü olan Cl. Tib. Aristion gibi bir
finansçı düşünülebiliyoruz. Şehir merkezinde bulunan bir imparator rahi
bi portresinin incelenmesi, onun belki Aristion olduğunu düşündürmek

tedir. Portre, M. Aurenhammer tarafından sürdürülen Heykel ve Kabart
malar Projesi çerçevesinde yayınlanacaktır.

Tiyatro projesi çerçevesinde hala sadece sinirli çalışmalar gerçekleş

tirilebilmiştir; Eureka adına projeye verilen Eurocare statüsü, ancak ı 997
yılında Türk ve Avusturya hükümetlerinden gelen olağanüstü bir finansal
desteğe yol açmıştır. 1996 yılında yapının yüzeyinin sağlamlaştırılmasına

devam edilmiştir; özellikle güneydeki parodos'un açık 'yaralar;' da ka
patılmıştır. Kuzeydeki parados'un önünde ise, harabenin yamacında du
ran devrik blokların aşağıya kaymasını önlemek üzere daha önce kurul
muş ve bazıları yazıtlı olan taşları pasıandıran iskele artık ortadan kaldı

rılmıştır. Sahne binasında ise, buradaki ciddi koruma problemleri ile ilgili
kesin bir çözüm bulununcaya dek ancak blokların geçici onarımına de
vam edilebilmektedir (Plan: 7).

Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi tarafından işbirliğimize

delege olarak katılan ve Eurocare partnerimiz olan Doç. Y. Mim İ. A
taç'ın yürüttüğü bilimsel yapı ve mimari araştırma çalışmalarına devam
edilmiştir. Ören yerinde dağınık olarak bulunan mimari parçaların aran
ma, tespit edilme ve incelenmesine de başlanmıştır; bu işin amacı, baştan

çok eksik olan bloklardan dolayı Celsus Kitaplığı'nın fasadı gibi bir sah
ne cephesi değil, yalnızca 3. boyutu gösteren mimari örnekler ile müm
kün olduğu kadar ayağa kaldırmaktır.

Restorasyon alanında bilhassa rutin çalışmalar yerine getirilmiştir;

Yamaç Evler ile Yedi Uyuyanlar' daki fresk ve sıva sağlamlaştırma ve
onarınılarına devam edilmiştir. Yeni yapılan depolarda kurulan laboratu
arda yeni gelen hightech makinelerin yardımıyla daha önce yapılamayan

işler de yerine getirilebilmektedir.
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En sonunda bir not eklememe izin vermenizi rica ederim; hepimiz
kazılanmız için büyük gayret ile çalışmaktayız, fakat 2000 yılına yaklaş

tıkça her şey daha zor olmaya başladı. Genel gelişim ve çoğalan talepler
den dolayı gayretimiz için gereken maddi yardımlar geride kalmaya baş

ladı. Ümit edelim ki o zavallının yaşadığını biz de yaşamayalım; yani
otoyolun orta şeridini fırtına gibi çizmeye başlayan bir adam, birinci gün
5 km, ikinci gün 4 km. üçüncü 3 km. ve böylece her gün daha kısa çizi
yor, sonunda neden o kadar yavaşladığını soruyorlar. Valiahi diyor, ben
ilerledikçe boya kutusu hep geride kalıyor. ..
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1996 YILI
KLAROS KAZıLARıNINKISA ANLATıMı

Juliette de La GEN/ERE*

Menippos Anıtı'nın restorasyon çalışmalarına devam edildi. Lafarge
şirketi bize i 995 yılında eksik olan elemanlarınıntamamlanması için gerekli
parçaları sağlamıştı.'i 996 yılında ise sütunun düştüğü yerin yanında bulunan
küçük bir ağacı kesme izni alabildik. Bu sayede ağacın altında bu sütuna ait
bir tambur bulundu. i 997 yılında burada bulunan diğer bir küçük ağacı

kesme izni alabilirsek anıtın diğer eksik parçalannı da bulmayı umut ediyo
ruz. Böylece, anıtın restorasyonu, kopyalarıyla değil, gerçek parçalarla ger
çekleştirilebilecektir.Bu çalışmalar1997 Eylül'ünde bitirilebilir.

Burada, kuzeyden güneye elde edilmiş başlıca sonuçları özetleyeceğiz.

10 No.LUAÇMA

1. Artemis Yapısının Dikdörtgen Batı Salonu (İ.ö. VI. yüzyıl)

Açma sorumlusu Martine Dewailly (Roma'da araştırmacı), yardım

cısı Zeynep Çizmeli (Paris'te FransızHükümeti burslu öğrencisi).

* Prof. Dr. Juliette La GENIERE, 5 Avenue de Bretteville 92200 Revilly-Sur-Seine,
FRANSA
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Amaç: Arkaik Artemis yapısının dikdörtgen Batı Salonu'nun kuzey
güney kesimini ortaya çıkarmak.

Batı Salonu'nun büyük bölümünde -Apolion Tapınağı'nın devriimiş

olan sütun tamburları ve İ.Ö. III. ve I. yüzyıla tarihlenen çok sayıda ka
lıntı altında kalmış olması nedeniyle- çalışmak çok güç olmaktadır. Buna
rağmen, temelin kuzeybatı köşesi açığa çıkarılabiidi. i 993-1995 yılları

kazı çalışmaları sırasında, Arkaik Artemis yapısının sadece dört sütunlu
kare bir salondan oluşmayıp Batı Salonu'nun da varlığı saptanmıştı. Ger
çekten de hemen kuzeyde sağlam bir zemin ve dikdörtgen salonun ku
zeybatı köşesi ortaya çıkarıldı. Dolgu tabakadan terk edilme sonrasına ve
İ.Ö. III. yüzyıl anıtlarının inşa evresinden öneeye tarihlenen geniş yelpa
zeye sahip, çok sayıda buluntu ele geçti. Bunlar arasında pişmiş toprak
eserler, madeni buluntular ve özellikle altın bir mask, bir kült heykelin
giysisine ait olduğu düşünülen altın bir levha parçası sayılabilir.

Bu sonuçlar, açmanın, Hellenistik anıtların biraz daha kuzeyinde
serbest alana doğru genişletilmesinin gerektiğini bunun, Artemis yapısı

nın sınırlarının saptamasına olanak vereceğini göstermektedir.

2. Bizans Çukuru

lA No.lu Açma'nın batısında bir kuyu ortaya çıkarıldı. Kuyu büyük
taş ve mermer bloklarla kapatılmıştı. Bu bloklar arasında Hellenistik
Apolion Tapınağı'nınkrepisine ait bir parça, cella (naos) bloklarından iki
parça, yivli iki parça, mermerden giysili bir heykele ait kıvrım parçası

sayılabilir. Kuyunun dolgusunun tarihlenmesi, en altta bulunan Bizans
Dönemi'ne ait iki büyük vazo ile yapıldı.

3. Bizans Duvarı

Kuyunun hemen kuzeyinde, kuzey-kuzeybatı/güney-güneydoğuyö
nünde (planda yeşil renkle gösterilmiş olan) olan harap durumdaki duvar,
1996 yılındaki sel baskınından sonra yıkıldı. Bu duvardan bir heykelin alt
parçasına ait olan bir sol ayak parçası bulundu. ilginç olan, bu ayak par
çasının daha önceki kazı döneminde bulunmuş olan bir omphalos, bir
boğa başı ve sandaletli bir sağ ayakla tümlenmesidir.
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4. Artemis'in "Kare Salon 'u" (LA No.lu Açma)

Amaç: Salonun birbirini izleyen yapı evrelerinin absolut ve relatif
kronolojilerini saptamak.

Güney duvarına dikeyaçılan (kuzey/güney yönünde 2 m. doğu-batı

yönünde 1.50 m. ebatlarında) bir sondaj, dört sütunlu salonun ilk evresi
nin İ.Ö. VI. yüzyıla tarihlenmesinin saptanmasını sağladı. Olasılıkla bu
evrede salonun bir bölümünün üzeri kapalı idi. Bunu izleyen ve İ.Ö. v.
yüzyıla tarihlenen evre ise, salondaki önemli değişikliğin yapıldığı dö
nemdir. Bu evrede, ön yüze dört sütun konmuş, ortadaki iki sütun iç sü
tunlarla ilişkiliydiler. İ.Ö. IV.-III. yüzyılda terk edilmeden önce, zeminde
son bir onarım yapılmıştır.

6 NO.LUAÇMA, ÜST ÜSTE YAP/LMIŞARTEMiS SUNAKLARI

MDEWAILLY
z. ÇiZMELİ

Amaç: Louis Robert tarafından bulunmuş olan sunağın ki, son kazı

lar bu sunağın ilk evresinin İ.Ö. II. yüzyılın sonlarına ait olduğunu ortaya
koymuştur. Bu sunaktan önce yapılmış olan sunaklar üzerine araştırma

yapmak (3 No.lu Plan:).

1994 ve 1995 kazı dönemlerinde, mermerden Hellenistik bir sunağın

iki sıra temeliyle, temel üstü bir sırası ortaya çıkarılmıştı (6 No.lu Plan:).
İ. Ö. III. yüzyıla tarihlenen bu sunak H. Sunağı olarak adlandırıldı. Bu
sunağın temelleri, kumtaşından yapılmış çok düzgün bir taş sırası üzerine
oturuyorlardı. İyi sıkıştırılmış bir zemine oturtulmuş olan bu taş sırası, G
Sunağı olarak adlandırılan sunağa aittir.

1996 yılı kazı çalışmaları sırasında, G Sunağı'nın zeminin yapılma

sında kullanılan dolgu tabaka içinde çok sayıda Arkaik ve Klasik pişmiş

toprak heykelcikler ele geçirildi. Yine burada, büyük bronz bir kazana ait
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olan bronz bir griphon protomu, demirden bir aslan ayağı ve nihayet,
bronz büyük bir üç ayağa ait olan bir parça bulundu.

Üst üste yapılmış olan bu sunakların yanında, suyun güneyden kuze
ye doğru akmasını sağlayan, pişmiş topraktan yapılmış çok iyi korunmuş
durumda bir kanalizasyon bulundu. Aynı seviyede, batı kenarı üzerinde,
G Sunağı'ndan öneeye tarihlenen, mermerden bir sunağa (M Sunağı) ait
düzleme taş sırası ve bununla ilişkili bir zemin bulundu. Böylece üst üste
yapılmış olan sunakların, Artemis'in kare salonunun birbirini izleyen
evreleriyle ilişkili oldukları saptanabildi.

Bu durumda şimdiden, Artemis'in birbirini izleyen sunaklarının İ.Ö.

VI. yüzyılla, İ. Ö. III. yüzyıl arasında yapıldıkları söylenebilir. Çalışma

henüz bitmedi. Zira, 27 Eylül'de daha altta bir zemin bulundu. Bu zemin
daha eski bir sunakla ilişkili olabilir.

3 NO.LU AÇMA EN GEÇ ARTEMiS SUNAGI'NIN
DOGUSUNDAKİ AÇMA (PLAN ÜZERİNDE 3 NUMARA İLE
GÖSTERİLEN)

Vıncent JOLIVET

Amaç: Apolion Sunağı ile çağdaş olan Artemis Sunağı'nın, Apollon
Sunağı'na göre batıya doğru çok kayma nedenlerini anlamak ve İ. Ö. II.
yüzyılın sonunda yapılmış olan bu sunağın ilginç yönünün, burada bulu
nan daha eski bir yapıdan kaynaklandığı savını incelemek.

3 No.lu Sunak'ın hemen doğusunda doğu-batı yönünde bir sondaj a
çıldı (9 m.x 1.50 m. ebatlarında) ve sunaktan öneeye tarihlenen hemen
hemen tüm durumda, taş ve döşeme taşlardan yapılmış bir taban bulundu.
Sondajın güneye doğru, yani Apolion Sunakı'na değin genişletilmesiyle,

bu tabanın, bu yapının etrafı yaklaşık kare planlı küçük anıtlada çevril-

•
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mişti. Bunların tümü 3 No.lu Sunak'ın güneydoğu ve doğusundaki alanı

kaplıyordu. Bu yapılar grubu ile Apolion Sunağı'nın kuzey kenarı ara
sında Louis Robert'in kazıları sırasında bulunmuş olan 25 No.lu kaide
vardır.

i 996 yılında bulunan bu uzun dikdörtgen temelin, Augustus Döne
mi'ne değin kullanıldığısanılıyor.

Bu sonuçlar, bize Artemis Sunağı 'nın çok batıda oluş nedeninin mi
marların burada bulunan daha eski anıtları koruma istemlerinden kay
naklandığını göstermektedir.

13 No.LUAÇMA: HEKATOMB'UNDÜZENİ

Klaros, sayısız metin ve yazılarda geçen kurban sunuları ya da
Hekatomb'un anlaşılmasınısağlayan tek antik kutsal alandır.

1988 yılından beri yürütülen araştırmalar, demir halkalı blokların

Apolion Sunağı önünde birbirine paralel dört sıra halinde, Artemis Suna
ğı önünde ise üç sıra halinde yerleştirilmiş olduklarını ortaya koymuştur.

Son araştırmalar, bu düzenlemenin, kuzey ve güney sınırlarının yaklaşık

50 m. uzunluğunda olduğunu göstermiştir. Ancak sorunlar henüz çözül
medi. Zira, dört sıradan üç sıraya geçme nedenleri ve Apolion Sunağı'nın

güneyinde saptanmış olan blokların düzensiz dizilişi gibi soruların sap
tanması gerekmektedir.

Eylül 1996 döneminde, Hekatomb'un birinci sırasının, en doğu

noktasının, Artemis Sunağı'nın güneybatı köşesine yaklaşık 1.50 m. u
zaklıkta son bulduğu anlaşılmıştır. Birinci sıranın batısında olan, ikinci
sıra ise, aynı şekilde bitmesine karşın, üç adet halkalı bloğun 3 No.lu
Sunak ile, üst üste konmuş olan sunaklar (6 No.lu) arasına yerleştirildik

leri anlaşılmıştır. Buna karşın, en batıda bulunan 3. ve 4. sıranın bitişleri

ni gösteren bir kıyaslama henüz bilinmemektedir.

Apolion Sunağı'nın güneybatısında yapılan çok sınırlı bir sondajla,
1. ve 2. sıralara ait olan doğu-batı yönünde halkalı bloklar gün ışığına

çıkarılmıştır.
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8 NO.LUAÇMA: 4A+DSONDAJINlN UZAT/Ml

Nuran ŞAHİN'

Amaç: Bu sektörde 1995 yılında bulunmuş olan doğu-batı yönündeki
geniş bir duvarın işlevini anlamak. Daha önceki sondajın doğusunda 4x4
m. ebatlarında bir sondaj açıldı.

Bu duvarın yapısının iki yüzünün muntazam bloklardan yapıldığı,

orta kısmının ise dolgu olduğu görüldü. Bu duvarın kuzey kenarında,

0.50 m. derinlikte büyük taş ve mermer parçalar arasında küçük taşlar

sıkıştırılarak yapılmış olan sağlam bir zemin bulunmuştur. Güney kena
rında ise, hiçbir zemin izine rastlanmadı. Stratigrafik incelemeler bu du
varın İ.Ö. Vi. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait olduğunu gösterdi. Bu duva
rın kutsal alanın Arkaik temenos duvarı olabileceği ileri sürülebilir.

9 ND.LUAÇMA: 4 B+C SONDAJININ UZATIMI

Stephane VERGER'

Bu sektörün 1995 yılı kazısında, batı kesiminde bir sıra halinde üç a
det kaideli stel1er bulunmuş ancak çıkartılmamıştı. Diğer taraftan, güneye
doğru Louis Robert'in kazıları sırasında ortaya çıkarılmış olan "X kaide
sini" Flacciler'in anıtlarındanyüksek bir yol ayırıyordu. Bu durumda, "X
kaidesi" ile Flacciler'in anıtları arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırmak

için 1996 yılında, açmanın bir metre batıya ve güneye doğru genişletil

mesi gerekiyordu.

Batı kenarında, iki dekret içeren kırık bir yazıt bulundu. Bu yazltı in
celeyen, Hautes Etudes'de profesör olan Ph. Gauthıer' e göre yazıt yakla-

*
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şık İ.Ö. III-II. yüzyıla tarihlenmektedir. Biraz daha güneyde, "X kaide
si"nin hemen yanında bir başka yazılı stel tüm durumda gün ışığına çıka

rıldı. Ancak yazıtın üzerindeki kalın kalker tabakası yazltın okunmasını

engellemektedir. Flacciler' in onur anıtları ile "X kaidesi" arasında bulu
nan dizi halindeki tahrip edilmiş temeller bu sektörün önemine ortaya
koymaktadır.

Bu sondajın batı sınırında kül tabakasının yeraldığı bir çöplükte çok
sayıda küçük boyda olpeler ve minyatür oenokhoe'lerin (üç yüzün üze
rinde eser toplandı) yanında birkaç adet tabak, kırık kotyle'ler ve
Hellenistik giysili Myrina Kourotrophoros tipine yakın, pişmiş toprak
figürler, "tapınak oğlanları" ya da eteği kaldırılmış küçük erkek çocuklar
bulundu. Bu eserlerin çokluğu ve varlıkları çok yakın bir noktada bir kült
yeri olasılığını gündeme getirmektedir.

Elde edilen sonuçlar bu açmanın batıya doğru genişletilmesini ge
rektirmektedir.
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BAYRAKLI KAZISI 1996

Meral AKURGAL*

1996 yılı Bayraklı Kazısı çalışmaları, 15.07.1996-13.09.1996 tarihleri
arasında T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlü
ğü'nün ödeneği ile gerçekleştirilmiştir i .

DOGU TERAS!

Athena Tapınağı'nın güneydeki ana girişi ile doğudaki yan girişi ara
sında S-V/I-3 karelerinde yer alan Doğu Terası açılmaya başlanmıştır

(Şekil: I). Tl Karesi'nde 8.07 m. seviyeden 6.50 m. seviyeye iniimiştir.

