~

~
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIGI
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü

xx.
KAZı

SONUÇLARI
TOPLANTISI
•
I.CILT

25-29 MAYIS 1998
TARSUS
•... __"!...

------- •.. ---

T.C. KÜLTÜR BAKANLIGI YAYıNLARı
Yayın No: 2197
Anıtlar ve Müreler Genel Müdürlüğü Yayınları
Yayın No: 66

YAYINA HAZıRLAYANLAR
Koray OLŞEN
Hayriinnisa ÇAKMAK
Fahriye BAYRAM
Filiz KAYMAZ
Nuray TARLAN
Adil ÖZME
Kemalettin ATAŞ
Haydar DÖNMEZ .
DİZGİ:
Yaşar

MORKAYA
Meryem ·UYANIKER

ISBN:

975-17-2200-4Cfakım)

975- 17-2201-2.· (i .Cilt)
ISSN: 1017-7655

Not: Bildiriler, sahiplerinden

geldiği şekliyle

ve

sunuş sırasına

yayınlanmıştır.

KÜLTÜR BAKANLIGI MİLLİ KÜTÜPHANE BASIMEVİ
ANKARA-1999

göre

içiNDEKiLER
Nur BALKAN-ATLı,Didier BINDER,
Maria Claire CAUVIN, Erol FAYDALı

Kömürcü / Kalatepe Obsidiyen Atölyesi 1997
Işın

Kazısı

1

YALÇINKAYA, Mareel OTTE

1997 Yılı Karain

Kazısı

23

Işın YALÇINK..t\YA, M..K ARTAL, M.B.KÖSEM, C.M.EREK,

A.L.ATICJ, K.OZÇELIK (CEYLAN), H.TAŞKIRAN, M.OTTE
1997 Yılı Oküzini

Kazılan

39

Erksin GÜL EÇ
1997 Y ılı

Çandır Kazısı

55

Steven L.KUHN, Erksin G.PLEÇ, Faruk KILINÇ
Exploratory Excavations at

Uçağız

Cave, Hatay Province (1997)

63

Sevil GÜLÇUR, Muhsin ENDOGRU
Güvercin

Kayası

1997

Kazısı

Ufuk EsiN, Savaş HARMANKAYA
Aşıklı Höyük Kazısı 1997

77
101

Refik DURU
1997 Yılında Yassıhöyük'te (Acıpayam) Yapılan
Kazılar Hakkında Rapor

131

Mehmet ÖZDOGAN, Herman PARSINGER, Necmi KARUL
Kırklareli Höyüğü

Turan EFE
Küllüoba 1997

1997 Yılı

Kazısı

Yılı Kazısı

Gill STEIN
1997 Excavations at

Hacınebi

Antonio SAGONA, Mustafa ERKMEN, Claudia SAGONA
Excavations at Sos Höyük, 1997

139
165
183
205

Jesüs GiL-FUENSANTA, Mitchell S.ROTMAN, Eyüp BUCAK
1997 Salvage Excavatiorıs at Tilbeş Höyük
1997 Tilbeş Höyük Kurtarma Kazısı

207

Aksel TiBET, Catherine MARRO, Rifat ERGEÇ
Horum Höyük 1997

Çalışmaları

219

Christine KEPINSKI-LECOMTE, Rifat ERGEÇ
Research at Tilbeshar, 1997

241

;'-'- :'.:\~:':':"'.:-.':':>': : ~-'

MiChaelııOSE~~~~~~(d~li~~
Soundings at DemirköyHöyük, 1997

..

Marie Henl'ietteGATE:·S.... .•. .' . ..

. ••
.

1997 ArchaeologicalExcavationsat Kinet Höyük
(Yeşil-Dörtyol, Hatay};;;~ ..;

Stuart CAMPBELL, Elizabeth CARTER
Excavationsat Domuztepe1997

Aslı ÖZDOGAN,lVIelımetAkifIŞIN

Tekirdağ MenekşeÇatağjK.~zıları

Halime

•..

;

249

.
,
~;

,.•,

259
~

283

. ..

1997 Yıl: Çalışmaları

295

HÜRYILM:AZ,Nu~tenSEvİNÇ

1997 Gökçeada- Yenibademli Höyük

Kazıları

3 II

Hayat ERKANAL

Kazıları

1997 Liman Tepe

325

Hayat ERKANAL, Turhan ÖZKAN
1997 Bakla Tepe

Kazıları

,

337.

Manfred KORFMANN
1997 Troia

Kazıları

357

ArmağanERKANAL·.·

1997.Panaztepe

Kazıları

371

Horst EHRINGHAUS
Grabung am Sirkeli Höyük 1997

383

Halet ÇAMBEL, James E.KNUDSTAD, Martina SICKER·AKMAN,
Richard BAYLISS
Karatepe-Aslantaş, Domuztepe
Dönemi Çalışmaları

ve Kadirli 1997
399

Jürgen SEEHER
Boğazköy-Hattuşa 1997 Yılı Çalışmaları

417

Aygül SÜEL, Mustafa SÜEL
1997 Yılı

Ortaköy-Şapirıuva Kazısı Çalışmaları

433

Andreas MÜLLER.KARPE

Kuşaklı-Sarissa 1993-1997 Kazılarına Toplu Bakış

Mehmet ÖZSAİT
1997

Yılı

Harmanören (Göndürle)

Önder BİLGİ

Mezarlık Kazısı

İkiztepe Kazısı 1997 Dönemi Sonuçları

445
467
485

OktayBELLi
1997,Yılı Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı
Altan ÇiLiNGiROGLU, Haluk SAGLAMTiMUR
Van-Ayanis Urartu Kalesi
,

507
·..·

527

M.P.C. JACKSON, J.N .POSTGATE
Kilise Tepe 1997 A Summary of the Principal Results

541

G.Kenneth SAMS, Mary M.VOIGT
Gordion Archaeological Activities, 1997

559

Tomris BAKIR-AKBAŞOGLU, Gürcan POLAT
Daskyleion 1997
~
Volkmar von GRAEVE
1996/1997 Yılı Milet Çalışmaları
Stephan KARWIESE
1997 Yılında Ephesos'ta Yerine Getirilen
Restorasyon' ve Araştırma Çalışmaları

,

. 577
583

Kazı,

607

KÖMÜRCÜ / KALETEPE
OBSİDİYEN ATÖLYESİ 1997 KAZıSı
Nur BALKAN-ATLI*
Didier BINDER
Marie Claire CAUVIN
Erol FAYDALı

Kömürcü/Kaletepe obsidiyena-tölyesi Kültür Bakanlığı,Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nünizni ile Niğde Müzesi başkanlığmda,IstanbuIUniver
sitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı'nırrbilimsel danışmanlı-·
ğında1 26.08.1997 ile 25. 09.1997 tarihleri arasında gerçekleştirildi>,
1. GİRİş
Anadolu'nun jeolojik açıdan volkanik bir yapısı vardır. Üst Miyosen'den

başlayarak, Pliyosen ve tüm Kuvaterner boyunca özellikle üç bölgede yoğunla
şan bir volkanizmaya sahne olmuştur. Bu bölgeler a) Doğu Anadolu'da Kafkaslar ve Bitlis-Zagros Dağları kuşağı, b) Iç Anadolu'da Kapadokya Bölgesi ve c)
Batı Anadolu'nun Ege Denizi ile sınırlıdır. Anadolu volkanlarının çoğu aktif oldukları sırada obsidiyen oluşturmuşlardır. Obsidiyen ergimiş durumda bulunan
ve genellikle asitik özellik taşıyan ve bol su içeren magmanın çok çabuk soğu
ması ile oluşmuş volkanik bir camdır. Çoğunlukla siyah, gri, kahve, kırmızı ve
yeşil renklerde ve camsı bir parlaklıkta olan obsidiyen, gerek estetiği ve gerekse
fiziki nitelikleri (yongalanmaya uygunluğu) açısından tarihöncesi insan için
önemli hammaddelerden birini oluşturmuştur.

Kapadokya Anadolu'nun yoğun volkanizmaya sahne olmuş bölgelerinden biridir. Bu volkanizmanın ürünü olan ve kolay yontulma niteliği açısından

(I)

(2)

Doç.Dr, Nur Balkan-Atlı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, PrehistoryaAnabilim Dalı, 34459 Beyazıt, İstanbul
Dr. Didier Binder, CNRS-UPR 7558,250 rueAlbert Einstein, SophiaAntipolis, 06560 Valbonne, Fransa.
Dr. Marie Claire Cauvin, Institut de Prehistoire Orientale, CNRS-Jales, 07460 Berrias, Fransa.
Erol Faydalı, Müze Müdürlüğü, 51100 NİGDE.
Kazı Kurulu Erol Faydalı, Doç.Dr. Nur Balkan-Atlı, Dr.Didier Binder, Prof. Dr. Marie-Claire
Cauvin, Dr. Erhan Bıçakçı, Dr. Füsun Ertuğ, Mahmut Altıncan ile Fakültemiz öğrencilerinden çi/er
Altınbilek, Merve Andaç, Hülya Çalışkan, Güneş Duru, Nurcan Kayacan, Mustafa Özkul, Semra
Y ıldırım ve Seden Yüksel' den oluştu.
Kaletepe 1997 kazısının parasal kaynağını İstanbul Üniversitesi, Araştırma Fonu (Proje no:
1000/250897) ve Fransız Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi oluşturdu. Göllü Dağ kazı malzemesini
kullanmamızı sağlayan Prof. dr. Wulf Shirmer'e teşekkür borçluyuz.

tarihöncesi insanın silah ve alet yapımında tercih ettiği obsidiyen, Anadolu için
"banal" bir hammaddedir ve çoğu yerleşmede yoğun olarak kullanıldığı gözlenir. Ancak, kaynağının bulunmadığı bölgelerde de bulunması, örneğin Levante
bölgesi>, bu hammaddenin önemli bir ticaret ve değiş/tokuş metası olduğunu
göstermektedir (Cauvin, 1996). Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'in fosil direktörlerinden birisi olduğuna inandığımız bu hammaddeyi ve bu hammadde ile
prehistorik insan arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir proje altında incelemeye karar
verdik. Amacımız obsidiyeni kaynağındaki işlenmemiş durumundan yerleşme
de artık kullanılmayan atılmış veya kırılmış alet durumuna kadar etap etap izlemekti. Dolayısıyla araştırmaya hammadde yataklarını araştırmakla başladık.
Başlangıç olarak bir pilot bölge seçti k ve bunu Çiftlik (Niğde) Ovası'nın
kuzeyindeki Göllü Dağ ve Nenezi Dağ olarak sınırlandırdık (Fig. 1). 1995 ve
1996 yıllarında gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırmalarımızda bu bölgede 196070 yıllarında yapılan araştırmalar sonucunda saptanan kaynakların (Renfrew et
al, 1966; 1968; Wright 1969) yanı sıra yeni kaynaklar aradık ve her kaynağa
bağlı işlik ve atölyeleri tespit ettik (Cauvin & Balkan-Atlı, 1996; Balkan-Atlı et
aL. 1997). Ayrıca bölgenin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerindeki çalışmalar yüzey araştırmamızla koşut olarak yapıldı ve çeşitli kaynaklardan alınan
obsidiyen örneklerin jeo-kimyasal analizleri farklı yöntemler kullanan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirildi-.

Bu atölyelerden birisi, Kömürcü/Kaletepe atölyesi iki vurma düzlemli
(naviform) çekirdekleri ile özellikle dikkatimizi çekmişti. Bu çekirdekler Çanak
Çömleksiz Neolitik Dönem'in en önemli fosil direktörleri olup dönemin topluluklarının tekno-kültürleri hakkında önemli ipuçları veren buluntulardan biridir.
Kaletepe'de ele geçen naviform çekirdekler ise yüksek derecede standartlaşma
gösteren ve ancak çok büyük bir uzmanlaşmanın ürünü olabilecek çekirdeklerdi (Fig. 2). Bu çekirdeklerin benzerleri az sayıda ve çakmak taşından Suriye'de
D'jade yerleşmesinde (Coqueuegniot, 1994) ve Lübnan'da TelI aux Scies ve
Slenfe yerleşmelerinde bulunmuştu (Cauvin, 1968). Ancak Anadolu'da ilk olarak ve obsidiyen örnekleri Kaletepe ve Kayırlı'da gözlendi>. Ayrıca yoğun sayı
da bulunmaları bunların üretim zincirlerini anlamak için elverişli bir ortam
oluşturuyordu. Bu nedenle bir atölye kazısının gerekirliğine inandık. Kömürcü
atölyesi gerek in situ malzemenin daha yoğun görüldüğü atölye olduğundan gerekse kazı şartlarına daha uygun olduğu için seçilmiştir. Bu kazı hem Çanak
Çömleksiz Neolitik Dönem için çok önemli bu çekirdekleri anlamak, hem de
Anadolu'da ilk atölye kazısını gerçekleştirmek amaçları doğrultusunda gerçeki eştiril di.
.

2. AMAÇ
Kömürcü/Kaletepe obsidiyen atölyesini araştırma amaçlarımız şunlardır:
Henüz Anadolu'dagerçekleştirilmemişbir kazı tipini, atölye kazısı, gerçekleş
tirmek ve bu kazı yöntemini öğrencilerimize öğretmek; bir atölyenin antropik
(3)
(4)
(5)

G.Ö. 14000-12,000 yıllarına tarihlenen Dhour Choueir ve El Kowm'da bulunmuştur (Cauvin, 1991).
Bölgede yapılan jeolojik, jeomorfolojik, jeo-kimyasal ve arkeolojik araştırmaların sonuçları tüm
Anadolu obsidienlerini kapsayan bir kitapta toplanmıştır (Cauvin et al., baskıda).
Balkan-Atlı et aL. 1997; Balkan-Atlı & Der Aprahamian, baskıda; Balkan-Atlı & Cauvin, baskıda.
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ve doğal depolanmalarının stratigrafisini, geometrisini ve obsidiyen yataklarına
göre durumlarını saptamak; obsidiyen yongalama buluntularını saptamak, Kaletepe çekirdekleri ile ilgili in situ yongalama ürünlerini ortaya çıkarmak, üretim farklılıklarını saptamak, ürünleri nitelik ve nicelik açılarından gözlemek;
atölye mekanının kullanımı, hammaddenin çıkarılması ve işlenme alanlarının
sınırları hakkında bilgi edinmek; atölyenin bölgedeki zamandaş yerleşmelerle
ilişkisini bulmaya çalışmak; atölyenin ürünlerinin dağılım alanlarını (Anadolu,
Suriye-Filistin bölgesi...) saptamak; atölyedeki yaşam tarzına ait veriler aramaktı.
Araştırmamızın 1997 yılı programı ise araştırmanın teknik yönü üzerinde
yoğunlaşıyordu: Atölyenin jeomorfolojisi; topografya çalışması; kesit temizliği; sondaj çalışmaları ve kazı; atölye-yerleşme ilişkilerini (atölyeyi kontrol eden
bir yerleşmenin aranmasını) kapsıyordu.

3. ARAŞTIRMA
3.1. Jeolojik ve jeomorfolojik çevre 6
Niğde ilinde, Göllü Dağ yöresinde, Kömürcü Köyü sınırları içinde bulunan Kaletepe obsidiyen atölyesi Kömüreti Köyü 'nün sırtını dayadığı riyolit bir
yamacın üzerindeki 1600 m. yükseklikteki düzlüktedir (Fig. 3). Köyün kuzeyinde bulunan bu tepe Bağlama ve Gölcük Ovası 'na bakar ve havanın açık olduğu
günler Toros-Aladağlar ve Erciyes Dağı'na kadar görüş alanına sahiptir (Fig. 4).
Atölye Kaletepe'nin üzerinde kuzeyde Kayatepe, doğu ve batıda mevsimlik dereler ve güneyde köye hakim riyolit kayalıklar ile sınırlıdır.

Melendiz masiflerinin kuzeyinde bulunan Göllü Dağ (Fig. 5), kuvaternere tarihlenen, farklı püskürtmelerin oluşturduğu (riyolit, obsidiyen, ignimbrit,
pomza) bir strato-volkandır (tabakalı volkan veya karışık volkan). Göllü Dağ,
Hasan Dağ, Acıgöl sistemi ve Erciyes Dağı ile birlikte Kapadokya'nın genç volkanlarını oluşturmaktadır. Göllü Dağ'ın kuzey yamacındaki Kömürcü Köyü sı
nırlarında bulunan ve literatüre Kömürcü obsidiyen yatakları olarak geçen
obsidiyenler Göllü Dağ obsidiyen yataklarının en görkemlisini oluşturmaktadır
lar.
Kaletepe Göllü Dağ'ın patlamasıyla oluşmuş riyolit bir koninin üzerindedir ve bu koni güneydoğuya doğru sert bir eğim gösteren, yaklaşık 50-60 m. genişliğinde bir obsidiyen damarı içermektedir. Bu damara koşut yaklaşık 100 m.
kuzeybatıda daha dar, 20-30 m. bir obsidiyen damarı daha vardır (Fig. 6). Bu riyolitler ve obsidiyenler sonra pomza ile kaplanmıştır. Büyük ölçüde erozyona
uğramış pomzalar halen yer yer gözlenebilmektedir. Obsidiyen damarlarının riyolitler içinden doğu-batı doğrultusunda uzandıkları varsayılmaktadır. Kaletepe
atölyesi birinci damarın üzerindedir ve bu damar dere tarafından erozyona uğ
ramış kısımlarında gözlenebilmektedir.
Körnürcü'de ayrıca üç obsidiyen damarı daha gözlenmektedir: Yukarıda
sözü edilenlerin kuzeydoğusunda geniş bir damar ve daha dar bir damar Erikli Deresi 'nde gözlenmektedir; üçüncü bir damar ise diğerlerine verev olarak
(6)

Çevre

hakkında

bilgiler Dr. Kuzucuoğlu

tarafından verilmiştir.
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BostanIık' ın tepesinin kuzey vadisinde gözlenmektedir. Bu üç obsidiyen damarı da prehistorik insan tarafından kullanılmışlardır; çevrelerinde geniş bir alana
yayılmış ve çok sayıda yontulmuş obsidiyen barındıran erozyona uğramış bir-

çok

işlik

izine

rastlanmıştır.

Kaletepe'nin jeolojik

tabakalanması aşağıdan yukarıya şöyledir:

• übsidiyenle birlikte riyolit

lavları;

• Turuncu bir paleosol ve bunu örten ve pomza, riyolit ve obsidiyen içeren
renkli ignimbrit tabakası;
• Erozyona

uğramış, ancak bazı

yerlerde gözlenebilen pomza

açık

tabakası;

• Tüm yamaçları ve kısmen atölyeyi kaplayan kahverengi-turuncu renginde ve
pomza kumu içeren milli ve killi toprak tabakası

3.2. Topografya çalışmaları
Tüm atölyenin detaylı topografik rölövesi teodolit ile Dr. Erhan Bıçakçı
ve Güneş Duru tarafından gerçekleştirildi ve alana coğrafi kuzeye bağlanan
metrekarelik (AA-JZ 1-225) bir grid sistemi uygulandı (Fig. 7). O referans noktası Kaletepe'nin riyolit kayalığının tepesine konuldu. Ayrıca çeşitli topografik
referans noktaları korunmaya alınarak alanın çeşitli noktalarında sabitleştirildi.
Kazının ve sondajların yapılacağı alanlara açmalar yerleştirildi.
3.3. Stratigrafik Kesit çalışması
Atölyenin kültür tabakasının kalınlığını ve in situ malzemeyi kontrol etmek için bir kesit açıldı. Bu kesit 1996 yılında gözlediğimiz ve atölyenin kuzeyinde bir mevsimlik dere tarafından kesildiği kısımda gerçekleştirildi. 1996 yı
lında bu doğal kesitte yaklaşık 50 cm. kalınlığında in situ durumda obsidiyen
ürünleri içeren bir tabaka gözlemiştik. Bu gözlemleri doğrulamak ve antropik
dolguların kalınlığını saptayabilmek için temizlediğimiz kesit bizi beklenmedik
bir sonuç çıkardı (Fig. 8). Kesiti derenin tabanına kadar açmamıza ve 1 m. kadar derine inmemize rağmen antropik tabakaların devam ettiğini gözledik. Sonuçta atölyenin bu kısmında 6 m. lik bir prehistorik dolgu ile karşılaştık ve ana
kayaya henüz ulaşamadığımızdan bu dolgunun daha da kalın olacağına inanı
yoruz.
Kesit yongalanmış obsidiyen ürünleri ve brüt obsidiyen barındıran tabanIardan oluşmuştur (Fig. 9). Bu tabanlar kuzeybatıya doğru bir eğim göstermektedirler. Dr. Kuzucuoğlu'nun belirttiği gibi obsidiyen damarı atölyenin altından
kuzey batı-güneydoğu yönünde geçmektedir. Dolayısıyla bu damar hammadde
olarak kullanılırken büyük olasılıkla aynı yönde yapay bir vadi oluşturulmuştur
ve kesitte kısmen izlenen olay budur. Bugünkü mevsimlik dere ise daha yakın
bir tarihe aittir. Bu gözlemlere dayanarak atölyenin kullanımı sırasında bu..alanın çok farklı bir morfolojik yapıya sahip olduğu varsayımına varabiliriz. ünümüzdeki çalışma mevsiminde bu konuyu aydınlatmaya çalışacağız.
10 metre genişliğinde ve 6 m. derinliğinde temizlediğimiz bu kesitin (Fig.
10) tüm obsidiyen buluntularını toplamamız zaman ve insan gücü olarak olanaksızdı, çünkü 1 m3 toprağın %75'ini obsidiyen buluntular meydana getiriyordu. Ancak, bu kesitten atölyenin teknolojik evrimi hakkında bilgi edinmemiz
4

gerekiyordu. Malzemeyi örnekleme yaparak topladık; kesitin ilk 2,5 m. sinde,
0.25 ms'Iik üç kolonda her 10 cm. lik toprağı eleyerek tüm obsidiyenleri sistematik olarak topladık (toplam yaklaşık 300 kg). Kesitin alt kısmında ise, bu sistemi uygulayacak zaman yetersizliğinden, sadece teknolojik gözlemlere dayanarak bazı obsidiyen ürünlerini örnek olarak aldık. Onümüzdeki yıl kesitin alt
kısmında da sistematik toplama uygulanacaktır.

Stratigrafi
Yaklaşık 50 cm. kalınlığındaki milli ve killi yüzey
pik buluntular farklı formlarda bulunmaktadır:

toprağı altında

antro-

• Sadece obsidiyen yongalama artıklarını bulunduran mercimek biçiminde dolgular. Bu dolgulardaki buluntularda patina veya yüzeyerozyonu gözlenmiyor.
Bunlar büyük olasılıkla birincil durumdalar. Bu tip dolgular az fakat çeşitli derinliklerde gözleniyor.
• Heterojen yapıda, işlenmiş ve brüt durumda obsidiyenler, riyolit
iri kum içeren depolanmalar;

çakılları

ve

• Eski bir erozyon topografisi sergileyen bir tabaka obsidiyen blokları, dörtgen
biçimde sertleşmiş alüvyal kum blokları ve in situ durumda olmayan, eski bir
erozyona uğramış işlenmiş obsidiyen buluntular içermektedir. Bu tabaka derenin altında da devam etmektedir, dolayısıyla dere tüm antropik dolguyu henüz
kesmemiştir.

Teknolojik Veriler
Kesitte teknolojik farklılıklar gözlenmektedir. Kesitin yukarı kısmında sadece tek vurma düzlemli çekirdekler ve onların ürünleri dilgiler bulunmaktadır.
Bu tip teknolojiyi tarihlernek zordur; Neolitik Dönem veya Kalkolitik Dönem'e
ait olabilir. Fakat gerek Çanak Çömlekli Neolitik gerekse Kalkolitik yontma taş
endüstrileri üzerinde yeterli bir çalışma yapılmadığından, karşılaştırma yapmamız da olanaksızdır.
Kesitin ortalarına doğru Çanak Çömleksiz Neolitik'in en belirgin özelliklerinden olan iki kutuplu yongalama tipine ait tanıklar ele geçmiştir. Bunlar Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'de sık olarak gözlenen iki vurma düzlemli çekirdeklerdir fakat, Kaletepe çekirdeği tipinde değildirler.
Kesitin alt kısmında sistematik bir toplama uygulanmadığındanteknoloji
ile ilgili henüz bir saptamada bulunamadık. Ancak, kesin olarak Paleolitik Dönem'e ait hiçbir ize rastlanmadı.
3.4.

Kazı

Kazı alanı (S2) olarak kesitin yaklaşık 80 m. batısında ve kesitten 9 m. daha yüksek bir alan seçildi. Bu seçimin nedeni yüzeyde köstebeklerin yer altın
dan çıkardığı Kaletepe çekirdekleriyle ilgili buluntuların homojen olarak burada bulunmasıydı. Kazı 9 mz'lik bir alanda gerçekleşti ve 25 cm. derinlikte in situ bir obsidiyen yongalama tabanı bulundu (Fig. 11,12). Bu alanın antropik dolgu kalınlığını ölçmek için hemen yakınında 1 mı'Iik bir test sondajı (S3) açıldı
ve malzeme tabakalara göre toplanarak anakayaya inildi.
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Kazı alanında (S2) henüz anakayaya inilemediğinden stratigrafi test sondajında (S3) saptandı. Bu saptamaya göre yukarıdan aşağıya doğru tabakalanma şöyledir:
ı. ıo-15

2.
3.

cm.

kalınlığında yumuşak

yüzey

Yaklaşık

toprağı;

10 cm. kalınlığında sert, kahverengi
luntu içeren bir tabaka;

sarı

renkli

Kahverengi-kırmızı kumlu bir toprak tabakası, obsidiyen
çakılları içeriyor; bu tabaka yaklaşık 20

ri ve ufak riyolit
4.

çakıllı, karışık

bu-

yongalama ürünlecm. kalınlığında;

Yaklaşık

25 cm. kalınlığında obsidiyen kumu içinde yoğun obsidiyen yongalama ürünleri içeren bir tabaka;

5. Düzensiz riyolit anakaya üzerinde

sarı

kumlu bir tabaka.

4. BULGULAR
Kazıdan elde ettiğimiz obsidiyen buluntular özellikle aradığımız Kaletepe çekirdekleri ile ilgililer (Balkan-Atlı et al, 1998). Bulduğumuz çeşitli
obsidiyen yontuları bu çekirdeklerin üretim zincirinin tanıklarını oluşturuyorlar.
Kalın yongalar brüt obsidiyen bloğunun taslak haline getirilmesini, ince
obsidiyen yongalar çekirdeğin ön şekillendirilmesini, tabletler vurma düzlemlerinin açılmasını, çeşitli omurgalı dilgiler yongalama yüzünün açılmasını ve çeşitli ufak dilgiler yongalama yüzünün kullanım şeklini gösteriyorlar (Fig. 13,
14). Tüm bu buluntular 1996 yılında gerçekleştirdiğimiz ve yüzey buluntulanndan ve deneylerden yola çıkarak kurduğumuz teorik üretim zincirini doğruluyor
(Fig. 15). Bu üretim zincirinin ve Kaletepe çekirdeklerinin amacı olan dilgiler
ise çok az sayıda bulunabildi (Fig. 16). Dolayısıyla, yüzeyaraştırmaları sonucunda belirttiğimiz gibi, bunlar ihraç etmek için üretiliyorlardı.
Buluntularımız arasında kullanım izi gösteren parçaların (kazıyıcı olarak
kullanılmış yongalar, deliciler) bulunması atölyede dilgi üretiminin yanı sıra
bazı diğer faaliyetlerinde olduğunu kanıtlıyor. Düzelti ile işlev kazandırılmış
obsidiyen buluntularımız arasında en önemli yeri bir ok ucu alıyor. Bu okucu,
Kaletepe çekirdeklerinin ana ürünü olan dilgi üzerine yapılmış, yayvan düzeltilerle şekillendirilmiş kısa bir sapa sahiptir ve uç kısmı ise kırıktır (Fig. 16,9).

Buluntular Kaletepe çekirdek üretiminin yanı sıra, farklı tek vurma düzlemli, unipolar, bir üretim zincirinin tanıklarını da kapsıyor. Bu iki üretim zinciri arasındaki ilişkiyi kazı ilerledikçe aydınlatmaya çalışacağız

S.SONUÇ
Kaletepe obsidiyen atölyesinin ilk kazı sonuçları yüzeyaraştırmalarından
bilgiler doğrultusunda kurduğumuz varsayımı destekliyor. Atölye
uzun, düz profilli, koşut kenarlı dilgilerin seri üretimini gerçekleştiren uzmanlaşmış bir atölyedir. Bu dilgiler, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'in en önemli kültürel öğelerinden biri olan ok uçlarının yapımı için kullanılıyorlardı. Daha
önce de değindiğimiz gibi, Anadolu için sıradan bir hammadde olan obsidiyen
Levante bölgesi için farklı bir önem taşıyordu. Bu bölgedeki çeşitli yerleşme
lerde az sayıda da olsa obsidiyenlerin varlığı ve bu obsidiyenlerin kimyasal anaedindiğimiz
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lizierinin kaynak olarak Kapadokya'yı göstermeleri, bu hammaddenin geniş
alanlara yayıldığını kanıtlıyor. Bu dönemde yük taşıyıcı hayvanların henüz evcilleştirilmediklerini göz önüne alırsak, bu yayılma büyük olasılıkla brüt hammadde olarak değil, taşınması daha. kolay bir şekilde, yongalanmış, özellikle
dilgi şeklinde oluyordu. . .
Amaçlarımızdan birisi de bu atölyede üretim yapan insanların yaşam
alanlarını, veya atölye yüksek bir standartlaşma gösterdiğinden, atölyeyi kontrol eden yerleşmeyi araştırmak idi. Bu amacımıza henüz ulaşamadık. Ancak
Kaletepe atölyesinin aşağı eteklerinde ve Kömürcü Köyü'nün içinde, sırta dayanmış yapay bir tepe dikkatimizi çekti. Köyün evleri ve bahçelerinin altında
kalan bu "höyük" ileriki yıllarda araştırılmalıdır.

Kaletepe atölye kazısı henüz tek bir kazı araştırmasına sahne olmuştur.
Dolayısıyla tüm amaçlarımıza henüz cevap vermemiştir.Araştırmamızı Kaletepe çekirdeklerinin üretim zinciri ve üretimin ürünlerin dağılımı üzerine yoğun
laştırdık. Bu çeşitli Neolitik Dönem yerleşmelerinin obsidiyen buluntularının
teknolojik ve jeo-kirnyasal analizleriyle belirlenecektir. Anadolu Neolitik yerleşmelerinde bu üretimle ilgili bir kanıt henüz saptanamadı.Yakın Doğu'da ise
kanıt daha fazla; GO 96üü'a kadar Suriye-Filistin bölgesinde bulunarı
obsidiyenlerin Kapadokya kaynaklı olduğunu görüyoruz (Cauvin, 1991): Orneğin Mureybet, Aswad (Suriye), Byblos (Lübnan). Yakın bir gelecekte, yeni yapılan jeo-kimya analizleri sayesinde yerleşmeleri tek tek kaynaklara bağlayabi
leceğirniz umudundayız. Böylece, Kaletepe atölyesinin ürünlerinin dağılım sistemini ortaya çıkarabileceğiz.
Kaletepe atölyesinin en önemli özelliği standartlaşmış, seri üretim gerçekleştirebilen bir atölye olmasıdır. Böylesi bir üretim ancak uzmanlıkla olabilir. Diğer bir deyişle, bu üretimi gerçekleştiren kişilerin bu konuda uzmanlaşmış
olmaları gerekir. Genelolarak uzmanlık Neolitik Dönem ve özellikle Çanak
Çömleksiz Neolitik Dönem için tartışılan bir öğedir. Sosyalorganizasyon açı
dan herkesin kendi işini veya bazı faaliyetlerin imece usulü yapıldığı bir dönemdir ve bunun aksini gösterecek pek bir kanıt yoktur. Ancak, Kaletepe atölyesinde gözlenen gerçek bir uzmanlık ürünüdür. Dolayısıyla, bu zamanlarının
büyük bir kısmını bu üretimi gerçekleştiren ve başka bir faaliyette bulunmalarına zamanları olmayan bir grubu işaretlernektedir. Bu insanların ihtiyaçlarının
başkaları tarafından karşılanması gerekir. Tüm bunlar toplumda farklı bir grup
insanın, bu belirli dönemlerde de olsa, varlığını gösterir. Bu varsayım Neolitik
Dönem'in sosyal yapısının yeniden sorgulanmasını gerektirecektir.
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Fig. 2: Kaletepe çekirdeği (Çizim: G.Der Aprahamian)

10

Fig. 3: Kaletepe atölyesinin kuzeye

doğru

genel görünümü

(Fotoğraf: D.Binder)

Fig. 4:Kaletepe atölyesi: Riyolit kayalık ve Aladağlara doğru genel görünüm
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(Fotoğraf:

D.Binder)
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Fig. S: Göllü Dağ'ın jeomorfolojik çevresi (C. Kuzueuoğlu).
ı. Volkanik Melendiz Masifi (mio-pIiosen); 2. volkanik Şahinkale
Tepesi (mio-pIiosen ignimbritleri; 3. Volkanik Göllü Dağ (pleistosen); 4. Bozköy formasyonu (pIiosen ?): 6 Göllü Dağ akıntıları;
7. Derinkuyu ovası(pleistosen); 8. erozyona uğramış pomzalar;
9. sel konileri; 10 Çiftlik ovası ( eski pleistosen gölü); 11 Göllü
Dağ'ın doğu glasileri; 12. Krater gölleri; 13. Kömüreü/Kaletepe
atölyesi; 14. Tepeeik/Çiftlik neolitik yerleşmesi; 15. Sondaj noktaları.
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Fig.6: Kömüreü1Kaletepe atölyesininjeomorfolojik çevresi (C. Knzueuoğlu).
1. Volkanik Melendiz masifi; 2. Volkanik Göllü Dağ masifi; 3. Göllü Dağ pomzaları; 4.
Göllü Dağ doğu glasileri; 5. Krater gölü; 6. Volkan konileri; 7. Kömüreü obsidiyen
damarları; 8. 1997 araştırma bölgesi; 9. Kömüreü1Kaletepe atölyesi.
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Fig. 8: Kesitin genel

görünüşü (Fotoğraf:

Fig. 9: Kesitten detay

(Fotoğraf: D.

D. Binder)

Binder)
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Fig. 10: Kesitin genel

Fig. 11:

Kazı alanı:

görünüşü (Fotoğraf:

in situ buluntular

F. Ertuğrul)

(Fotoğraf:

D.Binder)
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Fig. 12:

Kazı alanı:

in situ buluntular detay

(Fotoğraf: D.Binder)
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Fig. 13: Obsidien buluntular: 1: ön form
(Çizim: G. Der Aprahamian)

\)

parçası; 2-3: kırık

18

Kaletepe çekirdekleri
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Fig. 14: Obsidien buluntular: 1-2 vurma düzlemi açma yongaları; 3. tablet; 4. omurgalı dilgi;
S. alete dönüştürülmüş omurgalı dilgi; 6. yanal dilgi (Çizim: G. Der Aprahamian)
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(Çiziın:

G. Der Aprahamian)
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l. "E" Gözü

Karıları

E gözü (Kökten Salonu) kazılarına 1997 yılında da ana dolguda devam
Söz konusu dolgunun kuzeyinde bulunan karelerde, 1996 kazı sezonu sonunda Neanderthal adamına ait bazı kalıntılar ele geçmişti (Yalçınkaya ve
diğ., 1998: 26-27). Bu insana ait kalıntıların devam edip etmediğinin anlaşıla
bilmesi amacıyla, dolgunun kuzeyinde yer alan karelerdeki kazıya bu yıl da devam edilmesi öngörüımüştür. Bu amaçtan yola çıkılarak önce, ana dolgunun
doğusunda yer alan E15, F15, G 15, H15 ve daha sonra kuzeyinde yer alan G 16,
G 17, G 18 karelerinde ve belirli bir seviyeden sonra G 19 kareciğinde olmak
üzere toplam 8 karede kazı çalışmaları yürütülmüştür (Çizim: 1).
edilmiştir.

l.l. Ana Dolgunun

Doğusundaki Kazdar

Ana dolgunun doğusunda yer alan karelerde (EI5, F15, G 15 ve HI5),
1996 yılında 39. arkeolojik seviyenin tabanında kazılara ara verilmişti (Yalçın
kaya ve diğ., 1998: 25). Bu yıl, kazıya ilk olarak, F15 karesinin 40. arkeolojik
seviyesinin kaldırılmasıyla başlanmıştır. Daha sonra dönüşümlü olarak E15,
G 15 ve H15 karelerinde kazıya devam edilmiş ve E15 karesi hariç diğer üç karede de 40. arkeolojik seviyeden itibaren 45. arkeolojik seviyenin tabanına ulaşılmıştır. Böylelikle ana dolgunun doğusunda yer alan her üç karede altı arkeolojik seviye kaldırılmıştır. Arkeolojik seviyeler, III. ve Iv. jeolojik ünitelerin
içinde yer almaktadırlar (Tablo: 1).
Ana dolgunun doğusunda kazılan karelerden "Charentien" nitelikli yontaletler ele geçirilmiştir (Çizim: 4). Oldukça kalın ve kaba yongalar üzerine (Çizim: 4/4) yapılmış olan bu aletlerin içinde, yine her yılolduğu gibi, kenar kazıyıcılar (Çizim: 4/1,2,3,5,6) çoğunluğu oluştururlar. "Charentien" endüstri daha çok III.4 jeolojik seviyede kendini göstermektedir. Içlerinde
sporadik olarak "Charentien" karakterli parçaların bulunduğu 111.5, 111.6 ve
IV.L jeolojik seviyeler ise, genelde steril görünümlü olup, pluviyal kökenli jeolojik seviyeleri temsil etmektedirler (Çizim: 2). Söz konusu seviyeler, yörenin
şiddetli yağış dönemlerine sahne olduğunu göstermeleri açısından önem taşı
maktadırlar. Aktif bir mağara özelliği gösteren Karain'in yukarıda sözü edilen
jeolojik seviyelerde iskarı açısından gösterdiği steril görünüm bu yağışlarla ilgili olmalıdır.
mataş

Bu alandan elde edilen buluntulardan biri de, H15 karesinin 42. arkeolojik seviyesinin tabanında rastlanan ve büyük bir olasılıkla file ait olduğunu sandrğımız büyük bir kaburga kemiğidir. Zira, 1995 yılı kazılarında ana dolgunun
güney kısmında yer alan karelerin (1l8 ve 119) 40 ve 41. arkeolojik seviyelerinde ortaya çıkartılan fil kalıntıları (Yalçınkaya ve diğ., 1998: 22) ile söz konusu kaburga kemiğinin bulunduğu H15 karesinin 42. arkeolojik seviyesi aynı
uzantı üzerinde yer almaktadır. Bununla birlikte, kemikler arasındaki bu ilişki
ningerçekten var olup olmadığı, fauna üzerinde yapılmakta olan paleontolojik
çalışmaların tamamlanmasından sonra anlaşılabilecektir.
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1.2. Ana Dolgunun Kuzeyindeki

Kazılar

1996 yılında ana dolgunun kuzey yönünde E16, E17 ve F16, F17, F18 karelerinde kazı çalışmaları yürütülmüş ve mağaranın bu kısmındaki antropik etkinlik izleri dikkati çekmişti (Yalçınkaya ve diğ., 1998: 26). Bu alandaki yoğun
iskarı izlerinin takip edilebilmesi amacıyla bu yıl, ana dolgunun bu kısmında,
adı geçen karelerin hemen güneyinde yer alan G 16, G 17, G 18 karelerinde ve
belirli bir seviyeden itibaren (30. arkeolojik seviye) ortaya çıkmaya başlayan
G 19 kareciğinde çalışılmıştır (Çizim: 1). Bu alanda kazılan kareler, arkeolojik
ve jeolojik seviyeler ile başlangıç ve bitiş kotları Tablo: l' de özetlenmiştir.
Ana dolgunun kuzeyinde yer alan karelerden G16'da 31. ; G17 ve G18
karelerinde ise 33. arkeolojik seviyenin tabanına ulaşılmıştır. 30. arkeolojik seviyeden itibaren başlayan G 19 kareciğinde ise yine 33. arkeolojik seviyenin tabanında kazıya ara verilmiştir. Böylece, bu alanda G 16 karesinden 12; G17 karesinden 15; Gl 8 karesinden 13 ve G 19 kareciğinden ise 4 olmak üzere toplam
44 arkeolojik seviye kaldırılmıştır. Kazılan bu arkeolojik seviyeler, II. ve III. jeolojik üniteler içerisinde yer almaktadırlar.
Ana dolgunun kuzeyinde gerçekleştirilen kazılar sonucunda 11.2 ve III.2
jeolojik..ünitelerin oturma tabanıarını temsil ettikleri bir kez daha gözlemlenmiştir. Ozellikle, Gl 6 ve Gl 7 karelerinin 25. arkeolojik seviyesinde ortaya çı
kan ve tüm alanı kaplayan kalker ve konkresyonlardan oluşan dizili bloklar
ovalimsi bir form göstermektedirler (Çizim: 3). Büyük bir olasılıkla bir ocak
kalıntısıyla karşı karşıya kaldığımız bu alandaki taş dizilerinin her iki karenin
güneyine doğru devam ettiği de gözlemlenmiştir. 1998 yılı kazılarında bu taş
dizilerinin devamı H16 ve H17 karelerinde izlenecek ve böylece ocak alanının
sınırları daha belirgin bir biçimde ortaya çıkacaktır. Daha önceki yıllarda da işa
ret ettiğimiz gibi, söz konusu bu alanda yoğun bir şekilde karşımıza çıkan yontmataş aletler, yontma artıkları, zengin favna kalıntıları, küçük kömür parçacık
ları, 11.2 jeolojik seviyenin kesinlikle bir oturma tabanı olduğunun kanıtlarıdır.
Bu yıl, özellikle III.2 jeolojik seviyenin kazılmasına özen gösterilmiştir.
Zira, yukarıda da belirtildiği gibi, 1996 kazı sezonunda bu seviyelerde Neanderthal kalıntılarına rastlanmıştı. Ne var ki, kuşkulu bir kaç kemik parça dışın
da bu yıl, Neanderthal'e ait herhangi bir kalıntıya rastlanılmamıştır. Bu durum,
. aynı alanda kazı yapmış olan Merhum Hocamız I.K.Kökten 'in bulmuş olduğu
ve Antalya Müzesi'nde sergilenmekte olan Neanderthal kalıntılarıyla, bu son
kalıntıların aynı bireye ait olup olmadığı sorununu gündeme getirmektedir. Ancak, durum ne olursa olsun,. Ana dolguda henüz kazılmamış olan ve 1998 kazı
sezonunda kazılması planlanan H16, H17 ve H18 karelerinde, Neanderthal kaIıntılannın devam edip etmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
Ana dolgunun kuzeyinde gözlemlenen önemli bir oluşum ise, G 16 karesinin 21. arkeolojik seviyesinde üstü görünmeye başlayan ve 28. arkeolojik seviyeye kadar devam eden bir dikittir. Yaklaşık 80 cm. yüksekliği bulunan bu dikit, G 16 karesinin güneydoğu köşesini kaplamaktadır ve dikitin kökü III.l. jeolojik seviyeye oturmaktadır. Benzer bir olay, yine Gl7 karesinin 20. arkeolojik seviyesinde, karenin HI 7 karesi ile birleştiği sınırda gözlemlenmiştir. An26

cak, bu alanda görülen dikit, daha geniş olmasına karşın 22. arkeolojik seviyede son bulmuştur. Yani yüksekliği fazla değildir. Bu seviyelerde ortaya çıkan dikitler, sıcak ve nemli bir iklimin uzun bir süre hüküm sürdüğünü kanıtlamak
tadır. Bu durum, aşağıda söz konusu edilecek olan favna kalıntılarıyla da desteklenmektedir.
Ana dolgunun kuzeyinde insanların yoğun olarak mağarayı iskan ettiklerini gösteren arkeolojik seviyeler daha çok II,2 ve III.2 jeolojik seviyeler içinde
yer almaktadır. üzellikle III.2 jeolojik seviye bol buluntu vermiştir. Kesinlikle
bir oturma tabanını işaret eden bu jeolojik seviyede de, II.2 jeolojik seviyede olduğu gibi, taş yontma ve kasaplık işlemlerinin yapıldığı; ayrıca yoğun ateş izlerinin olduğu gözlemlenmiştir.
Bu seviyelerden (27. ve 28. arkeolojik seviyeler) ayrıca bir defans, hipopotama ait bir çene ve izole dişler ele geçmiştir. Bu buluntular, bir yandan yukarıda sözü edilen sıcak ve nemli iklimin varlığını desteklerken, öte yandan daha önceki yıllarda Karain'in önündeki ovada yer aldığından söz edilen gölün
varlığını da doğrulamakta ve bu gölün, en azından bu arkeolojik seviyelerle yaşıt olduğunu göstermektedir.
Hipopotam kalıntılarının çevresindeki kalkerlerde gözlemlenen alterasyon, kalın derili hayvanların kan, yağ, deri gibi kalıntılarının salgılarının kalkerleri konkresyonlaştırdığını düşündürtmektedir. Nitekim aynı durum, daha önceki yıllarda saptanan fil kalıntılarının etrafında da gözlemlenmişti. Bu gözlemden yola çıkılarak kimyasal analizler için konkresyon örnekleri alınmıştır. Analizler sonucunda bu düşüncede haklı çıkılacak olunursa, mağara dolguları içinde yer yer saptanan bu tür oluşumların nedeni de gün ışığına konulabilecektir.
Ana dolgunun kuzeyinden elde edilen yontmataş endüstrisi topluluğuna
genel bir bakış yapılacak olursa, II.2 ve III.2 jeolojik ünitelerinin buluntular açı
sından oldukça zengin bir tablo sundukları görülür. Daha alttaki seviyeleri temsil eden doğu yöndeki silsilenin Charentien nitelikli parçalar vermesine karşın
kuzeydeki kareler, Karain ya da Zagros tip Mousterierı'e ilişkin zengin bir buluntu topluluğu vermiştir. Ele geçenyontmataş alet ve çekirdekler üzerindeki
tekno-tipolojik gözlemler, II.2 ve III.2 jeolojik seviyelerde yaşamış olan Paleolitik çağ insanlarının yontmataş teknolojisinde oldukça yüksek bir düzeye
ulaştıklarını ortaya koymuştur. Levallois tekniği büyük bir başarı ile uygulanmıştır (Çizim: 7/9). Alet repertuvarı içinde çok sayıda zarif uçlar bulunmaktadır (Çizim: 5/4-7; 6/8-14; 7/5). Her yılolduğu gibi, bu yıl da kenar kazıyıcıla
rın bolluğu ve yapımlarındaki üstün işçilik anlayışı dikkat çekicidir (Çizim:
5/1-3, 8-11; 6/6; 7/1-4, 6-8; 8/2, 5-7). Dişlemeli, çontuklu ve gaga aletler de
azımsanamayacak orandadır (Çizim: 6/1-5; 8/1). Ayrıca, Kombewa yonga üzerinde iç yüzden düzeltili bir kener kazıyıcı, Kombewa tekniğinin ender de olsa,
kullanıldığını kanıtlamaktadır. Yine bazı uçların (Çizim: 6/8) ve kenar kazıyıcı
ların (Çizim: 8/2) dip kısımlarının iç yüzden inceltildiği görülmektedir. Bu iş
lem, belki de, aletin bir sapa tutturulabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Endüstri topluluğu içinde özellikle disk biçimli çekirdeklerin (Çizim: 8/4) bolluğu
ve bunların çoğunun Levallois yongalama aşamasından geçmiş olması, Karain'e özgü bir Mousterien'den söz etmeye olanak vermektedir.
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II. "B" Gözü

Kazısı

1996 yılında yeniden başlatılan "B" Gözü kazılarına (Yalçınkaya ve diğ.,
1998: 27), 1997'de de devam edilmiştir. Bu yılki çalışmalar "B" Gözü'nün kuzey duvarına doğru yaslanan dolgularında gerçekleştirilmiş ve bu alanda oluş
turulan BG 13 karesinde çalışılmıştır.
Söz konusu karede 5 arkeolojik seviye kaldırılmıştır (Tablo: 2). Tamamen
Holosen Dönem'e ait olan bu seviyelerden ele geçen buluntular arasında genelde seramik parçaları çoğunluktadır. Seramikler, Bizans, Roma, Ilk Tunç ve Kalkolitik çağlara ait olup, karışık olarak ele geçmişlerdir.Bu durum ise, "B" Gözü 'ndeki dolguların üst kısımlarının karıştırılmış olduğunu göstermektedir. Bu
karışık seviyelerden seramik parçalarının yanı sıra Roma çağı'na ait bir kandil,
çok minik terrakota bir insan başı figürini, cam parçaları; yontmataş aletler
(mikrolitler ve ön kazıyıcılar), delikli bir iğne parçası, taş ve kavkılardan çok
sayıda boncuk elde edilmiştir. Süs objeleri ve delikli iğnenin benzerleri Oküzini 'nin üst seviyelerinden (mezarlık alanı) ele geçmiştir. Bu da, aynı insanların
her iki mağarayı da kullanmış olduklarını düşündürtmektedir.

1997 KARAİ N B GÖZÜ KAZISI
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BİTİş KOTU

-2.70 m.

* Bitiş tabakası
Tablo: 2
"B" Gözü çalışmalarına 1998 kazı sezonunda ve devamında, söz konusu
alanda yer alan BG 13 karesi ile birlikte, bu karenin doğu ve batısında uzanan
karelerde devam edilecek ve daha geniş bir profiloluşturulacaktır. Böylece, bu
profil üzerinde B Gözü'nün Pleistosen ve Holosen Dönem katlaşımlarıylailgili, en üst seviyelerden anakayaya kadar tam bir stratigrafi elde edilebilecektir.

III. Laboratuvar

Çalışmaları

Her yıl olduğu gibi, bu sezonda da kazı çalışmalarına paralelolarak laboratuvar çalışmalarına devam edilmiştir. Oldukça güç koşullar altında kovalarla
mağaradan aşağı taşınan tüm kazı toprağı, Karain Müzesi önünde kurulmuş
olan "açık hava laboratuvarı"ndaeleme, ayıklama ve sınıflandırma işlemlerine
tabi tutulmuştur.
. .

Yontmataş endüstrisiniri ve m~krofavnanın ilksınıflandmlmaları gerçek-

leştirilmiş, ,aletlerin çizimleriyapılmıştır.

Karain B'rıin kazı toprağı için de temelde aynıişlemler uygulanmış olmakla birlikte, ayrıca C14 tarihlendirmelerinde kullanılacak olan kömür örnekleri "flotasyon" yöntemiyletoplanmıştır,
.
Laboratuvar çalışmaları açısından en büyük sorun, kazı toprağının tümünün kovalarla mağaradan aşağı taşınmasıdır. Bu durum yorucu olduğu kadar, te28

peden aşağı taşıma sırasında kazı toprağının kazaya uğrama riskini de beraberinde getirmektedir. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla telesiyej gibi bir taşı
ma sisteminin kurulması yolundaki girişimlerimiz bu güne değin sonuç vermemiştir.

Iv. Arkeometriye

Yônelik.Çalışmalar

Daha önce sözünü ettiğimiz gibi, ana dolgunun kuzeyinde yer alan karelerin III.2 jeolojik seviyelerinde antropik etkinliklerin yoğunluğu, bu seviyelerin gerçek oturma tabanıarını temsil ettiğini kanıtlamaktadır. Bu nedenle, özellikle bu seviyelerde TL ve ESR yaşlandırmalarına yönelik çalışmalar yapılmış
tır. Söz konusu yaşlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere, yanmış çakmaktaşı ve hayvan dişleri örnekleri alınarak Fransa ve Kanada'daki laboraruvarlara
gönderilmiş; ayrıca, yıllık radyoaktivite dozunu ölçmek amacıyla bu seviyelere
19 adet dozimetre yerleştirilmiştir. Ana dolgunun doğu, kuzey ve güney yönlerine yerleştirilen bu dozimetrelerden 15 tanesi TL yaşlandırmasında, 5 tanesi ise
ESR yaşlandırmasında değerlendirilecektir. Bu yaşlandırma çalışmaları sonunda, Neanderthal seviyelerin kesin yaş tayini elde edilmeye çalışılacak; bunun
yanı sıra bu dönemde, fil ve hippopotam gibi hayvanların çevresinde yaşadığı
gölün yaşına da ışık tutulacaktır.
1998 yılı kazılarına, kısmen "E" Gözü'nde
Gözü'nde devam edilmesi öngörülmektedir.

yoğun

bir biçimde ise "B"
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YALÇINKAYA*
M.KARTAL
M.B.KÖSEM
C.MEREK
ALATJCI
K.ÖZÇELİK(CEYLAN)
Işın

H.TAŞKlRAN

M.oTTE

1997 yılı Öküzini Mağarası kazıları, Antalya Müzesi Müdürlüğü adına
21.07.1997-05.09.1997 tarihleri

Işın Yalçınkaya'nın bilimsel sorumluluğunda
arasında gerçekleştirilmiştirı.

1997 yılı kazı sezonunda mezarlık alanı (l no.lu alan), B profili ve zemin
olmak üzere 3 ayrı alanda çalışılmış (Çizim: 1); toplam 36 çeyrek karede 82 arkeolojik seviye (204 kova ya da yaklaşık 2.05 m3 sediman) kazılmıştır.
MEZARLıK ALANI KAZISI (1 NOLU ALAN)
Daha önceki yıllarda da belirttiğimiz gibi bu alan, Holosen Dönem'e ait
olup mağara girişine göre soldaki duvara yaslanmaktadır (Çizim: 1). Burada yatay planda toplam 31 çeyrek karede, 59 arkeolojik seviye kazılmıştır (Tablo: 1).

kazısı

*
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ÖKüzİNİ 1997 MEZARLIK ALANI KAZISI
Kazılan Karelere İliskin Veriler

Çeyrek Kare
G6d
G7b
G7d
G8b
G11b
G11d
G 12 b
G 12 d
H5d
H6b
H7 d
H8b
H8d
H 11 a
H 11 c
H 12 a
H 12 b
H 12 c
H 12 d
H 13 a
H 13 b
i 5c
16a
i7c
18a
i 8c
19a
19c
i 12 a
i 12 c
i 13 a

AH
GH
3
O
4
O
4
O
345
OL
5
i
5
i
2,3,4,5
0,1
0-1234 O
4
i
4
i
4
i
4
i
4
i
i
5
i
5
3,4,5
0,1
3,4,5
0,1
1-2,3,4
O
1-2,3,4
O
1,2,3,4
O
1,2,3,4
O
i
4
4
i
4
i
4
i
4
i
4
i
4
i
3,4 5
OJ
2,3,4
O
2,3,4
O

Başla.Kotu

-202
-212
-212
-202
-222
-222
-192
-180
-212
-212
-212
-212
-212
-222
-222
-202
-202
-182
-182
-182
-182
-212
-212
-212
-212
-212
-212
-212
-202
-192
-192

AH: Arkeolojik seviye
GH: Jeolojik seviye
TABLO-1
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(cm)

Bitiş

Kotu (cm)
-212
-222
-222
-232
-232
-232
-232
-222
-222
-222
-222
-222
-222
-232
-232
-232
-232
-222
-222
-222
-222
-222
-222
-222
-222
-222
-222
-222
-232
-222
-222

Bu kısımdaki kazıların ana amacı, 4. ve 5. arkeolojik seviyeleri kaldırarak
geniş bir alanda yüzeyi aynı seviyeye getirmek ve böylece önceden belirlenmiş
olan mezarları planimetrik kazı yöntemleriyle açarak tüm buluntuları gün ışığı
na çıkarmak; dolayısıyla Oküzini Mağarası'nın Holosen Dönem katlaşımını bütünüyle ortaya koymaktı.
Kazıya öncelikle V no.lu mezarın kuzeydoğusunda başlanmış, burada 11
çeyrek karede (H11a-c; H12a-b-c-d; H13a-b; Il2a-c; Il3a) 31 arkeolojik seviye kaldırılmıştır. İlk tabaka alındıktan sonra altından Erken Roma çağı'na ait
kiremit ve çanak çömlek parçaları, bunun altından ise Protohistorik Çağ'a (Geç
Neolitik ya da Erken Kalkolitik ?) ait seramik ve kemik parçaları açığa çıkarıl
mıştır.

Anılan çeyrek karelerin kazılarının tamamlanmasını izleyerek, 1996 yı
ortaya çıkarılan III ve V no.lu mezarlar tamamen açılmış, içlerindeki iskeletler toplanmıştır (Çizim: 2).
III no.lu mezardaki iskelet doğrudan doğruya toprak zemin üzerinde yatmaktadır ve "nim-hocker" (?) pozisyondadır. Mezarın çevresi kalkerlerden oluşan bir taş dizisiyle çevrelenmiştir. II no.lu mezarın çevre taşları, bu mezarın çevresinin bir kısmını oluşturmak için de kullanılmıştır. Dolayısıyla II ve III no.lu
mezarlar, bitişik bir özellik göstermektedirler. Esasen i no.lu mezarla II no.lu
mezar arasında da aynı ilişki söz konusudur (Çizim: 2).
V no.lu mezar ve içindeki iskelet, daha önceki mezar ve iskeletler üzerindeki gözlemlerimize oranla daha farklı bir görünüm sergilemektedirler.
Titiz bir şekilde gerçekleştirilen planimetrik açma sonucunda bedenin
mezara dorsal pozisyonda bırakıldığı, ancak kalça kemiği de dahilolmak üzere
bacak ve ayak kemiklerinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Kafatası oldukça kı
rıklıdır. Kollar dirsekten kıvrılmış, eller köprücük kemikleri üzerine yerleştiril
miştir. Dolayısıyla parmak kemikleri kafatasının olduğu kısımda dağınık olarak
ele geçmiştir. Vücuda ait diğer kemikler görece "in situ" durumdadır. Beden,
üst yüzleri yassı kalkerlerden oluşan bir taş döşeme üzerine yatırılmıştır. Bu taş
döşeme zayıf bir küvet oluşturmaktadır. Diğer mezarlardan farklı olarak mezarın çevre taşları bulunmamaktadır (Çizim: 3). Iskeletin alt yarısı gibi, bu taş döşemenin de bir kısmı yoktur. İskeletin ve mezar düzenlemesinin yalnızca bir
kısmının bulunmasını kesin bir şekilde açıklayabilmek şimdilik olanaklı görünmemektedir. Ancak daha sonraki dönemlerde tahrip edilmiş olma olasılığı da
oldukça yüksektir. Söz konusu mezarın çevresinin bütünüyle açılması sonucunda daha kesin bilgiler elde edilebilecektir.
Daha önceki yıllarda açılmış ve boş olduğu saptanmış olan IV no.lu mezarın, gerçekten boş olup olmadığını test etmek amacıyla tabandan bir tabaka
daha kaldırılmış, ancak hiçbir buluntuya da rastlanılmamıştır.
Buna karşın, IV no.lu mezarın batısında 18a ve 18c çeyrek karelerinde 4.
arkeolojik seviyelerin kaldırılması sırasında bir bireye ait artiküle durumda femur, tibia, fibula ve patella ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 2). Bu buluntular, koruma altına alınarak bir sonraki sezon da etrafları temizlenerek toplanmak üzere
yerlerinde bırakılmışlardır. Yine, 1995 yılında IV no.lu mezarın kuzey uzantı
sında insana ait artiküle durumda ayak kemikleri ile, V no.lu mezarın batısınlında
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da ve kesinlikle bu mezara ait olmayan humerus, vertebra ve sternum kemikleri bulunmuştu (Yalçınkaya ve diğ., 1998: 49). LV ve V no.lu mezarların çevresinde ortaya çıkarılan kemikleri n dağılım durumları, mezarlık alanında bir takım dağılmaların olduğunu göstermektedir. Şayet bu dağılma IY.no.1u mezarın
boşaltılması ile ilgiliyse, o taktirde beden, tam anlamıyla çürümeden önce mezardan çıkarılmış olmalıdır. Ancak bu konuda kesin bir yargıda bulunmak şim
dilik olanaksızdır. Zira, kesin bir yargıya varabilmek için antropolojik değerlen
dirmelerin sonuçlanmasını ve bu alandaki kazının tamamlanmasını beklemek
gerekmektedir.
1997 kazı sezonunda, 1996 yılında iskeleti toplanmış olan i no.lu mezardan bir arkeolojik seviye daha kaldırıldıktan sonra mezarlık alanındaki kazıya
son verilmiştir.
Bu alana genel durumu içinde bakıldığında; toprak taban ve taş döşemeli
taban olmak üzere iki tip mezar tabanının bulunduğu görülmektedir. i ve III no.1u
mezarların tabanıarı topraktır ve bireyler toprak üstüne doğrudan doğruya yatı
rılmışlardır. Buna karşılık II ve V no.1u mezarların tabanları, yukarıda da belirtildiği gibi taş döşemelidir (Çizim: 3,4). Bu farklılığın zaman ve mekan boyutundaki nedenleri, mezarlardan alınmış olan yaşlandırma örneklerinin sonuçları
nın elimize ulaşmasından sonra anlaşılabilecektir.
Mezarlar ölü gömme gelenekleri açısından da ilginç bir tablo sergilemektedir: Iskeletlerin baş ve ayak uçlarına birer kap parçası bırakılmıştır. Bunları
tümlemeye olanak veren parçalara ise rastlanılmamıştır, Bu durumda oldukları
yerde kırılmış olmaları olasılığı çok zayıftır. Esasen bu kap parçaları, Yunanistan' daki Franchiti Mağarası'nın Erken Neolitik' e ait olan çocuk mezarındaki
kap parçasını anımsatmaktadır. Bazı etnologlara göre mezarlara böyle kırılmış
kapların bırakılması sembolik bir arılam taşımakta ve bireyin öldürüldüğünü
ifade etmektedir (Jacobsen, 1976: 85). Oküzini Mağarası'nda uygulanmış olan
ölü gömme geleneğinin, Franchiti Mağarası'ndakiyle bağıntısının ortaya konulabilmesi ve bu bağlamda bir yorum yapılabilmesi için, Oküzini'ndeki mezarların yaşlarının belirlenmesini, dahası da bu anlamdaki örneklerin artmasını
beklemek; ancak yine de, bu yöndeki bir olasılığı göz ardı etmemek gerekmektedir.
Mağaradaki iskeletler üzerinde M.Özbek tarafından yapılan incelemelerin
ilk raporlarına göre, 1994 yılında ortaya çıkarılan i no.lu mezardaki (Yalçınka
ya, 1996: 26-27) iskelet 35-40 yaşlarında ölmüş bir erkek yetişkine; 1995 yılın
da saptanan II no.lu iskelet (Yalçınkaya ve diğ., 1998: 51),30-35 yaşlarında ölmüş bir kadına aittir. Yine 1996 yılında ortaya çıkarılan ve 1997 yılında toplanan III no.1u iskelet 19-20; V no.lu iskelet ise 17-18 yaşlarında ölmüş genç kız
lara aittir. Bireylerin yaş durumları ve mezarların konumları -şayet bu mezarlar
çağdaş iseler- bir aile mezarlığını akla getirmektedir.
Mezarlık alanına buluntular açısından bakıldığında,I. ve 2. arkeolojik
seviyeler Roma Dönemi 'ne ait kiremit ve çeşitli seramik parçaları vermiştir.
Roma Çağı'nın altında yer alan mezarlık alanının 3.,4. ve 5. arkeolojik seviyelerinden ise, çoğunlukla Protohistorik Dönem'e ait buluntular ele geçmiştir. Bu
buluntular arasında bol miktarda seramik parçaları, dibek parçaları, kumtaşın-
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yapılmış bız sivriitme ya da perdahlama aleti (Çizim: 5/1) ile bir tanesi
kırmızı aşı boyası izleri taşıyan oyuntulu çakıllar yer almaktadır. Ayrıca bız
lar (Çizim: 5/2-4), bir iğne parçası (Çizim: 5/6), dişlemeli minik bir testere
(Çizim: 5/7) kemik alet repertuvarını oluşturmaktadır. Süs objeleri içinde ise,
radyolarit ve denizel yumuşakçalardan yapılmış çeşitli boncuk taneleri ile bir
dentalium boncuk çekirdeği (Çizim: 5/5) yer almaktadır. Ayrıca, V no.lu mezardan yine tıpkı II no.lu mezarda olduğu gibi karbonize olmuş meşe palamutu
parçaları toplanmıştır.

dan

Yontmataş endüstrisi elemanları, her zaman olduğu gibi, en yoğun olarak
bulunan grubu oluştururlar. Bunlar arasında çeşitli tiplerde çekirdekler (Çizim:
6/1,2,5,7); dişlemeli ve çontuklu aletler (Çizim: 6/3,4,6); Oküzini Mağara
sı'nın hemen her seviyesinde gözlemlenebilen ön kazıyıcılar (Çizim:7/21-32)
ile bazı düzeltili parçalar (Çizim: 7/33, 34) makrolitik grubun değişik endüstri
ögelerindendir. Mikrolitik elemanlar içinde üçgen, yarımay ve trapezlerden oluşan geometrik mikrolitler çoğunlukla temsil edilmektedir (Çizim: 7/1-19). Az
miktarda da geometrik olmayan formlar bulunmaktadır (Çizim: 7/20). Mezarlık
alanından geometrik mikrolitlerin yoğun bir biçimde ele geçişi mezarların açıl
ması sırasında Epi-paleolitik buluntuların yukarı tabakalara karışmış olabileceğini düşündürtmektedir. Zira, Epi-paleolitik'in üst seviyeleri genellikle geometrik mikrolider vermektedir.
B PROFİLİ KAZISI
Bu kısımdaki kazı alanı, daha önceki yıllarda ortaya çıkmış olan ve B profiline yaslanan iri kaya bloğu ile B profili arasında yer alan küçük bir alandır.
16d, I7b ve J7a çeyrek karelerinde olmak üzere toplam 3 çeyrek karede, VI. ve
VII. jeolojik seviyeler içinde yer alan 15 arkeolojik seviye kazılmıştır (Çizim:
1. T~ hl()' 'J\
ÖKüzİNİ 1997 B PROFİLİ KAZISI ALANI
T<n-;;'/n: Kı
tıı-ıt« Veriler
Cevrek Kare
GH Basla.Kotu (cm) Bitis Kotu (cm)
AH
-342
i 6d
VI
-332
16
-362
i6d
-342
17 18
VII
-352
i7b
VI
-322
15 16.17
18,19,20,21 ,2~ VII
-402
i7b
-352
-362
17a
-322
15161718 VI

Tablo: 2
Buradaki kazının amacı B profilini biraz daha açarak A profili ile olan
bağlantısını saptayabilmekti. Nitekim, kazı sonucunda ortaya çıkan kesitte B profili üzerinde gözlemlenen kül ve kömür katmanlarının A profiline doğru olan
uzantısı saptanmış ve bunların 16d çeyrek karesinin 18. arkeolojik seviyesinde iri
kaya bloğu ile sınırlandıkları görülmüştür (Çizim: 8). Bu katmanlar beyaz, siyah
ve kırmızı renklerde, ince ve bazen de kalınca uzanımlar sergilemektedirler. Bu
uzanımlar yer yer çeşitli doğal nedenlerden ötürü içiçe geçmiş durumdadırlar.
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Kül ve karbon katmanlarının iri kaya blokları arasında sınırlanmış olmabu alanın Epi-paleolitik boyunca mutfağa ilişkin uğraşların yürütüldüğü bir
alan olduğu savını bir kez daha doğrulamaktadır.
Bu kısımdaki VI. jeolojik seviye, A profilinin aynı jeolojik seviyesine
oranla çok daha incedir. Ote yandan B profilindeki yaklaşık 20 cm.lik bu kırmı
zı renkli killi seviye ile birlikte bu seviyenin altındaki bazı küllü katmanlar da
VI. jeolojik seviyeye ait olabilir. Ancak, bu konuda daha açık saptamalar yapabilmek için B profilinde daha derin kotlara inilmesi gerekmektedir.
Bu Epi-paleolitik seviyelerden elde edilen arkeolojik buluntular içinde,
geometrik mikrolitler üst seviyelerde yoğunlaşmakta, geometrik olmayanlar ise
daha çok alt seviyelerde bulunmaktadır (Çizim: 9/11-14). Çeşitli prizmatik çekirdekler; yonga ve dilgiler; ön kazıyıcılar; bir adet gaga alet (Çizim: 9/24) de
yontmataş endüstrisi topluluğu içinde gözlemlenen buluntulardır.
ZEMİN KAZISI
B profilinin önünde yer alan zeminde, eski kazıların atık toprağı ile in situ
seviyeleri birbirinden ayırmak amacıyla Kl Ob ve L10a olmak üzere iki çeyrek
karede kazı yapılmıştır. Burada VI, VII ve VIIIolmak üzere 3 jeolojik seviye
içinde toplam 8 arkeolojik seviye kazılmıştır (Çizim: 1; Tablo: 3).
ları,

ÖKüzİNİ 1997 ZEMİN KAZISI ALANI
Kazılan Karelere İlişkin Veriler

Çeyrek Kare
K ıo ı
K ıo e
K 10 b
Lıoa

L 10 a
L 10 a

AH
19,20
21
22
19,20
21
22

Başla.Kotu

GH
VI
VII

vnvm
Vi
VII
vnvın

-362
-382
-392
-362
-382
-392

(cm)

Bitiş

Kotu (cm)
-382
-392
-402
-382
-392
-402

Tablo:3
Oldukça nemli olan bu seviyeler kırmızı renkli ve killi yapıda bir sediman
içermektedir. Söz konusu seviyelerde yer alan kemik buluntular nemden ötürü
kırılgan bir hale gelmişlerdir. VI. ve VII. jeolojik seviyelerin sedimanlarında
kırmızı renk baskın iken, VIII. jeolojik seviye kızılımsı kahverengidir.
Zemin kazısında özellikle VII. ve VIII. jeolojik seviyeler çok miktarda arkeolojik buluntu vermiştir. Yontmataş endüstri ögeleri arasında prizmatik çekirdekler (Çizim: 9/19,23); çeşitli yonga ve dilgiler; ön kazıyıcılar (Çizim: 9/18,
20-22) ve çoğunlukla geometrik olmayan mikrolitler (Çizim:9/1-17) bulunmuş
tur.
FAUNAL BULUNTULAR
1997 yılı kazı sezonumuzda ele geçmiş olan hayvan türleri içinde hemen
her yılolduğu gibi çift toynaklılar ağırlıktadır. Bunlar Ovis orientalis (yabani
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koyun), Capra aegagrus (yabani keçi), Dama dama (alageyik), Capreolus capreolus (karaca), Sus scrofa (yabani domuz) ile temsil edilmişlerdir. Bunların
yanı sıra, Vulpes vulpes (kızıl tilki), Lepus capensis (yabani tavşan) ile bol miktarda kuş, sürüngen ve kemirgenlere ait kalıntılar da saptanmıştır. Denizel ve
karasal yumuşakça kalıntıları da bol miktarda ele geçmiştir.
ARKEOMETRİ ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmalarına paralelolarak yaşlandırma çalışmalarına yönelik çeşit
li örnekler alınmıştır. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1- Karbon 14 tarihlendirmesinde kullanılmak üzere "yüzdürme yöntemi"
ile karbon örnekleri toplanmıştır. Bu örnekler özellikle mezarlardan ve ocak
yerlerinden alınmıştır (II no.lu mezar: H6d, H7a ve H7b çeyrek karelerinde, 4.
ve 5. arkeolojik seviyeler; i no.lu mezar: 16a ve 15c çeyrek karelerinde, 3. ve 4.
arkeolojik seviyeler; III no.lu mezar: G7b ve G7d çeyrek karelerinde, 4. arkeolojik seviyeler; V no.lu mezar: G11b ve G ltd çeyrek karelerinde, 5. arkeolojik seviye; ocaklı seviye: 18b çeyrek karesinde, 9. arkeolojik seviye ve 17b
çeyrek karesinde, 8. ve 9. arkeolojik seviyeler).
2- Yine Karbon 14 tarihlendirmesi için mezarlardan etüdlük nitelikte insan
kemik parçacıkları alınmıştır (III no.lu mezar: G7b-d; V no.lu mezar: G11b-d).
Bu çalışmaların yanı sıra fauna üzerinde ilk klasifikasyon çalışmaları
yapılmış, ayrıca sezonalite ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin analiz çalış
maları sürdürülmüştür.
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1997 YILI ÇANDIR KAZISI
Erksin GÜLEÇ*

Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlı olan Çandır Köyü'nün yaklaşık 6,5 km.
kuzeydoğusunda bulunan Hırsızderesi Mevkii'ndeki Orta Miyosen'e ait memeli fosiIIerinin gün ışığına çıkartılması ve yörenin paleoekolojik koşullarının aydınlığa kavuşturulması amacıyla, 20,12.1990 gün ve 90/1273 sayılı T.C. Bakanlar Kurulu kararıyla, Prof.Dr. Erksin Güleç'in başkanlığında gerçekleştirilmesi
izne bağlanan Ankara Kalecik Çandır Paleontolojik kazısının 1997 yılı çalışma-

ları aşağıda kısaca özetlenmiştir.
Kazı

.

Tarihi ve Ekibi

Çandır Kazısı 1997 yılı çalışmaları 05 - 30 Temmuz 1997 tarihleri arasın
da gerçekleştirilmiştir. Kazı başkanlığını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ
rafya Fakültesi Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr. Erksin Güleç yapmış ve kazıda Bakanlık Temsilcisi olarak Malatya Müzesi 'nden Enver
Ustündağ görevalmıştır.Kazı ekibi aşağıda isimleri yazılan kişilerden oluşmuş
tur':
Doç.Dr, Ayla Sevim, (Paleoantropolog), Doç.Dr. İzzet Duyar, (Fizik Antropolog), Mustafa Karabıyıkoğlu, (Sedimantolog), Araş.Gör, Mehmet Sağır,
(Fizik Antropolog), Araş.Gör, Cesur Pehlevan, (Paleoantropolog), Araş.Gör.
ısmail Ozer, (Paleoantropolog),
Kazı Çalışmaları

199Tsezonundaönceki yıllarda ağırlıklı olarak kazı çalışmalarının sürdürüldüğü 3 ve 4 numaralı lokalitelerinçevresindeki atıktopraklar temizlenmiştir.
1 numaralı lokalitede ise E açmasının yanına 2d 111.· boyutunda yeni bir açma
(F açması) açılmıştır. Bu alanda çok yoğun olmamakla beraber bazı fosiIIere (6
adet)

*
(I)

rastlanmıştır.

Prof'.Dr.Erksin GÜLEÇ, AnkaraÜniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, 06100 - Sıhhiye / ANKARA.
ı 997 Yılı Çandır Kazısı 'nda görevalan öğrenciler; Pınar Gözlük, Ayhan Yiğit, Hilal Külahlı, Timur
Gültekin. Alpay Eker, Barış Ozener, Hakan Yılmaz, Fırat Kocaballı, Ayşen Açıkkol , Fatma Sezen,
Ozgür Soğukpınar, Sumru Türel, Murat Maga, Zehra Satar.
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1997 kazı çalışmalarının önemli bir kesimini her yıl olduğu gibi, 3 numaralı lokalitenin kuzey yamaçlarında bulunan toprağın sulu sistemle elenmesi
oluşturmuştur. Burada bulunan toprak önceki yıllarda MTA - Alman kazı ekibi
tarafından yapılan kazıdan atılmış olup, eleme işlemlerine 1993 sezonunda baş
lanmıştır. Topraklar çuvallara doldurulmuş ve kazı alanının yaklaşık 35 km. güneyinde Kızılırmak'ın kenarına taşınmıştır. Bu işlemler sırasında yaklaşık 10
ton toprak sulu elek sistemiyle yıkanmıştır (Resim: 1).
Yüzey

Araştırmaları

Bir grup kazı çalışmalanna devam ederken, diğer bir grup da yüzey araş
tırmalarını sürdürmüştür. Oneelikle Hırsızderesi'nden başlayarak tüm Çandır
Havzası,jeolojikve sedimentolojik amaçlı olarak yeniden gözden geçirildikten
sonra daha önceki yıllarda detaylı yüzeyaraştırması yapılamayan kazı alanının
güney kısımlarına da ağırlık verilmiştir. Yüzeyaraştırmalarını aşağıdaki şekil
de özetleyebiliriz:
1) Kazı alanının yakın çevresi: Bir önceki yıl yapılan yüzey araştırmala
nyla temizlenen yüzeyler, yağmur ve kar sularından yıkanan yüzeylerde ortaya çıkan fosillerin toplanması amacıyla 1997 yılı kazı sezonunda yeniden araş
tırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda kazı alanına yakın 1,2,4,5,6,7 ve 25
no. lu lokaliteler ile kazı alanı olan 3 no. lu lokalitenin çevresi ip gerilerek adım
adım taranmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bol miktarda diş, çene, etraf kemiği parçaları ve kaplumbağa kabuğu toplanmıştır.
2) Yüzey çalışmalarıyla birlikte proje elemanlarından MTA görevlisi Jeomorfolog Mustafa Karabıyıkoğlu tarafından Çandır Miyosen çökellerinin litostratigrafik yapısı çalışılmıştır.

Laboratuvar

Çalışmaları

1997 sezonu ağırlıklı olarak laboratuvarda gerçekleştirilmiştir.Kazı çalış
maları, yüzeyaraştırmaları ve yıkamadan ele geçen fosiller, üçüncü bir grup tarafından kurulan laboratuvarda günlük olarak temizlenerek onarım, kuvvetlendirme ve rekonstrüksiyon işlemleri yapılmıştır (Resim: 2).
Yüzeyden gelen fosiller yıkanıp temizlendikten sonra, kraniyal, derıtal ve
postkraniyal olmak üzere sınıflandırılarak tür ayrımı yapılabilenler ayırdedil
miştir. Kazıdan çıkartılan fosiller ise temizlendikten sonra uzmanları tarafından
rekonstrüksiyonlan yapılarak tür ayrımları yapılmıştır. Bulunan fosillerin büyük bir bölümünün laboratuvar çalışmaları tamamlanmış ve değerlendirilmeye
hazır hale getirilmiştir (Resim: 3).
Bu yıl ayrıca Çankırı-Yapraklı karayolu üzerindeyer alan ve yıllardır sürdürdüğümüz girişimlere rağmen, 1996 yılında büyük bir tahribata uğramış olan
(inşaatyapımı nedeniyle) Elekçiardı/Çorakyerler fosil lokalitesinde Çankırı
Müzesi ile ortaklaşa kurtarma kazısı başlatılmıştır (Resim: 4,5,6). Çandır kazı
ekibinin bir kısmı acilolarak bu kazıya gitmiş ve Doç.Dr. Ayla Şevim bilimsel
danışman olmak üzere, Doç.Dr.Izzet Duyar, Araş.Gör.Ismail Ozer, Araş.Gör,
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Cesur Pehlevan, yüksek lisans öğrencileri Ayhan Yiğit ve Pınar Gözlük ile bazı
lisans öğrencileri kazı ekibinde görevalmışlardır. Anadolu'nun 10 milyon yıl
öncesindeki doğalortamına ışık tutacak bu önemli lokalite, yol yapımı nedeniyle ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve çok kısa zamanda geniş
çaplı kazı çalışmaları yapılmalıdır (Resim: 7, 8).
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EXPLORATORY EXCAVATIONS AT ÜÇAGIZ
CAVE, HATAYPROVlNCE (1997)
Steven L. KUHN*
Erksin GÜLEÇ
Faruk KILINÇ
INTRODUCTION
Over the past decade, the main foci of research on the early Upper
Paleolithic (EUP), or the interval between approximately 40,000 and 20,000
years ago, have changed considerably. Today, an important set of questions for
scholars interested in this period centers the timing of the appearance of behavioral characteristics such as symboIic representation, personal omamentation,
and elaborate composite tool technology, which differentiate the Upper
PaleoIithic from earlier cultural manifestations. it is now clear that these traits
first appeared long after modern anatomy. The questions that remain concem
where, when and under what circumstances did this suite characteristics of first
evolve. A related issue is the spread of the Aurignacian, one of the earliest
Upper Paleolithic "cuIture complexes". The remarkably wide distribution of the
Aurignacian, which is found from the Atlantic coast of Europe to the Levant and
possibly as far east as Iraq, seems to demonstrate a remarkably rapid diffusion
of populations and or ideas. Yet the source of the Aurignacian as well as the
paths of its dispersal remain obscure.
Studies of the shifting geographic distributions of both industries and specific behavioral traits during the early Upper Paleolithic are hampered by large
gaps in the archaeological record. Hypotheses about the movement of human
populations or cultural traditions between the Europe and the Near East--such
as the spread of the Aurignacian--might be evaluated by examining at zones of
transition. A great deal is already known about the Levantine area, westem
Europe, as well as eastem Europe and the Balkans. On the other hand,Anatolia,
the most likely land bridge between Africa, southwest Asia , and Europe,
remains a conspicuous blank spot on the map of Paleolithic cuItural geography
between 40,000 and 20,000 years ago. The number of Lower, Middle and EpiPaleolithic sites in Turkey is quite large (e.g. Minzoni-Deroche 1993, Otte et al.
*

Steven L.KUHN, Department of Antropology Bldg.30, Univ. of Arizona, Tucson, A2. 85721, ABD.
Prof.Dr.Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fizik ve
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Faruk KILINÇ,Arkeolog, Müze Müdürlüğü, HATAY
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1995a, 1995b; Yalçınkaya 1981, 1995; Yalçınkaya et al. 1995), but the Upper
Paleolithic is remarkably scarce (Hours et al. 1973).
Currently, the best-documented early Upper PaleoIithic deposits in
Turkeyare located on the Mediterranean coast of the Hatay region. Uçağızlı
cave, subject of this report, containsespecially rich EUP layers, although other
sites in the area have yielded materials of equivalent age. FoIlowing now-di scarded terminology, previous investigators had classifiedall of the Upper
Paleolithic assemblages fromtheHatay as Aurignacian. Test excavations conducted at Üçağızlı in 1997 reveal thepresence of at least.twodistinct types of
early Upper Paleolithic assemblageatthat site. The more rcccnt.cultural component is similar to assemblagesCıassified as Ahmarian in the Near East. The
older of the two assemblages resembles some of the earliest Upper PaleoIithic .
industries of the Levant, the so-caIled "transitional" or "initial" Upper
Paleolithic.
Early Upper Paleolithic Sites in the Hatay Region

The Paleolithic cave sites of the Hatay region are found mainly along the
Mediterranean coast. An important cluster of caves is located near the modemday villages of Mağaracık Köyü and ÇevIik, on the site of the ancient city of
Seluccia, north of the mouth of the Asi (Orontes) river and the city of Samandağ
(Figure: 2). These sites, investigated by M. Şenyürek and E. Bostancı in the
1950's and early 1960s (Bostancı 1968; Şenyürek and Bostancı 1958a, 1958b;
Şenyürek1959), include Tıkalı and Merdivenli caves as well as the site of
KanaL. All three sites yieldedLevalloiso-Mousterian assemblages, manufactured mainıyon flint obtainedfrom smaIlmarine pebbles. Kanal and
Merdivenli cave were also reportedto contain early Upper Paleolithic layers.
The Upper Paleolithic from layers2 and 3 at Merdivenli (or"First Cave") is
extremely sparse, and has not beenillustrated. The Upper Paleolithic layers at
Kanal were much richer. Şenyürek and Bostancı classified the Upper Paleolithic
of both Kanal and Merdivenli as "Aurignacian", suggesting that Kanal was the
earlier of the two. Neither assemblage is reportedly rich in classic Aurignacian
fossiles directeurs such as carenated scrapers, busked burins, thick blades with
Aurignacian retouch, or bone points. Rather, the classification dates to a period
in which all Upper PaleoIithic assemblages lacking backed bladelets and
microliths were classified as Aurignacian.
Üçağızlı cave, the focus of 1997 test excavations, is located approximately 25 km. south of ÇevIik, 10 km. south of the Asi river (Figure: 1). The cave
was discovered and first excavated by A. Minzoni-Deroche in Iate 1980s (Güleç
1994; Minzoni-Deroche 1992a, 1992b). Üçağızlı cave is alarge, partially-collapsed karstic cavity. Intact Pleistocene sediments are preserved in the eastern
and southern portions of the site. A steep talus, sloping from east to west, separates the two zones of in situ deposits (Figures: 2, 3). The uppermost archaeological deposits are approximately 18 meters above current sea level. A line of
holes in the cave wall produced by mollusks which liye in the intertidal zone is
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situated approximately 19 m. above sea level. This feature appears to mark the
maximum Pleistocene high sea stand, probably associated with the Oxygen
Isotope Stage 5 interglacial. it is important to note that Upper Paleolithic
deposits begin directly below surface at Uçağızlı cave. There is no evidence for
an Epi-Paleolithic presence, and post-Pleistocene materials are virtually nonexistent (almost no pottery was found on the surface or in the upper levels). it is
likely that the collapse of cave occurred during the Iate Pleistocene, so that it
was not particularly attractive as a shelter to later peoples.
Results of 1997 Test Excavations

Pleistocene archaeological deposits are preserved in three maın areas
within
Üçağızlı cave (Figure: 3). Locality 1, a tubular chamber located in the
southem part of the site, was the primary focus of Minzoni-Deroche's excavations. Deposits exposed in stratigraphic sections consist mainly of day rich
terra rosa sediments with lenses of ash and other anthropogenic material. The
deposits within locality 1 are heavily cemented, especially at the southern end
of the chamber, and Minzoni-Deroche's excavations (1988-1990) reached
either bedrock or an extremely thick and hard stalagmite at a depth of about one
meter below the surface over most of the trench. In 1997, a small geological
trench was placed just outside the northern end of locality 1 in order to gauge
the horizontal extent of the archaeological deposits (Figure: 3). The seetion
exposed indicated that deposits had been truncated by colluvial flow in this
area, and that archaeological deposits did not extend far beyond the area of the
earlier trench.
Localities 2 and 3, the main focus of the 1997 test excavations, had been less
extensively explored during earlier investigations at Üçağrzlı cave (Figure: 3).
Locality 2 is a small, narrow chamber, with intact sediments in front, just inside
the current dripline of the cave. Locality 3 is asimilar kind of side chamber
with a more extensive area of intact sediments. it appears that the deposits in
these two areas are contiguous, connected by a narrow, 2-3 meter wide strip of
intact sediments. Small test pits were excavated in both localities 2 and 3.
Because the remaining area of intact sediments is limited, the sizes of the test
unitswere kept to a minimum. The trench in locality 2 was excavated to a total
depth of about 1.5 meters below the surface, taking advantage a shallow cut or
sondage created by previous excavators. Exeavation was halted at a heavilycemented layer. This stratum does not necessarily represent the bottom of the
archaeological deposits; rather, it was impossible to excavate more deeply within such a small area. The test pit in locality 3 was excavated only to a depth of
45 cm. below the surface. Exeavation was halted because of the extreme richness of the upper layers and the presence of an apparently intact hearth feature,
which merited much more careful and precise recovery and recording procedures than are normally used in exploratory excavations.
As deposits in localities 2 and 3 appear to be contiguous, the stratigraph65

ic sequence from locality 2 (Figure: 4) should adequately summarize the situation in both areas. Sediments consist of a series of terra rosa layers, alternating with lighter-colored gray or yellowish sediments, some of which are quite
rich in ash, charcoal and other anthropogenic material. Geological and archaeological indicators suggest that the stalagmite and thick red day layer at the top
of the sequence in locality 2 (layers A and B) correspond roughly with the
sequence of deposits preserved in locality 1. Layers B through i all contain
archaeological materials, although the upper levels are the richest.
Üçağızlı cave contains at least two distinct early Upper Paleolithic ass emblages, onlyone of which was documented by the previous excavator. A few
Middle Paleolithic artifacts were recovered during earlier excavations but their
provenience remains uncertain. The 1997 test excavations followed geological
stratigraphy, but because the area excavated is small it is necessary to combine
materials from several adjacent layers into two broadly-defined components.
Further stratigraphic exeavation over alarger area will undoubtedly yield a
more detailed and finely-divided geological and archaeological sequence. The
two Upper Paleolithic components are summarized below. Due to the limited
area of exeavation the samples are small, In addition, all information is derived
from in-field identification. As a consequence, the following descriptions
should be considered preliminary.
The more recent of the two Upper Paleolithic assemblages at Üçağızlı
cave is found in the topmost layers (A-D) in localities 2 and 3. From published
results and a brief inspection of collections housed in the Antakya museum, it
appears that materials from earlier excavations within locality 1 correspond
with this more recent component as well. Summary technological and typological data are presented in Table 1 and ilIustrations of some lithic artifacts are
presented in Figure 5. The assemblage is very laminar. Approximately 76% of
retouched tools are manufactured on blades, and about 50% of the unmodified
debitage consists of blades and blade fragments. The great majority of blades
(73%) have punctiform or linear butts, suggesting that they were produced by
indirect percussion (Table: 1). The most common retouched tools are endscrapers, the great majority of which are relatively flat. Thick, carenated and no sed
scrapers are quite scarce: onlyone possible nosed scraper was present in the
collection from the test exeavation. Pointed and retouched blades are also very
common, together accounting for about41 % of the sample of retouched tools.
The pointed blades resemble so-called EI Wad and Ksar Akil points from
Levantine early Upper Paleolithicsites. In contrast there are very few burins in
this more recent assemblage (Table: 2). Several specimens of worked bone,
mostly awls, small points and/or.needles, wereassociated with the more recent
UpperPaleolithic assemblage at Uçağızlı cave. In addition, a substantial assemblage of beads (approximately 60) madefrom the shells of small marine gastropods was recovered, primarily from locality 3. Interestingly, while evidence
for the use of pigments has been reported (Minzoni-Deroche et al. 1995), beads
or bone tools are not mentioned in previous publications on the site.
Faunal preservationis excellerıt at Üçağızlı cave, and a substantial sample of animal bones was obtained from the test excavations in localities 2 and
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3. The fauna associated with the more recent assemblage is rather unusual for
the eastem Mediterranean region. The dominant large mammal taxon is roe deer
(Capreolus capreolus) , a species generally thought to be indicative dense
forests and moist conditions. Fallow deer (Dama dama) and a caprid (probably
Capra ibex) are alsa present in smaIler numbers. At least two species of marine
shellfish, Patella (limpets) and Monodonta (a whelk) were apparently exploited for food as well. Locality 3 also yielded an extensive sample of microfaunal remains, the analysis of which is not yet complete.
Two 14C dates are associated with the more recent component at Üçağızlı
cave. Minzoni-Deroche reports a date of approximately 32,000 BP from the
bottom of excavations in locality 1, but the exact location and nature of the sample is unclear. An AMS radiocarbon date of (23,800 ± 210) BP was also
obtained on a very smaIl sample of charcoal from ash-rich stratum D within
locality 2. The latter sample came from very close to the actual ground surface,
however, and it could represent more recent contamination. The actual age
range of this more recent assemblage from Üçağızlı cave probably lies somewhere between these two dates.
The more recent Upper Paleolithic component from Üçağızlı cave was
termed Aurignacian by Minzoni-Deroche, who compared the assemblage from
locality 1 to layer 4 at Antelias shelter (Minzoni-Deroche 1992b). Although
comparison is valid, the terminology is somewhat outdated. The assemblage in
question from Antelias shelter is now termed Ahmarian, referring to a suite of
blade-dominated early Upper Paleolithic assemblages thought to represent a
distinct entity with little relationship to the classic Levantine Aurignacian (see
Gilead 1981,1991). In fact, Aurignacianfossiles directeurs such as carenated
and nosed scrapers and burins are rare in the sample obtained during the 1997
test excavations: contrary to published descriptions (Minzoni-Deroche 1992a,
1992b) these artifact forms also seem to be quite scarce in the collections from
earIier excavations as well. Technologically and typologically, the more recent
assemblage from Üçağızlı cave most closely resembles some later Ahmarian
assemblages, such those from Yabrud shelters II and III (Rust 1950; Ziffer
1981). The so-called Middle Aurignacian at Yabrud, more recently reclassified
as Ahmarian (Schyle 1992; Ziffer 1981), is a particularly apt comparison for the
more recent component at Uçağızlı cave because it also contains both bone
tools and shell beads, two classes of artifact which are generally quite rare in
Upper Paleolithic assemblages from the eastem Mediterranean area. The
Uçağızlı cave assemblage does differ from the Ahmarian of the southem Levant
in that it contains a relatively high proportion of endscrapers, and it could well
represent a distinctive facies local to the Hatay region. Further exeavation and
alarger sample of artifacts are needed to c1arify the taxonomic status of this
assemblage.
..
The older of the two Upper Paleolithic assemblages from Uçağızlı cave
was exposed mainly in layers E-I of the test pit in locality 2. it is probably present in locality 3 as well as in the intervening areas, but was apparently not represented in Minzoni-Deroche's excavations within locality ı. Although the sample of artifacts is smaIl, it is quite distinct from the more recent assemblage from
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the site (Figure: 6). Almost 2/3 of the retouched tools are manufactured on
blades, but these blades have a unique morphology. They tend to be broad and
fiat, with wide butts. The broad, relatively deep platforms and marked bulbs of
percussion indicate the use of hard hammer percussion. Moreover, the majority
of blade platforms are dihedral or faceted (Table: 1), somewhat reminiscent of
Middle Paleolithic Levallois technology (Figure: 6, nos. 1,3,6). Cores are highly variable in form, but so me (i.e., Figure: 6, nos. 8,9) are fIat, with prepared
platforms and converging flake scars, consistent with the attributes of many of
the blades. The smail area excavated thus far has yielded relatively few tools.
The most common forms are endscrapers and burins, especially on oblique
tnıncations. Retouched and pointed blades are less common than in overlying
layers. One possible bone tool and several shell beads may be associated with
the lower component at Uçağızlı cave, but these could also have come from
mixed layer or be intnısive from a higher stratum. More precise exeavation
..
over alarger area is needed to c1arify this association.
Faunal preservation is quite good in the lower layers at Uçağızlı cave, but
the heavy, wet, clay-rich sediments make recovery of bones somewhat difficult.
The fauna from the lower levels in locality 3 is dominated by Capra (ibex?) and
Dama dama. While it is present, Capreolus is notably less abundant than in the
upper levels. The general makeup of the fauna indicates drier, less heavily
wooded conditions than prevailed in the more recent layers, although the abundance of cervids suggests that at least patches of forest were present. There
seems to have been little or no use of marine shell for food in the lower layers:
the few specimens of food species collected could..be intnısive.
Technologically, the older assemblage from Uçağızlı cave bears a striking
resemblance the transitional or "initial" Upper Paleolithic from the
Mediterranean Levant, it appears to be most closely related to assemblages such
as BokerTachtit, Level 4 (Marks and Kaufman 1983; Volkman 1983) and Ksar
Akil layer 21 (Azoury 1986; Ohnuma 1988; Ohnuma and Bergman 1990).
Another assemblage which may be similar is the so-called "intermediate
Paleolithic" from Umm El Tlel in Syria (Boeda and Muhesen 1993). The
assemblage collected thus far at Uçağızlı cave lacks both Emireh points and
chamfered blades or chanfreins, two diagnostic artifact forms associated with
the earliest Levantine Upper Paleolithic industries (Gilead 1991, Marks 1993).
However, the sample is quite smaIL. Moreover, both of these tool forms have
extremely limited distributions, and it may be that technological features are a
better general indicator of this period than are specific retouched tool forms.
Two charcoal samples obtained from layer H (the second from the bottom)
yielded dates of approximately 39,000 +1- 1000 years before present, Because
of the possibility of contamination with more recent carbon, any 14C date of
this age should probably be considered aminimum estimate. Nonetheless,
these dates are quite consistent with the nature of the artifacts, which suggests
that the assemblage dates to the very beginning of the Upper Paleolithic.

Conclusion: Research Potential of Üçağızlı Cave
Although the remaining in situ deposits are limited in extension, Üçağızlı
cave has the potential to yield significant and perhaps unique data pertaining to
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many important issues in Paleolithic studies. For researchers hoping to map the
spread of the Aurignacian, the site may be somewhat disappointing, as there is
no classic Aurignacian present. On the other hand, this is one of a very few sites
in eastern Mediterranean containing both "initial" and later Upper Paleolithic
(Ahmarian?) assemblages in stratigraphic relationship. Perhaps three other
localities-- Umm El Tlel (El Kowm) in Syria (Boeda and S. Muhesen.1993),
and Ksar Akil (Ohnuma and Bergman 1990) and Antelias shelters (Copeland
1,970, Copeland and Hours 1971) in Lebanon-- contain similar sequences.
Uçağızlı cave is thus an ideal location for examining behavioral transitions
within the earliest Upper Paleolithic. An especially important question concerns
the relationship between the "initial" Upper Paleolithic and the early Ahmarian.
Because of their ages and because the blade manufacture technology possesses
some features reminiscent of Levallois method". "initial" Upper Paleolithic
assemblages, such as the older assemblage from Uçağızlı cave, are thought by
some researchers to be transitional between Middle and Upper Paleolithic
(Gilead 1991; Marks 1983, 1993). In contrast,Ahmarian assemblages, like the
more recent component from the site, are quite typical of the Upper Paleolithic
both typologically and technologically. Many researchers believe that there is
a direct evolutionary continuity between earliest "initial" Upper Paleolithic and
the Ahmarian (Bar-Yosef and Belfer-Cohen 1988; Gilead 1991; Marks 1993),
but a possible transition can be documented at very few sites, two of which
(Ksar Akil and Antelias shelters) were excavated may years ago using methods
much less precise than those employed by Paleolithic archaeologists today.
Uçağızlı cave--especially deposits in Localities 2 and 3-- provides an excellent
opportunity to examine the degree of continuity between the earliest Upper
Paleolithic and the Ahmarian, as well as to investigate the evolution of supposedly "modem" behavioral traits such as bone tools, personal ornamentation,
and the production of blades by indirect percussion during the early Upper
Paleolithic.
The early Upper Paleolithic at Üçağızlı cave also poses some intriguing
ecological questions. First, the fauna suggest major environmental changes,
from relatively cold, dry conditions in the earliest layers to very wet, heavily
forested environments in the later layers. In the coming years it will be interesting to see how ecological changes may have influenced the evolution of new
behavioral traits such as bone tool technologyand a proliferation of personal
ornamentation. Second, the large animal species represented at Üçağızlı cave
Capra, Dama, and Capreolus-- are quite typical of the northern Mediterranean
regions during the Iate Pleistocene. In contrast, the stone tool industries seem
to show much closer relations with the eastern Mediterranean, the Levant in
particular. This disjunction between bio-geographical and cultural indicators
provides much food for thought and stimulus for future research at the site.

Acknowledgments
We are grateful to the Office of the Vice President for Research at the
University of Arizona for providing funding for this project. The personnel of
69

the Antakya Museum should be commended for their assistance in many
aspects of the project. Finally, we sincerely appreciate the support of the
Ministry of Culture and the Directorate of Monuments and Museums. Dr. Mary
Stiner (University of Arizona) identified the macrovertebrate and mollusk
remaıns.

REFERENCES CITED

AZOURY, i. 1986. Ksar-Akil, Lebanon. Vol i : Levels xxv-xıı. B.A.R. International Series 289. Oxford:
British Archaeological Reports.
BAR-YOSEF. O., A. BELFER-COHEN. 1988. The early Upper Paleolithic İn Levantine caves. In The
Early Upper Paleolithic: Evidence from Europe and the Near East, edited by J. Hoffecker and C.
Wolf, pp. 23-41. B.A.R. International Series 437. Oxford: British Archaeological Reports.
BOEDA, E., S. MUHESEN. 1993. Umm EI Tlel (EI Kowm, Syrie): Etude preliminaire des industries
lithiques du Paleolithique moyen et superieur, Cahiers de I'Euphrate 7:47-91.
BOSTANCI, E. 1968. Mağracık Çevresinde Yapılan 1966 Yaz Mevsimi Kazıları ve Yeni Buluntular.
Antropoloji 3: 19-45.
COPELAND, L. 1970. The early Upper Paleolithic flint material from levels V2-V, Antelias cave,
Lebanon. Berytus XIX:99- 143.
COPELAND, L., E HOURS. 1971. The later Upper Paleolithic materia! from Antelias cave, Lebanon,
levels IV-I. Berytus XX:57-137.
GILEAD, i. 1981. Upper Paleolithic assemblages from the Negev and Sİnai. In Prehistoire du Levanı,
edited by J. Sanıaville and J. Cauvin, pp. 142-145. Paris: C.N.R.S.
GILEAD, i. 1991. The Upper Paleolithic period in the Levant, Journal of World Prehistory 5: 105-153.
GÜLEÇ, E. 1994. An analysis of the Aurignacian-age premolar from Üçağızlı cave, Hatay. HUMANABozkurt Güvenç'e Armağan, pp. 305-3 i 7. Ankara, Ministry of Culture.
HOURS, E, L. COPELAND, O. AURENCHE. 1973. Les industries paleolithiques du Proche Orient,
essai de correlation. L'Anthropologie 77:229-280, 439-496.
MARKS, A. 1983. The Middle to Upper Paleolithic transition in the Levant. In Advances in World
Archaeology; Vol 2, edited by E Wendorf and A. Close, pp. 51-98. New York: Academic Press.
MARKS, A. i 993. The Early Upper Paleolithic: The View from the Levant. In Before Lascaux: The
Complex Record of the Early Upper Paleolithic, edited by H. Knecht,A. Pike-Tay, and R. White,
pp. 5-22. Boca Raton: CRC Press.
MARKS,A., D. KAUFMAN. 1983. Boker Tachtit: the artifacts. In Prehistory and Paleoenvironments in
the Central Negev, Israel. Vol 3. The Avdat/Aqev Area. edited by A. Marks, pp. 69-126. Dallas:
Southern Methodist University.
MINZONI-DEROCHE, A. i 992a. Üçağızlı Mağarası, Kazıları ve Çevre Araştırmaları. Xlll Kazı
Sonuçları Toplantısı, I, pp. 71-81. Çanakkale, 27-3 i Mayıs, 1991.
MINZONI-DEROCHE, A. i 992b. Üçağızlı Mağara, un site aurignacien dans le Hatay (Anatolie).
Premiers rJsultats. Paleorient 18/1:89-96.
MINZONI-DEROCHE, A. 1993. Middle and Upper Paleolithic in the Taurus-Zagros region. In The
Paleolithic of the Zagros-Taurus, edited by D. Olszewski and H. Dibble, pp. 147-158. University
Museum Monograph 83. Philadelphia: University of Pennsylvania.
MINZONI-DEROCHE, A., M. MENU, P. WALTER. 1995. The working of pigment during the
Aurigrıacian period at Üçağızlı cave (Turkey). Antiquity 69: 153-158.
OHNUMA, K. 1988. Ksar Akil, Lebanon, A Technological Study of the Earlier Upper Paleolithic Levels
of Ksar Akil. Vol. III. Levels xxv-xıv. B.A.R. International Series 426. Oxford: British
Archaeological Reports.
OHNUMA, K., C. BERGMAN. 1990. A technological analysis of the Upper Paleolithic levels (XXV-Vı)
of Ksar Akil , Lebanon. In The Emergence of Modern Humans: An Archaeological Perspective,
edited by P. Mellars, pp. 91-138. Edinburgh: Edinburgh University Press.
OTTE, !'y1., i. YALÇINKAYA, J. KOZLOWSKI, O. BAR-YOSEF, H. TAŞKıRAN, P. NOIRET. 1995a.
Evolution technique au Paleolithique ancien de Karain (Turquie). L'Anthropologie 99:529-561.

70

OTTE, M., 1. YALÇıNKAYA, H. TAşKıRAN, J. KOZLOWSKI, O. BAR-YOSEF, P. NOlRET. 1995b.
The Anatolian Middle Paleolithic: New research at Karain cave. Journal of Anthropological
Researclı 51:287-299.
RUST,A. 1950. Die Hölenfunde von Jabrud (Syrien). Neumünster: Karl Waccholtz Verlag.
SCHYLE, D. (1992). Near Eastern Upper Paleolithic Cultural Stratigraphy. Biehefte zum Thbinger Atlas
des Vorderen Orients, Reihe B (Geisteswissenschaften) Nr. 59. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert.
ŞENYÜREK, M. 1959. A note on the Paleolithic industry of the Plugged Cave. Belleten 23: 163-175.
ŞENyQREK, M. E. BOSTANCr. i 958a. Prehistoric researches in Hatay province. Belleten 22: 155-166.
ŞENYÜREK, M., E. BOSTANCı.1958b. The Paleolithic cultures of the Hatay province. Belleten 22: 191-210.
VOLKMAN, P. 1983.· Boker Tachtit: Core reconstructions. In Prehistory and Paleoenvironments in the
Central Negev.Lsrael, Vol 3 . The Avdaüsqev Area. edited by A. Marks, pp. 35-52. Dallas: Southem
Methodist University.
YALÇINKAYA, 1. 1981. Le Paleolithique inferieur de Turquie. In Prehistoire du Levant, edited by J.
Sanlaville and J. Cauvin, pp. 207~218. Paris: C.N.R.S.
YALÇINKAYA, 1. 1995. Thoughts on Levallois technique in Turkey. In The Definition and Interpretation
of Levallois Technology, edited by H. Dibble and O. Bar-Yosef, pp. 399-413. Madison: Prehistory
Press.
YALÇINKAYA, 1. et. al. 1995. Les occupations tardiglaciares du site d'Öküzini (sud-ouest de al Turquie):
resultats prelirninaires. L'Anthropologie 99:562-583.
ZIFFER, D. 1981. Yabrud shelter 2- A reconsideration of its cultural composition and its relevance to the
Upper Paleolithic cultural sequence in the Levant. Quartar 31/32:69-91.

71

More recent component
(Ahmarian ?)
locality 3
Tool blanks
blades
flakes
n
Blade platforms
plain
dihedral/faceted
punctiform/linear
n
Retouched tool forms
endscrapers
burins
retouched,
pointed blades
retouched blades
other
n

Earlier component
("initial" UP)
locality 2, layers E-I

76.2%
23.8%
84

63.6%
36.4%

25.4%
1.5%
73.1%
264

40.6%
43.8%
15.6%

38.1%
7.1%

51.5%
18.2%

26.2%
14.3%
14.3%
84

6.1%
6.1%
18.2%

33

64

33

Table 1: Technological and typological summary of early Upper Paleolithic assemblageb
from Üçağızlı cave.
More recent component
(Ahmarian ?)
locality 3
roe deer
(Capreolus capreolus)
fallow deer
(Dama dama)
ibex and/or wild sheep
(Capra sp ; Ovis sp.)
Total NISP (these three taxa)

Earlier component
("initia!" UP)
locality 2, layers E-I
Ungulates

66%

12%

14%

31%

20%
526

57%
84

Mollusks

Food species
Patella + Monodonta
Omamental species
Nassarius gibbosulus
Colunıbella rustica

159

5

60
16

5
4

Table 2: Summary of faıma! remains from Üçağızlı cave
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Figure 1: Map of Antakya area showing locations of sites mentioned in the text

Figure 2: Locality 1 of Üçağızlı cave, from the north
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Figure 4:Map of Üçağızlı cave
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Şchematic stratigraphic section,
Uçağızlı cave, locality 2. A-

capping stalagmite; B- red day
(terra rosa); C- ash/charcoallens;
D- light, ashy sediment; E- red
day; F- light, ashy sediment; Gred day; H- yellow day;I- red
day; J- concreted layer (not
excavated)
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Figure 5:Stone artifacts from more recent Upper
Paleolithic (Ahmarian ?) at Uçağızlı cave.
1, burin; 2-5,7,8,10, retouched, pointed
blades; 6, retouched blade; 11-13,
endscrapers
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Figure 6:Stone artifacts from earliestUpper
Paleolithic ("initial" UP) at Uçağızlı
cave. 1,3, retouchedblades; 2, 4, 7,
endscrapers; 5, tip of obliquely
truncated blade; 6, burin on oblique
trnncation; 8,9, cores; 10-11,
retouched pointed blades
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GÜVERCİNKAYASı 1997 KAZıSı

Sevil GÜLÇUR*
Muhsin ENDOGR U

Kalkolitik çağ'ın orta evresi sonlarına ya da geç dönemi başlanğıcına tarihlendiği varsayılan Güvercinkayaı sırt ve yamaç yerleşmesi, Aksaray ili kuzeydoğusunda, Mamasun Barajı göl alanı içinde, aynı adlı kayalık yükselti üzerindedir (Resim: 1). Ihlara Vadisi'ni aşan Melendiz'le Nenezi yönünden gelen
Karasu'nun karışmasıyla oluşan Uluırmak, kuzeydoğu-güneybatı yönlerinde
uzanan bu kayalığın eteklerini yalar. Eski göç yolları üzerinde, çevreye hakim
önemli bir konumdaki yerleşmenin, yüksek kayalıklar tarafından korunmayan
doğu ve kuzey yamaçları su seviyesinin yüksek olduğu aylarda yoğun dalga hareketiyle aşınmaktadır.
Güvercinkayası 1997 çalışmalarının başlıca hedefleri: 1) 199~ yılı kuzey
ve doğu teras kazı alanlarının höyük yönünde genişletilmesi; 2) 3 I açmasında
çevre ya da destek duvarı olduğu sanılan bölümünün temizlenmesi; 3) Yüksek
kayalar tarafından korunan höyük merkezinde ise geniş alan çalışmalarının baş
latılması şeklinde özetlenebilir (Çizim: 1).
Kazı çalışmalarının yanı sıra, (,Ü. Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Groningen Universitesi (Hollanda), Ruhr Universitesi ve Bochum Madencilik Müzesi (Almanya) uzmanlarıyla irtibat kurularak 1998 yılından itibaren tarihlerne,
ham madde kaynakları, arkeozooloji, arkeobotanik v.d. konularda ortaklaşa ça-
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Sorunları Araştırma Enstitüsü Bşk.), Yrd. Doç Dr. A. Fulya Eruz (LU. Sanat Tarihi Bölümü), Demet
Kara (Aksaray Müzesi arkeoloğu); yardımcı öğrenciler: Esra Beşiroğlu, Tijen Burultay, Pınar Çay lı ,
Abdullah Hiçdurmaz, Asuman Kara, Ozlem Korkmaz, Fadime Yıldırım (LU. Prehistorya Anabilim
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lışmalar

yapmak için anlaşılmıştır. Bu bağlamda Prof. Dr. Ertan Eruz, toprak
analizleri için taban örnekleri almış, Doç. Dr. Unsal Yalçın 7-8 H alanı curuf örneklerini Bochum Madencilik Müzesi'nde incelemiş, Dr. H. Buitenhuis 1996~997 kazıları hayvan kemikleri- üzerinde çalışmış, Alman Arkeoloji Enstitüsü
Istanbul Şubesi Desinatörü Ahmet Atila ise mimari çizimlerin temize çekilmesinde yardımcı olmuştur.

Üst Teras Kazıları
(S-6 K, 4 J-K, 3 İ açmaları, Çizim: 1,2)
Doğu ve kuzey terası üzerinde yapılan çalışmalarda, geçen yıl kazılmaya
başlanan alanlar höyük yönünde (6 K açması 6 m., 4-SK ve 4 J açmaları ise 10
m. çizgisine) genişletilirken, 3 i açmasında da üst terası alttan sınırlayan taş dizisi araştırılmıştır. Bu çalışmalar sonucu, doğal arazi basamaklarını da kullanarak gelişen, taş duvarlı, çok gözlü yapıların ilk yıl saptamaları doğrultusunda
höyuk yönünde kesintisiz devam ettiği kesinlik kazanmıştır.
Doğu terasını güneyden sınırlayan sarp kayaların iç sırasını oluşturan,
kuzeydoğu-güneybatı yönlerinde, ±0.50 m. yüksekliğindeki bir kaya bloğu 6-7
K açmalarının içine kadar sokulmaktadır.Toprak örtüsünün çok sığ (±0.10-0.1S
m.) olduğu bu bölümde, kesin sınırları belirlenemeyen büyük bir mekan M3-4
saptanmıştır. Mekanın ±4.5 m. uzunluğundaki güney duvarı, açma içinde kalan
kaya çıkıntısına yaslıdır. Taban döşemesinin en az üç yenileme evreli olduğu
saptanan odanın batı profili önünde ise ±1.20 m. çapında bir ocak bulunmaktadır. Duvar yüzleri açık renk sıvalı odanın, güneybatı köşesi önünde bir öğütme
taşı, güney duvarı önünde uzanan alt taban döşemesi üzerinde de bir çömleğe
ait parçalarla birlikte ufak bir taş kap ele geçmiştir.
1996 yılında kazılan Ml odasına batından bitişen M2 odası, 1.60x1.60 m.
boyutlarındadır. Büyük olasılıkla düzlem farkını gidermek üzere içi sonradan
doldurulmuş odanın kuzeybatı köşesindeki duvar yüzlerinde sıva izleri kalmış
tır. Alt mekan dolgusu içinde ise çok sayıda moloz taş ve çanak çömlek kırıkla
rı ele geçmiştir. 6 K açması yapıları, Ml ve M2 odalarını kuzeyden sınırlayan
±0.30 m. kalınlığındaki duvarla S K açması yapılarından ayrılmaktadır.
S K açmasının bu yıl açılan batı yarısında, geçen yıl ancak höyük eteği kenarına rastlayan bölümleri saptanan Ml ve M2 mekanlarının tümü, M2 odasına
batıdan bitişen yeni MIO odasının ise ufak bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Bu
mekanları kuzeyden sınırlayan doğu teras koridorunun (Mll), kuzey terası örneğinde olduğu gibi üst evrelerde konut alanına katıldığı saptanmıştır. Koridorun kuzeyinde ise 4 K açması Ml odasının üst evre dolgusunun bir bölümü temizlenmiştir (Çizim: 1,2).
Uzunlamasınayerleşim S KIMlodasına, ±2.4Oxl.4O m. boyutlarındadır. Bu
odanın da içi 6K1M~.odasında belinlendiği gibi büyük olasılıkla sonradan doldurulmuştur (Resim: 2). Ust mekan dolgusu boşaltıldıktan sonra çanak çömlek kırıkları
da bulunan, kerpiç ve taş döküntülü, yanıklı alt mekan dolgusuna inilmiştir, Mekanın batısına, doğrudan anakaya üzerine oturulmuş, çok ufak çift taş örgülü, çamur
harçlı, ±O.20 m. kalınlığında, işlevi henüz belirlenemeyen bir duvar yerleşmiştir.
(2)

Hayvan kemikleri ilk inceleme sonuçları için bkz. H. Buitenhuis: S. Gülçur
Anatatica XXV, 1999 içinde (baskıda).
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Yaklaşık 16 m 2 lik bir alanı kaplayan, kare biçimi M2 odası taşınır ve taşın
maz in situ buluntularıyla ilgi çekicidir (Çizim: 2,3; Resim: 3). Odanın kuzey ve
güney duvarlarına ±O.50 m. genişliğinde birer kapı açılıdır. Çok ufak taşlardan örülü, çamur harçlı güney duvarlarındaki iki evreli olduğu düşünülen kapı Ml odasıy
la, kuzey duvarındaki ise koridor geçitle bağlantıyı sağlamaktadır. (Çizim: 3).

Odanın kuzeydoğu köşesine, gövdesi ve kubbesi taş örülü bir fırın
yerleştirilmiştir (Resim: 4). Fırın tablası ve kubbe kat kat sıvalıdır. Buna
geçen kazı dönemi öne sürülen "fırın kubbelerinin fitil/kangal yöntemiyle
dışa yenilendiği" varsıyımı geçerliliğini yitirrnektedirs.

Bu

fırının

hemen

güneybatısında,

±1.20 m.

çapında, pervazlı

Tn.6
göre,
içten

bir ocak

(OcA) bulunmaktadır. Ocak tablası üzerinde iki tarafı kesilmiş bir boynuz kökü

durmaktadır (Çizim: 3). Odanın çok iyi durumda korunageImiş taban
döşemesi üzerinde, fırının çevresinde ve kuzeybatı köşede çok sayıda öğütme
taşı ve kap parçaları ele geçmiştir. Bunların arasında, gözeneksiz sert taştan
yapılma, disk biçimi, ortası delik, iki olası el değirmeni ve bu döner aletlerin
yuvası olabilecek türden, kasnak biçimi bir halka parçası ilginçtir. El değirmeni
taşlarından biri ve kasnak benzeri halka, odanın kuzeybatı köşesinde üst üste ele
geçmiştir (Çizim: 3).

in situ

M 10 odası, M2 odasının batı komşusudur (Çizim: 2, 3; Resim: 5). Bu
odanın yaşam düzlemi, M2 odasına göre ±0.60 m. daha yüksektedir. M2 odasıyla ortaklaşa kullandığı doğu duvarında, 0.60 x 0.40 m. boyutlarında, taş duvarlar gibi kalın sıvalı bir paye görülmektedir. Payenin kuzeybatı köşesi önünde, taban döşemesi içine yerleştirilmiş, irice bir ocak taşına açılmış, bir kazık
yuvası ya da soku göze çarpmaktadır. Odanın kuzeydoğu köşesinde at nalı biçimi, 1.40 m. derinliğinde bir fırın (Tn.7) oturmuştur. Payenin ± 0.80 m. batı
sında ise yuvarlak tablalı bir ocağın (Oc. 5) bulunduğu saptanmıştır. Fırın ve
ocakların konumu, M2 ve MIO odalarının ortak özelliklerindendir.
M 10 mekanının güney bölümünde ise en az dört değişik kaba ait parçalar in situ durmaktadır. Doğu duvarına bitişen siyah açkılı çömlek, küt koni k
dipli ve yan yana çift halka kulpludur. Bu kab ın hemen kuzeyinde, ±0.40 m. çapında içi kil sıvalı bir petek, yada depo kabı oturtmaya yarayan bir yuva seçilmektedir (Çizim: 3; Resim: 6). Oğütleme taşları ise çoğunlukla kap parçaları ve
fırmların yakın çevresine yayılıdır. Güvercinkayası uzun süre tarım alanı içinde
kaldığından, yüzey toprağının hemen altında ele geçen kapların ne yazık ki ağız
ve ağıza yakın kısımları bulunamamıştır.
SK/MIl mekanı, 1996 yılında kazılan koridor/geçitin (M7), üst evre dolgularını da kapsayan batı uzantısıdır (Çizim: 2; Resim: 7). Burada da koridorun
içi sonradan doldurularak konut alanına ilave edilmiştir. M2 ve MIO odalarının
üst duvar seviyelerine rastlayan kesimde y~r alan at nalı biçimi iki fırın kalıntı
sı (Tn 4 ve 5) bu görüşü desteklemektedir. Ust dolgu içinde işlevlerinin ne olduğu tam anlaşılmayan, çeperleri taş çevrili, irili ufaklı yuvarlak alanlar saptanmış
tır. Bu yuvarlakların içinden çoğunlukla hayvan kemikleri çıkmaktadır. Ust dolgu temizliğinde, dar geçidi doğu-batı yönünde boydan boya aşan, her iki yüzü
irili ufaklı taşlarla pekiştirilmiş kanalımsı bir yapı belirmiştir. Koridorun kuzey
dış sınırı ise çok iri bir dizi ocak taşıyla berkitilmiştir. Bu taş dizinin kuzey yamaca bakan yüzü önünde 1996 yılında açığa çıkarılan 4 K/Ml odasının üst evre
(3)

Gülçur, ı 997b, 89.
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dolgusuyla ilintili, ±1.20 x 1.00 m. boyutlarında, yarısı akmış, çok evreli bir fı
rın/ocak? yeri (Oc. 3) saptanmıştır. M2 odası kuzey duvarında bulunan kapı açık
lığı ise büyük olasılıkla koridor geçitin alt evresiyle ilintilidir (Çizim: 3).
Kuzey terası çalışmaları, 4 J ve 3 i açmalarıyla sınırlı kalmıştır. 4 J karesinde, geçen yıl saptanan Ml, M6 ve M5 mekanlarının güneyaçma sınırına kadar olan bölümleri araştırılmıştır. Ml odasının bu yıl kazılan ±3.50 x 1.00 m.
boyutlarındaki güneyalanında, 1996 kazısında belirlenen ocağın (Oc. 1) diğer
yarısı, ocağın ±0.60 m. batısında ise küçük taşların üzeri kerpiç çamuru sıvana
rak oluşturulmuş at nalı biçimi (±0.80 x 0.40 x 0.30 m.) bir maltız belirlenmiş
tir (Çizim: 2; Resim: 8). Maltız tabanı üzerine yerleştirilmiş bir çift boynuz, dikkat çekicidir. Bu buluntu, Güvercinkayası'nda çok sık rastlanan depolanmış
boynuzların sadece hammadde olarak kullanılmayıp belki de inanç dünyasıyla
ilgili bir işlev de üstlendiğini vurgulamaktadır.
Gene aynı oda da, fırın benzeri yapının yakınlarında, içi kil sıvalı, kalın
ca pervazlı iki soku yeri bulunmaktadır. Soku yerlerinin çapları (±0.20 m.), kaya yüzeyine oyulu kazık deliklerinin boyutlarına uymaktadır.
Bu yıl güneyalanlarının ancak dar bir bölümü temizlenen, 1996 yılı M56 odalarının üst evre dolguları, yoğun bir taş ve kerpiç akıntısıyla belirmiştir
(Çizim: 2). Mekan dolguları temizlenirken bir yıl önce kazılan fırın ve maltızlı
M5 odasının kat kat ve kalın sıvalı doğu duvarlarının höyük yönünde devam etmeyip, bir bölme duvarı tarzında kesildiği izlenmiştir (Resim: 9). Bölme duvarlarının alt dış sırası, her iki yüzde uzun dar kenarları üzerine oturtulmuş yassı
plakamsı ocak taşlarından oluşturulduktan sonra arada kalan boşluk moloz
taşlarla doldurulmuştur. Ara taşlar kaldırıldığında, alt toprak dolgu üzerine temel hediyesi olarak kümelendiği varsayılan, irili ufaklı obsidiyen parçaları belirlenmiştir.

Bölme duvarı doğusunda kalan M6 odasının yeni açılan kesiminde geniş
bir seki, ya da bir podyumun kalıntılarını yansıtabileceği düşünülen taş ve toprak karışımı bir tabaka izlenmiştir. Bu tabakanın batı sınırı bölme duvarlarına
paralel uzanan, üst üste muntazam yerleştirilmiş, dış yüzünde sıva izleri görülen bir taş dizisi belirlenmektedir (Resim: 9). Taş dizisi batısında kalan oda
(M5) dolgusu da yoğun taş döküntülüdür. Bu döküntü içinde bulunan, üzeri çamur sıvanarak korunmuş bir çift, evcil keçi boynuzu ilginç ögelerdendir. Odanın taban düzlemine yakın dolgu ve taban üzerinde ise çok sayıda çanak çömlek kırıkları, değişik evcil ve yabani hayvan türlerine ait boynuzlar (Resim: 10)
ve kemik aletler bulunduğu saptanmıştır.
3 i açması sondajında (6 x5 m.), üst teras basamağını alttan sınırlayan taş
dizisi ve bunun kuzeyinde kalan yamaç araştırılmıştır (Çizim: 2,3 ).4 K açması beş odalı konut olarak adlandırılan yapının hemen kuzeyinde ve koridor/geçitin uzantısında yer alan yamacın bu bölümü, doğuda ve batıda kaya çıkıntıntıIa
rıyla sınırlanmıştır. Burada saptanan, dış yüzeyleri daha düzgünce şekillendiril
miş, yan yana oturtulmuş iki iri taş dizisinden oluşan, yaklaşık 0.70 m. kalınlı
ğında, doğu-batı yönünde giden bir teras ya da destek duvarlarının parçasıdır
(Resim: Il). Yerleşme, bu duvarın önünde kesilmektedir. Yüzeyde gözlemlenen
birbirine koşut taş sıralarının ise su mekaniği doğrultusunda, dalga va akıntı yönünde kum içine depolanmış döküntü taşlar olduğu açıklık kazanmıştır.
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Höyük

Kazısı

(7-S H

açması,

Çizim: 1,2,4)
Güvercinkayası 1996 kazısında, tepenin en yüksek noktasını belirleyen
nirengi noktası önünde (7 H) bir defineci çukuru belirlenmişti. Çukur kesitlerinde ve etrafına yığılı toprak içinde ise yüksek ısıdan eriyerek curuflaşmış kerpiç
benzeri parçalar görülmekteydi. Bu kuvvetli yangının nedenini ve ne tür bir yapıyla ilintili olduğunu bulmak için höyüğü güneyden sınırlayan yüksek ve sarp kayalığın hemen önündeki bu korunaklı alanda (7-S H açmaları O S.50xS.00 m.) bir
çalışma başlatılmıştır. Belirlenen, şimdilik kaydıyla, ağır yangın geçirmiş, duvarları bir kaç kat kalın sıvalı büyük bir oda (M1a-c) (Çizim: 4; Resim: 12, 13),
bu odaya kuzeyden bitişen değişik karakterli iki mekan (M2-3) ve büyük odayla ilintili olduğu düşünülen bir silo (M4) alanıdır (Çizim: 4; Resim: 13).
Bu yıl ancak doğu kesimi kazılan büyük oda, bir kaç evreli olduğu düşü
nülen 1.10 m. genişliğinde ve 5.50 m. uzunluğunda, yan yana yerleştirilmiş çok
iri çift taş örülü bir duvarla kuzeyden sınırlanmaktadır. Arka yüzünde yüksekliği 1m.ye yaklaşan duvarın üst 3 sırasının büyük olasılıkla daha geç bir evrede
yenilendiği yüksek ısıdan karararak çatladığı açıkça görülen alt taş sıralarından
anlışılmaktadır. Duvarın M1'e dönük muntazam sıvalı yüzünde yarı yuvarlak,
kalın pervazlı bir niş bulunmaktadır (Çizim: 4). Odanın 0.50 m. kalınlığındaki
doğu duvarının ancak ±4.50 m. lik bir kesimi takip edilebilmiştir. Odanın batı
duvarı ise mekanın kuzey yarısında, açma kesiti boyunca, diğer duvarlarla olduğu gibi kalın bir sıvayla izlenebilmektedir. Büyük olasılıkla kesit altında batı duvarına dikine bitişen, ±2.00 m. uzunluğunda ve ±OJO m. kalınlığında bir
bölme duvarı odayı ikiye ayırmaktadır (Resim: 12). Her iki yüzü sıvalı bölme
duvarının ucu, bir kemer yapacakmış gibi yukarıya doğru kavislidir. Duvarın uç
kısmı, sonradan eklendiği düşünülen peteklerle yanlara doğru genişlemektedir.
Gene aynı bölme duvarının güney cephesi önünde boğa başı benzeri (?), çift
gözlü, gözlerden birinin içinde in situ bir öğütme taşı bulunan, çok kez sıvan
mış bir öğütme sekisi yerleşmiştir (Resim: 12). Odanın güneybatı köşesinde açma kesidi boyunca uzanan bir taş akıntısı, güneydoğu köşede ise doğu duvarı
na yaslanan, kat kat curuflaşmış taş ve kerpiçlerin çevrelediği büyük bir fırın
tablası yer almaktadır (Resim: 13). Merkezi odanın kırılgan, beyaz yanıklı kuzey alan dolgusu içinde belirlenen ocak taşı döşeli, yuvarlağımsı alanların ise
yıkılmış peteklerin temellerini yansıttığı sanılmaktadır.
Güneyden ve doğudan yüksek kayalarla korunan, bal peteği tarzında birbirine ulanmış hücrelerden oluşan silo alanı, büyük odaya doğudan bitişmekte
dir (Resim: 13). Çapları ±1.00 m. den 2.25 m. ye kadar değişen siloların çeperleri , ufak taşların etrafı kerpiç çamuru sıvanarak oluşturulmuştur. Tabanıarı
muntazam sıvalıdır. Hangi tür ürünleri barındırdıkları henüz açıklık kazanmayan siloların üst dolgusu içinde dal örgü izli, kalın kerpiç parçaları ele geçmiş
tir. Ağır yangının nedenlerinden biri de bu türden, ahşap aksamı bol yapı ögeleri olmalıdır.
Kalın taş duvarların silo alanına bakan güney yüzünde, bir kesilme görülmektedir (Çizim: 4). Duvar kalınlığı bu bölümde iki taş sırasına indirgenmiştir. Yaklaşık
0.60 m. kadar altta ise duvar ±4 taş sıralı olarak devam etmektedir. Duvarlara yaslı
iç sıra petek birimlerinden biri ise altta devam eden taş sırası üzerine bindirilmiştir.
Buna göre silo birimleri, kullanım alanlarına sonradan ilave edilmiş olmalıdır.
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M2 ve M3 mekanları, kalın duvarın kuzeyine yerleşmiştir (Çizim: 4 ).
Bunlardan batıda olan M2'nin ancak büyük bir fınn tablasını içeren bölümü kıs
men incelenebilmiştir. Bu mekan, üst bölümüne bir fınnın yaslandığı, sonradan
ilave edildiği düşünülen bir ara duvarlarıyla M3 mekanından ayrılmaktadır. Enlemesine yerleştirilmiş dar uzun M3 mekanınm batı yarısında, doğuya doğru
düşen, kerpiçli bir taş dolgu bulunmaktadır. Bu oda, kuzeyden ve doğudan Kalın birer duvarla sınırlanmıştır.Mekanınoldukça ağır bir yangının izlerini taşı
yan alt evre dolgusu içinde kenarları yassı taşlar kullanılarak oluşturulmuş küçük, diktörtgen bir ocak yeri (?) bulunmaktadır (Resim: 14). Ml odasıyla ortaklaşa kullandığı güney duvarı önüne yerleştirili bu ocağın arkasında, alt taşları
yüksek ısıdan çatlamış duvarda, sonradan kapatılmış bır delik/kanal göze çarpmaktadır.

Çanak çömlek
1996 yılı kazısında olduo-u gibi 1997 yılı çalışmalarında da siyah açkılı
örnekler baskın mal grubunu oİuşturmuştur4 • Bu birinci mal grubu (MG I) arasında en sık rastlanan kap türlerı, gene özenli yapımlar niteliğinde depo kabı
parçalarıdır. Tek parça üzerinde belgelenen çok sıralı apıike basık memecikler,
geçen yıllarda saptanan aplike boğa başı betimlemeleri, çavuş işareti dizileri,
sokma yöntemiyle uygulanmış noktalama ve oluk bezeklerin yanı sıra yeni bir
bezerne türünü daha yansıtmaktadır(Çizim: 5: 2). Yüzeyleri tarazlı konık kaseler, ikinci baskın tür (MG III) olarak devam etmiştir. Kahverengi açkılı yüzeyli, ağız çapı 7 cm. kadar olan, dibi ufak dikdörtgen delikli bir huni ise tüm kaplardandır (Çizim: 5: 3; Resim: 15). Silo alanında in situ bulunan yükseltilmiş
düz dipli, yuvarlak karın üzerinde memecikli, uzun koni k boynu sert dönüşlü ve
ağızdan çıkan geniş şerit kulbu parmak baskılı maşrapa ilginç örneklerdendir
(Çizim: 5: 1; Resim: 16) Ağır yangında kalarak tümüyle okside olan bu parçanın benzerleri henüz saptanmamıştır. Kirli bej yüzeyli, hamuru bitkisel kıykılı
minyatür kap ise tüm kaplar arasındadır (Çizım: 5: 4). Bu dönem kazılarında,
boyalı çanak çömlek örnekleri yok denecek kadar az ele geçmiştir. Pişmiş topraktan üzen parmak basılarak yassıltılmış, kenarları çentıklı dısk bıçımı parça
ise ya rastlantısal bir nesne, ya da olası bir bağlama/mühürleme işleviyle ilintili bır aygıttır (Çizim: 5: 5).

Obsidiyen aletler
Henüz inceleme safhasında olan obsidiyen alet endüstrisinde geçen yıla
oranla fazla bir değişim gözlenmemiştir. 7-8/H Ml odasındaki büyük fınnın
tablası üzerinde saptanan 4 uzun dilgi ve 4 J açmasında bir duvarın altına temel
hediyesi olarak bırakıldığı düşünülen bir avuç ıskarta yonga dikkat çekicidir.

Boynuz ve kemik aletler
Küçük buluntuların önemli bir bölümünü boynuz ve kemik aletler oluş
turmaktadır.Yerleşmenin çeşitli alanlarında depolanmış şekilde bulunan hayvan
(4)

Güvercinkayası çanak çömlek örnekleri için ayrıca bkz. S. Gülçur: 1997b, 95-97, Şek. 22-30; 1998,
94-96, Çiz. 3, Res. 14-19; "Aksaray, Nevşehir, Niğde Illeri i 994 Yüzey Araştırması", Anadolu Araş
tırmaları XIV, Şek. 5-6 (baskıda).
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boynuzlarının bir kısmı hiç şüphesiz alet yapımında ham madde olarak kullanıl
maktadır. 1997 yılı kazısında üzerlerinde kesme izleri ve kertikler bulunan çok
sayıda geyik boynuzu kök ve uç parçaları ele geçmiştir (Çizim: 5, 1-2). Bunlardan kullanılmak üzere çıkartılmış ham (Çizim: 5, 3) ya da işlenmiş sap yuvalarının (Çizim: 5,4) yanı sıra saptanan çekiç başlı sap delikli alet (Çizim: 6,2),
üretim zincirinin değişik halkalarını belirlemektedir. Kemik aletler içinde ise
uzun kemiklerden yapılma bızlar ve mablaklar yoğunluktadır (Çizim: 7,4-7).

Bu grubun diğer buluntuları arasında özenle açkılanmış bir kemer tokası
parçası (Çizim: 6, 1 ) ve bir aletin yayvan başlı, gövdesi dikey yuvarlak delikli
sap kısmı (Çizim: 6, 3) ilginç örneklerdendir.
SÜRTME TAŞ ENDÜSTRİsİ
Güvercinkayası küçük buluntuları arasında sürtme taş alet ve gereçler en
yoğun buluntu topluluğunu oluşturmaktadır. 1996 kazısında olduğu gibi bu yıl
da sayıca en yüksek oranda temsil edilenler alt/üst öğütme taşları ve havan el-

leridir.
Tüf taşından ceviz iriliğinde sapan taşları, yumruk büyüklüğünde ezgi
taşları, pomza benzeri gözenekli taştan ağ ağırlıkları (?) (Çizim: 8,4) çift koni k
delikli el değirmeni üst parçaları (Çizim: 8,3), ince tanecikli sert gri taştan bir
kasnak parçası, değişik türde taşlardan sığ dibekler (?) (Çizim: 8, 1-2) cinsinden alet ve gereçler ise 1997 yılı kazılarında saptanan yeni türlerdir. Yeşilimsi
sert taştan, cilalı bir yassı baltacık parçası ise türünün tek örneğidir (Çizim: 8,
5). Bunların yanı sıra anakayaya oyulu kazık deliklerinin iri taş blokları üzerine uygulamış taşınır örnekleri de mekan tabanıarı içine oturtulmuş halde bulunmuştur.

SONUÇ
Güvercinkayası 1997 kazısı, Kalkolitik Çağ'ın son evrelerine tarihlendiği
sanılan buluntu alanının niteliği hakkında önemli ipuçları vermiştir. Büyük olasılıkla, kayalığın doğu ve kuzey üst teras basamağını alttan sınırlayan çevre ya
da destek duvarı , yerleşmenin dış sınırını da belirlemektedir. Teras boyunca izlenen çok gözlü konutların, yamaçlara bakan dış cephe duvarları aktığından
saptanamamaktadır. Şimdilik kaydıyla tek veri, 4 K açmasında beş gözlü konut
olarak tanımlanan yapının dış duvarları alt sırasıdır. Olduka iri taşlardan oluşan
bu sıra, sonradan konut alanına katılan geçit girişini de kapattıktan sonra kuzey
terasını aşarak çevre/destek duvarı üzerine binmektedir. Destek duvarı ve kaya
basamağı arasında kalan ±2 m. genişliğindeki alanda ise hiç bir yerleşme izine
rastlanmamıştır. Bu saptamadan yola çıkarak, şimdilik kaydıyla, yerleşme periferisinde kalan teras konutlarının çevre duvarlarıyla birlikte dışarıdan gelecek
tehditlere karşı bir savunma sistemi görevi üstlendiği önerilebilir. Bu bağlamda
Güvercinkayası sırt yerleşmesi, dışa kapalı mimari düzeni ve höyük merkezinde en korunaklı bölgede açığa çıkarılan silo alanıylageleneksel türde kırsal alan
yerleşimlerinden çok, artı ürünün de korunduğu ufak bir merkez olarak algılanabilir.
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Çizim 1: Güvercinkayasıl996-1997 çalışma alanları. Topoğrafik plan
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Çizim 3: SK açması M2 ve MIO odaları, şematik mimari plan
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Çizim 4:7-8 H açması, yanıklı alan Ml-4 odaları, şematik mimari plan
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Çizim 5: Çanak çömlek, memecikli maşrapa 1; kahverengi açkılı huni 2; siyah açkılı memecik
bezekli örnek 3; bitkisel kıykılı hamurlu minyatür kap 4; işlenmiş kil topanı 5
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Çizim 6: Boynuzlar. Kesme izli ve kertikli boynuz
parça 3; kullanılmış sap yuvası 4
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Çizim 7: Boynuzlar ve kemik aletler, kemer tokası parçası 1; sap delikli çekiç başlı boynuz alet
2; delikli sap parçası 3; kemik bozlar 4·7
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Çizim 8: Sürtme taş aletler. Sığ dibekler (?) 1-2); el değirmeni döner parçası 3; ağ ağırlığı (?) 4;
cilalı yassı balta parçası S
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Resim 1:

Güvercinkayası.

Mamasun Barajı göl alanı içinde kuzeyden, genel

Resim 2: SK açması Ml odası, doğudan. Üst mekan dolgusu
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Resim 3: 5K açması M2 odası, doğudan, genel. Geri planda MIO

Resim 4: 5K/M2, tüm ele geçen kubbeli fırın (Tn. 6), güneyden, detay
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Resim

s: SK açması MIO odası, güneyden,genel. Ön planda in situkaplar

Resim 6: SKlMIO, güneydoğu köşede çift küıplu, siyah açkıh depo kabı veaçıkrenk sıvalı
yuvarlak petek(?),detay·
...

94

Resim 7: SK açması koridor/geçit MIl, batıdan, genel. Sol kenarda 4KlMl
evre fırım

Resim 8: 4J açması Ml odası güney alanı, kuzeyden, genel
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odası üst

Resim 9:4J açması M5 odası, kuzeyden, genel. Sol planda bölme duvan ve paralelinde
dış yüzü sıvalı seki duvan

Resim 10: 4JIM5, uçları kullanılmak üzere çıkartılıınş geyik boynuzu parçası,
buluntu şekli

96

Resim 11: 3İ açması çevre ya da destek duvarı parçası, kuzeydoğudan, genel

Resim 12: 7-8 H açması M1a-c odası yanıklı alan, batıdan, genel. Ön planda bölme
duvarı, petek ve öğütme sekisi. Sol üst kenarda kil sıvalı niş

97

Resim 13: 7-8H1M1 doğu kesimi ve silo alanı M4, batıdan. Sağ alt köşede büyük
fırın, arka planda bal peteği tarzında birbirine ulanmış silo üniteleri

Resim 14: 7H açması M3 odası, kuzeyden, genel. Arka planda yanıklı taban üzerinde
dikdörtgen ocak yeri ve taşları yüksek ısıdan çatlamış duvarda sonradan
kapatılan havalandırma (?) deliği

98

Resim 15: Çanak çömlek, kahverengi

açkılı huni

Resim 16:Çanak çömlek, silo alanında ele geçen memecikli maşrapa
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Resim 17: Çelik

başlı,

sap delikli boynuz alet
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AŞIKLI HÖYÜK KAZISI 1997

Savaş

Ufuk ESİN*
HARMANKAYA

1. GİRİş
Aşıklı Höyük Kurtarma Kazısı (Aksaray ili, Kızılkaya Köyü), 1997 yılın
da 1 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştır. Aşıklı Kazısı, Kültür
Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimler Akademisi
(TUBA), LU. Rektörlüğü Araştırma Fonu (AF Proje No: 994/090597), LU.
Edebiyat Fakültesi tarafından desteklenmiştir.
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nu Aşıklı Kazı
sı 'nda Denizli Müzesi araştırmacılarından Arkeolog Hande Ozkan temsil etmiş
tir. Kazı ekibi bu yıl başkanla birlikte yardımcı başkan olarak Yrd. Doç. Dr. Savaş Harmankaya, obsidiyen alet endüstrisi uzmanı Doç. Dr. Nur Balkan-Atlı,
Uzman Arkeolog Sema Baykan, Alan Mimarı Güneş Duru, Fotoğrafçı Burak
Çelikoba, açma başları Arkeolog Nilgün Dede, Gülay Sert, Banu Oksüz, atölye
yöneticisi Arkeolog Semra Yıldırım, lisans öğrencilerinden açma başı ve atölye
yardımcıları Merve Andaç, Sema Duran, Esra Beşiroğlu, Yasemin Yılmaz, Munise Kaya, Fransız öğrencilerden Marie Desmouliere, Marie Lariot'dan oluş
muştur.

Arkeobotani uzmanımız Dr. Henk Woldring, Arkeolog Ceren Soylu, yüksek lisans öğrencilerimizden Çiler Altınbilek, Güner Coşkunsu, lisans öğrenci
lerimizden Muhammed Oztürk, Birecik Kazısı üyelerinden Dr. Kenneth Boden,
TUBA ve TUBITAK üyesi Prof. Dr. Sayın Ali Alpar ve ailesi, Porsuk, Güvercinkaya, Musular kazı ekipleri, Dr. Udo Hirsch ve ailesi, Prof. Dr. Ruth Mayer
Opifficius kısa bir süre için kazımızı ziyaret etmişlerdir. Dr. Wendy Mathhews'un gene kısa süreli ziyaretinden yararlanılarak taban ve ocaklardan Cambridge Universitesi'nde mikro-morfolojik analizleri yapılmak üzere toprak ve taban örnekleri alınmıştır.
Başta temsilcimiz olmak üzere son derece özverili çalışmalarından ötürü
tüm kazı ekibimize, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde*

Prof. Dr. Ufuk ESİN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, Beyazıt,
34459 ISTANBUL.
Yrd. Doç. Dr. Savaş HARMANKAYA, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, PrehistoryaAnabiJim Dalı, Beyazıt, 34459 İSTANBUL.
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ki meslekdaşlarımıza, TÜBA Başkanlığı'na,İ.Ü. RektörlüğüAraştırma Fonu'na
ve Yürütücü Sekreteri Prof. Dr. Sayın Engin Bermek'e Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve yönetim kuruluna, Aksaray ili yöneticilerinin tümüne, özellikle Vali
Sayın Cahit Kıraç'a, Vali Yardımcıları Sayın Ali Çağlar, Halis Peker, Hüseyin
Demirciler'e, Belediye Başkanı Sayın Ahmet Er'e, Gülağaç Kaymakarnı Sayın
Gülistan Yiğit'e, Belediye Başkanı Sayın Cavit Hoca'ya, Kültür Müdürü Sayın
Ruhi Ozkanlı'ya, Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın Muhsin Endoğru'ya, müze
araştırmacılarındanSayın Demet Kara ve Fariz Demir'e, kazımıza karşı gösterdikleri ilgi, her türlü yardım ve katkılardan dolayı en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Tatil günlerinde kazı ekibimiz Köşk Höyük, Acem Höyük, Musular, Güvercinkaya kazılarına, Ihlara Vadisi, Görerne ve Nevşehir Müzesi'ne inceleme
gezileri yapmıştır.