Buradan çok küçük boyutta M.Ö.6. yüzyılın ortalarına ait tabak parçaları

ve 6 cm. boyunda, 1.7 cm. kalınlığında bronz bir aslan protomu ele
geçmiştir. M.Ö.6. yüzyılın başına ait olan aslan, Geç Hitit ve Assur etkisi
taşıyan tipte, geç bir örnektir.

* Doç. Dr. Meral AKURGAL,Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere
iZMiR
1996 Bayraklı Kazısı'nda, İstanbul TürbelerMüzesi Müdürlüğü'nden Sevda Çetin, bakaulık
temsilcisiolarak yer almıştır. Anadolu üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi ve Ar
keoloji Bölümü'ndenÖzgürKöylü, Özgür Türker, ZeynepDögen, Dokuz Eylül Üniversite
si, Güzel Sanatlar Fakültesi Seraınik Bölümü'nden Uzman Füsun Uludinç ile birlikte
Nurgül Balaç, Mümine Özdemirağ, ZeynepMutlu talebe ve Hulusi Kaya Bayraklı Kazısı'na

restoratör olarak katılmışlardır.
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Doğu Teras'ın VV/i Karesi'nde bulunan 76 m. uzunluğunda ve i m.
yükseklikteki podyum duvarında, 8.07 m. - 5.40 m. seviyedeki tabana
iniidi (Resim: I). İki devir gösteren 2.67 m. yükseklikteki duvarın 9 m.
uzunluktaki bölümü gün ışığına çıkarıldı. Duvarın doğu ucu, tapınağın

yan girişinin duvarına (G2-D38 koordinatlarında) dayanmaktadır. Batı

ucun ne biçimde devam ettiği henüz kesinlik kazanmamıştır. Çünkü bu
rada aynı zamanda Athena Tapınağı Oryantalizan podyumunun doğu

bölümü bulunmaktadır (KI-D28 koordinatları). Bu bölgeye tapınağın ana
girişinden sonra sağa doğru çıkan bir rampa ile ulaşılmaktadır. Rampanın

kaldırılması hiç bir şekilde söz konusu değildir.

Kronolojik bakımdan iyi bir stratigrafi veren bu açmada ele geçen
seramikler arasında, 8.00 m. seviyeden itibaren M.Ö.7.yüzyıl son dörtlü
ğüne ait bir dinos ve kuşlu kase parçaları (Resim: 2,3) ile tabanda bulu
nan M.Ö.7. yüzyılın ilk yarısına ait oinochoe (Resim: 4), skyphos (Re
sim: 5) ve krater (Resim: 6) parçaları dikkati çekmektedir. Bu verilere
göre Geç ya da Sub Geometrik Dönem'e ait olan söz konusu 9 m. lik
podyum duvarının, Geç ve Sub Geometrik Dönem tapınak yapısı ile olan
bağlantısı önümüzdeki yıllarda araştırılacaktır.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Antik kentin üç ana bölgesinde:

i) M.Ö.7. yüzyıl Toplantı Megaran'u,

2) Athena Caddesi'nin kuzeyindeki M.Ö.7. yüzyıla ait plaka taş dö
şeli yol,

3) Athena Tapınağı'nın önündeki alan olmak üzere restorasyon ça
lışmaları yapılması programa alınmıştır.
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Bu program çerçevesinde 1996 yılında M.Ö.630 tarihlerine ait olan
Toplantı Megaronu'nurı" duvarları restore edilmiştir (Resim: 7). Megaron
dıştan dışa 11.22 x 6.50 m. boyutlarında olup, 72.93 metrekarelik bir alanı

kaplamaktadır. 1975 yılında ortaya çıkarılan megaronun doğu duvarında

ki üç taş blok in situ'dur3 Taş bloklar 48 x 48, 50 x 48 ve 52 x 48 cm.
boyutlarındadır. 50 cm. kalınlıktaki duvarın iç yüzü ise poligonal taşlarla

örülmüştür. Megaronun beden duvarları, orijinal bloklardan alınan ka
lıplardan üretim yapılarak ortaya konmuştur" (Resim: 8).

Bayraklı Höyüğü 20 yıl öncelerine kadar, eteklerinde yer alan geniş

düzlükler ile birlikte 120-140 dönümlük bir alanı kaplamakta idi. Eski
Çağ'da küçük bir yarımadacık olan bu tepecik, kuzey yönünden kara ile
bağlantılı idi. Bugün bu büyük araziden geriye kalan antik kentin yer
aldığı 70 dönümlük höyük, Bayraklı'daki yerleşim alanları içerisinde a
deta sıkışmıştır. Antik kent yoğun ve düzensiz yerleşimin aşırı fıziksel

tahribatına maruz kalmaktadır. Bu yıl kentin doğu etekleri, kazı sezonu
bitiminden sonra Karşıyaka Belediyesi'nce tekrar tel örgülerle sağlam

laştırılmıştır.

2 Ekrem Akurgal, "Batı Anadolu'da Konut, Yerleşme ve Kent Planlaması (M.Ö. 3000-30)"
Tarihten Günflmüze Konııtve Yerleşme. Tarih Vakfı 1996. s. 127-128 Resim: 16.

3 Meral Akurga!, "Bayraklı Kazısı, 1995",XJ07I Kazı Sonuç/an Top/antısı II. Arıkara 1996. s.
32 Resim 1.

4 Megaronun restorasyon çalışmaları İzmir Ticaret Odası'nın sağladığı destek ile gerçekleşti

rilmiştir.
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Resim 1: Athena Tapınağn. Doğu teras pndyum duvarı

Resim 2: Dinos parçalan. Erken Oryantali
zan Dönem
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Resim 3: Kuşlu kase parçalan. M.Ö. 7. )'ÜZ

yıl, sou dörtlük

Resim 4: Oinoclıoe parçası. M.Ö. 7. yüzyılın ilk yansı



Resim 5: Skyphos parçaları, M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısı

Resim 6: Krater parçası. M.Ö. 7. yüzyılın İlk yarısı

761



Resim 7: Toplantı Mega..onn. M.Ö. 630

Resim 8: Toplantı Megaronu. Restorasyon sonrası
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1996 YILI PHOKAIA KAZı ÇALIŞMALARI

Ömer ÖZYİ(;iT*

Üçüncü dönem Foça kazılarının sekizinci çalışma mevsimi olan
1996 yılı çalışmaları, 30.6.1996-26.12.1996 tarihleri arasında yapılmış

tır '. 1996 yılı çalışmaları, Phokaia'nın genellikle Arkaik Dönem'i üzerine
yoğunlaşmıştır. Yapılan kazılarda özellikle Arkaik Dönem'e ait yapı ka
lıntıları ortaya konulmuştur. Phokaia' da yaptığımız kazı çalışmalarını

başlıca üç grupta toplayabiliriz";

* Prof.Dr.Ömer ÖZYİÖİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı, Bornova-iZMİR

Anıt1ar ve Muzeler Genel Müdürlüğü, kazı çalışmalarında bakanlık temsilcisi olarak İzrnir

Müzesi'nden Arkeolog Hikmet Ortakaya'yı görevlendirmiştir. 1996 yılı çalışmalarının öde
neği, Kültür Bakanlığı vebirtakıın özel girişimciler tarafından karşılanmıştır.Tariş Genel
Müdürlüğü, Martı Denizcilik Taşıma A.Ş. adına sahibi Levent Karaçelik. YavuzTatiş ve
Volkan Sucukçu'ya yardımları nedeniyle teşekkür ederim.

2 1996 yılı çalışmalarmda Gamze Özbütev, Mustafa Acar, Sabri Arıcı, Sabriye Çıbuk, Tayfun
Selçuk ile Esin Aksoy ve H. Ertan Aksoyarkeolog olarak görev almıştır. Arkeolog Nur
Tozkoparan ise Phokaia adalarında yüzey araştırmalarında bulunmuştur, Ayrıca Yüksek
Mimar- Restorasyon Uzmanı Ercüment Kuyumcu daçalışmalarda bulunmuştur. Küçük eser
onarım çalışmaları, Heykcltraş Zafer Dağdeviren tarafindan yapı1nuştır. Mimari çizimler
Mustafa Acar, Tayfun Selçuk ve Özgür Gökdemir tarafindan gerçekleştirilmiştir. Kazı ça
lışmalan Ege, Anadolu ve Akdeniz üniversitelerinin konuyla ilgili bölümlerinden yaklaşık

40 öğrenciyle yürütülmüştür. Herkese çalışmalanndan ötürü teşekkür ederim. Mozaikresto
rasyonunda ise, Arkeolog - Restoratôr Samim Şişmanoğlu çalışmalarda bulunmuştur.
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1) Antik Kent Merkezindeki Kazı Çalışmaları

1- Phokaia Adalarında Yapılan Araştırmalar

2- 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda Yapılan Kazı Çalışmaları

1) Antik Kent Merkezindeki Kazı Çalişmaları (Çizim: 1)

Foça modern yerleşimi içinde Fevzipaşa Mahallesi, 189. Sokak ve
yanındaki büyük meydanın bir bölümü 1992,1993 ve 1995 yıllarında

kazılmış ve Phokaia antik kentinin Arkaik Dönem'den Roma Dönemi'ne
kadar olan katmanları ortaya çıkarılmıştr'. 1996 yılında da 1995 yılında

kazılan açmaların en kuzeyinde yer alan H4, G4-5, F4-5 açmalarında

çalışılmıştır. Bu açmaların kazıların başlamasından önceki deniz yüksek
likleri 2.91-3.00m. arasında değişmektedir. Bu açmalarda yapılan kazıla

rın sonucunda İ.S.2.yüzyllda kullanılmış olan avlulu bir evin bir bölümü
ortaya çıkarılmıştır. Bu evin güneyodalarından birinin tabanında çok
güzel bir mozaik bulunmuştur (Resim: 1). Büyük bölümü F4-5 açmaları

na rastlayan ve renkli tesseralardan oluşturulmuş bu mozaik, oldukça iyi
bir durumda ele geçirilmiştir (Resim: 2). Mozaik tabanın denizden yük
sekliği, 2.10-2.17 m. arasında değişmektedir. Mozaik döşeme, iç uzunlu
ğu 5.10 m., iç genişliği ise 3.30 m. olan odanın bütününü kapsamaktadır.

Mozaik süslemeli bölüm kuzeyde yer almakta ve güneyi ise beyaz renkli
tesseralardan yapılmıştır; bu nedenle mozaik belki de bir yatak odasının

tabanına aitti. Mozaiğin renkli tesseralarla yapılmış süslemeli bölümünün
çevresi, üçgenlerle çevrelenmiştir. Mozaiğin iç bölümünde ise saç örgüsü
bezemeleri ile çevrilmiş kare biçimli 12 adet panel içersinde Dionysos ile
ilgili maskeler (Resim: 3) ve değişik türdeki kuşlar (Resim: 4,5) yer alır.

Bu odaya giriş odanın kuzeydoğusunda idi. Bu odaya ait eşik taşı ise,
denizden 2.19 m. yükseklikte ele geçmiştir. Bu kapı, taş döşeli bir avluya
açılmaktaydı. Ne yazık ki avlunun taş döşemeleri iyi korunamamıştır.

Avlunun doğusunda ise G 4 Açması'nda, denizden 2.28 m. yükseklikte

3 Ö.Özyiğit, Xl/Kazı Sonuçları Toplantısı, II, Ankara ı 994,20-21, Resim: 2 ı -22; Aynı yazar,
XVI. Kazı Sonuçlan Toplantısı, I, Ankara 1995,432-437, Çizim: 5, Resim:7-12, 19-20;
XVIII. Kazı Sonuç/an Toplantısı, II. Ankara 1997,1-4,Çizim: 1,Resim: 1-7.
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başka bir eşik taşı ele geçirilmiştir. Buradan da horasan tabanlı başka bir
odaya girilmektedir. H4-5, G4-5 açmalarında yer alan bu horasan taban
ise denizden 2.22-2.27 m. yükseklikte idi. Yine bu eve ait başka bir oda
nın horasan tabanı ise H4 Açması'nda 2.34 ın. yüksekliğinde bulunmuş

tur.

Mozaiğin güney duvarının hemen dibinde 1.88 m. düzeyinde dokuz
ayrı güveç kap bulunmuştur (Resim: i ,6). Bu güveç kapların çoğu ka
pakla kapatılmıştır (Resim: 7). Bu kaplardan yalnız biri 28x28x3.3 cm.
boyutlarındaki pişmiş topraktan yapılmış bir taban tuğlası ile örtülmüştür.

Üzerinde parmakla yapılmış süslemeler bulunan bu taban tuğlası da gü
veç kaplar ile aynı zamandan olmalıdır. Tüm kapların içerisinde yanık

küller bulunmuştur. Yani söz konusu olan avlulu evin ortadan kalkma
sından sonra nekropolis olarak kullanılmıştır. Güveç kapların biçimi ne
deniyle bu gömüler", ı.s. 3. yüzyılda yapılmıştır. Buna göre mozaikli
evin tarihi, t.s. 3. yüzyıldan önce olmalıdır. Öte yandan mozaikli tabanın

üzerinde İ.S. 3. yüzyıla ait kaba mutfak kabı üretimi yapan atölyenin
çöplüğü bulunmuştur. Bu durum bize İ.S. 2. yüzyıldan sonra bu alanın

iskan edilmediğini göstermektedir. Nitekim buradaki açmaların en üst
yüzeyinde de İ.S. 6. yüzyıla ait terra sigillata çöplüğü ele geçirilmiştir.

Bu açmaların güneyinde kalan büyük Bizans yapısı ise, ı.s. 6. yüzyıldan
sonra bu alanın yeniden iskan edildiğini göstermektedir. Bu kronoloji,
aynı zamanda renkli ve figürlü mozaiğin tarihlenmesi konusunda da ö
neme sahiptir.

2) Phokaia Adalarında Yapılan Araştırmalar

1996 yılı kazı mevsiminde Plinius'un sözünü ettiği' Foça önlerindeki
İncir Adası, Fener Adası, Orak Adası, Hayırsız Ada, Metalik Ada ve İn

giliz Burnu ile İncir Adası arasındaki küçük kayalık biçiminde olan ada-

4 H.S.Robinson,Poltery o/The Roman Period TheAthenain Agora V, Princeton,New Jersey
1952, K52, K95-96,K93, Lev. 13-14.

5 Plinius,N.H. V 138.
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cıkta yüzeyaraştırmaları gerçekleştirilmiştir". Foça'nın İngiliz Burnu ve
Kale Burnu gibi denize uzantıları ile karşısında bulunan adalar, limanı

daha korunaklı bir duruma getirmiştir. Bu adalardan Fener Adası'nda

(Oğlak Adası) 19. yüzyıla ait fenerle ilişkili yapı kalıntıları saptanmıştır.

Ayrıca bu zamana ait seramik parçaları da bulunmuştur; ancak daha es
kiye giden malzeme ele geçirilememiştir. Hayırsız Ada'da ise az sayıda

Roma Dönemi'ne ait terra sigillata seramik parçaları bulunmuş olup,
herhangi bir mimari kalıntıya rastlanılmamıştır. Metalik Ada ile İncir

Adası ve İngiliz Burnu arasında kalan küçük adada ise yine herhangi bir
arkeolojik buluntu ele geçmemiştir.

Foça adalarında önemli arkeolojik buluntuların yer aldığı adalar, İn

cir Adası ile Orak Adası'dır. İncir Adası'nın doğu kıyılarında, yani
Phokaia'ya bakan bölümünde deniz kıyısında yoğun olarak Hellenistik,
Roma ve Geç Roma Dönemi'ne ait seramik parçalarına rastlanmıştır.

Arkaik ve Klasik Dönem'e ait seramik, çok az sayıda ele geçmiştir. Antik
Döneme ait bu seramik parçalarının yoğunluğu, adanın bu kesiminin
Antik çağ'da uzun bir süre kullanıldığını göstermektedir", Şimdi çam
ağaçlarıyla kaplı bulunan İncir Adası'nın bu doğu kıyılarında çok sayıda

önemli kü!t yerleriyle karşılaşılmıştır (Resim: 8). Bu kayalıklarda nişlerin

bulunması, adak eşyalarını koymak için çok sayıda sekilerin yer alması

(Resim: 9), ayrıca bu nişlerin ön tarafında kayalara oyulmuş havuz (Re
sim: l O) ve çanakların bulunması (Resim: 11), Anadolu'nun Ana Tanrı

çası' nı akla getirmektedir. Hele bunlardan birinin ortasında 60x60 cm.
ölçülerinde bir nişin içerisinde 55 cm. yüksekliğinde bir Kybele kabart
masının varlığı, İncir Adası'ndaki tapımların Ana Tanrıça ile ilgili oldu
ğunu göstermektedir (Resim: 12,13). Öte yandan bu kaya tapım alanları

nın tümünün doğuya bakması da tapınakların yön geleneğiyle ilgili ol
malıdır.

6 Foça önlerindeki adalarda yapılan yüzey araştırmalan. Arkeolog Nur Tozkoparan'ın dene
timinde yapılmıştır.

7 F. Sartiaux, bu ada üzerinde tahrip edilmiş bir kilisenin temellerinden başka bir kalıntıya

rastlamadığından ve burada bir kalıntının toprak tabakasının kayaların üzerini örteıneyecek

kadar İnce olması nedeniyle bulunmasının muhtemelolmadığından söz etmektedir:
F.Sartiaux, Eski Foça, İzmir 1952 (S.Yurdkoru'uun" Foça Tarihi" ekiyle), 29.
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Titus Livius'un sözünü ettiği Bakkheion (Bacchium) Adası'run" bir
görüşe göre Athena Tapınağı'nın bulunduğu yarımadanın olduğu sanıl

mıştır. Titus Livius'un yazdıkları yanlış yorumlanarak bu adanın karayla
birleşerek yarımada biçimine dönüşmüş olduğu sonucuna varılmıştır". Bu
adadan Plinius da Bacchina olarak söz etmektedir'". İkinci dönem Foça
Kazıları sırasında 1952-1955 yılları arasına rastlayan bir zamanda yarı

madanın ada mı, yoksa yarımada mı olduğunu saptamak amacıyla kıs

takta sondaj yapılmış ve 1.60 metre derinlikte kum tabakası bulunarak bu
noktanın Roma Dönemi'nde deniz olduğu sonucuna vanlrmştır!'. Ka
nımızca bu kum tabakaları dağlardan gelen derelere ait olmalıdır.