2. KAZı STRATEJİSİ VE UYGULAMA
1997 yılı kazılarında başlıca aşağıdaki sorunlara eğilinmesi öngörülmüştür:
ı. Aşıklı Höyük'ün kuzeyindeki 4 G-H basamaklı açmalarında 3. kültür
tabakasının kazılması. Bu tabakaya ait kültür verileri ile 2. tabakanın en üst yapi evrelerindeki kültür verilerinin karşılaştırılması. Bunun için höyüğün güney
yamacında yeni bir basamaklı açmaya başlanılması (Resim: 1, 3, 8, 9; 4 G-H
ve 13 S-T açmaları).
2. Belirli mekanlarda toplumsal yaşama ait faaliyetlerin belirlenmesi için
lxI metrekarelik alanlarda eğer varsa, buluntu yoğunluklarının belgelenmesi
(Resim: 1,2; 7-8 N-O açmaları).
3. Aşıklı'nın doğusundaki çevre duvarı ile onun kuşattığı ve batısında kalan esas yerleşme ile olan ilişkisinin daha belirgin hale getirilmesi. Bunun için
çevre duvarının daha güneye ve batıya doğru olan açmalarda takip edilmesinin
sağlanması (Resim: 1,2,4; 11-12 K-L açmaları).
4. Aşıklı'da yakın gelecekte bir açık hava müzesinin oluşturulabilmesi
amacıyla ilk ön çalışmaların yapılmasına başlanması (Resim: 2; krş. Esin 1998,
100-101, figs. 1-3).
Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusundaAşıklı'da 4 G-H, 11-12 L, 7-8 NO ve 9 N-O açmalarında çalışılması kararlaştırılmıstır (Resim: 1).
3. KAZı
Daha önceki yıllarda Akeramik Neolitik Dönerrı'e tarihlenenAşıklı'dayapılan kazı ve yayınlar çerçevesinde (Bkz. ekteki Aşıklı Yayın Listesi; Esin 1996;
1998), 1997 yılında, höyükte yaklaşık 627 metrekarelik bir alanda kazılar yoğunlaştırılmış, eski açmalarda da bir kazı mevsiminden diğer kazı mevsimine
kadar olan süre içinde iklim koşulları ve erozyon nedeniyle aşınarak açmaları
kaplayan kalın dolgu toprağının temizlenmesi gerekmiştir (Resim: 1,2).
Stratigrafinin takip edildiği 4 G-H açmalarında 4 G 2-1O/a-e, 4 H 2-1O/dk plankarelerinde 84.87 metrekarelik bir alanda çalışılmış, 11-12 L açmaların
dan II L'de 2-9/b-i karelerinin kazılmasına karşın, 12 L'de 2-9/b-e karelerinde
daha küçük bir alanda araştırmalar yoğunlaştırılmıştır (Resim: 1, 2). Böylece
102

çevre duvarının takip edildiği höyüğün
(64+32) 96 metrekarelik bir alan daha gün

doğusundaki bu kesimde
ışığına çıkarılmıştır (Resim:

toplam
1,2).

Höyüğün yaklaşık ortalarında yer

alan 9 N açmasında 2-9/b-k, 9 O açmasında 2-9/a-i kareleri olmak üzere (72+72) 144 metrekarelik bir bölümde yüzey
toprağı kaldırılmış, 7 N-O açmalarından 7 N' de 2-9/f-k, ve 7 O'da 2-9/a-e plankarelerinde (40+40) 80 metrekarelik bir böl ümde kazı sürdürülmüştür(Resim: 1,
2). Buna koşut olarak 8 N açmasında 2-9/b-k ve 8 O açmasında da 2-9/a-i karelerinde toplam 144 metrekarelik bir alan açılmıştır (Resim: 1,2). Höyüğün güney yamacı sınırında yer alan 13 S açmasında ise 2-9/b-k ve 13 T'de de 2-6/a karelerini içeren (72+6) 78 metrekarelik bir bölüm kazılmıştır (Resim: 1,2).

3.J.4 G-H Basamaklı Açmaları (Resim: 1, 3)
1996 yılında bu açmalarda 3. tabakaya varılmış, ancak 3.
henüz başlanamamıştı (Resim: 2,3; Esin 1996; 1998).

tabakanın kazıl

masına

Kuzeydeki bu basamaklı açmalarda höyük yüzeyinden yaklaşık -7.33 m.
derinlikten itibaren 3. tabakada çöplük/atölye dolgusu içinde 3a yapı evresine
ait TR mekanı kaldırıldıktan sonra daha eski olan 3b ve 3c yapı evrelerine ait
mekanlar gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 2,3). Bir atölye/çöplük niteliğinde
ki ve açmayı hemen hemen kaplayan SS mekanı en son olarak 3a yapı evresinde kullanılmış olmalıdır. SS'nin içine 3b yapı evresinde birçok mekanın oturtulduğu görülmektedir. Bunlar açma batı duvarına bitişik olarak kuzeyden güneye
doğru yer almışlardır. Bir kısmı oda şeklinde, bir kısmı da avlu veya geçit şek
lindedir. Kuzeyden güneye sırasıyla:
UM, onun dar avlusu UL, ikisinin güneyinde dar bir geçit niteliğindeki
UT ve iki gözlü bir yapı olan TU ve TT ile gene onların güneyindeki dar bir araIıktan sonra güneybatı köşede yer alan UJ mekanı 3b yapı evresine aittir
(Resim: 2,3).
Açmaların ortalarında ise 3c yapı evresine ait dörtgen planlı, büyük UN
mekanının olası duvarlarının izleri görülmüştür (Resim: 2,3). Bu yapı evresi sı
rasında Melendiz Nehri'nin kuzeyden güneye doğru taştığı ve buradaki mekanları da tahrip ettiği izlenimi edinilmiştir. Çünkü açmaların kuzeybatısından aç-

ma içlerine doğru sarı renkli bir kil ve mil dolgusu damarlar şeklinde yayılmak
Buna karşılık açmaların batısında ve doğusunda daha eski yapı evrelerine
ait kerpiç mekanların varlığı açma duvarlarındaki kerpiç kalıntılarından anlaşıl
maktadır. Melendiz'in getirdiği sele rağmen bu kesimlerde yerleşmelerin nasıl
kesintisizce süre gelmiş olduğu ise ileriki kazı kampanyalarında çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
tadır.

3.2.11-12

LAçmaları (Resim:

Höyüğün doğusunda

2.

1,2 -4,5)

tabakanın

son 3 evresine ait çevre

duvarının

bu-

lunduğu alanda (11-12 L açmaları) kazılar sürdürülmüştür (Esin 1996; 1998).
Batıya ve güneye doğru çevre duvarının taş temellerinin -4.50 m kadar derine
indiği ve daha alttaki ve daha eski bir kerpiç mahalleyi tahrip etmiş olduğu anlaşılmıştır (Resim: 2, 5). Çevre duvarının daha batıda ve güneyde ne şekilde
uzandı ğı , höyüğün ortalarında 2. tabaka yerleşmelerini nasıl
riki kampanyalarda aydınlatılmayı beklemektedir.
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sınırladığı

ise ile-

3.3.7-9 N-O

Açmaları

(Resim: 1,2,6,7)
Höyüğün ortalarındaki GA çakıllı yolu ve doğusundaki avlusunun çevresindeki kerpiç mahallelerin 7-8 N-O açmalarındaki mekanlarının çoğunda 2a,
2b ve kısmen de 2c yapı evrelerine ait taban düzlemlerine ulaşılmıştır (Resim:
1,2; Esin 1994 a; 1996; 1998).9 N-O açmalarında ise yalnızca yüzey toprağı
kaldırılabilmiştir (Resim: 1, 2). Dolguları boşaltılan mekanlar içinde en ilginç
olanlarından biri 7 N-O açmalarındaki, tabanı doğudan batıya doğru -4.28 m.den
-5.13 m.ye kadar büyük bir eğimi e alçalan SN mekanıdır (Resim: 2,6). Olası
lıkla bu eğimli taban bir sıvı (kurban kanı) akıtmak için kullanılmıştır. Diğer ilginç bir mekan ise 8 O açmasındaki TM mekanıdır (Resim: 7). Bu mekanın
içinde büyük bir ocaktan başka, taban altında bir insan gömütü, kuzeybatı köşesinde biri daire parçası biçiminde, diğeri kuzey duvarının ortasında, ona bitişik ve taban içine gömülü silindir şeklinde iki silo bulunmaktadır (Resim: 7).
Bu alanda şimdiye kadar bir köşesindeki ocak, içindeki öğütme taşları, kemik
ve sürtme taş aletler ve silolarla bir konut/mutfağı en iyi temsil eden TM mekanı olmuştur.

Çevre duvarının bu açmaların doğusunda ne şekilde
gelecek kazı kampanyalarında belirginleşebilecektir.

uzandığı

ise ancak

3.4.13 S-T Açmaları (Resim: 1,2,8,9)
Höyüğün dik, güney yamacı (13 S-T açmaları) ile çevre duvarı ve 2. tabaka yerleşmeleri arasındaki ilişkiyi aydınlatmak için güney yamaçta başlatılan
kazılarda yüzey toprağı ı. tabaka olarak adlandırılmıştır (Resim: 1,2).2. tabakada 2a-2c yapı evreleri saptanmıştır. 2a yapı evresinde bir ocak kalıntısından
başka belirgin bir mimarlık kalıntısı yoktur. 2b ve 2c yapı evrelerinde ise açmaların doğusundaki geçitte bir çöp dolgusu ve onun bitişiğinde büyük bir avlunun içinde yer almış 6 küçük mekan kısmen gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 2,
8, 9). Bir ocağın yakınına yerleştirilen kerpiç duvarlı dolaplarla birlikte burası
bir avlu/mutfak kompleksi oluşturmaktadır (Resim: 8, 9). Bu alan, ileriki kazı
kampanyalarında, eğer çevre duvarında güneydoğuya doğru bir dönüş saptanmazsa, yerleşme sının dışında kalmış olacaktır. Aşıklı'nın yerleşme düzeninin
tam olarak anlaşılması açısından bu sorunun gelecek yıllardaki kazı kampanyalarında yanıtlanması önem taşımaktadır.
3.5. Obsidiyen Alet Endüstrisi
Obsidiyen alet endüstrisi için yapılan analizlerde 19387 parça incelenmiş
tir. Bu analizlerde ağırlık, güneydeki (13 S-T açmaları) 2. tabaka alet topluluğu
ile kuzeydeki (4 G-H açmaları) 3. tabaka alet topluluğuarasında bir karşılaştı
rılmanın yapılmasına verilmiştir (Resim: 1,2,3, 8,9). Incelenen obsidiyenler
içinde aletler 7071 adetle % 37 oranında temsil edilmiştir. Güneyde 462 aletten
% 42.6'sl kazıyıcı, % 41.5'i düzeltili dilgiler, % 5.4'ü mikrolitler, % 3'ü de ok
uçlarıdır. Kuzeyde ise 54Ş aletin % 45.3'ünü düzeltili dilgiler ve % 2.9'unu mikrolitler oluşturmaktadır. Iki alan karşılaştırıldığında mikrolit geleneğinin eskiden yeniye doğru süregeldiği, kazıyıcı ve ok uçlarının üst yapı evrelerinde daha çoğaldığı, diğer aletlerde ise fazla bir fark olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak
önemli olan kazıyıcıların eskiden yeniye doğru çoğaldığının saptanmasıdır. Bu
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da daha fazla hayvanın avlanması ile deri işçiliğinin arttığını gösterebilir. Bu artışın nedeni ise büyük olasılıkla eskiye kıyasla nüfusun fazlalaşmış olmasında
aranmalıdır.
3.6. Arkeo-zoolojik Analizler
Hayvan kemiği analizleri daha eski yapı evrelerinde daha büyük memeli
(dev sığır -auerochs) avlanarak yendiğine işaret etmektedir.

hayvanların

3.7. Bitki

Kalıntıları

Analizleri

Gene daha eski evrelerde daha çok yabani bitki kalıntısı bulunurken, daha sonraki yapı evrelerinde 7-8 N-O ve 13 S-T açmalarında izlendi ği gibi yenebilecek yabani ya da tarıma alınmış bitkilerin gitgide daha çok depolanarak saklanmaya başladığı söylenebilir.
3.8. Ufak Buluntular (Resim: ID)
Ufak buluntular içinde öğütme taşları, yassı balta, biley taşı, ezgi taşları
son yapı evrelerinde çoğalması gene eski ile yeni arasındaki bu farklılaşma
ya işaret etse gerektir (Resim: 10).
nın

Gri -beyaz kireç taşından şematik bir insan figürini, kemik tokalar ve
boncuklar, korteksli, tablasal obsidiyen parçaları Aşıklı'nın Akeramik Neolitik endüstri ve kültürünün daha iyi belirlenmesine yardımcı olmaktadır (Resim: 10).
bızlar, çeşitli

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Aksaray ilinin 25 km. güneydoğusunda, Melendiz kıyısındaki, çanak
çömleksiz Neolitik' in şimdilik benzersiz bir örneğini teşkil eden Aşıklı'da (Bkz.
ekteki Yayın Listesi; Esin 1995; 1996; 1998; Esin, Harmankaya 1997), höyüğün
kuzeyindeki 4 G-H açmalarında, 3. tabakanın 3a yapı evresinde çalışılan alanı
gitgide tümüyle kaplayan büyük bir çöplük/atölye (SS mekanı) ile karşılaşıl
mıştır (Resim: 2,3). 3b yapı evresinde bu açmaların batı duvarına bitişik olarak
mekan, dar avlu ve geçitIerin bitişik düzende kuzeyden güneye sıralandığı izlenmiştir (Resim: 2, 3). 3c yapı evresinde ise bugün höyüğün kuzeybatısında
akan Melendiz Nehri'nin taşkınlarından oluşan seller bu açmalardaki mekanları su altında bırakmış, tahribine yol açmıştır (Resim: 3). Ancak kazılan açmaların doğusunda ve batısında daha eski yapı evrelerine ait mekanların varlığı açma duvarlarındaki kerpiç kalıntılarından anlaşılmaktadır. Sellere rağmen kazı
lan alanın doğu ve batısında varlığı açma duvarlarındaki kerpiç izlerine göre belirlenen kerpiç mahalleIerin daha eski yapı evrelerindeki durumlarının nasıl olduğu ise şimdilik çözülmesi gerekli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Doğuda 2. tabakanın 2a-2c yapı evrelerine ait çevre duvarının temellerinin güneydoğuya doğru çok daha derine indikleri ve hatta daha eski bir kerpiç
mahalleyi tahrip ettiği belirlenmiştir (11-12 L açmaları; Resim: 1,2,4,5). Çevre duvarının güneybatıya doğru yerleşmeleri nasıl çevrelediği ise henüz tam aydınlatılamamıştır.
Höyüğün ortalarında

deki kerpiç mahalleleri

2.

tabakanın

2a-2c

oluşturan mekanların
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yapı evrelerine ait bitişik düzen(konut, mutfak, avlu, geçit, v.s.)

çoğunda taban düzlemlerine iniimiştir (7-8 N-O açmaları, Resim: ı, 2, 6,7).
Bunlar arasında 7 N-O açmalarında yer alan, tabanı doğudan batıya büyük bir
eğimle alçalan, ocaklı SN mekanı ile içinde iki silo, bir büyük ocak ve tabanın
içine açılmış bir çukura bırakılmış bir insan gömütü ile TM mekanı özellikle

dikkati çekmektedir (Resim: 6, 7).
Bu açmaların daha doğusundaki 9 N-O açmalarında ise yalnızca
toprağı kaldırılabilmiştir.Höyüğün ortasındaki bu alanın çevre duvarı ve
ğün

dik, güney
Linmemektedir.
Höyüğün

turduğu

yamacındaki mahallelerle ilişkisinin nasılolduğu ise

dik güney

yamacında yapılan kazılarda

yüzey

yüzey

höyü-

henüz bi-

toprağının oluş

tabakanın altında 2. tabakanın 2a-2c yapı evreleri bulunmuştur
(13 S-T açmaları; Resim: ı, 2, 8, 9). 2a yapı evresine ait bir ocak dışında bir mimarlık kalıntısı ele geçmemiştir. 2b'ye ait kerpiç dolapları ve bir ocağıyla belirlenen bir mutfak kompleksi büyük bir avlunun içine oturtulmuştur. Onun kuzeydoğusu bir küçük çöplük/atölye olarak kullanılmıştır (Resim: 8). 2c yapı evresine ait tabanıara şimdilik yalnızca mutfak kompleksinin güneybatısındaki
TY ve tabanı yassı taşlarla döşeli TZ mekanında ulaşılmıştır (Resim: 9).

birinci

1997 yılında elde edilen bu sonuçlara ve çözülmesi gereken
lirtilen sorunlara göre ı998'deki araştırmaların:
I.

Höyüğün

kuzeyinde 4 G-H

2. Höyüğün doğusundaki
ve LO L açmalarında,

R-O

3.

Höyüğün ortalarında

4.

Höyüğün

be-

açmalarında,

ı ı -12

9O

yukarıda

L açmalarının

açması

güneybatıya doğru

ve 10-13 O

açmaları

dik, güney

yamacındaki

13 S-T

açmaları doğrultusunda

sürdürülmesi

yararlı olacaktır.

açmalarının

9- ı o M

yönünde,

kuzeye

doğru,

13

Ufak buluntuların çoğunluğunu bu yıl da obsidiyen ve kemik aletler teşkil
(Resim: 10). Biley taşları, yassı taş baltalar, öğütme ve ezgi taşları, korteksli obsidiyen tablalar, taştan çeşitli boncukların sayısı da az değildir (Resim:
10). Damarlı kireç taşından yapılmış şematik bir figürin ise bunlar arasında en ilginç buluntulardan biridir (Resim: 10).
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Resim 3: 4 G-H

basamaklı açmaları,

Resim 4: 11-12 K-L

açmaları,

3. tabaka kerpiç yapıları

2. tabaka çevre

duvarı

lU

ve sınırladığı yapılar

Resim 5: Ön planda 11 L açması. Çevre duvarının altında gün ışığına çıkarılan kerpiç
yapılar. Arka planda 10-12 J-K açmalarında çevre duvarı ve çevre duvarının
içindeki yapılar. Kuzeybatıdan görünüş

Resim 6: 7 N-O

açmaları.

2. tabaka.

Tabanı eğimli SM mekanı. Doğudan görünüş
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Resim 7: 8 O

açması.

2. tabaka. Silindir şeklindeki tabana gömülü silo ile TM

mekanı

Resim 8: 13 S açması. 2. tabaka. Ön planda, içinde ocak ve kerpiç dolaplarıylamutfak/avlu
kompleksi ve diğer mekanlar
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Resim 9: 13 S-T açmaları. 2. tabaka. Güneyde höyük yamacındaki mekanlar. Ön planda
mutfak/avlu kompleksi ve onun güneyi ve doğusunda kerpiç yapılar. Batıdan
görünüş

Resim 10: Ufak buluntular. Taştan havan eli, ezgi taşlan, yassı balta, şematik figürin, boncuklar,
kemik aletler ve bir korteksli obsidiyenden tablasal bir hammadde
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-BADEMAGACI KAZıLARı 1997
Refik DURU*

Bademağacı Höyüğü'nde, 1993 yılında başlanan kazıların

S. dönem çalış
1 Ağustos/16 Eylül 1997 tarihleri arasında devam edildi'. Bu kazı yı
lında höyüğün kuzeyindeki A açmasında D-lIV-S karesi tamamen, D-I ,21 III4,S ve D-3/IV-2 plankareleri de kısmen açılmış ve sezon sonunda çalışılan toplam açma yüzeyi 1.100 m 2 ye ulaşmıştır. Çalışmalar sırasında sadece yukarıda
sayıları alanlarda değil, geçen yıllarda açılmış olan Erken NeoIitik Çağ (ENÇ)
ve Ilk Tunç çağı (lTÇ) yerleşmelerinin yapılarının bulunduğu kesimlerde de,
yer yer derinleşilmiştirs .
malarına

*
(i)

(2)

Prof.Dr.Refik DURU- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Laleli/İSTANBUL
kurulu, Doç.Dr.Gülsün Umurtak (Başkan Yardımcısı) Sinan Kayı (Arkeolog-Ylvlimar) ile Turhan Bilgili (Arkeolog-Fotoğraf Uzmanı)den oluşuyordu. Protohistorya ve
Onasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencileri Sabahattin Eser, Candan Pakdamar, Pınar Çelik, Işıl
Kayı , Pınar Bayar, Serap Demir, Hititoloji Anabilim Dalı öğrencisi Serkan Başol ile Restorasyon Bölümü öğrencilerinden Mehmet Uğuryol arazi çalışmalarına katıldılar. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü kazıya Denizli Müzesi araştırmacılarından Salim Yılmaz'ı temsilci olarak
atadı. Bakanlık temsilciliğini son iki gün, Antalya Müzesi araştırmacılarından Unal Çinar yürüıtü.
Kazımızı her yılolduğu gibi bu yıl da, Anıtlar ve Müzeler GenelMüdürlüğü, Istanbul Universitesi
Rektörlüğü Araştırma Fonu Sekreterliği (Proje no.702/260495), LU.Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı desteklediler. Kazının benzin tüketiminin bir kısmını The Shell Company of Turkey Ltd., renkli film ihtiyacımızı Sayın Kadir Kır, kamp mutfağının kuru besin ve temizlik malzemesinin önemli bir miktarını DE-PA A.Ş.-Antalya ve sıvı yağ ihtiyacımızı Oruçoğlu Yağ
Sanayii A.Ş -Afyon karşıladılar.
Antalya Müzesi Müdürü Metin Pehlivaner ve müzesinde görevli tüm meslektaşlarımız ekibimize her
türlü bilimsel ve bürokratik yardımları yaptılar. Ekibimiz Bademağacı Beldesi'nde boş durumdaki
iki ilkokul binasında konakladı. Beldemizin Belediye Başkanı Sayın Enver Karataş, bu yıl da belediyesinin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağladı.
Çalışmalarımıza emeği geçenlerle, parasal katkı yapanlara, çok değerli yardımlarını gördüğümüz ve
yukarıda adı geçen kişi ve firmaların yöneticilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Kazıyı, değişik tarihlerde, Prof.Dr.Cevdet Bayburtluoğlu ve eşi, meslektaşım Inci Bayburtluoğlu,
AntalyaArkeoloji Müzesi Müdürü Metin Pehlivaner,Antalya Koruma Kurulu Müdürü Musa Seyirci. Prof.Dr.HalukAbbasoğlu, Prof.Dr.Işın Yalçınkaya, ProfDr.Wolfram Martini, Prof.Drk.Machteld
Mellink, Doç.Dr.Henrietta Gates, Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü Müdürü Kayhan Dörtlük,
Doç.Dr.Turan Efe ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Alpay Pasinli ziyaret ettiler.
Başkanlığını yaptığımız kazı

Bademağacı kazılarının yayınlanmış yıllık raporları şunlardır:

Refik Duru; "Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları, 1993 Yılı Çalışma Raporu",
Bel/eten LX (1997); 783-800,
"Bademağacı Kazıları. 1994 Y ılı Çalışma Raporu", Bel/eten LXI (1997); 149-159,
"Bademağacı Kazıları, 1995 ve 1996 Yılları Çalışma Raporu", Bel/eten LXI (1998); 709-730
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Tabakalaşma

Höyükte geçen yıl saptanmış olan tabakalaşma durumunda fazla bir deği
sadece ENÇ yerleşmelerinin bulunduğu C-5/111-5 plankaresinde, bu dönemin bir erken yapı katı daha tespit edilmiştir (ENÇ 4, yapı katı). Kazının son günlerinde, ENÇ'nin daha erken yerleşmelerinin yıkıntısı içinde çalı
şiklik olmamış,

şılıyordu.

İTÇ yerleşmelerinin bulunduğu kesimlerdeki çalışmalarda, daha önce 5
yapı katı halinde olduğu saptanan yerleşim sürecinde, herhangi bir değişiklik
yapmanın gerekmediği anlaşıldı. Son gelişmelere göre Bademağacı'nın tabakalaşma sıra düzeni şöyledir.

Kültür donemi
İlk Tunç çağı II
İlk Tunç çağı II
İlk Tunç çağı II
İlk Tunç çağı i
İlk Tunç çağı i
Erken Kalkolitik Çağ O)
Geç Neolitik Çağ
Erken
Erken
Erken
Erken
Erken

Neolitik
Neolitik
Neolitik
Neolitik
Neolitik

Çağ
Çağ
Çağ
Çağ

Çağ

Yapı katı

1. Yapı
. 2. Yapı
3. Yapı
4. Yapı
5. Yapı

ve

Katı (İTÇı)
Katı (İTÇ 2)
Katı (İTÇ 3)
Katı (İTÇ 4)
Katı (İTÇ 5)

ı. Yapı Katı

2. Yapı

kısaltması

Katı

(EKÇ/GNÇ 1)
(EKÇ/GNÇ 2)

1. Yapı Katı (ENç 1)
2. Yapı Katı (ENÇ 2)
3. Yapı Katı (ENÇ 3)
4. Yapı Katı (ENÇ 4)
5. Yapı Katı (ENÇ 5)

Mimarlık

Neolitik Dônem Mimarlığı: ENÇ yerleşmelerinin bulunduğu C-5/III-4,5
plankarelerinde, daha önceki yıllarda açığa çıkartılmış olan ENÇ 3 yerleşmesi
ne ait yapıların çevresinde, bu yıl çalışılmadı; sadece 1. evin güneyindeki boş
alanda (C-5IIII-5), ENÇ 3. yapı katının taban düzleminin altında, geçen yıl baş
lanan derinleşme kazılarına devam edildi (Çizim: 1). -5.30 m.deki ı. ev tabanı
nın 70 cm. altında (Derinlikler höyüğün en yüksek noktası -0.00 m. olarak kabul edilerek ölçülmüştür) ENÇ 4. yapı katına ait küçük bir binanm duvarlarına
rastlanıldı (Resim: 1). ENÇ 4'ün bu yapısı, dıştan dışa 2.90x2 m. boyutunda,
tek odalı bir mekandır. Kuzeybatı köşesi tran şe dışında kalan yapmın 20-21 cm.
kalınlıktaki duvarları, bölgede ilk kez görülen bir teknikle, 7-8 cm. kalmlıktaki
iki kil levhanın yanyana getirilmesiyle yapılmış, iki levha arasında kalan 5-6
cm.lik boşluk toprakla doldurulmuştur. Duvar levhaları, yapmm geçirdiği yangın nedeniyle sertleşmiş ve kızıllaşmıştı. Odanın kuzey duvarınm bir kesiminin
üzerinde bazı taşlara rastlanmıştır.
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Boyutlarının çok küçük olmasına karşın, herhangi bir yapıyla birleşmedi
ği, dolayısıyla tek odalı olduğu kesin olan mekanın içinde, az sayıda çanakçömlek kınğı ve birkaç taş keski ele geçmiştir.

ENÇ 4 katının yukarıda tanımlanan evinin güneyinde, Sx4 m.lik bir alanda, ENÇ 5. yapı katının yıkıntısı olması gereken birikim içinde de 60 cm. kadar
derinleşiImiş fakat herhangi bir yapı kalıntısına veya oda tabanına rast/anılmış
tır.

EN.Ç'ye ait bazı kalıntılara da, höyüğün doğu eteklerindeki D-3/IV-1 karesinde, ITÇ temellerinin altında rast/anıldı. ITÇ 2. yapı katına ait 1 numaralı
megaronun güney bitişiğindeki alanda derinleşilirken, megaron tabanının 80
cm. kadar altında bir taş sırası ortaya çıkartılmış ve sürdürülen kazılar sonunda,
bu taş sırasının 3 m. kadar batısında, kuzey-güney doğrultusunda, yine .tek taş
la yapılmış, altı taş dizisine daha rast/anılmıştır (Çizim: 1; Resim: 2). Iki yandaki taş sıralarının arasında kalan temellerin uzunlukları 1 m. ile 1.5 m. arasın
da değişmektedir ve 50 cm.lik aralıklar bırakılarak yapılmışlardır.
Bu taşların belli bir plan vermemesi nedeniyle, bunların ne amaçla yapıl
dıklarını söylemek pek kolay değildir. Aralarında doğudan batıya, höyük merkezine doğru hafif bir yükselme olduğundan, bir yapı temeli mi, yoksa teraslama amaçlı mı oldukları konusunda karar vermek zorlaşmaktadır.
Paralel taş temel sıralarının, ENÇ'nin hangi ara mimarlık evresine ait olduğunu kesin şekilde söyleyebilmek de şimdilik mümkün değildir. Ancak ilk
tespitlere göre, doğuda en dıştaki temelin yakınlarında ele geçen keramik arasındaki bazı parçalar, höyüğün diğer kesimlerindeki Neolitik yerleşmelerinin
malzemesinden farklıdır. Taş sıralarının ortasında yer alan temellerle ilgili
çanak-çömlek ise, höyüğün orta kesimlerinde ele geçen ENÇ keramiği ile eş
özelliklere sahiptir. Farklı çanak-çömleğin, birbirine çok benzeyen mimari buluntularla birlikte ele geçmesini, bu kesimdeki temellerin iki ayrı dönemde yapılmış olması şeklinde yorumlamak yerine, keramik malzemenin bazı karışma
larla buraya taşınmış olması şeklinde açıklamak doğru olacaktır.
İlk Tunç çağı Mimarlığı: İTÇ mimarisi bu yılki çalışmalar sonunda kapsamlı gelişmeler gösterdi. 1997 yılı kazı programımızda, önceki yıllarda çalışıl
mış alanların ortasında kalan D/I ,2-IIIIS karelerinin kazılması vardı. Bu amaçla yapılan çalışmalarda, yüzey toprağının hemen altında başlayan ITÇ temellerinin, kazı toprağını yıllardır yığmakta olduğumuz doğu yamaca doğru gelişe
rek devam ettiği anlaşıldı. Olanakların elverdiği ölçüde atık toprak yığınının
kaldırılarak, bu kesimdeki yapıların daha geniş alanlarda açılmasına çalışıldı.
Kazı mevsiminin sonunda, bu alanda ITÇ 1 ve ITÇ 2. yapı katlarına ait önemli
bazı yapıların kalıntıları ortaya çıktı.
İTÇ 1. yerleşmesinin yüzeye çok yakın olan duvarları, 1993 mevsiminde
kazılan aynı dönem yapılarının duvarlarından bir oranda daha iyi korunmuş durumda olmakla birlikte, yıllardır höyük üzerinde devam eden tarım nedeniyle
bozulmuş ve duvarlar arasındaki ilişkiler anlaşılmaz duruma gelmişti (Çizim: 2;
Resim: 3).
İTÇ 2. yerleşmesi mimarlığı daha iyi anlaşılır durumdadır. Önceki yıllar
da bu katta kazılan dört megaron planlı yapıya, 1997'de bir yenisi eklendi. Me117

garonların en büyüğü olan bu yapının büyük bir kısmı kazıldı (Çizim: 3-Megaron 7). Megarorıun boyu 16 m.dir. Çok sağlam durumdaki antelerin 3 m.lik kıs
mı, iki sıralı orta boy taşlardan 40-45 cm. kalınlıkta ve yatayolarak döşenmiş
lerdi. Antelerin 4.5 m.lik uç kısımları ise, höyüğün ortasına doğru, yaklaşık 10
derecelik bir açıyla yükselecek şekilde yapılmıştır (Resim: 4). Antelerde görülen bu farklı yapım yöntemi, duvarların zaman içinde uzatıldığı şeklinde açık
lanabilir.
Megaran 7'nin cellasının kuzey duvarının yer yer 70 cm. yükseğe kadar
korunmuş taş temeli (Resim: 5) dikey değil, bilinçli şekilde, bütünüyle kuzeye
doğru eğilimli olarak yapılmıştır.
Yapıların temellerinin en alt sırasının, bazen eğik yamaç zemini üzerine
yerleştirilmesi, en alt sırada genellikle iri taşların kullanılması, bazı duvarların
temelden başlayarak 70-80 cm. yüksekliğe kadar, 6-7 sıra taşla örülmesi ile, duvarların bazen dikey değil, bir yöne eğik olacak şekilde yapılmaları, iTÇ 2'nin
hemen her yapısında görülen ortak özelliklerdir.
Megaran 7'nin anteleri arasında kalan boşluğa yapılmış oları küçük yapı
-no. 8-, bu sene kazılan bir başka ITÇ 2 binasıdır (Resim: 3,4). Iç ölçüleri 2.40
x 1.40 m. olan bu tek mekanlı hücrenin kapısı, büyük megarona bakmaktadır. Bu
konumu ile 8 numaralı yapının işlevi hakkında bir öneri yapılması zor olmakla
birlikte, megaronla birlikte düşünülmüş olduğunda ve ilk yapım döneminde inşa edildiğine kuşku yoktur.
iTÇ 2 yerleşmesinin 4 ve 5 numaralı megaranlarının daha önceki yıllarda
kazılmayan bölümleri de bu yıl açıldı ve eksik olan planlar tamamlandı.
iTÇ 3 evresinin mimarlığı konusundaki bilgilerimiz kısıtlı oranda artmış
tır. Doğu eteğinde, Megaran 1'in güneyindeki alanın kazılması sırasında, niteliği ve genel planı çok da iyi anlaşılamayan bir mekan ortaya çıkartıldı -9 numaralı mekan- genişliği 4 m. olan, ancak güney duvarının durumu tam olarak
anlaşılamadığı için, uzunluğu konusunda bilgi edinilemeyen bu yapının, ovaya
bakan dar kenarında, 95 cm. genişliğinde bir kapı aralığı vardır (Çizim: 3). Bu
kesimde kazıların sürdürülmesi son derecede zor olduğundan, sözü edilen mekanın durumunu yorumlamak bugün için olanaksızdır. Ancak bu kapı ile höyükten ovaya, yani yerleşme dışına çıkmanın mümkün hale geldiğini vurgulamalı
yız.

Geçen

kazı

dönemlerinde

varlığı anlaşılan, höyüğün doğu

yamaç yüzeyi-

taşlarla döşenmesi olgusu, bu yıl daha iyi izlendi. Kazı alanının doğusunda,
tranşenin tarlalara doğru açıldığı kesimde, geniş alanlar temizlendi. Burada yamaç, bazen 40-50 cm. ye varan kalınlıkta taş tabakası ile döşelidir, Bu döşeme
nin ne zama!! yapıldığı konusunda bugün için söylenebilecekler şunlardır: Doğu yamaçta ITÇ 3. kat yerleşmesinin 1 ve 2 numaralı yapılarının dışa bakan arka duvarlarından sonraki hafif eğimli yüzey, orta boyda toplama taşlarla döşen

nin

mişti. Megaran 1 ve 2'nin yıkılmasından sonra, biraz daha yüksekte ve höyük
merkezine yakın kesimlerinde yapılan 3,4 ve 7 numaralı megaranların arka duvarlarının dış tarafına da, aynı şekilde bir taş döşeli yüzeyin birleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu ikinci döşeme, Megaran 1 ve 2'nin yıkılmış olan cellalarının ortalarına kadar yükselmiştir. Höyüğün diğer kesimlerinde, yamaçlarda görülen
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taş yığınlarının da bu ikinci döneme, yani İTÇ 2. yapı katına ait olduğu söyle-

nebilir.
İTÇ 4. yapı katının kalın taş temelli binasının doğu duvarı üzerinde yapı
lan ayrıntılı çalışmalar sonunda, duvarın kalınlığının, geçen yıl saptanandan biraz daha az olduğu anlaşıldı (Çizim: 4; Resim: 6). Bu yapı ile, buna kuzeyden
bitiştirilmiş olan paralel, kalın taş temellerin ilişkisi konusunda herhangi bir şey
söyleme olanağı yoktur.
Bu çalışma döneminde, İTÇ'nin en eski yerleşmesi olan İTÇ 5. yapı katı
na ait, 1996 yılında bazı kısımları kazılan binanın doğu ve batı duvarları açıldı
(Çizim: 4). Yapının uzunluğu dıştan dışa 8.70 m. ve genişliği 4.80 m.dir. Yapı
nın duvarları değişik kalınlıklardadrr. Orneğin kuzey duvar 65-70 cm. kalınlı
ğında iken, batı duvarının bir kısmı 60 cm., bir kısmı 25 cm.dir. Doğu duvar 40 cm.,
güney uzun duvar büyük ölçüde bozuk olmak üzere, 50 cm. civarındadır.
İTÇ 5. yapısının güneybatı köşesine birleşen 1 m. kalınlığındaki duvarın
işlevi hala belirsizliğini korumaktadır (Resim: 6). Bir savunma duvarı görünümünde olmakla birlikte, bu niteliğini kesinleştirmek mümkün olmamıştır.

Mezar
Neolitik ve İlk Tunç Çağı halklarının, genelde ölülerini yerleşme içine
gömmediklerini söylemek mümkündür. Beş yıldır devam eden kazılarda, yerleşme içinde sadece bu yıl, İTÇ 2 veya 3 yerleşmesine ait olduğunu sandığımız
bir gömüye rastlanılmıştır. Bir küp içine yapılan gömü, doğu yamaç yakınların
daki 9 numaralı mekanın tabanı üzerindedir. Mezar kabı olarak, 75-80 cm. boyunda, düz dipli bir küp kullanılmış ve ağzı da, bir başka kap ile kapatılmıştır.
Mezar kabının ağız kısmı tümüyle, gövdesi de büyük oranda parçalanmış olmakla birlikte, şeklinin armudi olduğu, iki kulp ile iki tutamağı bulunduğunu,
kulplarla tutarnakların karşılıklı olarak yerleştirildiği anlaşıldı. Küp içindeki iskelet 8-10 yaşlarında bir çocuğa aittir.

Küçük Buluntular
1997 dönemi çalışmalarında çok fazla küçük buluntu ele geçmemiştir.
ENÇ döneminin en derin düzeylerinden gelen çanak-çömlek parçaları, genelde
basit düz veya hafif S profilli kas e ve çanaklara aittir (Resim: 7). ENÇ'nin derin katmanlarındaki çanak-çömleğin sayısı azalmaktadır. -6.65 m. derinliğe inilen orta kesimde, son 20-30 cm.'de sadece bir iki çanak-çömlek parçası bulunmuştur. Daha alt katlarda keramiğin daha da azalması -belki tümüyle ortadan
kalkması-bizi şaşırtmayacaktır,
Doğu yamaç yakınlarında paralel tek taşlı temellerin olduğu kesimde ele
ENÇbuluntuları, üç tüm kase, bir-iki kemik kaşık ile on kadar taş keski/baltadır. Bu küçük buluntuların ENÇ'nin hangi yapıkatının malları olduğu
konusunda kesin şeyler söyleyemiyoruz.

geçen

Paralel temellerin en dış halkasındaki sıralarla ilgili olduğunu yukarıda
belirttiğimizdeğişiknitelikliçan(lk-çömlekise, büyük olasılıkla GNÇ veya
EKÇ'ye aittir. Bu değişik türdeki çanak-çömlek arasındaki, kırmızı astar üzeri119

ne beyaz boya bezeklilerle, dudağı dışa kıvrık profilli olanlar, Bademağacı'nın
tipik ENÇ keramiğindenfarklı yapımlardır.
iTÇ yerleşmelerinde bulunan çanak-çömlek, daha önceki kazı dönemlerinde bulunanlardan farksızdır. Küçük gaga ağızlı testicikler en çok rastlanan
biçimlerdir (Resim: 8). Kırmızı hamurlu, iyi açkılı, kalın kenarlı, düz veya dışa
açılan profilli, dudak üzerinde memecik çıkıntıları olan, çan biçimli iri çanaklardan yine pek çok parça bulundu. Küp mezarın ağzını kapatmak için kullanı
lan kabın da, çan biçimli çanilkiara ait olduğu anlaşıldı. Karşılıklı iki yatay tutamak-kulpu olan bu kaplar, ITÇ içinde özellikle ITÇ 1-3. yapı katları süresince çok yaygın olarak kullanılmışlardır.
iTÇ katlarında 3 tane baskı mühür bulunmuştur. Mühürlerin baskı yüzlerine alışılagelen şekilde, oluk doldurma ögeleri yapılmıştır (Resim: 9).
Değerlendirmeler

ve

Karşılaştırmalar

ENÇ yerleşmelerinin çağdaşlarıyla ilişkileri ve tarihlenmeleri konuların
da, bir önceki kazı raporumuzdaki saptamalara yapılacak ekler çok fazla değil
dir (R.Duru: Belleten LXI: 723 vdd).
ENÇ 4 mimarlığında görülen kil levhadan yapılmış duvar tekniği ile,
paralel, ince taş temel uygulaması, Burdur bölgesinin diğer Neolitik yerleş
melerinden tanınmamaktadır.
ENÇ 4 ve 5 katları çanak-çömleğinin benzerleri, daha çok Höyücek Erken Yerleşmeler Dönemi (EYD) malzemesi ile ilişkilidir.
Beyaz boyalı ve devrik dudaklı profilli çanak-çömleğin benzerleri Kuruçay ll. katta ve Höyücek batı açmasında, karışık malzeme olarak ele geçmiştir.
iTÇ yerleşmeleri mimarlığının özellikleri; Karataş-Sernahöyük ile yakın
benzerlikler göstermektedir. Megaron tipinin bölgemiz kadar Elmalı bölgesinde
de yaygın olduğu bilinmektedir. Aynı durum Beycesultan için de geçerlidir. Eklerle megaronların orijinal planlarını kaybetmeleri, yukarıda adı geçen merkezIerde de ortak özelliktir.
Bademağacı'nda bulunan küp mezar, Semahöyük'teki gömülerle tam bir
paralellik içindedir.

Ek
1997 kazı mevsiminde, Bademağacı Beldesi çevresinde yapılan geziler
sırasında, Burdur-Antalya karayolundaki belde sapağının 500 m. kadar kuzeybatısında ve asfalt köy yolunun kuzeyinde, taştan bir stel-dikit-saptandı(Resim:
10). Kasaba yolunun üzerindeki TV aktarma istasyonunun 50 m. kadar arkasinda bulunan dörtgen kesitli stelin yüksekliği 2.40 m. ve kenarları 0.60 m.dir. Iki
kenarı düzleştirilmiş, diğer kenarları kaba bırakılmış olan, kireçtaşından
yapılmış dikitin bir kenarına küçük nişler açılmıştır.
Stelin daha önce görulüp görülmedi ği konusunda herhangi bir bilgimiz
olmamakla birlikte, yola bu kadar yakın olan ve yoldan geçerken görülebilen
bir dikili taşın bizden önce görüldüğünde kuşku duymamak gerekir.
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Stelin anlamı konusunda, araştırma yapmadan kesin şeyler söylemek zordur. Etrafta bu eserle ilgili olduğu anlaşılan, kesilmiş yapı taşları ve duvar sıra
ları olduğuna bakılırsa (Resim: ll), eserin bir yapının parçası olduğu veya bir
mimari içinde dikili olduğu düşünülebilir. Roma çağı'na ait olduğunu tahmin
ettiğimiz stelin, Ariassos ve Uçatlı gibi Roma yerleşmelerinin çok yakınında
bulunması nedeniyle, bu yerleşmelerle ilgili bir mezar steli veya bir mezarlık
alanı-Heroon- içinde yer alıyor olmasını muhtemel görüyoruz. Onümüzdeki
kazı mevsimlerinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü' nün gerekli izni vermesi halinde, stelin çevresinde küçük araştırmalarla, anıtın niteliği konusunda
açıklamalar bulacağımızı sanıyoruz.
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Resim 3: İTÇ 1. ve 2. yapı katı temelleri

Resim 4: İTÇ 2. yapı katının büyük megaronu
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Resim 5:
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Resim 6: İTÇ 4. ve 5. yapı katlarının genel görünümü
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Resim 10:

Bademağacı

Beldesi yakınlarındaki taş stel

Resim 11: Aynı stelin uzaktan görünümü. Önde kesilmiş taşlardan yapıl
mış olan temelle
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1997 YıLıNDA YASSIHÖYÜK'TE (ACıPAYAM)
YAPILAN KAZıLAR HAKKINDA RAPOR
Refik DURU*

Acıpayam ilçesinin (Denizli) 8 km. kadar kuzeyinde bulunan Yassıhöyük
Beldesi sınırları içinde, beldenin hemen kuzey bitişiğinde yer alan Yassıhö
yük'te, Denizli Müzesi Müdürlüğü'nün idari, bizim bilimsel başkanlığımız altında, Doç.Dr.Gülsün Umurtak'ın ve 3 öğrencinin katıldığı kazı çalışmaları, 30
Haziran- 10 Temmuz 1997 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Kazılara Denizli
Müzesi adına Müze Asistanı Arkeolog Salim Yılmaz katılmışurt.

AMAÇ
Yassıhöyük çalışmalarının amacı, höyüğün

güney ve

güneydoğu

yamaç-

larında, önceleri köylülerin toprak almaları ile oluşmaya başlayan, daha sonra
her yıl yağmur ve diğer doğal sebeplerle, höyük toprağının dilim dilim çökmesi sonucu büyüyen ve dev boyutlara ulaşan kesitlerin bulunduğu kesimlerde
(Çizim: 1; Resim: 1-5 - kesitlerden en büyüğünün yüksekliği 15 m., uzunluğu
yaklaşık 80 m.dir), bu bozulmadan da yararlanarak, höyüğün tabakalaşma sıra

düzenini (stratigrafisini) öğrenmek, belgelerne çalışmaları yapmak ve höyüğün
tümüyle yok olmaya giden yıkım sürecini durdurmanın önlemlerini saptamaya
çalışmaktı.

ARAzİ ÇALIŞMALARI

Öncelikle Yassıhöyük ve yakın çevresinin topografik durumunun saptanması ve yıkım durumunun tam olarak öğrenilmesine karar verildi. Antalya Müzesi asistanlarından, meslektaşımız Sabri Aydal, höyük ve yakın çevresinin to-

*

(I)

Prof.Dr.Refik DURU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Laleli/İSTANBUL
Yassıhöyük kazılarının harcamaları İ.Ü.AraştırmaFonu Başkanlığı (Proje No: 702/260495) ve Anıt
lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmıştır. Çalışmaların gerçekleşmesini sağlayan
yukarıda belirtilen kurumların değerli yöneticilerine ve kazılar sırasında kurulumuza gösterdiği yakın ilgi ve yardımlardan dolayı, Yassıhöyük Beldesi Belediye Başkanı Halil Ozönuk'a içten teşek
kürlerimi sunarım.
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pografik haritasını çıkarttı. Bu plan çalışmaları sonucunda, Yassıhöyük'ün gerçekte iki höyükten oluştuğu, büyük olan doğu yükseltisinin mevcut boyunun
350 m., eninin 200 m. ve görünen yüksekliğinin de 14 m. olduğu, batıdaki ikinci yassı tepenin 190x150 m. taban ölçüsünde ve 5 m. yüksekliğinde olduğu anlaşıldı (Çizim: 1; Resim: 1). Büyük höyüğün güneyinde, yaklaşık 80x50 m. bir
kısım ile, güneydoğuda 60x40 m.lik bir kısmın, yer yer taban düzlemine kadar
tahrip olduğu saptandı (Resim: 2,3). Höyükteki yerleşmeler bugünkü tarla düzleminin aşağısında da devam ettiği için, gerçek birikim konisinin 18 m. civarın
da olduğu söylenebilir. Höyüğün kuzey yarısında oldukça yoğun şekilde bağcı
lık yapılmaktadır. Batıdaki ikinci höyük yükseltisinin üzeri de tümüyle bağlar
la doludur.
1997' de büyük tepenin iki yerinde kazı yapıldı. Birinci kazı alanı höyüğün güneydoğu yamacında seçildi (Çizim: 1; Resim: 5). A açması olarak isimlendirdiğimiz bu açmanın ölçüleri 10x5 m.dir. Ikinci açma (B açması) güney
yamaçtaki en büyük kesitin batı kenarı yakınlarında, 6x 10 m.lik bir alandadır
(Çizim: 1; Resim: 2-6). Çalışmalar sadece höyuğün tabakalaşma durumunun
saptanması amacına yönelik olduğundan, kazılar değişik bir yöntemle, dar bir
alanda yukarıdan aşağıya, dikine bir kesit alınacak şekilde yürütüldü. Bu yöntemin çok olumlu yanı, çıkan toprağın, kazı alanının hemen kenarındaki 90° ye
yaklaşan diklikteki yamaçtan aşağıya atılması ve kazılmış toprağın uzağa taşın
ması gibi bir işleme gerek duyulmamış olması ve bunun doğal sonucu olarak
hızı i çalışılabilmesi idi.
i O iş günü devam eden kazılarda, A açmasında, höyuk yüzeyinden 1.1O
m. derinleşilmiş (Höyüğün bu alandaki yüzey kodu 876.30 m.dir). B açmasında
ise, höyük yüzeyinin 7.25 m. altından başlanarak 2.75 m. derinleşilmiştir (Höyük bu kesiminde yüzey kodu 877.50 m. ve çalışmalar sonunda inilen en derin
nokta 867.50 m.dir).
Tabakalaşma Durumu

ve Buluntular

A Açması: Tepenin en yüksek düzeyinden başlayarak derinleşilen A açmasında, yüzey toprağının hemen altından itibaren ilk mimari kalıntılar gelmeye
başlamış ve çok bozuk durumdaki bu taş temellerin altında, 0.65 m. ile 0.80 m.
lerde iki ayrı taş temel sırasına rastlanılmıştır. Iki yapı tabakası halindeki kalın
tıların durumundan, bunların ait oldukları yapıların nitelikleri ve planları hakkında herhangi bir fikir edinmek mümkün olamamıştır.
Bu iki yapı katının çanak çömlek (çç) buluntuları, yüzeyden gelen ve mimari ile bağı olmadığı tahmin edilen birkaç Roma Çağı kiremit parçası dikkate
alınmazsa, her iki yerleşme katının M.Ö.I. binyılının ilk yarısına ait olduğunu
göstermektedir. Içlerinde çok sayıda Frig boyalı malzemesi ile Arkaik Dönem' e
ait boyalı çanak-çömlek vardır.
B Açması: Höyüğün en çok yıkıma uğrayan güney kesiminde, 900'ye
yaklaşan diklikte ve bir kesit görünümünde olan yamaçta (Resim: 2), uzun süren bir temizleme çalışmasından sonra, -7.25 m. derinlikten itibaren tabaka saptama çalışmalarına geçildi. Toplam 2.75 m. derinleşilen bu açmada dört yerleş
me katı saptandı.
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Bu açmadaki ilk yapı katı, çok iri taşlarla yapılmış kalın bir duvar ile temsil edilmektedir. Bu taş temelin taban kodu -8. LO m.dir. Savunma amaçlı gibi
görünen temelin, bu kesitin diğer kesimlerinde görülen iri taşlı duvarlarla ilgili
olduğu tahmin edilmektedir.
Bu duvarın 65 cm. kadar altında ikinci bir yapı katının temelleri gelmektedir. Bu katın taş duvar temelleri 40-45 cm. kalınlığındadır.
B açmasının üçüncü yapı katı, -9.25 m.dedir. Bu kata ait taş temelin de ne
tür bir yapı olduğu konusunda bilgi edinilememiştir.
Üçüncü yapı katının bu temelleriyle bu kazı döneminde inilen en derin
nokta arasındaki 0.90 m. kalınlıktaki birikim içinde dördüncü bir yapı katına ait
olan taş temel kalıntıları ele geçmiştir.
Höyüğün en yüksek düzleminden LO m. kadar aşağıda (867.50 m.) kalın
bir yangın tabakası bulunmaktadır. Bu yangın tabakası kazılara başlamadan önce de görülmüş ve güney büyük kesitte rahatça izlenen bu yangının tüm höyüğü etkilemiş olduğu saptanmıştı. Böylesi bir yangın elbette büyük önem taşıma
lıydı. Yangın katmanı büyük olasılıkla höyükteki bir uygarlık döneminin bitişini, bir yenisinin başlamasını işaretliyordu. Sanıyoruz B açması çalışmaların
da, bu yangın ile başlayan yeni dönemin ilk dört yerleşmesini saptamış olduk.
B açmasırıda ele geçen bulgular, kazılan 2.75 m.lik birikimin tümüyle ilk
Tunç çağı'na (lTÇ) ait olduğunu kanıtlamaktadır. Çanak çömlek buluntular
arasında, üçüncü katın sağlam durumda gaga ağızlı bir testiciği ile çok sayıda
kırık parça vardır. Çok yaygın olan bir mal grubu, siyaha yakın gri renkte hamurlu, üzerinde soluk beyaz çizgi bezerne olan çanak-çömlekdir. Çok yüksek
kalitede üretilmiş bu mal grubunda en yaygın biçim, dışa kıvrık ağızlı tabaklardır. Ele geçen çanak-çörnlekvB açmasında saptanan yerleşme katlarının tümünün 11Ç'ye, büyük ihtimalle ITÇ II'nin ilk yarısına ait olduklarını göstermektedir. üzellikle Beycesultan'ın XVll-Xlfl. katları keramiği ile Yassıhöyük ITÇ
çanak-çömleği arasında çok büyük yakınlık gözlemlenmiştir.
Küçük buluntular arasındaki iki yas sı mermer idol, yıkıntı toprağı içinde
ele geçmiştir. ITÇ III' e ait olması gereken bu eserlerin, daha geç yerleşme katlarından düşmüş olması muhtemeldir. Yuvarlak başlı, dirsek çıkıntıları belirtilmeyen yassı mermer idoller, komşu bölgelerden, Elmalı; Semahöyük'ten ve
Sandıklı-Kusura Höyük'ten bilinmektedir.

Sonuçlar
Yassıhöyük'ün tabakalaşma durumunun anlaşılabilmesi için 1997 yılında
başlanan çalışmalar sonuçlandırılmış ve bir yandan -öncelikle- ileriki yıllarda
çalışılacak açmaların yerleri saptanmış, öte yandan da, iki ayrı yerde açılan açmalarla höyükteki yerleşmelerin nitelikleri ve ait oldukları kültür dönemleri konusunda bazı bilgiler edinilmiştir. Açmalardaki kazıların sonuçlarından anlaşı
lan odur ki, höyüğümüzde M.O.3. binyılının başlarından M.ÜJ. binyılı ortalarına kadar oturulmuştur.
Höyüğün güney ve güneydoğusunda daha geç dönemlere ait herhangi bir
yerleşmeye ait izler yoktur. Ancak boyu 300 m.ye yaklaşanhöyüğün başka ke-

simlerinde daha geç

yerleşmelerin varalması
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muhtemeldir. ITÇ III ve onu izle-

yen Orta Tunç, Geç Tunç ve M.Ö.2. binyılı yerleşmeleri, çok büyük olasılıkla,
ı . ve 2. açmalar arasında kalan ve bu yıl kazılamayan yaklaşık 6 m. kalınlığın
daki birikim içinde bulunacaktır.
Yassıhöyük'te İTÇ II yerleşmelerinin mimarlık özellikleri konusunda çok
sınırlı bilgiler edinilmiş olmakla birlikte, çanak-çömlek buluntuların kalitesi, bu
dönemde bölgede oldukça yüksek düzeyde bir yaşamın olduğunu göstermektedir. Bu durum tüm Acıpayam Ovası ITÇ'si için de genelleştirilebilir. ITÇ II döneminin Burdur bölgesindeki durumu ile Acıpayam bölgesindeki durumun karşılaştırılmasını yapacak olursak, Acıpayam'daki yaşam düzeyinin bu dönemde
çok daha yüksek olduğu kesindir. Kuruçay ile Bademağacı höyüklerinin çanakçömleği, aralarında bazı şekilsel ilişkiler olmakla birlikte, Yassıhöyük'ten çok
daha ilkel ve kabadır. Kanımızca Acıpayam bölgesinin doğu komşuları ile
değil, Batı Anadolu, Ege ve Iç Ege Bölgesi ile birarada düşünülmesi daha doğ
nı olacaktır. Özellikle Beycesultan ile ilişkilerin daha sıcak olduğu anlaşılıyor.
Yukarıda belirttiğimiz gibi Yassıhöyük'ün görünen yüksekliği 14 m. olmakla birlikte, buna tarla düzleminin altında kalan muhtemel yerleşim birikiminin de katılması durumunda, gerçek yükseklik 17-18 m.ye ulaşacaktır. B
açmasından inilen en derin nokta. -10 m. olduğuna göre, henüz kazılmayan en
azından 7-8 m.lik alt tabakaların ITÇ I ve daha erken dönemlerin, örneğin Geç
Kalkolitik, Erken Kalkolitik ve hatta Neolitik Çağ'a ait yerleşmelerin izlerini
vermesi akla gelebilir. Ancak kanımızca, kesitte ve kesit önündeki en derin
yüzeyde, erken dönemlere, özellikle Geç Kalkolitik, Erken Kalkolitik ve
Neeolitik'e ait hiçbir çanak-çömlek parçasının bulunmadığından hareketle, İTÇ
öncesi dönemlerin ya hiç bulunmadığı, yahut çok zayıf olduğunu söylemek
mümkündür.
Gerekli izinlerin verilmesi durumunda Yassıhöyük'teki çalışmaların iki
yıl içinde sonuçlandırılacağını, böylece çok hızlı ve oldukça az emekle tüm
Acıpayam Ovası'nın kültürel sıralanmasının büyük oranda anlaşılabileceğini
söyleyebiliriz. Bunun gerçekleşmesi tüm Batı Anadolu için büyük önem
taşımaktadır. Bir yandan Beycesultan kazılarının sonuçları bir kez daha irdelenebilecek, öte yandan İçbatı Anadolu'nun bu önemli yöresi ile Burdur bölgesinde kazılan höyüklerin ve yüzey malzemesinin değerlendirilmesi ve bölgeler arası ilişkiler çok daha sağlam verilerle yapılabilecektir.
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KIRKLARELİ HÖYÜ(;Ü 1997 YILI KAZISI
Mehmet ÖZDOGAN*
Hermann PARSINGER
Neemi KARUL

ÖZET

1997 yılı Kırklareli çalışmalarımız, önceki yıllarda olduğu gibi, il merkezinin güneyindeki tarihöncesi yerleşme yerlerinden Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit
mevkilerinde sürdürülmüştür. Kazı çalışmalarının ağırlığı bu yıl da Aşağı Pınar
Mevkii'ne verilmiş, önceki yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte yerleşmede kazılan alan 2 bin metrekareyi geçmiştir. 1997 yılı çalışmaları, höyüğün orta kesiminde, Kalkolitik Çağ'a tarihlenen 4. ve 5. yapı katları ile ilgili bazı sorunların çözülmesine yöneltilmiş ve kazı alanı, özellikle yerleşme düzeninin daha iyi
anlaşılması için genişletilmiştir. 4. Kültür katı ile ilgili çalışmalar daha çok plan
tamamlama ve yapım sistemlerinin anlaşılmasına yönelik olarak sürmüş, bu
arada iyi korunmuş durumda bulunan yanık bir duvar, yapıların ayağa kaldırıl
ması için önemli ayrıntı vermiştir. 5. yapı katında, hemen hemen birbiri ile aynı plan tipinde olan evlerin düzenli sıralar oluşturduğu, evlerin arasında da küçük taşlardan oluşan yolların bulunduğu görülmüştür. Olasılıkla 5. tabaka yerleşmesi derin bir hendek ve ahşap bir savunma duvarı ile çevrelenmiştir.
Aşağı Pınar'da bu yıl daha çok yerleşmenin kuzeydoğu kesiminde çalışıl
mış, bu kesimde geniş bir alanda 2. ve 3. yapı katları açılmıştır. Her iki yapı katında da, çok iyi mimari ayrıntı ve ilginç buluntu veren yapılar saptanmıştır. Ayrıca 2. yapı katına ait olduğu sanılan taştan bir çevre duvarının varlığı da ortaya
çıkmıştır. Bu kesimde sınırlı bir alanda 5. yapı katına inilmiş, iki yapı ile bunların arasından geçen bir yol bulunmuştur. Ayrıca, bir kısmı önceki yıl açılmış olan
6. tabaka yapısı tümü ile açılmıştır. Bu yapının ve bunun hemen altından gelen
katmanın, bölgenin Ilk Neolitik çağı'na ait olduğu kesinlik kazanmıştır.
Kanlıgeçit Mevkii'ndeki çalışma iki amaca yönelik olarak, sur ile çevrili
akropol alanı içinde sürdürülmüştür. Daha çok megaronların dışında ne tür yapıların bulunduğu araştırılmış, ayrıca tabakalanma sorunu üzerinde de durul*

Prof. Dr. Mehmet ÖZDOGAN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı
34459/ ISTANBUL
Prof'.Dr.Hermann PARSINGER, Euratische Abteilung im Dol. 2-6, 14195 Berlin-ALMANYA
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muştur.

Megaron döneminde en az dört yenileme evresi olduğu, daha önceden

megaronları çevrelediğini sandığımız duvarın, hiç değilse son kullanımının megaronlardan daha yeni olduğu anlaşılmıştır. Bu duvarda anıtsal bir geçitli kapı
bulunmuş, bunun da altında, olasılıkla büyük bir megarona ait duvar saptanmış
tır. Akropolü çevreleyen sur ile megaronların arasında başka bir yapı bulunmadığı, buranın açık bir avlu şeklinde olduğu kesinlik kazanmıştır. Kanlıgeçit'te
megaronların altında, Ilk Tunç çağı II başlarına kadar olan süreci yansıtan 4
kültür katı saptanmıştır.

Çeşitli malzeme gurupları üzerindeki çalışmalar sürdürülmüş, sonuçları
gelen ilk radyoaktif karbon ölçümleri de Aşağı Pınar 2 ile 5 kültür katlarının,
uyarlanmış yaşlannın, beklediğimiz gibi, M.O. 4800 ile 5200 yılları arasına girdiğini göstermiştir.

i 997 yılında Aşağı Pınar' da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz açık hava
sergilemesinin projelendirmesi için gerekli olan ön hazırlıkları tamamlanmış,
ayrıca deneyselolarak iğmeli bir kulübe de yapılmıştır.
KAZı EKİBİ VE ÖN BİLGİLER

1993 yılında Trakya-Marmara Bölgesi Araştırma Projesi kapsamında
Kırklareli tarihöncesi yerleşme yerlerinde başlamış olduğumuz çalışmalar,
1997 yılı 26 Temmuz-24 Eylül. tarihleri .arasında devam etmiştir. Onceki yıllar
da olduğu gibi çalışmalarımız Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya AnabilimDalı adına, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi, Istanbul Universitesi Rektörlüğü
Araştırma Fonu ile Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün desteği ile sürdürülmüştür.
Kazı ekibi Prof. Dr. Mehmet Ozdoğan ile kazı ikinci başkanı Prof. Dr. Hermann
Parsinger'in (Berlin) yönetiminde, alan sorumlusu Arkeolog Necmi Karul, çakmaktaşı uzmanı Dr. Ivan Gatsov (Sofya), Arkeozoolog Dr. Norbert Benecke
(Berlin) ile Andreas Northe (Berlin), Arkeobotanist Dr.Reinder Neef (Berlin),
Mimar Zeynep Eres (İstanbul), Fotoğrafcı Ahmet Boratav, çizimciler Ayşe Özkan (Kültür Bakanlığı) ile Rust Waltraud, Restoratör Ahmet Demirtaş (Istanbul), alan yöneticisi ve Restoratör Arkeolog Tarık Güçlütürk. alan yöneticisi
Arkeolog Ahmet Ayhan, atölye sorumluları Ayşegül Parlak, Ozlem Aydın, Demet Tanın ile onlara yardımcı olan Betül Açıktepe. açma yöneticileri Arkeolog
Burçin Erdoğu (Edirne), Mine Kiraz, Eylem Ozdoğan, Bekir Köşker, Senem
Oztürk, Aysun Akdağ, Zafer Orenlili, Yasemin Alamaz, Monika Ambron (Berlin), Agathe Reingrober (Heidelberg), Lucia Benedikova (Bratislava), Heiner
Schartzenberg (Halle) ve Reiko Krauss'dan oluşmuştur. Kültür Bakanlığı adına
bu yıl aramıza katılan Cengiz Topal dostça yaklaşımı ile bize destek vermiştir.
Önceki yıl olduğu gibi ekibimiz, kazı kampımızın bulunduğu Ahmetçe
Köyü'nde 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 Onal da yakın ilgisini esirgememiştir. Kırklareli Müze Müdürü Zülküf Yılmaz'a ve Ahmetçe Köyü Muhtarlığı'na da gerek çalışmalarımızı, gerek kamp yaşamımızı
kolaylaştıran katkıları için çok şey borçluyuz.
140

1997 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE KAZı STRATEJİSİ
Aşağı Pınar Mevkii
Aşağı Pınar Mevkii'nde 4 yıl süren çalışmalarımız daha çok Kalkolitik
çağ yerleşmesinin bulunduğu batı kesimde yoğunlaşmış, bu kesimde 5 kültür
katı saptanmış, bunlardan üstten 4. tabakaya kadar geniş bir alanda inilmiş, 5.
tabaka ise sınırlı bir alanda açılmıştı. Bu yıl esas olarak gerek mimarisi ve gerekse buluntu topluluğu diğerlerinden daha farklı olan 5. tabakanın geniş olarak
açılması sağlanarak bu alandaki çalışmanın bitirilmesine, ayrıca 1996 yılı içinde bir kısmı kazı alanı dışında kalan 4. tabaka yanık evinin diğer bölümünün de
açığa çıkartılması için kazı alanını sınırlı bir alanda da olsa, genişletilmesinekarar verilmişti. Batı kazı alanına eklenecek olan bu alanın, 3. tabaka yerleşme düzeni ile ilgili bilgilerimizi de sınama olanağı verecek şekilde yapılması da öngörülmüştü.

Önceki yıllarda yerleşmenin doğu ve kuzey kesiminde yapmış olduğumuz
sondaj çalışmaları ile Neolitik Dönem yerleşmesinin yeri hemen hemen belirlenmiş, Neolitik - Kalkolitik geçiş dönemine ait yangın geçirmiş bir yapıya da
rastlanmıştı. 1997 yılı içinde, kalın bir alüvyon dolgu altında olan Neolitik Dönem yerleşmesinin ileriki yıllarda daha kapsamlı olarak izlenmesi için, batı kesimde olduğu gibi geniş bir alanın hazırlanması, belirli bir kesimde de yanık tabakaya kadar inilmesi planlanmıştı.
Kanlıgeçit

. Kırklareli' nin ilk Tunç çağ yerleşmesi olan Kanlıgeçit'te. sur ile çevrili
ve Iç Kale olduğu anlaşılan bir alanda, bir birine koşut üç büyük megaron türü
yapı ortaya çıkartılmıştı. Kanlıgeçit, gerek yerleşim türü, gerek mimari özellikleri ve gerekse buluntu topluluğu olarak tümü ile Anadolu özellikleri göstermektedir. Trakya-Balkan arkeolojisine tümü ile yabancı olan Kanlıgeçit'in bir
Anadolu koloni yerleşmesi olduğu düşünülmektedir. Yerleşmenin, Aşağı Şehir
ile birlikte çok geniş bir alanı kapladığı anlaşılmaktadır. Yerleşme alanının genişliği ve yanıtlanması gerekli olan soruların da çokluğu göz önüne alınarak,
Kanlıgeçifte uzun süreli bir çalışma programı yapılmış, 1997 yılı için yalnızca
megaronların dışında ne tür yapıların bulunduğunun araştırılması ve tabakalanma sorunu üzerinde durulmasına karar verilmiştir.
Bu esaslardan hareket ederek 1996 yılı çalışma programı şu şekilde düzenlenmiştir:

1 - Aşağı Pınar'ın batı kesiminde açılmış olan geniş alanda ana toprağa
inilmesi, 5. ve olası 6. yapı katlarının mimarisi ile ilgili olarak tam anlaşılama
yan bazı sorunların çözülmesi ve böylelikle bu alandaki çalışmanın bitirilmesi.
Bu amaçla özellikle 13-14,15 H ile 13 G açmalarında çalışılması.
2 - Aşağı Pınar'm batı kesiminde, 1996 yılında 13 H açmasında bir kısmı
açılan, şiddetli bir yangın sonucu duvarları, göreli olarak iyi korunmuş 4. tabaka yapısının doğu uzantısını görmek için 13 i açmasının kuzey yarısının açıl
ması. 5xıo m. olarak düşünülen bu açma ile, 2. ve 3. tabakalar için öngörülen
yerleşme düzeninin bu kesimde de sürüp sürmedi ği sınanacaktır.
3 - Aşağı Pınar'ın kuzeydoğu kesiminde, gelecek yıllara hazırlık olarak
geniş bir alanın açılması. Bu amaçla 8-10/R-T plankarelerinde 20x30 m. lik bir
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kazı yapılması öngörülmüştür. Bu kesimde bulunduğu anlaşılan Neolitik
çağ dolgularına inilmesi amacı ile başlatılan bu yeni alanda, bu yıl ancak 3. yapı katına kadar inileceği, çalışmanın önümüzdeki yıllarda da süreceği düşünül

alanda

müştür.

4 - Aşağı Pınar'ın, gene kuzeybatı kesiminde, 1996 yılında açılmış olan
ve Neolitik Dönem'e ait yanmış büyük bir yapı külliyesinin bir kısmının ortaya
çıktığı 8 P açmasının çevreleyen 7-9/N-P açmalarının da açılması; böylelikle bu
yıl yapının geri kalan bölümlerinin de ortaya çıkartılması.
6 - Kanlıgeçit'te megaronlar ile sur arasında kalan alanda ne tür yapıların
bulunduğunun görülmesi için 29 R, 30 R-S plankarelerinin açılması.
7 - Kanlıgeçit'te megaron tabakası ile ortaya çıkan, ve bölge için tümü ile
yabancı olan kültürün nasıl geliştiğinin anlaşılması amacı ile yerleşmenin daha
eski tabakalarının açılması. Bu çalışmayı yaparken de, megaron tabakasına ait
yapı kalıntılarının tehlikeye sokulmaması öngörüldüğünden, 30 P açmasında,
büyük megaronun antelerinin hemen doğusundaki boş alanda inilmesi kararlaş
tırı i m i Ş tır.
8 - Kanlıgeçit'te, büyük megaronun batısında 1996 yılında başlanmış ancak tabakaya inilemeden yarım kalmış olan 21 N açmasındaki çalışmanın sürdürülmesi ve bu kesimde dördüncü bir megaronun daha olup olmadığının ortaya çıkartılması.
9 - 1996 yılında kazı alanlarımızın korunması ve açık hava müzesi olarak
düzenlenmesi yönünde bir karar alınmış ve bu amaçla da, hazırlanacak projeyi
yönlendirecek ilkeler üzerinde çalışmaya başlanmıştı. 1997 yılı içinde ilke kararlarının geliştirilmesi, projelendirme aşamasına geçilmesi ve deneyselolarak
da bir uygulama yapılmasına karar verilmiştir.
Bu amaçla Kırklareli ve yakın çevresinde, ileride oluşturulacak gezi güzergahını belirlemek için daha ayrıntılı bir belgelerne yapılmasına ve, oluşturu
lacak prehistorik köy modeli için de, deneyselolarak bir uygulama yapılması
kararlaştırılmıştır.

10 - Yayın hazırlığı olarak çeşitli malzeme grupları üzerindeki çalışmala
rın sürdürülmesi, daha önce ele alınmamış bazı malzeme grupları üzerindeki çalışmaların da başlatılması.
11 - Ahmetçe Köyü'ndeki

kazı

evi ve deposunun

geliştirilerek bazı

ona-

rımların yapılması.

1- 1997 YILI

KAZı ÇALIŞMALARI

Yukarıda da kısaca belirtildiği gibi,I 997 yılı çalışmaları Aşağı Pınar ve
Kanlıgeçit'in kuzeyi olmak üzere Kırklareli tarihöncesi yerleşmesinin iki ayrı
kesiminde sürdürülmüştür. Çalışılan alanlar ile elde edilen sonuçları şu şekilde

özetleyebiliriz:
A - AŞAGI PıNAR
1 - Hoyiik batı kesim

açmaları

Bu kesimdeki 14-15 H ve 13 G açmalarında 1996 yılında 5. tabaka içine
inilmiş ve bir dizi oluşturan üç yapı ortaya çıkartılrruştı. 13 H ve 14 i açmaları ise 4. yapı katında kalmıştı. 13 H açmasında yangın geçirdiği için iyi kokadar
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runmuş

bir yapının da güneybatı kısmı açılmıştı. Yukarıda da belirtildiği gibi,
gerek bu yapının geri kalan kısmının açılması ve gerekse yerleşme düzeni ile ilgili önceki bilgilerimizin sınanması için kazı alanı 13 i açmasının kuzey yarısı
nı içine alacak şekilde genişletilmiştir. 1997 yılında ilk olarak bu 5xıo m. lik
alanda 4. tabakaya kadar inilmiş, daha sonra 5. tabaka içinde çalışma sürdürülmüştür.

13 i açmasında, diğer kazı alanlarında olduğu gibi ilk olarak çok sayıda
Demir çağ çukuruna rastlanmış, bunun altında 3. tabakaya ait, oldukça bozuk
durumdaki bir yapının batı kısmına rastlanmıştır. Mimari bakımdan büyük bir
özellik taşımayan bu yapıda, 3. tabakanın tipik kaplarına rastlanmıştır.
13 İ açmasında 3. yapı katı ile 4. tabaka arasında oldukça kalın boş bir
dolgu geçilmiş ve daha sonra açmanın batı yarısında 4. tabaka yanık yapısının
doğu duvarı ortaya çıkmıştır. Yaklaşık olarak 50 cm. yüksekliğinde oldukça iyi
korunmuş durumdaki doğu duvarı bu dönemin yapım tekniği ile ilgili bir çok
yeni bilgi vermiştir. Yapıda, çapları yer yer 20 cm.yi bulan büyük direkler kullanılmış, bunların arasına daha küçük direkler ve çit örgü yerleştirilmiş, duvarın yüzüne de kalın bir sıva uygulanmıştır. Duvarın mekanın iç kısmına bakan
yüzünde, dörtgen kesitli bir doğrama ile çevrili kamışlardan yapılma bir çitin iyi
korunmuş izi de bulunmuştur. 13 H açmasının güney kısmında yapının geri kalan kısmı da ortaya çıkmıştır. Yapının iki büyük odası olduğu, ancak oda tabanIarı arasında belirgin bir kot farkı olduğu görülmüştür. Ikinci odada kil levhalardan yapılma büyük bir ambar ile bir fırın bulunmuştur.
5. tabaka içinde yapılan çalışmada, geçen yıl bulunan yapıların, içlerinde
fırınlan olan, arka odaları da olduğu anlaşılmıştır. Birbirinin hemen hemen eşi
olan yapılar düzgün bir dizi oluşturacak şekilde, eş aralıklı olarak sıralanmıştır.
Evlerin arasında, küçük çakıltaşlarından oluşan yollar vardır. Bütün yapıların
plan ve boyutları gibi, yapım teknikleri de birbirinin aynıdır. Duvarları taşıyan
ahşap direk ya da iğmeler, 4. tabaka yapılarına göre daha ince ve seyrek olarak
yerleştirilmiştir. Duvarlar ince olduğundan bazen direkler duvarın dış yüzü boyunca sıralanmıştır. Bu da duvarların, taşıyıcı sistemin bir parçası olmadığını
gösterir. Duvar yüzleri ise çok kalın beyaz kil ile sıvanmıştır.
5. tabakaya ait evlerin güneyinde kül ile kaplı çok geniş bir alan bulunmuştur. Küllü alanın dışında ise, 2 m. kadar derinliği olan bir hendek saptanmış
tır. Bu yıl, yaklaşık olarak 12 m. kadar mesafe boyunca izlenen bu hendeğin,
yerleşmeyi sınırlayan bir savunma sisteminin parçası olup olmadığı gelecek kazı mevsiminde kesinlik kazanacaktır.
2 - Höyüğün

Kuzeydoğu

Kesim

Açmaları

Aşağı Pınar Neolitik Dönem yerleşmesinin bu kesimde bulunduğu öncekazı mevsimlerinde kesinleşmiş, 1996 yılında da 8 P açmasında yangın geçirrniş Neolitik tabakaya inilmişti. Bu yıl bir yandan 8 P açmasının çevresinde
Neolitik Dönem'e inilmesi, ayrıca 8-10/R-T plankarelerinde de gelecek yıllara
hazırlık olmak üzere yeni bir alana başlanması kararlaştırılmıştı.

ki

a) 8-1O/R-T açmalarında yüzey toprağı kaldırıldıktan sonra, yerleşmenin
yerlerinde olduğu gibi, bazıları derine inen, çok sayıda Demir çağ çukuru ile karşılaşılmış, bunların boşaltılmasından sonra tabaka kazısına geçilmiştir.
diğer
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Bu alanda ı. kültür katına ait hiç bir iz bulunmamıştır; bu da Erken Meriç kültürüne tarihlenen ı. tabaka yerleşmesinin, höyüğün batı kesimi ile sınırlı olduğu şeklindeki önceki görüşlerimizi destekler niteliktedir.
2. kültür katına ait kalıntılara 8- l O'R ile 9 S açmasının batı kesiminde
rastlanmıştır. Daha önceki yıllarda kazılmış olan alanlarda olduğu gibi, bu alanda da 2. tabakanın şiddetli bir yangın ile tahrip olduğu görülmüştür. Ortaya çı
kan kalıntılar, 9 R açmasında iki odalı büyükçe bir merkezi yapının olduğunu,
bunun çevresinde de, olasılıkla bu yapının eklentileri niteliğinde, daha küçük
mekanların bulunduğunu göstermiştir. Ana mekan yaklaşık olarak 8x6 m. boyutlarındadır; diğer 2. tabaka yapılarında olduğu gibi duvar ya da yapılı taban
bulunmamıştır. Evin sınırları, ancak yanmış kerpiç topanlarının kapladığı alan
ile belirlenmekte, bu nedenle de kapı gibi ögelerin yeri kesin olarak bilinmemektedir. Kerpiç topanları, üzerlerindeki dal izleri ile birlikte sertleşecek kadar
güçlü bir yangın geçirmiş olmasına karşılık, ne duvar boyunca, ne de yapının
diğer yerlerinde büyük direk izlerinin bulunmayışı, bu tabakadaki yapıların taşıyıcı sistemlerinin diğer tabakalardakilerden çok farklı olduğu ve sepet türü bir
örgü kullanıldığı görüşümüzü destekler niteliktedir. Yapının daha büyük olan
kuzeyodasının doğu duvarı boyunca kerpiç toprağından yapılma bir dizi yuvarlak ambar bulunmuştur. Batı duvarı boyunca da, düzenli bir sıra oluşturmayan
dörtgen biçimli ambar ve işlikler vardı. Bunların bazılarının tabanı oldukca düzgün olarak sıvanmıştır. Odanın güney duvarına yakın bir yerin ortalarında, gene dörtgen biçimli, ağzının iki yanı yükseltilmiş platformlu büyük bir ocak vardır. Bu ocağın doğusunda daha küçük ikinci bir ocak ya da işlik daha bulunmuş
tur. Mekanın çeşitli yerlerinde, bir kısmı raf ya da asılı durdukları daha yüksekçe bir yerden düştüğü anlaşılan çok sayıda kap ortaya çıkmıştır. Ancak yapının
yüzeye yakın olması ve Demir çağ çukurlarının tahribatı nedeni ile bunların ancak bir kısmı tümlenebilmiştir. Platform üzerinde yükseltilmiş büyük ocağın hemen kuzeybatısında, arkalıklı bir iskemle üzerinde oturmuş durumda bir insanı
betimleyen buyükçe bir kap bulunmuştur. Biraz yüksekçe bir yerden devrilerek
yanık kerpiç molozları ile birlikte düştüğü anlaşılan kab ın yalnızca baş kısmı
eksiktir. Uzun bir etek ile omuzlarında şalı olan, elleri karında birleştirilmiş durumdaki figür, olasılıkla bir erkeği betimlemektedir. Iskemlesinin arka kısmı
dahilolmak üzere giysinin ayrıntıları sığ çizi olarak gösterilmiştir. Bu tür insan
biçimli figürler yalnızca Orta Tuna Bölgesi'nin Erken Tisza kültürlerinden bilinmektedir.
Yapının güneyodası daha bozuk durumda ele geçmiştir, ancak bu kesimde de çok sayıda ambar ile küçük bir ocağın bulunduğu anlaşılmaktadır. Ocağın
hemen arkasında da kadın biçimli, çift karınlı büyükçe bir kap bulunmuştur. Kadının üçgen biçimli yüzü ile göğüsleri ve karında birleşen kolları kabartma olarak betimlenmiş, gene kabartma olarak üzerine insan figürleri yerleştirilmiştir.
Bunlardan üst gövdede tek, altta ise biri erkek diğeri kadın olmak üzere el ele
tutuşmuş iki figür vardır. Bu tür çift gövdeli kaplar yalnızca Hacılar i tabakasından bilinmekte, buna karşılık insan kabartma bezek ise Romanya' dan İç
Anadolu'ya kadar geniş bir dağılım göstermektedir.
Ana binayı çevreleyen ek yapıların işlevleri tam olarak anlaşılamamış,
ancak 9 S açmasında, küçük bir ek yapının hemen doğusunda, avlu olduğu an144

laşılan bir alanda çakmaktaşı işlik yeri bulunmuştur. Avlu niteliğindeki bu açık
alan 9 Taçmasının doğusuna kadar devam etmekte, burada bir taş duvar ile kesilmektedir. Kuzey-kuzeydoğu-güney-güneybatı yönünde açma boyunca on
metre uzanan bu duvarın uzantısı LOS açmasında çıkmıştır; bu durumda 1995
yılında II R açmasında görmüş olduğumuz taş dizisinin de bu duvara ait olması gerekir. Bilindiği gibi Aşağı Pınar' da hiç bir yapıda taş kullanılmamıştır. Duvarda payanda gibi çıkmtılann olması bunun bir avlu duvarından çok savunma
amaçlı olduğu izlenimi vermektedir. Ancak duvarın tam olarak açılması 1998
yılına bırakılmıştır.

2. tabaka yapıları kaldırıldıktan sonra kalınca bir ara dolgu geçilerek 3. tabakaya girilmiştir. 3. tabakaya ait yapılara 8 S ile7-8 P açmalarında rastlanmış
tır. Bunlardan özellikle 8 S açmasındaki yapı, yangın sırasında odanın içine
çökmüş olan duvarı ve ocağı ile oldukça iyi korunmuş durumda bulunmuştur.
Aşağı Pınar 4. tabakasında yerleşmenin bu kesime kadar yayılmadığı anlaşılma
katadır.

b) 7-8/N-P açmaları: Önceki yıl 8 P açmasının batı yarısında 6. kültür ka-

tına kadar inilmiş ve şiddetli bir yangın ile tahrip olmuş büyük bir yapıya rastlanmış, çevresindeki 7-8/N ve 7 P açmaları ise 3. tabakada bırakılmıştı. Bu yıl
ilk olarak 8 P açmasının doğu yarısı ile 7 P'nin güneydoğu çeyreğinde kazıya
başlanmış, oldukça bozuk durumdaki 2. ve 3. tabakaların altında iyi korunmuş
durumda 5. tabakaya ait bir yapı ortaya çıkartılmıştır.Yaklaşıkolarak 4x4 m. boyutlarında ve duvarları açık renkli kalın kil sıvalı bu mekan, höyüğün batı kesiminden tanıdığımız diğer 5. tabaka yapıları ile tam olarak benzeşmektedir. Daha sonra alanın batı kesiminde de 5. tabakaya inilmiş ye 7 N açmasında da yi-

ne 5. tabakaya ait bir yapının iki duvarı bulunmuştur. Ilginç olan, höyüğün batı
kesiminde olduğu gibi burada da, iki yapının arasında taş, kemik ve çanak kı
rıkları ile döşeli bir yolun bulunmuş olmasıdır. 7 N açmasında 5. tabaka yapısı
nın altında tabakaların kuzeye doğru eğimli olarak saplandığı görülmüştür ki,
bu esas Neolitik höyüğün daha doğuda olduğu şeklindeki görüşlerimizi destekler niteliktedir.
5. yapı katının temizlenmesinden sonra 8/N-P açmalarında 6. tabakanın
açılmasına başlanmıştır. Çok şiddetli bir yangın ile tahrip olan bu yapı katında
ki mimarinin beklentilerimizden çok daha karmaşık olduğu görülmüştür. Her
şeyden önce açılan 16 x 15 m.lik alandaki kalıntıların, Aşağı Pınar'ın diğer katmanlarında gördüğümüz gibi bağımsız tek bir yapıyı değil, bitişik düzende sı
ralanmış oda ya da yapılar dizisine ait olduğu anlaşılmıştır. Yapılar batı ve doğuda kazı alanı dışında da devam etmektedir. Dış duvarların kalın ahşap direklerden oluştuğu, duvar yüzeylerinin kalın sıvalı olduğu görülmüştür. Odaların
içinde çok sayıda dörtgen ve yuvarlak ambar, işlik ve sepet kalıntıları bulunmuş, ayrıca yükseltilmiş tabanh kubbeli büyük bir fırının da olduğu görülmüş
tür. Çok sayıda yanmış kap, tahıl ve diğer buluntular ile karışmış durumda ve
yangının şiddetinden cüruflaşrnış durumdaki kerpiç molozunun ayıklanması bu
yıl bitirilemediğinden, alan koruma altına alınarak gelecek yıl için bırakılmıştır.
7 N açmasında çok sınırlı bir alanda 7. kültür katına iniImiş, ve bu tabakada, Neolitik Dönem'in belirleyici çanak çömleği olan kırmızı astar üzerine
beyaz boya bezemeli çanakların olduğu görülmüştür.
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B - KANLıGEÇiT
Yukarıda da değinilmiş olduğu gibi 1997 yılı çalışma proğramı esas olarak sur ile çevrili kısmın içinde, megaran dizisinin dışında ne tür yapıların bulunduğunun araştırmasına yönelikti. Bu amaçla büyük megaronun doğusuda
30/R-S ile 31 P açmalarının açılmasına, 1996 yılında başlanmış olan 29 P açmasına da devam edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, büyük megaranun güneyinde dördüncü megaranun bulunup bulunmadığının anlaşılması için 31 N ve
tabakalanma için de 30 P açmasının da devam edilmesi kararlaştırılmıştır.
a) Megaronların doğusunda, sur ile arada kalan açmalarda yapılan çalış
ma bu alanın tümü ile boş olduğunu göstermiştir. Yaklaşık olarak 20 m. geniş
likteki bu alanda megaron tabakasında açık avlu tabanı olduğu izlenimi veren
bir yüzey ile olası bir çit izi saptanmıştır. Açık alanın orta kısmında görülen en
belirgin kalıntılar, işlevleri anlaşılamayan, yaklaşık 1 m. uzunluk ve 30 cm.
eninde, söbe biçimli kil ile sıvalı yerlerdir. Bu zeminin ne üzerinde, ne de çevresinde, geyik boynuzundan büyük çekiç-kazmalar dışında, başka herhangi bir
buluntuya rastlanmamıştır.
b) Büyük megaronun güneyinde, ilk olarak yanmış kerpiç molozları ile
karışmış durumda megaronları çevreleyen ve "temenos" işlevi taşıdığını düşün
düğümüz çevre duvarının güney dönüşü ortaya çıkmıştır. Megaranları çevreleyen bu duvarın batı kısmı 1995 yılında açılmış, ancak hiç bir dönüşü saptanmamıştı. Bu yılortaya çıkan kısmı ile duvarın, Anadolu' daki çağdaş ı yerleşmeler
de olduğu gibi megaron alanını çevrelediği ortaya çıkmıştır. Duvarda en az üç
yenileme evresi saptanmıştır, bunların eski olan iki evresinde geçitli bir kapının
bulunduğu, bunun daha sonra örülerek kapatıldığı anlaşılmaktadır. Temenos duvarının hemen altında, olasılıkla dördüncü megarana ait, çok geniş bir duvar bulunmuş, ancak bu yıl için duvar tam olarak açılmadan bırakılmıştır.
Açmada yapmış olduğumuz çalışma megaronlu tabakanın içindeki evrelerin saptanması açısından çok yararlı olmuş, altta daha büyük yapıların bulunduğunu ortaya koymuştur.
c) 30 P açmasında büyük megaronun antelerinin dışında yapmış olduğu
muz çalışmada, megaran tabakasının altında en az üç kültür katı daha olduğu
nu göstermiştir. Burada birbirinden farklı düzlernlerde üç kubbeli fırın bulunmuştur. Fırınlar ile, megaronların altındaki yapıların ilişkisi ancak önümüzdeki
yıl anlaşılacaktır.

d) Akropol alanı içindeki bu çalışmaların yanı sıra 30 T plan karesinde sugörmek için küçük bir sondaj yapılmış, burada surun çok tahrip
edilmiş olduğu ve olasılıkla doğuya doğru bir uzantı yaptığı görülmüştür, Benzer küçük bir sondaj da 32 R açmasında yapılmış, burada surun izine rastlarıma
mış, ancak 30 P açmasındaki fırınların bulunduğu tabakanın yanık kerpiçleri
ortaya çıkmıştır. Ayrıca Aşağı Şehir'de de iki sondaj yapılmış, bu kesimde höyük dolgusunun dere düzleminden de aşağıya kadar devam ettiği görülmüştür.
run

uzantısını

LI - KAZı Evi DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Ahmetçe Köyü'ndeki kazı evinde düzenleme ve onarım bu yıl da devam
ekibirnize tahsis edilmiş olan ilkokulda gerekli olan sıva, boya ve raf düzenlemeleri ile kazı evinin bahçe tanzimi gerçekleştirilmiştir.

etmiş,
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III - MALZEME ÜZERİNDE ÇALIŞMA VE YAyıN HAZıRLlGI
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da malzeme üzerindeki çalışmalara, çeuzmanlar tarafından devam edilmiştir. Bu yıla kadar çıkan hayvan kemikleri, bitki kalıntıları, Kalkolitik çağ çanak çömleği ile çakmaktaşları üzerindeki
çalışmalar tamamlanmıştır. Kalkolitik çağ mimarisi üzerindeki çalışma ileri bir
aşamaya gelmiş, ayrıca bu yıl kemik aletler, Ilk Tunç çağ çanak çömleği , kabataş aletler ile sürtmetaş aletler üzerinde de çalışma başlatılmıştır. Bunların yanı
sıra Aşağı Pınar ile Kanlıgeçit'ten 30 kadar örnekten 14 C yöntemi ile yaşı andırma yapılmıştır; bunların, uyarlanmış sonuçları, tabakalara göre şu şekildedir:
Aşağı Pınar 3 evre M.Q. 5080-4900 ; Aşağı Pınar 4. evre M.Ö. 525q5080; Aşağı Pınar 5. evre M.O. 5350-5250; Kanlıgeçit megaron tabakası M.O.
2200-2100.
şitli

IV - KORUMA - ONARıM ve AÇIK HAVA MÜZESİ DÜZENLEMESİ
Önceki yıllara ait raporlarımızda da belirtilmiş olduğu gibi Kırklareli yerile ortaya çıkartmış olduğumuz kalıntıların korunması ve hazır
lanmakta olan proje doğrultusunda açık hava müzesi şeklinde düzenlenmesi
için çalışmalar yapmaktaydık. Bu amaçla 1996 yılında çeşitli olasılıkla üzerinde durulmuş, 1997 yılında da gerçekleştirilmesi düşünülen proje ile ilgili ilke
kararları belirlenmiştir. Buna göre 1997 yılı içinde yapılan çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:
.
a) Kazı alanında, bölgenin kültür tarihi açısından önem taşıyan yapı kalın
tılarının, proje ve koruyucu çatı için uygulama başlayıncaya kadar örtülerek
koruma altına alınması amacıyla batı kazı alanında 4. ve 5 tabaka yapıları toprak ile örtülerek koruma altına alınmıştır. 8/N-P açmalarındaki 6. tabaka
yapıları ise alçak bir ahşap çatı ile örtülmüş, bunun üzerine toprak ve koruyucu
plastik örtü konmuştur. Kanlıgeçit'te ise tüm megaronlar ile sur ve temenos
duvarı tahta kalıplar ile desteklenerek toprakla örtülmüştür.
b) Projelendirilmesine çalışılan katılımcı açık hava müzesinin bir deneme
uygulaması olarak, geleneksel yöntemler ile yerel bir ustaya dal-örgü tekniği ile
bir kulübe yaptırılmış ve tüm aşamaları belgelenmiştir.
c) ileride bir gezi güzergahı oluşturması için Kırklareli il merkezi ile yakın
çevresindeki her türlü kalıntı yeniden belgelenerek değerlendirmeye alınmıştır.
d) Bu amaçla Kırklareli il merkezi ile çevresini ele alan popülarize bir
leşmesinde kazı

yayın hazırlığına başlanmıştır.

e) Küçük buluntular ile çanak çömlek kadar, ilerideki sergilerneye esas
mimari elemanların da konservasyon ve onarımına başlanmıştır.
olacağı düşüncesi ile, kazı sırasında toplanan

SONUÇ
Kırklareli tarihöncesi yerleşmesinde 1993 yılından bu yana sürdürmekte
olduğumuz çalışmalarla ilk kez bölgenin Neolitik Dönem'den Orta Tunç Çağı'na kadar olan kültür sıra düzenini tanıtan veriler ortaya çıkmıştır. Bu süreç
içinde Trakya Bölgesi'nin,Anadolu ve Balkan kültür bölgeleri arasında değişen

yeri,

kısmen

de olsa belirlenmeye

başlamıştır.
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Halen Neolitik Dönem'le ilgili bilgilerimiz sınırlı olmakla birlikte, Kırk
lareli Bölgesi'nin Bulgaristan Karanovo i kültürü ile tam bir benzerlik gösterdiği ortadadır; bu durumda Kırklareli bu kültürün bilinen en doğu yerleşim yeri
olduğundan Balkan Ilk Neolitik çağ kültürlerinin yayılım alanları ile bunların
Anadolu Son Neolitik kültürleri ile olan ilişkisinin yeniden ele alınması gerekmektedir. Aşağı Pınar, Bulgaristan kronolojisinde Karanovo Il-V başı arasına,
Anadolu kronolojisine göre de Ilk ve Orta Kalkolitik Dönem' e tarihlenen kesintisiz bir tabakalanma vermiştir. Kazımızın daha 5. yılı olmasına karşılık, Aşağı
Pınar daha şimdiden bu dönemi, tüm ayrıntıları ile Balkanlar' da en iyi yansıtan
kazı yeri durumundadır. Aşağı Pınar da dahilolmak üzere Doğu Trakya'daki
bütün yerleşim yerlerinin, Balkanlar' da en hızlı kültürel gelişimin olduğu Son
Kalkolitik Çağ'da kesintiye uğraması, halen nedenlerini tam olarak
bilemediğimiz, ancak bölgeler arası kültür ilişkileri açısından önem taşıyan bir
başka sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.
Kanlıgeçit'te megaronlar, temenos ve sur duvarı ile ortaya çıkan Anadolu
türü İlk Tunç Çağ III yerleşmesi, her bakımdan Balkan arkeolojisi için büyük
bir önem taşımaktadır.Kanlıgeçit'te ortaya çıkan ve Anadolu ilk kent yerleşim
leri ile tam bir benzerlik gösteren kalıntılar, bu dönemde daha "kırsal" bir sosyo-ekonomik düzende yaşayan Balkanlar için yabancı bir yerleşim türü oluştur
makta ve yaklaşık olarak M.0.22Üü yıllarında, Doğu Trakya'nın Iç Batı
Anadolu etkisinde kaldığını ya da doğrudan kolonize edildiğini göstermektedir.
Ilginç bir sonuç da sur ile çevrili akropol alanı içindeki ne megaronların, ne de
diğer alanların konut olarak kullanıldığını gösteren hiç bir kanıtın bulunmayışıdır. Kanlıgeçit'te alt tabakalarda yaptığımız sondajlar ise, buradaki ilk
yerleşmenin Ilk Tunç Çağ başlarında, küçük ve basit bir köyolarak kurulduğunu, Ilk Tunç Çağ II sonları ile birlikte Anadolu etkilerinin giderek arttığını
göstermiştir.

Sonuç olarak Trakya'nın kültür tarihi ile Balkan-Ege ve Anadolu kültürarasındaki yerinin tam olarak belirlenmesi için çalışmalarımızın daha baş
langıç aşamasındaolduğunu, bu aşamada ancak yanıt aranacak soruların somut
olarak oıtaya çıktığını söyleyebiliriz.
leri
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Resim 2:

Aşağı Pınar batı kazı alanının

Resim 3:

Aşağı Pınar kuzeydoğu

genel görünümü ve 5. tabaka yapıları

kesim, genel görünüm
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Resim 4: Aşağı Pınar kuzeydoğu kesim, 2. tabaka yapısı genel görünüm
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Resim 5: AşağıPınar kuzeydoğu kesim 2. tabaka yapısı, ambarlar
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Resim 6: Aşağı Pınar kuzeydoğu kesim, 2. tabaka yapısı, ambarlar

Resim 7: Aşağı Pınar
.
ka yapısı

kuzeydoğu
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kesim, 2. taba-

Resim 8: Aşağı Pınar kuzeydoğu kesim, 2. tabaka yapısı, oturan insan biçimli kabın bulunuş şekli

Resim 9a:

Aşağı Pınar kuzeydoğu

kesim, 2. tabaka, oturan insan biçimIi kap, yan
görünüm
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Resim 9b:

Aşağı Pınar kuzeydoğu kesim, 2. tabaka,
oturan insan biçimli kap, ön görünüm

Resim 10:

Aşağı Pınar kuzeydoğu kesim, 2. tabaka,
kadın biçimli çift

kabartma bezemeli
gövdeli kap

Resim 11: Aşağı Pınar batı kesim, 4. tabaka,
duvardan ayrıntı

Resim 12:

Aşağı Pınar batı

kesim, 4. tabaka duvarı
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Resim 13: Aşağı Pınar batı kesim, Kalkolitik çağ depo çukuru
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Resim 14: Aşağı Pınar batı kesim, depo çukurunda bulunan kaplardan bir örnek
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Resim 15:

Aşağı Pınar,

3. tabakadan "Toptepe" kültürüne ait kaplardan bir örnek
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Resim 16: Kanlıgeçit Mevkii, durum planı
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Resim 18: Kanlıgeçit Mevkii, temenos
ve kapı girişi
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Resim 19:

Aşağı Pınar, kuzeydoğu

kesim, Neolitik

çağ tabakası

üzerine geçici koruyucu örtü

yapımı

Resim 20:

Aşağı Pınar, kuzeydoğu

kesim, Neolitik
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çağ tabakası

üzerindeki geçici koruyucu örtü

Resim 21:

Aşağı Pınar,

deneyselolarak yapılan dal-örgü kulübe iskeleti

Resim 22:

Aşağı Pınar,

kulübenin bitirilmiş durumu
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Resim 23:

Aşağı Pınar, açık
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Resim 24a: Aşağı Pınar, açık hava müzesi koruyucu çatı taslak projesi, üst kot planı
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Resim 24b: Aşağı Pınar, açık hava müzesi koruyucu çatı taslak projesi, zemin kot planı
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KÜLLÜOBA 1997 YILI KAZISI
Turan EFE*

A.

Giriş

Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü' nün başkanlığında ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Anabilim Dalı adına, şahsı
mın katılımıyla sürdürülmekte olan Küllüoba kazıları, bu sene 1 Temmuz-9 Eylül 1997 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir". Kazı için ana finansal kaynak,
Istanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından sağlanırken (Proje no:
805/J90496) , LU. Edebiyat Fakültesi ve ayrıca, Batı Sigorta Genel Müdürü Faruk Omrüuzak ile Boğazköy kazıları başkanı Sayın Dr. Jürgen Seeher de -geçen
sene olduğu gibi- bir miktar maddi katkıda bulunmuşlardır.
Kazıda çalıştırılmak üzere, vasıfsız işçi temininde zorlukla karşılaşılmış
tır. Ancak Seyitgazi Belediyesi Başkanı Sayın Arif Unal, sadece belediyenin
mevsimlik işçilerinden bir kısmını kazımıza kaydırmakla kalmamışlar; geçen
sene olduğu gibi, bu işçilerin kazı yerine taşınmasını da belediye olarak üstlenmişlerdir. Boş olan Yenikent Köyü ılkokulu' nu kazı ekibine tahsis eden Seyitgazi Milli Eğitim Müdürü Sayın Yılmaz Kavak, çalışmalarımızlailgilenmiştir.
Yukarıda adı geçen şahıslara ve kurumların yöneticilerine ve ayrıca, bizden ilgi
ve yardımlarını esirgemeyen -başta Avukat Kazım Kurt ve Muhtar Ergin Oden
olmak üzere- tüm Yenikent Köyü sakinlerine en içten teşekkürlerimi sunmayı
zevkli bir görev sayarım.
Her zaman olduğu gibi, başta Müdür Vekili Sayın Fuat Özçatal olmak üzere, tüm EskişehirArkeoloji Müzesi yönetici ve personelinin çalışmalarımıza gösterdikleri ilgi ve destek her türlü takdirin üzerindedir. Son olarak, mimari çizimIeri mürekkebe çeken öğrencilerimizden Murat Afşar' a ve açma başkanlığı yanında, kazının birçok sorumluluğunu üstlenen ve makalenin çanak çömlek çizimlerini de yapan Arkeolog Deniz Ay' a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

*
(I)

Doç.Dr.Turan EFE, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı, 34459-İsTANBUL
Kazı ekibi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdür V. Fuat·Özçatal,
Doç.Dr. Turan Efe, Arkeolog Deniz Ş. Meral Ay, Topoğraf Adnan Şakar,Arkeolog Serkander DemirkoI, Arkeolog Cilve Koçyiğit ve Arkeolog Meltem Karanfil; öğrenciler: Mesut Gök, Ozge Bekar,
Murat Afşar, Hacı Mesut Tekin, Murat Nabi Durmaz, Murat Umut Doğan, Ali Pala, Ozan Karabulut, Aylin Ozyamak, Canan Domurcaklı,Ayşegül Gök, Demet Türkmen, Ahmet Doğan, Müge Savrum. Büyük bir gayret ve özveri ile çalışan tüm ekip üyelerine en içten teşekkürlerimi sunarım.
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B.

Kazı Çalışmaları

Bu seneki kazı çalışmaları, esas olarak batı ve doğu konilerinde, geçen seaçılan açmalarda derinleşilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.Doğu kesimde,
çalışılan alan, ayrıca batıya doğru genişletilmiştir. Resim 6'da höyük ve doğu
tarafta yapılan çalışma görülmektedir. Batı açmalarının kuzeyindeki U6 plankaresinde ise, sezon sonuna doğru küçük çapta bir çalışma yapılmıştır (Çizim: 1).
ne

1. Batı Konisinde

Yapılan Çalışmalar

U 6 Plankaresi: Söz konusu plankarenin güneydoğu kesiminde iki ayrı
açma açılmıştır. Bunlardan doğu taraftakinde, pulluk toprağının hemen altında,
tahrip olmuş bir mezara ait olabilecek yarım bir küp parçası ele geçirilmiştir.
Batı açmasında ise yine yüzey toprağının hemen altından başlayan yarım daire
şeklinde dizili taşlar görünmeye başladı. Daha sonraki yıllarda devam edilmek
üzere, bu kesimdeki çalışmalara son verildi.
U9 Doğu Açması: Bu açmada önce, geçen sene kazının sonuna doğru ortaya çıkarılmış olan kerpiç duvarlar ve anatoprak olabileceğini düşündüğümüz
kırmızı, ham kompakt dolgunun yüzeyi temizlendi. Daha sonra, güneydoğu köşede, duvarları dışarıda bırakacak şekilde, sınırlı bir alanda derinleşiIdi ve bu sı
rada geçen sene ortaya çıkarılan direk delikleri de dikeyolarak kesildi. Bu şe
kilde, 2 m. ye yakın derinlikte, üzerinde çok az çanak çömlek parçasının ele geçirildiği siyah renkli bir tabana ulaşıldı. Böylece, höyüğün hemen kuzeyindeki
mera toprağının tamamen aynısı olan bu ham kırmızı toprağın yerleşme yakı
nından getirilerek odaların içine serildiği anlaşılmıştır. Dolgu içinde ele geçirilen ince film şeklindeki siyah tabakalar ise ahşap tabanıara tekabül etmelidir.
Bu durum, odaların içine önce ham toprak serildiği ve bunun da üzerine ahşap
döşendiği şeklinde yorumlanabilir. Burada kırmızı ham toprak dolgu ile ilişkili
olarak, U 10 plankaresinde de devam ettiği anlaşılan, bağımsız ve üç evreli bir
yapı kalıntısı söz konusudur (Resim: 3). Sıkıştırılmış kırmızı toprak dolgu sebebiyle çok iyi korunmuş olan ve duvarları tek sıra kerpiçten inşa edilmiş bu yapının oda taksimatı, kısmen paye şeklindeki duvar çıkıntılarıyla oluşturulmuş
tur. Bu odalardan iki tanesi U 9 açmasının doğu tarafında kısmen kazılabilmiş
tir ve bunların, çatıyı desteklemek için, ortasında büyük bir ahşap direğin yer aldığı bir salona açıldığı anlaşılmaktadır. Girişlerin.kenarlarındaki direk delikleri
ise büyük bir olasılıkla, kapı çerçevelerine aittir. Içlerinde yoğun ahşap kalıntı
larının ele geçirildiği bu deliklerin dip kısımlarına, direkleri desteklemek amacıyla taşlar yerleştirilmiştir. Bu yapı -içinde ele geçirilen çanak çörnleğe göre"Ilk Tunç Çağı' na Geçiş Evresi" ne tarihlenmektedirs.
Daha sonra, açmanın güneydoğu köşesini de tamamen içine alacak şekil
de, güney tarafta derinleşilmiş ve takriben 1.5 m. kalınlığındaki koyu gri renkli, küllü bir dolgu geçilerek 31.70 kotunda anatoprağa ulaşılmıştır. Tamamen
Geç Kalkolitik malzeme veren bu dolgu içinde, kuzey-güney yönünde iki evreli bir taş temel ele geçirilmiştir. En altta, gayet sert ve sarı renkli olan anatoprak
içine oyulmuş, dikdörtgen planlı üç silo ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2).
(2)

Bu dönemle ilişkili olarak Bkz.: T.Efe, "Eski~ehir Yöresindeki Bazı Höyüklerde Saptanmış olan İlk
Tunç çağı' na Geçiş Evresi Çanak Çörrıleği ,' Anadolu Araştırmaları 13, 1994, s. 17-41; T. Efe, A.
Ilaslı, Ahmet Topbaş, "Salvage Excavations of the Afyon Archaeological Museum, Part I: Kaklık
Mevkii, Asite Transıtional to the Early Bronze Age," Studia Troica 5,1995, s. 357-399.
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U LA Açması: Önce açmanın güney kesiminde geçen sene ortaya çıkarı
lan fırın tamamen ortadan kaldırıldı. Bu fırının tabanı altında, genişliği yer yer
2 m. ye ulaşan bir taş temel kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Burada daha da derinleşildiğinde, 37.00-37.12 kotlarında yangın tabakasına gelindi. Içinde yanmış
ahşap parçaları ve bol miktarda çanak çömlek malzemesinin ele geçirildiği bu
tabakadan sonra, 36.40 kotuna inilerek buradaki çalışmaya son verildi. Bu kesimdeki katlar, ele geçirilen çanak çömlek malzemesine göre, Geç Ilk Tunç Çağı l' e tarihlenmektedir.
Açmanın kuzeybatısında geçen sene yüksek bırakılan kısımda da, bir
miktar derinleşiIdi. Burada 2x1.5 m. ebatlarında dikdörtgen bir sil o ile onun
kuzeyinde yuvarlak diğer bir silo tabanı ortaya çıkarıldı. Dikine konulmuş kerpiç tuğlalardan inşa edilmiş olan dikdörtgen silo, taş temel içermektedir. Bu silo tabanıarı ortadan kaldırıldıktan sonra, altta yanık kerpiçlerden oluşan bir tabakaya gelindi ve buradaki çalışmaya son verildi.
U 10 açmasının doğu tarafında geçen sene açılan derinlik sondajında da, bı
rakılan yerden çalışmaya devam edildi ve bu şekilde, U 9 açmasında daha önce
bir kısmı ortaya çıkarılan üç evreli kerpiç evin dolgusunda bir miktar derinleşiIdi;
güneyde, kuzeydoğu-güneybatıyönünde çift kerpiç duvar ve üzerindeki giriş daha da belirgin hale geldi. Bu duvarın ucunda girişi sınırlandıran ahşap direk deliği, U 9 açmasındakilere oranla çok daha kalındır. Burası evin ana girişi olabilir.
Açmanın kuzey profili boyunca hafif açı ile uzanan diğer bir bölme duvarı (?)
söz konusudur. Bu duvarın bitişiğinde, dikine duran yassı taşlar ele geçirildi. Oda
dolgusu tamamen boşaltılmadan bu kesimdeki çalışmaya son verildi.
2.

Doğu

Konisinde

Yapılan Çalışmalar

Bu kesimde AC 19, AC 20, AD 20, AE 19 ve AF 18 plankarelerinde çageçen senekiler de dahilolmak üzere Çi-

lışmalar yapılmıştır. Çalışılan alanlar,
zim I' de gösterilmiştir.

AC 19 Plankaresi: Önce, geçen sene bu karenin kuzeydoğusunda açılan

alanın yüzeyi temizlendi. Bir mezara ait olabileceği düşünülen taş dizisi kaldırıl
dı. Daha sonra, geçen sene kısmen kazılmış olan alttaki beyaz taban batıya doğ
ru takip edildi. Batı profiline ulaşmadan yukarıya doğru kıvrılmasından dolayı,
bu tabanın yukarıdan açılan büyük bir çukura ait olduğu anlaşıldı. Daha sonra bu
açmanın

güneyinde, yüzeyden

çalışılmaya başlandı. Pulluk toprağının hemen

al-

tında, içlerinde Ilk Tunç Çağı 3 malzemesinin ele geçirildiği, çok sayıda çöp ve
adak çukurları belirmeye başladı (Resim: 6). Doğu tarafta, bu çukurlar tarafın
dan büyük oranda tahrip edilmiş olan bir yapıya ait taş temel kalıntıları ortaya çı
karıldı. Bu taş temelin hemen altında ise, kuzeydoğu-güneybatıyönünde, açmayı boydan boya kateden ve birbirlerine bitişik olarak inşa edilmiş iki kerpiç duvar belirmeye başladı. Bu duvarlara dik açı ile birleşen iki bölme duvarı söz konusudur. Duvarlar her iki yüzeyde kalın bir sıva içermekte olup bunun: üzerine
çekilen beyaz badana da yer yer zamanımıza kadar bozulmadan kalabilmiştir.
Daha sonra, AC 20 ve AD 19 plankarelerinde yapılan çalışmalar sonucu, bu duvarların yan yana bitişik olarak yerleştirilmiş iki megaron veya megaronumsu
yapıya ait oldukları anlaşılmıştır (Çizim: 2; Resim: 4,5, 7).

Kuzey taraftaki bölme duvarını tamamen ortaya çıkarabilmek amacıyla,
önce üstteki silo olarak adlandırılan yuvarlak çukurun taşları alındı (Resim: 10).
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Burada yapılan temizlik sonucu, kuzey megaranuna ait diğer yan duvarın açma
içindeki kısmı, kuzey profili boyunca ortaya çıkarılmıştır. Her iki duvar da çukur tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Bölme duvarının doğusundaki mekan
içinde, kısmen açmanın doğu profiline giren bir ocak ve bunun da kuzeyinde,
üzerinde ahşap kalıntılarının ele geçirildiği yassı bir taş ortaya çıkarılmıştır; dolayısıyla ocak etrafında ahşap dikmelerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Güney taraftaki bölme duvarının doğusunda,-daha sonra AD 19 açmasında devamı ortaya çıkarılan- dikine yerleştirilmiş tuğlalardan duvara bitişik olarak inşa edilmiş
bir platform (?) söz konusudur (Çizim: 2).
Daha sonra, bitişik iki megaron duvarını batıya doğru takip edibilmek
amacıyla, AC 19 plankaresinin güneyinde açma, küçük bir alanda (2.5x2 m.)
batıya doğru genişletilmiştir. Burada da yine, açmanın kuzeyindeki gibi, kenarları taşla örülmüş yuvarlak bir çukur saptanmıştır. Bu çukur, hemen doğusunda
daha önce açılmış olan diğer bir çukuru kısmen kesmiştir. Çift duvar burada
çukurların zemininde de kerpiç duvar şeklinde devam etmektedir (Çizim: 2; Resim: 4).
AC 20 Plankaresi: Burada karenin doğu yarısında çalışılmıştır. Kuzey tarafta, hemen yüzeyin altında iki yuvarlak çukur saptanmıştır. Bunlardan batıda
kinin etrafı kerpiç tuğlalarla örülrnüş olup üst seviyesinde, yanmış ahşap kalın
tıları ile birlikte üç hayvan (?) iskeleti ve ayrıca tüm veya tüme yakın çanak
çömlek ve iki ağırşak ele geçirilmişti (Resim: 11). Erken 2. binyıla ait bu buluntuların ilişkili olduğu taban alındıktan sonra, altta yumuşak koyu gri renkli bir
dolgu ile karşılaşılmıştır. Alttaki ikinci tabana kadar inilerek tamamen kazılan
bu gri dolgu içinden gelen malzeme de yine aynı döneme tarihlenmektedir.
AC 19 açmasında kısmen kazılan megaranun güney duvarı, açmayı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katetmektedir (Resim: 7). Oldukça büyük taşlar
dan inşa edilmiş kuvvetli bir temel içeren bu duvara, doğu ve batı profilleri üzerinde iki bölme duvarı birleşmektedir. AC 19 açmasında ortaya çıkarılan bölme
duvarı ile aynı hat üzerinde olan doğudaki bölme duvarı, açmanın kuzeydoğu
köşesindeki -yukarıda söz konusu edilen- çöp çukuru tarafından büyük oranda
tahrip edilmiştir; bundan dolayı ve kısmen de araba yolu altında kalması sebebiyle, bölme duvarı üzerinde bulunması gereken kapı aralığına ait bir kanıt ele
geçirilememiştir. Güney duvarı ile batıdaki bölme duvarının oluşturduğu köşe
de in situ kap parçaları ve iki ağırşak ele geçirilmiştir. Bu kaplardan bir tanesinin, ilmik kulplu, (S) profilli ve ağız kenarı siyah bir kase (black top) olması,
bu yapıyı Demircihüyük Ilk Tunç Çağı 2 katlarının sonuna tarihlendirmektedir.
Yerleşim katları megarandan itibaren güneye doğru oldukça meyilli olarak inmektedir; dolayısıyla, bu durum söz konusu iki megaron veya megaranumsu yapının yerleşmeye hakim konumdaki bir alana inşa edildikleri izlenimini vermektedir.
AD 19 Plankaresi: Bu karede batı, kuzey ve güneyolmak üzere üç ayrı
açmada çalışılmıştır. Bunlardan güneydeki bir miktar AD 20 plankaresi içine
girmektedir (Çizim: 1,2).
Her üç açmanın yüzeyinde de yine yoğun çöp ve adak çukurları ortaya çı
karılmıştır. Daha aşağı seviyede de, daha önce söz konusu edilen megaronlara
ait kalıntılar gün ışığına çıkarılmıştır. Yüzey dolgusunda ve adak çukurlarında
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bol miktarda depas parçaları (Çizim: 4, 3; Resim: 9), Troya A2 tabağı parçaları
(Çizim: 3,3-9; Resim: 10) ele geçirilmiştir. Geç Ilk Tunç Çağı 2 katlarında, -bir
kısmının çarkta yapılmış olabileceği- bu tür tabakların öncü formları da sözkonusudur (Çizim: 3, 1-2). Batı açmasının güneybatı köşesinde, kısmen profil içine giren bir adak çukurunda, yine Troya tabakları (Çizim: 3,4,8-9; Resim: 10,
üstteki) ve depas parçaları yanında; iki kırmızı astarlı Suriye şişesi parçası, bir
silindirik kapak parçası, bir ezgi taşı, ikisi mermer olmak üzere üç taştan idol,
diğer çanak çömlek parçaları ile birlikte bulunmuşturtç'izirn: 4,5; Resim: 9).
Geç Troya II. veya III. yerleşmesi ile çağdaş olması gereken bu buluntu grubu,
Ilk Tunç Çağı 3 başlarında yoğunluk kazanarı Suriye/Kilikya ve Troya ilişkile
ri açısından büyük önem taşımaktadır. Içine yukarıda söz konusu edilen çukurların açıldığı, alttaki megaronlar evresi üzerindeki erken ilk Tunç Çağı 3 dolgusu, bu çukurlar tarafından hemen hemen tamamen tahrip edilmiştir. AC 19 ve AD
20 açmalarında, bu döneme ait yer yer duvar kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla, bu dönem buluntuları henüz stratigrafik olarak ele geçirilememiştir.
AD 19 batı açmasında,AC 19 açmasındaki kerpiç platformun devamı ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 2). AD 19 kuzeyaçmasında ise ortadaki megaron duvarları son bulmaktadır; dolayısıyla, bu megaronların gerisinde arka dehlizler
(Opistodomos) yer alabilir.
AE 19 Plankaresi: Burada sadece geçen sene açılan açmada derinleşil
miştir. Güney tarafta, birbirlerine dik açılarla birleşen ve iki ayrı mekan oluştur
dukları anlaşılan kerpiç duvarlar ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 2; Resim: 8). Bu
mekanlardan doğudakinde derinleşiimiş ve duvarların yüksek bir taş temel
içerdiği anlaşılmıştır. Kuzey taraftaki duvar üzerinde, doğu tarafında dikine
yerleştirilmiş yassı bir taş bulunan ve eşiğine tahta döşenmiş olan bir giriş ortaya çıkarılmıştır. Giriş önünde daha yüksek seviyede ele geçirilmiş olan taşlar
dan dolayı, bu mekana basamaklarla inildiği anlaşılmaktadır.
Batı profilinde ise diğer bir mekanın köşesi kazılahilmiştir. Bu mekanın
doğu duvarı, kuzeyde batı profiline girdiği kısımda bir giriş içermektedir. Burada, ana avluyla ve dolayısıyla megaronlarla ilişkili bir giriş binası söz konusu
olabilir. Bu giriş, yerleşmenin etrafını çevrelediğini tahmin ettiğimiz sur üzerindeki ana girişlerden birini orta avluya bağlayan uzun bir giriş avlusu ile merkezi avlu arasında yer almalıdır (Çizim: 2). Burada giriş avlusunun bulunabileceği
izlenimi, AF 18 ve AG 18 açmalarında yapılan çalışmalar sonucu edinilmiştir.
AF 18 Plankaresi: Önce, bu karede geçen sene açılan açma temizlenmiş
ve kışın yıkılmış olan dikilitaş alınarak höyüğün hemen kuzeyindeki köy merasına taşınmıştır. Bu taşın oturduğu zemin ve etrafı temizlenerek çizilmiştir.
. Daha sonra açma batıya doğru genişletilmiştir. Bu kesimde de, yüzeyde
yine Ilk Tunç Çağı 3 Dönemi'ne ait çöp çukurları saptanmıştır. Geçen sene qoğu tarafta ortaya çıkarılan beyaz tabanıardan birinin devamı takip edilmiştir. Ust
üste çok sayıda oluşmuş olan bu tabarılar, yukarıda söz konusu edilen giriş avlusu ile ilişkili olmalıdır.
C. Sonuç
Yukarıda özet olarak sunduğumuz Küllüoba 1997 yılı çalışmaları sonucunda, bazısı son derece önemli olan bilimsel sonuçlar elde edilmiştir: Bölgede
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daha önce stratigrafik olarak saptanamayan Geç Kalkolitik' den İlk Tunç çağı'
na Geçiş Dönemi, ilk defa Küllüoba' da açık bir şekilde belgelenmiş bulunmaktadır. Ilk Tunç çağı 1 katlarında ele geçirilen çanak çömlek, aynı döneme ait
Demireihüyük ve Beycesultan stratigrafilerinin karşılaştırılmasında büyük
önem taşımaktadırs.
Geç İlk Tunç çağı 2 Dönemi 'ne ait doğu kesimde ortaya çıkarılan iki İne
garon veya megaronumsu yapı, yerleşmenin ortasında yer aldığını tahmin ettiğimiz meydanda bağımsız olarak inşa edilmiş olmaları sebebiyle, idari veya dini amaçlarla kullanılmış olabilirler. Kamuya ait bu tür yapılar, bugüne kadar bilinen Batı Anadolu İlk Tunç Çağı.yerleşmelerinden,henüz yeterince tanınma
maktadır.

Bu rnegaronlar -gerek plan ve gerekse yerletiriliş şekli bakımından- Beycesultan Ilk Tunç çağı 2 katlarında ortaya çıkarılan ve 'shrine' olarak adlandı
rılan yapılarla- ve aynı zamanda Geç Troya i ve Troya II. yerleşmesi megarenları ile karşılaştınlabilirler>.
Büyük oranda çöp ve adak çukurlarından gelen İlk Tunç çağı 3 buluntuları da, Suriye ve Kilikla bölgeleri ile Troya arasında İlk Tunç çağı 2 sonların
dan itibaren lçbatı Anadolu üzerinden yoğun ilişkilerin başladığını ve Troya II.
yerleşmesinde özellikle çanak çömlekte kendini hissettiren yeniliklerin, bu iliş
kiler sonucu ortaya çıktığı artık kesinlik kazanmış durumdadır. Yine, yüzeyden
açılmış çukurlarda ele geçirdiğimiz Geç Ilk Tunç Çağı..3 çanak çömleği de
(M.o. 2000-1800), Orta Anadolu Geçiş Dönemi'ninki (Ubergangsperiode) ile
büyük benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak, ileride saptayacağımız Küllüoba
kültürel sıra düzeninin, Batı Anadolu Ilk Tunç çağları kronolojisinin daha sağ
lıklı saptanmasına önemli katkılarda bulunacağını tereddütsüz söyleyebiliriz.

(3)

(4)
(5)

Bu dönem çanak çörnleği , T.Efe'nin denetimi altında Arkeolog Deniz ay tarafından yükseklisans tezi olarak hazırlanmıştır: Deniz Ay, Kiillüoba Höyiiğü Ilk Tunç çağı f Çanak Çomleği . LU. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Istanbul 1988). Bu çalışma, kapsamlı bir makaleye dönüştürülerek yakın bir gelecekte yayınlanacaktır.
S. Lloyd, J. Mellaart, Beycesultan f: The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels. London 1962,
s. 36vdd., fig. i O, 13.
Troya' da son senelerde kale içinde yürütülen çalışmalarda, Megaron IlA ve IlB' nin altında megaron veya megaronumsu yapılara ait üst üste en az beş evreli mimari kalıntılar ortaya çıkarılmıştır: M.
Korfmann, "Troia 1995 Kazıları" XVJJJ. Kazı Sonuçları Toplantısı. Ankara 1997, s. 213vdd., Plan:
2-3, Resim: ı. Bu yapılardan en eskileri, Küllüoba megaronları ile aşağı yukarı çağdaş olmalıdır.
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Çizim 3: Troya 2A tabakları
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9- AC-AD 19. 184.
Troya A2 tabağı parçası. Çark yapımı. Yüzey yalın ve
açkısızdır. Hamur seyrek taşcık katkılı ve kahverengidir.

8- AC-AD 19. 184.
Troya A2 tabağı parçası. Her iki yüzeyde yoğun çark izleri
vardır. Yüzey yalın, kahverengi ve açkısızdır. Hamur seyrek
taşcık katkılı ve kahverengidir.

7- AD 19.13.
Troya A2 tabağı parçası. Çark yapımı. Yüzey yalın ve açkı
sızdır; kahverengi ve islidir. Hamur ince ve kahverengidir.

6- AC 20. ı.
Troya Al tabağı parçası. Çark yapımı. Yüzey kırmızı astarlı
ve açkılıdır. Hamur ince ve açık kırmızıdır.

Troya Al tabağı parçası. Çark yapımı. Yüzey ince pembe
astarlı (wash) ve az açkılıdır. Hamur çok ince ve koyu grimsi kahverengidir.

s- AF 18.46.

gidir,

4- AC-AD 19.184.
Troya Al tabağı parçası. Çark yapımı. Yüzey kahverengi
astarlı ve iyi açkılıdır, Hamur çok ince ve açık kahveren-

Troya A2 tabağı. Çark yapımı(?). Yüzey yalın ve açkısızdır.
Hamur seyrek taşcık katkılıdır; kahverengi ve gri özlüdür.

3- AD 19

2- AG 18. 108
Tabak parçası. Çark Yapımı(?). Yüzey kırmızı astarlı ve iyi
açkılıdır. Hamur ince ve devetüyü renklidir.

1- AG 18. 130
Tabak parçası. Çark Yapımı(?).Yüzey kırmızı astarlı ve açkılıdır. Hamur ince ve devetüyü renklidir.
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Çizim 4: AD 19 açması: Güneybatı adak çukurunda ele geçirilen
çanak çömlek ve figürinler
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yapımı. Yüzey

gri

8- AC-AD 19. 188.
Siyah taştan şekillendirilmiş keman idoL. Baş kırıktır. Gövdede
iki grup halinde yatay yivler vardır. Yan kenarlar üzerine de
dikeyolarak oluk açılmıştır. Işçilik çok iyidir.

7- AC-AD 19. 191.
Mermer idol (tüm). Başta kaşlar, göz, ağız ve burun; gövdenin
ön yüzünde göğüsleri serbest bırakan elbise ve onun üzerinde
çapraz bant yivlerle gösterilmiştir.

6- AC-AD 19. 190
Mermer idol (tüm). Yüzeyde herhangi bir bezerne söz konusu
degildir.

5- AC-AD 19. 184.
Silindirik kapak parçası (Troya D3 formu?). El yapımı. Yüzey
yalın, açık grimsi kahverengi ve açkısızdır. Hamur ince ve bej
renklidir.

4. AC-AD 19. 184.
Boyunlu ve oval gövdeli kap parçası (Troya B4 formu). Çark
yapımı. Yüzey yalın ve açık kahverengidir. Hamur ince ve pembemsi bej renklidir.

3- AD 19.
Depas parçası (Troya A45 formu). Troya 'Luster Ware' özelliği
taşıyan ve çark yapımı olan bu parçanın yüzeyi koyu kırmızı
astarlı ve çok iyi açkılıdır. Hamur ince ve kahverengidir.

2- AD 19. 192.
Boyunlu çömlek (Troya C28 formu). Çark
astarlı ve açkılıdır, Hamur ince ve gridir.

\- AC-AD 19.184.
Yatay kulplu kase parçası (Troya A~6 formu). El yapımı. Yüzey
kahverengi astarlı ve iyi açkılıdır. Içte dikey/radyal açkı izleri
vardır. Hamur incedir; kahverengi ve siyah özlüdür.

2

3

o

5

10cm

~

Çizim 5: AD 19 açması;

güneybatı

adak çukurunda ele geçirilen şişe parçaları

1- AD 19.72 ve 184.
Şişe parçası (Troya BS formu). Çark yapımı. Yüzey dışta kırmızı astarlı; içte yalın ve gri
renklidir. Dış yüzey açkılıdır, Hamur incedir; dışta açık kırmızı, içte koyu gri renklidir.
2- AC-AD 19. 186.
Şişe boyun parçası. Çark yapımı. Yüzey kırmızı astarlı ve açkılıdır. Hamur ince ve açık kahverengidir.

3- AD 19. 184.
Şişe parçası. EI yapımı. Yüzey dışta siyah ve açkılıdır; içte gri renklidir ve iyi düzeltilmemiş
tir. Hamur ince ve gri renklidir. Gövdenin karşılıklı iki tarafında çizi bezerne olarak haç
motifi vardır.
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Resim 1: Küllüoba, güneyden

Resim 2: U9 açması, anatoprak içine açılmış silolar
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Resim 3: U9 açması, geçiş evresi

binası

Resim 4: AC 19-20 açmaları; megaronlar, güneybatıdan
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Resim 5: AC 19-20 açmaları; megaronlar kuzeyden

Resim 6: AC 19-20 açmaları; çöp ve adak çukurları

Resim 7: AC 19-20 açmaları; megaron güney duvarı ve geç IT 3 mezarı

Resim 8: A E 19 açması
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Resim 9: AD 19 açması; güneybatı adak çukuru buluntuları

Resim 10: Troya A2 tabakaları
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1997 EXCAVATIONS AT HACINERİ
Gil STEIN*

Introduction
The sixth field season of the Northwestern University salvage excavations
at Hacınebi Tepe, Birecik district, Şanlıurfa province took from July 15-August
26, 1997, directed by Gil Stein. The project staff consisted of: Marta Ameri,
Adnan Baysal, Bünhan Bengi, Lauren Bigelow, Kenneth Boden, Dr.Christopher
Edens (Assistant Director), Julie Pearce Edens, Zafer Görür, Nicola Laneri,
Katherine May, Dr.Augusta Mc Mahon (Assistant Director), Dr.Naomi Miller,
Rana Ozbal, J.Paul Pressley, Paola Purgsley, Clemens Reichel, Mark Schwartz,
Dr.Sharon Steadman, Katherine Untch, Jason Ur, and Yeliz Yakupoğlu, A team
of 43 workers from the village of Uğurcuk assisted the project staff in the excavation and artifact processing activities.
The excavations were funded with support from the National Endowment
for the Humanities, the National Science Foundation, The National Geographic
Society, the Kress Foundation, the American Research Institute in Turkey
(ARIT), and the generosity of private donors. We wish to express our appreciation to the Ministry of Culture's Directorate of Monuments and Museums for
permission to conduct this research, and most specifical1y, to Mr.Mehmet Onal
(Gaziantep Museum), who served as the Directorate's representative on site. We
also acknowledge Mr.Kemal Işık, the Muhtar of Uğurcuk village, for his hospitality and support. We owe a special debt to Mr.Sahir Tahtacı of the Birecik
Dam Construction project for his wil1ingness to provide earthmoving equip- .
ment fr the backfilling of the site at the conclusion of excavations. Final1y, we
thank Mr.Eyüp Bucak, director of the Şanlıurfa Museum, without whose administrative assistance the excavations and study season would not have been possible.
Site Description, Chronology, and 1997 Research Goals
HacınebiTepe is a 3.3 ha. moundon the bluffs overlooking the east bank
of the Euphrates river, 5 km. north of the modern town of Birecik in Şanlıurfa
province (Figure: 1). The site lies on the main riverine trade route linking
Anatolia with Syria and Mesopotamia. Six seasons of exeavation (1992-1997)
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at Hacınebi have investigated the indigenous Late Chalcolithic societies ın
southeast Anatolia and the organization of their interaction with Uruk
Mesopotamia during the fourth millennium BC (Stein and Mısır 1994a, 1994b,
1995, 1996; Stein, Bembeck et aL. 1996; Stein, Edens, et aL. 1996; Stein, Boden,
et aL. 1997). The Late Chalcolithic occupation of the site dates to approximately 4100-3300 BC based on calibrated radiocarbon dates and ceramic parallels
with other sites (figures 2,3; table 1). Stratigraphy and associated ceramics
allow us to subdivide the Late Chalcolithic occupation into an earlier Phase A,
which has early forms of Local Anatolian Late Chalcolithic ceramics, and a
later phase B .Late Chalcolithic phase A marks the earliest occupation of
Hacınebi, and directly overlies sterile gravels or bedrock. Phase B1 has Iate
forms of Local Anatolian Late Chalcolithic ceramics, while phase B2 has both
Iate Local ceramics and Mesopotamian ceramics dating to the later part of the
Middle Uruk period. Phases A and B 1 at Hacınebi are often called respectively
the "early pre-contact" and "Iate pre-contact" phases, while B2 is termed the
"contact phase" to emphasize the appearance of evidence for interısive interaction with southem Mesopotamia.
The previous five seasons of excavations had exposed approximately
1400 m2 of the site in 18 tranches, spread out over three main parts of the site
(Figure: 1). This work had removed the overlying Achaemenid/Hellenistic
deposits, Early Bronze i burial areas, and broad areas of the contact phase B2
settlement, thereby exposing the top of the underlyirıg Iate pre-contact phase Bl
occupation. The early fourth millennium pre-contact phases B 1 and A-and the
indigenous culture they represent-remain poorly understood, not only at
Hacınebi, but in southeast Anatolia and north Syria in general (Frangipane
1993). For this reason, the 1997 field season at Hacınebi focused on these phases, with four main goals:
1) clarification of the relationship between the Iate pre-contact phase BI
and the early pre-contact phase A;
2) broad horizontal exposures of the early pre-contact phase A occupation
in three spatially distinct parts of the site in order to recover a representative
sample of economic, architectural, and ceramic data from this time period:
3) collection of radiocarbon samples from the pre-contact phases in order
to complete the absolute chronology for the Late Chalcolithic at Hacınebi; and
4) exeavation of stratigraphic soundings down to sterile deposits at the
base of the site in order to complete the stratigraphic sequence and confirm that
phase A did in fact comprise the earliest occupational phase at the site.
The 1997 fieldwork continued in six tranches where previous excavations
had reached the top of pre-contact occupations in the north, south, and west
parts of the site: areaA (operations 4 and 14), area B (operations 11 and 12) and
area C (operations 5 and 16). Late pre-contact phase Bl deposits were removed
in all tranches, exposing approximately 500 m2 of the early pre-contact phase
A settlement. The results showed significant architectural/functional variation
among the three areas, while also documenting significant diachronic change in
these aspects of pre-contact settlement organization at Hacınebi.
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AreaA
Area A at the northeast corner of the site has the broadest horizontal exposures, with ca. 600 m2 of Late Chalcolithic deposits exposed from 1992 to
1996. These earlier seasons of exeavation had reached Iate pre-eontact phase B1
deposits, most notably the large stone platform 137 in op. 4 and its two associated terraces (Stein, Bernbeck, et aL. 1996; Stein, Boden, et aL. 1997).
Excavations in 1997 focused on contiguous operations 4 and 14 since these
were the trenches with the earliest exposures in the northern part of the mound.
Stone platform 137 in operation 4 was left in place, due to its massiye size and
historical importance. In the large open area to the north and east of the platform, a series of thick ash and trash deposits also dating to phase B 1 covered
the western edges of the terraces and overlay the eompaet sloping outdoor surface on which the platform was built. Excavations defined the surface and
retaining walls at the north, west, and south edges of terrace 119 in op. 14. The
terrace followed the eroded northeast slope of the mound, partially overlying
and slightly cutting into the underlying wash layers and phase A arehitecture.
Three phase A building levels were identified in operations 4/14. The
upperrnost level was a series of three edjaeent mud brick buildings aligned in a
row oriented NNW-SSE (Figure: 4). The eroded wall tops of these buildings
were sealed by wash deposits, suggesting that this particular area remained
unused for a significant period of time (possibly 50- 100 years?) between the
abondonment of the phase A struetures and the construction of the platform-and
terraee complex in the Iate pre-eontact phase B 1.
The three mudbrick struetures can be securely dated by their associated
eeramics to early precontaet phase A. This row of buildings a stood at what was
apparently the eastern edge of the mound even in the early 4th millennium. To
the west they were bounded by an open area with a compact mud surface; the
presence of a hearth suggests that this might have been a large courtyard or
plaza rather than a street. Although the three structures were not built as a single planned unit, they were all oceupied contemporaneously for an extended
period and underwent several major remodelings.
Based on the architecture and comparison with the central structure (see
below) the northerrı structure appears to have been a smaIl house. Heat reddened/hardened bricks and numerous collapsed burned roof beams indicate that
the north structure was destroyed by fire, in which the upper floor eollapsed
down onto the ground floor. The house yielded almost no artifacts, suggesting
that the occupants had time to collect their belongings and flee.
The ground plan of the well preserved central structure was completely
exposed, providing the best example of phase A domestic architecture at
Hacınebi. This mudbrick structure with stone foundations remained unburned,
with some walls preserved as high as 1.71 m, despite the fire damage to. the
northern and southern structures to either side of it. The layout, corıstruction,
and contents suggest that this was a small house, measuring 8.6. (N.S) by 8 m.
(E-W). In its original form, the structure consisted of three parallel room s with
interior dimensions of 2x6.5 m. The doors were placed at the west end of each
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room, giying access to the open area or plaza to the west. The central room in
this house may have been a courtyard flanked by roofed rooms to the north and
south; ground stone artifacts and large storage jars suggest that it may have been
an open air food preparation area.
The three-roomed central structure underwent several remodelings. In the
first of these, the southemmost room was subdivided into two long, narrow
rooms by the construction of waIl 188. The structure was then finished with a
thick layer of plaster that extended across to include the adjacent southem structure as welL. The funetion of the two narrow rooms remains unclear due to the
absence of in situ deposits. However, ash deposits in the rooms yielded a ceramie open faeed copper mold, a crucibli with slag, and a smaIl flat piece of copper, suggesting that metal working activities took place either in or near the
house. In the final remodeling of this structure, the two doorways on the west
side were bloeked up with stones and bricks. At this point, access to the house
must have shifted to the east side, presumably through a doorway in the poorly
preserved waIl 206. After this, the house was abandoned.
Although only part of the southem strueture was exposed in op. 4. it clearly differs from the northem two houses in construetion technique and room orientation. The preserved portion of the strueture eontains two rooms-a square
room to the west and a reetangular room to the east-with two doorways in the
shared waIl between them. The doors frame a mud brick eolumn with a square
cross-section, The interior and exterior waIls of the strueture were plastered
white, and aniche was eonstrueted in its northem waIl 236. The floors of both
rooms were plastered. Set into the plaster floor of the westem room was a eireular hearth with ash deposits. Seven spindle whorls were found in these two
smaIl rooms. The funetion of this strueture remains unclear, but the contrast
between it and the adjaeent houses suggest that the south building might have
served some non-domestie purpose. The building was destroyed by fire, and
was fiIled with large amounts of ash and bumt beams.
Beneath the south strueture in operation 4 was an earIier phase A building
level. This eonsisted of massiye unworked limestone foundation waIls 1.8 m.
wide, forming two smaIl square rooms. A trash pit (locus 276) eut into the floor
of this building yielded a rectangular carved stamp seal of reddish brown stone,
depieting a eervid, a bird, and an anthropomorphic figure holding a maee
(HNI5690; Figures: 5, lOB).
The earliest sampled oecupational levels in area A underIine this large
stone building. These deposits were sampled in a smaIl 2.7 x 1.3 m. sounding
along the west baulk of operation 14. The limited amounts of eeramics reeovered from the sounding are consistend with a Late Chalcolithie phase A date for
the earliest stratigraphieaIly decomented oeeupation of the site. This earliest
building level was eonstrueted on sterile silts and gravel 6.5 m. below the
mound surface.
AreaB
Area B at the southeast eomer of the mound eomprised operations
2,7,11,12, and 13, for a total exposure of ca. 450 mı. Excavations in 1994-96
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had located a massiye niched and buttressed stone enclosure wall 3 m. thick and
preserved to a height of over 3.3 m. in operations 11,12, and 13 (see Stein
1997:100-101; Stein, Boden, et aL. 1996:89-92). This wall was initially constructed in phase A and continued in use throughout the Late Chalcolithic occupation of the site. Excavations in 1997 focused on contiguous operations II and
12, in order to recover as large a sample as possible from pre-contact phases Bl
and A in the areas both inside and outside the enclosure wall.
The uppermost building level investigated in op. II in 1997 consisted of
the large mud brick and stone platform 121, constructed inside the stone enclosure wall 68/101 at the beginning of Iate pre-contact phase BL. The platform
extended into the north and east baulks; however the exposed portions in operation II measured at least 5.6 m. (NNW-SSE) by 5 m. (ENE- WSW). The mudbrick and stone platform was preserved to a height of three m. A large foundation of unworked limestone provided a level base for the 1.5 m. tall mud brick
superstructure. This superstructure appears to have been repaired or remodeled,
as evidenced by the difference between the rectangular (60 x 32 x 10 cm) bricks
of the bottom four courses and the square (32x32xlO cm) bricks of the upper
five courses. Although the function of platform 121 remains unknown, it resembles the comtemporaneous stone platform 137 at the north end of the site. In
both areas, the construction of large scale platforms and/or terraces form the
earliestphase Bl architectural levels.
The phase A enclosure wall itself was built entirely above ground, with no
evidence for a foundation trench. The line of the wall was traced for at least 20 m.,
running NNW clear across operations II and 13. The east face of the wall has
a series of niches and buttresses 2 m. wide and 1 m deep that begin 2 m. above
the base of the wall. The west or outer face of the enclosure wall (in adjacent
operation 12) lacked these features. This suggests that Local Anatolian architectural practices in the early fourth millennium differed from the southem
Mesopotamian convention in which niches and buttresses were generally
placed on the exterior face of a wall. The construction of this monumental
enclosure wall marked a significant break with the underlying, earliest phase A
building level in op.l I.
The enclosure wall overlay a series of compact wash and ash lenses that
sealed off the earliest phase A building level in operation 11-a group of 4-5
mudbrick walled rooms (Figure: 6). The rooms run beneath the enclosure wall
and as a result were only partially exposed; however their simplicity and
domestic character are clear. The rooms were irregularly shaped rather than rectilinear. Trash deposits associated with this building level yielded a copper pin
(HN 17153-Figure 14:E), one of the earliest metal artifacts from the site. These
apparently demostic structures were constructed directıyon sterile gravels.
The 1997 excavations in adjacent operation 12 exposed the area outside
and to the west of the enclosure wall in operation lL. Earlier work in operation
12 had recovered the remains of an area of Early Bronze Age I (EB-I; ca, 31002900 BC) pits and burielas dug into the sloping erosion layer that sealed off the
Late Chalcolithic settlement (Stein 1998); Stein, Boden, et al 1997). Three additional EB-I pits were excavated in 1997. The EB-I pits cut down through the
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erosion layer that marked the post-Chalcolithic abandonment of the site, and cut
into the underlying contact phase B2 building level. These deposits overlie what
is apparently the uppermost Iate pre-contact phase Bl building level-a series of
poorly preserved eroded mubrick walls forming a smail room in the southwest
part of the trench. The floor of this room was elean, indicating that the structure,
presumably a smail house, was peacefully abandoned.
Beneath this was evidence for four main building levels dating to the
early pre-corıtact phase A. The most significant of these was outdoor surface
260 and its associated pyrotechnic features. At this point, operation 12 seems to
have been used as an outdoor industrial area with no evidence for mud brick
buildings. Instead, eleven post holes and four larger pits (ioci 258, 259, 265,
273) were cut into surface 260. The pits were roughly 65 cm. in diameter and
35-45 cm. deep. They were filled with large amounts of ash and charcoal and
show ed signs of heat reddening on their walls. Two had ash disposal areas
immediately adjacent. Pit 258 contained crucible fragments, vitrified slag, and
a smail piece of copper, suggesting that these were smail, open smelting furnaces. The pits and their contents provide the first in situ evidence for early precontact phase A copper production at Hacmebi.
Underlying this industrial area was the first phase A building level associated with the construction and use of the massiye stone enelosure wall 68/101.
A large pise or packed mud platform measuring at least 9 m. (E-W) by 5 m (NS) was built against the west face of the enelosure wall. To strengthen the platform, flat-Iying logs were set between layers of pise , while large amounts of
chaff and fine limestone chips were mixed in with the mud. The function of this
platform remains unelear.
Beneath the platform and the stone enelosure wall was the earliest level
of phase A architecture inoperation 12. This consisted of a set of 3 simple stone
wall foundations constructed directly on top of sterile gravels. Two of the walls
(292 and 194) were aligned roughly in parallel, and may from a street that continues east into the adjacent operation 11. To the south of this street, fragmentary cross-wall 290 abutted wall 292, forming a possible room to the west and
an open courtyard area to the east. In this latter area, ash deposits and abasalt
milling stone fragmentwere found. These appear to be hause remains.
Taken together, the excavations in operations 11 and 12 completed the
stratigraphic sequence for area B down to sterile gravels. The evidence for monumental architecture, internal functional differantiation, and probable specialization in the productionofhigh value craft goodsmade ofsmelted copper in
the 'earlypre-contact phaseA areall consistent with the evidence from other
partsof the site for the loealdevelopment of social complexity at the endof the
5th millennium BC... ' .
.
Area C "
In area C atthe west.end of the site, the 199Texcavations continuedin
adjacent operations·.Sarid.16,comprising anexposure.()f·2,OOm2.f\1l deposits . .
excavated in 1997 dated to the 4th millennium Be. Thesequence shows great
continuity from the early pre-coritact phase A into the Iate pre-contact phase Bl.
The latest Chalcolithic deposits were intrusive contact phase B2 pits 165 and
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173 at the north end of operation 16. The pits yielded a mix of both local and
Uruk pottery, and most notably,a beautifully carved bone stamp seal in the
shape of o lion with a complex geometric seaIing motif on the reverse
(HNI4420-Pigures: 7, 8, lüA).
The Uruk pits cut into trash and wash deposits inside and around smallscale stone architecture apparently dating to phase Bl. This architecture consists of several superimposed building levels of narrow-walled structures that
appear to have been houses, based on their associated cooking installations and
intra-mural infant jar burials cut into the plastered floors of the rooms and coutryard. The courtyard had a small raised stone platform in it, built up against the
standing walls of earIier phase A architecture. Trash deposits in the courtyard
yielded large amounts of ceramics and bone, and a two-sided sub-rectangular
fIat limestone stamp seal, with crudely carved curviIinear designs of each surface, and a partial drill hole on its side (Figure: lüD).
The Iate pre-contact phase Bl domestic architecture was built up against
earIier architecture dating to the early pre-contact phase A.Three distinct phase
A building levels were identifield in operations 5/16. The uppermost of these
consists of three buildings-two double roomed structures with narrow, stone
built storerooms and a third, associated mud brick house with a small courtyard
(Figure: 9). This building level underwent a series of building and remodeling
episodes, reflecting long-term use of these structures. The two stone buildings
are closely similar; each had walls ca. 8-1.1 m. thick of unworked limestone,
preserved to heights of about 1 m. with no signs of doors or windows. Normally
this would suggest that these are subterranean foundations; however, the presence of clear floor surfaces along the base of the wall exteriors confirms that the
stone waIls were, in fact, above ground. The west building (Figure 9: rooms A, B)
was built first, and the slightly smaIler east building (Figure 9: rooms C,D) was
constructed shortly afterwards. Each building comprised two adjacent long narrow rooms 7 m. (NNW-SSE) by 1.7 m. (WSW-ENE) with compact mud plastered floors. These rooms were in most cases later divided in half by the construction of mudbrick internal waIls. The function of the two stone buildings
remains unc1ear. The long narrow room s, lack of doors, and absence of artifacts
on the floors of rooms A-D makes it difficult to determine the function of the
east and west stone buildings; however, their dimensions are consistent with
what one would expect for store rooms. A cerramic tuyere or blowpipe used in
copper smelting was found in the c1eaning of waIl 45 on the west stone structure; this suggests that metaIlurgical activities. were carried out here at some
point during this building level. The third building in this level was a smaIl
courtyard house built up against the south waIl (45) of the west stone building.
The house had at least one room opening into a narrow cobbled coutyard containing a large basalt grinding stone. An open area lay to the west of the house,
and may have been used fore cooking.
The stone buildings were built over and incorporated the reddish mud
brick waIls of an earIier building level, alsa dating tophase A. The orientation
and .layout of these mudbrick rooms differ markedly from the groundplans of
the stone buildings above them. These structures, mostly preserved in the eastern half of operations 5 and 16, were c1early domestic; they have narrow mud
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brick walls, and three or four room s and a courtyard with domestic floor features such as hearths and ash pits. Inside one of these rooms to the east of wall
48, excavations in 1994 had recovered evidence for metallurgy in the form of a
copper chisel and a ceramic open faced easting mold. In the earliest stages of
this mudbrick house, a drainage system composed of 13 fitted ceramic cylinders
was set into the gravel floor to remove water from inside the courtyard. This is
the only example of such a drainage system known from Hacınebi.
The mudbrick houses overlie the earliest phase A building level in area Ca series of stone lined rectangular bins, basins, and plastered ovens set into
gravel outdoor surfaces in the west half of operation 5. These appear to be small
scale storage and cooking facilities associated with (unexposed) domestic structures. One or twopoorlyunderstood stone walls also apparently date to this
building level. Thesematbe related to the earliest phase A building level in
area. C. This building level.overlies sterilegraveIs.
OveralL, the 1997 excavatiorıs.in areaCrecovered a long occupational
sequence with at least three distinct building Ievels daıing to phase A. These
show great iiıternal corıtinuities in the reuse arid modifaciton of walls from one
building level to the next, notonly within phase A, but also between precontact
phases A and B ı. Although domestic .structures were present throughout the
sequence, in the uppermost phase Abuildirı:g levelwe do see evidence for additional functions in this part of the site, if the interpretation of room s A-D storerooms is correct.
Conservation and Laboratory Work
In addition to excavations, several projects of artifact conservation,
chipped stone analysis, ceramic analysis, and archaeobotanical sample processing were also conducted in the 1997 season. Conservation and stabilization
activities at Hacınebi were conducted by Ms. Katharine Untch, assisted by
Ms.Katherine May. Conservation activities focused on seals and sealings, metal
artifacts, and ceramics, Dr.Augusta Mc.Mahon completed her in-field analysis
of the Achaemenid/Hellenistic pottery, recording material from all secure stratigraphic contexts, and compiling a study collection of diagnostic types from this
period. Dr.Naomi Miller continued with her archaeobotanical analyses, processing over 100 flotation samples to recover carbonized plant remains from
Late Chalcolithic phase A and Bl contexts.
Dr.Christopher Edens continued with his analysis of the excavated
chipped stone artifacts (C.Edens 1996,1997), with the 10.500 lithics recorded
from July through October 1997, the total analyzed sample now consists of
24.000 pieces of chipped stone, of which about 3000 are blades and retouched
tools. This forms the largest analyzed corpus to date of Late Chalcolithic
chipped stone from 4th millennium BC greater Mesopotamia. .Julie Pearce
Edens and Kenneth Boden continued their typological and technological analyses ofthe Late Chalcolithic ceramics (Boden 1997, J .Edens 1996, Pearce Edens
1997), assisted by Bünhan Bengi, Necola Laneri, and Yeliz Yakupoğlu.
Analyses of phase A ceramics have identified a number of forms that are diagnostic of the early pre-corıtact phase (Figure: 11). The 1997 effort coded over
4.000 diagnostic sherds, approximately 1.00 of these belonging to phase A. This
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number brings the total sample analyzed to date to ..about 27.000 diagnostic
sherds, all from excavated contexts. Finally, Dr.Hadi Ozbal continued his laboratory analyses of the Late Chalcolithic copper artifacts and copper production
debris from the site (Özbal 1996, 1997), in collaboration with Bryan Earl and
Meike Adriaens.
Conclusions
The 1997 season of exeavation at Hacınebi provedid significant information about the chronology and economic organization of the local Anatolian cultures of the Taurus piedmont zone in the early fourth millennium BC. We have
now exposed ca. 600 m2 of early pre-contact phase A deposits from three distinct areas of the site. This consitutes the largest available sample of material
from this time period and culturaltradition .in.southeastAnatolia. As such, the
phase A and Bl exposures providea valuable baseline for comparison with the
later contact period of interısive interaction with Uruk Mesopotamia in the rnid.
Iate fourth millennium.
Excavations reached sterile deposits in all three exeavation areas, confirrningthat phase A'is the earliest stratigraphically documented occupation of
the site. We have evidence for a surprisingly long phase A sequence with multiple building levels: The earliest levels-those constructed directly on sterile
gravels or bedrock-seem to be simple, smaIl scale residences. The succeeding
building levels show evidence for inercasing monumentality, changes in the
activities practiced in each area, and increasing functional differentiation within the site over the course of phase A. Large scale building activities continue
and even increase in the Iate pre-contact phase BI with the constuction of terraces and large stone and mudbrick platforms in both the north and south parts
of the settlement.
The 1997 excavations and artifact analyses have also contributed to our
understanding of craft productionat Hacınebi-specificallycopper metallurgy,
stone tool manufacture, and ceramic production. Most notably, the four smelting pits outside the massiye enclosure wall at the south end of the site provide
our first in situ evidence for copper production in a specialized industrial area
at the site. lt is dear that sophisticated indigenous tradition of copper metal urgy flourished at Hacınebi in the pre-contact period, and was probably oneof the
main factors attracting Mesopotamian traders and colonists to the site in the
subsequent contact phase B2.
In addition to the evidence on craft production for metals, lithics, and
ceramics, the 1997 season recovered important data on seals and sealings from
all phases of the Late Chalcolithic sequence (for Uruk and local glyptic material recovered in earlier seasons, see Pittman 1996a, 1996b). We now have evidence for a great deal of variability in the styles of pre-contact phase A stamp
seals, ranging from extremely elaborate und finely carved examples with animal and anthropomorphic motifs on fine siltstone down to crudely carved geometric designs on limestone seals. The more elaborate seals show clear stylistic
connections to the broader sealing tradition of the Local Late Chalcolithic cultures of Southeast Anatolia, north Syria, and the North Mesopotamian Jazirah.
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the local sealing technology even during the period of intensive contact with
Middle Uruk Mesopotamia in phase -B2.
With the recovery of chronological, economic, architectural and glptic
data from three broad horizontal exposures of early pre-contact deposits at
Hacınebi, we have documented the full Late Chalcolithic stratigraphic sequence
(phases B2, B ı ,A) down to sterile deposits in a spatially representative sample
from 4.2 percent of the site's surface area. The ı 997 season marks the completion of the exeavation phase of the Hacınebi project. After consultation with the
General Directorate of Monuments and Museums, the three main exeavation
areas were partially backfilled, leaving only the monumental stone architecture
visible for future study. All excavated materials have been transported to
Şanlıurfa, where they will be fully documented in the next 2-3 field seasons for
the preparation of a final publication on the Hacınebi excavations.
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Table 1:

HN#

J 1824

Beta no.
113704
113705
113706
113707
113708
ı 13709
113710
113712
ı 13713
113714
113716
113717
113718

locus
146
176
133
230
242
237
249
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170
276
258
265
199

Uncalib. BP
4580+/-100
5300+/-70
5370+/-80
4840+/-60
4840+/-60
4890+/-70
4940+/-80
5050+/-80
4800+/-80
4690+/-80
5 i 30+/-100
4770+/-60
4850+/-60
Calib. BC (1 sigma prob)
3495-3445 (.68 prob.)
4235-4000 (.68 prob.)
4330-4080 (.68 prob.)
3675-3625 (.68 prob.)
3675-3625 (.68 prob.)
3735-3640 (.68 prob.)
3790-3650 (.68 prob.)
3960-3760 (.68 prob.)
3660-35 i O (.68 prob.)
3620-3575 (.68 prob.)
4000-3795 (.68 prob.)
3640-35 i 0(.68 prob.)
3685-3630 (.68 prob.)

Calib, BC (2 sigma prob.)
3625-3565 (.95 prob.)
4325-3970 (.95 prob.)
4355-3990 (.95 prob.)
3735-35 i 0(.95 prob.)
3735-3510 (.95 prob.)
3795-3610 (.95 prob.)
3945-3625 (.95 prob.)
3990-3665 (.95 prob.)
3735-3365 (.95 prob.)
3650-3325 (.95 prob.)
4160-3700 (.95 prob.)
3665-3370 (.95 prob.)
3760-3515 (.95 prob.)

1997 Calibrated C14 samples - Pre-Contact Phases

Comments
lot
Large trash deposil
263
ash lens
318
trash w/ sıamp seal
196
1100r
469
collapse and wash
474
476 foundation trench Ior platforrr
root" collapse
484
stone depot phase
271
storıe depot phase floor
271
pit
522
smelting pit
516
sınelting pit
525
ash dep-central house
387

Hacınebi

1997 calibrated radiocarbon sample dates-pre-contact phases A and Bl

op.
14
ı i
16
4
4
4
4
16
16
4
12
12
14

Table 1:
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HACINEBI TEPE
Birecik, Turkey
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Figure 1: Topographic map of Hacınebi Tepe, showing main exeavation areas
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Figure 5: Rectangular stone stamp seal with cervid, bird, and anthropomorphic motifs.
Phase A. HN 15670: (Operation 4 locus 276: lot 522)
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Figure 6: Area B: Operation ll-earliest phase A
domestic architecture constructed on sterile
gravels
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Figure 7:Bone stamp seal carved in the shape of a recumbant
lion-obverse, HN 14420: (op. 16locus 133 lot 193)

Figure 8: Bone stamp seal carved in the shape of a recumbant
lion-geometric sealing motif on reverse. HN 14420:
(op, 1610cus 133 lot 193)
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Figure 9: Area c: phase A stone architecture-two stone buildings with long,
narrow rooms possibly used elir large scale storage .
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ıo:

Late Chalcolithic seals and seal impressions
A. HN 14420 üp. 1610cus 133 lot 193. Carved bone stamp seal in the shape of alion, with
geometric motif on sealing surface. Drilled on side. Late Chalcolithic Phase B2.
B. HN 15690 üp. 410cus 276 lot 522. Stamp seaI. Reddish-brown siltstone (?) with cervid,
avain, and anthropomorphic motifs. DriIled on side. Late Chalcolithic Phase A.
C. HN 15224 üp. 16 locus 179 lot 269. Incised Iimestone stamp seal with Iinear motif.
Partially drilled on side. Late Chalcolithic Phase Bl (?).
D. HN 14431 üp. 16 locus 133 lot 196. Incised Iimestone stamp seal with curvilinear
designs on obverse and reverse. Partially drilled on side, Late Chalcolithic Phase Bl (?)
E. HN 14977 üp. 4 locus 248 lot 489. Unbaked cIay stamp seal impression. Late
Chalcolithic Phase A(?).
F. HN 14650 üp. 5 locus 198 lot 361. Unbaked cIay stamp seal impression. Late
Chalcolithic Phase A.
G. HN 15265 üp. 16 locus 178 lot 280. Unbaked cIay stamp seal impression. String
impressions on reverse. Late Chalcolithic Phase Bl (?).
H. HN 14419 üp. 16 locus 135 lot 194. Unbaked cIay stamp seal impression. Late
Chalcolithic Phase BL.

Figure ll: Phase A ceramics
A. DR 97:156 Form J32; üp.4 Loc.180 Lot424, HN 5986:2; Rim diam.=14 cm; sandy
with occasionallime gravel; pale yellow.
B. DR 97:557 Form J34.1; üp.4 Loc.l71 Lot392, HN 5615:10; Rim diam.=14 cm; sandy
Iime present; burnished buff slip exterior.
C. DR 97:547 Form B38; Op.Il Loc.202 Lot371, HN 16763:21; Rim diam.=35 cm; vegetal and gravel incIusions, Iime present; burnished gray surfaces.
1). DR 97:551 Form B39; üp.14 Loc.162 Lot376, HN 16308:27; Rim diam.=21 cm; vegetal and sand incIusions, burnished exterior surface; red brown surfaces.
E. DR 97:71 Form J50; üp.14 Loc.178 Lot331, HN 14573:1; Rim diam.=15 cm; vegetal
and gravel incIusions; burnished red ware,
F. DR 97:109 Form J19; üp.5 Loc.173 Lot362, HN 14861; Rim diam.=29 cm; vegetal and
gravel incIusions: orange buff surfaces.
G. DR 97:554 Form B39; Op.ll Loc.202 Lot371 , HN 16763:26; Rim diam.=24 cm; vegetal incIusions, gravel present; burnished gray surfaces.
H. DR 97:540 Form B93; Op.Ll Loc.202 Lot371 , HN 16766:222; Rim diam.=22 cm; vegetal and sand incIusions, Iime present; orange surfaces, incised potter's mark exterior.
i. DR 97:534 Form B31; Op.ll Loc.175Lot393, HN 15544:3; Rim diam.=24 cm; sand,
Iime present; gray surfaces.
J. DR 97:544 Form B38; Op.ll Loc.202 Lot371, HN 16763:25; Rim diam.=32 cm; vegetal and gravel inclusions, Iime present; brownish buff surfaces.
K. DR 97:553 Form B39; üp.14 Loc.162 Lot323, HN 14554:11 Rim diam.=27 cm; vegetal and gravel inclusions, Iime present; burnished with roughly smoothed band below
rim exterior, yellow exterior, orange interior surfaces, incised potter's mark.
L. DR 97:526 Form B75; Op.Ll Loc.202 Lot371, HN 16763:19; Rim diam.=28 cm; vegetal incIusions, san d and gravel present; burnished exterior below carination, gray surfaces.
M. DR 97:555Form B65; op.ıı Loc.202 Lot371, HN 1463:22; Rim diam.=28 cm; vegetal
incIusions, gravel present; gray surfaces
N. Form J94; üp. 14 Loc.191 Lot 362, HN 15465; Rim diam.e 14 cm; vegetal and gravel incIusions; buff surfaces, sooted base
Ü. DR 97:560 Form J78.1; Op.Ll Loc.202 Lot 371, HN 16766:255; Rim diam.e 13 cm,
vegetal incIusions, gravel present; yellow surfaces.
P. DR 97:541 Form B93; üp.ll Loc.202 Lot 371, HN 16763:16; Rim diam,e 16 cm, vegetal and sand inclusions, Iime present; orange buff surfaces.
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EXCAVATIONS AT SOS HÖYÜK, 1997
Antonio SAGONA *
Mustafa ERKMEN
Claudia SAGONA

During the fourth season at Sos Höyük excavations continued in three
broad areas.
The Summit

Investigations into the Medieval period were restricted to a relatively
small area im M 14. A hard earthen surface contained a number of in situ vessels within a charcoal-rich matrix that produced a reading of 1190+/-70 BP.
Pottery spread across this surface includes typical crisp ware jars that are often
smoke blackened and decorated with an incised design of horizontals and festoons. Bold furrows and impressions are also typical of this period.
The most important feature to emerge from excavations in trenches K12,
K13 and K14, located at the western edge of the summit, was another entrance
to the Post-Achaemenid structure. A stretch of paving stones defined the edge
of a wall built of neatly set mud bricks (40x40xlO cm.) preserved to a height of
three courses. A deposit consisting of a feeding bottle, egg shells, a sheep phalange and a few smal1 animal bones were found in a small pit cit into the floor
of the room. For the time being, the exact significance of this activi~y escapes us.
The Northern Slope

The transition between the Iron Age and Late Bronze Age was the focus
of operations on the northerrı slope in trenches L16 c and L16 d. At the end of
the last season, a burnt Early Iron Age 'room was exposed in L16 d. The westem end of this room was uncovered this year in the contiguous trench, L16c.
Below the earliest plaster suıface of this room lay a burnt, ashy and bone-rich
deposit that was deepest in the northern half of the trench. Beneath the layer of
bone material an uneven crudely plastered surface with clear reed impressions
*

Prof.Dr.Antonio SAGONA, School of FineArts, Classical Studies and Archaeology old Pathology,
Floor South The University of Melbourne, Parkuille, Victoria 3052, AVUSTRALYA
Mustafa ERKMEN, Müze Müdürü, ERZURUM
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extended across the trench. Two samples of charcoal collected above this reedimpressed suıface produced a calibrated date range of 1520-1215 BC and 16751395 BC. Beneath this crude floor lay a slightly dished earth surface baked and
beaten extremely hard from use, and bearing a series of postholes. This floor
produced a date of 1975-1525 BC (Beta 107923).

The Lower Northeastern Operation
Thirteen circular, plaster-lined pits were defined in the eastem end of the
lower operations. In profile most of the pits had steeply converging sides and
fIat bases, and several had evidence of multiple replastering around the base. Pit
9 provided large fragment of a comb-stamped Trialeti vessel and also produced
two dates: a charcoal sample collected from the top (Beta 107916) yielded a calibrated date range of 1645-1380 and 1335-1330 BC, whereas the lowest
deposits were dated to 1760-1440 BC (Beta 107914).
A burial of the Trialeti tradition was uncovered in Trench M15d. Only part
of the shaft was dug and measures 2.50 x 1.45 m across the top-the rest is
embedded in the south section. Two stones 30x30 cm marked the approximate
centre of the skeleton dated to 2575-2300 BC. The lower arms were crossed and
İn their correct anatomical position, and deliberately placed to the east of the
rest of the body, which are large disarticulated. A black jar with a crude incised
design of hanging triangles filled with white paste and a white shell ring were
found near the skeleton.
Below this deposit of pits was an Early Trans-Caucasian or Kura-Araxes
burial (Burial 3). A simple pit, sub-ovoid in plan, the grave measured 180x180 cm.
at its widest points. Significantly, it was positioned immediately beneath another burial exposed a year ear1ier, which with grave goods of the Trialeti tradition.
Indeed, the Kura-Araxes burial appears to have been disturbed when Trialeti
one was dug. The skeleton of the Kura-Araxes burial was in a flexed position.
Three grave goods accompanied the deceased: a black bumished bowl placed
under the hip and two rings manufactured from shell. Analysis of the human
bone produced a calibrated date range of 2560-2525 BC and 2500-2195 BC.
Excavations continued along the northern sector of the circular structure
whose surface was uncovered last year. Our investigations showed that this seetor of the wall was cut in the course of building activity during the Early Bronze
Age. Three building levels with hard-packed plaster suıfaces were discemed,
slumping towards the east. We did not reach the floor of the circular structure,
but eight courses of the wall were exposed. At present its function is still
.
unclear.
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1997 SALVAGE EXCAVATIONS AT TİLBEŞ HÖYÜK
1997 TİLBEŞ HÖYÜK KURTARMA KAZISI
iesüs GILFUENSANTA*
Mitchell S. ROTHMAN
Eyüp BUCAK

Türkçe Özet
Jspanyol-Çek ve Türklerden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleşti
rilen Birecik Barajı bölgesindeki 1997 sezonu araştırması Tilbeş Höyük yerleşimine odaklanan arkeolojik bir kurtarma projesidir. Tüm proje Tilmusa/Apamea'nın akropolü, Tilöbür ve Tilvez yerleşimlerindeki çalışmayı kapsamaktadır.
Proje, bu bölgede daha önceden hakkında çok az şey bilinen çeşitli dönemler
için yeni bilgiler ortaya çıkarmıştır. En Erken Bronz çağı veya diğer deyişle
"Post Uruk-Küsü" veya "Kurban V Dönemi", Tilbeş yerleşirnindeki en ilginç İs
kanlardan birisidir. Çağdaş küçük bir iskan da komşu Tilvez yerleşiminde keş
fedilmiştir. Tilbeş Höyük'te 1997 ydında gerçekleştirilen geniş açmalar, zengin
ve geniş bir geç üçüncü bin/erken ikinci bin iskanı olduğunu ispat etmiştir. Bazıları, komşu Yakın Doğu bölgelerinde meydana gelen köklü iklimsel değişime
bağlı olarak bir nüfus artışının ve büyük bir politik kompleksliğin meydana gelmiş olabileceğini önermektedir. Tilbeş ve Tirmusa, ayrıca bölgesel Geç Demir
çağ tabakalanma{ar açısından da önemlidir.

introduction, Background, and Site Deseription
The salvage excavations at Tilbeş Höyük, Birecik district, Şanlmrfa, continued for a second season İn August-September 1997 under the administrative
directian of Eyüp Bucak, Director of the Urfa Museum, and Jesus Gil
Fuensanta, on be half the Spanish Arclıaeological Mission to Turkey. Dur
[998/99 field co-director, Mitchell S.Rotlıman (Widener University,
Jesüs GIL FUENSANTA, Misi6nArqueolôgica Espafiola cn Turquıa-Proyecto Tilbeş, c!urra, 13,5°Cl. E-28004 Madrid, İSPANYA
Mitchell S,ROTHMAN, College of Arts and Seiences. Social $cience DİYision, Widener Unİyer~ity,
Chesler PA 19013-5792 (USA),ABD
Eyüp BUCAK, Müze Müdürlüğü, ŞANLIURFA
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Pennsylvania, USA) was not present in the field during 1997, but contributed to
this report. The project staff consisted of: Romualdo Seva Roman (University
of Alicante-technical advicer), Ben Cookson (draughtsman), Petr Charvat
(Oriental Istitute, Prague-archaeologist and draughtsman), Eloy Algorri
(Spanish Archaeological Mission to Turkey-architect), Alicia Diaz (University
of Alicante) Vidal Ferrero (University of Alicante), Ted Lagro (Dutch
Historical-Archaeological Institute, Istanbul), Constanza Barbara Segovia
(restorator), Gian Luca Groccella (University of Catania), Sergio Llorens
(University of Alicante) and Mehmet Ali Yılmaz (Dutch HistoricalArchaeological Institute, Istanbul-restorator asistant).
The Spanish Archaeological Mission in Turkey is under the patronage of
University of Alicante, receiving sponsorship from the General Direction of
Cultural and Scientific Relations of the Spanish Foreign Ministry. Our research
received funds from financial institutions such as CAM, Caja Murcia, and a few
private donors. Our most sineere thanks to the General Department of
Antiquities and Excavations of the Turkish Republic and its director for their
help in making our work possible. Thanks also for the co-operation and invaluable aid given by the Spanish Embassy at Ankara and the Turkish Embassy in
Spain, and all other persons involved in our activities. We also gratefully
acknowledge Sayit Ahmet and Mustafa Akba and their family for their hospitality and help in conducting excavations at Tilbeş. Thanks for the assistance
given by Mehmet Reşit Balıkçıoğlu and Hüsnü Unalan from the Urfa Museum.
Hakan Kale took care of the Turkish translation of the summary.
Tilbeş, on the Urfa bank of the Euphrates/Fırat River, is going to be flooded by the waters of the Birecik Dam early in the year 2000, according to project engineers. This site has remains that will add data for answering a number
of interesting culture-historical questions, mostly to do with the Early Bronze
Age.
Our project has as its main focus the third millenium, the period after
early states and the first true cities originated in southern Mesopotamia (Uruk
period in South, Late Chalcolithic in the northern regions). In the Iate fourth
millenium B.C.some scholars propose that these developing Southern cultures
expanded into the North seeking raw materials. This time of increasing cultural contact is usually seen as a period of increasing social compexity in the
North. Some (e.g., AIgaze 1993, versus) argue that it is period of cultural domination by the South. Others (Fuenstanta 1995) point to the complexity of socalled Pre-Contact Late Chalcolithic levels at sites like Hacınebi (stein et al
1996, 1998) nearby Tilbeş. Arslantepe (Frangipane 1993) upstream, Tell Brak
(Oates and Oates 1997) across the border in Syria, and Tepe Gawra (Rothman
1994, in press) in Northern Iraq. Many of those researchers who postulate an
Uruk expansion also postulate an abandonment after a proposed collapse of the
Uruk trading/control system in the North.
Tilbeş Höyük is especially important, because it offers a window onto that
post-Uruk period and potentially apoint of comparison with Iate fourth millenium B.C.Hacınebi. Tilbeş appears to have considerable post-Uruk deposits,
especially it may be among the best samples in this area of the earliest Early
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Bronze Age or Kurban V cultural phase, which is little known elsewhere. AIso
apparently present at Tilbeş Höyük are some Late Chalcolithic materials,
whether of the Contact or Pre-Contact Period should be clear in 1998 or 1999.
In addition to the Early Bronze I and Late Chalcolithic material, levels of
EBIII and IV are certainly represented at the site. These are periods of true
urban growth in Eastem Turkey. AIso, at the end of third miIlenium an apparent series of destructions and "missing cultures" along the Eastern
Mediterranean and Near East has been explained by Weiss (1993) as the result
of a dramatic elimatic change. The elimatic change altered the flow rates of
major rivers and lead to drought over large areas. This, in turn, may have
changed local economic strategies and the relations between mobile herders and
settled farmers. Excavations at Tilbeş should shed some light on whether there
was a change in this part of the Euphrates Basin.
Later first miIlennium B .C.remains are also of cultural importance
because good in-context archaeological remains of the sequence of middle first
millennium B.C.occupations are scarce in the Birecik area. As it is historicaIly
known, the area around Tilbeş had a strategic importance for the HelIenistic
conquest at the end of fourth century B.C.
In short, Tilbeş has a rich cultural sequence and its place on the Euphrates
communication and trade route makes it a potentiaIly very important site.

Results of 1997 Excavations
The work of the season at Tilbeş was focused on the investigation of the
presumed pre-HeIlenistic cultures and the Early Bronze Age levels. SmaIl to
medium treches were opened in four areas of the mound: the investigation of
the area of the gradual southem slope of the mound (around the 1996 tranches
E4A and E4b), exeavation of squares along the sharp westem slope facing the
Euphrates (around 1996 area A-2abc) and several smaIl test trenches on the
northem (area B) and eastem (area D) slopes of the mound. A couple of smaIl
test squares were dug in the fIat around the main mound to see if there was a
lower town and what periods and functions remains might represent.
The following sections deseribe the cultural occupations and data recovered in
1997.

Seleucid/Roman and Medieval Occupations
Remains of the Islamir Period were discovered in three areas of Tilbeş
Höyük: in the northem slope (area B)1, on the southem edge of the mound (area E)
and off the mound (area F). The 1997 exeavation confırmed an occupation during
the XIII century AD, and a possible earlier, XII century settlement. The most recent
occupation phase, Marnluk, was found in a very eroded state of preservation in
northem area without elear architecture. The contexts of Islamic material from areas
E and Fare associated with smaIl buildings of a presumably domestic character.
The architectural features belonging to the Roman and HelIenistic periods
are very badly disturbed. Areas A and E yielded several stone waIls that may be
dated to between the ıst and 3rd centuries A.D.Several Parthian glazed ware fragments appeared in the pit 632 (trench E4A/E8) in a difficult to define context.
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Helienistic deposits were found generally in the upper part of the mound. The
remains appear to have both industrial and domestic components, but are badly disturbed. Several clay paques depicting Anahita, the Persian goddess of waters and
fertility, were found in different contexts. One very large pit cuts the deposits in
squares E4A, E3, and E8, which mostly appear to be Early Bronze Age in date.
The Mid First Millennium B.C .Occupation
Remains of the middle part of the lst millennium B.C.were recovered on
the western side (area A) and the top of the southerrı slope (area E). The material appears to be mostly of end of IVth century BC in date. Remains were
found in association with floors with fallen burrıt mudbrick fragments and ash,
and in some storage pits or silos. Whole buildings were not recovered.
Finds include a horseman figurine (cf.figure 9B), associated with
Achaemenid Period graves and a large jar in situ, locus 142A (cf.figures 8,9A)
that yielded a buried adolescent with two bronze bracelets on the ankles, oriented E-NE. The buried pot can be dated to the end of Vth century BC. In the
same sector A, remains of metallurgical activity were found.
Middle Bron:e Age Material
The primary clear evidence of Middle Bronze presence on Tilbeş in 1997 is a
tomb cut down into square E8. The burial consisted of a big stone cist and contains
skeletons of multiple individuals. A series of adult skulls were placed on a shelf on
the southern side. The tomb was not compeletly excavated, as it was found three days
before the end of the season. This MB tomb may be related to a grave placed at the
same level half a meter to the west, recoverd in 1996.To date, there are not buildings
of clearly middle Bronze date from Tilbeş, especial1y not of MBII, which the grave
goods appear to be. There also appeared out of primary context in the northern slope
(area B) two bird-head idols (TB97ü7 and TB9706)1 of Middle Bronze.
The EBIV/III Occupation
The mejority of the 10 plus meters of occupation on Tilbeş Höyük is of
Early Bronze date. Because of the quality of preservation, it may be possible to
define subtle changes in the settlement of these periods. Clearly, a significant
EBI occupation is found at Tilbeş. The presence of EBU awaits further exeavation and analysis.During 1997 season work continued along the sharp western
slope (in the formerly explored areas A2a, A2b and A2c) The presumed "big terracing wall" found during 1996 was followed to the South. The opening of
trenches in the AE sector on the western slope had as goal the exposure of this
(terracing?) wall exposed during 19962 • The most recent occupation at AE1
(ı)

(2)

Tosimilar findings at the nearby Horum cf. C.Marro, A.Tibet, R.Ergeç, "Horum Höyük i 996
Çalışmaları", XIX (i) Kazı Sonuçları Toplantısı (1998), pp.257, 266. Fig. 8. Arecent monographical
study on those figurines type was performed by Llvl.Gonzalez Salazar, "Dos figuril1as zoomorfas halladas en Tilbeş Höyük-Birecik (Şanlıurfa, Turgufa). Continuidad de tradiciones en el ambito del
Eufrates turco durante el il mi!enio a.C.", in Orient Express (1998/3), Paris.
Cf. Jesıis Gil Fuensanta, Adnan Mısır, "Excavations at Tilbeş Höyük: The i 996 Season", XIX.! Kazı
Sonuçları Toplantısı (ı 998), figs., 7-8.
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yielded EB IVb materials, ineluding grinding stone fragments and slag. Late
EBIV elay figurines depicting female fertility godesses appeared in this sector.
Toward the east along the southern slope, area E4A, remains of the foundations of buildings of EBIV date were found. The building had a long stone
wall running in the trenches E8 and E4a and parallel to it was anather stone wall
not bonded into the first walL. Perhaps, it is anather terracing wall. Large quantities of animal bones (especially caprids) and sherds were found, but none in
primary contexts associated with floors of the buildings. In this tertiary fill
layer, 3 complete pots and same painted sherds of the karababa painted wares
were recovered.
In the fill of the western part of the trench E4A appeared a fragmented
animal elay figurine, a female goddess figurine, and two tokens. In the SW portion of E4A, we found a series of raund elay lined cavities, which appear to be
the bottom of pits used to place large jars.
In the small eleanings of the southernrnost part of the southern slope,
trenches E4B, EFI, E7, E2, Elü. the 1997 excavations eleared a series of eroded floors, and mudbrick collapse.
The Early Bronze Age i Occupation
EBA I levels were reached at the bottom of southern slope of the mound,
trench E4b. There appeared several eroded mudbrick walls which seem to
sketch a room or building. We did not dig into this context, and the erosional fill
or slope wash made starting out the large numbers of sherds difficult. In that
area one of the most interesting finds was a cylinder seal impression on a EB
sherd depicting a human body surrounded by lugged pots. it was out of context,
and wash probably part of a wash layer.
Analyses and Conservation Program
During 1997 we continued our laboratory analyses centered on pottery,
lithic tools, botanial remains, metals, and conservation of artifacts. University
of Alicante is doing detailed analysis of pottery-making technology, under the
auspices of Romualdo Seva. Constanza Barbara Segovia continued the archeological conservation, asisted by Mehmet Ali Yılmaz. In the field, the conservator's program was mainly focused on the removal of the first millennium
B.C.burial, which was safely transported to the Urfa Museum to be exibited in
the future.
Conclusions
The excavations performed during 1997 confirmed the presence in the
mound of Islamic, Roman, Seleucid-Hellenistic, and Early Bronze occupations.
Based on the work in 1997, we are now able in the 1998 and 1999 seasons to make detailed studies of the periods of greatest importance on the
mound.
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Figure 3: Late EB Structures for storage-sized jars. Trench E4A

Figure 4: Early MB sherd with red-fingerprints Locus 630, Trench E8
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Figure 5: Early MB bird idols from Area B

Figure 6: Seat impression from Locus 632
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Figure 7: Early Achaemenid silo/locus 130 at
Trench A4/A2a

Figure 8: Achaemenid tomb 132 at A6 and
adjacentfeatures
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Figure 9: Cylindrical jar (9A) associated to tomb 132 at A6

Figure 10: Horsemen-clay figurine associated to tomb 132 at A6
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HORUM HÖVÜK 1997 ÇALIŞMALARI
Aksel TİBET*
Catherine MARRO
Rifat ERGEÇ

Horum Höyük'te, Gaziantep Müzesi Müdürlüğü'yle ortaklaşa sürdürülen
kurtarma kazıları 1997 yılında 2 Ey1ÜI-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiril
miştir. Catherine Marro ve Aksel Tibet' in sorumluluğundaki bilimsel heyet dohız kişiden oluşmaktaydı:..Kemal Sertok (Gaziantep Müzesi), Füsun Aktaş (ar. keolog-çizimci, Istanbul Universitesi), Sandrine Bennardin (arkeolog, Paris i
Universitesi), Jean-François Bernard (topograf-mimar, FransızAnadoluAraştır
maları Enstitüsü), Julien Bousac (arkeolog-fotoğrafçı), Fakir Cavlun (mimar,
Istanbul Teknik Universitesi), Alain Gaulon (arkeolog, Paris i Universitesi),
Eric Jean (arkeolog, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) ve Yasemin Y ıl
maz (arkeolog, Istanbul Universitesi)ı.
Horum Höyük (Resim: 1; Çizim: 1) kazılarının dört yıllık (1996-1999) bir
kurtarma programı çerçevesinde yürütüldüğünü anımsatalım. Belkıs Köyü yakınlarında yapımı sürdürülmekte olan Birecik Barajı'nın 1999 yılının ikinci yarısında tamamlanmasıyla, Fırat Vadi si 'nin Birecik'in kuzeyinde kalan kesiminin büyük bir bölümü sular altında kalacaktır. Höyükteki kurtarma çalışmaları
nın 1996' da gerçekleştirilen jlk kampanyası sonucunda başlıca üç döneme ait
kalıntılar açığa çıkarılmıştı: Ozellikle A açmasında iyi korunmuş olan bir Ortaçağ katı; B açmasında ortaya çıkarılan ikinci binyılın ikinci çeyreğine tarihlendirilen (üTÇ/STÇ)2 bir nekropol; daha çok D açmasında izlenebilen beşinci
bin/dördüncü binyıl başlarına (Erken ve Orta Kalkolitik) ait kalıntılar. Horum
Höyük'teki çalışmalar, Kuzey Suriye ve Anadolu'da karmaşık toplumsal örgüt-

*

(I)

(2)

Aksel TİBET, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Yayın Sorumlusu, Nuru Ziya Sok. No 22,
80072, Beyoğlu-ISTANBUL. E-posta: archeo@altern.org
Dr. Catherine MARRO, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Nuru Ziya Sk.
No: 22,80072, Beyoğlu ISTANBUL .
Dr. Rifat ERGEÇ, Müze Müdürü, GAZIANTEP
Katkı ve yardımları için R. Ergeç ve K. Sertok'a teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. Kazıyı
ziyaret ederek bilgilerini bizden esirgemeyen Bertille Lyonnnet (CNRS, UPR 193) ve Catherine
Kuzucuoğlu'rıa (CNRS, URA 141) teşekkür ederiz. Seramik levhalarının çizimini gerçekleştiren
Sayın Ayşe Ozkarı'a da teşekkürlerimiz sonsuzdur.
..
Anadolu için Son Tunç çağı 'nın başlangıcı Hitit Eski Krallığı 'nın kuruluşuyla (M.O. ca. 1650) belirlendiğinden, Horum Höyük Nekropolü için yapılan geçici tarihlerne, onu Orta Tunç sonu ile Son
Tunç'un başı arasında bir yere yerleştirir. Ele geçen seramik malzeme üzerinde yapılacak daha kapsamlı bir çalışma, bir metreyi aşkın bir dolguya sahip olan söz konusu nekropolün kullanım süresinin
muhtemelen daha kesin bir biçimde belirlenmesine olanak verecektir.
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...

lerin ve devletin ortayaçıkışıyla ilişkili olarak,M.Ö. birinci binyıldan önceki
arkeolojik kültürlerin incelenmesi üzerine odaklanan bir sorunsal çerçevesinde
yürütülmektedir.
J. J 997 ÇALIŞMALARININ AMAÇLARı

1996'daki sonuçlardan yolaçıkılarak 1997'de belli başlı beş hedef belir.
- Mümkün olduğırtaktirde A ve B açmalarındaki Ortaçağ ve OTÇ/STÇ
tabakalarının birbirleriyle ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla A açmasında kazıya..devam edilmesi.
•
..
.
.
- Höyükteki tabakalaşmayı tümüyle saptama amacını taşıyan stratigrafik
sondajda (B açmasırçalışmalara devam edilmesi.
- Baçmasında saptanan OTÇ/STÇ nekropolünün batıya doğru devam
edip etmediğininanlaşılması amacıyla B açmasının hemen batısına yeni bir açmanın (F açmasıfaçılması;'
'..
- Daçmasındaaçığaçıkanlan Erken ve Orta Kalkolitik çağı çöpçukuruyla (D 0012) çağdaş mimari kalıntılarm araştmlmasıv
.
.
- 1996 saptanan Fırat suları altındaki kalıntıların rölövelerinin çıkarılması.
lendi:

' . '

'

. '

2. ELDE EDİLEN İLK SONUÇLAR
1997 çalışmalarında altı açmada kazı yapıldı (Çizim: 2). Bunlardan dördü 1996 yılında açılmıştı (A, B, D ve E), ikisi bu yıl açıldı (F ve G). C açmasında 1997' de çalışılmadı.

2.I.

Ortaçağ ve

Geç Roma Dönemi

A açmasında 1997'de sürdürdüğümüzçalışmalar, höyükteki Ortaçağ yerleşmesi üzerine yeni bilgiler sağladı (Çizim: 3). 1996'da kısmen açığa çıkarılan
kuzey yapısının (A 0088), sandığımizdan daha gelişmiş bir mimariye sahip olduğu anlaşıldı: 1996' da iki odası (A 0029 ve A 0030) temizlenen bu yapının doğusunda taş döşeli bir avlu ortaya çıktı. Geçen yıl yapının doğu duvarındaki kapı açıklığının (A 0031) eşi ği olarak yorumladığımız taşın aslında, taş döşeli avludan A 0031 kapısına çıkan iki basamaklı bir merdivenin üst basamağı olduğu
anlaşıldı. Avlu da, güney duvarındaki bir kapıyla, doğu-batı yönünde uzanan ve
höyuk yamacındaki erozyon nedeniyle bugün büyük ölçüde tahrip olmuş bir sokağa (A 0090) açılıyordu. Sokağın güneyinde, kuzeydeki avlunun tam karşısın
da, ona bakışımlı bir biçimde konumlanmış benzer bir başka avlunun (A 0061)
yer alması dikkat çekicidir. Bu durum, şimdiye kadar açığa çıkarılan mimari kaIıntılann, kendiliğinden gelişen köysel nitelikli bir yerleşmeye değil, aksine bilinçli bir şekilde belli bir plana göre inşa edilmiş ve bir tür şehireilik kaygısı ortaya koyan bir yerleşmeye ait olduğunu göstermektedir. A 0061 avlusu, sokağın
güneyinde yer alan bir yapıyla (A 0089) ilişkilidir. Yapıya ait duvar izlerinin açmanın güneyinde (kazı alanının dışında) açık bir şekilde görülmesine karşın,
herhalde kalıntıların bu kesimde yüzeye çok yakın olması nedeniyle, duvarlar
açmanın içerisinde korunmamıştı.
A 0088 ve A 0089 yapılarının kesin işlevleri henüz daha bilinmemektedir.
Ancak, güney yapısının avlu döşemesinin üzerinde, girişin hemen yanı başında,
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taşınabilir

bir pres olarak yorumlanabilecek dikdörtgen prizma biçiminde bir taş
blok ele geçti (Resim: 2). Doğrudan döşeme üzerine yerleştirilmiş olan taş kaldı
rıldığında, arka yüzünde birtakım şekillerin kazınmış olduğu görüldü (Çizim: 4).
Bu da, taşın in situ olarak ele geçmediğini akla getirmektedir. gOx30x2ü cm. boyutlarındaki bu taşın üst yüzünün bir yarısında kabaca çember biçiminde sığ bir
oluk kazınmış ve bu oluk, kısa bir kanalla, diğer yarıdaki derin bir hazneye bağ
lanmıştı. Böylelikle, sığ oluğun çevrelediği yüzeyde ezilen ya da kesilen bir şey
den akan sıvı, haznede toplanıyordu. Aslında bu düzenek, Doğu Akdeniz'de ve
Anadolu'da (Diler, 1994, 1995) birçok örneği bilinen antik çağ üzüm ya da zeytin preslerine çok yakından benzemektedir. Ancak, günümüze ulaşan antik preslerin genelde doğrudan anakayaya oyulmuş, büyük boyutlu örnekler olmasına
karşın bazı taşınabilir pres yatakları da bilinmektedir (Diler, 1994: 507; Şekil: 11).
Bu nedenle, Horum Höyük'teki örneği, bu tür taşınabilir bir pres olarak değerlen
dirmek mümkün görünmektedir.
Horum Höyük'teki Ortaçağ yerleşmesinin günümüze genelde kötü durumda ulaşmış olmasına karşın, oldukça önemli olduğu gözlemlenmektedir.
Gerçekten de 1997'de açılan F ve G açmaları da dahilolmak üzere tüm açmalarda bu döneme ait kalıntılara rastlandı. Orneğin B açmasının hemen batısında
yer alan F açmasında, Ortaçağ'a tarihlenebilecek belli bir plan vermeyen çok
kötü durumda birtakım duvar kalıntılarının yanı sıra, açmanın kuzeybatı köşe
sinde, üst üste inşa edilmiş iki siIo ortaya çıkarıldı. Erozyon nedeniyle silolar
büyük ölçüde tahrip olmuştu. Etrafı alçak bir taş duvarla çevrili ve İçi toprak sı
valı olan alttaki silo (F 0012/16) harap olup, içi toprakla dolduktan sonra, bunun üzerine yeni bir silo (F 0013) inşa edilmişti. Yeni silonun ilginç bir özelliği de, tabanındaki bir deliğin alta yerleştirilmiş büyükçe bir küpe açılmasıydı.
G açmasında ise, Ortaçağ yerleşmesine ait doğu-batı yönünde uzanan tek bir
duvar (G 0009) ortaya çıkarıldı. Oldukça iri taşlardan yapılmış olan bu duvarla
ilişkili olabilecek başka bir kalıntıya henüz rastlanmadı. B açmasında 1997'de
yürütülen çalışmalar sonucunda.jki yandan duvarlarla çevrili, taş döşemeli bir
teras ortaya çıkarıldı (Bkz.2.2). ITÇ dolgusundan daha aşağıda yer almalarına
karşın Ortaçağ' a tarihlenen bu kalıntılar höyük yamacındaki toprak kayması nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuştu.
Horum Höyük'teki Ortaçağ yerleşmesi,tüm açmalarda.bu tabaka içinde bol miktarda elegeçen Sgraffiato Ware olarak bilinen yeşil-sarı sırh seramik
sayesinde 12.-13. yüzyıla tarihlenmektedir (Çizim: ll). Buseramik türü iyi piş
miş kırmızı hamurludur. Beyaz astar üzerine sandan kahverengi ve yeşile kadar
değişen renklerde bir sır uygulanmıştır. Derin tabaklar ve kaseler en sık rastlanan biçimlerdir. Sır sürüldükten sonra ince bir uçla kazınarak kenarları vurgulanan motifler bitkiseldir ve genelde ışınsal bir düzene göre yerleştirilmiştir. Bu
seramik türü tüm Doğu Akdeniz'de yaygındır (Tömöry, 1977: 30); Kıbrıs'ta
(Boas, 1944), Antakya'da (Pringle, 1986), Kilikya ve Kuzey Suriye'de yerel
atölyelerde üretilmiştir. Horum Höyük'teki örneklerin de yerel üretim olabileceğini akla getiren bazı ipuçları vardır. Bunların en önemlisi, höyük üzerindeki
akıntı toprak içinde ele geçen, üzerine sır damlamış bir üçayak parçasıdır
(Çizirn: 11/7). Bilindiği gibi bu üçayaklar, kapların fırında pişirilirkerı birbirine
değmesini önlemek için destek olarak kullanılıyordu. Aynı yönde diğer bir bulgu da, gerek höyük üzerinde, gerek yakın çevresinde bu tür sgraffiato parçalarına son derece bol miktarda rastlanmasıdır. Ancak, fırınlar ya da pişme hatasın221
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12.-13. yüzyıla tarihlenen Horum Höyük'teki Ortaçağ yerleşmesi Birecik
bölgesinin Haçlı egemenliğinde olduğu ve Urfa Kontluğu'na bağlı bulunduğu
bir döneme rastlamaktadır. Gerçekten de, Horum' da o dönemde yaşayanlar arasında Hıristiyanların bulunduğunu ortaya koyan bazı veriler ele geçmiştir. Bunlar arasında,I 996' da A açmasında ele geçen küçük bir bronz haç (Marro et alii,
1997: 7/1; 1998: Çizim: 7) ve 1997'de bulunan dört yanında birer haç motifi kazılı bir mimari blok (Çizim: 5; Resim: 3) sayılabilir. Höyüğün eteğinde Fırat sularının içinde ele geçen söz konusu blok, in situ değildi. Ikinci bir yontma işle
mi sonucu haç motiflerinin üst kısmının kesilmiş olması da blokun devşirme
olarak kullanılmış olduğunu göstermektedir. Yine de, böyle bir blokun mevcudiyeti, Horum Höyük'te anıtsal nitelikte bir dinsel mimarinin bulunduğuna işa
ret etmektedir.
Horum Höyük'te bugüne kadar gerçekleştirilen kazılarda kesin olarak
Geç Roma/Erken Bizans Dönemi 'ne tarihlenebilecek mimari tabakalara rastlanmamıştır. Bu durum söz konusu tabakalara henüz daha ulaşılmamış olmayla ya
da bunların Ortaçağ yapıları tarafından tümüyle yokedilmiş olmasıyla açıklana
bilir. A açmasında, Ortaçağ yapılarının altında, birbirleriyle ilişkisi pek iyi anlaşılmayan son derece kötü durumda bazı kalıntılar ortaya çıktı. A 0088'in altında,
kuzey-güney yönünde birbirine koşut uzanan ve yapım tekniğine bakıldığında
(son derece sert bir türharçla birbirine tutturulmuş moloz taşlar) Geç. Roma Dönemi'ne ait oldukları düşünülebilecek iki kalın duvar bulunuyordu. Ote yandan,
A açmasının doğukesiminde, A 0088 ve A 0089'un altında, kuzey-güney doğ
rultusunda uzanan dikdörtgenplanlı uzunca bir yapının kalıntılarına rastlandı.
Söz konusu duvarlarla ve yapıyla ilişkili olarak ele geçen seramik (Çizim: 12/2,
4-6), ilk incelemelere görebutarihlerneyi destekleyecek nitelikte görünmektedir.
Ne var ki, bu mimarikatın daha geç bir dönemde açılmış birçok çukur tarafın
dan tahrip edilmiş olmasıtemkinli olmayı gerektirmektedir. A 0088'in altında ortaya çıkarılan duvarların bir konut için fazlaca kalın olması cı ,20 m. - 1,70 m.),
bunların savunma amaçlıbir düzeneğe ait olabileceğini akla getirmektedir, Aslında bu durum, 1996'daöne sürdüğümüz,höyüğün tepesinde, Roma ımparator
luğu'nun doğu limesi üzerinde yer alan küçük bir kalenin bulunabileceği varsayımıyla çelişmemektedir. Bu varsayım doğrulandığı takdirde, Catherine AbadieReynal tarafından kazısıgerçekleştirilen 8 km. daha güneydeki Zeugma kentiyle ilişkili olarak, yörenin Roma Dönemi'ndeki durumunun aydınlatılmasına yardımcı olacak ilginç veriler sağlayacaktır. Ustelik Horum Höyük'teki Roma varlığı bu kale ile sınırlıdeğildir. Höyüğün yakın çevresinde yer alan bahçelerde bu
döneme ait sayısız mimariblok yüzeyde görülmekte, köylüler toprağısürdükle
ri vakit yeryerbazımozaiklere rastladıklarını söylemektedir'. Ote yandan,
1997' de yapılan çalışrnalar, Fırat taşkınlarına karşı höyüğün korunması amacıy
la bu dönemde kimiönlemler alınmış olduğunu gösterdi. Nitekim,D. açmasın
da gerçekleştirilen derinsondajda,Pırattarafından. iyiceaşındırılmış biristinat
duvarınınkalıntılan(PQ022).·.ortaya.çıkarıldı(Çizim:l0;Resim:
8).Alt•. fIOlö-.
·sen'e(l0400/6000? B.P.Yait kalınbiralüvyondolgusuna yaslanan buduvar,
. höyüğün Erken Kalkolitik'ten başlayarak üzerinde oluştuğu alüvyal terasın ır
mak tarafından aşmdınlmasmı önlemek için inşa edilmiştir. Duvarla ilişkili dol222

guda ele geçen seramik, bu düzenlemenin Geç Roma Dönemi'nde, M.S. 5.-6.
yüzyılda yapıldığını göstermektedir.
Irmakla ilişkili olarak, Fırat'ın alçaldığı günlerde, höyüğün hemen eteğin
de, suyun içinde görülen bazı taş dizilerinden söz etmek gerekmektedir.
i 996' da bunların bir Roma yoluna ait olabileceği düşünülmüştü. Ancak,
1997' de ayrıntılı bir rölövesi çıkarılıp daha yakından incelendiğinde, birbirlerine yer yer kırlangıç kuyruğu biçimli demir kenetlerle sağlam bir şekilde tutturulmuş büyükçe kesme taş bloklardan oluşan bir platform görünümündeki bu
kalıntıları, ırmak kıyısı boyunca uzanan bir rıhtım olarak yorumlamanın daha
doğru olacağı ortaya çıktı (Çizim: 2, 6). Rıhtımın tarihi şimdilik kesin olarak
saptanamamıştır. Demir kenet kullanımı bu yapının en erken Geç Roma Dönemi'ne ait olabileceğine işaret etmektedir. Ancak, höyükteki önemli Ortaçağ yerleşmesiyle de ilişkili olabilir. Bu kalıntıların varlığı, Horum Höyük'ün bir limanı bulunan, ırmak taşımacılığına açık bir merkez olabileceğini göstermektedir.
2.2. III.- II.

Binyıllar

Horum Höyük'te 1997'de gerçekleştirilen çalışmalar, Klasik Dönem öncesi için, Tunç Çağı ve Kalkolitik üzerine ilginç veriler elde edilmesine olanak
verdi.
Tunç Çağı kalıntıları şimdilik kesin olarak yalnızca B açmasında saptanabildi. Tüm çabalarımızakarşın, üstte ki Ortaçağ kalıntılarının kaldırılması düşü
nülenden daha fazla zaman aldığından F açmasında Orta/Son Tunç seviyesine
- ve B açmasında 1996'da saptanan nekropolün devamına- henüz daha ulaşılamadı. Bununla birlikte çalışmaların sonuna doğru, ulaşmayı amaçladığımız
ikinci bin yapı katının habercisi olabilecek bazı kerpiç duvar izleri açma tabanında görülmeye başlandı (Çizim: 7).
1996' da B açmasında, çalışmaların son günü ortaya çıkarılan birkaç
mezarın -ölü armağanı içermedikleri kontrol edildikten sonra- üzerleri örtülüp kazısı ertesi yıla bırakılmıştı. Ne var ki bu mezarların geçen kış kaçak kazı
lada tahrip edildiğini gördük. Geçen yıl tespit edilen B 0039 mezarı ne yazık ki
rölövesi çıkarılamadan hemen hemen tümüyle yok oldu. Ancak bu mezar, büyük ölçüde .~çmanın batı duvarının içinde yer aldığından, kazı alanının dışında
kalıyordu. Ote yandan, kaçak kazılar sonucu açma duvarında büyük bir oyuk
oluştuğundan, göçük tehlikesini bertaraf etmek için F açmasını 2 m. kadar güneye kaydırmak zorunda kaldık. B 0039 mezarından geriye kalanlar incelendiğinde bunun bir sandık mezar olduğu anlaşıldı. 1996'da yapılan hızlı inceleme
sonucu bu mezarın bir erişkine ait olduğu saptanmıştı. Bu da, geçen yıl öne sürdüğümüz, erişkinlerin sandık mezarlara, çocukların ise bazalt bir ezgi taşıyla
kapatılmış çömleklere gömüldükleri varsayımını doğrular niteliktedir. B açmasının kuzey kesiminde B 0026 ve B 0029duvarlannın kazısı sürdürülerek mezarların içinde yer aldıkları mimari kahntıların niteliği tespit edilebildi. Bu kalıntıların konutlara ait olduğu (B 0026 ve B 0029 duvarları, içinde B 0038 havanının yer aldığı B 004Jyapısının köşesini oluşturmakta) ve terk edildikten
sonranekropol alanı olarak kullanıldığı anlaşıldı. B0039 mezarı kesin olarak B
0043 yapısının tabanı içine kazılmıştı;tabanın üzerindeki B 0033 ve B 0040
çömlek mezarları (B 0040, B 0038. havanının kenarına dayanıyordu) ise ancak
yapının konut olarak kullanımı sona erdiktensonra buraya 'yerleştirilebilrniştir.
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B 0043 yapısı kaldırıldıktan sonra, hiçbir mimari kalıntıyla ilişkisi bulunmayan, çok kötü durumda bir dizi tabana rastlandı. Açmanın güney kesiminde
de benzer bir durum söz konusuydu. Burada taban ya da kullanım yüzeyleriyle
ilişkisi olmayan bazı duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı. B açmasındaki Tunç çağ
dolgularının, özellikle doğu kesiminde, Ortaçağ'da yapılan bazı düzenlemeler
sonucu geniş ölçüde tahrip olduğu anlaşıldı. Ortaçağ'da, eski dolgu kazılarak
taş döşeli bir teras (B 0063) oluşturulmuş; terasın kuzeyine (B 0051) ve batısı
na (B 0056) birer taş duvar inşa edilerek höyük toprağının alçakta kalan bu kesime akması önlenmiştir (Çizim: 8). Terasa güneyden, üst bölümü 1996'da açı
ğa çıkarılan taş döşeli bir rampayla inilmekteydi. Bu duvarlar, aynı doğrultuda
olan ve 1996'da açığa çıkarılan B 0019 ve B 0030 duvarlarının altında yer almaktadır (Marro et alii, 1997: Şekil: 7; 1998: Çizim: 4). Böylelikle, B 0019 ve
B 0030 duvarlarının, B 0051 ve B 0056'nın yeni bir evresi olduğu anlaşılmış,
dolayısıyla bunların da Ortaçağ' a tarihlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Demek ki, B 0019 ve B 0030 duvarları, 1996'da düşündüğümüzün (Marro et alii,
1997: 374; 1998: 256) aksine, bu kesimin Orta/Son Tunç Çağı'nda nekropol
alanı olarak kullanılmasından sonra inşa edilmiştir.
Ortaçağ'da Tunç Çağı dolgusu yaklaşık 1,50 m. derinliğinde kazılarak
gerçekleştirilen bu düzenlemenin yol açtığı tahribata rağmen, açmanın güneybatı köşesinde bir mutfağa ait oldukça iyi durumda kalıntılar ortaya çıkarıldı
(Çizim: 9). Ele geçen çanak çömleğe dayanarak mutfağın Ilk Tunç Çağı'nın son
evresine, Suriye-Levant terminolojisinde ITÇ LV olarak adlandırılan döneme»
ait olduğu saptandı. Mutfağın içinde, atnalı biçiminde, son derece iyi korunmuş
bir çifte ocak (B 0114) bulundu (Resim: 4,5). Biri küçük, biri büyük yanyana
iki ateşliğe sahip bu ocak topraktan yapılmıştı ve üzeri birkaç kez balçıkla sı
vanmıştı. Mutfağın sıkıştırılmış toprak zemini özellikle ocağın çevresinde,
muhtemelen ısının etkisiyle iyi korunmuştu. Ne var ki, gerek daha önce sözünü
ettiğimiz tahribat, gerekse çalışılan alanın darlığı yüzünden, mutfak mekanını
sınırlayan duvarlar sağlıklı bir şekilde saptanamadı. Bununla birlikte, hemen
doğuda yer alan B 0104 ve B 0105 duvarlarının mutfakla bir biçimde ilişkisi olduğunu düşünmek yanlış olmaz.
Bu iki duvarın, açmanın kuzeyinde açığa çıkarılan B 0101 ve B 0078 duvarlarının devamı olup olmadıkları sorgulanabilir. Her ne kadar aynı doğrultuda
olsalar da, bu iki duvar grubunun arasında 1,50 m. ye varan bir seviye farkı bulunmakta.Ancak, B 0104 ve B 0105'in Ortaçağ'da inşa edilen rampanın (B 0055)
altında kaldığı göz önünde tutulursa, bunların üst kısmının rampa inşaatı sırasın
da yıkılmış olabileceği düşünülebilir.
B açmasında 1997'de ele geçen çanakçömleğin önemli bir bölümü, benzerlerine Hammam-et-Turkman'da rastlanan (Curvers, 1988: lev. 126-127/37-51)
birkaç OTÇ parçasının dışında, İTÇIV'e tarihlenmektedir. Burada sunulan seramik buluntuların (Çizim: 12, 13) paralelleri , Kuzey Suriye'de Tabqa Barajı
bölgesindeki Tell Hadidi, Til Barsip, ya da Tişrin Barajı bölgesindeki Tell Qara
Quzaq III, Tell Banat II, Tell Siyuh Fauqani gibi yerlerde bulunmaktadır (Bar(3)

Horum Höyük'ün kültür açısından Doğu Anadolu'dan çok Yukarı Mezopotamya ile ilişkili olduğu
göz önünde bulundurularak, Suriye ve Levant kronolojisinde kullanılan terminolojiye yer verildi.
Mutlak kronolojide ilk Tunç IV (ca. 2250-2000, bkz; Stager, 1992: 40-4I),Anadolu Yukarı Fırat' ının
Ilk Tunç Ille (ca. 2200-2100) ve Orta Tunç I'me (ca. 2100-?) kısmen tekabül etmektedir (Marro,
1997: 45-87; lev. ı 20/tab. 11; Conti ve Persiani, ı 993: 388/tab. 2).
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selona Toplantısı- ve Bertille Lyonnet, sözlü bilgi). Anadolu' da ise bu malzemeye en yakın örnekleri Kurban Höyük III'te görüyoruz. Dönemin en belirleyici
biçimleri arasında Horum' da.iki örneği ele geçen "Hama fincanları"nı sayabiliriz. Bu tür kapların benzerlerine Hama'nın yanı sıra Tell Hadidi.Tell Tawi, Til
Barsip (Dornemann, 1979: Şekil: 17/8, 19, 20; Kampschulte ve Orthmann,
1984: lev. 21/88, 39d; Thureau Dangin ve Dunand, 1936: lev. XX/S, 6, 7 "hypogee"), Tilmen Höyük (Refik Duru, sözlü bilgi), Kurban Höyük III'te (Algaze , 1990: lev. 97/L, Rjve Gedikli "dinsel tören çukurları"nda (Alkım, 1967:
85/8,9) rastlanmaktadır.Ote yandan Horum'da yatay saplı astarlı parçaların yanı sıra, yatay açkı izli metalik seramik (Çizim: 13/4) örneklerine de bol miktarda rastlanmıştır. Bunlar Kurban III (Algaze, 1990: lev. 133/1, L) ya da Tel.l Tawi'deki (Kampschulte ve Orthmann, 1984: lev. 26/209; 27/228) örneklere yakından benzemektedir.
Horum Höyük'te lTÇ IV tabakası, 1996'da gün ışığına çıkarılan nekropolün hemen altında tespit edilmiştir. B 0043 yapısının altında yer alan mimari kalıntıların günümüze çok kötü durumda ulaşmış olması nedeniyle kesin bir şey
söylemek doğru olmasa da, ikinci binyılınikinci çeyreğine tarihlenen bu nekropol ile şimdilik M.O. 2290-2000 yıllarma tarihlediğimizsocaklı mekanın yer al-o
dığı yerleşme arasında, en azından B açmasında. bir kopukluk olduğunu belirtmek pek yanlış olmayacaktır.

2.3. V-IV

Binyıllar

D, E ve G açmalarında beşinci binyıla ve dördüncü binyıl başına tarihlenen bol miktarda seramik (Çizim: 15/2-4; 16; 17/1-9) ve taş (bol çakmaktaşı ve
daha az obsidiyen) malzeme ele geçti. Ne var ki, D 0012 çukurundakiler sayıl
mazsa, bu malzemenin çok önemli bir bölümü in situ değildi ve Fırat tarafından
alt üst edilmiş dolgular içinde yer almaktaydı. 1996' da saptanan kırmızımtrak
renkli D 0004 tabakasının (Marro et alii, 1997: 375; 1998: 258), höyüğün üzerinde oluştuğu allüvyal teras olduğu anlaşıldı. Tabakada, doğalolarak, yüzey dı
şında hiçbir arkeolojik buluntuya rastlanmadı.
D, E ve G açmalarında, yukarıda sözü edilen dönemlerle ilişkili olarak
bugüne kadar tespit edilen yegane arkeolojik kalıntı, kazısına 1996' da başlanan
D 0012 çukurudur (Çizim: 10; Resim: 6). 1997'deki çalışmaların hedeflerinden
biri de bu çukurun dibine erişilmesiydi. Ne yazık ki çapı 3 m. ye yaklaşan bu
devasa çöp çukurunda 3 m. derinliğe inilmesine karşın bu hedefe ulaşılamadı.
Çukurun dolgusunda ele geçen seramiğin büyük bir bölümünü, bitkisel katkılı,
kaba, monokrom Amik D-F tipi mallar oluşturmaktadır. Ancak, bunlar arasın
da, Obeid'den Uruk'a geçiş dönemine özgü D-E evrelerinin seramiği ağır bas(4)
(5)

International Symposium on the Archaeology of the Upper Syrian Euphrates (Tishrin Dam Area):
28-30 Ocak 1998, Barselona Üniversitesi, Eski Yakındoğu Enstitüsü.
Bkz. dipnot 2. Horum Höyük seramiğini birçok açıdan Kurban III seramiğiyle karşılaştırmak
mümkündür. Bununla birlikte, bu karşılaştırmanın III. tabakanın tümünü mü yoksa başlangıcını mı
kapsadığını söylemek için henüz daha erkendir. Horum Höyük'te ele geçen parçalar üzerine yapılan
ilk incelemeler, paralellerin, daha çok "Area A, phase 21"de rastlanan KurbanIII'ün eski evresiyle
(Algaze, 1990: 118; şek. 68) ilişkili olabileceğini göstermiştir. Ancak, Kurban III'ün eski evresinin
rahatlıkla üçüncü binyıl sonuna tarihlenebilmesine karşın, yeni evresinin tarihlernesi hala daha sorun
yaratmaktadır (Algaze, 1990: 386). Ote yandan, arkeolojik belgelerin yetersizliği nedeniyle, gerek
Mezopotamya'da gerek Doğu Anadolu'da ikinci binyılın ilk yarısı için genel bir kronoloji sorunu da
vardır (Curvers, 1988: 413-415; Kepinski-Lecomte , 1995; Gasche et alii, 1998: 92).
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maktadır. Kap biçimleri arasında daha çok küpler ve kaseler çoğunluktadır. Kaselerin bir bölümü, benzerlerine Kuzey Suriye'de Leilan VIb ya da Hammamet-Turkman VA'da (Schwartz, 1988: Şekil: 55/3; Akkermans, 1988: lev. 97/7)
ve Doğu Anadolu'da Norşuntepe XXXVI'da (Gülçur, 1988: lev. 1/7; Hauptmann, 1979: lev. 37/10) rastlanan yalın dudaklı (Çizim: 16/3) tiptedir. Bir bölümünün dudağında ise, Hammam IVc (Akkermans, 1988: lev. 86/209) örneklerinde olduğu gibi, bir kabartı bulunur (Çizim: 16/4-5). Küpler ise başlıca iki tipe ayrılmaktadır. Bazılarının ağız kısmı, Hammam IVB-D'de olduğu gibi (Akkermans, 1988: lev. 79/150-151) hafif dışa dönük ve kabartılıdır (Çizim: 15/24). Bu tip çömlekler Amik Ovası'nda E evresinde (Braidwood ve Braidwood,
i 960: Şekil: 45/37) ve Yukarı Fırat bölgesinde Norşuntepe XXXV ve
XXXVI'da (Gülçur, 1988: lev. 4/3; 15/1) ya da Değirmentepe'de de (Esin et
alii, 1987: lev. 36/ç. 157) görülür. Diğer tipte ise du dak yalın, bazen dik, bazen
dışa dönüktür (Çizim: 17/1). Bunların da benzerlerine Norşuntepe XXXV (Gülçur, 1988: lev. 21110; 15/1; Hauptmann, 1976: lev. 50/13) ya da Tepe Gawra
XVI-XV'te (Tobler, 1950: Şekil: CXXVII150, 163) rastlanır. D 0012 çukurunda ele geçen malzeme arasında, daha az miktarda olsa da, Halaf seramiğine rastlanmaktadır. Bunlar boyalı (Çizim: 17/2-6) ya da boyasız (Çizim: 16/2), tekrenkli ya da çok renkli olabildiğinden, bu seramikle ilişkili tabakayı Geç Halaf
Dönemi 'ne tarihlernek mümkün görünmektedir. Halaf ve Geç Obeid/Erken
Uruk serarniğinin bir arada görülmesi burada belki de bir değil, iki çukur bulunduğunu akla getirmektedir. Şöyle ki, Halaf döneminde açılan ilk çukur dolduktan sonra Obeid'lilerin aynı yere yeni bir çukur açtıkları düşünülebilir. Açma
duvarındaki kesitte çukurun kuzey tarafta çift cidarlı olması bu varsayımı destekleyecek niteliktedir (Resim: 7). Bu devasa çukurun yarıya yakın bir bölümü
batıda açma duvarı içinde kaldığından, 1998 yılında burada yapılacak ayrıntılı
bir tabaka kazısısıyla, çukurun doluş sürecinin kesinlikle tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

D 0012 çukurunda çanak çörnleğin yanı sıra bol miktarda hayvan kemiği
ele geçmiştir. Bunların önemli bir bölümü evcil büyükbaş hayvanlara aittir. Yabandomuzu ve geyik gibi yabanıl hayvan kemiklerine de rastlanmaktadır. Ote
yandan, taş malzeme, özellikle de çakmaktaşı alet ve yongalar, bolluk ve çeşit
lilik bakımından ilginç sonuçlar verebilecek bir bütün oluşturmaktadır. Çukurda ele geçen buluntulardan dikkat çekici bir tanesi de, bir insan ayağını ya da
pabucu betimlediği düşünülen kireçtaşından küçük bir nesnedir (Çizim: 17/10).
Nesnenin üst bölümüne bir çarpı işareti kazınmıştır. Kuzey Suriye' de, Tişrin
bölgesindeki Teli Halula ve Djarf-al-Ahmar'da buna benzer nesneler ele geçmiştir. Teli Halula' da bulunan ayak yaklaşık 35 cm. uzunluğundadır ve üstüne
tek bir çizgi kazınmıştır (Molist, 1996: lev. 2/1). Tell Halula ve Djarf-al-Ahmar'daki ayaklar taştandır ve biri PPNB diğeri PPNA'ya tarihlenen tabakalarda
ele geçmiştir (Molist ve Stordeur, sözlü bilgi). Bu da bir tarihlerne sorunu doğurmaktadır. Nitekim Horum'daki örnek, çok daha yeni bir döneme, Halaf ya
da Geç Obeid/Erken Uruk'a tarihlenen bir dolgudan gelmektedir. Bu ayağın D
0012 çukuru malzemesinin arasına, çukur dışındaki arkeolojik dolgulardan kayarak karıştığı düşünülemez çünkü çukur, hiçbir malzeme içermeyen bir alüvyal dolgu içine kazılmıştır.
D açmasının kuzey kesiminde gerçekleştirilen 6 m. derinliğindeki ve
3xlO m. boyutlarındaki sondaj, D 0012 çukurunu içeren kırmızımtrak renkte
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killi dolgunun oldukça kalın olduğunu gösterdi. Höyük, zaman içinde yavaş yavaş bu alüvyal teras üzerinde oluşmuştu, Sondajda elde edilen kesitlerde, Buzul
Çağı'ndan bu yana, iklim değişikliklerine bağlı olarak Fırat' ın taşkınlarını izlemek mümkün oldu. 1998 yılında yapılması düşünülen jeomoıfolojik araştırma
lar yoluyla, Fırat' ın düzey ve yatak.değişiklikleriyle ilişkili olarak, höyükteki
-özellikle Roma Dönemi'nde ve Ortaçağ'daki- iskan sürecinin anlaşılması
ve tarihlenmesi amaçlanmaktadır. Sondajın batı kesiminde açığa çıkan duvar
kalıntısı, alüvyon dolgusunun akıp gimesine engelolmak için -yukarıda da belirtildiği gibi (§ 2.1)- muhtemelen geç Roma Dönemi'nde inşa edilmiş bir istinat duvarının moloz taşlardan oluşan iç dolgusuna ve dış kaplamasına aittir.
Burada büyük bir olasılıkla anatoprağa ulaşılmıştır.
D 0012 çukuruyla çağdaş Erken ve Orta Kalkolitik yerleşrnesinin, ırmak
tan daha uzaktaki yerlerde, yani höyüğün ortasına doğru daha iyi korunup korunmadığının anlaşılması amacıyla, D açmasının hemen batısında yeni bir açmada (G) çalışmalar başlatıldı. Burada, kötü korunmuş bir Ortaçağ tabakasının
altında, Halaf'la karışık bol miktarda Amik D-E malzemesi ele geçirildi. Ancak
henüz daha D 0012 çukurunun seviyesine inilmedi.
SONUÇ

Her ne kadar gerçek anlamda Erken ve Orta Kalkolitik yerleşme tabakahenüz daha rastlanmadıysa da, D 0012 çukurunun devasa boyutları ve
çok bol malzeme vermesi, bu dönem yerleşmesinin belli bir öneme sahip olduğuna işaret etmektedir. Daha iyi korunmuş kalıntılar ortaya çıkarılması amacıy
la 1998'de höyüğün güney ve kuzey kesimlerinde yeni sondajların açılması düşünülmektedir. Alüvyal teras ile ITÇ IV tabakası arasında kalan arkeolojik dolgunun çok kalın olması (yaklaşık 15 m.), höyüğün Kalkolitik'te ve Ilk Tunç
Çağ' da yoğun iskan gördüğünü düşündürtmektedir,
1998 çalışmaları dört ana eksen doğrultusunda yürütülecektir: 1) Su altın
daki kalıntıların daha kesin bir şekilde saptanıp tarihlenmesi; 2) B açmasındaki
çalışmaların hızlandırılarak höyükteki tabakalaşmanın bir an önce tümüyle saptanması; 3) Orta/Son Tunç nekropolünün F açmasında devam edip etmediğinin
anlaşılması, eğer ediyorsa kazısının gerçekleştirilmesi; 4) Erken ve Orta Kalkolitik mimari kalıntılarının aranması.
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Çizim 9: Horum Höyük. B açması. İTÇ tabakası
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Çizim 10: Horum Höyük. D açması
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Çizim 11: Horum Höyük. Ortaçağ sırlı seramiği (F. Aksaç ve A. Özkan)

234

/

/

vi

l;.)