Sartiaux'nun kazıları sırasında da jeoloji araştırmaları için birtakım son
dajlar yapılmıştır'". Sartiaux, Titus Livius'un metinlerinde karışıklık ol
duğundan söz ederek, kayalık bir ada olan Hagios Giorgios Adası'nın

(İncir Adası) hiç bir zaman yapılarla kaplı olamayacağını ifade eder; bu
nedenle Sartiaux bu adanın Livius'un tapınaklar ve heykellerle süslü
Bakkheion Adası olamayacağı görüşündedir'". Oysa Titus Livius
Bakkheion Adası'nın yerini bize açık olarak göstermiştir. Livius bu ada
nın Phokaialıların kentine yakın olduğundan, tapınak ve heykellerle zen
gin bir biçimde süslendiğinden, ayrıca Romalıların donanmayla
Phokaia' dan adaya dönecekleri kadar bir uzaklıkta olduğundan söz et
mektedir l 4

Yapılan araştırmalarda İncir Adası'nda çok sayıda kayalara
oyulmuş kutsal alan bulunmuştur. Kanımızca Titus Livius'un sözünü
ettiği Bakkheion Adası, bugünkü İncir Adası olmalıdır; çünkü bu ada,
L" , k d 15
ıvıus un tanımına uyma ta ır .

8 Livius, XXXVII, 21.
9 P.Sartiaux, Eski Foço, 8,12.
10 Bkz.Dipnot 5.
i i E. Akurgal, " Foça Kazılan ve Kyıne Sondajları ", Anatolia i (1956), 33-34.
12 F. Sartiaux,"Nouvelles recherehes sur le site de Phocee ", Comptes Rendus Acad. Inscr. et

Belles Lettres (1921),122 vd.
13 Ibid. 127-128.
14 Bkz.Dipnot 8.
15 19. yüzyılda Hagios Giorgios (St.Georges) Adası olarak isimlendirilen bu ada, eski hari

taIarda da Bakkheion olarak adlandırılır: APapadopoulos (Keraıneus), Phokaika. Isteriki
koi Topographiki Me/eti, Smyma 1879 (Sondaki G.Weber'in haritası).
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Orak Adası Phokaia'nın en büyük adasıdır. Batısında Siren Kaya
lık/art olarak isimlendirilen rüzgarın ve denizin biçimlendirdiği olağa

nüstü güzelliğe sahip volkanik kaya oluşumları bulunur. Bu alanda deni
zin içerisinde ve kıyısında Akdeniz Fakları'nın (Monacus monacus) ya
şadığı mağaralar vardır. Adada Klasik Dönem'den Geç Roma Döne
mi' ne kadar yaklaşık bin yıllık bir zamana yayılan seramik parçalarına

rastlanılmıştır. Adanın doğusunda deniz kıyısında üç ayrı alanda kesile
rek işlenmiş kayalar, taş ocaklarının varlığını göstermektedir (Resim:
14). Deniz içerisindeki çok büyük havuz biçimindeki oluşumlar da yine
taşların kesilerek alınması sonucunda oluşmuştur (Resim: l5)ı6 İncir

Adası'nda da böyle oluşumlar vardır. Kybele kutsal alanlarının birçoğu

antik çağda daha geç zamanlarda taş ocağı olarak kullanılmıştır. Taş ke
simi sonucunda oluşan havuzlar ile kutsal alan için su toplama havuzları

birbirlerinden çok farklıdır. Orak Adası'nın doğusunda üçüncü büyük
alanın taş ocağı olarak kullanılmasından önce Tanrı Kadın Kybele'nin
tapım yeri olduğunu sanıyoruz (Resim: 16). Bu alanın tam ortasında otu
rur durumda yaklaşık 5 m. yüksekliğindeki bir kadına benzer oluşumun,

Kybele'nin heykel biçimindeki büyük bir kabartmasını tasvir ettiği kanı

sındayız (Resim: 17). Başı ele geçmemiş olup, tüf taşının dayanıksızlığı

nedeniyle iyi korunmamıştır; bu nedenle izleyicilerin, tasviri ilk bakışta

seçebilmeleri oldukça zordur. Gerek bu heykel biçimindeki büyük ve
yüksek kabartına, gerekse İncir Adası'ndaki Kybele kabartmasının bu
lunduğu nişin büyüklüğü ve stili, kayalara oyulmuş kutsal alanların ol
dukça eskiye gittiğini, Arkaik veya Klasik Dönem' de oluşturulduğu iz
lenimini vermektedir. İleride yapılacak kazılarla daha kesin tarihIemeler
yapılabilecektir.

16 Fransa'nın güney kıyılanndaki La Couronne antik taş ocaklarını bana gezdiren H'Ireziny
ve Lchausserie-Lapree've burada teşekkür ederim. Foça'da İncir ve Orak adalarındaki antik
taş ccaklan, Fransadakilere benzerlik göstermektedir; ancak Kybcle tapımı ile ilgili özel
likler, Fransa'dakilerde bulunmamaktadır. La Couronne'daki taş ocaklan için: PTrausset ve
R. Guery, " Lcs carrieres antiques de la Couronnc ", Quatneme ceııtenaire de i 'union des
trais qııartiers de Martigues, Marseille 1981, 55-71; ROuery, G.Hallier, P.Trousset, " Des
carrieres dela Cauranııe aux vestiges de la Boursc: Techniques d'extraction et de
constnıction ",Acıes dıı colloqııe du G.f.S. {Aix-en-Provence. 21-25 octobre 1982), Aix-en
Provence 1985,25-52.
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Phokaia'da daha önceki yıllarda yapılan araştırma ve kazılarda

Kybele ile ilgili tapım alanlarının olduğu saptanmıştı. Nitekim 1993 yılı

kazı çalışmaları sırasında Athena Tapınağı'nın kuzey yamacında, deniz
kenarında bulunan kaya tapınağı, limanın hemen yanında yer alıp, Tanrı

Kadın Kybele'ye ait olmalıdır'", Kazı sonrası bu alan düzenlenerek ser
gilenmiştir. Yamacında antik tiyatronun bulunduğu Değirmenli Tepe'nin
üzerindeki Kybele Kutsal Alanı önceki yıllarda yayınlanrruştı'". Ayrıca

1993 yılında sit alanı çalışmaları sırasında Foça'mn güney yamaçlarında

Akkayalar yöresinde birtakım kayalara oyulmuş kutsal alanlar saptan
mıştır. Öte yandan Foça' nın yaklaşık yedi kilometre doğusunda bulunan
ve Taş Kule diye adlandırılan kayaya oyulmuş Pers Mezar Amtı'nın ya
nındaki su toplama havuzları, yine bir kült ile ilgilidir. Ayrıca Arkaik
Dönem surlarının temellerine ait kayalara oyulmuş yatak izlerinin çok iyi
korunduğu Altın Mağarası Tepesi'nde de niş içerisinde Kybele kabart
maları vardır. Bütün bunlar Kybele tapımının Phokaia'da oldukça yaygın

olduğunu göstermektedir. Öte yandan Phokaia'mn kolonilerinde Marsil
ya ve Velia'da ele geçen Kybele'ye ait naiskos içerisinde Kybele ka
bartmalarının benzeri Phokaia'da da bulunmuştur". Kybele tapımı,
Phokaialı denizciler tarafından Arkaik Dönem'de Phokaia'nındeniz ötesi
kolonilerine götürülmüş olmalıdır. Kybele tapımının deniz yoluyla çok
uzaklara taşınması ve Phokaia'da birçok Kybele Kutsal Alam'nın deniz
kıyısında yer alması, Kybe1e'nin deniz ile ilişkisini ortaya koymaktadır.

Deniz Phokaialılar için. çok önemlidir. Denizle olan ilişkiler,

Phokaialıların yaşam biçimini oluşturmuştur; bu nedenle önem verdikleri

17 Ö.Özyiğit, XVI. Kazı Samıç/arı Toplantısı, 1,426-432.
18 E.LaııgIatz, Die kulturelle und kunstlerische Hellenisierımg der Kitsten des Mittelmeeres

durh die Stadt Plıokaia, 1966,21; aynı yazar, AA 84,1969,377 vd. Res. LO-LL; F.Naumamı,
Die Ikonographie der Kybele in der phrygischen und der griechischen Kunst. Istanbuler
Mitteilungen, Beiheft 28, Tübingen 1983,153-155, Lev.20.

19 F.Salvİat," Sur la religion de Marseille grecque ", Marsetlle grecque et la Gaııle, ettides
massalietes 3 (1992),147 vd.; Ö.Özyiğit, XVI. Kazı Sonuçlan Toplantısı, I, 431 Ve dipnot
12-13; J.P.Morel, " Phocee et ses colonies d'occideııt ", Phocee et la Fondaıton de
Marsetlle. Marsellle 1995,26 vd.
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Tanrı Kadın' a deniz kıyısındaki kutsal alanlarda tapınılması da son
derece doğaldır".

3) 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 'nda Yapılan Kazı Çalışmaları

Foça' da 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı' nda 1996 yılı kazı mevsi
minde üç ayrı yerde çalışılmıştır:

A) Megaran Alanı Kazı Çalışmaları

İsmetpaşaMahallesi 19 pafta, i 02 ada, 23 No.lu parselde 1995 yılın

da kazılmaya başlanan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bitirilemeyen
kazılara 1996 yılı kazı mevsimi içerisinde devam edilmiş ve çalışmalar

15 Temmuz - 3 Eylül 1996 tarihleri arasında gerçekleştirumiştir".

1996 yılında İ.Ö.7. yüzyılın sonlarına tarihlenen megaronun batısın

da, yani önünde D1 ve D2 açmalarında kazılar yapılmış ve önemli so
nuçlar elde edilmiştir. D2 Açması'nda denizden 1.02 m. yükseklikte ele
geçen duvar, megarondan daha önceki bir zamandan, olasılıkla

Subgeometrik Dönem' den olmalıdır (Resim: 18). Bu, parselde ele geçen
en eski duvar olup, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Bunun üze
rinde ise kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve üst düzeyi 1.51 m. olan
diğer bir duvar ise, bugünkü modern caddenin altında kalan bir yapıyla

ilgili olmalıdır. Bu duvarın İ.Ö. 5. yüzyılın son çeyreğinde etkinlik göste
ren kiremit ve seramik atölyesine ait olduğunu sanıyoruz.

CL, DI ve D2 açmalarında büyük bir çöplük ele geçmiştir (Resim:
19). Bu çöplüğürı Arkaik Dönem megaronunun güneybatı köşesini tahrip
etmiş olduğu saptanmıştır.İ.Ö.5. yüzyılda megaron alanının nekropolis
olarak kullanılmasından sonra, İ.Ö.420 yıllarından itibaren kiremit ve
seramik atölyesi tarafından kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. DI Açma-

20 İda Dağı'nın denize bakan eteklerinde ve Kyzikos'ta Kybele, denizlerin hakimi olarak tapı

nun görmüştür. BugünLondra'da British Museum'da saklanan, Erdek çevresinde bulunmuş

bir denizeiye ait adak steli, bize bu konuda bilgi vermektedir: A.Conze, ANI XVI (1891),
191-193;

21 Ö.Özyiğit, XVIII. Kazı Sonuç/an Toplantısı, n, 5-9, Çizim: 2-5, Resim: S-15.
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sı'nda atölyenin çöplüğü için antik dönemde büyük bir çukur açılmıştır

ve bu çukur bugünkü deniz düzeyine kadar kazılmıştır. Çöplüğün altında

bozuk ve kırık çatı kiremitlerinin olması, bunun üstünde ise seramik a
tıklarının bulunması, atölyenin önceleri kiremit ürettiği, daha sonra da
üretimini pişmiş toprak kapların yapılmasına çevirdiği sonucuna bizi
vardırmaktadır. İ.Ö. 420 yıllarından belki de İ.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısına

kadar etkinlik gösterdiği kanısındayız. Ele geçen kırmızı, kahverengi ve
siyah firnise sahip çatı kiremitlerinin İ.Ö. 420 yıllarından İ.Ö. 4. yüzyılın
ortalarına kadar üretilmiş olmalıdır. İ.Ö. 5. yüzyılın son çeyreği ve 4.
yüzyılın başlarında 65x57 cm. ölçülerinde stroter (Resim:20) üreten a
tölye, kanımızca İ.ÖA. yüzyılın başlarından itibaren üretim değişikliği

yaparak fırım yenilemiştir. Çöplük içerisinde kiremit parçalarının arasın

da fırın ızgarasına ait tuğlaların bulunmuş olması, bu durumu kanıtla

maktadır (Resim: 21). İ.ÖA.yüzyılın ilk çeyreğinden aynı yüzyılın ortala
rına kadar olan zamanda ise stroter boyutlarında değişim olmuş ve u
zunluk 3 cm. artarak 68 cm. ye ulaşmıştır. Stroterlerin eni ise yine 57 cm.
de kalrmştır'". Fırın ızgara parçaları, iki farklı uzunluktaki stroter yığınla
rı arasında ele geçmiştir. Bu durum da bize fırındaki onarım işleminin,

stroter boyutlarındaki yeniliğin olduğu sırada gerçekleştiğini gösterir.
Genellikle stroter üreten ve kalypter üretimini ise oldukça az tutan bu
atölyenin çöplüğünün daha üst düzeylerinde yoğun olarak seramiklerin
bulunması, atölyenin belli bir zamandan sonra üretimini değiştirerek yal
nız seramik ürettiği kanısı uyandırmaktadır. Bu atölyenin İ.Ö. 4. yüzyılın

ikinci yarısında seramik ürettiğini ve İ.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısında da ü
retimini sürdürrnüş olduğunu görmekteyiz. Bu seramikler genellikle kaba
seramik olup, mutfaklarda kullanılan çeşitli pişirme kaplarına ait form
lardır. Bu çöplüğün önemi, Erken Hellenistik Dönem'in Phokaia kaba
seramik üretimini tanıtması ve seramik kronolojisine katkıda bulunması

yönünden dikkate değerdir.

22 Çatılardaki kiremitlerin aktarımı sırasında ölçüsü değişen yeni kiremitlerin eski kiremitlere
uygunluk sağlaması amacıyla, stroterlerin hem enlerinde hem boylannda aynı anda deği

şiklik olmaz. Önce biri daha sonraki bir zamanda da diğeri değişir. Bununla ilgili olarak
bkz.: Ö.Özyiğit, "Alaturka Kiremidin Oluşuınu",Arkeolojive Sanat Tarihi Dergisi, V, İzmir
1990,149-179, Lev. XXXV-XLII.
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Megaronun kuzeyinde yapılan kazı çalışmalarında da avluya ait taş

döşeme izlerine rastlanılmıştır (Resim: 22). 260 m-lik bu parselde 1995
ve 1996 yıllarında yapılan kazılarda Phokaia'nın Arkaik Dönem yerleşi

mi ve Erken Hellenistik Dönem kaba seramik kronolojisi üzerine önemli
sonuçlar elde edilmiştir.

B) Atatürk Mahallesi 30 L-llI d Pafta, 1577 Ada, 4-5 Parselde Ya
pılan Kazı Çalışmaları (Çizim: 2)

Foça'nın Atatürk Mahallesi'nde ve güneyinde kalan yamaçta,
Akkayalar yöresinin kuzeydoğusunda yer alan bu kazılar, 21 Ekim 1996 
26 Aralık 1996 tarihleri arasında yapılmıştır". Her iki parsel de yaklaşık
olarak aynı büyüklükte olup, yaklaşık 20 m. genişliğinde ve 26 m. uzun
luğundadır. Her biri 520 m-lik bir alana sahip bu parseller, güney-kuzey
doğrultusunda bir yamaca uzunlamasına yerleşmiştir. Çalışmalar sırasın

da 4 No.lu parselde sekiz, 5 No.lu parselde de bir adet açma kazılmıştır.

Bu açmalar, önceleri sondaj biçiminde başlamış; buluntuların yoğunlu

ğuna göre genişletilerek değişik boyutlarda kazılmıştır. Açmalar arasın

da köprüler bırakılmaya da özen gösterilmiştir. Çalışmalar 4 No.lu par
selde buluntuların çokluğu nedeniyle yoğunlaşmıştır. Genellikle 5x5 m.
ölçülerindeki kareler içerisinde aralarında köprüler bırakılarak kazılan

açmalar, daha sonra buluntunun konumuna göre birbirleriyle birleştiril

miştir. Parsellerin yamaçta bulunması nedeniyle kazılan açmaların kuzey
ve güney kenarları arasında oldukça büyük bir düzey farkı bulunmakta
dır.

Yapılan kazılarda 1577 ada, 4 parselde antik Phokaia yerleşiminin en
eski seramik malzemesi bulunmuştur. Bu seramik malzeme, İ. Ö.II. bin
yıla aittir. İ.Ö. 1. binin ilk yarısından, üç ayrı döneme ait mimari saptan
mıştır. Böylece bu alanda yapılan kazılar, şimdilik Phokaia'nın belki de

23 1994 yılı yaz aylannda İzmir Arkeoloji Müzesi arkeologlanndan Neşide Gencer tarafından

söz konusu parsellerde yapılan sondajlarda birtakım önemli buluntulann çıkması üzerine.
konu birrapor ile İzmir 1Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlü
ğü'ne iletilmiş ve bumüdürlüğün 16.11.1994 gün ve 1616sayılı yazısına dayanarak Koruma
Yüksek Kurulu'nun 338 sayılı ilke kararına göre bilimsel nitelikli kazılar gerçekleştirilmiş

tir.
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ilk kez bu noktada kurulduğunu göstermektedir. Buna göre söz konusu
parselde dönemlere göre yapı katmanlarınıaşağıdakigibi sunabiliriz:

İ. Ö. LI. Bin Yerleşimi

Bu açmada ilk kez en eski seramik parçaları, 1994 yılı kazılarında i
No.lu Açma'da saptanmıştır. Deliksiz kulplu kaselere ait bu parçalar,
Prof. Dr. Hayat Erkanal tarafından İ.Ö. 18. ve 17. yüzyıllara

tarihlenmiştir. Yine 8 No.lu Açma'da yapılan bir sondajda denizden
4.64-4.14 m. düzeyleri arasında Protogeometrik, Myken(?) ve II. bine
gidebilecek malzeme ele geçirilmiştir; ancak daha aşağı katmanlara ini
lemediği için İ.Ö. II. bine ait yapı kalıntılarına rastlanılamamıştır.