N

-

-

.'

~':.

i

i

:...:;.:::""

.., .

i

o

"o

•

'.~' '.:~.

:',

.

"

1 2

Jt

ır

3

5

4

!

5

'.:.

' .

; . , . ',0 ~ _',

............

•

•

3

1\\~

•

•

~

.'

.:

~
. '.~.:;l:;..::;.:::
~:;: t

i~-~~

}~

,--------. ---

2

--I

:<.:-,~~~

•••••••

','

~ ~ ~ ~ ~ ~ -"

-

... :....

"LI

i

lOcm.

//

6

.

.. C:::",

~

?]'-' •......

,'

if

i ~i

("

16cm.

20cm.

Çizim 12: Horum Höyük. Geç Roma seramiği (F. Aksaçve A. Özkan

'l 4

'

)

-

--~--

--'

-

'"
,I I ~

.

---? .

?

-

...........• -'--- - -~
..
-.,': '. - -

-

,:",:,~.,.....

,

..

'~"")

i
<-

7

6

5

o

1 2. 3

ı.

-

5 .

,

,>

'

ıücrn.

.-

24cm.

Çizim 13: Horum Höyük. İTÇ LV seramiği (F. Aksaç ve
A.Ozkan)

\.

(----~~

.e .. _

C-~-\~ ~--~ A=-:'J
C:::ZıJJ "

4

17cm.

/

,

':;J_iı=====::'2====<='cm
W
~~;;;;.
/$

--ç:
,
F

,

-

F~~
\~--~-i

~-

..

":-:;?~-"~

.;:: ..

"""'''''''''''1=;r

. . ";.:.•.:j/,.,;{i.~

··::;-.:,,':·.;-=T:-'.....,-77....,...... .............------

17cm

o

ı

2

3

4

IQem

Çizim 14: Horum Höyük. İTÇ LV
seramiği (F. Aksaç ve A.
Özkan)

26cm.

J~
rı~~,-

)--~

"om"

,/ . - . . . . . . . . - , . . .

4

L
'

,
O 1

2 J

"

5

\

,

lOcm."

Çizim 15: Horum Höyük. Kalkolitik çağ seramiği (F. Aksaç
ve A. Ozkan)

236

-...ı

VJ

tv

f Bcm,

~

~
~.

. -: :

'::"k>

--

Çizim 16: Horum Höyük. Kalkolitik
A.Ozkan)

2 3

,

2

5

-:-

,t

'9<mj
(F. Aksaç ve

28cm. '

""

çağ seramiği

i

\~

tt crn

F~O~;::

~!'i;~

"~:~J:.;~~j'

, : v'. .~ ~\/ ,4

: ,

('--~-~.------~
~•.
-~1.·.

~

,-,

,,

- -- -'

-,

"

o

Çizim 17: Horum Höyük. Kalkolitik
A.Ozkan)

,

1

3

4

5

çağ seramiği

2

10

(F. Aksaç ve

1Ocm.

"ı.' ~• .c 8

J$~'~ ~.~

/

..-I~"!t:~e"sL_,~"" -

Resim 1: Horum Höyük.

Kuzeydoğudan bakış

Resim 2: A açması. A 0061 döşemesi üzerinde "pres taşı"

Resim 3: Dört yanı haç motifli
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Resim 4: B açması. İTÇ LV mutfağı ve B0114
çifte ocağı. Güneyden bakış

Resim 5: B açması. B0114 çifte ocağı

Resim 6: D açması. D0012 çukuru.
bakış
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Kuzeydoğudan

Resim 7: D açması. D0012 çukurunun çift cidarı

Resim 8: D açması. Derin sondaj.
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Doğudan bakış

RESEARCH AT TİLBESHAR, 1997
Christine KEPINSKI LECOMTE*
Rifat ERGEÇ

The second season of excayati~os in Tilbeshar toak place in May and
June of 1997, although research had begun at this site with a fiest survey as early
as ı 994.
i would like to take this opportunity to than k the General Directoraıe of
Monumeııts and Museurns for having granted me the authorization to excavate.
i woııld also like to thank Dr. Rifat Ergeç. director of the Gaziantep Museum,
who graciously accepted our eollaboration.
Besides myself and Dr. Rifat Ergeç, our team included Hakkı Alhan, who
represenred the Gaziantep Museum, Serpil Sandakı from Istanbul, JeanFrançois Bernard, arehitect, Laurent Claeys, Eric Jean, Carinoe Jubeau, Alastair
Northedge and Marie-Odile Rousset, aıı of them archaeologists.
As was the case last year, our archaeological activities in 1997 had a double focus; one dealt with the andent periods, mostly the BronzeAges, and the
other with the Medieval ones.
The Medieval City
Within the scope of a study of medieval urbanism, a study thus-far based
on surveys and smaIl soundings, we were able this year to add several building
plans in the southem lower city and to pıot structures to the northeast, outside
the limits of the site properIy speaking.
A brief sounding allawed us to establish that the bridge crossing the
Sajoul" c10seby possessed three arches. The ri ver now flows under a single arch,
and it is probable that it law ed much more abundantly in the past (Figure: ı).
We also opened a new area in the southem Iower city, area H.
It's a ten meters wide square, placed partlyon the traces of a street visible at the surface. The goal was to clarify the results of the survey, to define the
different Medieval stages and to determine the depth of the Bronze levels.
Christinc KEPINSKI LECOMTE, CNRS Maİson Rcııe Ginouves 21,
Naıılcrrc Ccdc:>;, Tel; (33) i 466924 88, Fax: (33) J 46 69 24 86
Rifaı ERGEÇ, Arkt:olog, Müzc Müdürlüğü, GAZiANTEP
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Two levels of Medieval construction are found immediately undemeath
the surface. Their plans are radically different, and the street that was visible
before the excavation, does not line up with an earlier one, even though the
ceramics from the two levels are more or less contemporaneous, belonging to
the XII th-XIII th centuries. Some of the walls are in cut stone, the architecture
is completely different from that of the contemporaneous northem lower city.
In a large unconstructed space within the upper level, one can see several non-excavated tombs, of which one possessed a re-used funeral stela bearing
an inscription in Arabic.
The Bronze Age is represented here by a uniform horizontal floor covering the entire suıface of the square at about 60 centimeters below the surface.
In summary, the upper levels of area H belong to the twelfth and thirteenth centuries A.D .. Theyare preserved to a depth of only about 50 centimeters, which is quite surprising, and the Bronze Layers appear just below.
Furthermore, the surface plan and particularly the street, does not follow the
previous alignments. The architecture is completely different from that of the
northern lower city, 1eaving us to speculate on different functions for the two
noıthem and southem lower cities, and maybe even their occupation by different populations.
To complete the Medieval program, we rapidly uncovered the enclosure
wall at the summit of the citadel, and correlated the new elements with those of
the pre-existent stratigraphic trench.
Thus the main gate was completely uncovered this year, as well as several towers and portions of the fortification wall to the northwest and the southwest of the citadel. Then a first map was accomplished.
In the foundations of a western tower one can see a re-used cut stone,
probably a fragment of a lintel, bearing an inscription in Syriac, dating from
after the VIII th. century.
A postern appeared in the northwestern seetion of the fortification wall.
Its vaulted summit formed by three limestone blocks sits above a basalt lintel
decorated with a bas relief of a double-edged axe. On the slope beyond, leading
to the postem, we were able to partially uncover a vaulted stairway.
These various elements were correlated with those of the stratigraphic
trench from the previous years:
it would seem that around the X th. century a first fortification wall was
constructed of mud-brick on a foundation of uncut stones linked to a thick stone
glacis. These elements are found in the trench but can't be seen on this map. Next
would have come the construction of a chateau in cut stone, built as in Harran by
a local dynasty or by Byzantines or by Seldjoukides. The later constructions, such
as the main gate could be attributed to the Crusaders, then to the Ayyoubides.

Bronte Age City
As for the ancient city now, two sites, area G and area E, were consecrated to its study.
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Area G is a ten-meter wide square opened in the northem lower eity, to
the northeast, near trench C dug in 1995.
Sinee it is partially situated in adepressian whieh we interpreted as a
Medieval gate, we expeeted to have more direct access to the Bronze Ievels, and
that was the case.

In the southeastem part of the square we uncovered a street joined to two
very fragmentary states of construction : they belong to the MedievaJ occupation of the Xıı-Xııı tlı. centuries.
Underneath, levels of domestic setdement from the Middle Bronze and
the Iate early Bronze Ages are perfeetly interwoven. To the northwest these levels of the Bronze Age are not covered by any constructions from the Medieval
era. These Broııze levels furnished abundant eerarnic material and three terracotta objects : the head of a smaIl statııe and two fragrnentary female figurines
of excellent fabrication, one of which is wearing a pendant in the form of a crescent maaıı.
The importance of this area is first that it fumishes us with Middle Broııze
layers at about 50 eenümeters be!ow the sUlface, and imrnediately underneath,
with stnıctııres linked to ceraınic ınaterial from the end of the Early Sroııze Age.
It should permit ııS to study the transition from the Early to the Middle Broııze
Ages.
To finish our program we extended the five-meter wide stratigraphic
trench dug in 1996 on the flanks of the citadel beyand the levels of the Early
Sroııze aıready attained last year (Figure: 2).
We were able to uncover arather complex strueture (Figure: 3) which
could have been used for the fabrication or at least, the storage of gypsum. in
fact the gravel deposited at the bottom of the basin consists of ealeite and one
can see strong signs of combııstion. This stmeture is linked to thick layers of
artisanal activity, and includes fragments of chareoa! that we were abI e to have
dated.
It was constructed at the same time as a massif of mud bricks on which it
rests - a massif of whiclı a smaıı surface had been diseovered at the bottom of
asounding at the end of the 1996 season. This mud briek massif, of which we
uncovered a width of over 7 meters occupies the entire surface of the trench. !ts
orientation, which is diagonal to the trench and to the medieva! walIs, corresponds to that of the Early Bronze Age struetures uneovered above it in ] 996.
Aportion 6,5 meters wide and i meter high, is of bricks that were subjected to
fire, but without actııally being reaIJy baked. It could carrespand to a refection
of this massif.It is bordered to the north by anather massif of mud brieks, which
covered the entire surface of the trench and which we can foilow for a meter
underneath, witlıDut reaching its lower !imit.
Underneath these two meters of brick, we reach, below, anather mud
brick massif of which we were abI e to uncover a widtlı of 4 meters and a height
of 2,5 metel'S. It included within it a smaıı silo. It is covered by alayer of large
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stone blocks bound by mortar that permitted rainwater to drain off, then by two
layers of mud brick. A small sounding permitted us to note that this mud brick
massif rested on a stone foundation.
Still lower, we were able to partially excavate another mud-brick massif,
containing an enormous silo carved in a bell shape 3 meters high and with a
maximum diameter of 2.8 meters.
At the base of each terrace, large rubble stones served to avoid erosion
due to rainwater. Furthermore layers of plastered matting were regularly placed
between certain layers of mud bricks. Finally, dismounting the bricks for the
purpose of the soundings provided a large number of Chalcolithi.c sherds mostly halafian, but neolithic, as well - mixed with the clay used for the fabrication of the bricks.
it became clear that all these mud-brick massifs, of identical format (58 x
37 x 9), belonged to a single construction which covered part of the oldest site,
and which we now consider to be a high terrace or platform of which we have
uncovered three steps or degrees.

This is quite an exceptiorıal structure. We are unsure of its size in relation
to the whole of the upper city, but many arguments lead us to speculate that this
terraced construction is limited to the western extremity of the citadel. As for its
heigh, the upper level uncovered this year was discovered about 20 meters
above the base of the citadel but we don't know yet if it was covering part of it,
or not.
Its methods of construction are related in turn either to those of the Iranian
high terraces, such as the one in Tureng tepe (in northeastern Iran), or in Suse :
to those in Central Asia, such as the one in Altyn Tepe (Turkmenistan) ; or to
those in Afghanistan, such the ones in Mundigak and Nad-i Ali, or finally to
those of the ziggurats of Lower Mesopotamia. Its discovery revives a debate
that has never been resolved, over the function of such structures and their possible connections. In any case this is the first time, according to my knowledge,
that such a structure has been discovered in Anatolia.
The ceramic material (metallic ware, caliciform, red burnished ware and
so on) is normally dated to the Anatolian early Bronze II and IllA. The carborı
dating of our samples, furnished by Beta Analytic, respectively 4300±100 BP
and 4160±170 BP gives with great probability a calibrated dating between 3300
and 2300 in one case, and between 3300 and 2600 in the other.
Each of the terraces constructed on the flanks of the ancient site is reoccupied in the Medieval Era. On the second terrace we find pits and a dwelling
structure. On the next one we were able to excavate a stone wall and a very
well- preserved oven. These occupations, anterior to the construction of the
stone glacis that covers them, could well date from the 10 th. century AD.
Next we followed, as we had last year, the layer of stones that forms the
glacis against the fortification wall, dating most probably from the XI th. century A.D.
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Soundings

Finally, we undertook two smail soundings outside the walls at the northeastem eorner. The surfaee was eovered with an abundant and very homogeneous layer of sherds, all from the Sranze Age.
In the second sounding, two large parallel waııs were uncovered. They
were next to alayer of sand and gravel, but no trace of occupation was braugh
to light here. Bither it was the foundation of a Ievel that has been compIetely
razed or of an exterior wall whose funetion remains to be established.
The structures could represent an Early Sronze Age extension of the site,
which would have had more or Iess a eireular form. This part of the site could
have been abandoned, after having endured the repeated f100ding of the Sajour.
This explanation is of course pure conjecture, but the hypothesis merits fıırther
study.
Synthesis

In the second quarter of the third millenium BC., Tilbeshar's citadel saw
the coııstruction of a layered wall or terraee that covered over previous levels.
This was a considerable construction project.
Settlement in the northem Iower city, at least, lasts from the end of the
early Bronze to the beginning of the Middle Sronze Ages - a fact which should
allow ııS to greatly refine our knowledge of eeramie colleetions. : in this region
it is stilI djffieult to distinguish between eerıain shapes and wares of the Middle
Bronze and those of the Iate Early Sronze Ages. If the Early Bronze settlement
seems to be that of a large city, it is stiıı too early to identify the eharacteristics
of the Middle Bronze settlement.
The Medieval ressettlement of the site is limited at first to the citadel. In
the XII th. and XIII th. centuries A.D. the eity expanded into the northem and
southem suburbs and even though the ceramic material is similar in the two
lower cilies, their acehiteeture is eompletely different.
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SOUNDINGS AT DEMİRKÖY HÖYÜK, 1997,
Michael ROSENBERG*
Necdet İNAL
INTRODUCTION
Demirköy Böylik, an aceramic Neolithic site, was [irst discovered in
during the course of the Tigris-Euphrates Archaeological Reconnaissance
project (see Algaze et aL. 1991:181-182 Figs. 3-4)2. It is located on the west
bank of the Batman çayı, abaut 20 km upstream from its confluence with the
Tigris and ca. 40 km. downstream from Hallan Çemi. Demirköy Höyük sits on
the edge of aten meter high terrace and İs a law mound that has been suhstantially cut away by the Batman çayı.
Demirköy's immediate setting differs appreciably from that of Hallan
Çemi. Whereas the latter site is situated at an elevation of ca. 640 meters, within the [aothil(s of the Sason Dağları, Demirköy is situated at an elevation of ca.
560 meters in the mare gently rolling terrain immediately to the south of these
foothills. The unfarmed areas in the vicinity of Hallan Çemi are currently forested; the vicinity of Demirköy is not. On the other hand, Demirköy overlooks the
f100d plain of the Batman çayı, which is significantly wider than that of the
Sason çayı. Also, the Batman çayı, carrying the combined flows of the Sason,
Hıyan, and Ramdenka çayıs, is a wider and deeper river than the Sason çayı.
ı 989,

THE SOUNDINGS AT DEMİRKÖY
There were two primary goals to condueting these initial soundings at
Demirköy. The first was to ascertain the extent of the site and, in so doing loeate
the most promising areas within the site for future exeavation. The second was
to obtain an excavated sample of artifactual, faunal, and carbonized botanical
material, which could be used to verify the impressions gJeaned from the survey coJleetions as to this sİte's ehronologicaı placement, euJtural affinities, and
econamic basis.
A total of four soıındings, all along the northeastern fJank of the monnd,
were begun during the eourse of the ı 997 season. Three were five meter trench-

*
(I)
(2)

Michael ROSENHERG, University of Delaware Paralle! Programın 333 Shipley Street Wilmington,
DE, 19801 ,ABD
Funding for the 1997 cxcavations at Demirköy Höyük was provided by the National Scicncc
Foundation and the International Nut CounciL.
lt is rcrerred to as Demirci Tepe in that report.
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es running perpendicular to the eroded section. The fourth and most centrally
situated was a five by five meter square, set slightly in from the eroded section.
None got deeper than two meters during the course of the ı 997 season and none
encountered sterile soil.
The two trenches situated furthest from the center of the mound yielded
significant amounts of chipped stone, but little in the way of bone, carbonized
plant remains, or other artifactual materiaI. Their deposits also exhibited very
little in the way of readily discernable stratigraphic divisions produced by cultural activity (e.g., floors/surfaces), though they did contain occasional puzzling
stone features at lower levels.
In contrast, the two more centrally situated soundings yielded a wider
range of archaeological remains, including substantial quantities of animal
bone. Their deposits were also clearly stratified, primarily in the form of numerous plaster surfaces, separated by thin layers of extremely ashy soiI. These surfaces all sloped down to the northwest, suggesting that all that remains of the
original mound is aportion of its western half. Aside from some discontinuous
traces of what may ultimately prove to be the remains of a smaIl curvilinear clay
structure, no obvious architectural features were encountered in these two
soundings.
THE MATERIAL CULTURE

The artifactual materials generated by the Demirköy soundings, though
largely fragmentary, strongly indicate that Demirköy represents the relocation
of the Hallan Çemi community at the time that site was abandoned. Thus,
Demirköy fills the chronological gap between Hallan Çemi and Çayönü.
In the domain of ground/polished stone artifact types, there are several
significant points of similarity between the Demirköyand Hallan Çemi assarnblages. For example, the material from Demirköy includes a number of stone
bowl fragments. These are all of the same type that is commonly found at
Hallan Çemi, made of the same grey-black chloritic stone, and (in the case of
the sole decorated example thus far found) decorated with the same incised
motifs as the bowls from that site. However, preliminary indications are that
stone bowls are somewhat less common at Demirköy than at Hallan Çemi and
such a trend is consistent with their still greater rarity at Çayönü. At Demirköy,
as at Hallan Çemi, fragments of these stone bowls that were previously broken
were reworked into pendants and other smaIl objects.
Fancy pestles similar to those found at HaIlan Çemi also occur at
Demirköy. At Demirköy too, theyare made of the same chloritic stone as the
bowls and to the same general scale. Thus far only shaft fragments from these
pestles have been recovered at Demirköy, so it is not possible to say whether
theyare of the plain handled or sculpted variety (both of which occur at Hallan
Çemi).
There are also points of difference in the ground stone assamblage. For
example, the stone shaft straighteners found at Demirköy differ markedly from
those found at Hallan Çemi. Whereas those from the latter site are invariable
ovate in form, those from Demirköyare sub-rectangular. AIso, the examples
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from Hallan Çemi are generally undecorated, while both the examples thus far
found at Demirköyare decorated with either deeply incised lines or chevrons
(e.g., see AIgaze et a1.1991:Pig.4). Thus, the Demirköy shaft straighteners actually resemble those found at çayönü much more then they do those found at
Hallan Çemi (see Davis 1982:Pigs. 3.12-3.13).
The Demirköy assamblage also contains a ground stone type that does not
appear to occur at HaIlan Çemi and has thus far not been reported as occuring
at Çayönü. These objects are relatively smaIl flat stones of variable corıfigura
tion into which a relatively narrow 'waist' has been cut by the chipping away of
laterally opposed notches. Some are symmetrical and may very well have been
purposefully shaped prior to notching. However, most are not and may simply
be water worn river pebbles selected for notching because they were the right
size, sufficient1y fIat and somewhat elongated. Similar objects occur at some
later period sites in other parts of the Near East, in archaeological context (i.e.,
shell middens) wich suggest that they were net weights. As noted above, the
Batman çayı is substantially larger than the Sason çayı, which HaIlan Çemi
overlooks. it is also substantially larger than the Boğazçay. which flows by
Çayönü. Thus, the presence of these type artifacts at Demirköy (and their
absence at Hallan Çemi and Çayönü) may relate to a particular from of riverine
resource exploitation practiced by the inhabitants of Demirköy, but not those
the latter two sites.
The chipped stone assamblage also reflects the pattern of continuity and
change apparent in the ground stone assamblage. As at Hallan Çemi, geometrics from a significant part of the chipped stone assemblage at Demirköy, with
scalenes dominating. However, lunates are more common at Demirköy than
theyare at HaIlan Çemi. Points, including Nemrik points, are also more common at Demirköy than at HaIlan Çemi; in fact, considerably so. The same is the
case for sickle blades.
Perhaps the most noteworthy point of distinction between the Demirköy
and Hallan Çemi lithic assemblages is the dramatic dropoff in onsidian usage at
Demirköy as compared to Hallan Çemi. Whereas obsidian accounts for ca. 58%
of the chipped stone at HaIlan Çemi (see Rosenberg 1994), it only accounts for
ca. 8% of the chipped stone at Demirköy. This drop-off is interesting for two
reasons. First, Demirköy is only ca. 40 km. downstream from Hallan Çemi and
situated within the same drainage. Thus, the drop-off cannot be explained away
on the grounds that route from Demirköy to the nearest obsidian sources was
significantly more difficult than from Hallan Çemi to those same sources.
Second, obsidian usage at later aceramic sites in the Tigris drainage, such as
Çayönü, returns to the approximate levels of its usage at Hallan Çemi (see
Caneva et aL. 1994). Thus, the drop-off in obsidian trade within the upper Tigris
appears to be a feature of just this particilar period.
The material culture of Demirköy also contains several artifact classes
that do not occur at all at Hallan Çemi. All represent the innovative use of plastic materials to manufacture artifacts and two different substances appear to
have been used-elay and bitumen. Clay was apparent1y used to make both figurines and vessels by the inhabitants of Demirköy. The 1997 soundings yielded
several fragments of baked clay figurines. All appear to be limbs and for the
moment it is unclear whether they were once part of human or animal figures.
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Also found, in what appears to have been good contexts, were three small,
extremely crude ceramic sherds. One is a small rim shard with a manufactured
hole similar to the kind commonly found in the stone bowls and apparently used
to suspend these bowls (see Rosenberg and Davis 1992:Fig.7). Since a hole
produced for similar purposes in a clay vessel would only work if the clay was
fired, the prensence of this hole in the shard would imply that it came from a
purposely fired vessel, not an accidentally fired one.
In addition to day, the inhabitants of Demirköy also used bitumen to
make objectss. Thus far two types of bitumen objects have been noted. The first
type, represented by fragments from three different examples, is a small ringlike object, with a ring diameter of a few centimeters and a band diameter of a
few milimeters. The second type, represented by just a single example, is a
cigar-shaped bead-like object a few centimeters long. Batman province (at the
boundary of which Demirköy is located) is the center of oil production within
modern Turkey. Thus, it is quite possible that this bitumen was obtained locally.
Also present at Demirköy is evidence for behaviors not practiced by
Hallan Çemi's inhabitants. Chief among these is the practice of intra-site burial.
A total of two human burials were encountered in 1997, one adult and one child.
Both were tightly flexed. The adult burial was encountered in the sounding furthe st from the center of the mound, very near the eroded edge of the mound. lt
was extremely fragmentary and appears to have been lying on its left side with
the head pointing approximately to the east (i.e., the ed ge of the mound). lt was
missing the skull, but it is impossible to say whether that was due to erosion or
purposeful action on thepart of the people who buried this individual. No artifacts were interred with the burial. The second human burial was of a very
young child. lt lay on its right side with its head to the northeast. The skull was
present and no grave goodswere noted. In addition to the human burials, one
canid burial was also encountered.

DJSCUSSJON
The excavated artifactual material confirms the impression generated by
the survey collections to the effect that the occupation at Demirköy chronologically follows immediately after the one at Hallan Çemi. lt also contains clear
evidence previously lacking- of strong typological ties to that site in a number
of artifact classes. Both sites are situated only ca. 40 km apart within the same
drainage and appear to be the only two early aceramic village sites within that
drainage. This suggests that the occupation of Demirköy represents the relocation of the Hallan Çemicommunity downstream at the. time the latter site was
abandorıed.
."
..
.
Moreover, the presence of a sickle haft in the survey collection(see
Algaze et aL. 1991) and appreciable quantities of sickle blades in the excavated
assemblage, coupled with the (currently) less forested nature of the terrain near
Demirköy, suggest that a shift to cereal exploitation may have accompanied this
(3)

We are İndebted to Mark S. Schwarts (Northwestern University), who is currently analyzing smail
samples of this material , for identifying the raw material.
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relocation as either cause or effect. This, however, remains to be confirmed by
analysis of the carbonized plant material collected from the soundings. it alsa
remains to be determined from analysis of the faunal remains whether this relocation İs associated any significant changes İn animal exploitatİon patterns.
The soundings at Demirköy also indicate a sharp drop İn obsidian usage
within the Batman drainage during the later part of the early aceramic Neolithic.
The implicatİon is that the obsidian trade network present that existed in eastem Anatolia during the Iate aceramic Neolithic is not sirnply a continuation of
the trade network that existed at the beginning of the aceramic Neolithic.
Instead, it appears to devalop independently of the earlier network, presumbly
in the context of socio-economic dynamics unique to the Iate aceramic
Neolithic (cf. Bar-Yosef and Belfer-Cohen 1989).
Lastly, the soundings produced evidence of several important non-economic innovations. These include the initiation of intrasite burial practices
(involving both humans and canids) within the Batman drainage. They also
İnclude the use of both baked clay and bitumen for the manufacture of various
classes of objects, including perhaps porposely fired ceramic vessels.
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Fig. 1: Map of eastern Turkey indicating the location of Demirköy Höyük and other sites mentioned
in the text
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Fig. 2: View of Demirköy Höyük
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Fig. 3: Ground stone: pendant (1); decorated stone
bowl fragment (2); possible net weight (3)
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Fig. 4: Stone bowl fragment reworked Into
an object resembling a stylized miniature bucranium
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Fig. 6: Bitumen objects

Fig. 7: Child burial
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1997 ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT
KİNET HÖVÜK (VEşİL-DÖRTVOL,HATAV)
Marie Henriette GATES*

The sixth season of archaeological research at the coastal site of Kinet
Höyük, in the northem Hatay, took place from 6 July to 20 August, with six full
weeks of exeavation and a total of seven weeks in the field. The 24 team members, including undergraduate and graduate students, variously supervised and
recorded the progress in the trenches; sorted and analyzed ceramics; studied
faunal and botanical coIIections; photographed, drafted and planned; and conserved and restored the findsı.

Geographical and Historical Setting
Kinet Höyük is eastem Cilicia's largest mound, an artificial hill of 3.3 ha
and 26 m. in height on the eastem shore of ıskenderun Bay. In its later phases,
the ancient settlement also extended beyond the foot of the mound over a considerable area, now much altered by recent industrial developments. The site's
*
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relationship to the ancient coastline, which today requires artificial jetties, was
clarified by geomorphological research carried out in the Kinet project's first
seasons: the settlement originally sat on a promontory overlooking two harbors,
a smail natural inlet on the north side, and ariver estuary on the souths. This
seaside location, and the site's excavated archaeological remains, demonstrate
that connections with the Eastern Mediterranean's maritime commercial networks were a significant factor in Kinet's long history of occupation. Links
with inland commercial routes, rich agriculture in its immediate hinterland, and
the resources and protection of the Amanus mountains close by (less than LO km
to the east) also provided economic stability within changing cultural and political contexts.
Kinet has long been identified by scholars with the classical port of Issos,
in the plain where Alexander the Great, in 333 B.C., began his conquest of the
Achaemenid empire (Seton-Williams 1954: 127; Hellenkemper 1984). Earlier
stages could correspond to the Phoenician harbor Sissu (lron Age) and Hittite
Zise (Late Bronze Age) (Bing 1993 [1985]; but cf. Casabonne 1996: 38-39).
The excavations carried out by this project since 1992 can now present these
parahistorical references with an archaeological context, and have to a large
extent established its chronological framework: a continuous Bronze Age - Iron
Age - Hellenistic occupational sequence (3000 B.C.-50 B.C.), and -- as a result
of the 1997 season -- increasingly strong evidence for much older, Neolithic and
early Chalcolithic phases. The mound was first abandoned ca. 50 B.C. A brief
reoccupation in the Middle Ages (9th?-13th centuries A.D.), when it may have
been called Hisn at-Tinat (Hellenkemper 1984: 46-48)3, marked the end of
Kinet's career until the establishment in the mid-1980s of Delta Petrol's oil and
natural gas storage facilities and off-shore anchorage. The site has thus revived
along much the same pattern as in antiquity.

Aims and Results o/the 1997 Exeavation season
Excavations in 1997 were directed towards uncovering larger areas of
three architectural periods encountered in previous seasons: the Neo-Assyrian
(Middle Iron Age) and Late Bronze II building levels first exposed in 1994 on
the mound's upper west slope (Ops. C II and J, respectively), and the Middle
Bronze II level discovered in 1995 on the mound's east terrace (Op. K). At the
same time, the project's first significant Early lron Age probe on the west slope,
a fuller exposure of the Iate Middle Iron-early Late Iron settlements, and a substantial medieval residential area on the east terrace would be investigated.
Finally, the Iron Age trenches on the upper east slope would continue to test
whether there were functional differences between the inland and marine sides
of the settlement. Six trenches were therefore reactivated or newly opened in
1997 -- four on the upper mound's east and west slopes, and two on the east terrace (Fig. 1), for a total exeavation area of 415 m2 •
(2)

(3)

Erosion and alluvium have now modified both, silting in the bayand shifting the river, the modern
Deli çay, 2.5 km to the south (on the geomorphology of the region, see Ozaner 1994). it seems likely, based on the archaeological findings, that Kinet's harbors were no longer viable when the site was
abandoned at the end of the Helienistic period, ca. 50 B.C. Reoccupation during the Middle Ages
must have included the construction of artificial jetties,
On this see below, under "Medieval and Middle Bronze Age, east terrace."
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Chronological Phasing
The major chronological phases assigned here were defined in the west
slope stratigraphic sounding ÜP. C, which presents the fullest continuous
sequence excavated. Its six phases have been confirmed or expanded in larger
exposures in adjacent west slope operations, elsewhere on the mound, and on
the east terrace. Periods within each phase represent separate architectural or
occupational levels, numbered sequentially according to the ÜP. C master stratigraphic sequence. Although the sequence of phases is secure through the Early
Bronze Age, the period sequence is certain to undergo revisions as a result of
future fieldwork. This chronology should therefore be considered provisional,
to be superseded by all reports later than this one.
Phase
i
ii
III: 1
111:2
III: 3
IV: i
V
VI

Period/s
14
3A - 2
7-3B

1l - 8
12
14-13

Date
Medieval (?10th-13th c. A.D.)
HelIenistic (ca. 330 - ca. 50 B.C.)
Late Iron Age (7th-4th c. B.C.)
Middle Iron Age (9th-8th c. B.C.)
Early Iron Age (?12th-lOth c. B.C.)
Late Bronze II (l3th c. B.C.)
Middle Bronze Age (2000-1500 B.C.)
Early Bronze Age (third millennium B.C.)

-? [earlier occupations not assigned phases as of the close of 1997 season]

Later Iran Age Operations, West Side
C.W GATES

ç. KARABULUT
E. ŞERİFOGLU

üp. E/H, a 115 m 2 L-shaped trench to the east and north of the partially
exposed Neo-Assyrian building in '94 ÜP. C II, produced the well-coordinated
architectural levels of Phase III: 1, Periods 6 and 7 in Kinet's master stratigraphic sequence. They were dated by finds from secure contexts to the seventh
century B.C., with Period 6 extending to ca. 575 B.C. at the very latest.
Together with ÜP. C II, these two levels have now been recovered over an area
of ISO ms, The Assyrian level (Period 8) immediately below was reached by the
end of the season only in soundings, because of the complexity of its successors.
Period 6 (later seventh century-early sixth century B.C.) consisted of a
residential district with large rectangular rooms to the south, and an open area
with bins, ovens and posthole installations to the north (Figs. 2, 3). Three su b(4)

There are at least three distinct medieval periods known from other operations on the mound ('93 üP.G)
and on the east terrace, but onlyone fully represented on the west slope, the basis for this sequence.
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phases involved in part the addition of rooms to the west, and separate structures in the trench's northeast corner and along its western edge. Walls were preserved only as stone foundations, and the deposits were closely compressed.
All three sub-phases had suffered to some extent from burning, and contained
quantities of restorable pottery. On the burnt Period 6.2/1 floors associated with
the three southern rooms (including the westernmost one, excavated in '94 C II)
were found clustered a basket-handled amphora and several vessels such as
pitchers and bowls, as if representing a standard table set. Ceramics of eastern
Aegean type (Fig. 4) date the deposits from the second half of the seventh century B.C., to the first quarter of the sixth century. Imported transport vessels
included Attic SOS amphoras of seventh-century type (Johnston and Jones
1978). Notable finds were a bronze handIe attachment from a large container
(Fig. 5) ; and a near-complete glazed ceramic alabastron (Fig. 6) of typical severith-century North Syrian manufacture (Peltenburg 1969: 77-81), one of four
found in 1997 from this level, its predecessor, and the eastern mound trenches.
AIso diagnostic of this period were quantities of polished bone spatulas and
unbaked clay "Ioom-weights."
Period 7, (early-mi d seventh century) immediately below and with two
sub-phases (i.e. one reflooring, with new hearths: Figs. 7, 8), differed in its
architectural features and thus perhaps in function, as already anticipated from
a smail OP. C II exposure in 1994. Stone wall foundations followed roughly the
same layout as in Period 6, with a row of connecting rectangular rooms in the
south. The north side also consisted of open courts and an alley between buiIding units with different orientations. Wall construction was flimsier, however.
As new features, the rooms were paved with thick layers of crushed murex
shell; and each room contained a large central heaıth at one end, and occasionallyapise bin (Fig. 9). A number of iron tools found beside Period 7 hearths in
the '94 C II excavations had suggested an industrial function for this district.
This should not be discounted, but the 1997 finds did not produce similar concentrations of tools. The absence of Wave-Line Ware, so typical of Periods 6
and 5 at Kinet, would place Period 7 no later than the first half of the seventh
century B.C., corresponding to the later Middle lron Age-early Late Iron Age
at Tarsus (Hanfmann 1963: 128-29).
Later Iran Age Operations, East Side
F.SONGU

IP. CRIELAARD
S.ÇONKA

OPs. A and A II were continued in 1997 as two separate 5 x 10-13 m.
trenches, proceeding through contemporary phases on either side of a 0.50 m.
E-W balk which coincided - by chance - with a narrow cobbled street separating the two areas. Although the building sequence on this east side of the mound
is not precisely the same as on the west, the ceramic and related assemblages of
'97 A-A II corresponded exactly with finds from '97 E/H, and were divided into
two broad phases equivalent to Phase III: 1, Periods 6 and 7. Period 6 had also
been reached at the base of '95 OP. D immediately to the west of A-A II, and
has therefore now been exposed over an area of some 150 me.
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Period 6 was represented by a disorderly outdoor area of hearths, pise
bins, pits and smaIl stone installations in OP. All, extending west into '95 OP.
D without any visible interruption. Two discoveries gaye this area considerable
significance in terms of assessing the Kinet community's activities during this
period. First, it included in its later stages a large burnt brick and pise feature
of subrectangular shape built up against a stone screen wall (Fig. 10 a/b).
Similar constructions at Tarsus (Hanfmann 1963: Figs 53-54), Sarepta
(Pritchard 1978: 119 Fig. 113) and elsewhere, together with overfired pottery
and wasters (Fig. ll), would provisionally identify it as a kiln. Part of a second
one may have been located to its east, just at the edge of the mound slope.
Associated pottery included utilitarian vessels, amphoras and Wave-Line
Wares>, of which samples were taken for neutron-activation analysis. Good collections of near-complete vessels were also recovered from deep pits dug along
the eastern edge of this industrial area, and sealed with layers of cobbless.
A second important clarification of the season involved murex processing, another characteristic of this period's assemblage. Two shallow subrectangular pits on the eastern edge of Op. AllIs kiln area had been use d to store ca.
200 kg of crushed murex shells? A nearby pise bin also contained a smaIl
amount of crushed shell, and another bin beside it was filled layers of shell that
had been burnt and reduced to powder. Thus the shells were apparently recycled here into lime, and perhaps also ground up for temper for the pottery industry. Alternatively, AII's kiln may have been used for the manufacturing of purple dye, and the shells reprocessed as secondary productss. The analysis of samples from these layers should explain the situation more conclusively.
This small-scale industrial area was bordered on the south by an EastWest cobbled street, marking the northern limits of domestic structures in Ol?
A and '95 OP. D. In OP. A, these structures were rebuilt and modified considerably over a short period of time as indicated by the homogeneous pottery
assemblage: five building phases were distinguished over a depth of only 0.70
m, all coinciding with the activities on the other side of the street. Trash deposits
and paving material in the street included recycled sherds of pottery and glazed
earthenware, and a bronze macehead with traces of silver plating of a type also
known from Cyprus (Fig. 12). Correlations between OP. AIl's activity area and
OP. A's residential one, both classic illustrations of spiral stratigraphy, were
confirmed in particular by an Orientalizing bowl (Fig. 13) -- overfired and probably of local manufacture -- whose many fragments were found scattered over
the two trenches at varying absolute depths.
As on the west side, exeavation then proceeded dow n in both OPs. A and
A II to the next earlier phase, again coinciding with the material assemblage and
(5)

(6)

(7)
(8)

In her M.A. thesis on the Wave-Line Ware from Kinet (Bilkent University, 1997), Filiz Songu noted
that virtually the entire sample of this wide-spread class of eastern Aegean pottery shared the same
fabric and seemed regional rather than imported. The evidence for kilns from this level would confirm that the Kinet Wave-Line Ware was locally manufactured.
This type of pit was already known from the 1992 OP. A step sounding, but in 1997 could at last be
connected to its broader settlement context. Early Hellenistic pits highcr up at the slope edge in 1994
Op, Allaıso produced quantities of overfired and warped vessels (mainly bowls), suggesting that
this area continued to function as an industrial district for several centuries.
A smailer murex pit of the same type was excavated immediately to the south in the 1992 OP. A step
sounding, and in i 994 C II for the same period.
For the multipurpose use of kilns, see Allara 1992: llL. The kilns at Sarepta were also surrounded
by pits containing murex shells (Pritchard 1978: 126-27).
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other aspects of Period 7 in '97 OP. E/H. The character of this early seventhcentury phase contrasted strongly with its successor, at least in this 125 m 2
exposure. Although the narrow street was already in place, it was now lined on
both sides with the stone foundations of larger-scale buildings. The structure
partially contained in OP. All opened to the east onto a carefully cobbled pavement, either a courtyard or entryway. Period 7 would suggest, at present, a
reversal in the settlement layout at Kinet, with industrial quarters on the west,
and better residential ones on the inland side. Unfortunately, the deposits suffered from pitting in OP. All, stone robbing in OP. A, and later terracing along
the slope. But better preservation can be expected from the future exeavation
of this level in OP. D.

Early Iron Age-Late Bronte Age Operation, West Slope
T.M. CROSS
E.GÜÇLÜ
Excavations in OP. L, begun in 1995 to expand the partially-exposed Late
Bronze II building at the base of '94 OP. J, succeeded in reaching this Phase
IV: i building and its immediate LB II successor; and in testing the 1.5 m of
overlying Phase I1I:3 Early lron Age strata (12th-9th century B.C).
The 50 m 2 of Early lron Age deposits (Period 12) sampled by OP. L contained no architectural remains, but instead an outdoor area with a succession
of large circular pits, work platforms and garbage tips, where vast quantities of
animal bones had been thrown out over a considerable period of time. The pits
were Cıay-lined, and contained thick lenses of fine white matter, perhaps the
residue of organic linings suggesting that storage was their original function.
Flotation samples collected from all of these pits and trash layers should give a
more precise view of their purpose. Large quantities of sherds collected from
these deposits would suggest a slow evolution from the "drab wares" and burnished fabrics and shapes of the Late Bronze II Hittite ceramic horizon, to the
painted and slipped repertoire of the Early Iron Age. The earliest stage was also
marked by the appearance of coarse hand-made vessels, some decorated with
clumsy painted linear and grid patterns (Fig. 14). Thus at so me transitional
stage a different pottery-making technique was introduced into the local industry, which was carrying on nonetheless with the manufacture of its traditional
repertoire. A comparable ceramic development has been noted elsewhere, and
recently at Kilise Tepes, where the Early Iron Age occupation is also characterized by deep pits with organic residue.
Whatever the source for this hand-made pottery, Kinet on present evidence was not abandoned at the end of the Bronze Age, but rather continued to
be occupied by a population with strong links to Late Bronze predecessors'v. it
is too early, given the size of the OP. L exposure, to argue that the settlement
(9)

See Postgate et aL. 1995: 174 and fig. 15: 4-5. Although the hand-made pottery from Kinet is not
identical, it belongs to asimilar tradition. A wheel-made, painted type also occurs during this period at both sites.
(lO) Onlyone LH mc sherd has so far been recovered from these deposits. The pit-digging activities
here would also have brought up LB II sherds, and the deposits may therefore not be discrete.

264

shrank in size towards the center of the mound from the previously inhabited
edges. In any case its inhabitants certainly discarded great quantities of refuse.
The bones perhaps indicate industrial processing rather than food waste, since
they appeared, at first view, more often intact than butchered. They included a
complete elephant lower pre-molar, and a very large mammallong bone, crudely chopped across the epiphysis, that mayaIso be elephant!'.
This Early Iron phase presented a complete contrast to the two underlying Late Bronze II architectural levels previewed in'94 OP. J. The later one
(Period 13) was known in 1994 only as the narrow western end of a room in the
northern half of the trench along the mound edge. This room was completed by
the '97 OP. L excavations (Figs. 15, 16), and the building to which it belonged
also extended east and north into the ÜP. L balk. Burnt mudbrick from the building's superstructure had collapsed into the room, otherwise preserved only as
neat stone foundations. it had been refloored once before burning, and an occasional vessel (fig. 17) was spared in situ by Early Iron Age pitting. A courtyard
adjoined it to its north, but the area to the south was open, without any features
or pits. This Period 13 building matched so closely the masonry technique, layout and orientation of the structure immediately underneath that it cannot have
been built long after its predecessor was destroyed.
The lower LB II (Period 14) building, which in '94 OP. J's 50 m 2 consisted of a central court enclosed by portions of three rooms, was found in 1997
to extend east into ÜP. L as expected. Because this level was reached at the very
end of the season, the outline of the walls in the southern half of ÜP. L were
traced without excavating the anticipated burnt deposits inside the rooms. (The
northern storeroom in '94 ÜP. J still contained in situ its jars and other goods,
including barley, wheat, lentil, olive, fruit flesh and walnut recovered from
flotation samples [Hynd 1997: 34]). Exeavation of this building will proceed in
1998. A few Mycenaean and Levanto-Helladic sherds give hope for a fuller
complement of Aegean imports from these new rooms.

Medieval and Middle Bronte Operations, East Terraee
S.REDFORD
S.ATICI
O. PANCAROGLU
C.KÖSE
The discovery in 1995 of a burnt Middle Bronze Phase V level in ÜP. K
on the mound's east skirt (here "east terrace") just below a shallow medieval
one, designated this area as a major new focus for the Kinet project. This development alsa coincided with S. Redford's taking charge of Kinet's medieval
component in 1996. it was therefore decided to open up a large area here both
to recover a broader perspective of the medieval residential district previewed
in ÜP. K, and to assess the character and scale of the Middle Bronze building
(I i) These deposits were excavated after the departure of the palaeozoologist S. Ikram. She will process
them in 1998. Neo-Assyrian historical annals deseribe elephant herds in the Amuq as Iate as the
Middle Iron Age. Elephant tusks were found İn the Alalakh Vı palace (MB), in many Levantine LB
sİtes, and on the Uluburun shipwreck.
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underneath it. Two new trenches were laid out in 1997 to the south and west of
ÜP. K: ÜP. K2, (10 x 10 m), and ÜP. K3 (5 x 10 m). The medieva1 stratum
proved more complicated and deeper in these trenches than in ÜP. K, but it was
nonetheless possible, by the close of the season, to identify the continuation of
the Middle Bronze walls.
The medieval sequence on the east terrace consists, at present, of three
major phases spanning the later 12th and 13th centuries according to ceramic
evidence and associated coins». The earliest was represented by a dense field
of large and deep pits, filled with pottery and other domestic debris from housing princi pally outside the exeavation area. This was sealed by two superposed
phases of residential structures extending from '95 ÜP. K west into üF. K3, and
a contemporary set of broad N-S walling in the eastern half of üF. K2 (Fig. 18).
They were built down the natural slope of the mound, or on footings cut into it.
A striking feature is the orthogonal plan for this district, at odds with commonly-held beliefs about medieval town layouts. The pottery assemblage included
an exceptional percentage of glazed wares (Fig. 19), including closed vessels,
of better quality than the published Al Mina or Antioch collections. Arguments
for local production are supported by an incised but unglazed sgraffiato sherd,
and several wasters. Imports from Cyprus and the Aegean were also found.
Nothing would at present date earlier than the 12th century A.D. However, a
lower level of medieval walling appeared at the very close of the season in üF.
K2's southeast corner, giying hope for a 9th-lOth century occupation to be
uncovered in the coming season».
Kinet's medieval settlement was established on a site that had been abandoned for nearly one millennium. The east terrace had been uninhabited for a
much longer period, however, and was covered by a sterile deposit of silt, gravel and shell on which the medieval structures were builtı-. In '95 ÜP.K, this sterile layer was less than 0.50 m. deep on the western side, lensing out towards the
east. Underneath it were found five rooms of a burnt MB II building (18th century B.C.) furnished with storage jars and kitchen equipment still in situ. Walls
extending into the balks indicated that the building plan could be expanded by
excavating to the west and south, hen ce the placement of the '97 üPs. K2 and
K3. In the new operations, however, the overburden proved to be considerably
thicker west towards the mound slope: the sterile deposit over 1 m. thick, and
the medieval an other 2 m. more above it. it was only possible, by the end of
the season, to trace the tops of the se MB mudbrick walls in the northeastern
half of üF. K2, and in ÜP. K3 soundings. The MB stratum was then covered
with a protective layer of plastic sheeting and soil, in anticipation of exeavation
in 1998.

Halaf Period Finds (Late Neolithic/Early Chalcolithic], East Terraee
A few of the medieval pits in üPs. K2 and K3 produced concentrations
of plain and painted Late Halaf period sherds (ca. 4900-4500 B.C.) (Fig. 20),
İs closely based on S. Redford's analysis.
(13) There need to be ninth century A.D. archaeological remains at Kinet if the site is indeed to be identified with Hisn at-Tinat.
(I 4) A Helienistic pit in the southwest corner of üP. K2, and Hellenistic pottery in mixed deposits from
the southern half of the same trench may indicate that this interpretation will need revising in future
seasons. As of the 1997 season, however, it stil! applies.

(J 2) This summary
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many of them large with near-complete profiles. Since no Halaf material had
yet been found at Kinet, and the sherds number over ıoo, it seems reasonable
that they were brought up by the medieval pit-digging from aHalaf occupation
Iayer on the east terrace. This possibility will be tested by soundings here in the
comıng season.
1997 Analytical Projects
1997 palaeobotanical research: A program of palaeobotanical analysis to
study the plant remains, and eventually reconstruct Kinet's agricultural economy during all of its phases, was set up by D. Samuel in 1995. During the 1997
season, 90 samples (ca. 3,500 liters of soil) from floors, pits and hearths in all
of the trenches were again processed in the excavation's water-separation
machine, and plant materials recovered in 1 mm and 300jl wire mesh screens.
The 1995 plant remains were analyzed by A. Hynd in A Model of Local
Continuity: The 1995 Archaeobotanical Assemblage from Kinet Hoyiik, Hatay
(University of Sheffield M.Sc. Thesis, 1997). She observed that, in contrast
with comparable communities, the Kinet inhabitants preferred glume to freethreshing wheats, perhaps in response to the region's exceptionally rainy dimate. In general, agricultural practices at Kinet remained conservative, and
must reflect a specific adaptation to the local environmental conditions.
1997 archaeozoological research: Analysis of the animal bones and shell
has been conducted since 1995 by S.Ikram. In 1997, 8,300 skeletal remains
were sorted and recorded. They indicate changing reliance on domesticated
animals (principally cow and sheep/goat) through time; a diet supplemented by
hunting and fishing especially during the Iron Age; and differences between the
diets of the Iran Age population living on the east and west sides of the mound.
The medieval levels produced very little evidence for fish consumption, in contrast with earlier periods.
1997 ceramic analysis: Aday analysis project to locate sources for the
Kinet ceramics on the basis of their chemical compositions was initiated in
1995 by H. Erten (Bilkent) jointly with colleagues at BristoL. M. J. Blackman
(Smithsonian Institution) alsa began in 1997 to collect samples for neutron-activation analysis of pottery from all periods.
N. Karg and N. Rauh continued their analyses on the Early Bronze Age
pottery, and the Hellenistic amphoras, respectively.A summary study of the preHellenistic amphoras from the 1992-1995 seasons was prepared by Mark
Lawall (University of Manitoba). Filiz Songu completed her Bilkent M.A. thesis, Wave-Line Pottery from the Late Iron Age Levels of Kinet Hdyiik, in Spring
1997.
1997finds conservation: Franca Cole, the Kinet conservator since 1995,
restored and conserved 169 stone, metal, glass, bone and ceramic objects that
were found during the 1997 season. Of these, 29 were inventoried for the Hatay
Museum collection, and anather 14 were deposited at the museum as part of the
Kinet Höyük study collection. The remaining 126 objects were left at the site,
to be stored in the Kinet Höyük exeavation house depot.
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Figure 1: Topographical plan of Kinet Höyük. 1997 trenches are shaded
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Figure 4: Orientalizing plate (KNH-631), from OP. E/H room 171.
Light orange fabric with Iime and grit inclusions, hardfired, Buff slip, Iight to dark brown glaze. Diam, at rim
20.4 cm.

271

Figure 5: Bronze rim attachment with
three suspension loops (KT
7250), from ÜP. EIH locus
166. L.=14.8 cm.

•
•
•
Figure 6: Glazed earthenware alabastron (KNH628), from ÜP. EIH room 185. Pale yellow
fabric; glazed brown and gray-green
designs, outlined in black, on a white
ground. Pres. h. = 14.3 cm.
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Figure 8: '97 ÜP. EIH + C, Period 7.2, from the east. Walling in the upper left trench, '94
ÜP. C II, belongs to Period 8 (Neo-Assyrian)

Figure 9: '97 ÜP. EIH + C, Period 7.2: room 201, from the south. Note murex flooring around
the day bin in the northern part of the room, and the two superposed hearths (7.12) in the room to the southeast (tower right, foreground)
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Figure 10a: '97 QP. A II, Period 6 kiln (ca. 600 B.C.), with three large bricks aligned in the center
of the chamber, to support the firing floor

Figure 10b: '97 QP. A II, Period 6 kiln (ca. 600 B.C.), the kiln with the central support removed,
and its brick walling articulated
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Figure 11: Overfired sherds/wasters from the ÜP. A II kiln area: baskethandled amphora handles (upper and lower left), and WaveLine fragments (neek, shoulder, handIe and base)

• • •

Figure 12: Leaded (?) bronze macehead with
traces of silver plating (KNH-644),
from the Period 6 cobbled street
332 in ÜP. A. H. 5.8 cm
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Figure 13: Orientalizing cup fragments from '97 OPs. A - A II (KT 7140 + 6999 + 7205 et al.),
Medium fine light orange fabric with fine Iime and grit inclusions. Ext.: white sIip,
brown to black glaze; int.: red sIip, thin purple and white concentric bands

•••
Figure 14: Hand- and wheelmade Early Iron Age pottery from '97 OP. L (KT 8278, upper right;
others KT 7777)
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Figure 15: '97 ÜP. L and '94 ÜP. J: the two Late Bronze II architectural levels. Plan. The later
building is crosshatched, the earlier one stippled. Pits date to the Early Iron Age

278

Figure 16: '97 ÜP. L (foreground) and '94 ÜP. J (background): the two Late
. Bronze II architectural levels, from the northeast

Figure 17: Small piIgrim flask (KNH-647), from
the later LB II buiIding in ÜP. L room
67. Gritty dark buff fabric with thick
cream sIip, and vertical burnlshlng.
H.= ll.2cm.
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Figure 18: '97 ÜP. K2: later medieval level, from the southwest

Figure 19: UndergIaze painted bowl (13th century A.D.) (KNH-638) from '97 ÜP. K3 pit
49. Designs in blue, green, red, brown (gold?) with black outline, on thin white
wash
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EXCAVATIONS AT DOMUZTEPE 1997
Stuart CAMPBELL *
Elizabeth CARTER

INTRODUC710N
The Iate 6th and 5th millennia are periods that, in the past, have received
only intermittent attention in south-east Turkeyand north Mesoparamia. Yel it
is becoming increasingly dear that, between the traditional Neolithic and Urban
transformations, key changes may have been taking place in the complexity of
süciety: the development of seals as abasic administrative technologyand the
appearance of stylistic unity in pottery decoration across a wide region in the
Halaf are two of the most abviaus. Traditionally, archaeologists and anthropologists have tended to view increasing eomplexity as closely connected to an
increase in the complexity of relations among sites. In the Near East this has
generalJy been seen in the appearance of central sites characterised by a
markedly greater size. Indeed large prehistoric sİtes have been known since the
1960s -Çatalhöyük being the most obvious example. However, up to the last 10
years, it did not appear that, in the earlyand mid-5th millennium, such larger
sites were present.It is only recently that such sİtes have been securely identified, notably in south-eastern Turkeyand nonlıem Syria (e.g. Takyan,AIgaze et
al 199 ı, 195; Kazane, Wattenmaker pers comm). Clear!y our understanding of
social developments in the period befare urbanism can be greatly advanced by
the study of an obvious population centre which might be the focus of social
integration within a region.
The Halaf period in Greater Northern Mesopotamia has provided the traditional framewark for the period between about 5,200 and 4,500 bc (c. 6,1005,400 calibrated BC). There has been a tendency to approach individual sites
with Halaf ceramics as part of a wide regional tradition and, in many ways, to
view this wider context as mare important than a mare local one. One of the
main aims of this project is to approach the questions of social complexity at a
large site in alocal context, attempting to understand the regional reasons for
change befare trying to undel'stand the inter regional context.
The focus of this project is Domuztepe, asite Iying between Kahramanmaraş and Gaziantep, dose to passes in the mountains of the Anatolian plateau
to the west and on a significant north-south route through the northem extenStuart CA MPBELL, Department of Art Historyand Arehaeology, Univt:r,ity of Manchester, ARD
Language~ and eulturc, University of
Ca!ifomia, Los Angeles, ABD

PmLDL Elizabeth CARIER, Department of Near Eastem
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sion of the Rift Valley (Fig. 1, Carter et aL. 1996). The main occupation is during the 6th and 5th millennia and it is one of the largest known sites from that
period in the Near East at around 20ha. lts most obvious 5th millennium cultural affiliations are to the south and east, with the so-called Halaf culture of
north Mesopotamia. The exeavation is concentrating on understanding how a
major central site functioned during a period of increasing social complexity:
the economy of the site; its exploitation of local and long-distance resources;
functionally distinct areas within the site; social differentiation; specialisation;
sealing practices.
The 1997 exeavation season ran between 20th Julyand 8th September,
although off-site work was also carried out in Iate June and July'. The aim during the exeavation has been to investigate settlement structure and patterning
rather than simply to establish a local chronological sequence, although that
will be valuable in itself. The main focus has been on Operation I, where architectural remains can be economically exposed over a considerable area. Three
smailer operations have been opened to test for spatial patterning and, in the
case of Operation II, chronological variability. All of these operations are
intended to be integrated into a strategy aimed at understanding the whole site,
rather than simple 'keyhole' perspectives (Fig. 2).
General ceramic chronology
The Iate occupation on Domuztepe probably dates from the Roman period through to earlylslamic,perhaps from the 4th to the l Oth centuries A.D.,
although there is evenlateractivity as well on the summit of the site. The prehistoric occupation at thesite began at least as early as the beginning of the6th
millennium be (c. 6,900calibrated BC). Excavations have, however, been concentrated on the latterstages.of prehistoric occupation at the site. A provisional
three phase chronologycatıbe proposed based, almost entirely, on ceramic evidence. The earliest excavated phase is Late Halaf, probably dating to around
4,700-4,600 be (c.5,500calibrated BC). About 60% of the pottery is clearly of
the Halaf tradition, although alongside it a wide variety of less frequent wares
also occur. The Late Halaf.is followed by two phases currently designated PostHalaf A and Post.:.HalafRperhaps dating as Iate as 4,300bc (c.5,200 calibrated
BC). Because the different.ceramic assemblages come from different trenches,
we do not yet know whether the sequence is continuous during this time span,
although the relative order is clear. Some of the developments are rather subtle,
such as changes in theproportions of different types of burnish or the ratio of
vegetable to grit terrıper. in coarse ware vessels, but the most striking change is
the progressive appearanceof subtle indications of Ubaid influence. True Ubaid
(I)

The excavations of 1997 were directed by the authors of this paper. We would \ike to thank Saim
Çotur, Governor of the Kahramanmaraş Province, Ahmet Denizhanoğullarr, former director of the
Kahramanmaraş Museum.: Rıfat Ergeç, Director of the Gaziantep Museum, and Gülendam
Napkipoğlu, our representative and acting director of the Kahramanmaraş Museum. Staff in 1997
included Andrew Shaw, SailyIrving.Amanda Kennedy, Andrew Sneddon, Hakan Kale, Steven Bell,
Çiğdem Eissenstadt,KamyarAbdi, Kerry Croninarchaeologists, Bronwen Campbell, surveyor and
draftsperson, Çiğdem Köksalçdraftsperson, Seona Anderson, paleobotanist, Sarah Whitcher.faunal
specialist, Elizabeth Healey.Iithics specialist, Tania Collas, conservator, Kate Ashley, ceramics assistant, Cindy Skvorec and Freya Evanson, archaeological assistants. Without their commitment and
skill none of the work would~have been possible. We are grateful for financial support from The
British Academy, J-he National Geographic Society, the Society of Antiquaries of London, the
University of Manchester, the University of California, Los Angeles, the American Philosophical
Society and various private donors.
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sherds are extremely rare at Domuztepe, however, some shapes and motifs are
elearIy related, albeit occurring in smaIl quantities. Some combinations of vessel shape and decoration in the Post Halaf B phase, in particular, do not have
elose parallels in north Mesopotamia. Instead they have close links to the
Levant coast at sites in the Amuq and at Ras Shamra. it remains to be established just how this possible change in axis of interaction should be interpreted.
The Excavations
The Iate cemetery
The suıface survey (see below) had suggested veryelearly that the Iate
activity on the site was rather limited and did not extend significant1y onto the
low southern mound of Domuztepe. Exeavation supported this in 1995 and
1996 when only a single Iate pit was been found in Operation i. In 1997, however, in the western expansion of Operation I 10 Iate burials were found. All
were extended on their backs, their hands in their laps and the feet to the west
and were without grave goods. Theyare so tightly elustered that theyare probably part of a once well defined cemetery. it is tempting to associate them with
the ıst millennium AD settlement on the south west of the site but they may
have been buried rather later when the site was unoccupied.
Post Hala! B (Fig. 3)
This period has only been excavated in Operation I, where it has been
excavated to some depth. The uppermost portions have also been exposed over
an area of almost 400m2 • The architecture at this highest level consists of stone
wall foundations, sometimes with traces of pise superstructure and associated
suıfaces (Fig. 3). The north and west of the area has a series of long narrow
rooms. The foundation courses of most of these rooms are relatively narrow,
invariably only a single course high and usually made from two rows of stones
placed side by side. The first room of this nature, excavated in 1995 and 1996,
now seems particularIy distinctive with its much better made and more substantial foundations (c. 1.1Om wide), although the dimensions of the room are
not markedly larger. it is harder to be sure how these rooms relate together. The
best candidate for a coherent complex of room s is in the north-west of
Operation I. Here two almost parallel ranges of rooms flank alarger partially
open area. it is tempting to suggest that this is a variant of tripartite architecture
known elsewhere but this needs further clarification.
The area to the south west of Operation I in this phase is rather different.
The architecture is much flimsier; the foundations are only a single stone wide.
One of the rooms has a thin plaster floor. The only two ovens also occur here;
both with circular burnt day bases surrounded by a circle of smaIl stones to support the superstructure. it seems clear that the two areas of uppermost Operation
i exposure represent very different functions, although they may still belong to
a single large social unit. it is also clear that this is not a static plan. it had a very
complex development and Fig. 3 only represents its final evolution not its original design.
The extensive excavations in this level produced a large number of finds.
Most notably this included a number of pieces of ground and polished obsidi285

an, same in a partially finished state. In addition to obsidian links known from
other site (e.g. Tepe Gawra, Tobler 1950; Banahilk, Watson 1983,573, fig. 10.4;
and Yarim Tepe II, Merpert, Munchaev and Bader 1984,38, fig. 5,4), we now
have at least 5 fragments of obsidian bowls of remarkable quality. Two, in particular, are fragments from small bowls made from brown and black obsidian
(mahogany obsidian) with extremely thin walls and completely smooth surfaces.
More restricted portions of Operation I were excavated to deeper levels.
Two deposits, one in the central part of the operation the other in the north-east,
belong what is probably a broadly contemporary intermediate phase, still in
Post Halaf B, although direct stratigraphic links were not established in 1997.
A series of at least 3 structures was excavated in the centre of the operation, all
with plastered floors and partially cutting each other. The only completely excavated one was a smail tholos, 2.5 m in diameter. The wall was again made with
a stone foundation and pise superstructure. The floor was concave and constructed with a remarkable solidity. Stones had been packed tightly on top of a
compacted c1ay foundation and then thickly plastered. A narrow channel ran
raund the northern edge of the floor, adjacent to the wall and filled with fine silt.
There are no precise parallels for this elsewhere but it seems likely that the
explanation is functional, possibly to do with air circulation. If the other partially excavated plastered tholoi are the same, this would appear to be an area
of a specific and sustained function.
Probably contemporary with the plastered tholos is a complex series of
deposits. The interpretation here is strictly provisional but potentially exciting.
There is a thick layer of c1ay rich soil interspersed with thin layers of off-white
soil- almost certainly gleyed soil where water has lain in the past. This form s a
layer about 40 cm. thick, with very few finds in it. Apparently cut through it is
a trench, at least 1 metre long and 50 cm. wide. This trench has been repeatedIy recut and the faces are lined with a similar grey-white deposit. However, the
depth of the recuts is shallow and the trench may never have been more than
10-15 cm. deep at any one time and simply have been repeatedly cut to that
depth into steadily accumulating debris. The fill of the trench, and occasional
smail deposits in the surrounding area, is of virtually pure c1ay, entirely sterile
and inc1usion free. it is certainly of sufficient quality to make pottery with the
addition of temper. The provisional interpretation is of a c1ay settlement tank for
pottery manufacture that was in seasonal use and required repeated refurbishment.
Beneath the plastered tholos, in the deepest exposure in Operation I, was
a burial pit (Burial 148). it consisted of a shallow scoop, the edges of which run
beyand the trench boundaries, with a deeper pit in the centre of which perhaps
60% fell within the trench (Fig. 4). The pit seems to have been filled at a single
time, rather than having a series of recuts. Between six and nine skulls had been
placed in the pit, most placed on and amongst a stone layer in its bottom, and
there was a c1uster of long bones in the northern portion, although far too few
to match the skulls. One skull, which was unusual in that the mandible was still
in position, was placed rather higher in the pit ml. Although neither the skulls
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nor the pit sides show signs of burning (there is a smaIl area of burning on the
bottom of the pit), the fill consists almost entirely of fine ash and burnt mud
brick. This must deriye from a fire that had burnt elsewhere, presumably as part
of a highly visible funerary rituaL. There were no grave goods excavated. Until
the pathological report is complete, our interpretation must be limited. it is,
however, a ritual event that must have involved a large segment of the community. If the buried persons were related this might have been a kin grouping. If
they were unrelated it might have been members of several kin groups.
Although there is no reason, at present, to think of this as an elite burial, it is
suggestive of the mechanisms of public and highly visible rituals through which
large numbers of people within the settlement could be integrated.
Two finds in the upper fiII of the pit, above the ashy fiII and the associated human remains, are worthy of note. A very worn human mandible was found
in the mix of silting and dumping deposits that eventually levelled the surface
over the pit. We do find human bones in general deposits at Domuztepe with
some regularity but it may be that this location had a continuing ritual significance. Certainly unrelated to any ritual activity was the discovery, in a similar
position in the upper fill of the pit, of a fragment of plaster. The back was
attached to the remnants of a mud brick or lump of pise while the front was
smooth with a fragment of red painted decoration. Almost certainly this come
from a wall painting although the fragment is far too smaIl to known if it was
more than a simple geometrical pattern.:
Post Hala! A
Deposits of this date were excavated in Operation III and, underlying later
building debris, Operation IV close to the summit of the mound. In Operation
III the exposure was expanded to the north to reveal more of the dense bone
seatter which had been discovered in 1996 (Fig. 5). Bone deposits did extend
into this area, together with sections of overlying architecture. The 1996
deposits were characterised by being from meat bearing bones but the 1997
deposits were more mixed, probably containing much higher proportions of
butchering debris. There is also a pit in the north-eastern corner of the trench
which is similarly full of bone s and bone fragments. it may post-date the other
bone seatters although the stratigraphic link is not yet certain. If so, it emphasises the very long period in which this area was in use for the disposal of debris
from butchering and consumption. This evidence suggests another area of sustained specialised activity.
Operation IV, a new trench close to the summit of the site, was opened up
with limited aims. The prime objective was to establish how high the prehistoric
deposits occurred and secondly how the Iate pottery on the surface in this area
(c.40% of all diagnostics) related to the subsurface materiaL. Both aims were
successfully achieved, together with the exeavation of some interesting prehistoric materiaL. There was approximately 70 cm. of Iate deposit, loosely ıst millennium AD in date, from probable building debris rather than in situ occupation. The soil was only partially developed, which gives us some idea of the rate
of soil development on the site. Below this was prehistoric material, the upper
portion of which had a fully developed buried soiI. The deposits below this date
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to the Post Halaf A phase, broadly contemporary with Operation III. A fragment
of a thal os was among the architectural remains and there was alsa a hearth with
well preserved burnt lentils. Amongst the finds were significant quantities of
clay sling balls from one series of deposits and a large number of stone bowl
fragments, one of which was intricately carved, apparently in imitatian of a
painted vessel (Fig. 6, no. 8).
Late Halaf
Late Halaf levels were only excavated in Operation II where the exeavation of a sequence of compressed building layers continued from previous
years. The building of small rectangular rooms, which was reached last year,
was only the final phase of a much more complex building. it was cut into a terrace that, amongst other things, had truncated a child buriaL. A hybrid building
was constructed with a circular outer wall incorporating a square central room,
the corners of which touched the interior of the circular wall. it remains unclear
whether this double wall was functional, perhaps to provide insulation, or
whether same of the walls never extended to the height of the building. Later in
its life the circular wall was bui lt over and this peculiar structure became a more
regular building of small rectangular rooms. A group of 6 thick burnished jars
had been built into the base of the circular wall and extended into the interior
floor, possibly being used as substitutes for stones because of their strength
although aritual interpretation cannot be ruled out. Just outside the south wall
of this building is a corner of an exterior surface projecting into the trench. On
it was apparently in situ knapping debris, mainly of chert but alsa a few pieces
of obsidian.
Finds
In addition to finds mentioned above, several more seals were excavated
this year, bringing the total to almost 30 (Fig. 6). Again they come from a very
wide range of contexts suggesting that their use was relatively ubiquitous; that
rather than being a technology restricted to an elite, marking of property was a
comman practice in society. The general absence of sealings, still restricted to
one fragmentary example, is almost certainly attributable to the general lack of
burnt debris, in which accidentally fired sealings might have been persevered.
Two intricately carved large stone plaques and a broken corner of a deeply
carved oval stone mayalsa be same sart of seal (Fig. 6,5-7).
The Economy
Both the plant and animal assemblages are overwhelming domestic in
nature. Of the 7,524 bones recorded in 1997 the basic breakdown was similar
across the site with approximately 49% of the bones by number from sheep or
goats, 25% from pig and 22% from cattle, although cattle would clearly have
provided a much higher percentage by meat quantity. The sheep/goat appear to
have been slaughtered, in the majority of cases, at ages more than 3 years suggesting that they were exploited for secondary products. On the current rather
small samples it seems more likely that this was for wool rather than milk,
something that would fit with abundant evidence of spindle whorls from the
site. Wild animals are only represented in very small numbers but they include
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red deer, fox, gazelle, possible wild cattle, possible wild dog or wolf and birds.
Seed densities are relatively low at Domuztepe, although systematic floatation
has been used and they may be increasing in the deeper levels. The main cultivars are present, Emmer is most common, followed by einkorn and free-threshing wheat and barley. Lentils, peas, vetch and fig are also present along with
stoned fruits.
Ploughzone study
One of the obvious problems of investigating a site the size of Domuztepe
is that no matter the number of seasons of excavation, relatively smaIl areas will
be exposed and they will represent only a tiny proportion of the total site. The
only way we can maximise our understanding of the site as a whole is by surface survey, to understand how the site has developed and how it is functionally and chronologically divided. In the summer of 1995 a major surface survey
of the site was carried out, based on a c.6% sample. However, this was only the
first stage in an on-going investigation of the artefacts close to the surface.
Detailed studies of the behaviour of artefacts in the ploughzone have been
carried out elsewhere (e.g. Schofield 1991). However, the situation at typical
Near Eastern sites is rather different. These are extremely artefact rich so the
densities are much greater and the ploughzone may be constantly resupplied by
the deeply stratified layers below. it seems worthwhile, therefore, to advance
our understanding of the surface artefacts by spending some time examining
how they got there. Selected areas collected in 1995 were recollected in 1997
as a check on how representative the earlier collection was. Similarly new areas
were collected at points between old col1ections, to test how accurate our interpolation of data is. As part of this programme one 4x4 m. trench was excavated through the ploughzone in 5cm spits, sieving all soil to examine artefact densities with depth and to estimate rate of destruction of artefacts on the site surface. Although this is a long term study, it seems that broadly accurate estimates
can be of made of how muchof the underlyingdeposits are being brought to the
surface. Since bone is easily eroded the portions of the site with high bone density should, in the absence of other variables, be those with more active erosion
taking place.
One specific area which was advanced during the season was the understanding the Iate occupation, dated by the surface pottery between Iate Roman
and c.10th century. More detailed survey of fragments of masonry confirm the
remains of a bridge and possible roadway along the south of the site, and show
an area of relatively massiye architecture on the west, the area from which a column segment came. This suggests that the site had an important position in the
Roman/post-Roman settlement of the area. Together with information on the
depth of the Iate deposit in Operation IV, the Iate data suggests that the prehistoric site was much more markedly divided into 2 mounds than is visible today.
Whether this reflects concentrations of settlements, an original double mound
or concentrations of more massiye structures remains to be seen.
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı'nın

5 yıldır sürdürdüğümüz Tekiriçinde de devam edilmiştir..Bu yıl Menekşe Çatağı kazılarının yanı sıra yerleşmenin kuzeyinde Tekirdağ- Istanbul asfaltının hemen yanında bulunan Hellenistik Dönerrı'e ait Hareket Tepe Tümültı
sü' nde de kurtarma kazısı yapılmıştır.
yaz

araştırma

ve

eğitim programı kapsamındaki,

dağ Menekşe Çatağı kazılarına 1997 yılı

Tekirdağ Arkeoloji Müzesi ile ortak olarak Dr. Aslı Özdoğan gözetiminde "öğrenci kazısı" niteliğinde yürütülen kazılara bu yıl Edebiyat Fakültesi 'nin
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden 28 öğrenci/işçi ve Edirne Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü'nden 2 öğrenci sürekli olarak katılmışlardır. Ayrıca ITU Mimarlık Fakültesi yüksek lisans öğrencilerinden Fakir Cavlun kısa bir süre kazı
mıza katılmıştır.