Geometrik Dönem Yerleşimi

Bu yüzyıla ait yerleşimin kalıntısına 7 ve 8 No.lu açmalarda rastla
nılmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 2,5 m. uzunluğunda ele
geçen bir duvar parçası tek taş sırası olarak korunmuş olup, şimdiye dek
Phokaia' da ele geçen en eski duvardır. Küçük boyutlu taşların toprak
harcı ile tutturulmasıyla oluşturulmuştur. Bu duvar parçası deniz düze
yinden 4.85 m. yükseklikte bulunmuş olup, açmaların batısında kalan
İ.Ö. 6. yüzyıla ait bir savunma duvarının altına doğru girmektedir. Duva
rın alt düzeyinde İ.Ö. 8. yüzyıldan öneeye ait seramikler ele geçmiştir.

Üstünde ise 7. yüzyıla ait seramikler bulunmuştur; bu nedenle bu duvar
İ. Ö. 8. yüzyıla ait olmalıdır. Bu yapı katmanı, olasılıkla sonraki tabakanın
oluşumuna, yani İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiş olma
lıdır.

Arkaik Dönem Yerleşimi

Açmalarda görülen en büyük mimari, Arkaik Dönem'e aittir. Bu za
mana ait kuzey-güney doğrultusunda aynı düzeyde iki yapının kalıntıları

korunmuştur. İ.Ö.7. ve ô.yüzyıllarda bu yöredeki yerleşimin büyük sur
duvarları arasında kalan büyük yerleşime koşut olarak sürdüğü anlaşıl-
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maktadır. Kanımızca her iki yapı da megaran olup, Bayraklı

megaronlannırr'" ve i 995 yılında Phokaia'nın Roma Dönemi çöplüğünün
kuzeyinde ilk kez ortaya konan megaron yapısıyla'" çağdaştır.

Büyük Megaron: Bu yapılardan doğuda kalanının planı oldukça iyi
ortaya konulmuştur. III, IV, VI ve IX No.lu açmalarda ele geçen ve
megaron olduğu açıkça belli olan bu yapı, kuzey-güney doğrultusunda

uzanmakta ve güneye bakmaktadır. Önünde bir pronaosu bulunmaktaydı;

ancak yapılan kazılarda bu ön odanın az bir bölümü ortaya konulabilmiş

tir. Yaklaşık 5,30 m. genişliğinde olan bu megaronun uzunluğu tam ola
rak saptanamamıştır. Megaronun doğu duvarı daha fazla kazılmış olup,
8,5 ın. kadar olan bölümü ortaya konmuştur. Batıda kalan duvarının ise
ancak 4,5 metrelik bir bölümü kazılabilmiştir. Güneye bakan bu
megaronda da belki İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Bayraklı

megaranları gibi yı oranı vardı. Megaronun genişliğinin uzunluğuna olan
yı oranı, i 995 yılında Phokaia'nın kuzey bölümünde ortaya çıkarılan

megaronunda da ortaya konulmuştur. Bu megaranun duvarlarının kalın

lığı 40-45 cm.dir. İçerisindeki toprak taban düzeyi ise 5.67 m.dir.
Megaranun duvarlarınınüstü denizden 5.55 ve 6.14 ın. düzeyleri arasın

da ele geçmiştir. Bu duvarlar, mevcut toprak düzeyinden yaklaşık 1,5 m.
kadar daha aşağıdadır.

Küçük Megaron: Büyük megaronun hemen batısında I-III No.lu aç
malarda diğer bir yapının kalıntıları da ortaya konulmuştur. Bu yapı da
büyük megaronla aynı düzeyde olup, onun çağdaşıdır. Onun gibi kuzey
güney doğrultusunda uzanmaktadır; ancak diğeri kadar iyi korunrnamış

tır. Büyük megaranla arasında 1,5 m. uzaklık vardır. Her iki megaronun
duvarları da birbirine paraleldir. Olasılıkla bu iki duvar arası

megaranların kullanıldığı zamanda bir sokak idi; ancak bu sokak bir taş

döşeme ile kaplı olmayıp, toprak döşemeye sahipti. Olasılıkla bir
megarona ait olabilecek bu küçük yapının genişliği de 4.30 m.dir. Du
varları bir taş sırası kadar korunmuştur ve 45 cm. kadar genişliktedir. En

24 E.Al,urgal," Batı Anadolu'da Konut, Yerleşme ve Kent Planlaması (M.Ö.3000-30)", Ta
rihten Gtmumnze Anadolu 'da Konut ve Yerleşme, İstanbul 1996, Res.13-14,16-17,19 u-c.

25 Bkz. Dipnot 21.
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iyi korunan duvarı, batı duvarı olup, 3,20 m. kadar uzunlukta günümüze
gelmiştir. i No.lu Açma içerisindeki bu bölüm bir köşe yapmakta ve ola
sılıkla naosunun sonunu belirlemekteydi. Bu küçük megaran yapısının

kuzey bölümü daha sonraki bir zamana ait bir koruma duvarı tarafından

tahrip edilmiştir. Bu alan daha önceki müze kazıları sırasında kazılmış

olduğu için küçük megaranun taban düzeyi tam olarak saptanamamıştır.

Duvarlarm Tekniği: İki megarondan büyük olanı, daha iyi korunmuş
olduğu için duvarlar üzerine daha çok bilgi vermektedir. Duvarların dış

yüzeyinde daha büyük taşlar kullanılmıştır. Bu taşlar da çok kenarlı

olup, bazen düz bazen de yuvarlak biçimlidir, Aralarında ise küçük taşlar

kullanılmıştır. Duvarların iç yüzeyi ise daha küçük taşlarla oluşturul

muştur. Yine aralarındaki boşluklar daha da ufak taşlarla giderilmeye
çalışılmıştır. Özellikle duvarların iç örgü sistemi, Foça'nın kuzeyinde ele
geçen megaranun duvarlarının tekniğine çok benzemektedir". Her iki
megaronun da tarihleri yaklaşık olarak aynıdır. Her ikisinde de taşlar

birbirine toprak harcıyla tutturulmuştur.

Megaranların Tarihlenmesi: Gerek Büyük Megaron, gerekse Küçük
Megaran birbirlerine paralel olup, aynı düzeyde ele geçmiştirler. Hem bu
nedenle, hem de duvarlarının göstermiş olduğu teknik özelliklerden çağ

daştırlar. Büyük Megaran'un sağlam olarak ele geçmiş deniz düzeyinden
5.67m. yüksekliğindeki toprak tabanı tarihleme için önemli kriterleri
vermektedir. Bu tabanın üzerinde genellikle tÖ.6. yüzyıl ve daha üst
düzeylerde ise daha geç döneme ait seramikler ele geçmiştir. Asıl

tarihleyici malzeme ise, bu taban düzeyinin altında bulunmaktaydı. Al
tından ele geçen seramikler, t.ö 7. yüzyılın ilk yarısı ve öncesine aittir.
Buna göre bu megaranlar, tÖ.7.yüzyılın son çeyreğinden olmalıdırlar.

Öte yandan duvarların tekniklerinin göstermiş olduğu stil de yine aynı

zamana tarihlenen ve 1995 yılı kazılarında ilk kez ortaya çıkarılan

Phokaia'nın kuzey bölümünde yer alan megaronun duvarlarının stiline
çok benzemektedir.

26 Ibid. Resim:ı 1.
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Koruma Duvarı: Sur duvarı niteliğinde olan "Koruma Duvarı" adını

verdiğimizbu duvar, I,II,VII ve VIII No.lu açmalarda bulunmuştur. Tüm
yapıların batısında kalmaktadır. Yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda ele
geçmiştir. Yapılma amacı doğu tarafında kalan yapıların korunması ol
malıdır; ancak 1.65 m. kalınlığı nedeniyle sur duvarı niteliğine tam sahip
değildir. Kazılan açmalar içerisinde 18 m.lik bölümü ele geçmiştir. Batı

yönünde dış yüzeyini oluşturan taşlar büyük boyutlu olup, araları daha
küçük taşlarla doldurulmuştur. Duvarın arka yüzünü oluşturan duvar ise,
daha küçük boyutlu taşlardan yapılmıştır. İç ve dış yüzeyi oluşturan bir
birine paralel iki duvarın arası ise, taş ve toprakla doldurulmuştur. Bu
koruma duvarı, i ve II No.lu açmalarda küçük megaronun arka tarafı olan
kuzey bölümünü tahrip etmiş olduğu için ondan sonra yapılmış olmalıdır.

Diğer bir değişle koruma duvarının yapıldığı tarihte bu Küçük Megaron
artık kullanılmıyordu. Koruma duvarının büyük taşlarla oluşturulmuş dış

sırası arka duvarından daha iyi korunmuş olup, denizden 5.93-6.43 m.
düzeyinde ele geçmiştir. Koruma duvarının arka duvarı ise VII ve VIII
No.lu açmalarda 5.98-6.07 m. düzeylerinde bulunmuştur. Bu duvar, bu
parseldeki en geç mimarlık örneğinin temsilcisidir. VII ve VIII No.lu
parsellerdeki Geometrik Dönem duvarı da koruma duvarının altına gir
mektedir.

Koruma Duvarının Tarihlenmesi: Bu duvar mimari katman olarak
VII ve VIII No.lu açmalarda bulunan Geometrik Dönem duvarının

üzerinde bulunduğu için ondan daha geç tarihli olmalıdır. Öte yandan
İ.Ö. 7.yüzyll sonlarına tarihlediğimiz I-II No.lu açmalarda bulunan Kü
çük Megaron'un da bir bölümünü tahrip etmiş olduğu için bu yapılardan

daha sonra oluşturulmuş olması gerekir. Diğer bir değişle küçük
megaronun yapım tarihi duvar için terminus post quem' dir. Yapılan ka
zılarda ele geçen çanak çömlekler de koruma duvarının tarihlenmesi ko
nusunda bize oldukça iyi bilgi vermektedir. Özellikle VII ve VIII No.lu
açmalarda koruma duvarının özgün dolgusu içinden gelen çanak çöm
lekler türdeş nitelikte Arkaik Dönem seramiği olup, İ.Ö. VII. yüzyıl ve
İ.Ö. VI. yüzyılın ilk yarısına ait olmalıdır; bu nedenle bu koruma duvarı

nın İ.Ö. VI. yüzyılın ikinci yarısında oluşturulduğunu sanıyoruz.

Phokaia'nın ana yerleşimi İ.Ö. 590-580 yıllarında Herodotos'un sözünü
ettiği görkemli duvarlarla çevrilmişti. Her ne kadar bu görkemli surlar,
çok büyük bir alanı çevirmekte ise de buradaki yerleşimi uzak olması
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nedeniyle dışta tutmuştur. Buradaki eski yerleşim de büyük sur duvarla
rının yapılmasından belki bir yarım yüzyıl sonra bir koruma duvarı ile
çevrilmiş olmalıdır; ancak üst yüzeylerde ele geçen Klasik Dönem sera
miğinin azalarak devam etmesinden bu yerleşirnin Klasik Dönem içerisi
ne kadar devam ettiğini, sonra terk edildiğini sanıyoruz.

Foça Atatürk Mahallesi, 30L-III d Pafta, 1577 Ada, 4-5 parsellerde
yapılan kazılar, Foça'nın arkeolojisine önemli boyutlar getirmiştir. Bura
da yapılan kazılarda t.ö. 590-580 yıllarında, çevresi Herodotos'un sözü
nü ettiği ünlü sur duvarlarıyla çevrili kentin ilk olarak nerede kurulduğu

sorusunu gündeme getirmektedir. Surlarla çevrili bölgenin içerisinde
i.Ö.Il.velO. yüzyıla giden seramik bulunmasına karşın, söz konusu par
sellerde i.Ö.lI.bine giden seramik malzeme de ele geçmiştir. Böylelikle
ana yerleşirnin güneyindeki yamaçlarda bulunan bu parsellerin bulundu
ğu yörede acaba Phokaia ilk kez mi kurulmuştu?

Yapılan kazılarda ele geçen seramik malzemenin ı.o.u binin ilk ya
rısından Klasik Dönem' e kadar olması ve Geometrik, Arkaik dönemlere
ait mimari yapı katmanlarının saptanması, olaya son derece ilginç bo
yutlar kazandırmış görünmektedir. ı.o.ıı binden gelen yerleşim, I.binin
ilk yarısında, Geometrik dönemlerde sürmektedir. Daha sonra Erken Ar
kaik Dönem'de i.Ö.7. yüzyılın ikinci yarısı ve sonlarında bu alanlarda
megaron yapıların varlığı açık olarak görülmektedir. Bu yapıların çevre
lerinin i.Ö.6. yüzyılın ikinci yarısında bir koruma duvarıyla çevrilmesi de
oldukça ilginçtir. Megaron yapılarının onarılarak Klasik Dönem içerisin
de de kullanıldığını sanıyoruz; çünkü üzerinde başka mimari katrnan ol
mayıp, megaronların hemen üzerinde Klasik Dönem seramiği bulun
muştur. Bu tarihlerden sonra ise söz konusu alan önemini yitirmiştir.

Belki de Phokaia ilk kez bu yamaçlarda "Büyük Deniz" diye adlandırılan

koyun yanında kurulmuş; daha sonra yerleşim, yarımada ve arkasına ya
yılmış; her iki yerleşim birlikte devam ederek asıl kent yarımadanın do
ğusunda gelişmişti. İleride yapılacak kazılar, bu konuya daha kesinlik
kazandıracaktır.
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C) AtatürkMahallesi 29 L -II a Pa/ta, 1585 Ada, 4 Parselde Yapılan

Kazı Çalışmalarz (Çizim: 3)

İzmir ili, Foça ilçesi 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan A
tatürk Mahallesi 29 L - II a pafta, i 585 ada, 4 parselde modern yapılanma

istemiyle ilgili kazılar, 5 Aralık 1996 ile 26 Aralık 1996 tarihleri arasında

gerçekleştirilmiştir.

Kazı Alanının Konumu: Bilimsel nitelikli arkeolojik kazıların ger
çekleştirildiği söz konusu parsel, Foça'nın güneyindeki yamaçta,
Akkayalar yöresindeki Kybele kaya tapınaklarının doğusunda ve i.Ö.II.
bin seramiğinin ve Geometrik ve Arkaik yerleşimlere ait yapı katlarının

bulunduğu alanın güneybatısında yer almaktadır.

712 m-lik alana sahip parsel, güney - kuzey doğrultusunda bir yama
ca uzunlamasına yerleşmiştir. Genişliği yaklaşık 19 metre, uzunluğu ise
yaklaşık 35 metredir. Kayalık bir yamaçta yer alan bu parselin güney ve
kuzey uçları arasındaki düzey farkı oldukça çoktur.

Açmalar: Çalışmalar sırasında parselde toplam sekiz adet açma ka
zılmıştır. Bu açmalar, genellikle parselin alt bölümü olan kuzeyinde yo
ğunlaşmıştır; çünkü parselin düzeyinin çok daha yüksek olduğu güney
bölümü kayalıktır. Yüzeyinde yer yer anakayanın görüldüğü alanın ku
zey ve batısında toprak daha çok korunmuştur. Kazı alanının yer aldığı

bu parselin kuzey, doğu ve batısı, küçük dere yataklarıyla sınırlanmıştır.

Kazılan sekiz adet açmadan i ve II No.lu açmalar, 2xl0 metre, III 
VIII No.lu açmalar ise 5x5 metre ölçülerindedir. Açmalar arasında ge
nellikle bir metre genişliğinde köprüler bırakılmıştır. Kazının ilerleyen
zamanlarında II - IV No.lu açmalar arasındaki köprüler kaldırılarak ka
zılan alanın bu bölümünde bir bütünlük sağlanmıştır.

Parselin güneyinde i - V No.lu açmalarda mimari kalıntıya rastla
nılmış, VI - VIII No.lu açmalarda ise herhangi bir yerleşim iziyle karşı

laşılmamıştır. Kazılar sonucunda sözü edilen açmalarda kalın ve uzun bir
teras duvarı bulunmuştur. Duvarın üst düzeyine mevcut toprağın 15 - 20
cm. altında rastlanılmıştır. Düzeyi, arazinin eğimine uygun olarak güney-

778



den kuzeye doğru alçalınaktadır. Teras ·duvarının açmalar içinde kalan
uzunluğu, 18 metre olarak ölçülmüştür. Bununla birlikte teras duvarı,

parselin her iki tarafında da devam etmektedir. Kalınlığı bir çok yerinde
değişiklik göstermesine karşın, genellikle 1.40 metre kadardır. Teras du
varının parsel içerisinde ortaya çıkarılan 18 metrelik bölümünün en üst
noktası, güneyde 16.54 m. düzeyindedir. Kuzeyde duvarın üst düzeyi
ise 14.50 m.dir. Yani teras duvarı, 18 metrelik uzunluk içerisinde iki met
relik eğim göstermektedir.

Duvarın Örgü Tekniği: Bu kalın teras duvarı, dış tarafta yani kuzey
yönünde düz kenarlara sahip olmayan büyük blok taşlarla desteklenmiş

tir. Taşların tümü günümüze kadar gelmemiştir. Kaybolan büyük taşların

yerlerini ise, içteki küçük boyutlu dolgu taşları doldurmuştur. Dış tarafta
ki büyük boyutlu taşlar, yer yer üst üste de kullanılmıştır. 1.40 m. kalın

lığındaki bu duvarın güneyde kalan arka bölümü ise, daha küçük boyutlu
taşlarla ötülmüştür. Bu iki taş sırasının içeri si ise, şekilsiz küçük boyutlu
taşlarla doldurulmuştur. Teras duvarının tüm taşları, kayalık zeminle aynı

olup tüftendir. Taşlar arasında kireç harcı kullanılmamıştır; ancak du
varda kullanılmış olan toprak harcı da her yerde iyi korunamamıştır. Du
varın kuzey yönünde, yani dış tarafında korunan yüksekliği 50 - 70 cm.
.arasında değişmektedir.

Dış tarafta, duvara yaklaşık 2-2,5 metre genişliğinde paralelolarak
kayaların oyularak derinleştirilmesiyle oluşturulan bir kanal, dere yatağı

görünümündedir. Duvar, bu yatağın güneyinde bir set veya teras duvarı

olarak örülmüştür. Tüm seramik parçaları da bu dere yatağının içerisinde,
yani duvarın hemen kuzeyinde bulunmuştur; bu nedenle bu kalın teras
duvarı, belli bir tarihte yalnız bir terası oluşturmak amacıyla değil, aynı

zamanda dağdan gelen suyun kanalize edildiği küçük derenin korunması

amacıyla yapılmış olmalıdır. Duvarın önünde küçük dere yatağı içinde
bulunan türdeş nitelikteki seramikler, bize bu teras duvarının yapıldığı

zaman üzerine bilgi vermektedir; çünkü bu seramikler, dere yatağı içeri
sinde teras duvarının yapımından sonra' buraya sürüklenmeyle gelerek
toplanmıştır.

Seramik Buluntular: Bütün seramikler, teras duvarının önünde, yani
küçük dere yatağı içerisinde ele geçmiştir. Bu seramikler, türdeş nitelikte
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olup, İ.Ö.6.yüzyıldan genellikle ikinci yarısındandır. Bu seramik parçala
rı, amphora, skyphos, tabak, pithos gibi kap biçimlerine aittir. Yine
I.Ôrô.yüzyıla ait siyah boyalı stroter parçaları da ele geçmiştir. Tüm par
çaların İ.Ö.6.yüzyll içerisine tarihlenmesi, dikkati çeken bir özelliktir.
Buna göre bu teras duvarı, tüm bu seramik buluntulardan daha eskiye
tarihlenmelidir; çünkü bu seramikler, duvarın arkasındaki kendi dolgusu
içerinde bulunmamış olup, teras duvarının yapımından sonra sularla yu
karıdan yuvarlanarak gelmiş ve burada toplanmıştır. Buna göre bu teras
duvarı, i.Ö.7.yüzyllın sonlarından veya 6.yüzyılın başlarından olmalıdır.

Teras duvarının yukarısında kalan VII ve VIII No.lu açmalarda az sayıda

çanak çömlek ele geçmiştir. Bu çanak çömlek parçaları da genellikle Geç
Roma Dönemi'ne tarihlenen terra sigillata parçalarıdır.

Söz konusu parselin kuzey bölümünde ele geçen teras duvarı, yuka
rıda da değinildiği üzere İ.Ö.7.yüzyılın sonlarından veya 6.yüzyılın baş

larından, yani Phokaia'nın en görkemli zamanlarındandır. Bu alan,
Akkayalar yöresindeki Kybele kaya tapınaklarının doğusunda, ayrıca

i.Ö.II. bin ve Geometrik ile Arkaik Dönem yerleşimlerinin yukarısında,

yani güneybatısında yer almaktadır. Teras duvarının varlığı, güneyde
yani yamacın daha yukarılarında Arkaik Dönem' e ait birtakım oluşumla

rın varlığını gösterınektedir; ancak bunlar günümüze ait bir yol dolgusu
ve modern yapılarının altında kalmıştır.

1996 yılı Phokaia kazı çalışmaları, özellikle Arkaik Dönem ve önce
siyle ilgili sonuçlar yönünden önemlidir. Adalarda yapılan araştırmalar,

Phokaia'da Kybele tapımına da yeni bir boyut getirmiş; Bakkheion Ada
sı' nın İncir Adası olduğu da kesinlik kazanmıştır.
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Çizim 1: Phokaia antik kent merkezinin planı

m "'" . ..,. .

\
OJ , , 15 J 'i ,lOm. FOCA.ATATÜRK MAH. 30L-IDd PAFTA, 1577ADA" 4-5 PARSEL.

Çizim 2: Foça Atatürk Mahallesi 30 L-III d pafta, 1577 ada, 4-5 parselde
yapıları kazılarla ilgili plan
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01 iS, , ,lOm. FOCA,ATATÜRK MAH. 29 L-Ild PAFlA

1585 ADA, ı. PARSEL.

Çizim 3: Foça Atatürk Mahallesi 29 L-II a pafta, 1585 ada, 4 parselde yapılan

kazılarla ilgili plan



Resim 1: Antik kent merkezinde F4-F5 açmalannda bulunan mozaik. ts, 2.
yüzyıl

Resim 2: Antik kent merkezinde bulunun mozaiğin onarım çalışmalanndan bir
görünüm.
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Resim 3: Antik kent merkezinde bulunan Roma Döuemi mozaiğinden bil' gö
rünüm

Resim 4: Antik kent merkezinde bulunan Roma Döuemi mozaiğinden bil' gö
rünüm
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Resim 5: Antik kent merkezinde bulunan Roma Dönemi mozaiğinden bir gö
rünüm

Resim 6: Antik kent merkezinde mozaikli odanın yanında bulunan ve mezar
olarak kullanılmışgiiveç kapların in situ dummundald görünümleri
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Resim 7: Antik kent merkezinde renkli mozaiğin yanında bulunan, mezar ola
rak kullanılmışbir ı,>ü"eç kap, tS.3. yüzyıl

Resim 8: Foça önlerinde İncir (Bakhhcion) Adası. Çam ağaçlannın bulunduğu

yerlerde çok sayıda kayalara oyulmuşkutsal alan "ardır.
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Resim 9: İncir (Bakhheion) Adası'ndaki niş ve sekilerden bir görünüm

Resim 10: Resim 9'dald nişin ön tarafında yer alan kayalara oyulmuş su topla
ma havuzlarından bir görünüm
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Resim 11: İncir (Bakhheion) Adası'nda deniz kıyısında kutsal alan için su top
lama çanağından bir görünüm

Resim 12: İncir (Bakhheion) Adası'nda Birinci Kutsal Alan'ın genel görünü
mü
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Resim 13: İncir (Bakhheion) Adası'nda Bilinci Kutsal Nan'ın ortasmdakl Ky
bele kabartması

Resim 14: Foça'da Orak Adası'ndaantik hir taş ocağından göıiinüm
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Resim 15: Foça'rla Orak Adası'nda antik bir taş ocağından göıiinüm

Resim 16: Foça'da Orak Adası'ndaBüyük Kutsal Alan'ın genel görünümü
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Resim 17: Foça'da Orak Adası'ndaBüyük Kutsal Alan. Daha geç dönemde bu
alan taş ocağı olarali kullanılmıştır

Resim 18: Foça İsmetpaşa Mahallesi 19 il afta, 102 ada, 23 No.lu parseldeki
Arkaili Dönem megaronunun önündeki D2 Açması'nda ele geçen
Subgcometrik ve 5. yüzyılın son çeyreğine ait atölye duvarı.
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Resim 19: Arkaik Dönem megaronunun önündeld Dt Açması'ndaki Erken
Hellenistik Dönem'e ait seramik çöplüğününün kesitinden bir
görünüm

Resim 20: Arkaik Dönem mcgaronunun önündeki [) i Açması'nuakl kiremir
çöplüğünde ele geçen stroter. ı.ö. 5. yüzyılın son çeyreği
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Resim 21: Arkaik Dönem megaronunun önündeki DI ve D2 açmalannda kire
mit çöplüğündeele geçen fırın ızgara parçaları. tö 4. yüzyıl başlım

Resim 22:Arkaili Dönem megaronunun kuzeyinde yapılan kazılardan bir
görünüm
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DIDYMA, 1996

Klaus TUCHELT

1.VeröLfentlichungen

In der Beriehtszeit des Jahres 1996 wurde eine Reihe von
Untersuehungen zu aktuellen Fragen der Didyma-Grabung veröffentlieht.
Als Band ersehienen ist "Ein Kultbezirk an der Heiligen Strasse von
Milet naeh Didyrna", der den Dritten Teil der Didyma-Publikation
eröffnet. Der Dritte Teil ist dafür bestirnmt, die Ergebnisse der
Ausgrabungen und Untersuehungen vorzulegen, die seit 1962 zur
Erforsehung des Heiligtums wiederaufgenommen worden sind. Themen
zur Arehitektur, Plastik, zu Kleinfunden, Münzen, Inschrifterı, zum
Kultbetrieb und zur Denkmalpflege wurden in Einzelbeitragen behandelt.
Angeregt von einem Neufund des Jahres 1991, einem Löwenbild, das der
Bauplastik des arehaisehen Apollontempels zugewiesen werden kann
(Abb. 1), bringt Th. G. Sehattner eine neue Rekonstruktion von Arehitrav
und Fries des Tempe1s im Jahrbueh des Deutsehen Archaologischen
Instituts Band lll, 1996. In den Istanbuler Mitteilungen Band 46, 1996
ersehienen die folgenden Beitrage zu weiterfiihrenden Fragen bei der
Erforsehung des Heiligtums: P.Sehneider deutete die altesten Baureste im
Apollontempel aus spatgeometrischer Zeit. L.Haselberger erarbeitete
eine Chronologie der Bauarbeiten am hellenistisehen Apollontempel und

* Prof Dr. Klaus TUCHELT, Deutselıes Archaologisches Institut, Podbielskiallee 69-71,
14195 Berlin/ALMANYA
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erkannte in verstreuten Bauteilen einen monumentalen Hallenbau des
2Jhs v. Chf. bisher unbekannten Standarts, der naeh dem Apollontempel
der grösste Marmorbau in Didyma ist. Zur arehaisehen Plastik
veröffentliehte Ursula Höekmann Beobaehtungen zu einer als Prophet
gedeuteten Sitzstatue, Helmut Kyrieleis zum "Tanzer von Kap Phoneas"
und zur Deutung des Statuentyps der Manteltrager, eines in Didyma
haufig vertretenen Bildtyps. Das einzige bisher aus Didyma bekannte
Privatbildnis römiseher Zeit, ein frühantoniniseher mannlicher
Marmarkopf, behandelte Th. G. Sehattner. A. Herda nahm den
Grabungsfund einer Rinderstatuette, die zu den altesten und se1tenen
Bronzefunden aus Didyma zahlt, zum Anlass einer Betraehtung über
"Rindergesta1tige Gewiehte der spaten Bronzezeit aus grieehisehen
Heiligtümern". F. Rumseheid veröffentliehte aus einem Brunnenfund
eine spatrörnische sehliffverzierte Glassehale. H. R. Baldus, langjahrig
vertraut mit den Fundmünzen der Didyrna-Grabung und ihren fur den
Archaologerı wiehtigen Daten, maehte einen unedierten kaiserzeitliehen
Gegenstempel aus Milet bekannt. W. Günther veröffentliehte zwei
wiedergefundene Inschriften, deren Edition sieh bisher nur auf
Absehriften des i 9.Jahrhunderts stützen konnte. Zum Problem und zur
Deutung der sog. Brettspiele veröffentliehte O. Höekmann die aus
Didyma und dort im Apollontempel besonders haufig vorkommenden
Beispiele. Der Denkmalpflege sind Beitrage von K. v. Woyski üher die
Sphingengruppe aus dem Kultbezirk an der Heiligen Strasse gewidmet
und von K. Nohlen üher das sehwierige, immer neu zu überdenkende und
zeitgebundene Thema von Erganzungen bei Restaurierungen. Die Serie
aktueller Beriehte der Didyrna-Grabung, als "Wegweiser 32" ver
öffentlieht, setzte Th. G. Sehattner mit einem Beitrag "Zur Neugesta1tung
des römischerı Didyma" fort.

2.Die Arheiten in Didyma

Fanden in der Zeit vom i OJuni bis zum 23. August statt und galten
Fragen, die die bisher bekannten Grabungsergebnisse stellen. Der
Generaldirektian der Denkmaler und Museen danke ieh fur die erneut
erteilte Genehmigung, ebenso dem Regierungsvertreter Herrn Haşim

Yıldız, Museum Denizli, und den Mitarbeitern fur ihren Einsatz.
Durehgefuhrt wurden Untersuehungen innerhalb des Ausgrabungsgebiets
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und in der Umgebung von Didyma-Yenihisar. Die Konservierungsmass
nahmen am Apollontempel sowie Massnahmen zur Erschliessung der
Ruinenstatte ilir Besucher wurden fortgesetzt. Der Aufgabenstellung
entsprachen wahrend der Kampagne zeitlich wechselnde Teams mit den
im folgenden mitgeteilten Ergebnissen der Mitarbeiter.

2.1. Bauphasen im Artemisheiligtum

P.Schneider, befasst mit der Baubeschreibung des Artemisheiligtums
auf der Felsbarre und unterstützt von Frau M. Thomas, erganzte die von
ı 977 bis ı 986 ausgegrabenen Befunde im Bereich des Artemisheiligtums
durch gezielt angelegte Sondagen zwecks Feststellung der Bauphasen
und Deutung der Baureste aus der Frühzeit um 700 v. Chr. bis in den
Hellenismus (Abb. 2). Bauphase ı: Das zur altesten Bebauung der
Felsbarre gehörende Südbecken besass im Osten eine künstlich angelegte
Felsterrasse mit Einlassungen und war als Sekos von Mauern eingefasst
(Abb. 3). Der früheste Grabungsbefund auf der Felsbarre besteht aus
Keramik- und Dachziegelfunden des 7./6. Jhs v. Chr., darunter eine
Applik aus Goldblech (Abb. 5). In Bauphase 2 wurde im Norden ein in
den Fels eingesenktes Becken durch eine.20 m. lange Felsrinne mit dem
Südbecken verbunden (Abb. 4). Aus den Felsbettungen lasst sich ein Bau
von ca 6.3 ın. auf 4.4 m. ablesen. Bauglieder sind nicht mehr vor
handen. Die Gestalt des Baues lasst sich nur noch in einer hypothetischen
Rekonstruktion als ein auf drei Seiten umbautes Stufenbecken erfassen.
In hellenistischer Zeit wurde in einer 3. Bauphase die Anlage nach
Nordwesten erweitert. Es ist ein rechteckiger, von Quaderwanderı

eingeschlossener Terrassen-Hof, an beiden Langseiten und zur Strasse
geschlossen, zuganglich von der westlichen Schmalseite. Etwa
gleichzeitig entstand an der Nordseite ein langgestrecter schmaler
Antenbau mit etwa quadratischer Vorhalle, die sich nach Westen öffnet.
Altere Baureste weisen dort auf einen Vorgangerbau.

2.2 Fundbearbeitung

Aus der alten Tempelgrabung stammen zahlreiche Bauglieder
unbekannter Zugehörigkeit und unbekannten Standorts, die auf der
Ostterrasse gelagert sind, darunter Architekturteile eınes sog.

797



Tabernakelbaues, einem Bauwerk des frühen 2. Jhs n. Chr. unbekannter
Bestimmung. Auf den Friesblöcken ist eine Inschrift erhalten, aus der
hervorgeht, dass der Bau dem Kaiser Hadrian gewidmet war, vermutlich
anlasslich seines Besuches in Milet. F. Berard hatte Teile dieses Baues
aufgenommen und erwogen, dass es sich um die Reste eines Nymphaums
handeln körınte. Bei der Bearbeitung hatten sich Fragen ergeben, die eine
Nachuntersuchung nötig machten. Es waren Aufmasse zu erganzen,
bisher nicht erkannte Bauteile auf Zugehörigkeit und die Deutung als
Fassade eines Nyrnphaums sowie ihre Rekonstruktion zu prüfen, Dem
Bauwerk konnten neu aufgefundene Architekturglieder zugewiesen
werden, darunter bisher nicht nachgewiesene Basen, Sauleri und
korinthische Kapitelle, die im Tempelgebiet verstreut waren. Insgesamt
wurden 96 Blöcke bewegt und zwölf zerbrochene Gebalkblöcke
sachgemass restauriert (Abb. 6 und 7. s. u. 4.2). Um die weserıtlichen

Züge dieser Schmuckfassade zu veranschaulichen, wurden die oberen
Teile der Tabernakelarchitektur mit der Weihinschrift aus der
Gebaudemitte und das Gebalk einer Seitenwand mit Ecklösung
aufgestellt. Die Aufstellung ist rev.ersibel (Abb. 8). Mit der
Rekonstruktion dieses sog. Tabernakelbaues als eingeschossige Fassade
eines Nymphaums stellt sich die Frage nach dem Standort (Abb. 9). Der
Fundort im Tempelgebiet geht wie bei vielen anderen
Architekturgliedern auf eine Wiederverwendung von Baumaterial
zurück, dessen ursprünglicher Standort ausserhalb des Apollonbezirks,
namentlich an der Heiligen Strasse gesucht wird. -L. Haselberger,
unterstützt von Frau D. Andrianou, widmete sich der Sichtung und
Inventarisierung der bei Reinigungs- und Ordnungsarbeiten in grosser
Zahl anfallenden Architekturfragmenten. Begleitet war diese
Fundbearbeitung von der Untersuchung und Dokumentation der in den
Vorjahren ausgelösten Klammern und Verbleiungen des Tempels. -Frau

.U. Dirschedl besorgte die zeichnerische Befundaufnahme in den Depots
und bei den topographischen Untersuchungen (s. u. 3.1)
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3. Einzelne und interdisziplinare Projekte

3.1. Topographische Untersuchungen

Die von der Didyma-Grabung in der Umgebung durchgefuhrten
topographischen Untersuchungen wurden von Frau B.Borg fortgesetzt
und durch Beobachtungen erganzt, die bei der geologischen Kartierung
im Gelande und bei der neuen Umgehungsstrasse im Nordwesten von
Didyma-Yenihisar gemacht wurden. Es erwies sich errıeut, dass bei dem
in letzter Zeit verstarktem Interesse an Feststrassen und
Prozessionswegen mangelsarchaologischer Zeugnisse der Heiligen
Strasse von Milet nach Didyma eine besondere Relevanz zukommt. Der
diesjahrige Survey erbrachte die Beobachtung von weiteren Bauresten,
darunter einen auf mindestens drei Seiten ummauerten Bezirk von
mindestens 200 x 140 m. Seitenlange mit antikem Keramik- und
Dachziegelbefund.