Arazide fiilen kazı çalışmaları 6 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleşmiştir. Bu yıl hava şartları arazi çalışmalarını zorlaştırmış ve istediği
miz verimi almamıza engelolmuştur, bununla birlikte yaptığımız çalışmalarda
bazı alanlarda beklediğimizden de iyi sonuçlar elde ettik. Bu yılki çalışmaları
mız geçen yılolduğu gibi Istanbul Universitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş, başta Tekirdağ Müzesi olmak üzere, Tekirdağ Kültür Müdürlüğü ve
Gazioğlu Köyü her bakımdan bize destek olmuştur. Oğrencilerimiz ile birlikte
sürdürdüğümüz bu çalışmalara destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür
borçluyuz.

Özet
Kazısı

ilk kez 1993

yılında başlayan Menekşe Çatağı, Tekirdağ

ili

sınırla

rı içinde şehir merkezine 10 km. uzaklıkta İstanbul-Tekirdağ karayolunun he-

*

Dr. Aslı ÖZDOGAN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesj PrehistoryaAnabilim Dalı, İSTANBUL
Mehmet Akif IŞIN, Arkeoloji Müzesi Müdürü, TEKIRDAG
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men güneyinde deniz kıyısında yer alan yayvan bir höyüktür, Yerleşmeyi ortadan K-G doğrultusunda Menekşe Deresi bölmektedir. Denizin önemli bir kıs
mını, özellikle batı kesiminin güney yarısını alıp götürdüğü höyük, Marmara
Denizi' nin kuzey sahil şeridinde, yoğun yazlık konut alanlarının tehdit ettiği kesimde korunageimiş bir kaç höyükten biridir (Resim: 1,2). Konumu bakımın
dan Trakya'ya gelen Anadolu etkilerini en iyi yansıtabilecek durumdadır. Yerleşmede şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar anakaya üzerinde üç kültür döneminin olduğunu göstermiştir:
1- Hellenistik Dönem, bulunan bir sikkeye dayanarak Lizimakos Dönemi'ne, M.Ö.3ü6-28ü arasına tarihlenmektedir. Bu konuda bize verdiği bilgi için
Sayın Dr. Oğuz Tekin'e teşekkür ederiz.
2- İlk Tunç çağı I-II, Troya I-II ve Bulgaristan Sveti Krilovo evresi ile
benzerlik göstermektedir.
3- İnce steril bir katrnan ile ayrılan, Orta Kalkolitik çağ, Toptepe ve Aşa
3. tabaka ile koşuttur.

ğı Pınar

Kazı Çalışmaları

(Resim: 3 )

1997 yılındaki çalışmanın ağırlığı 1996 yılında olduğu gibi Batı Çatak' a
verilmekle birlikte, Doğu Çatak'ın güneyde denize doğru burun yaptığı kesimde geçen yıl açtığımız X açmasında derinleşilmeye devam edildi.
Batı

Çatak'ta 1995 yılında açılan, geçen yıl prehistorik tabakalara ulaştı
18U açmasında derinleşerek anakayayı ve içine açılmış çukurları tamamen ortaya çıkarttık. Bu açmanın batısındaki 17U açmasında 1995 yılında GD
çeyreğinde 4 evre halinde bulduğumuz prehistorik yerleşmenin kuzeyindeki
4x5 m.lik alanda derinleşerek bu evrelerin devamını bulduk ve anakayaya ulaş
tık. 19T-U açmalarında 4.5 x 7.5 m. lik bir alanda Hellenistik tabakanın (H2) altına prehistorik tabakalara indik. Bu alandaki bir diğer çalışma 18T ile 19T açmaları arasındaki 1 m genişliğindeki alanın (baulk) kazılarak 3 ve 6 no'lu duvarların birbiri ile ilişkisini ve geçen yıl açtığımız "mutfağın" devamını açığa
çıkarmak olmuştur. Batı Çatak'taki diğer bir çalışma alanı 1993-1994 ve 1996
yıllarında çalışılan 20T açmasının KD çeyreğinde Hellenistik (H2) evresinin altındaki prehistorik bir yapının K kesimdir.
ğımız

a-Batı

Çatak

17U Açması (Resim: 4-6)
1994-95 yılında bu açmanın GD çeyreğinde ince düzlemler halinde mimarİ kalıntılarla ayrılan 4 prehistorik evre saptamıştık. KD çeyreğinde, mimari
bulunmamasının yanı sıra çanak ve kiremit parçalarına çok seyrek rastlanmış
olması bu alanın Hellenistik Dönem' de hemen hemen hiç kullanılmamış olduğunu göstermişti. Bu alanda sürdürdüğümüz kazılarda, 19T-U açmalarındaki
boş toprak ile aynı nitelikte, ancak daha sert ve kalkerli 35-40 cm. kalınlığında
ki dolgunun altında, açmanın D yarısında, güneyden sarı killi bir duvar parçası
ile sınırlanan, hemen doğusundaki 18U açmasında 1995-96 yılında açtığımız
alanın devamı niteliğinde, 2 x 2.5 m. lik alana yayılmış çanak çömlekli bir düzleme ulaşıldı. Bir mekana ait olduğunu düşündüğümüz alanın batısında bu düzlemden daha yeni bir evreye ait bir kulübenin kazık delikleri bulunmaktadır.
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Bol çanak kırığı ile dolu tabaka, anakaya yaklaştıkça yerini daha yumuşak, kumlu sarı renkli, oldukça seyrek küçük parçalar halinde çanakların bulunduğu bir toprağa bıraktı. Sarı kumlu toprak derinleştikçe sertleşmekte, çanak ve
değişik buluntuların sayısında belirgin artış görülmektedir. Bu dolgunun hemen
altından kuzeye doğru eğimli anakaya gözüktü. Anakayanın içinde iki yerde, biri bu mekan altında 3 x 2 m., diğeri daha kuzeyde kısmen profilin altında kalan

boyutlarında iki tane sığ çukurluk bulunmaktadır (Resim: 5). Olası
lıkla barınak olarak kullanılmış çukurlar yumuşak kumtaşı anakayanın içine
kısmen oyularak oluşturulmuş ve tabanıarı oldukça düzgündür. Bu çukurlardan
mekanın altındakinin içinde oldukça çok çanak parçası, işlenmemiş iri hayvan
kemikleri ve ağırşak parçaları bulunmuştur. Diğerinde ise çanak çok azdır, bir
tane insana ait uzun kemik vardır. Iki çukurun arasındaki 0.50-0.60 m. lik alanda da domuz dişleri ve kemiklerine rastlanmıştır (Resim: 6).

2 x 1.5 m.

18U Açması
Geçen yılortaya çıkarttığımız yaklaşık D-B yönünde uzanan kerpiçten
düzgün yüz vermeyen bir duvarın yüzlerinin bütün uğraşmalarımızakarşın belirginleşmemesi sonucu çevresinde derinleşildi ve sonuç olarak bu alanın çok
bozulmuş kerpiç duvarlı bir yapıya ait olduğu anlaşıldı. Bu kumlu dağınık kerpiç alanın dış kesiminde sert bir toprak var. Çok kalın olmayan bu toprak anakayanın üzerinde yayılmaktadır. Anakayanın kuzeye doğru eğim yaptığı yerde
17U açmasındaki gibi anakaya içine açılmış K profilinin içine giren 1.20 m. genişliğinde bir çukurun ucu bulunmaktadır. Gelecek yıllarda bu açmanın kuzeyindeki 18T açmasında derinleşince hem anakayanın eğimini hem de bu çukunın niteliğini anlamaya çalışacağız.

19 T-U Açması
Bu açmada 1995-96 yıllarında açılmış K-G doğrultusunda uzanan
Hellenistik Dönerrı'e ait taş temelin batısındaki 4.5 x 7.5 m. lik alanda,
Hellenistik Dönem'in eski evresine (H2) ve daha altına indik. H2 toprağının alt
seviyeleri açık kahverengi, yumuşak, ince taneli ve oldukça homojendir. Bu
toprağın içinde, boş alanda tabak, kase ve koku şişesinden oluşan bir kap topluluğu yer almaktadır. Etrafında herhangi bir mimari, taban, çukur izi bulunmayışına veya toprakta da farklılaşma görülmemesine dayanarak bu topluluğun
buraya "özellikle" görnülmekten çok, üzerinde durduğu "ahşap" tabanın zamanla çürüyüp çökmesi sonucu aşağıya kayarak oldukları yerde çatlamış oldukları sonucu çıkmaktadır.
Tabak, kaideli ve yayvandır; ağız kenarına koşut bir çizgi bezemesi vardır. Çark yapımı olmakla birlikte ikinci sınıf bir yapımdır. Iyi elenmemiş kilden
yapılmıştır ve çeperi düzgün değildir. Daha çok "ucuz, defolu mallar" sınıfın
dandır. Kase ve koku şişesi yalındır ve tabağa oranla daha kaliteli yapılmış
lardır. Bu kap topluluğunun "içine düştüğü seviye"de, tek tük Hellenistik kap
parçalarına rastlanmakla birlikte, ITÇ çanak parçaları çok daha fazla sayıdadır
(yaklaşık 1:6 oranında). Bu oran 1:7, 1:16 olarak ITÇ çanakları lehine artarak,
30 cm. lik dolguda devam etmektedir. Bu alandaki köstebek faaliyetinin sürekliliği ve yoğunluğunu göz önüne aldığımızda parçaların yer değiştirmesininsık
lığı daha iyi anlaşılabilir.
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Bu kesimde 18D açmasındaki gibi arada belirgin steril bir dolgunun buiki nedeni olduğunu düşünmekteyiz: 1) Bu kesim, yerleşmenin
yüksek bölümdür, diğer bir anlatımla yamaç değildir, 2) Hellenistik mimarinin taş temelleri daha derine kadar iniyor ve temel çukurları kazılır
ken eski tabakaları karıştırmıştır.
lunmayışının
korunduğu en

Karışık çanak çömleğin çıktığı, mimarinin bulunmadığı bu dolgunun albiri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere aynı düzlemdeki iki alanda, çanak çömlek parçaları yoğunlaşmaktadır (Resim: 7). Bu düzlem 1995 yılında
18U ve 17U açmalarında bulduğumuz çanak kırıkları ve aralarda kırık küçük
buluntular içeren dolguların D uzantısı niteliğindedir. Söz konusu alanlardan
güneydekinin hemen kuzey bitiminde Hellenistik Dönem'in K-G doğrultusun
daki duvar temelinin tahrip ettiği büyük, sert düzgün yüzeyli, kirli beyaz renkli tabanlı bir fırının yarısı ortaya çıkmıştır. Diğer yarısı halen taş temelin altın
da doğuya doğnı devam etmektedir. Parçaların hemen yanında bulunan büyükçe siyah açkılı bir çömleğe ait parçaların fırının üzerinde "in situ" duran bir kaba ait olduğu öngörülmektedir.
tında

Güneydeki alan K-G doğrultusundaki Hellenistik duvarın oluşturduğu açma, D duvarının (baulk) hemen önündeki 1.25x 2.5 m. lik alana yayılmış durumdadır (Resim: 8). Çanak parçalarının yanı sıra, çok sayıda sürtmetaş alet
parçaları ve orta boy taşların bulunduğu alanın yer yer "kavisli" yüz vermesi daha alt düzlemde bir yapının ortaya çıkma olasılığını güçlendirmektedir. Diğer
bir anlatımla bu alanı sınırlayan, kuzey dönüşünde bir fırının bulunduğu kerpiç
bir duvarın ortaya çıkması beklenmektedir. Gelecek kazı mevsiminde bu duvar
araştırı lacaktır.

Açılan açmanın KD' da, kazılmamış kesimin altına giren kuzeydeki alan
içindeki çanak parçaları çok daha dağınık gibi gözüküyorsa da, yaklaşık 2x2.5 m.
söbe biçimli bir alan içinde toplanmış olmaları, burada da başka bir yapının varlığına işaret etmektedir.

18 T-19T Açmaları (Resim: 9, 10, ll)
Geçen yıl 18T açmasında Hellenistik yapının mutfağı olduğunu düşündü
ğümüz, içinde damdan düşen ağır kirernitlerin altında kalarak olduğu yerde kı
rılmış veya daha yüksekten düşerek parçaları etrafa..saçılmış değişik kapların
bulunduğu bir mekan açmıştık (Resim: 9) (Işın ve Ozdoğan 1998). Bu yıl bu
alanın D devamını, 18- i 9T açmaları arasında bıraktığımız 1 m. genişliğindeki
"araba yolunu" kazdık. Bu alanda, mutfağa ait, kırık bir küp, değişik kaplara ait
parçalar, ve in situ duran küçük kaideli bir kase ve hemen yanında yan yatan,
bu kasenin içinde oturduğunu tahmin ettiğimiz tek kulplu minik bir maşrapa bulundu (Resim: 10). Bu grupta bulunan en ilginç buluntu ise çok paslanmış, ama
sağlam durumdaki demir balyozdurı. Mutfak düzleminin altında, doğudaki 6
no'lu duvarın batısında, duvara bitişik, geçen yıl ucunu yakaladığımızkavkı çukurunun devamı ortaya çıktı. "8" biçimli yaklaşık 2 x 1 m. boyutlarındaki 5-10
cm. derinliğindeki çukurda sadece aynı cins ve hemen hemen aynı büyüklükte
Tcrnizlenmek ve konserve edilmek üzere Prehistorya Laboratuvarına getirilen balyoz halen arkeolog-restoratör Yüksel Dede tarafından pasıarından arındırılma işlemi yapılmaktadır.
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kabuklar bulunmaktadır.Geçen yıl da bu çukurun ilginçliğine dikkati çekmiş ve
benzerinin 1994 yılında lSD açmasında bulunmuş olduğunu belirtmiştik. Bu
kabukların ne şekilde değerlendirilmiş oldukları ile ilgili elimizde henüz yeterli kanıt yok ancak bu tip kavkılarda takıların bulunmayışı,bunların yemek amacıyla belli süreler için depolandığını düşündürmektedir.

20

TAçması

Bu açmanın KD çeyreğinde geçen yılortaya çıkarttığımız Hellenistik
(H2) evrenin altında prehistorik bir yapının K yarısına rastladık (Resim: 12). Bu
yapının K çeyreğine rastlayan bir bölümü Hellenistik Dönem'de açılmış 199596 yılında belirlediğimiz çukur tarafından bozulmuştur. Yapının D duvarı yaklaşık KKB-GGD yönünde uzanmakta, K açma duvarının kısmen içinde, kısmen
de önünde bir yay çizerek GGD'ya dönmekte. Bu dönüş üzerinde, büyük bir
olasılıkla söbe biçimli bir ocağa ait, ortalama S cm. yüksekliğinde,kenarlı , sert
taban lı bir bölüm yer almaktadır.
Güneyde yine kavisli dönerek GB'ya doğru uzanmaktadır. G dönüşünün
hemen güneyinde açılmamış kesime doğru 100 x SO cm. lik bir alana yayılmış,
doğudan ince bir bölme duvarı ile sınırlanan bir öbek çanak kırığı bulunmaktadır. ITÇ'ye ait boyunlu, iri kulplu siyah bir kaba ait parçalar, üzerine bir kütlenin (?) düşmesi sonucu olduğu yerde kırılmış ve parçaları etrafa saçılmışdır.
Çevresinde başka kaplara ait parçalar ve birer tane açkı ve vurgu taşı vardır. Bu
öbeğin K'inde, aynı zamanda duvar dönüşünde 30x40 ve 40x50 cm. boyutların
da, henüz işlevini bilemediğimiz iki küçük bölme yer almaktadır.
Yapının ana duvarları 6-S cm. çapında ince ağaçların yanyana dizilmesi
etrafının ortalama 10 cm. kalınlığında bol kumlu bir kerpiç ile sıvanması
şeklinde, bölme duvarları ise 4-5 cm. genişliğinde sadece kerpiçten kenarları
hafif yuvarlak dönüşlü olarak yapılmıştır. Yapının doğusundaki boş alan 17lSD açmalarından tanıdığımız kalkerli kurşuni kesekli toprak ile çevrilidir, bu
toprak içinde malzeme yok denecek kadar azdır.

ve

Bu açmada gerçekleştirdiğimizbir diğer çalışma, geçen yıllarda açtığımız
kesiminde yer alan, dal örgülü kerpiç sıvalı yapının K dönüşü üzerinde kubbeli bir fırının ortaya çıkartılmasıdır.Fırın, söbe biçimli yapının tam K dönüşü
ne yerleştirilmiş, yanmadan ötürü siyahlaşrnış sert tabanI i ve alçak kubbelidir.
batı

b-

Doğu

X

Açması

Çatak

Geçen yıl, açmanın K çeyreğinde, değişik düzlemlerdeki çanak parçaları
ve çeşitli nesneler ile belirlenen 3 evre bulmuş, ancak bunların ait oldukları mimariyi kesin olarak saptayamarnıştık.Bu yıl bu alanda daha derinleşerek anakayaya kadar ulaşmayı hedeflemiştik, ancak havaların çok yağışlı gitmesi bu amacımızı gerçekleştirememedeönemli bir rol oynamıştır, Bu yıl açmada 20 cm. kadar derinleşebildik ve KB-GD yönünde uzanan ve buna yaklaşık dik açı ile gelen KD-GB yönünde kumlu kerpiçten iki duvar izi ortaya çıktı. Bu izlerin yaklaşık 1.50 m. GB'sında söbe biçimli 1.50 x 0.80 m. boyutlarında işlevini henüz
anlıyamadığırnız beyaz killi bir alan uzanmaktadır. Duvar izlerinin ortasındaki
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alanda bol miktarda çanak parçası bulunmakla birlikte taban olabilecek herhangi bir düzleme de rastlamadık.

1997
Bu
ki

Yılı Kazı Çalışmalarından

yıl

elde

ettiğimiz sonuçları kısaca

özetlersek,

a) Batı Çatak'ta iki açmada anakayaya ulaşmamız
kazı çalışmalarını bitirmiş bulunmaktayız.
b) Anakaya içindeki ceplerin

ilk

Elde Edilen Sonuçlar

bazılarının

yerleşmenin sınırlarının öngördüğümuzden

sılığını

sonucu bu açmalarda-

düzeltilerek
daha kuzeye

kullanılmış olması
yayılabileceği

ola-

güçlendirmektedir.

c) Diğer açmalardaki prehistorik kalıntılar, özellikle bu dönem yerleşme
doğuya doğru daha iyi korunmuş olduğunu ve gelecek yıllarda mimari ve
mimari-diğer buluntular ilişkisini daha iyi anlayabileceğimize işaret etmektedir.

sinin

d) Doğu Çatak'ta gerçekleştirdiğimiz sınırlı kazı, bu alanın prehistorik
mimari ile ilgili bilgilerin derinleştikçe daha iyi bilgi vereceğinin ipuçlarını taşımaktadır.

Genel Sonuçlar (Çizim: 1, 2)
Bu yıla kadarki yapılan kazı çalışmalarından elde edilen genel sonuçları
özetlersek, büyük bir kesimi deniz tarafından tahrip edilmiş Batı Çatak'ta
Hellenistik Dönem' e ait taş temelli kerpiç-ahşap karışık üst yapılı mimarisi
olan, avluları depo yerleri ve değişik nitelikteki mekanları ile, bir çiftlik yapısı
bulunmaktadır. Yapının G'deki korunmuş son odasında iri saltaşları ile yapılmış
taş döşemede kullanılan taşların ikisi Arkaik Dönerrı'e ait küfeki taşından biçimlendirilmiş birer antik mezar steli şeklindedir. Yüzeylerinde herhangi bir desen ya da yazının kazılı olduğunu gösteren iz yoktur. Büyük bir olasılıkla mezar taşı olacak şekilde hazırlanmış ancak kullanılmamış, bu köyün sakinleri de
bu taşları yerleşmeye getirerek döşemelerinde kullanmışlardır. Bu taşların varlığı yakın çevrede Arkaik Döneme ait şimdiye kadar bilinmeyen bir mezarın
varlığını göstermesi açısından önemlidir. Yangınla yerle bir olan yapının ve avludaki sundurmaların üzerini örten ağır kiremitlerle kaplı çatı, olduğu gibi mekanların üzerine çökmüştür. Avluda tabana gömülü depo küpleri ve amforalar
bulunmaktadır. Mutfak olduğunu düşündüğümüz bir mekanın içindeki çok sayıda değişik nitelikteki günlük kullanım eşyaları ve çanak çömlek, döneminin
tipik özelliklerini taşımakla birlikte "taşra işi" olduğu belirgindir. Daha önceki
yıllarda avludaki bir işlik yerinde bulunmuş olan kürek ve içindeki mıhlar, yerleşmenin değişik kısımlarında rastladığımız çeşitli boylardaki çivilerin yanı sıra
bu yıl mutfakta bulduğumuz demir balyoz, demirin yaygın kullanılmış olduğu
nu göstermektedir. Bu yapıda oturanların çiftçiliğin yanı sıra balıkçılık da yaptıkları ve değişik midyeleri veya sadece kabuklarını henüz nedenlerini bilmediğimiz amaçlar için depolamış oldukları anlaşılmaktadır.
Bu tabakanın altında yer yer Hellenistik Dönem tarafından bozulmuş ilk
Tunç Çağı tabakaları gelmektedir. Bulunan malzeme daha çok Troya I-II ve
Bulgaristan Sveti Krilovo evresi ile benzerlik göstermektedir. Ilk Tunç Çağı'nın
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altında ince steril bir katrnan ile anatoprağın hemen üzerinde Toptepe ve Aşağı
Pınar 3. tabakadan tanıdığımız Orta Kalkolitik Dönem' e ait bir tabaka daha vardır.

İTÇ tabakasının en üst düzlemi açmaların içinde dağınık çanak kırıkları,
aralarda sürtmetaş alet parçaları, yer yer hayvan kemikleri, kırık kemik aletler
ve midye kabuklarındanoluşan düzlem şeklinde görülmektedir. Bu tabakaya ait
yapıların hiç biri yanık olmadığı için planı bazen tam yüz vermeyen kerpiç
duvarlar şeklinde bazen de ahşap kazıkların yuvalarının izlerinin oluşturduğu
diziler şeklinde saptanmıştır. Yerleşmede kerpiç duvarıı ahşap dikme dizilerinin
çevresinin bol kumlu killi toprak ile sıvanması şeklinde oluşturulan çukur
tabanlı söbe yapılar, birbirleri arasında boşluklar bırakacak şekilde yerleşmiş
lerdir. Yapıların, daralan kesimine bazen alçak kubbeli bir fırın yerleştirilmiş olduğu görülmektedir. Yapıların bazılarının içinde ahşap dikmelerle yapılmış bölmeler de bulunmaktadır,
Kumtaşından anakaya içindeki doğal çukurluk ve ceplerin bazılarının
düzeltilerek kullanılmış olması ilk yerleşmenin sınırlarının örıgördüğümüzden
daha kuzeye ve doğuya yayılabileceği olasılığını güçlendirmektedir.

Doğu kesimde ise Hellenistik Dönem'e ait daha iyi korunmuş ve bulunan
çanak çömleğe dayanarak daha elit bir sınıfrn yaşadığı bir yerleşim vardır.
Bunun altında batıya oranla daha kalın olan Ilk Tunç çağ tabakaları gelmektedir. Tek tük Kalkolitik çanak çömleğe rastIanmakla birlikte bu kesimde henüz
anatoprağa inilemediğindenİlk Tunç tabakalarının kalınlığı ve Batı Çatak'ta olduğu gibi Orta Kalkolitik tabaka ile arasında bir boşluk olup olmadığı henüz
belli değildir. Bu kesimde ITÇ mimarisi ile ilgili elimizdeki yegane mimari
kalıntı birbiri üzerine yapılmış tabanlar ve üzerinde yer alan çok sayıda çanak
kırığı ve değişik kullanım araç gereçleridir. Ilginç olan Doğu ve Batı Çatak' ın
toprak özelliklerinin oldukça farklı olduğudur. Bunun nedenleri henüz bilinmemekle birlikte, mimaride kullanılan malzemeden kaynaklandığını ön görmekteyiz .

.. Menekşe
M.O. 3. bin yıl

Çatağı 'nın , Kuzey Marmara kıyısindaki diğer höyükler gibi,
başlarında, gelişen Anadolu ticaret ağına bağlı bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde Troya gibi, Kuzey Anadolu'nun büyüyen

merkezlerinin, özellikle deniz yolu ile olan ticarete verdiği önem Trakya kıyıları
boyunca, liman niteliği olan dere ağızlarında küçük yerleşimIerinkurulmasında
roloynamıştır. Bu yerleşmelerin Trakya'nın iç kesimleri ile olan ticareti sağ
ladığı anlaşılmaktadır. Kanlıgeçit'te (Ozdoğan 1998: 130- 132) ortaya çıkan ITÇ
Dönem'ine ait koloni yerleşiminin ışığında bu kıyı ticaret merkezlerinin durumu daha da ilginçleşmektedir. Hellenistik Dönem'de buranın küçük bir liman
olarak değerlendirilmiş olup olmadığı şimdiki verilerle bilmemekteyiz. 1996
yılında bir sualtı ekibi Menekşe Çatağı'nın önünde dalarak bir ön tarama yapmıştır, ancak Batı Çatak'ın dalgalar tarafından aşındırılarak deniz tabanına
yayılmış kalın bir kum tabakası ile kaplı olması, varsa bile her hangi bir kalın
tı bulunmasını engelleyici nedenlerdir. Epigrafya çalışmaları sonucu bir liman
olma niteliğini taşıyan bir yer olduğu anlaşılırsa, ileride daha kapsamlı araştır
malar gündeme getirilebilir.
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Çizim 1: Menekşe Çatağı Hellenistik Evre şematik planı
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Çizim 2: Menekşe Çatağı ilk Tunç çağ evresi şematik planı
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Resim 1:

Menekşe Çarağı'nın denizden görünüşü, sağda Doğu
ağaçlık bölüm, Menekşe Deresi'nin ağzıdır

Resim 2:

Çatak, solda Batı Çatak, ortadaki

Menekşe Çatağı'mn denizden görünüşü, solda Batı Çatak, sağda Doğu
1997 yılında kurtarma kazısı yapılan Harekat Tepe Tümülüsü
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Çatak ve arkada

Resim 3: 17-18U

açmalarında çalışan öğrencilerimiz

Resim 4: 17 U; İTÇ mimarisine ait arkada kerpiç bir duvar, önde dikme yuvaları
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Resim

s: 17 D; anakaya içinde barınak olarak kullanıldığıdüşünülen "cepler"

Resim 6: 17 D;

aynı

alandabuluntu topluluğu
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Resim 7: 19T-U; Üst Hellenistik dönem yapısına ait taş duvarlar. aşağı düzlemde tahrip olmuş ocak
kalıntısı ve çanak kırıklarınınoluşturduğu en üst ITÇ düzlemi

Resim 8: 19T-U; çanak kırıkları ve çeşitli nesnelerden oluşan topluluk (İTÇ)
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Resim 9: 18-19T;

"mutfağın"

1996 yılında açılan bölümü

Resim 10: "mutfağın" bu
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yıl açılan

bölümü

......
o

VJ

Resim

ve

ağ ağırlığı

l1:"mutfağın" 19T

içindeki

uzantısı, kap kırıkları

Resim 12: 20 T; İTÇ ait bölmeli kerpiç yapının G bölümü

1997 GÖKÇEADA- VENİBADEMLİ HÖVÜK
KAZıLARı

Halime HÜRYILMAZ*
Nurten SEvİNÇ

Çanakkale Boğazı'nın kuzeybatısında yer alan Gökçeada, genelolarak
ani yükselen sarp andezit tepeleri ve flişler içine açılan derin vadileriyle dikkati çekmektedir. Adanın önemli jeomorfolojik birimleri arasında yer alan Büyükdere Vadisi, Kaleköy, Bademli, Çınarlı ve Zeytinli modern yerleşim yerleri tarafından sınırlandırılmıştır. Vadinin en önemli akarsuyunu oluşturan Büyük Dere' nin doğusunda küçük bir tepe görünümünde olan Yenibademli Höyük'te Çanakkale Arkeoloji Müzesi adına, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün
izinleriyle 1997 yılı Temmuz ve Ağustos ayları içinde arkeolojik kazılara devam edilmiştir'.
ilk kazı mevsiminde olduğu gibi, 1997 yılı çalışmalarımız Troia Kazıları
Başkanı Sn. Prof.Dr. Manfred Korfmann'ın, Gökçeada Belediye Başkanı, Sn.
Halil Rüştü Akgürı'ün ve Gökçeada Kaymakamı Sn. Mustafa Hulusi Arat'ın
maddi ve manevi destekleriyle sürdürülmüştür. Çalışmalarımızı gönülden destekleyen Çanakkale Valisi Sn. Ekrem Ozsoy, Rize Vali Yardımcısı Sn. Hasan
Tütün Yenibademli Höyük kazılarına katkılarını 1996 yılında olduğu gibi, 1997
yılında da sürdürmüşlerdir. Ekibimiz çeşitli kurumların ve kişilerin yakın ilgi ve
desteğini her zaman için yanında hissetmiştir. 1997 yılı Yenibademli Höyük kazı çalışmalarınınbaşarıyla tamamlanmasınakatkıda bulunan kazı kurulu üyelerine, ayrıca tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunanzs.

*
(1)

(2)

Yrd.Doç.Dr. Halime HÜRYILMAZ. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve
OnasyaArkeolojisi Anabilim Dalı, Beytepe-ANKARA
Nurten SEVINÇ, Arkeoloji Müzesi Müdürü, ÇANAKKALE
1997 yılı Yenibademli Höyük kazılarına katılan kurul üyeleri: Arkeolog Hülya Bülbül Akyol.Arkeolog Işıl Gürses, Arkeolog Funda Gük, H.Ü .Edebiyat Fakültesi öğrencileri Meltem Coşkun, Hakan
Mursaloğlu , Tolga Sarıaslan ve Sezin Tekin.
.
i 997 yılı Yenibademli Höyük Kazıları, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür! üğü, Kırcal Inşaat.Y ıldırım
Inşaat, Hava Radar Mevzi Komutanlığı, 5.KomandoAlayl ve Garnizonu, Atatürk Anadolu Oğretmen
Lisesi ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.Ayrıca Sn.Sadettin
Aşkın, Sn. Hikmet Hurşitağaoğlu, Sn. Büseyin Bulmuş, Sn. Recep Erden, Sn.Ilhan Gür, Sn.Güler
Kıran, Sn. Ersin Gürbüz ve Sn.Nevzat Ozsayın kazı çalışmalarını maddi ve manevi yönden destek
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1997 yılı kazı çalışmaları batı teras ta E 10, güneyde yerleşmeye girişi sağ
layan rampanın yer aldığı F 11 ve höyüğün doğu kesiminde H 10 plankarelerinde olmak üzere üç ayrı alanda yürütülmüştür (Çizim: 1).
A. BATI TERASTA YAPILAN

ÇALIŞMALAR

1996 yılında E 9 açmasında bir bölümü açığa çıkarılan ve "Dikdörtgen
Yapı" olarak adlandırılan binanın, mimari durumunun açıklığa kavuşturulması,
batı terastaki çalışmaların ana hedefi olmuştur. Bu nedenle daha önce açılan E
9 açmasının güneyine, 5x10 m. boyutlarında yeni bir açma ilave edilmiştir. E
10 açmasında 1997 yılında yapılan kazılar sonucu bir mimari tabakanın dört yapı evresi saptanmış ve yapılaşmanın açmanın doğu yarısında yer aldığı belirlenmiştir.
Çalışılan alanda, birinci evre de iki duvar ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 2).
Bunlardan 1 no lu duvar kuzeybatı-güneydoğu,2 no lu duvar ise kuzeydoğu-gü
neybatı istikametinde uzanmaktadır. 1 no lu duvarın kuzeybatı yönde devam
eden bölümünün tahrip olması nedeniyle ucu belirlenememiştir. Açmanın doğu kesitinde, 1 no lu duvarla birleşen 2 no lu duvarın, güneybatı yöndeki uzantısı ise güney kesit içinde kalmıştır.
2 no lu duvar taşlarının temizliği sırasında, i. Troia Dönemi 'ne ait tunel
kulplu çanak parçalarından başka, pişmiş topraktan yapılmış ve üzeri "V" şek
linde kazıma bezeklerle süslenmiş bir figürin ele geçmiştir (Resim: 1). Kuzeybatı Anadolu figürinlerine yabancı kalan bu örnek, daha çok kuzeydoğu Yunanistan' da Erken He\las Dönemi öncesine tarihlenen Sitagroi II3 ve 1II4 yerleş
melerinde bulunan tipleri anımsatmaktadır.
1 ve 2 no lu duvarların arasında kalan mekanda, dört evre saptanmıştır. Bu
mekanın kuzeybatısında yassı taş levhalardan oluşturulan bir döşeme parçası
açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Birinci evreye ait taş döşeme düzleminde, LTroia Dönemi için karakteristik keramik örneklerinden başka, bol miktarda kömür
tanecikleri, büyük baş hayvan kemikleri ve midye kabukları bulunmuştur. Mekan içinde ikinci evreye ait taban düzlemi üzerinde ele geçen çift ip delikli tutamaklı ve ağız kenarı üzerinde çentik bezemeleri olan keramik örnekler, bu evrenin de i. Troia Dönemi ile çağdaş olduğunu ortaya koymuştur. Aynı alanda
üçüncü evreye inildiğinde iri yassı taşların varlığı dikkati çekmiştir (Resim: 3).
1 ve 2 no lu duvarlarla bağlantılı olmayan bu taşların gerçek mimari karakteri,
ancak kazı alanı genişletildiğinde ortaya konulabilecektir. Bu evreye ait taban
yeşilimsi sarı renkte olup, açmanın güney kesiti hizasında tespit edilmiştir.
Dördüncü evreye ulaşmak için, üçüncü evrenin iri yassı taşları kaldırıl
dıktan sonra, mekanın kuzey ve doğu köşelerinde yer yer korunan taban parçalarından başka, kü\lü bir alan tespit edilmiştir. Bu taban düzleminde bulunan keramik örnekler, 1996 yılında E 9 açmasından ve Gelibolu Yarımadası yüzey

(3)
(4)

!emişlerdir. Burada ilgili kurumların yöneticilerine ve adı geçen kişilere özverili yardım ve destekleri için candan teşekkür ederiz.
M.Gimbutas, "Mythical Imagery of Sitagroi Society" : CRenfrew, M.Gimbutas, E.S.Elster (Ed.) Excavations at Sitagroi. A Prehistoric Village in Northeast Greece. YoU, Los Angeles, California 1986,
236,293, Fig.9.22 (84).
a. e, 276,296, Fig. 9.126 (136).
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araştırmalarmdan tanınan kapların benzerleridir. Alet olarak kullanılan bir bız
ve bir taş çekiçten başka taban buluntularının büyük bir bölümünü hayvan kemikleri oluşturmuştur.

Mekan içinde olduğu gibi, mekan dışında açmanın kuzeydoğu alanında
da dört evre tespit edilmiştir. Bu alanın ilk evresinde düzenli bir mimari plan
vermeyen dağınık durumdaki taşların arasında iki öğütme taşı bulunurken, ikinci evrede kuzeydoğu-güneybatıyönde kavisli inşa edilen bir konstrüksiyon ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Bu konstrüksiyonun kuzeyinde ve batısında olmak
üzere birer adet öğütrne taşı ele geçmiştir. Konstrüksiyonun iç kısmında kalan
alanda 1,20 m. uzunlukta ve 0,20 m. kalınlıkta yanık bir alan belirlenmiştir. Büyük ve küçük baş hayvanlara ait kemik, diş ve midye kabuklarının yoğunlaştı
ğı bu alanın, buluntuları gözönüne alındığında, hem birinci evrede, hem de ikinci evrede beslenme amacına yönelik olarak kullanıldığı düşünülmektedir.Aynı
alanda yanık alanın altına inildiğinde, üçüncü evrede kullanıldığı anlaşılan, etrafı orta büyüklükte taşlarla çevrelenmiş basit bir ocak açığa çıkarılmıştır. Bu
ocağın benzerine 1996 yılında E 9 açmasında da rastlanılmıştırs. Ocak içinde
daha çok mutfak kaplarına ait parçalardan başka, birinci ve ikinci evrede olduğu gibi, çok sayıda hayvan kemikleri ele geçmiştir. Dördüncü evreye ulaşıIdı
ğında, kuzey kesit hizasında ve taban üzerinde kırmızı kil kalıntıları tespit edilmiştir. Bu evrenin buluntuları arasında büyük baş hayvan kemiklerinden başka,
genelde siyah, kahverengimsi mutfak kaplarına ait gövde parçalarının ve sahte
tunel kulplu çanaklara ait parçaların yer almış olması, Troia i kültürü karakterinin her dört evrede de devam ettiğini ortaya koymuştur.
Mekan içinde birinci evreye ait taş döşemenin kuzeybatısında ve kuzey
kesit hizasında kümelenen taşların bir mimari bütünlük oluşturmadıkları gözlenmiştir (Resim: 5). Üç seviye boyunca enkaz görünümünü koruyan bu taşla
rın yer aldığı alanda, geçen yılortaya çıkarılan "Diktörtgen Yapı" nın uzun duvarının güneybatı yöndeki uzantısının beklenmesine karşın, bu duvara ait olabilecek taşlara rastlanrrıamıştır, Bu durumda "Dikdörtgen Yapı" nın uzun duvarı
iki açma arasında kalan ve henüz kazılmamış alanda köşe yaparak ya kuzeybatıya doğru yönlenmiş, ya da E 10 açması içinde kalan uzantısı tahrip edilmiş
olmalıdır. Her üç seviyede ortaya çıkarılan taşların dağınık durumda bulunmaları, bugün için nedenini belirleyemediğimiz bir tahribata işaret etmektedir. Bu
tahrip alandan toplanan keramik örnekler, en azından bu tahribatın Eski Tunç
Çağı'nın bitiminden önce meydana geldiğini ortaya koymuştur.
E 10 açmasının batı kesiminde 0,68 m derinliğe inilmesine rağmen heri
hangi bir mimari kalıntıya rastlanmamıştır. Bu alanda yüzeyden 0,30 m. derin. de, ilk kültür katının üst seviyesinde ele geçen pişmiş topraktan yapılmış bir kadın figürini Eski Tunç çağ II Dönemi'nde Gökçeada ve Midilli adaları arasın
da kültürel ilişkilerin varlığını belgelernesi açısından önemli olmuştur. Ayakta
duran bu kadın figürinin tipinde olan örnekler, Thermi III6 ve IV 7 yerleşırıele(5)
(6)
(7)

H.Hüryılmaz,

"Gökçeada-Yenibademli Höyük 1996 Yılı Kurtarma Kazısı", XIX. KST I, Ankara
1998,364.
WLaınb, Excavations atThermi in Lesbos, Cambridge 1936, 152, Lev, xxıı-xxın. No. 30-31; W.
Lamb Ye R.WHutchinson, "Excavations at Thermi in Lesbos, Seasons 1928-1929,1929-1930", BSA
XXX, 1928-29/1929-30,32, Ley.VIII, 30-31.
W'Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936,52, Lev.Xx , 30-28 Ye 31-37.
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rinden tanınmaktadır. Bu tiplerin daha erken örneklerine Tesalya Bölgesi'nde
Pyrgos'tae, geç örneklerine ise Olteniya Bölgesi'nde Salkutsa'da- rastlanılmak
tadır.

Mimari açıdan iki kazı mevsiminde E 9 ve E 10 açmalarında ortaya çıka
rılan duvarların, henüz bir bütünlük oluşturmamış olması, batı terastaki yerleşim şemasının belirgin bir şekilde ortaya konmasını engellemiştir. Bununla birlikte 1996 yılında açığa çıkarılan "Dikdörtgen Yapı" nın içinde veya dışında ele
geçen çok sayıda taş, kemik, pişmiş toprak ve madenden yapılan çeşitli iş aletleri, E 9 alanının daha çok atölye gibi kullanılmış olabileceğini düşündürrnüş
tür. Buna karşın, E 10 açmasında hayvan kemikleri ile öğütme taşlarının yoğun
laşması ve iş aletlerine fazla rastlanmamış olması, bu alanın daha çok beslenme
ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olabileceği ihtimalini güçlendirmiştir.
B. RAMPA ALANINDA YAPILAN

ÇALIŞMALAR

F II plankaresinde yer alan rampa alanındaki çalışmalarımızın ağırlık
bölgenin temizlenmesi ve yüzeyde görülen taşların çizilmesi oluş
turmuştur. İlk kazı mevsiminde kısmen açığa çıkarılan sur bedeni ve buna yaslanan rampanın batı korkuluk duvarı ile, rampanın kuzey kesiminde yer alan taş
döşemenin bir bölümü çizilebilmiştir. 1997 yılında ise, doğu taraftaki korkuluk
duvarı ile, rampanın güney bölümünde yer alan taş döşemenin çizimi tamamlanmıştır (Çizim: 3). Temizlik çalışmaları sırasında, batı korkuluk duvarının güneybatıya doğru olan uzantısı izlenmiş ve yeni bulunan birkaç taş ile, çapı O, 21 m.
olan kapıya ait bir söve taşı çizime ilave edilmiştir. Korunan uzunluğu 9,30 m. ye
ulaşan doğu korkuluk duvarı ise, daha iyi korunmuş olup, batı korkuluk duvarı
na paralel inşa edilmiştir. Her iki korkuluk duvarı arasında kalan rampanın genişliği aıtalama 2,50 m. civarında olduğu anlaşılmıştır. Rampanın döşeme taş
larının arasında, Eski Tunç Çağı ve Myken Dönemi kap parçalarının bir arada
bulunması, daha çok höyükten rampa yüzeyine sürüklenen malzemeler şeklin
de açıklanabilmektedir. Fakat 1996 yılında rampanın kuzey kesiminde, yüzeyden 0,20 m. derinde ele geçen çoğu yerel Mykent? kaplarına ait parçaların bulunmuş olması, bu rampanın en azından Geç Tunç Çağı'nda kullanıldığını ortaya koymuştur.
noktasını, bu

C. HÖ YÜG ÜN DOGU KESİMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Höyüğün doğusunda, yerleşme planı ve yapıların tabakalara göre dağılım
düzeni ile ilgili bilgileri elde etmek amacıyla, H 10 plankaresinde LO x lO'luk
bir alanda çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda farklı yönlerde
uzanan oniki duvar açığa çıkarılmıştır. Korunan yükseklik seviyelerine göre numaralandırılan bu oniki duvardan, ancak altı tanesinin temel taşlarının seviyesine kadar inilebilmiştir. H 10 açmasında mimari kalıntıların yoğunluğu nedeniy-

(8)

C.Marangou, Figurines et miniatures du Neolithique Recent et du Bronze Ancien en Grece, Oxford
1992,323, Fig. 23 g.
(9) O.Höckmann, Die mensclıengestaltige Figuralplastik der. südosteuropdischen Jungsteinzeit und
Steinkupferzeit, Hildesheim 1968, 137, 155, Lev.46, 1661.
(LO) H.Hüryılmaz, "Gökçeada-Yenibadernli Höyük 1996 Yılı Kurtarma Kazısı", xıx. KST I, Ankara
1998,367.
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bazı duvarların arasında
lunabilmiştir.

le, sadece

kalan

boş

alanlarda

derinleşme olanağı

bu-

Çeşitli yapılara ait oldukları anlaşılan bu duvarlar ya düz ya da kavisli inşa edilmişlerdir (Çizim: 4). Bunlardan 4,88 m. uzunluğunda 1 no lu duvar, doğu
batı istikametinde olup, büyük bir bölümü tahrip olmuştur. Bu duvarın üzerine
denk düşen tarım toprağında ele geçen bir kadın figürini, Kuzeybatı Anadolu Eski Tunç Çağ II figürinleri arasında, cinsel uzuvlarının aynı alan içinde gösteril.miş olmasıyla önem kazanmıştır. 3 no lu duvar, kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda inşa edilmiştir. 4,78 m. uzunluğunda ve 0,50 m. genişliğinde olan bu duvarın,
kuzeydoğu yöndeki uzantısı 1 ve 2 no lu duvarlar tarafından kesilmiştir. Bu duvarın güneybatı ucu, batı kesit içinde kalmıştır. 3 no lu duvara paralel inşa edilen ve başka bir yapıya ait olduğu anlaşılan LO no lu duvar parçası ise 2,40 m
uzunlukta ve 0,70 m. genişliktedir. Bu duvarın kuzeydoğu uzantısı 1 no lu duvarın altında kalmıştır. 3 ve 4 no lu duvarların arasına sonradan inşa edilen 1,30
m. uzunluğundaki 6 no lu duvarın işlevi, bugün için açıklık kazanmamıştır.

Açma içinde korunan en uzun duvarlardan biri 4 no lu duvardır. Kuzeyucu kavisli inşa edilen bu duvarın uzunluğu 6,56 m. dir. 4 no lu duvarın
kavisli kısmının önüne inşa edilen 5 no lu duvar ise, daha geniş tutulmuş ve güneybatı yöndeki uzantısı, 4 no lu duvarın kavsine uydurulmuştur. Açmanın doğu kesitinden başlayan ve güneybatıya doğru kavisli inşa edilen 9 no lu duvarın inşasında, diğer duvarlardan farklı olarak pithos parçaları da kullanılmıştır.
4 ve 5 no lu duvarların aksına uyum sağlayan 9 no lu duvarın ancak iki taş sı
rası ortaya çıkarılmıştır.
Kuzey kesitten başlayan ve henüz en alt taş sırasına ulaşamadığımız 2 no
lu duvar, güneydoğuya doğru kavisli inşa edilmiştir. Uzunluğu 4,25 m., geniş
liği 0,66 m. civarında olan bu duvarın taş enkazının büyük bir bölümü, açmanın kuzeydoğu dörtlüğüne yayılmıştır. Bu enkaz taşları arasında yoğun olarak
belirlenen kırmızı kil kalıntıları, 2 no lu duvarda kullanılmış olmalıdır.
Oldukça muntazam inşa edilen 7 no lu duvarın kuzeybatı ucu, 5 no lu duvara yaslanmış olmasına karşın, güneydoğu ucu kazılmayan alan içinde kalmış
tır. 4,25 m. uzunluğundaki 7 no lu duvarın ve 5 no lu duvarın dörder taş sırası
ortaya çıkarılmıştır. Bu her iki duvarın güney taraflarında belirgin bir şekilde
kerpiç kalıntıları saptanmıştır. Açmanın güneydoğu köşesinde açığa çıkarılan
1,80 m. uzunluğunda 11 no lu duvar kalıntısının değerlendirilmesi, ancak belli
bir oranda derinleştikten sonra yapılabilecektir.
Gerek birbirine paralel, gerekse değişik yönlerde kavisli inşa edilen duvar
kalıntılarından anlaşıldığı kadarıyla, höyüğün bu alanında yoğun bir iskan söz konusudur. Kavisli inşa edilen bazı duvarların, Batı Anadolu Eski Tunç Çağ geleneğine uygun olarak apsidal planlı yapılara mı ait oldukları, ya da Thermi yerleşme
sinde karşımıza çıkan kısa kavisli duvarlı dikdörtgen yapılara mı ait oldukları, ancak H LO açmasının önümüzdeki yıllarda genişletilmesiyle anlaşılabilecektir.
H LO açmasının güney bölümünde 4,5 ve 7 no lu duvarların sınırlandır
dığı alanda, taş kaplı bir döşeme ortaya çıkarılmıştır. Bu döşeme taşları arasın
da, Orta Anadolu'da Alişar lll, batıda ise Thermi J!z yerleşmelerinden de bilidoğu

(ll) E.F.Schmidt, The Alishar Hüyük, Seasons of 1928 and 1929, YoU, OIP 19, Chicago 1932,54, Fig.

62, b 309.
(12) W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos. Cambridge 1936, 177, Lev.xXVI, No. 30-54,31-73.
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nen şematik bir idol bulunmuştur. Döşeme alanında sürdürülen çalışmalar sonucunda, kuzeydoğu kesimde üst seviyede korunmamış döşeme taşlarına, bir alt
seviyede ulaşılmıştır. Taş döşemenin güney kesit hizasında korunan iri taşları
nın arasında küçük bir alanda kümelenmiş sapan taşları (Resim: 6) ve bunların
kuzeybatısında da döşeme taşları arasında gerdanlık tanesi olarak kullanılmış
bir diş bulunmuştur.
4 no lu duvarın doğusunda ve döşemenin güneybatısında kalan üçgen bir
alanda, belirlenen tahribatı araştırmak amacıyla yüzey toprağından itibaren 1,25 m.
derine iniimiştir. Bu üçgen alanda toplam altı evre belirlenmesine karşın, henüz ana
kayaya ulaşılamamıştır. 4 no lu duvardan düştükleri anlaşılan taşların arasında
ikinci evreye ait mermer bir figürin parçası bulunmuştur». Erken Kiklad i
Dönemi figürinlerini anımsatan bu figürinin, korunan sağ kulağı düğme şeklin
de vurgulanmıştır. Yüzü ve başının sol tarafı korunmamış bu figürinin boynu
uzundur.
Açmanın kuzeybatıdörtlüğünde 1 ve 3 no lu duvarlar ile, batı kesit arasında tabakalaşmayıizleyebilrnekiçin derinleşilmiştir. Ancak bu alanda da, belli bir derinlikten sonra, 10 no lu duvara ulaşılmıştır. Bu duvar parçası da korunarak, onun kuzeyindedar biralanda kazıya devam edilmiştir.Altı evrenin saptandığı bu çalışma.alanında 1,35. m. derine inilmesine karşın, ana kayaya ulaşı
lamamıştır. Birinci evrenin taban düzleminde siyah astarlı küçük bir çömlek
içinde yanmış bir kemik bız (Resim: 7) bulunurken, ikinci evrede yoğunlaşan
kül ve kömür tanecikleri, bu alanın bir yangına maruz kaldığını ortaya koymuş
tur. Bu evrenin buluntulanarasındagaga..ağızlı bir testi, ayrıca biri yassı diğeri
bikonik şekilli iki boncukbulunmuştur. Uçüncü evrede de devam ettiği anlaşı
lan kömür tanecikleri ilebirlikte, iri pithos parçaları ve kırmızı kil kalıntıların
dan başka, mimari kalıntilara rastlanmamıştır. Ilk üç evrede olduğu gibi, dört,
beş ve altıncı evrelerdeEski Tunç çağ keramik örneklerinden başka, daha erkene tarihlenebilecek buluntular tespit edilmemiştir.
H 10 açmasında çalışma alanlarının daralması nedeniyle, kazı çalışmala
rı açmanın kuzeybatıalanınakaydırılmıştır. 1 no lu duvarın kuzeyinde 4,50 x
2,00 m. lik bir alanda olanaklar ölçüsünde 2,30 m. derinleşilmiştir. Toplam dokuz evrenin belirlendiği bu kültür dolgusunda iki duvar ( No. 8 ve 12) ve bir döşeme parçası ortaya çıkarılmıştır.Açmanın kuzeybatı köşesinde, üçüncü evreye
ait 8 no lu duvarın sadece dış yüzünü oluşturan üç taş sırası açığa çıkarılmıştır.
Üçüncü evreyi belirleyen taban üzerinde iri pithos parçaları ve bunların arasın
da yanmış tahıl taneleri ele geçmiştir. Bir yangınla sona erdiği anlaşılan üçüncü evrenin taban düzlemi üzerindeki yangın izlerinin, 1 no lu duvarın güneyinde de devam ettiği gözlenmiştir. Dördüncü evre gibi mimari kalıntıların saptanmadığı beşinci evrenin, en önemli buluntuları gaga ağızlı bir testi ve daha çok
balığı!" anımsatan bir figürin (Resim: 8) ile temsil edilmiştir.Altıncı evre buluntuları arasında, dört delikli tutamaklı bir kapak'> (Resim: 9) ve sembolik anlam(13) Yenibademli Höyük 1996 ve 1997 yıllarında ele geçen 10 adet insan figürirıi yayına hazırlanmıştır.
(14) Mutedil denizlerde yaşayan ve boyları 50-60 cm. ye ulaşan bu balıkların iki alt türü bulunmaktadır.
Orneğimiz daha çok "Zeus faber faber" (Dül ger Balığı)'in özelliklerine sahip olup, halk arasında
"Peygamber Balığı" olarak tanınmaktadır. Bu konuda bize bilgi veren Sn. Dr.Heinrich Bremere teşekkür ederiz.
(L5) Bu tür kapaklar Troia'da D 15 tipi olarak tanımlanmaktadır: C.W.Blegen v.d., Troy General fntroduction, The First and the Second Settlements, Princeton 1950, Lev. 232:37.982.
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da kullanıldığını düşündüğümüz pişmiş topraktan bir balta'» (Resim: 10) bulunmuştur. Yedinci evreye ait mimari kalıntı, çalışılan alanın güneydoğu köşesinde
açığa çıkarılan bir döşeme parçasıdır. Mimari kalıntıların tespit edilmediği
sekizinci evreden sonra, dokuzuncu evrede oldukça iyi korunmuş 12 no lu
duvar ortaya çıkarılmıştır. Üst üste iki taş sırasının açığa çıkarıldığı bu duvarın
mimari karakteri, ancak belli bir oranda derinleştikten sonra anlaşılabilecektir.
1997 yılında H 10 açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda, yapılaş
manın çok yoğun olduğu anlaşılmıştır. Bu yapılarda taş ve kerpiç ana yapı
ögelerindendir. Henüz çömlekçi çarkını tanımayan yerleşmecilerin ETÇ'da
(Troia i çağdaşı) inşa ettikleri duvarların henüz bir bütünlük oluşturmaması ve
uzantılarının kazılmayan alanlar içinde kalmış olması, yerleşim planı hakkında
bilgilerimizin sınırlı kalmasına neden olmuştur. H 10 açmasının Troia i evresi
keramik buluntuları incelendiğinde, envanterin bir bütün teşkil ettiği görülmüş
tür. Ancak bu açmada henüz anakayaya ulaşılmamış olması, altta Troia i öncesi
tabakaların var olabileceğini düşündürmektedir. Troia i tabakalarının hemen üstünde daha sonraki devirlere tarihlenen tabakaların olmayışı, özellikle stratigrafi sorunlarına daha sıhhatli bir yaklaşım kazandırmıştır.
Arkeolojiye gönül vermiş Gökçeadalı bir vatandaşın haber vermesi üzerine, ekibimiz adanın doğu sahilinde Boz Dere'nin denize döküldüğü kesimde
yeni bir tarih öncesi yerleşim yerini ziyaret etmiştir (Resim: ll). "Vaniyeri" olarak adlandırılan bu yerleşmenin keramik örnekleri gerek hamur ve astar, gerekse form ve bezerne çeşitleri açısından Yenibademli Höyük ve Troia i yerleşme
lerinden de tanınan kap repertuvarına yabancı olmayan bir kültürün ürünlerini
belgelemektedir.
Oval görünümlü ve anakaya üzerine kurulan bu yerleşmenin güney yamacında çift delikli bir ağırlıktan başka, Osmanlı Dönemi'ne ait bir çanak parçası
bulunmuştur.Aşınmış yüzey buluntuları arasında oldukça kaba katkı lı keramik
parçalarının yer almış olması, burada Troia I'den daha erken bir dönemin de yaşanmış olabileceğine işaret etmektedir.

(16)

Pişmiş topraktan yapılmış balta örnekleri Troas Bölgesi'nde Beşik-Yassıtepe'de ele geçmiştir. "Savaş Baltası" olarak tanımlanan bu örnekler günlük işlerde kullanılan türden olmayıp, biçim açısın
dan da Yenibademli örneğinden farklıdırlar: M.Korfmann, "Beşik-Tepe, Vorbericht über die Ergebnisse der Grabung von 1982", Archaeologischer Anzeiger 174/2,]984, Şek.4:196a; M.Korfmann,
"Beşik-Yassıtepe ve Beşik-Sivritepe - 1983 On Raporu", VI.KST, ızmir 1984, 109.
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1997 LİMAN TEPE KAZıLARı
Hayat ERKANAL*
. Urla'nın İskele Mahallesi'nde bir yanmada üzerinde bulunan Liman Te-

Izmir-Çeşmealtı yolu tarafından ikiye bölünmekte, dolayısıyla bu yola göre
kazı alanları da güney ve kuzeyolmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Çizim: 1).
1997 yılında daha çok yolun güneyinde kalan güney kazı alanında çalışılmışı,
kuzey kazı alanında ise belli problemlere yönelik sondaj çalışmaları yapılmış
tır>. 1997 yılı çalışmalarını üç grup halinde değerlendirmek mümkündür.

pe,

1. Güney kazı alanında yürütülen çalışmalar (Çizim: 1/1);
2. Kuzey kazı alanında yürütülen sondaj çalışmaları (Çizim: 1/2-3) ve
3. Korumaya yönelik çalışmalar

GÜNEY KAZı ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Güney kazı alanında daha önceki yıllarda iç kale savunma sistemine ait
bir bastiyon ve sur duvarı açığa çıkanlmıştır- (Çizim: 1/1; Resim: 1). Bastiyon
*
(I)

(2)

(3)

Prof. Dr. Hayat ERKANAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sıhhiye-ANKARA
,
1997 yılı kazı çalışmaları KUltür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Institute for Aegean Prehistory (INSTAP), A.U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenmi~tir. Tüm bu kurum yetkililerine kazı kurulu olarak candan teşekkür ederiz. Urla Belediye
Başkanlığı her yılolduğu gibı 1997 yılında da maddi, manevi her türlü desteği sağlamış, çalışmala
rın aralıksız devamında büyük roloynamıştır.Başta Belediye Başkası Av. Bülent Baratalı olmak üzere tüm Urla Belediyesi mensuplarına ayrıca tqekkürü bir borç bıliriz. Sayın Çetin Tütüncüler, Sayın
Hakan Bergman ve Sayın Ramazan Erbişim Liman Tepe kazılarına ilgilerini 1997 yılında da esirgememişler, çalışmalar sağladıkları maddi katkılarla daha da güçlenmiştir. Bu değerli işadamlarımıza
ayrıca şükranlarımızı sunarız.·
..
..
..
1997 yılı Liman T~pe kazı çalışmala:ına.!<atılankurul üye.leri:. B..y. Edebiyat fakültesi Oğretim Uyesı Prof. Dr. Armagan Erkanal; Atatürk U. Edebıyat Fakultesı Ogretım Uyesi Yard. Doç. Dr. Serdar
Girginer; Doğu Akdeniz UniversitesiOğretirrıGörevlisi Rıza Tuncel;A.U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesı Araş. Gör. Vasıf Şahoğlu; H.U. Edebiyat Fakültesi Araş. Gör. Ayş~ül Aykurt; Arkeolog Dilek Karakızlı , Arkeolog Özlem Sözen, Arkeolog Ozlem Tütüncüler; A.U. Vi! ve Tarıh-Coğrafya Fakültesi öğrencileri Dilaver Atmaca, Nuray Demirtaş, Cem Düzgün, Esra Gülseven, Evrim Güzey,
Görkem Koç, Bilge..Kösebalabarı, Ozlem Oyman, Ozan Carrodo Rijavec, Fatma Şahin, Burcu Yarar,
Zeynep Yılmaz; H.V. Edebiyat Faküıtesi öğrencileri Göknil Arda, Meryem Kocabay. Ebru Oral, Halıı~ Ozatay, Tarık Ozbek, Bülent Yıldırım; Ege U. Edebiyat Fakültesi ö!trencılerı Soydan .Bak!Ş,
Oguz Bostancı, Tayf,1.!,n Caymaz, Ayşe Dılsız, Evren Koçan, Mına Şentek, Elvan Turan; Atatürk U.
Edebıyat Fakultesı Ogrencısı Semra Irtürk. Bursa Arkeoloji Muzesı Uzmanı Arkeolog Recep Okçu
Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak çalışmalara katılmıştır.
H.Erkanal ve ffHüryllmaz, "I 992 Liman Tepe Kazılan", XV.KST I, Ankara 1994,367-369, Res. 58; H. Erkarıal ," Early Bronze A ze Urbanization in the Coastal Region of Western Anatolia" , Housing
and Settlement in Anatolia. A /listorical Perspective, yay. haz. Y. Sey, Istanbul 1996,77, Res.8-9.

325

kerpiç iç dolguya sahip olup güneye, yani anakaraya doğru yarım daire şeklin
de uzanmaktadır. Aşağı doğru rampa şeklinde eğimli olan dış yüzü plaka halindeki kireç taşlarıyla muntazam bir şekilde örülmüştür. Aynı tür taşlarla inşa edilen sur duvarı bastiyonla birleşmemekte, bastiyona yaslanmaktadır. Bu durum
göz önüne alındığında, iç kale savunma sisteminde bastiyonların ayrı ayrı inşa
edildiği, daha sonra aralarının sur duvarıyla kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu
yöntemle herhangi bir tahribatın savunma sistemi boyunca yayılması önlenmiş
olmaktadır.

En az 5 m. yükseklikte korunan bastiyonun batı kesimi çok iyi korunmuş,
fakat buna karşın doğu kesimi Klasik Çağ'a ait bir kuyu ve bir sarnıç tarafından
tahrip edilmiştir (Resim: 1). Bu nedenle de bastiyonun gerçek genişliği ortaya
konamamıştır. 1997 yılı çalışmaları sırasında hem bastiyonun gerçek genişliği
ni tespit, hem de iç yapısına açıklık getirmek amacıyla iç kenarlara yakın yerlerde iki küçük sondaj çalışması yapılmıştır. Bu sondaj çalışmaları sonucunda
bastiyon dış duvar kaplamasından içeriye doğru uzanan dört duvar kalıntısına
rastlanmıştır. Bu duvar kalıntılarını ayrıca içten bağlayan iki duvar kalıntısının
ortaya çıkışı değişik bir sistemin varlığını ortaya koymuştur. Bu sisteme göre
bastiyon kenarında trapez veya yarım daire şeklinde hücre görünümünde küçük
mekanlar oluşturulmaktadır. Bu mekanların üç duvarı, iki yan ve bir arka duvan tek sıra halinde yassı kireç taşlarıyla örülmektedir (Resim: 2). Hücrelerin içleri daha sonra taş ve toprakla doldurulmakta, dışa açık kenarları ise aşağı doğ
ru rampa şeklinde ayrıca örülerek kapatılmaktadır. Böylece bastiyonun çevresinde içleri doldurulmuş bir hücre mekanlar zinciri ortaya çıkmış olmaktadır.
Bu teknik sayesinde içteki kerpiç dolgunun dışa baskı yapması önlenmiş olmaktadır.

Hücre şeklindeki mekanlardan bir tanesi içindeki toprak dolgu malzemesi, çok daha eski tabakalardan alınmıştır. Bu malzeme içinde Erken Tunç çağı
I, Geç Kalkolitik çağ ve Erken Neolitik çağ seramik örnekleri karışık bir şekil
de tespit edilmiştir. Böylece Liman Tepe'de ilk olarak Erken Neolitik çağ seramik örnekleri elde edilmiş olmaktadır. Bu çalışma sonucunda Liman Tepe'nin
ilk olarak Erken Neolitik Çağ'da iskan edildiği anlaşılmıştır.
Bastiyonla ilgili tüm bu çalışmalar sonucunda inşa tekniği büyük ölçüde
ortaya çıkarılmış, fakat bastiyonun gerçek genişliği anlaşılamamıştır. Alt seviyelerde görülen bazı taş sıralan gerçek genişliğin şimdiye kadar tahmin edilenden daha fazla olduğuna işaret etmektedir. Gerçek genişliğin ortaya konabilmesi için mevcut kazı alanının doğuya doğru uzatılması gerekmektedir. Onümüzdeki yıllarda bu tür bir çalışma imkanı olursa, bastiyonun doğu kesiminin sınır
lan ortaya konabilecek ve ancak o zaman kesin bir genişlik ölçüsü verilebilecektir.
Yarım daire şeklinde yapılan bastiyonlar Ege'de ilk kez Liman Tepe'de
görülmez. Kıta Yunanistan'da Lerna'da-, Syros-Kastri'de> ve Naxos-Panormos'
ta 6 takriben aynı döneme ait daha küçük boyutlarda bastiyonlar inşa edilmiştir.
Hatta Batı Anadolu'nun iç kesimlerinde, Burdur-Kuruçay'da daha eski bir dö(4)
(5)
(6)

J. L. Caskey, "Excavations at Lema", Hesperia 26,1957,154,157.

E. M. Bossert, "Kastri auf Syros", Arclıaeologicon Deltion 22, 1967,57-59.
CyCıadic Architecture", Archaologische Anzeiger 87, 1972, 161-163.