Auf den Fund zweier marmorner Löwenskulpturen östlich von
Panormos-Mavişehir wurden wir aufmerksam gemacht (Abb. 10,11). Die
Skulpturen, stark bestossen und ohne Köpfe, jetzt im Milet-Museum,
gehörten offenbar zu einem nicht naher bekannten Ensemble. Beide
Skulpturen kamen angeblich bei Kanalarbeiten im Frühjahr 1996 ans
Licht, die auch grosse Platten ahrılich dem Strassenpflaster der Heiligen
Strasse zutage gefördert hatten. Die Keramik des Aushubs schien
überwiegend hellenistisch bis kaiserzeitlich zu sein.

3.2. Geologische Untersuchungen

Die von Prof G.Borg, Universitat Halle-Wittenberg, begonnenen
geologischen Aktivitaten wurden fortgesetzt. "Dabei zeichnet sich ab,
dass sich archaologische und geologische Erkenntnisse in exemplarischer
Weise sinnvoll erganzen" (G.Borg). Anlass zu einem interdisziplinaren
Unternehmen boten die Ausgrabungsergebnisse. Der Grabungsbefund im
Apollontempel und im Artemisheiligtum auf der Felsbarre wies darauf
hin, dass Wasservorkommen eine zentrale Rolle in beiden Heiligtümern
spielten. Die geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen
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erstreckten sich auf beide Heiligtümer und auf das ausserhalb von
Didyma an der Heiligen Strafie gelegene Gebiet des Nymphenheiligtums
und sein Umfeld, das auf insgesamt ca 12 qkm geologisch kartiert wurde
(Silke Köppen). Die Untersuchungen ergaben, dass die Quelle im
Apollontempel "eine deutlich grössere Schüttung gehabt haben dürfte als
dies bei der Quelle an der Felsbarre gewesen sein dürfte. Bei der Quelle
im Tempel handelte es sich um eine artesische Quelle, bei der (gering
fügig) artesisch gespanntes Grundwasser austrat, bei der Quelle an der
Felsbarre um eine sog. Auslaufquelle. Es kann als höchstwahrscheinlich
angenommen werden, da13 klimatische Veranderungen zu einer
allgemeinen Absenkung des Grundwasserspiegels und somit zur
Austrocknung der Quellen geführt haben. Die Existenz von zwei, ca 200
ın. voneinander entfernt gelegenen, heute versiegten Quellen im Apol
lon- und im Artemisheiligtum kann als gesichert angenommen werden.
Die Bedeutung der beiden antiken Quellen von Didyma lasst sich
hauptsachlich aus der Besonderheit einer, 'Zwillingsquelle'in einem an
sonsten 'trockenem'Umland erklaren" (G.Borg). -Anders als in Didyma
wurde bei den 1994 durchgeführten Grabungen im Nymphenheiligtum an
der Heiligen Stra13e eine wasserführende Quelle angetroffen. Die
Untersuchung ergab, dass die Position der Quelle auf natür1iche Weise
zustande gekommen ist, sich seit dem A!tertum nicht verlagert hat und
die Schüttung etwa der heutigen entsprochen habe.-Au13er Pegel
messungen an vier ausgewahlten Brunnerı zur Feststellung der Nieder
schlagswerte wurden zur Feststellung der Wasserqualitat im Raum
Didyma insgesamt 45 Brunnen lokalisiert und verınessen. Die
Wasserqualitat wurde hydrochemisch festgestellt; dabei gab es keine
Hinweise auf Besonderheiten, etwa 'Heilwasser', wohl aber bei den
meisten Brunnerı "eine starke bis extreme Verschmutzung"in jüngster
Zeit.--Eine immer wieder gestellte Frage ist die nach dem Vorkommen
und nach der Verwendung von Gesteinstypen in Didyma. Bei den
Untersuchungen, die ein Kartiergebiet von ca 18 qkm umfassen
(lNeumann), wurden Kalksteinbrüche und Pingenfelder in der
Umgebung von Didyma erkannt, die eine extensive Gewinnung von
Bausteinen belegen. Als Vorbereitung für die Publikation über die in
Didyma verwendeten Steinarten wurde eine Lithothek mit bisher 33
Proben der identifizierten Gesteinstypen eingerichtet, mit der erstmals
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das im Heiligtum verwendete Steinmaterial fur Bauten und Skulpturen
erfasst und eine praktische Hilfe fur seine Bestimmung gegeben wird. -In
Zusammenhang mit den KonservierungsmaJ3nahmen (s. u. 4.1) stehen
Probleme der Marmorverwitterung. Neben biogenen Ursachen wird
vermutet, dass auch anorganische chemische Prozesse eine deutlich
schadigende Rolle spielen (G.Borg). Probenmaterial wurde mit Hilfe des
Rasterelektronenmikroskops am Institut für Geologische Wissenschaften,
Halle, untersucht, um Aufschluss zu erhalten, wie der Zerstörungsprozess
aufgehalten werden kann.

3.3. Geodatische Ortsaufnahme

Die topographische Vermessung von Didyma-Yenihisar innerhalb
der archaologischen Schutzzone (sit alanı) hat D.Hoffmann mit dem
nordöstlichen Sektor zu zwei Dritteln abgeschlossen. ProfRitter, Institut
für Geodasie der Technischen Universitat Cottbus, wird erneut fur die
grosszügige Überlassung eines elektronischen Tachymeters wahrend der
Zeit der arbeiten gedankt.

3.4. Dokumentation

Wahrend der Berichtszeit erfolgte die Archivierung der Bauauf
nahmen und des fotografıschen Bestandes der Einzelfunde. Erstellt
wurden Verzeichnisse über die Kontextbefunde von 1965 bis 1996
einschlieJ3lich ihrer Datierungen und über die Arbeitseinheiten der
KonservierungsmaJ3nahmen von 1992 bis 1996 (s. u. 4). Eine Bestimm
ungsliste der hellenistisch-römischen Fundkeramik von Didyma wurde
auf der Grundlage der Untersuchungen von Ulrike Wintermeyer nach den
Kriterien der Tonware, der Typologie und Chronologie erarbeitet.

4. Denkmalpflege

4.1. Konsolidierung der Bausubstanz anı Apollontempel

Die KonservierungsmaJ3nahmen am Apollontempel und im
Tempelbereich werden nach einem von K.Nohlen ausgearbeiteten
Konzept "Zur Erhaltung des Jüngeren Apollon-Tempels in Didyma"
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(1992) von einer Baukommission beim Deutschen Archaologischerı

Institut begleitet. Die seit 1992 in bisher 29 Wochen durchgeführterı

Konservierungsmassnahmen (Abb. 12) wurden von L. Haselberger,
wissenschaftlicher Leiter der Konservierung und denkmal pflegerischen
Gestaltung, und dem Steinmetzteam fortgesetzt, das mit Steinmetz
meister Ch. Kronewirth und dem technischen Bauleiter W. Hacker die
Restaurierung des Trajaneums in Bergama durchgeführt hat. Dem Leiter
der Pergamon-Grabung W.Radt wird gedankt fur das wiederum
überlassene Arbeitsgerüst, -Festzustellen ist, dass es sich bei unserer
Aufgabe nicht um die Anastilosis einer Ruine handelt. Das Konzept
beruht auf der Konsolidierung eines in seinen Dimensionen erhaltenen,
nie vollendeten Tempelbaues mit dem. Ziel, den Bestand "auch fur
spatere Generationen zu erhalten, d.h. dem überkommenen Zustand wo
nöting eine grössere Dauerhaftigkeit zu verleihen" (K. Nohlen). Die
Arbeiten wurden im Dodekastylos (Abb. 13,14,15,16), am östlichen
Stylobat und im Kulthof des Tempels fortgesetzt. Die grosse Bersche in
der Fronttreppe des Tempels und das nachantike Brunnenloch in diesem
Bereich wurden gereinigt und ausgenommen bis zur Tiefe von 2 m.
unter dem Stylobat. Aus der Einfüllung wurden ca 230 Marmorfragmente
geborgen, die überwiegend zum Pronaon, auch zum Naiskos gehören.
Wie in den Vorjahren wurden unter Saulenplinthen, aber auch im
Jochbereich der Adyton-Südwand Münzfunde beobachtet, insgesamt 17
Exemplare meist hellenistischer Zeit (H. R. Baldus), sowie ein Würfel
aus Bein und Keramik. -Fortschreitende Schaderı im Bauverband werden
durch Marmoverwitterung, insbesondere durch Schwarzung und
Ablösung der Steinoberflache verursacht (s. o. 3.2) und durch
eindringende Feuchtigkeit gefördert. Begonnen wurde mit einem Test,
den ersten Wandabschnitt der südlichen .Adytonwand trocken zu legen.
Offene Fugen im Mauerwerk wurden mit einer Kiesfullung geschlossen
(Abb. 17, 18). Man wird abwarten müssen, inwieweit dies ausreicht, um
die Wande wirksam gegen Feuchtigkeit abzudichten.

4.2. Erschliessungfür Besucher

Erhebliche Schwierigkeiten bereitet und zeitaufwendige Vorbe
reitungen erfordert die Erschliessung der Ruinenstatte fur den
Besucherverkehr. Die Hauptverkehrsstrasse des Ortes fuhrt im Norden
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und Osten unmittelbar am Tempelgelande vorbei. Durch den
Strassenverkehr und sein wahrend der Saison erhöhtes Verkehrs
aufkommen nach Didim plaj sind weitere Partien der Umfassungsmauer
im Osten des Tempels auf die Terrasse herabgestürzt (Abb. 19). Die
Aufgabe, den Tempelbereich ilir den wachsenden Besucherstrom zu
erschliessen, besteht darin, die von der herabgestürzten Umfassungs
mauer begrabenen und beschadigten Bauteile freizulegen, zu konservier
en und eine Neuaufstellung vorzunehmen. Trotz dieser erschwerten Aus
gangslage wurde der Anschluss der im Jahr 1995 erweiterten Besucher
terrasse im Vorgelande des Tempels hergestellt. Um den nötigen Platz zu
gewinnen und Wegeverbindungen herzuste1len, mu13ten zuvor bis zu
neun Tonnen schwere Blöcke bewegt .werden, was die vorhandenen
Möglichkeiten zum Steintransport bis an die Grenzen beanspruchte.
Damit ist Platz ilir die Aufste1lung von Architekturproben gewonnen, so
für die Bauglieder des Tabernakelbaues (s. o. 2.2. Abb. 8) und ilir grosse
Stücke der Tempelarchitektur, von der das Greiferıkapitell von der
Nordostecke der Tempelringha1le aufesockelt wurde. Das tonnenschwere
Kapitell war vor achtzig Jahren mit der Oberseite nach unten auf der
Terrasse gelagert worden (Abb. 20, 21). Das in sich gebrochene Kapite1l
wurde durch Nadelung stabilisiert, mit Hilfe eines Portalkrans und eines
Dreibeins (10 tHebelast) um 180° gedreht (Abb. 22, 23), etwa 6 m. an
seinen neuen Platz auf der Besucherterrasse bewegt und dort auf einem
rundgemauerten Unterbau aus Kalkbruchstein gesockelt (Abb. 24, 25).
Die Arbeitsdauer ilir diese Aktion beliefsich aufvier Wochen und wurde
von den bei der Konservierung tatigen vier Fachkraften und drei
Arbeitern durchgeführt. Die vorgesehene Neugestaltung der Besucher
terrasse ist weiterhin durch den Strassenverkehr gefahrdet, der im
Dezember 1996 zum Sturz eines Tankwagens auf die Terrasse und zu
Schaderı an der neu aufgeste1lten Architektur geführt hat.
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Abb.1: Dldyma, Bauplas
tik "om archa
ichen Apollotem
pel, Zeichnung St.
Lechner

Abb. 2: Didyma, Artcmisheiligtum auf dcr Fersbarre
(79/530)



Abb. 3: Didyma, Artemishciligtum. Südbcckcn (84/13)

Abb. 4: Didyma, Aı1cmisheiligtum. Nortlbecken (79/261)
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Abh. 5: Didyma, Aıicmisbciligtum. Applik aus Goldblccb

Abb.6:
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Abb. 7 : Didyma, Tabernakelbau. Zusam
menfügen von Architravhlöcken
(96/205.203)

Abb. 8 : Didyma, Tabernakelbau. Architekturprobe,
Neuaufstellung (96/21ll)
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Ahb, 9 : Didyma, Tabernakelbau, Rekonstruktion der Fassade von F,
Bôrard

Abb, 10: Didyma, Panormas-Maviselıir,Zwei Lüwenskulpturcn
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Abb. IZ :Didyına, Apollontempel. Konservierungsarhelten "on 1993 bis 1996
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Abb. 13 : Didyma, Apollontempel,
Dodekastylos. Süule E 7 vor und nach
Bearbeitung (96/149.151)

Abh. 14: Didyına,Apollontempcl,
Dodekastylos. Saule E 7 vor und nach
Bearbeitung (96/149.151)



Ahb. 15 :Didyına, Apollontempel, Dudekastylos, Siiule B 5 Torusfragment
angesetzt (96/34)

Abb. 16 .Didyma, Apollontempel, Dndekastylos, Siiule B 5 Basis nach
Bearbeituung (96/33)
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Abb. 17: Didyma, Apollontempel, Adlton-Südwand. Mauerkrone vol'
und nach Bearbeitung (96/149.151)

Ahb. IS :Didyma, Apollontempel, Adytou-Südwand. Mauerkrone vol'
und nach Bearbeitung (96/149.151)
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Abb. 19 : Didyma, Ostterrasse. Eingestürzte Umfassungsmauer (96/181)

Abb. 20: Didyma, Greifenkapitell vor der Bearbeituug (961160.162)
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Abb. 21: Didyma, Greifenlmpitell vor der Bearbeitnng (96/16(1.162)

Ablı, 22: Didyma, Greifenkapitell, Oberlager nach der Bearbeitung (96/179)
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Abb. 23: Didyma, Greifenkapitell. Zusammenfügen (96/176)

Abb. 24: Didyma, Greifenkapitell bei und nach Versetzcn (96/183.186)
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BERICHT
ÜBER DIE KAMPAGNE 1996 IN PERGAMON

Wolfgang RADT

BAU Z

Die Kampagne begann am 29. Juli und endete am 19. Oktober.

In diesem Jahr konnte mit den Bauarbeiten zur Errichtung eines
Schutzgebaudes über den Mosaiken und dem gesamten Nordteil des
hellenistischen Preistylbaus "Z" begonen werden. Vorher waren noch
archaologische Sondagen notwendig.

Sondagen in den Nordraumen von Bau Z

Zweiter Raum von Westen (77 RXlV)

Der wichtigste und völlig überraschende Befund war ein
"ausgeraubtes Bauopfer", unmittelbar auf dem Felsen. Der Befund gehört
offenbar in die hellenistische Epoche, die Ausraubung in die frühe
römische Kaiserzeit. Die untere Halfte eines groBen Gefafies, das viel
gröfler war als eine Amphore, aber ungefahr deren Uınri13 hatte

* Dr. Wolfgang RADT, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ayazpaşa Camii Sokak, 48 80090
Gümüşsuyu -ISTANBUL
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(Dursehmesser in dem saekförmigen unteren Bereieh: 53 cm., erh. Höhe
46 cm.) war in eine eigens dafür hergeriehtete Vertiefung des
Felsgrundes gestellt. Das Gefaf war mit einem hellenistisehen
Flaehziegel (Stroter) der übliehen Art und GröJ3e abgedeekt. Aus dem
Befund ergibt sieh der SehluJ3, daJ3 naeh dem Einsturz der römisehen
Deeke, beim Durehwühlen des Sehuttes, das hellenistisehe Gefaf
entdeekt und ebenfalls durehsueht wurde. Ob es überhaupt Gegerıstande

enthielt, oder ob es für ein Speise oder Trankopfer verwendet wurde,
muJ3 offenbleiben. Das groJ3e Gefaô selbst bietet einige
Absonderliehkeiten: der runde Boden laufl in einen stabilen Zapfen, der
auf seiner Unterseite tief eingedellt ist, naeh Art des FuJ3zapfens einer
Amphore aus. Unmittelbar daneben sitzt schrag ein knopfförmiger
Zapfen von der typisehen Form eines knidisehen AmphorenfuJ3es, der
aber vor dem Brand bis ins Innere des Gefaües durehloeht wurde. Es
handelt sieh also um einen gleieh seitlich des FuJ3es angebraehten
AusfluJ3. Der AusfluJ3 wurde spater, vermutlieh erst vor der allerletzten
Verwendung als Bauopfer-Gefaô, mit Kalkmörtel verstopft. Welehem
Zweek dieses Gefaf ursprünglieh diente, ist unbekannt. Jedenfalls konnte
man daraus eine Flüssigkeit "zapfen",

Baııarbeiten (Schutzbau)

Quer über die Mitte des Peristylgebaudes wurde eine west-ost
verlaufende Terrassenmauer erbaut und mit Steinpaekungen hinterfuttert.
Die Mauer nimmt die Flueht der Südmauer des Maskenmosaikraumes
auf und beginnt an dessen SW-Eeke. Sie sitzt auf den noeh erhaltenen
Quadern dieser antiken Mauer. Sie verlauft dann geradlinig zur Eeke am
Einsprung der Ostmauer des Gesarntgebaudes und biegt dort, auf die
antike AuJ3enmauer von Bau Z aufgesetzt, naeh Norden um. Auf diese
Weise bleibt der aufs starkste dureh Erosion geschadigte Südteil von Bau
Z auJ3erhalb der zu restaurierenden- Zone des Gebaudes. Eine
Wiederhestellung des Südteils ware wegen der tiefgreifenden Zerstörung
des antiken Baubestandes und des enormen Höhenuntersehiedes zum
Niveau der Mosaiken im Süd-Teil illusorisch,

Auch bei der gewahlten Süd-Begrenzung des zu überdachenden und
für die Restaurierung vorgesehenen Nordteils von Bau Z erreicht die neu
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hochgezogene SO-Ecke der Terrassenmauer schon eine betrachtliche
Höhe. Die neue Mauer ist in ihrem gesamten Verlauf als Quadermauer
aus dem lokalen Andesit ausgefuhrt. Das Material besteht, wie schon bei
allen bisherigen Restaurierungsarbeiten in Pergamon, aus Steinen, die bei
den alten und neuen Grabungen auf Schutthalden geworfen wurden und
die zum gro/3en Teil steinmetzmallig neu zugearbeitet werden mu/3ten.
Die Mauer ist in den statisch belasteten Teilen als Mörtelmauer
ausgefuhrt, in den übrigen als Trockenmauer.

Durch den Schutzbau werden überdacht und vor unbefugtem Zutritt
geschützt: der Maskenmosaikraum, alle Raume auf der Nordseite von
Bau Z, einschliel3lich des nach NO vorspringenden Teils mit dem Bad
und dem Atrium, die nördliche Halfte des Peristylhofes und der Saal
östlich des Hofes samt vermutIichem Trepenhaus.

Die antiken Mauerrı des Nordteils von Bau Z werden auf ihre aIte
Höhe hochgemauert werden, wobei aItes und neues Mauerwerk durch
eine rote Fuge getrennt werden soIlen, wie dies auch bei der
Restaurierung des Trajaneums geschehen ist. Im Atrium, dem
Zugangsraum für die Besucher, soIlen Schautafeln über das Gebaude,
seine Baugeschichte und seine Dekoration informieren, die Baderaume
soIlen anschaulich wiederhergerichtet werden.

Die Bauopferbefunde in den Ranmen südIich davon sollen möglichst
in Kopien am aIten Ort dargestellt und erlautert werden. Von dort aus
wird ein Laufsteg über das Mosaik der Nordhalle die Besucher an der
wiederhergestellten Front des Silensmosaikraumes vorbei in den
Maskenmosaikraum leiten. Die Mosaiken können von dem Steg aus
betrachtet werden. An der Nordwand des Maskenmosaikraumes wird die
wiederhergestellte hellenistische Stuckdekoration angebracht, und auch
das in dem Raum gefundene dionysische Kultgefaf soll dort ausgestellt
werden. Von den Sauleri des nördlichen Peristylumganges werden einige
wiedererrichtet werden. Durch die Tür in der SW-Ecke des
Maskenmosaikraumes sollerı die Besucher den Schutzbau wieder
verlassen.
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Stuck-Restaurterııng

Die Stuckdekoration der Nordwand des Maskenmosaikraumes
wurde in der Werkstatt weiter restauratorisch bearbeitet. Die
Stuckpilaster, Kapitelle und Basen wurden weiter erganzt, ebonso die
roten, gelben und marmorierten Zonen der Wand. Alle Teile wurden auf
Aluminium-Wabenplatten verklebt.

Pergamon-Altar

Am Pergamonaltar-Fundament und an den in seiner Umgebung
befindlichen Architekturteilen wurden die zeichnerischen Aufnahme
arbeiten fortgefuhrt. Die Aufnahme des Steinplanes des Fundamentbaus
wurde von M. Klinkott abgeschlossen.

Durch V. Kastnet und studentische Hilfskrafte wurden an den
marmornen Architekturteilen, die z.T. weit abgelegen und versteckt im
Gelande verstreut waren, folgende Arbeiten durchgefuhrt: Kennzeichn
ung, Auflistung und zeichnerische Aufnahme von Decken-Kasseten,
Architraven, Hallen-Geisonblöcken und Deckgesimsen des Gr. Frieses.

Das Manuskript fur die Publikation der Keramik und der Kleinfunde
aus den 1994 durchgefuhrten Sondagen in den Fundamenten des
Pergamonaltars wurde nach weiterer Bearbeitung am Ort im Oktober
1996 von G. de Luca und W. Radt abgeschlossen und soll möglichst bald
zum Druck kommen.

Heroonfür Diodoros Pasparos

Das Schutzdach über dem Heroon wurde einer gründlichen Revision
unterzogen und die Dachflache mit einen warm-roten Korrosionsschutz
Anstrich versehen.

Die Zisterne vor dem Odeion konnte mit emer gröfieren
ReparatumaJ3nahme benutzbar erhalten werden.

822



Gassensondagen

Die Sondagen der Kampagne 1996 konzentrierten sich auf den
nordöstlichen Bereich der Wohnstadt, das Gebiet, wo der Abhang
stellenweise von Felsgruppen bedeckt ist, aber dazwischen auch noch
eine gröJ3ere Freiflache liegt. Die Frage war, ob auch dieses am Rande
des bebaubaren Gebietes liegende, schwierige Gelande noch von einer
Gasse mit AbfluJ3kanal erschlossen war.

Ein den gesamten Hang quer überziehender Sondagegraben brachte
zwar eine Anzahl von hellenistischen Hausmauerrı, aber keinen Felskanal
und auch keine der für die Gassenpflasterung so typischen Abdeckplatten
zutage. Daraus ergibt sich der SchluJ3, daJ3 die systematische Stadtanıage

vor dem felsigen Gelande im Nordosten endete, d.h. daJ3 die 1995
freigelegte Gasse die östlichste in diesem 'System gewesen ist. Hanser hat
es aber in dem nordöstlichen Gelande offenbar noch gegeben.

Trajaneum

Die Wiederaufbauarbeiten an der Schildmauer des Trajaneums, von
der ein bedeutender Teil 1988 eingestürzt war, konnten durch die
beauftragte Firma Ende Januar 1996 abgeschlossen werden.

Die Schildmauer bietet nun wieder fast den gleichen Anblick wie vor
dem Ensturz und ist auJ3erdem durch eine aufwendige, unsichtbar
verlegte Draienage auf ihrer Rückseite vor Durchfeuchtung durch
Regenwasser geschützt. Alter und neuer Mauerbestand sind durch eine
gut erkennbare rote Mörtelfuge getrennt. Die Aufarbeitung der Keramik
und der Kleinfunde aus den Grabungen 1979-1992 aus Gewölbe N und
dem Bereich westlich des Tempels machte gute Fortschritte.

Am Tempel wurde aus den Wanden sprieJ3endes Unkraut beseitigt.
Die Baumpflanzungen im Trajaneumsbereih wurden gepflegt und 8 nicht
angewachsene Baume durch neue Pflanzen ersetzt.
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Neue Funde im Stadbereich von Bergama und in der Umgebung

Durch Aktivitaten des Museums Bergama konnten Funde und
Befunde gerettet und aufgenommen werden, die sonst der überaus regen
Bautatigkeit zum Opfer gefallen waren. Im Bereich südwestlich der
Roten Halle tauchte in einer Baugrube in groller Tiefe ein Rest einer mit
starken Andesitplatten gepflasterten, nord-südlich verlaufenden antiken
Stralle auf Im Südbereich der Stadt, westlich der neuen
Friedhofsmoschee, wurde bei Bauarbeiten der Steinkreis der Krepis eines
hellenistischen Tumulus von rund 30 m. Durchmesser völlig freigelegt.
Die Bestattung dieses Tumulus, in einem schlichten Andesitsarkophag
ohne Grabkammer, war von A. Conze schon 1906 ausgegraben worden.
Die Funde kamen damals ins Museum İstanbul. Unmittelbar nördlich
neben diesem Tumuluswurden 1996 ebenfalls im Zuge der Bauarbeiten
reiche Grabfunde gemacht, die vom Museum Bergama sichergestellt
werden.

Östlich von Bergama, in der Nahe des Dorfes Yortanlı und der
heillen Quellen von Paşa Ilıcası wird der antike Karkasos-Flull (heute
İlyas çayı) durch einen grollen Bewasserungsstaudamm aufgestaut. Die
Baustelle ist seit zwei Jahren im Gange. Die erst vor kurzem renovierte
römische Badeanlage von Paşa Ilıcası wird unter Wasser kommen. Das
Museum Bergama fiihrt seit 1995 unterhalb von Yortanlı Notgrabungen
durch, bei denen Hauser eines spatbyzantinischen Dorfes und der
dazugehörige Friedhof ausgegraben wurden,
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1996 vur
PERGAMON KAMPANYASıRAPORU

Wolfgang RADT

ZYAPISI

29 Temmuz'da başlayan kampanya 19 Ekim'de son bulmuştur.

Hellenistik Dönem' e ait Peristilli "Z" Yapısı'nın kuzey kısmının tümünü
ve mozaiklerin üzerini örtecek olan koruyucu yapının inşaatına başlana

biidi. Daha önce bazı arkeolojik sondajların yapılması gerekliydi.

Z Yapısı 'nın Kuzey MekanlarındakiSondajlar

Batıdan İkinci Mekan (77/R XlV)

Doğrudan zeminin üzerinde yer alan "yağrnalanmış bir adak yapısı"

en önemli ve beklenmeyen buluntuydu. Açıkça Hellenistik çağ'a ait ol
duğu anlaşılan bu buluntu ünitesi, Roma İmparatorluk Dönemi'nde yağ

malanmış olmalıdır. Ana hatlarıyla bir amforaya benzeyen, fakat çok
daha büyük bir kabın alt kısmı (dip kısmının çapı 53 cm., yük. 46 cm.)
kaya zemine, bu amaçla yapılmış bir çukura yerleştirilmişti. Bu kap, bili
nen biçimde ve büyüklükte Hellenistik Dönem'e ait düz bir çatı kiremiti
ile (Strater) örtülmüştü. Roma Dönemi'ne ait tavanın çökmesinden sonra,
molozlann kaldırılması sırasında Hellenistik Dönem'e ait bu kabın keş

fedilerek, kurcalanmış olduğu buluntu biçiminden anlaşılmaktadır. İçinde

bir nesne olup olmadığı ya da yiyecek, içecek işlevi gören bir adak kabı
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olduğu konusu henüz aydınlatılmamıştır. Bu büyük kap, alışılmamış bazı

özellikler göstermektedir: Yuvarlak dip kısmı, alta doğru derinlik verile
rek dip çıkıntısını andıran bir şekilde son bulmaktadır. Bunun hemen
yanında tipik Knidos amfora ayakları gibi düğme şeklinde fakat, kabın

fırınlanmasından önce içine kadar delinerek açılmış eğik bir tıkaç bulu
nur. Ayağın hemen kenarına yapılmış bir boşaltma musluğu söz konusu
dur. Boşaltma musluğu olasılıkla yapı, adak kabı amacıyla son olarak
kullanılmasından önce kireç harcıyla kapatılmış olmalıdır. Bu kabın asıl

işlevi bilinmemektedir. Yalnız içinden bir sıvı akabiliyordu.

İnşaat İşleri (Koruyucu Yapı)

Peristyili Z Yapısı'nın ortasından geçen ve doğu-batı doğrultusunu

izleyen, arkası taş dolguyla destekli bir teras duvarı inşa edilmiştir. Du
var, Maskeli Mozaikli Mekan'ın güney duvarının doğrultusunu karşılaya

rak güneybatı köşesinden başlamakta ve bu antik duvarın hala var olan
bloklarının üstüne oturmaktadır. Aynı duvar daha sorıra tüm yapının do
ğu duvarının dönüş yaptığı köşeye doğru düz bir biçimde uzanmakta ve
oradan da, Z Yapısı'nın antik dış duvarına binmiş halde kuzeye dön
mektedir. Bu şekilde, Z Yapısı'nın erozyon nedeniyle tahrip olmuş güney
bölümü,yapının onarılması öngörülen bölgesinin dışında kalmaktadır.

Güney bölümünün ayağa kaldırılması, antik yapı kalıntısının büyük ölçü
de harap olması ve güneydeki mozaiklerin bulunduğu kod ile aradaki
büyük yükseklik farkı nedeniyle yanıltıcı olacaktır.

Z Yapısı' nın, üzerinin örtülmesi ve onarılması düşünülen kuzey bö
lümünün güney sınırında bile teras duvarının yeni çekilen güneydoğu

köşesi dikkat çekici bir yüksekliğe ulaşmaktadır. Yeni duvar, bütün doğ

rultusu boyunca yerel andezit bloklardan örülmüştür. Yapı malzemesi,
Pergamon' daki bütün onarımıarda olduğu gibi, eski ve yeni kazılarda

moloz olarak atılan ve büyük ölçüde yeniden işlenmesi gereken taşlardan

oluşmaktadır. Duvarın statik açıdan fazla yük altındaki kısımlarında harç
kullanılmış, geri kalan yerlerde ise kuru duvar tekniği uygulanmıştır.

Koruma amaçlı yapıyla örtülecek ve girilmesi engellenecek mekan
lar şunlardır:
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Maskeli Mozaikli Mekan, Z Yapısı'nın kuzey kanadındaki bütün
mekanlar, hamam ve atriumu içeren kuzeydoğuya doğru çıkıntı yapan
kısım, peristylli avlunun kuzey yarısı ve olasılıkla merdivenin de yer al
dığı, avlunun doğusundaki salon.

Z Yapısı'nın kuzey bölümündeki antik duvarlar özgün yükseklikleri
ne kadar örülecek, bu işlem sırasında eski ve yeni duvar örgüleri,
Trajaneum'un onarımında da uygulandığı gibi, birbirinden kırmızı bir
derzle ayrılacaktır. Ziyaretçiler için giriş mekanı olan atriumda, yapının

mimarisi, tarihi ve iç düzenlemesi ile ilgili bilgileri içeren levhalar sergi
lenecek, hamam da yeniden düzenlenecektir. Güneydeki mekanlarda bu
lunan yapı adakları, mümkün olduğunca kopyalarıyla özgün yerlerinde
sergilenecek ve açıklanacaktır. Aynı yerden başlayan bir yükseltilmiş

yol, ziyaretçileri kuzey salonun mozaikleri üzerinden, Silenli Mozaikli
Mekan'ın ayağa kaldırılmış cephesinden geçerek, Maskeli Mozaikli Me
kan'a ulaştıracaktır. Mozaikler yükseltilmiş yoldan izlenebilecektir.
Maskeli Mozaikli Mekan'ın kuzey duvarına, yeniden kurulan Hellenistik
alçı dekorasyon yerleştirilecek ve yine bu odada bulunmuş olan Dionysos
kültü ile ilgili kült kabı da aynı yerde sergilenecektir.

Stukko Onarımı

Maskeli Mozaikli Mekan'ın kuzey duvarındaki stukko dekorasyonun
atölyedeki onarımına devam edilmiştir. Stukko pilaster!er, başlıklar, kai
deler ile duvarı bölgelere ayıran kırmızı, sarı boyalı ve mermer taklidi
alanlar tamamlanmıştır. Bütün parçalar alüminyum petek levhalara tespit
edilmiştir.

Pergamon Sunağı

Sunağın temelinde ve çevresindeki mimari parçalarda ölçüm ve çi
zim çalışmalarına devam edilmiştir. Temelin taş planının çıkarılması M.
Klinkott tarafından gerçekleştirilmiştir.

v. Kastner ve öğrencilerden oluşan ekip, yerinden taşınmış veya ara
zide dağınık durumda bulunan mermer mimari parçalar üzerinde çalış-
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mıştır. Parçalar teşhis edilmiş, kaydedilmiş, tavan kasetleri, architravlar,
geison blokları ve büyük frizin saçak kornişleri ölçülüp, çizilmiştir.

Sunağın temellerinde i 994 yılında gerçekleştirilen kazılarda ele ge
çen seramik ve küçük buluntuların yayın metni, i 996 yılında G. De Luca
ve W. Radt tarafından yürütülen çalışmalarla, en kısa zamanda yayına

verilmek üzere tamamlanmıştır.

Diodros Pasparos Heroonu

Hemonun üzerindeki koruma amaçlı çatı, kapsamlı bir biçimde ye
niden gözden geçirilmiş ve çatı yüzeyi kızıl-kahverengi bir pas önleyici
boyayla kaplanmıştır. Odeionun önündeki antik sarnıcın, büyük bir ona
rımla kullanılabilir durumda korunması sağlanmıştır.

Sokak Sondajları

i 996 çalışmasının açmaları, yamacın kısmen kayalarla kaplı olduğu

ama, aralarında büyük bir boş alanın da bulunduğu bölgede, kentin ku
zeydoğusunda yoğunlaşmıştır. Burada, yapılaşmaya elverişli bölgenin
kenarındaki sarp arazinin de kanallı bir yola sahip olup olmadığı sorusu
çıkış noktasını oluşturmuştur.

Yamacı çapraz geçen bir sondaj, birkaç Hellenistik ev duvarının

varlığını ortaya çıkarmıştır; ancak herhangi bir kaya kanalına veya yol
döşemeleri için tipik olan taş levhalara rastlanmamıştır. Buradan da,
planlı kentin kayalık araziden önce kuzeydoğuda sona erdiği, 1995'te
kazılan yolun, kent planının doğrusundaki son yololduğu anlaşılmakta

dır. Yine de kuzeydoğudaki arazide bazı evlerin bulunduğu açıktır.

Traianeunı

Traianeum'de, önemli bir bölümü 1988'de çöken büyük teras duva
rının yeniden inşa edilmesi, Ocak i 996 sonunda ilgili fırma tarafından

tamamlanmıştır.
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Duvar, hemen hemen yıkılmadan önceki görünümüne kavuşmuştur,

ayrıca arkasına görülmeyecek biçimde yerleştirilen bir kanalla yağmur

suyunun nüfuz etmesine karşı da korunmuştur. Eski ve yeni duvar örgü
sü, fark edilen kırmızı harçlı bir derzle birbirinden ayrılmıştır. Ayrıca

depo çalışmalarında 1979-1992 kazılarında N tonozu ile tapınağın batı

sındaki alanda ele geçen seramik ve küçük buluntuların değerlendirilme

sinde de ilerleme sağlanmıştır.

Traianeum alanındaki ağaçlandırma gözden geçirilmiş, büyüyeme
yen 8 fidanın yerine yeni bitkiler ekilmiştir.

Bergama Kent Alanında ve Çevresinde Yeni Buluntular

İnşaatlar dolayısıyla tahrip edilebilecek bazı buluntular, Bergama
Müzesi'nin çalışmalarıyla kurtarılabilmiş ve tespit edilebilmiştir. Kızıl

Avlu'nun güneybatısındaki bir inşaat çukurunda, oldukça derinde, sert
andezit levhalarla kaplı, kuzey-güney doğrultusunu izleyen antik bir yol
bulunmuştur. Kentin güneyinde, Yeni Mezarlık Camii' nin batısındaki bir
inşaatta, yaklaşık 30 m. çapındaki Hellenistik bir tümülüsün daire şek

linde olan krepis (diş) duvarı tamamen ortaya çıkarılmıştır. Mezar odası

bulunmayan tümülüsteki andezit lahit, 1906'da A. Conze tarafından ka
zılmış ve o dönemde buluntular İstanbul Müzesi' ne nakledilmiştir.

1996'da bu tümülüsün hemen kuzeyinde, yine bir inşaat sırasında Ber
gama Müzesi'nce korumaya alınan zengin mezar buluntuları ele geçiril
miştir.

Bergama'nın doğusunda, Yortanlı köyü ile Paşa Ilıcası'nın kaynakla
rı yakınında antik Karkasos Innağı'na (b. İlyas çayı) büyük bir sulama
barajı inşa edilmektedir. Şantiye iki yıldan beri çalışmaktadır. Kısa süre
önce onarılan Paşa Ilıcası'ndaki Roma hamamı su altında kalacaktır.

Bergama Müzesi 1995'ten beri Yortanlı'nın aşağısında kurtarma kazıları

yürütmektedir. Bu çalışmalarda bir Geç Bizans köyüne ait evler ve me
zarlık ortaya çıkmıştır.
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Abb. 3: Bauopfer-Ceflifl aus Bau Z
Resim 3: Z Yapısı'ndan yapı adak kahı
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Abb, 4 : Vorne: Giebel des Heratempels, hinten: Bau derTeı-rnsse für
das Schutzdach über Bau Z

Resim 4: Önde: Hera Tapınağı alınlığı, arkada: Z Yapısı'nın üzerindeki
koruyucu çatı için terasm inşa edilmesi

Abb. 5 : Südostecke der Terrasse für das Schutzdach
Resim 5: Koruyucu çatı içiu yapılan terasın güneydoğu köşesi
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Abh, 6 : Stuckkapitell aus dem Maskenmosaikraum von Bau Z.
Rcstaurierungsarbeiterı

Resim 6: Z Yapısı'mn Maskeli Mozaildi Mekanı'ndan stukko başlık,

Onarım çalışmaları

Abb. 7: Gelbe Stuckplatten mit Profilrahmung aus dem Masken
mosaikraum. Rcstaurierungsarbeitcn

Resim 7: Maskeli Mozaikli Mekan'dan profil çerçeveli san stukko pla
kalar
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Abb. 8 : Stuckwand aus dem Maksenmosaikraum. 1996 erreichter Zu
stand der Restaurierung, vorübergehend ausgelegt

Resim 8: Maskeli Mozaildi Mekan'dan stukko duvar. 1996 itibariyle
onarım durumu, geçici sergileme

Abb. 9: Schildmauer des Trajaneums, Wiederhergestellter Zustand
1996. Nach Abbau des Gerüstes

Resim 9: Traianeum teras duvarı. İskelenin sökülmesinden sonra,
1996'da yeniden inşa edilmiş durumu
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1996 YıLıNDA AIOLlS KYME'Sİ
ARKEOLOJİKKAZı VE ARAŞTIRMALARI

Sebastiana LAGONA *

1996 yılında Kyme arkeolojik kazı ve incelemeleri 27 Temmuz'dan
20 Kasım'a değin sürmüştür. Çalışmalara, 21 Eylül -24 Ekim tarihleri
arasında, akademik nedenlerle, bir ay süreyle ara vermek gerekmiştir.

T.C. Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak, Ankara Etnografya Müze
si'nden SayınNejat Atar çalışmalarda hazır bulunmuştur.

Bu yılki çalışmalar, liman yöresinde (kıyı yakınlarındaki portiko ile
andezit duvar yakınında açılan sondajlar) ve Kuzey Tepesi'nde sürdü
rülmüştür (tiyatro ve İsis Tapınağı'nda sondajlar).

Liman alanında, sahil boyunca uzanan portikle ilgili çukur yeniden
açılarak, ilkin 1925 yılında Çekoslovaklar ve daha sonra 1982 yılında

ekibimiz tarafından bulunan kesimler gün ışığına çıkarılmıştır. Elimizde
mevcut verilerin daha detaylı incelenmesi ve sonuçların karşılaştırılması

nı müteakip, kazının güneye doğru devam ederek, bizim incelemelerimi
zin başlamasından sonra artık görünmez hale gelen Salaç tarafından açı

lan kısımla birleştirilmesi kararı alınmıştır.

* Prof Dr. Sebastiana LAGONA, Universita di Catanİa İstituto di Areheologia Vi. A. di
Sangiuliano 262 95124 Catania, ITALYA
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Yapının ilerleme yönünü kontrol edebilmek üzere açılan iki ayrı çu
kurda çalışılmıştır.

Birinci çukurda portik'e ait duvarın bir kesimi bulunmuştur (muhte
melen stilobat söz konusudur). Anılan duvara küçük bir kanalın bitişik

olduğu ve kanalda aralıkları muntazam olmayan denetleme çukurları

bulunduğu görülmüştür. Duvarın ayrıca, bir büyük pis su kanalından do
layı kesintiye uğradığı görülmektedir. Küçük kanal da büyük pis su ka
nalına birleşmektedir. Kanal yakınlarında dikdörtgen prizmal bloklarla
inşa edilmiş bir plinth bulunmuştur. Yaklaşık 80 cm. derinliği ve 60 cm.
genişliğindeki pis su kanalı, muntazam taşlarla inşa edilmiş olup, yatay
yerleştirilmiş dikdörtgen blok taşlarla örtülmüştür. Bugün denize yakın

olan noktada, söz konusu kanalı örten taş tabakasının son kesimine ait bir
kısmın korunduğu görülmüştür.

İkinci çukurda duvarın temeli ortaya çıkartılmıştır. Temel strüktürü
nün, kırma taşlar ve dikdörtgen prizmal biçimli bir çift blok taşın almaşık

konumda dizilmesi suretiyle yapıldığı ve 2.50 metre olan eksen arası ma
sif taşın yakında bulunan bir arşitrav olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda
çift blok taşların daha sağlam bir dayanak sağlamak üzere, sütunların

yerleştirildiği yerlere rastlayacak şekilde konuldukları izlenimini doğru

lamaktadır.

Tümüyle incelendiğinde, tespit edilen kalıntıların dizilme şeklinden,

portiğin iki sıra halinde ilerlediği ve ön cephesinin kente yönelik pozis
yonda olması muhtemel görülmektedir.

Eski kazının güneyindeki en uç noktasından açılan Andezit Duvar' a
ait sondaj, kumtaşlarından yapılmış duvarın iç cephesini ortaya koymuş

tur. Duvarın iç ve dış cepheleri arasındaki genişlik, evvelce bulunan kı

sımlarda olduğu gibi 3. i Om. dir.

Ayrıca, kalenin Roma çağı'nın imparatorluğun ilk döneminden beri
kullanıldığı ve antik dönemdeki son müdahalenin Roma'nın geç evresine
ait olup, bu dönemde kilden yapılmış kanal yatağının gerçekleştirildiği

anlaşılmaktadır. Tarihlendirme, dolgu malzemesinden ve mevcut pişmiş

toprak parçalarından İ. S. ıV-V. yüzyılolarak teyit edilebilir.
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Roma ve Hellenistik dönemlere ilişkin bazı parçaların evvelce ele
geçirilmiş olduğu tiyatro mahallinde, i 996 yılında, birincisi tiyatro ba
samaklarını gün ışığına çıkarmak, ikincisi de, yapının boyutlarının tespiti
için doğudaki "analemna" duvarının aranması amacıyla, iki büyük çukur
daha kazılmıştır.

Kademelerin tam orta noktasında açılan ilk çukur, onbir basamaktan
oluşan seyircinin oturacağı bir dizi kademe ve doğudaki küçük merdi
venleri ortaya koymuştur. Katman malzemelerinin incelenmesinden, ba
samaklara ait yapının ilk kullanım döneminin Hellenistik çağ olduğu

anlaşılmıştır. Küçük merdiven üzerinde sonradan yapılmış bir kanal bu
lunmuştur.

Roma Devri mermer zemin döşemesi yakınında, doğuda açılan ikinci
sondaj ile "analemma" duvarının son kısmı ve basamakları sınırlandıran

kavisli duvar gün ışığına çıkartılmıştır. Kademelerin alt kısmı, tiyatro
yapısına ait muntazam kesilmiş büyük blok taşların yıkılmasından dolayı

zarar görmüş durumdadır. Söz konusu malzeme arasında silme biçimi
nedeniyle Hellenistik çağ'ın ilk dönemi ile tarihlendirilebilecek birkaç
adet, seyircilerin oturma kısmına ait parçayı ayırt etmek mümkün ol
muştur. Yine bu kalıntılar arasında silmeli basamaklar, maske ve
festonlarla bezeli birkaç arşitrav fragmam ele geçirilmiştir.

Kayaya kazılı cavea'nın, bazıları hala yerinde bulunan levha taş ile
kaplı ve alt tarafında muhtemelen birkaç sıra halinde, seyircilerin otura
cağı kısımları olan, kademeleri de mevcuttur. Bu sektörün iyi korunama
yarak, maalesef kötü durumda günümüze ulaşması nedeniyle, anılan kı

sımda orkestranın sınır çizgisinin belirlenmesi mümkün olamamıştır.

Bununla birlikte, yamacın en güney ucunda açtığımız bir diğer sondaj,
tiyatronun Roma Dönemi' nde tekrar kullanıldığına dair kanıt teşkil ede
cek bir yapıyı ortaya çıkarmamızı sağlamıştır. Nitekim söz konusu bu
luntu, dikey döşenmiş büyük taşlarla örülmüş kavisli bir duvara bitişik

analemna duvarıdır. Mermer bir kaplamaya sahip olması gereken anılan

yapı, Hellenistik çağ tiyatrosundan ziyade Roma'nın İmparatorluk Dö
nemi'ne ait tiyatronun sınırını oluşturmaktadır. Süslü friz parçaları ile
proskenium'un uç kısımlarının bir uzantısı da bu döneme aittir.
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Tiyatronun artık kullanılmadığı Geç Roma Dönemi' nde, tiyatroya ait
diğer kesimlerin üzerine kurulmuş olduğu görülen el sanatları imalatha
nesinin, yukarıda belirtilen kısmın üzerinde de inşa edildiği ve bu imalat
haneye bitişik yeni bir fırın yapıldığı görülmüştür.

İsis Tapınak Alanı'nda, kuzey tepesinin üzerinde, evvelce kazılan

kısmın iki ucunda, iki sondaj daha yapılmıştır.

Yapı bütününün kuzeybatı köşesinde kazılan ilk çukurda, evvelce
bulunan tipteki yağ kandilleri ile doldurulmuş bir küçük adak çukuru ile
Hellenistik Çağ'a ait bir sarnıç bulunmuştur. Ele geçirilen malzeme ara

. sında kourotrophos heyke1cikleri, Hellenistik Dönem' de de İsis kültürü
nün mevcudiyetini ortaya koymaktadır.

Birincinin karşısında güneydoğu köşede kazılan ikinci çukurda, üst
tabakada, bitişik küçük kanalıyla birlikte Roma Devri tekne türü bir ha
vuz ile alttaki arkaik bir tabakada, İ.Ö. VI. yüzyıla ait ilginç pişmiş top
rak parçaları ele geçirilmiştir.

Tapınak yöresindeki kazı, önceki kazılar sırasında bulunan ve atılan

adakların biriktiği çukur ile kısmen işgal edilmiş olduğu görülen odanın

bitişiğindeki mekanın daha iyi tanımlanabilmesi için, doğuya doğru ge
nişletilmiştir.

Bu kısımda ele geçirilen en önemli veriler, kazının kuzeydoğu köşe

sinde bulunmuştur. Döşeli taş zeminin temel duvarına kadar uzanan yu
muşak topraktan oluşan ince bir tabakanın temizlenmesiyle bir sarnıç

girişi tespit edilmiştir.

Çan biçimli sarnıcın korunabilen yüksekliği, yaklaşık iki metre olup,
hemen hemen tümüyle kayaya kazılmıştır. Yalnız boyun kısmının topar
lak küçük taşlarla örüldüğü görülmektedir. Beyaza yakın renkte kalın bir
tabaka hidrolik sıva, kayaların küçük çıkıntılarından dolayı duvarların

muntazam olmayan kısımlarını ve yaklaşık yuvarlak biçimii ortadaki
küçük dinlenme çukurunun bulunduğu söz konusu sarnıcın dip kısmını,

tümüyle kaplamaktadır. 80 cm. genişliğindeki ağız kısmının sarnıç içinde
ele geçirilen parçalardan, yuvarlaklaştırılmış bir kenarı olduğu ve sarnı-
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cın artık kullanılamayarak nihai kapatılması sırasında tamamen yıkıldığı

nı anlamaktayız. Dolgu malzemenin sarnıç içinden çıkarılmasından sonra
bol miktarda pişmiş toprak kalıntısı ele geçirilmiş bulunmaktadır.

Hellenistik anforalara ait parçalar yanında, özellikle siyah boyalı "West
Slope" tipinin temsil edildiği daha ince yapımlı pişmiş toprak parçalarına

rastlanmıştır. Bunlara örnek olarak da, sarnıcın dinlenme çukurunda bu
lunan ve laboratuarımızda başarılı bir şekilde onarılan, üzeri boyanarak
bezenmiş çok güzel bir kupayı gösterebiliriz. Sarnıcın kullanım evresini,
büyük bir olasılıkla, İ.Ö. Iv. yüzyılın sonu ile III. yüzyılın yarısına

tarihlendirebilmekteyiz.

Batıda, sarnıcın ağız kısmının yakınlarında, kireç karışımlı yumuşak

toprak tabakasının, kırılmış parçalar halindeki Hellenistik anforalar taba
kasını örtmekte olduğu görülmüştür.

Sarnıç ağzının doğu kısmı, önceki kazılarda görüldüğü gibi, atılan a
dak kandillerinin oluşturduğu birikimie kısmen kapanmış konumda bu
lunmuştur. Bu durumda da, yağ kandilleriyle bir araya gelen malzeme
türü, evvelce ileri sürülen tarihlendirmeyi (İ.Ö. III. yüzyılın yarısı- II.
yüzyılın ilk on-yirmi yılı) teyit etmektedir.

Atılan yağ kandillerinin biriktiği çukura, daha sonraları artık kapan
mış sarnıcın ağzına teğet geçen, kiremit malzemesi ile yapılmış su boru
larının yerleştirildiği bir oluk yatağının kazıldığı anlaşılmaktadır.

İzmir Arkeoloji Müzesi'nin itiraz etmesi nedeniyle, antik kentin gü
ney yöresinde, nehre yakın (Ege Gübre'nin mülkiyetindeki) kısımda,

tarih öncesi döneme ait önemli bir mevcudiyetin, programlanmış olması

na rağmen kontrol kazısı yapılarnamıştır.

Öte yandan, kentin kuzeyinde (Petkim'in mülkiyetinde) tarafımızca

işaret edilen ve üzerinde bir deneme çukuru açılması evvelce program
lanmış bulunan tümiilüs' e ilişkin kazıyı gerçekleştirmek mümkün ol
muştur. Söz konusu açma, kayanın oyulmasıyla elde edilmiş boşluk içine
muntazam yontulu blok taşlarla örülmüş, anıtsal bir mezarı ortaya koy
muştur. Maalesef geçmişte ihlal edildiği anlaşılan söz konusu yapının,

kaş kemer girişli ve yaklaşık kare biçimli bir plana sahip olduğu, tavan
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örtüsünü bir dizi monolitik uzun blok taşların yan yana dizilmesiyle, ya
pay bir kubbenin oluşturduğu görülmektedir. Mezarın içinde bulunan
pişmiş toprak malzemenin çok az miktarda oluşu, tarihlendirme açısından

pek yardımcı olmamakla birlikte, tipolojik özellikleri İ.Ö. Iv. yüzyılın

ortaları civarındayapıldığınıdüşündürmektedir.

Yapının mükemmelliği ve tarihlendirilmesi, l8üü'lü yılların ikinci
yarısında Kyme'den çalınarak British Museum'a ve diğer koleksiyonlara
satılan harikulade mücevherleri akla getirmektedir.

Orta çağ şatosundangelen pişmiş toprak parçalarıyla birlikte Güney
Tepesi Samıcı ile Kuzey Tepesi'ndeki adakların birikinti çukurlarından

çıkarılan parçalarının onarımı için uzun süren bir çalışma sezonu yaşan

mıştır (Prof Patitucci'nin bu konudaki inceleme sonuçları, Kyme hak
kında i. Kongre belgeleri cildinde yayımlanmak üzere teslim edilmiştir,

ayrıca Arkaik Dönem'e ait parçaların inceleme sonuçları da aynı ciltte
yer alacaktır). Ankara Üniversitesi'nden iki öğrenci eğitilmek üzere ko
nuğumuz olmuştur.

Ayrıca, Catania Üniversitesi jeologlarının işbirliği ile Kyme kenti ve
çevresindeki yapılarına ait taş ve kayaların, el yapımı pişmiş toprak üre
timinde kullanılan kilin incelenmesine başlanmıştır. T.C. Kültür Bakanlı

ğı tarafından gönderilen bir yeni genelge·çerçevesinde, İzmir Müzesi'nin
izniyle, kimyasal analizler için eşantiyonlar alınmıştır.

Aliağa Belediyesi ile Catania Üniversitesi arasında imzalanan bir
protokolü müteakip, mimari tasarımı kısmen açık ve kısmen de kapalı

olmak üzere yapılan bir müzenin inşasına başlandığı haberini vermek
istiyorum. Çok işlevli bu merkezde ayrıca, bir laboratuar ve buluntuların

konduğu depo ile İtalyan Arkeoloji Heyeti'nin kalacağı mekan da yer
alacaktır.
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Resim 1: Tiyatro, sahne binası

Resim 2: Tümülüs
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Resim 3: Kuzey Tepesi: İsis Tapınağr'nda sondaj

Resim 4: Kuzey Tepesi: Yahmiç
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