C. Doumas, "Notes on Early
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nemde yuvarlak bastiyonlar kullanılmıştır". Fakat tüm bu bastiyonların yanında
Liman Tepe bastiyonu gerek boyutları nedeniyle, gerekse inşaat tekniği nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır.
Bu güçlü savunma sisteminin önünde, daha doğrusu şu ana kadar açığa çı
kartılan tek bastiyonun önünde, 1992 yılı çalışmaları sırasında Erken Tunç Çağı II'ye ait iki mimari tabakada yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Çok dar bir
alanda çalışılmış olmasına rağmen bu yapı kalıntıları arasında bir apsidal evin
ve bir büyük binanın varlığı ortaya konabilmiş, fakat daha ayrıntılı bilgiye ulaşılamanuşnrs. Erken Tunç Çağı II'ye ait iç kale dışındaki, daha başka bir ifadeyle bastiyon dışındaki yapılaşmaya açıklık getirme amacıyla, bastiyonun güneyindeki alanda kazı çalışmaları yoğunlaştınlmıştır,Bu yeni kazı alanında daha
önceki yıllarda M.O. 6. yüzyıla ait mimari kalıntılar tespit edildiğinden, ilk olarak bu Arkaik Çağ kalıntıları ortadan kaldırılmıştır.
.
Kaldırma işleminden sonra ulaşılan seviyede 5 adet çocuk mezarı tespit
edilmiştir. Bu beş mezardan 3 tanesi taş sanduka, iki tanesi ise çömlek mezardır. Sanduka mezarlar yassı kireç taşlarını dik olarak kullanarak yapılmıştır. El
yapımı diğer iki mezar şekilolarak bölgeye yabancıdır (Resim: 3,4). Bu tür
çömlekler Troya VIIb tabakasında karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği gibi bu tür
seramik örneklere Blegen "Barbar Seramiği" adını taknuştır.Bu iki örnek sayesinde Anadolu'yu istila eden Trakya kökenli etnik grupların Izmir'e kadar indiği kesin olarak ortaya konmaktadır.
Bu alanda derinleşilirkerı farklı iki grup seramik malzemeyle karşılaşıl
mıştır. Alanın doğusunda Orta Tunç çağı seramik örnekleri yoğunlaşırken, batısında daha çok Geç Tunç çağı malzemesi gözlenmiştir. Neticede kazı alanının
batısında, deniz seviyesinden takriben 1,40 m. yükseklikte kapalı bir tabakaya
iriilmiştir. Bu tabakada yer yer taş döşeme kalıntıları veya taş yayıntıları tespit
edilmiştir. Yayıntıların bir kısmı doğu-batı istikametinde uzanmakta, sanki basit bir evin duvarını oluşturmaktadır. Bu tabakaya ait mimari kalıntılar hakkın
da daha ayrıntılı bilgi vermek 1997 yılı için mümkün olamamıştır. Bu tabakadan ele geçen seramik buluntular arasında boya bezekli kyliks kaide parçaları
oldukça fazladır. Bu tür Miken seramiği boyalı örnekleri Frumark tarafından III
A 2 tipi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle bu mimari tabakanın bu seramik
tipi doğrultusunda değerlendirilmesi ve tarihlendirilmesi gerekir. Daha aşağı seviyelerde bu tabakaya ait ayrıca bir çöp çukuru açığa çıkarılmıştır. Çok tahrip
olmasına rağmen bu çukurun kenar taş örgüleri yer yer korunabilmiştir. Her ne
kadar belirgin bir mimari özellik tespit edilmemiş olsa da, Liman Tepe'de Miken varlığı ilk kez kapalı bir tabaka içinde bu şekilde ortaya konmuş olmaktadır.

Miken Dönemi 'ne mal edilen bu tabaka kaldırıldıktan sonra, alt seviyeyoğun Erken Tunç Çağı seramik malzemesiyle karşılaşılrmştır. Buna karşın kazı alanının doğusunda sürekli olarak Erken Orta Tunç Çağı seramik örnekleri tespit edilmiştir. Neticede Erken Orta Tunç Çağı malzemesinin geldiği
alanda büyük bir yapı ortaya çıkmıştır (Çizirn: 2; Resim: 5). Bu yapı kuzeyba-

lerde

(7)
(8)

R. Duru, Kuruçay Hoyilk I, Ankara 1994, ll, Lev. 15.
H. Erkanal, H. Hüryrlmaz, "1992 Liman Tepe Kazıları",XV. KST.l,Ankara 1993,368, Res. 6.
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tı-güneydoğu

istikametinde uzanmaktadır. Yapının kuzeydoğu duvarı kör duvar
görünümündedir. Bu duvarın güneybatıya bakan yüzü düzgün olup arka tarafı
bir taş yığını şeklinde bastiyona dayandırılmış, bu dayanma sonucunda bastiyon
büyük ölçüde tahrip olmuştur. Bu kör duvarın kuzeybatı ucu, bastiyonu da tahrip eden bir Klasik çağ kuyusu tarafından bozulmuştur. Güneydoğu ucu ise dik
açı şeklinde muntazam bir köşe yapmaktadır. 5 m. uzunluğunda korunan bu duvarın mevcut yüksekliği ı ,98 m. dir. Duvarırı düzgün olan güneybatı yüzü belli bir teknik doğrultusunda inşa edilmiştir. Uç sıra halindeki iri toplama taşların
arasına tek sıra levha halindeki kireç taşları yatayolarak yerleştirilmiştir.Yapı
nın kuzeybatısını kapatan duvarda ise sadece iri boy toplama taşlar kullanılmış
tır. 3,30 m. uzunluğundaki bu duvarın genişliği 1,25 m. dir. Bu duvarın güneybatı ucunda bulunan başka bir Klasik çağ kuyusu köşe bağlantısını bozmuştur.
Yapının üçüncü önemli duvarı, güneybatı duvarı da kör duvar görünümündedir.
Kuzeybatıya, yani yapının iç kısmına bakan yüzünde plaka halinde kireç taşla
rı kullanılmıştır. Yalnız bu taşlar en alt sırada kaplama şeklinde dikey, diğer üst
sıralarda yatayolarak kullanılmıştır.Duvarın iç yüzünü oluşturan bu taşların arkası orta boy toplama taşlarla düzensiz bir şekilde doldurulmuştur. Bu üçüncü
duvarın uzunluğu 4,80 m., korunan yüksekliği ise 1,29 m. dir. Bu üç taş duvar
arasında 5 m. uzunluğunda ve 4,20 m. genişliğinde dikdörtgen bir mekan oluş
muştur. Bu mekanı güneydoğuda 0,80 m. kalınlığında ve 4,20 m. uzunluğunda
daha ince bir duvar kapatmaktadır. Bu duvarın güneybatısında 0,60 m. genişli
ğinde bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Çok dar bir kapı açıklığına sahip bu dikdörtgen mekanın içinde, takriben kuzeybatı yarısında ayrıca üç küçük hücre
oluşturulmuştur. Bu hücrelerin oluşumunda 0,60 m. kalınlığında tek sıra taş temele sahip kerpiç duvarlar kullanılmıştır. Bu mekanın tek dar kapısının önünde
i m. genişliğinde ince uzun başka bir mekan bulunmaktadır. Bu dar mekan kuzeybatıda kısmen tahrip olmuş kör duvara dayanmakta, güneydoğuda ise 0,60 m.
kalınlığında, taş temel üzerine oturtulan bir kerpiç duvarla sınırlandırılmaktadır.
Yapının diğer kesimleri kazılmayan alanlar içinde kalmıştır.
Burada büyük olasılıkla bastiyon önündeki kör duvarla bir çeşit teras duvarı oluşturulmak istenmiştir. Bu teras duvarı önünde normal zemin altına inilmiş ve tüm bu mimari düzenlemeler zemin altında gerçekleştirilmiştir. Hücre
şeklindeki düzenlemeler, çok dar mekanlar, mevcut yapının zemin altındaki bu
kısmının depo olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Bir insanın zor geçebileceği tek bir kapı aralığı dışında, mekanlar arasında başka bir bağlantı yoktur. Bu
durum depo bölmelerine daha çok yukarıdan girildiğini göstermektedir. Burada
görülen kalın ve güçlü taş ana duvarlarla ağır bir yük taşınmış olmalıdır. Bu yük
de büyük olasılıkla zemin üzerindeki esas binadır.
Bu depo mekanları içinden ele geçen seramik örnekler Orta Tunç Çağı'nın en erken safhasına aittir. Bir kısmı tümlenebilen bu seramik örnekler, iç
kale içinde Orta Tunç Çağı' nın 4. mimari tabakasında karşımıza çıkmaktadır
(Resim: 6).
Takriben deniz seviyesine kadar inen bu zemin altı depo mekanları, burada bulunması gereken Erken Tunç Çağı II mimari özelliklerini büyük çapta tahrip etmiştir. Bu nedenle Erken Tunç Çağı mimari özellikleri kazı alanının batı
kesiminde, yani Orta Tunç Çağı zemin altı yapılaşmasının bulunmadığı bir
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alanda tespit edilebilmiştir (Çizim: 2; Resim: 5). Bu alanda görülen Erken Tunç
Çağı II'ye ait bir sokak, bastiyondan güneye doğru uzanmaktadır.Bu yolun yassı kaplama taşları kısmen de olsa korunmuştur.Yolun doğusunda bulunması gereken bina, Orta Tunç Çağı yapısı tarafından tahrip edilmiştir. Ancak bir sıra
taştan oluşan küçük bir duvar parçası bu binanın varlığına ve yolun doğu sını
rına işaret etmektedir. Bu durum dikkate alınırsa, taş kaplama yolun 1,5 m. genişliğinde olması gerekir. Yolun batısında bulunan yapı ise çok iyi korunmuş bir
vaziyette açığa çıkarılmıştır. Bu yapının doğu, yani yol boyunca uzanan duvarı
7,70 m. uzunluğunda, 0,85 m. genişliğindedir. Duvarın korunan yüksekliği 1,34 m.
dir. Bu duvar her iki uçtan dik açı şeklinde köşeler yapmakta ve batıya doğru
kazılmayan alan içinde devam etmektedir. Duvarların inşaatında iri ve orta boy
toplama taşlar kullanılrruş, fakat beIli bir örgü tekniği uygulanmamıştır. Bu yapının gerek mevcut planı, gerekse içinden çıkan seramik örnekler göz önüne alı
nırsa, basit bir ev olarak değerlendirilmemesigerekir. Içinden çıkan seramik örnekler, iç kale içindeki koridorlu ev örnekleriyle aynı düzeydedir. Bu nedenle
hem koridorIu evle çağdaş olduğu, hem de aynı derecede önem taşıdığı söylenebilir.
Bu Erken Tunç Çağı II yapısı içinde daha çok mika katkılı gri hamurlu,
kahverengi-gri astarlı seramik örnekler ele geçmiştir. Kap şekli olarak Troya
AI 6 tipindeki içe çekik ağız kenarlı çanaklars; kısa boyunlu, küresel gövdeli
çömlekler (Liman Cups) oldukça fazla sayıda görülmektedir. Kısa boyunlu, küresel gövdeli çömlekler çok ince cidarlı ve kırmızı astarlıdır. Buradan ele geçen
ince cidarlı, kesik gaga ağızlı bir testi parçası, hem şekil olarak, hem de teknik
olarak koridorIu ev malzemesiyle benzer karakterdedir. Bu yapıdan ele geçen
malzeme grubu Erken Tunç Çağı II'nin son evrelerine aittir. Bu sur dışı yapısı
seramik açısından ele alındığında, koridorlu evin son evresiyle çağdaş olmaktadır. Her iki yapı, sur dışı yapısı ve koridorlu ev, aynı karakterde malzeme içerdiklerinden, aynı düzeyde önem taşımış olmalıdır.

KUZEY KAZı ALANINDA YÜRÜTÜLEN SONDAl ÇALIŞMALARI
Daha önceki yıllarda Liman Tepe'yi ikiye bölen İzmir-Çeşmealtı yolunun
hemen kuzeyinde Erken Tunç Çağı I'e ait bir savunma sistemi açığa çıkarılmış
ve bu sistemin kuzeyinde derinleşilerek dönemin sur içi mimari tabakalarına
açıklık getirilmek istenmiştirı«, 1997 yılında aynı alanda derinleşme çalışmala
rına devam edilmiş ve Erken Tunç Çağı I'in 3. mimari tabakası açığa çıkarıl
mıştır (Çizim: 112). Bu tabaka içinde mimari özellik olarak sadece çok dağılmış
ve tahrip olmuş bir fırın kalıntısı tespit edilebilmiştir. Tabakanın kül katmanları içinden Troya A6 tipine giren içten kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, Troya A 12 tipine giren çanaklar», yüksek kap kaideleri yoğun bir şekilde ele geçmiştir. Aynı kül katmanları içinde ayrıca urfirnis astarlı sos kabı parçaları, Erken Kiklad II Dönemi'ne ait beyaz astar üzerine koyu kahverengi boya bezeli
seramik parçaları tespit edilmiştir. Bu tabakada bulunan seramik malzeme karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde,Liman Tepe'de ortaya çıkan bu tabakaC. W. Blegen ve diğ., Troy 12. General Introduction the First and Second Settlements, Princeton
1950, Lev. 263.
(10) H. Erkanal, S. Günel , "1995 Yılı Liman Tepe Kazıları", XVIII. KST I, Ankara 1997,264-247.
(l i) C. W. Blegen ve diğ., Troy 12. General Introduction the First and Second Settlements , Princeton
1950, Lev. 257-260.
(9)
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Erken Tunç çağı I'in son evrelerine tarihlendirilmesi gerekmektedir. Bu tabaka Troya i ve Erken Kiklad n kültürleriyle eşzamanlıdır. Bu tabakayı da içine alan Erken Tunç çağı i savunma sisteminin son taş sıraları 1997 yılında da
bulunamamıştır. Bu seneki çalışmalar sonunda savunma duvarı 2,70 m. lik bir
yüksekliğe ulaşmıştır.

İkinci bir sondaj çalışması kuzey kazı alanının güneydoğu köşesinde ger-

çekleştirilmiştir(Çizim: 1/3). Daha önceki yıllarda burada yürütülen çalışmalar
sonucunda Erken Tunç Çağı Ilnin en geç mimari tabakasına, yani 1. mimari tabakasına ait bir yol kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Bu yolu doğudan sınırlandıran
bir yapının iç kısmı zaman yetersizliği nedeniyle araştırılamamış,dolayısıyla da
yapıyla ilgili bilgiler noksan kalmıştır. 1997 yılında çok dar bir alanda da olsa
bu yapının dış duvarının iç kısmı kazılabilmiştir. Dış duvar yola uygun olarak
kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanmakta, güneybatıda ise dik açı şeklin
de bir köşe yaparak kazılmayan alan içine girmektedir, Duvarın açığa çıkarılan
uzunluğu 8 m. dir. Kalınlığı ise 0,60 m. dir. Inşa edilirken levha halindeki kireç
taşları ve toplama taşlar birlikte kullanılmıştır. Belli bir örgü tekniği uygulanmamıştır. Kazı çalışmaları sırasında bu binanın taban altına iniimiş ve burada
bir apsidal eve ait yanyana diziimiş küçük boy toplama taşlardan oluşan bir temel duvarı görülmüştür. Bu durumda yapı bir apsidal ev üzerine oturtulmuş olmaktadır. Seramiğe göre her iki yapı arasında belirgin bir zaman farkı bulunmamaktadır. Apsidal evin uzun duvarı da aynı istikamette, yani kuzeydoğu-güney
batı istikametinde uzanmaktadır. Bu uzun duvar doğuya doğru kıvrılarak apsis
yapmaktadır. Apsidal evin duvarları da 0,60 m. kalınlığındadır. Açığa çıkarılan
duvar uzunluğu ise 4,80 m. dir. Taş temel duvarının üst kısmında kerpiç kullanılmış olabilir. Her iki yapının mimari planı, ancak kazı alanı doğuya doğru
uzatıldığında ortaya konabilecektir.

KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Urla'nın kış aylarında çok yağış alması taban suyunu etkilemekte, taban
suyu özellikle kış ve ilkbahar aylarında 1,5 m. kadar yükselmektedir. Liman Tepe'de uzun süre su içinde kalan bazı taş duvarların çamur harcı bu nedenle ç ö zülmekte ve taş duvarlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.
Liman Tepe' de özellikle Erken Tunç Çağı n bastiyonu ve koridorlu ev güney duvarı taban suyunun yükselmesinden olumsuz yönde etkilenmektedir.
Bastiyonun iç kerpiç ve toprak dolgusu bazı kesimlerde taban suyu tarafından
boşaltılmış, bu nedenle dış taş örgüsü çökme noktasına gelmiştir. Istanbul Teknik Universitesi tarafından geliştirilen kerpiç ıslah programı» göz önüne alına
rak bastiyon içinde oluşan boşluklar ı 997 yılında tarafımızdan yeniden doldurulmuştır. Bu iş için 5 ton dolgu malzemesi kullanılmıştır.Ayrıca bozulan ve kayan dış örgü taşları mimari çizimler ve fotoğraflar dikkate alınarak yeniden yerleştirilmiştir. Tüm bunların yanında bastiyonun güneyinde alt sıra dış örgü taş
ları açığa çıkarılan bir boş alan orijinal yöntem göz önüne alınarak yeniden
örulmüştur. Böylece bastiyon içindeki kerpiç ve toprak dolgunun dışarı akması
büyük çapta önlenmiştir. Bu çalışma deneme mahiyetinde yapılmıştır. Ortaya
çıkacak olumlu veya olumsuz sonuçlar ı 998 yılında kontrol edilecek ve bu sonuçlar doğrultusunda yeni koruma önlemleri alınacaktır.

(12) Bu konuda bizleri

aydınlatan

Metin Ahunbay'a candan
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Koridorlu ev güney dış duvarı da taban suyunun yükselmesi sonucu yıkıl
ma noktasına gelmiştir. Duvar içinde açığa çıkan boşluklar bastiyonda uygulanan yöntemle yeniden doldurulmuş, büyük çatlaklar ve yıkıntılar orijinal
teknik göz önüne alınarak yeniden eski haline dönüştürülmüştür.
Bu çalışmaların dışında, İstanbul Teknik Üniversitesi kerpiç ıslah programı doğrultusunda çok küçük kesimlerde farklı bağlayıcı malzeme denemeleri
yapılmıştır. 1998 yılında bu denemelerin dış etkenlere karşı dayanıklılığı kontrol edilecek ve en dayanıklı karışım daha geniş alanlarda kullanılacaktır.
SONUÇ

1997 yılı kazı çalışmaları sonucunda Liman Tepe'de elde edilen yeni
sonuçlar şu şekide özetlenebilir:
Liman Tepe ilk olarak Erken Neolitik çağ' da iskan edilmiş ve büyük
olasılıkla Geç Tunç çağı'na kadar sürekli olarak önemli bir yerleşim merkezi
olarak kullanılmıştır. Eğer antik Klazomenai dikkate alınacak olursa, sürekli
yerleşim Roma Devri'ne kadar devam etmektedir.
Liman Tepe M.Ö. 2. binde kentin daha çok atölyeler semtini oluşturmak
tadır. Bu nedenle açığa çıkarılan mimari özellikler genelolarak basit bir yapıya .
sahiptir. Liman Tepe'nin dışına çıkıldıkça önemli yapılar yoğunlaşmaktadır.
M .0. 2.bin yerleşimlerinin merkezleri ve önemli yapıları daha güneyde, büyük
olasılıkla antik Klazomenai şehri altında kalmaktadır.
Erken Tunç çağı II'ye ait büyük bastiyonların yapımında yeni bir sistem,
hücre sistemi kullanılmaktadır. Bastiyonu çepeçevre saran bu sistem sayesinde
üst kısımda bulunması gereken kerpiç ağırlığın iç dolguyu dağıtması ve dıştaki
taş örgüyil bozması büyük çapta önlenmektedir.
Daha önceki yıllarda Erken Tunç çağı II'nin aşağı şehrinde basit konutların mevcut olduğu düşünülürken, 1997 çalışmaları aşağı şehirde de önemli
yapıların mevcut olabileceğini ortaya koymuştur. Hatta bunlar seramik malzeme göz önüne alınırsa, iç kaledeki merkezi yapı düzeyinde olabilmektedir. Bu
özelliğiyle Liman Tepe'nin Erken Tunç çağı II' deki merkezi konumu daha çok
güçlenmektedir. Gerek ekonomik, gerek dini ve gerekse siyasi açıdan Liman
Tepe bölgesel bir merkez olarak değerlendirilmelidir. Aynı devreye ait çevre
yerleşim yerleri ya küçük köy karakterinde, ya da savunma üniteleri şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında Urla-Çeşme yolu üzerinde bulunan
Kale Tepe küçük, fakat güçlü bir savunma sistemine sahiptir. Bu savunma sistemi bir vadi içinden geçen yolu kontrol altında tutmaktadır. Alaçatı yakınların
da bulunan Gölkayası ise bir kaya kütlesi içine yerleştirilmiştir. Konglomera
türü bir oluşuma sahip kayalar burada oyularak yerleşime uygun mekanlar
kazanılmıştır. Bu özelliğiyle Gölkayası daha çok denizden gelecek tehlikelere
karşı yapılmış bir kale görünümündedir. Çevresindeki bu tür yerleşim yerleri
de, Liman Tepe'nin merkezi konumuna açıklık getirmektedir.
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Resim 3: Mezar olarak kullanılan bir "barbar seramiği" örneği

11lIIIIIIIIIIIIII11l

Resim 4: Mezar olarak kullanılan bir "barbar seramiği" örneği
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Resim 5: Güney kazı alanı Orta Tunç çağı ve Erken Tunç

çağı

Resim 6: Orta Tunç çağı 4. mimari
ait bir kaideli kap
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II mimari kalıntıları

tabakasına

1997 BAKLA TEPE

KAZıLARı

Hayat ERKANAL *
Turhan ÖZKAN

Coğrafi konumu göz önüne alındığında, Bakla Tepe'nin İzmir'in güne-

Cumaovası'na
Cumaovası bir taraftan

tamamen hakim bir tepe üzerinde kurulduğu görülür.
iki vadiyle denize, bir taraftan Izmir 'e, bir taraftan da
Küçük Menderes (Kaystros) Vadisi'ne bağlanmaktadır. Bu nedenle Bakla Tepe hem ekonomik, hem de stratejik açıdan çok uygun bir yere kurulmuştur. Aynı coğrafi konuma, 2 km. güneydeki Kocabaş Tepe ve 6 km. güneydeki Kolophon sahiptir! ... Yapılan yüzeyaraştırmaları ve kazılar sonucunda Kolophon'un
daha çok M.O. 1. binde, Kocabaş Tepe'nin M.O. 2.binde, Bakla Tepe'nin ise
M.O.3. ve 4. binde yerleşime sahne olduğu görülmektedir. Bu nedenle Bakla
Tepe'nin en eski Kolophon olarak tanımlanması yerinde olacaktır.
1996 yılına kadar yürütülen çalışmalar sonucunda, Bakla Tepe'de 250 m.
çapında bir Geç Kalkolitik çağ yerleşimi ve bunun üzerinde 90 m. çapında bir
Erken Tunç çağı i yerleşimi tespit edilmiştir (Çizim: 1). 1997 yılında bu yerleşimlerden aşağıdaki üç farklı alanda kazı çalışmalarına devam edilmiştir":
1. Erken Tunç Çağı i Kazı Alanı (Çizim: 1/1);
2. Geç Kalkolitik Çağ Kuzey Kazı Alanı (Çizim: 1/2)
3. Geç Kalkolitik Çağ Güney Kazı Alanı (Çizim: 113)

yindeki

ERKEN TUNÇ ÇAGI KAZı ALANI
Bu kazı alanı Bakla Tepe Erken Tunç Çağı i yerleşim bölgesinin doğu kesiminde bulunmaktadır (Çizim: 111). Burada kazı çalışmaları başlar başlamaz

*
(I)
(2)

prof. Dr. Hayat ERKANAL,Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve
Onasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye-ANKARA.
..
Dr. Turhan OZ.KAN, ızmir Arkeoloji Müzesi Müdürü, Konak-Iz.Mfk.
H. Erkanal, T. Ozkan, "1996 Bakla Tepe Kazıları", XıX. KST I, Ankara 1998, 405-4Q~.
..
1997 yılı Bakla Tepe kazılarına katılan kurul üyeleri: Atatürk U. Edebiyat Fakültesi Oğretim Uyesi
Yard. Doç. Dr. Serdar Girıiner; H.U. Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü öğretim elamanların
dan Araş. Gör. Dr. Y ılmaz Erdal, Araş. Gör. Dilek Erdal; Doğu Akdenız Universıtesı Araştırma Görevlisi Rıza Tuncer; A.U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araş. Gör. Vasıf Şahoğlu. H.U. Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araş. Gör. Ayşegül Aykurt; Antropolog Tülay Özkan, Arkeolog Kadir
Büyükulusol" Arkeolog Umit çayır, Arkeolog Dilek Karakızlı,Arkeolog Neyir Kolonkaya. A.U. Dil
ve Tarih-Cografya Fakültesi öarencileri Görkem Koç, Fatma Şahin, ZeynepYılmaz; H.U. Edebiyat
Fakültesi öğrencileri Koray Akıncı, Ulaş Deniz, Meryem Kocabay, Tarık Ozbek, Bülent Yıldırım,
Haluk Yılmaz; Ege U..Edebiyat Fakültesi öğrencileri Soydan Bakış, Oğuz Bostancı, Tayfun Caymaz,
Elvarı Turan; Atatürk Universitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Semra Irtürk.
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hemen yüzeyde doğu-batı istikametinde uzanan bir duvar tespit edilmiştir. Bu
duvarın korunan uzunluğu 5,90 m., genişliği ise 0,90 m. dir. Duvarın batı ucu
dik açı yaparak güneye yönelmekte ve bir mekan oluşturmaktadır. Güneydeki
duvar 4,30 m. uzunluğunda olup, 1,16 m. genişliğinde bir kapı açıklığına sahiptir. Ayrıca mekan içinde küçük boy toplama taşlardan oluşan bir yığın tespit
edilmiştir. Bu mimari kalıntı yüzeye çok yakın olduğundan herhangi bir buluntu vermemiştir. Ele geçen seramik örnekler de tek bir kültürü yansıtmamakta
dır. Kısmen korunan duvarlarda iri taşlar iç ve dış tarafa yerleştirilmiş, arada kalan açıklıklar ise kiremit parçalarıyla ve küçük taşlarla doldurulmuştur. Ancak
bu kiremit parçalarına dayanarak yapıyı Roma Devri'ne tarihlemek mümkün
olabilmiştir. Böylece Bakla Tepe'nin en geç kültür tabakası bu kazı alanında
tespit edilmiştir.
Roma Devri' ne ait bu kalıntıların batı ve güneyinde 11 adet mezar açığa
çıkarılmıştır. Bu mezarlardan 7 tanesi basit toprak mezar, 3 tanesi çatı kiremitleriyle kaplı ve geri kalan bir tanesi de tahta kaplı mezardır. Tüm mezarlar doğu-batı istikametindedir. Sırtüstü düz yatırılan iskeletlerin başları batıya yörıel
tilmiştir. Mezar eşyası olarak ele geçen bir demir haç ve iki küçük testi Erken
Bizans Dönemi'ne aittir. Dolayısıyla bu mezarları aynı döneme tarihlemek imkan dahilindedir.
Roma yapısı içinde bir de küp mezar açığa çıkarılmıştır (Resim: 1). Kabartma bant bezeli küpün ağzı doğuya yöneltilmiştir. Bu küp mezar içinde 2 bebek iskeleti tespit edilmiştir. Mezar eşyası olarak parçalar halinde bir bronz kolye, bir küçük testi ve iki ağırşak ele geçirilmiştir. Küçük testiye göre bu mezar
Geç Tunç Çağı'na, büyük olasılıkla da M.O. 13. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Bu tarih 1996 yılında ortaya çıkarılan Geç Tunç Çağı oda mezarına da uymaktadrr>. Böylece 13. yüzyılda Bakla Tepe'de tümülüs karakterindeki oda mezarın
dışında daha başka mezarların da mevcut olduğu ortaya konmaktadır.
Bu kazı alanında tespit edilen en eski tabaka Erken Tunç Çağı I'in en geç
safhasını temsil etmektedir (Resim: 2). Bu tabakada birbirine paralel iki duvar
açığa çıkarılmıştır. Her iki duvar da doğu-batı istikametinde uzanmaktadır. Bu duvarlardan kuzeyde bulunanın 7 m. lik bir kısmı, güneyde bulunanın ise 10,50 m.
lik bir kısmı kazılabilmiştir. Her iki duvarın da genişliği 0,70 m. dir. Bu duvarlar doğu ve batı istikametlerinde, kazılmayan alanlar içinde devam etmektedir.
Duvarların inşaatında belli bir örme tekniği kullanılmamıştır. Küçük boy toplama taşlar gelişigüzel dizilerek duvarlar yükseltilmiştir. Bu nedenle de duvarlar
güçlü olmadığından kısa sürede bozulmuş ve yeniden aynı şekilde örülmüştür.
Güney duvarı üzerinde üç ayrı onarım evresi açık bir şekilde görülebilmektedir.
Duvarlar arasındaki açıklık 4,80 m. dir. Tespit edilebilen yükseklikleri 0,92 m.
dir. Bu yükseklik içinde farklı iki seviyede üç ocak tabanı açığa çıkarılmıştır.
Burada iki uzun yan duvara sahip, çok evreli. bir yapı söz konusudur. Bu evrelerden iki tanesi 1997 yılı çalışmaları sonucunda tespit edilmiştir. Duvarların alt
sınırları görülemediğinden, daha eski evrelerin ortaya çıkması imkan dahilindedir. Güneydeki duvarın dış kısmında da bir ocak tabanı bulunmaktadır. Dış kı
sımdaki ocak tabanı da diğerleriyle aynı karakterdedir. Taban oluşturulurken
önce küçük taşlar kullanılmakta, daha sonra bunların üzerine seramik parçaları
(3)

H. Erkanal. T. Özkan, "1996 Bakla Tepe Kazıları", XiX. KST I,Ankara 1998,401-405.
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.:

dizit mektedir. Seramik par~alarininuzerleri de ayrlca camur harc~ylaslvanmaktad~r.Ocak tabanlari turn olarak ele gegmediginden, orijinal vekilleri tespit edilememigtir. Daha ijnceki yllIarda apga qlkarrlan ocak tabanlari dikkate a1rnlrsa,
oval bir gekle sahip olmalar~miimkiindiir. Giiney duvar~dlg~ndakiocak tabanl
qevl-esi de normal ev taban1 go1-uniirnundedir.Tiim bu k a l ~ n t ~ l rniigterek
ar
yan
duval-lr uzun evlere i ~ a r eetmektedir.
t
Bu d u r u m d a burada iig uzun ev ortaya GIkarllrnq olmaktad~r.Bunlardan ortadaki her iki yan duvanyla, bu yan duvarlar~
paylagan jki komgu ev ise birer yan duvarla belirlenrnigtir. Bu iiq uzun evin genet karakteri, 1995 yllinda a y g a ykanlan diger uzun evlerle u y u r n i~indedifl.
Bu uzun evler i ~ i n d e nq k a n serami k ornekler di kkate a l l ~ l ~ r sturn
a , uzun
evier a y n ~donemi, yani Erken Tun$ Cag~I'in en geq safhasl~lrternsiI etmekcedir. Seramik ornekler ar-as~ndaTroya A 12 tipinde keskin omuzlu, iqe qekik a g ~ z
kenarll qanaklar; A16 tipinde yuvarlak omuzlu, iqe qekik aglz kenar11 qanaklar
ve A25 tipinde basit agrz kenarl~,tek kuIplu rnqrapalar qokunIuktadlr5.
Seramik ornekler drglnda bu k a z ~alanlnda aynl Erken Tunc Cag~1 tabakas~
nda iiq sera~nikidol ornegi bul unmugtur. Bu orneklerden bir tanesinin sadece ~ i i v d eklsmr ele ge~ini+cir.Burada basit yassl gijvde iizel-inde iki kii~iikG I krntl halinde kolIar belirlenrnigtir (Resim: 3laltta, ortada). Diger bir ornegjn sadece alt k~srnlkorunmuztur. Bu ornekte bir kaide uzerindeki govde yuvarlak bir
y aplya sahiptir (Resim: 3liistte, ortada). B a p klrlk iiqiincii ornek o l d u k ~ iyi
a korunmugtur. Burada bacaklar plastjk olarak beljl+lenmigtir.Kollar ise ortadan bohurnlu yassl bir qlklntl haljnde iglenmigtir (Resim: 31 sag bagta). B u idol tiirleFinin benzerlerini Anadolu'ya k o r n ~ Ege
i ~ adalanndaki rnerkezlerde ve azellikle Thenni'de gorrnek rniirnkundiifl.

GEG KALKOL~TIKGAGKUZEY KAZI ALAN1

Bu alanda ilk olarak 1996 y111nda~ a l l ? ~ l r n l1997
g , y111ndaalan bat1 istikametine, Erken Tunq Gag1 I yerlegimine dogru uzatrImlgtrr (Qizim: 112). 1997 yl11 ~al~gmalarl
sonucunda k a z ~alan~ninbat1 ucunda kuzey-giiney istikametinde
uzanan bir duvar tespit edilrnjgtir (Resim: 4). Bu duvar alanin giineyinde daha
iy i korunmug, kuzeye dogru tedricj olarak bozulmugtul: Korunan uzunlugu 5,lO m.,
yuksekligi ise 2,10 m , dir. Orta biiyiiklukte toplama taglarla in2a edilen bu duvartn b a t ~ y abakan yiizii rampa geklinde muntazam bir geluIde iglenrni~,doguya bakan k l s m ~ise kor duvar teknigiyle G ~ Kalkolitik
E
Gag tabakalarlnln olugturdugu yiiksekliie dayandlnlmlgtlr. Bu ozellikleri yle daha gok bir ~ e $ teras
t
d u v a r ~goriiniimiindedir. Bu teras duvarlnln bat~sinda,yani dl? klsmlnda karlgik
bir vekllde Erken Tunq Cagi I ve 11 seramigi tespit edilrnigtir. Seramik d~glnda
teras duvar~d ~ gklsrninda ayrlca iki nlertner ldol bulunmu~tur(Resim: 3Jsol bagta). Bat1 Anadolu ve Ege adalarlna ozgii b u tur idollerin benzel-leri Troya Z'de,
Beyccsultan 5 . tabakada, Samos'ta ve daha bir qok merkezde goriijrnektedir7.
. ... ...

- . . -... -. . .

( 3 ) F1. Erkanal, "Early Hronzc Age Urbanization in the Coastal Reoion of ,Western Anatulia", Horrsing
arid Settleyent ir;tinatolia. A Historical Perspecfive, av, haz. 8. Sey, IstanbuI 1996,73-74; H. Erkanal. ,T. Ozkan, 1995 Hakla ' k p e Kaz~lar~",
X V W !ST 1,~nkai-a1997,265. Res. 2 ,
L~
Princeton 1950,
( 5 ) C. W. Blegen v.d., Troy 1 2. GenerrrI Introductiorl the First and S E O O ISettlcrnents,
Let:. 129.
,
1936, k v . XX 29-3, 32-32; XXI 30-41 ;
( 6 ) W. Lamb, Excavations ui Tlzertni in L e ~ b u sCambridge
ll
-X- X
- .".

2n-l
- - ..

I'rince~on f 950,
(7) C. W. Bleoen v.d., Troy I 2 . Genera/ Introduction the Ftrsf and Secotid Serrl~rner~tr,
I r v . I 27 Type 2; S . Lloyd, J. Mellaart, Beycesultcrr~I , London 1462,266 Rcs. F 1.5-7; V Milojcic,
Sutt~nsI . Die Pral~istnrrrcheSiedluug, Rorul 196 1 , 1.c~.34-5.

Küçük buluntular dikkate alındığında, bu teras duvarının Erken Tunç çağı i döneminde yapıldığı anlaşılmaktadır.Fakat hangi amaçla yapıldığı tam olarak anlaşılamamıştır. Erken Tunç çağı i savunma sistemi dışına açılan bir hendeğe ait
olması imkan dahilindedir. Bakla Tepe üzerinde bulunan Erken Tunç çağı i yerleşimi. tepenin orijinal konumu sonucu kuzey ve batıda dik bir yamaca, doğu ve
güneyde hafif eğimli bir yamaca sahiptir. Hafif eğimli yamaçta bulunması gereken savunma sistemi, Geç Kalkolitik çağ yerleşimi içine kazılan bir hendekle daha kolay savunulur bir duruma getirilmiş olabilir. Bu hendeğin doğu kenarının mevcut teras duvarıyla, batı kenarının ise yerleşimi çevreleyen savunma
sistemiyle kaplanmış olması düşünülebilir. Bu konu ancak önümüzdeki yıllarda
gerçekleştirilecekkazı çalışmaları sonunda açıklığa kavuşturulabilecektir.

ERKEN TUNÇ ÇAG]] MEZARLAR]
Bu kazı alanında teras duvarının doğusunda bulunan Geç Kalkolitik çağ
tabakaları kazılırken, 1996 yılında olduğu gibi gene Erken Tunç çağı i mezarlık alanının mezarlarına rastlanmıştır.Açığa çıkarılan dört mezardan ikisi basit
toprak mezar olup diğer ikisi taş sanduka mezardır. Taş sanduka mezarlar Bakla Tepe' de ilk defa karşımıza çıkmaktadır. Basit toprak mezarların her ikisinde
de iskelet/er doğu-batı istikametinde uzanmaktadır. Her ikisinin de başı doğuya
yöneliktir. Bacaklar hocker şeklinde kıvrık olup gövde ve yüz güneye çevrilmiştir. Bireylerden biri 55 yaşında bir kadındır. Diğeri ise 12 yaşında bir kız çocuğudur (Resim: 5). Her iki mezarda da taban kumla kaplanmıştır. Kız çocuğu
na ait iskeletin ön kısmında, aynı doğrultuda üç kap bulunmaktadır. Bu kaplardan iki uçtakiler yayvan gaga ağızlı testi, ortadaki ise üç ayaklı bir çömlektir.
Iskeletin her iki kolunda da gümüş bilezikler bulunmaktadır. Kulaklarında iki
halkadan oluşan gümüş küpe, boynunda ise gene gümüş tanelere sahip bir kolye bulunmaktadır. Kolye taneleri içinde sadece bir tanesi taştan yapılmıştır. Tanelerin tam ortasında ise plaka halinde bir amulet bulunmaktadır. Bu amulet yuvarlak olup ortası deliktir. Ust kısmı uzatılıp kıvrılarak ip deliği oluşturulmuş
tur (Resim: 6). Tüm bu özellikleriyle minyatür bir bir idol görünümündedir. Aynı şekilde başka bir amulet 1996 yılında gene mezar eşyası olarak karşımıza
çıkmıştır. 1997 yılında tespit edilen iki sanduka mezardan bir tanesi bir bebeğe
aittir. Mezar kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanmaktadır. Mezar yapı
mında basit levha taşlar yan yana dik olarak kullanılmıştır. Uzeri gene aynı karakterdeki taşlarla kapatılmıştır. Diğer sanduka mezar trapez şeklinde olup dört
büyük levha taştan oluşmaktadır. Uzunluğu 1,29 m., genişliği ise batıda 1,12 m.,
doğuda 0,82 m. dir. Uzeri tek bir levha taşla kapatılmak istenmiş, bu taş yeterli
olmayınca daha küçük boyutlarda iki levha taş daha kullanılmıştır (Resim: 7).
Bu mezarın doğusunda sadece alt kısmı tespit edilebilen büyük bir küp bulunmaktadır. Küpü mezarın doğu dar kenarına dayayabilmek için kapak taşı özel
olarak kesilmiştir. Bu da bize küpün ve mezarın aynı zamanda kullanıldığını,
yani küpün mezarla bağlantı içinde olduğunu göstermektedir (Resim: 7). Küptın
ne amaçla kullanıldığı belli değildir. Sunu amacıyla kullanılmış olması imkan
dahilindedir. Mezar içinde 45 yaşlarında bir erkek bireyin iskeleti bulunmaktadır (Resim: 8). Kafatasının alın kısmında bir yara izi mevcuttur. Ayrıca bu ergin
bireyin yanında dağınık vaziyette 12 yaşlarında bir çocuk iskeleti tespit edilmiş
tir. Ergin birey mezara uygun olarak doğu-batı istikametinde hocker durumunda uzanmaktadır. Yüz ve gövde kuzeye dönüktür. Başın arkasında yayvan gaga
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ağızlı

bir testi bulunmaktadır. Bu kap dışında ayrıca bronzdan (7) yapılmış bir
hançer, uçları kıvrık çubuk şeklinde iki metal kol ye tanesi ve bir metal delgi,
mezar eşyası olarak ele geçmiştir.
Bu sene açığa çıkarılan mezarlarla birlikte bu alanda tespit edilen Erken
Tunç çağı i mezar sayısı 11' e ulaşmıştır. Bunlardan ikisi küp, ikisi taş sanduka
ve diğerleri basit toprak mezardır. Tüm erişkin mezarlarında yön birliği bulunmaktadır. Doğu-batı istikametinde uzanan mezarlarda baş daima doğuya yörıel
tilmiştir. Mezar türleri sosyal ve ekonomik yapıyla bağlantılı değildir. Mezar eş
yası açısından şu ana kadar tespit edilen en zengin mezarlar basit toprak mezarlardır. Mezarların önemli bir kısmında zemin kumla kaplanmıştır. Tüm mezarların içinde karbonlaşmış buğday taneleri bulunmuştur.

GEÇ KALKOLİTİK ÇAO MİMARİ TABAKALAR!
Erken Tunç çağı l' e ait mezarlar Geç Kalkolitik çağ yerleşim alanı içine
kazılarak yerleştirilmiş,dolayısıyla mimari tabakalarda kısmen de olsa tahribata neden olmuştur. Bu kazı alanındaki Geç Kalkolitik çağ mimari tabakaları ilk
olarak 1996 yılında açığa çıkarılmıştır. 1997 çalışmaları sonucunda toplam dört
tabaka içindeki 3. mimari tabakada bir yapı büyük çapta açığa çıkarılmıştır. Kazı alanının doğusunda bulunan bu yapı kuzeybatı-güneydoğu istikametinde
uzanmaktadır (Çizim: 2; Resim: 4). Yapının kuzeyi ve doğusu üst tabakalar tarafından bozulmuştur. Bu nedenle uzunluğu ve genişliği tam olarak saptanamamıştır. Fakat mevcut kalıntılar göz önüne alınırsa, uzunluğunun 10 m. civarın
da, genişliğinin de en az 6 m. civarında olması gerekmektedir. Yapının kuzeybatı kısmında bir apsis oluşturulmuştur. Apsis içinde taş döşeme kalıntıları yer
yer korunmuştur. Güneydoğu kısmında ise tek sıra taşlarla oluşturulan 7 kanal
tespit edilmiştir. Bu kanallar içinde ele geçen bol miktardaki karbonlaşmış tahıl
taneleri, evin bu kesiminde tahıl muhafaza edildiğini ortaya koymaktadır. Bu
kanallar sayesinde ahşap ev tabanının toprakla ilişkisi kesilmekte, toprak zeminden gelecek olan rutubetin etkisi ortadan kaldırılmaktadır. Apsis kısmı ise
büyük olasılıkla bir çeşit avlu olarak kullanılmaktadır. Yapının korunan güneybatı uzun duvarı yığın görünümünde düzensiz bir taş sırasından oluşmaktadır.
Ele geçen yanmış sıva parçaları dikkate alınırsa, evin duvarlarının ilk olarak
ağaçtan yapıldığı, bu ağaç konstrüksiyonun daha sonra içten ve dıştan çamur
harç ile sıvandığı anlaşılmaktadır (wattle and daub). Duvar yapımında kullanı
lan ağaç dikmeler bu düzensiz taş sıralarıyla sıkıştırılmış ve desteklerımiş olmalıdır.

Bu apsisli evin 3,40 m. kuzeybatısında, aynı doğrultuda ikinci bir evin kanalları açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2; Resim: 4). Bu evin açığa çıkarılan kısmın
da 7 kanal görülmektedir. Buradaki kanallar da tek sıra halindeki taşlarla oluş
turulmuştur. Evin önemli bir kısmı kazılmayan alan içinde kalmıştır. Açığa çı
karılan kısmı sadece güney köşesidir. Burada tespit edilebilen güneybatı uzun
yan duvarı 5 m. uzunluğunda, güneydoğu dar duvarı ise 4 m. uzunluğundadır.
Iyi korunan güneydoğu duvarı bu tür evlerin apsis karşıtı dar duvarlarının düz
olduğunu göstermektedir. Ante olarak değerlendirebileceğimiz herhangi bir kalıntı tespit edilememiştir. Gerek yanmış sıva parçaları, gerekse güneybatı yan
duvarını oluşturan destek ve sıkıştırma taşları, bu evin de aynı yöntemle inşa
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edildiğini göstermektedir. Burada da duvarlar ilk önce ağaç malzemeyle inşa
edilmekte, daha sonra içten ve dıştan çamur harcıyla sıvanmaktadır(wattle and
daub).
Aynı tabakaya, yani Geç Kalkolitik çağ 3. mimari tabakasına ait üçüncü
bir kanallı ev, daha önceki iki evin oluşturduğu doğrunun 1,40 m. güneybatısın
da tespit edilmiştir (Çizim: 2; Resim: 4). Bu ev, üzerindeki 2. mimari tabaka
yapısı nedeniyle büyük çapta tahrip olmuştur. Burada tahribat nedeniyle farklı
uzunluklarda,7 adet çift veya tek taş sırasından oluşan 6 kanal görülmektedir.
Sınırları tam olarak belirlenemeyen ve apsis kısmı tamamen tahrip olan bu ev,
l.ve 2. kanaılı evlere paralel, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Böylece uzunlamasına iki ev sırası ortaya çıkmış olmaktadır. Iki ev sırası
arasında kalan 1,40 m. genişliğindeki boş alan sokak olarak kullanılmıştır. Bu
sokak içinde yer yer çakıl taşlarından oluşan döşeme kalıntıları tespit edilebilmiştir. Bu kalıntılar göz önüne alınırsa, sokağın tümünün olmasa bile, bir kıs
mının çakılla veya küçük taş parçalarıyla döşendiği anlaşılmaktadır.
Başka bir önemli yapı 3. tabakanın üzerinde bulunan 2. mimari tabakaya
aittir (Çizim: 2; Resim: 4). Bu yapı, altında bulunan 3. tabakanın 3. evinin tahrip olmasına neden olmuştur. Apsis kısmı ve kuzeydoğu uzun duvarı çok iyi korunan bu yapı, altındaki evin üzerine oturtulmuştur. 0,40 m. kalınlığındaki uzun
duvarının korunan kısmı 8 m. dir. Apsis kısmı iki taş sırasından oluşmaktadır.
Buna karşın uzun duvar farklı bir teknikle inşa edilmiştir. Duvar içinde belli
aralıklarla iç kısma doğru uzanan uzunca taşlar kullanılarak duvarın iç kısmın
da yuvalar oluşturulmuştur. Bu yapıda kanaloluşturan taş sıralarının bulunmaması, bu yuvaları farklı şekilde değerlendirmemize neden olmuştur. Burada büyük olasılıkla kanallar ağaçlardan oluşturulmuş ve ağaç uçları bu yuvalar içine
geçirilmiştir. Böylece aynı sistem biraz daha farklı bir teknikle de olsa, bu 2.
mimari tabaka yapısında da karşımıza çıkmaktadır. Sadece kullanılan malzeme
burada farklıdır.
Anadolu' da bu tür kanallı, veya daha başka bir deyimle ızgaralı yapılar
Erken Neolitik Çağ'dan itibaren tanmmaktadıre. Daha geç dönemlerde de işle
vi nedeniyle önemini yitirmeyen bu yapı tipi Anadolu dışında Kıta Yunanistan'a
kadar yayılmıştırs.
Kanallı evlerin bulunduğu Bakla Tepe'nin bu kesiminde arazi batıya doğ
ru tedrici olarak yükselmektedir. Bu nedenle kazı alanının doğusunda 1996 yı
lında bazı döşeme ve duvar kalıntılarıyla açığa çıkarılan Geç Kalkolitik Çağ' ın
1. mimari tabakası 1997 yılı çalışmaları sırasında tespit edilememiş, yani arazinin yükselmesi nedeniyle yok olmuştur. Arazinin tarımsal faaliyetlere açık olması, ı. tabakanın tahrip olmasında büyük roloynamıştır.
Aynı kazı alanının orta kesimlerinde, Erken Tunç Çağı mezarlarının yoğun olduğu alanda, üst tabaka mimari kalıntıları mezarlar tarafından bozulduğu
için daha derin seviyelere inmek mümkün olabilmiştir. Bu çalışmalar sonucun-

(8)
(9)

M. Özdoğan, "From Huts to Houses: Firsts in Architecture", Housing and Settlements in Anatolia. A
Historical Perspective, yay. haz. Y. Sey, Istanbul 1996,27-28, Res.IO.
R. Duru, "Bademağacı Kazıları",XVIl KSTI,Ankara 1996, Res. 1-2; S. Hood, Prehistoric Emporic
and Ayio Gala, Oxford 1981, 138-140, Lev. 26 a-c; V. Milojcic, "Bericht über die Ausgrabungen aul
der Gremnos-Magula bei Larissa 1956", Archuologischer Anzeiger I-IL, 1956, 144-145, Res. i.
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da en eski mimari tabakaya, yani 4. tabakaya ait bir yapı tespit edilmiştir (Resim: 9).
Bu yapının sadece dik açı yapan bir köşesi ve küçük taşlarla kaplı tabanının bir
kısmı açığa çıkarılmıştır. Köşe dışında yapının karşı kenarı çok küçük bir alanda belirlenmiştir. Karşı kenar göz önüne alındığında, bu yapının 5 m. lik bir genişliğe sahip olmasıgerekir. Doğu-batı istikametinde uzanan yapının uzunluğu
hakkında bilgi sahibi olmak mümkün değildir. Bu yapının duvarları da ağaçtan
yapılmış olup içten ve dıştan çamur harcıyla sıvanmıştır (wattle and daub). Duvarlar yanarken evin içine çökmüş ve in situ durumundaki bir grup seramiği kapatmıştır. Kazı sırasında yanık duvar enkazı kaldırılınca, bu seramik grubu olduğu yerde tespit edilebilmiştir. Bu en eski Geç Kalkolitik çağ mimari tabakası, daha yeni olan diğer üç tabakaya nazaran farklı mimari özelliklere sahiptir.
Burada taş döşerneli evler kullanılırken, diğer üç yeni tabakada kanallı veya ız
garalı evlere itibar edilmiştir. Bu teknik farklılık muhakkak ev planlarını da etkilemiş olmalıdır. 4. tabakada henüz bir ev planı tam olarak elde edilernediğin
den, bu konuya açıklık getirmek bugün için mümkün olamamıştır.
Geç Kalkolitik çağ kuzey kazı alanında karşımıza çıkan Geç Kalkolitik
çağ mimari tabakaları seramik ve küçük buluntu açısından, 1996 sonuçlarına
tam olarak uyum sağlamaktadır. En yeni tabaka olan 1. mimari tabakada Kum
Tepe Ib tipinde gri-siyah hamurlu, siyahastarlı, perdahlı, içten yuvarlak bir şe
kilde kalınlaşurılmış ağız kenarlı çanaklar seramik grubu olarak çoğunluğu teş
kil eder. 2. mimari tabakada aynı tip çanaklar yoğundur. Yalnız içten yuvarlak
bir şekilde kalınlaştırılmış ağız kenarları, 2. tabakada keskin bir hat oluşturmak
tadır. Bu tabakada ayrıca Ege'ye yabancı bir idol başı bulunmuştur. Bu idol başı daha çok Balkan örneklerini anımsatmaktadır (Resim: 10). 3. mimari tabakada aynı tür çanaklann ağız kenarlarının iç kısmında çizgi halinde beyaz boya
bezek mevcuttur. Ilk olarak 1997 yılında açığa çıkartılan 4. mimari tabakada ele
geçen in situ kap grubu, bu tabaka seramik geleneği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır (Resim: ll). Bu seramik örnekler arasında bulunan bir askos,
Batı Anadolu için yeni bir kap tipidir. Bu tür örnekler daha çok Geç Neolitik
çağ' da Batı Ege' de tanmmaktadırw. Bu grup içinde ayrıca "cheese pot" olarak
da tanınan kaplara ait parçalar ele geçmiştir. Bilindiği gibi bu kap tipi Kıta Yunanistandan Batı Anadolu'ya, hatta Güney Anadolu'ya kadar çok geniş bir yayıIım alanına sahiptir. Kırmızı rengin hakim olduğu diğer örneklerin de önemli
bir kısmı, Batı Anadolu için yeni form grupları oluşturur.

GEÇ KALKOLİTİK ÇAG GÜNEY KAZ! ALAN!
Geç Kalkolitik çağ yerleşiminin güneyinde 1996 yılında açılan bir sondaj
çukuru, gerek tabakalaşma, gerekse mimari kalıntıaçısından olumlu sonuçlar
vermiş, bunun üzerine burada 1997 yılında sondaj çukurunu da içine alan yeni
bir kazı alanı açılmıştır (Çizim: 1/3). Sondaj çukurundaki bir önceki yılda açı
ğa çıkarılan Geç Kalkolitik Çağ 1. ve 2. mimari tabakaları kalıntıları kaldırılın
ca, 3. mimari tabakada kazı alanı çok farklı bir görünüm kazanmıştır. Bu kazı
alanının batısında ortaya çıkartılan iki daire planlı yapı, Bakla Tepe' de ilk defa
(1O) H.- G. Buehholz, V. Karageorghis, Altdgdis und Altkypros , Tübingen 1971,284 Res. 786.
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görülmektedir (Çizim: 3; Resim: 12). Bu iki yapıdan güneyde olanı 3,10 m. ça~
pında, diğeri ise 2,56 m. çapındadır. Her iki yapıda da kenarlar iri toplama taş
larla sınırlandırılmış, iç kısımlarda ise daha küçük taşlar kullanılarak güçlü bir
taban oluşturulmuştur. Herhangi bir kalıntı olmamasına rağmen, bu yapıların
duvarlarının sıvalı veya sıvasız ağaçtan yapıldığı düşünülebilir.Yapıların tabanIarı üzerinde bir konut donanımı görülmemektedir. Ayrıca boyutları bir konut
için yeterli değildir. Her iki yapı da ancak depo olarak kullanılmış olabilir.
Bu iki yapının doğusunda ayrıca kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan bir yol kalıntısı açığa çıkarılmıştır (Çizim: 3; Resim: 12). Bu yol kazı alanının kuzeydoğu ve güneybatı köşelerinden kazılmayan alanlar içinde devam
etmektedir. Yol zemini çok küçük taşlar kullanılarak sertleştirilmiştir. Bu yolda
üç farklı tabakanın bulunması, uzun süre kullanıldığına işaret etmektedir. Yolun
doğusunda 3. mimari tabakaya ait başka bir kalıntı tespit edilememiştir. Bu boş
alanın hangi amaçla kullanıldığı anlaşılamamıştır.
Yolun iki tarafında sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda, 4. mimari tabakaya ait büyük bir yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 12). Bu yapının
da tabanı küçük boy taşlarla sık bir şekilde döşenmiştir. Korunan taban kalıntı
ları göz önüne alındığında, bu yapının kuzeydoğu-güney batı istikametinde
uzandığı görülür. Bu mimari kalıntıların tespit edilebilen uzunluğu 11,s0 m.,
korunan genişliği ise 5,50 m. dir. Güneydoğu kenarında tespit edilen bir taş sı
rası, yapının ortaya konabilen tek sınırıdır. Bu tabakayaait diğer yapıda olduğu
gibi burada da kenarların iri taşlarla oluşturulduğu görülür. Başka kenar kalın
tısı bulunamadığı için yapının genel planı hakkında fikir sahibi olmak mümkün değildir. Fakat mevcut taban kalıntıları dikkate alınırsa, bu yapının da bir
uzun ev mimarisini yansıttığı anlaşılmaktadır.
Bu kazı alanının kuzeyinde, üstteki Geç Kalkolitik Çağ mimari tabakaları seviyesinde insana ait kemik parçalarıyla birlikte bazı seramik örnekler ele
geçmiştir. Bu seramik örnekler Erken Tunç Çağı I' e aittir. Bunlar arasında bir
askos siyah astarıyla, parlak perdahıyla dikkati çekmektedir. On tarafta iki, arkada tek çıkıntısı bulunan bu kabın gövdesi birbirlerini kesen eğik beyaz çizgilerle bezelidir. Gene aynı yerde açığa çıkan oldukça büyük bir seramik parçası
özellikle Anadolu-Kiklad ilişkileri açısından önem taşır. Bu örnek bir Kiklad tavasına aittir. Bu parçanın üzerine çizme suretiyle güneş motifi işlenmiştir. Gerek motif, gerekse kap şekli dikkate alınırsa, bu parçanın Kikiadlar'daki Syros
grubu özellikleri taşıdığı görülür.
Hem bu kazı alanında, hem de Erken Tunç Çağı i yerleşmesinin güney ve
güneydoğusunda açılan sondaj çukurlarında, yoğun bir şekilde insan kemikleriyle birlikte Erken Tunç Çağı i seramik örnekleri bulunmuştur. Benzer seramik
örnekler, Erken Tunç Çağı i yerleşim alanının kuzeydoğusundaki aynı devir
mezarlarında da ele geçmektedir. Bu durum bize Erken Tunç Çağı i mezarlığı
nın çok daha geniş bir alana yayıldığının göstermektedir. Yalnız yerleşirnin güneydoğusunda bulunan mezarlar yüzeye yakınlıkları nedeniyle tahrip olmuş ve
bu tahribat sonucu hem mezar eşyaları, hem de iskeletler dağılmıştır. Bu nedenle Geç Kalkolitik Çağ güney kazı alanındaki Erken Tunç Çağı i buluntuları ve
özellikle Kiklad tavası mezar eşyası olarak değerlendirilmelidir.
Geç Kalkolitik Çağ tabakalarında gerek yapıların içinde, gerekse açık
alanlarda çok fazla miktarda seramik silindirler ele geçmiştir. Bu silindirIerin
uzunlukları genelolarak 0.10-0.15 m. arasında değişmektedir. Çapları ise 0.04344

arasındadır. Her iki ucu yuvarlatılan bu silindirlerin ortaları bir boru
şeklinde boydan boya delinmiştir. Bu tür silindirler ilk olarak 1997 yılında bu
kazı alanında, yolun doğusunda, 2. mimari tabaka seviyesindeki açık alanda
toplu olarak ele geçmiştir. Bu toplu buluntu grubu içinde aynca bol miktarda
sileks kesiciler tespit edilmiştir. Bu nedenle bu tür silindirler daha çok dokuma
işlemiyle bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Sileks kesiciler büyük olasılıkla
dokuma işlemi sırasında ipleri kesmek için kullanılmıştır.

0:07 m.

Gerek Erken Tunç çağı i tabakaları ve mezarlarında, gerekse Geç Kalkolitik çağ tabakalarında çok miktarda bakır veya bronz silah, alet ve süs eş
yalan bulunmuştur.Ayrıca her iki kültür tabakasında kalıp, pota ve bol miktarda maden curufu bulunması, yaygın bir maden üretimine işaret etmektedir. Geç
Kalkolitik çağ güney kazı alanında, 4. mimari tabaka seviyesinde ele geçen bir
bronz veya bakır yassı balta kütlevi bir yapıya sahiptir (Resim: 13). Bakla
Tepe'nin en erken dönemine ait olan bu kütlevi metal buluntu, ulaşılan maden
teknolojisi seviyesini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

GEÇ KALKOLİTİKÇAC MEZARLARI
Geç Kalkolitik Çağ'da Bakla Tepe'de yerleşim dışı gömme yanında, yeriçigömme geleneği de yaygındır. Yerleşim içine daha çok bebekler ve
çocuklar gömülmektedir. Gömme ev içine yapılabildiği gibi, ev dışındaki boş
alanlara da yapılabilmektedir. Gömmede daha çok çömlekler kullanılmaktadır.
Çömleklerin yanında az da olsa küplerin kullanıldığı görülmektedir. Gömmede
kullanma amacıyla özelolarak çömlek ve küp üretilmemekte, günlük yaşamda
kullanılan kaplar değerlendirilmektedir. Bunlar arasında zeytinyağı veya şarap
üretiminde kullanılan küp ve çömlekler de zaman zaman karşımıza çıkabilmek
tedir. Eğer kapların ağızları dar gelirse, boyundan kırılarak gerıişletilmekte,hatta gerekirse tüm kap parçalanarak cesedin üzeri bu parçalarla kapatılmaktadır.
Eğer kap kırılmadan kullanılırsa, ağzı genelolarak yassı bir taşla örtülmektedir.
1997 yılında açığa çıkarılan toplam 25 mezardan 5 tanesi toprak mezar, 3 tanesi küp mezar, 17 tanesi ise çömlek mezardır. 17 çömlek mezardan 15 tanesi
amphora tipi kaptır. Erken Tunç Çağı I'de olduğu gibi tüm mezarların içine
buğday taneleri serpilmiştir. Bebek ve çocuk mezarlarında, birkaç boncuk tanesi dışında mezar eşyasına rastlanrnamıştır. Mezarların hepsinde iskeletler hoc-.
ker durumundadır. Geç Kalkolitik Çağ kuzey kazı alanındaki 14 mezarda yön
birliği yoktur. Buna karşın Geç Kalkolitik Çağ güney kazı alanındaki 11 mezarda biri hariç yön birliği bulunmaktadır. Bu mezarlarda baş doğuya yöneltilmiş
tir. Toplam 25 mezardan bir tanesi iki erişkirıe, 1 tanesi çocuğa ve diğerleri
bebeklere aittir.
leşim

SONUÇ

ortaya

ı 997 yılında gerçekleştirilen Bakla Tepe kazı çalışmaları
çıkarmıştırll. Bu sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

önemli sonuçlar

(ll) Tüm bu sonuçların ortaya çıkması Devlet Su İ~leri Genel Müdürlüğü'nün,Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün, DSı ızmir Bölge Müdürlüğü nün, ızmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün değerli
katkılarıyla mümkün olabilmiştir. Bu ilgili kurumların yöneticilerine ve tüm çalışanlarına özverili
yardım ve destekleri için candan teşekkürü bir borç bilirız.
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1997 yılında Bakla Tepe'de ilk olarak bir Roma mimari kalıntısı ve Erken
Bizans Dönemi mezarları tespit edilmiştir.
1997 yılında Erken Tunç çağı tabakaları üzerinde bir Geç Tunç çağı küp
mezarı açığa çıkarılmıştır. Bu mezar 1996 yılında bulunan Miken Dönemi oda
mezarı ile çağdaştır. Çevrede tespit edilen aynı döneme ait küp parçaları, bu tür
mezarların daha başka örneklerinin de Bakla Tepe' de mevcut olabileceğini ortaya koymaktadır.
Erken Tunç Çağı i mezarları içinde şimdiye kadar basit toprak mezarlar
ve küp mezarlar görülürken, ilk olarak 1997 yılında sanduka mezarlar açığa
çıkarılmıştır. Kullanılan malzeme, kullanılan malzemenin şekli ve mezar şekli
açısından Bakla Tepe sanduka mezarları Anadolu' nun iç kesimlerinden çok Ege
özell ikleri göstermektedir.
1997 yılında mezar eşyası olarak tanımlanması gereken bazı yeni kap tipleri ortaya çıkarılmıştır. Bunlar arasında bir beyaz boya bezeli askos ve bir Kiklad tavası Ege ilişkileri açısından önem taşır. Ozellikle Kiklad tavası ilk olarak
Anadolu topraklarında görülmektedir. Bu tavanının teknik olarak yerel malzemeye uyum göstermesi, fakat buna karşın şekil ve çizi bezerne açısından tam
Kiklad özelliklerine sahip olması, Kikiad-Anadolu ilişkilerine yeni bir boyut
kazandırmıştır. Geç Kalkolitik Çağ seramik örnekleri arasında da doğu-batı iliş
kilerine açıklık getirecek yeni örnekler mevcuttur.
Geç Kalkolitik Çağ yapıları 1997 yılında plan olarak belirlenmiştir. Geç
Kalkolitik Çağ'ın 2. ve 3. mimari tabakalarında kanaılı veya ızgara planlı evler
yoğunluktadır. Bu uzun evlerin dar kenarlarından birinde apsis oluşturulmuş,
diğeri ise düz bırakılmıştır. Apsisli tarafın üstü büyük olasılıkla bir avlu şeklin
de açıktır. Bunun yanında evin gerçek tabanı kanallar üzerine oturtulmuştur. Bu
tür yapılarda şimdiye kadar ante çıkıntısına rastlanmamıştır. 3. mimari tabakada ayrıca daire planlı, tabanı taş döşeli depo yapılarına rastlanmıştır. Geç Kalkolitik Çağ yapıları arasında kısmen de olsa küçük taşlarla sertleştitilmiş yollar
mevcuttur. Bu yollar çok geniş bir alana dağılarak ulaşımda kolaylık sağlamak
tadır.
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Çizim 1: Bakla Tepe'nin topografik haritası ve kazı alanlarının genel görünümü
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Çizim 3: Geç Kalkolitik çağ yuvarlak yapıları ve yolu
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Resim 1: Geç Tunç çağı küp

Resim 2: Erken Tunç

çağı

mezarı

i mimari

kalıntıları
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Resim 3: Erken Tunç

çağı i

idolleri

Resim 4: Erken Tunç çağı i teras duvan ve Geç Kaltolitik
çağ mimari kalmtılan
o.
.
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Resim 5: Erken Tunç

Çağı

i basit toprak mezarı

Resim 6: Erken Tunç

Çağı

i basit toprak mezarına ait

takılar
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gümüş

(?)

Resim 7: Erken Tunç

çağı i taş

sanduka mezarı (kapalı)

Resim 8: Erken Tunç

çağı i taş

sanduka mezarı (açık)
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Resim 9: Geç Kalkolitik çağ 4. mimari tabaka yapısı

Resim 10: Geç Kalkolitik

çağ

idol

354

başı

Resim 11: Geç Kalkolitik çağ 4.mimari
tabaka seramik örneklerinden
birmaşrapa

Resim 12: Geç Kalkolitik çağ yuvarlak yapıları ve yolu

Resim 13: Geç Kalkolitik

çağ yassı baltası
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1997 TROIA KAZıLARı

Manfred KORFMANN*

i O Yıllık Troia-Kaziları
Değerlendirmesi

/

Şimdiye

Kadar

Yapılan Çalışmaların

Genel Bir

Yeni dönem Troia kazıları, Carl Blegen'in kazılarından tam elli yıl sonra,
1988 yılında başlamıştı. Troia kazı ekibi, 1997 Eylül ayında 10. kazı mevsimini geride bıraktı. Böylece 1997 yılı ile birlikte toplam olarak Troia' daki 26. kazı mevsimi gerçekleştirilmiş oldu. 10 sene içinde yapılan çalışmaları planlarda
görmek olasıdır.
Kazı çalışmaları planı (Plan: 1) yıllık olarak yaklaşık 2000 metrekarelik,
toplam olarak da 10 500 metrekarelik bir alanda çalıştığımızı göstermektedir.

Restorasyon çalışmaları planı ise (Plan: 2) 40 farklı yerde yapılan restorasyonla, bu alanda da hiç de az sayılamayacak bir sorumluluk üstIendiğimizi
ortaya koymaktadır.
Aynı durum 245 kez yapılan jeomorfolojik burgu sonuçları için de geçerlidir (Plan: 3). Bu burgulann 134'ü Troia'nın yakınında, Ll l 'i ise Troia çevresinde yapılmıştır. Prof. Dr. Ilhan Kayan'ın 15 yıldır yaptığı bu çalışmalar, ovanın zaman içindeki dolgu tarihini ortaya koymaktadır.

Magnetometer ve radar ile yapılan çalışmaları gösteren plan, bu alanda da
oldukça aktif olduğumuzu göstermektedir (Plan: 4). Bu çalışmalarla 330 000
metrekarelik bir alanda kazı yapmadan yerleşim sistemine ait bir çok yeni bilgi
elde edilmiştir.
Ayrıca Troia' daki bu çalışmalara paralelolarak Çanakkale Müzesi 'yle birlikte Kumtepe'deki Neolitik yerleşmeyi 1993,1994 ve 1995 yıllarında kazdık.

Yenıi' Dönem Kazılarının LO. Yılı Olan 1997 Kazı Sezonunun Önemli So-

nuç

arı

1997 yılında 1900 metrekarelik bir alanda, 12 yerde kazı, 6 yerde restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalara 90 bilim adamı ve teknisyen ka-

*

Prof. Dr. Manfred KORFMANN, Universitat Tubingen Institut für Ur und Frühgeschichte schloss D72070 Tubingen, ALMANYA
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tıldı. Çalışmalara Bakanlık Temsilcisi olarak önce Ankara Anadolu Medeniyet-

leri Müzesi'nden Mehmet Akalın ile Mustafa Metin, daha sonra ise Antalya
Müzesi'nden Mustafa Demirel ile Cumhuriyet Müzesi'nden Soner Ateşoğulla
rı katıldılar.

1997 yılı sonuçlarını erken dönemden
Troia I1II- Yaklaşık M.Ö. 2600-2400

başlayarak şöyle sıralayabiliriz:

Schliemann/Dörpfeld kronoloji sistemini (\871-1894) Blegen' in (\9321938) ve bizim (1988-1997) sistemle birleştirmek açısından oldukça önemli
olan bir yerde, (EF4 alanında) kazılar yapıldı (Plan: 5). Toplam 125 metrekarelik bir alanda, etkileyici taş temellerden meydana gelen II yapı evresi tespit
edildi. Bir çok buluntu aynı yükseklikteydi. Burada söz konusu olan Troia-I
Geç- binaları, kısa bir süredir bilinen "Troia I-Sonu Ara Evresi", yani "Troia
lI"ydi. Şimdiye kadar elde ettiğimiz kazı sonuçlarıyla, kendi başına varolmuş
bir "Troia n Kültürü" tanımlaması artık geçerliliğini yitirmektedir. Buna rağ
men, bu konudaki son cevap, daha sonraki kampanyalarla (1998 ve 1999) ortaya çıkacaktır.
Troia III III- Yaklaşık M.Ö. 2450-2300
Troia II' den Troia III' e kadar mimari bir devamlılığın olduğu düşüncesi,
G6 açmasında, eski kazılardan kontrol amacıyla geriye bırakılan toprak konisinde yapılan çalışmalarla ispatlandı. Buradaki kazılar, yanmış Troia n savunma duvarının üstünde yapıldı. Kazılar sonucunda Troia Ill-yanık tabakasındaki
bir tabanda tipik Troia I keramiği, Troia nı keramiğiyle birlikte bulundu (Resim: 1, 2). Bu buluntu Troia i ve Troia III olarak tanımlanan dönemlerin ortak
bir kültürü temsil ettikleri görüşünü doğrulamaktadır. Mimari sürekli olarak bir
önceki dönemin planını izlemektedir. Biz bu dönemi kıyılardaki dağılımına dayanarak" Denizsel Troia-Kültürü'' olarak tanımlamaktayız. Bu kazı alanıyla ilgili bir de şu bilgiyi eklemek gerekmektedir: Bazı Troia hazine buluntuları, bu
bilgiler sayesinde Jroia nı- Dönemi'ne tarihlenebilir. Orneğin "Priamos Hazinesi"= Hazine A. DnW Troia n taş rampası da büyük bir olasılıkla Troia III Dönemi'nde hala kullanılmaktaydı. Buradaki kazılar sırasında bir Troia III duvarı
nın içinden hazine buluntularındantanıdığımız kıvrık bir küp e bulunmuştu. Yeşim taşından yani yade taşından yapılmış küçük kuş figürini ise (Resim: 3,4)
hazine buluntulanndaki ünlü yeşim taşı baltalanna dayanarak, Troialıların 4000
km. hava hattı uzaklığındaki Pamir bölgesiyle ilişkide olduğu görüşünü sağlam
laştırmıştır. Bu mesafe, Troia' daki lapuslazuli eserlere dayanarak ortaya konan
Troia-Kuzey Afganistan ilişkisindeki uzaklıktan daha az değildir.
Troia VIIVII- Kuzeydoğu Basıiyonunun işlevi ve Sonu
Çok büyük ve derin bir sarnıç olduğunu tahmin ettiğimiz kuzeydoğu bastiyonunun içinde, oldukça zor koşullarda derine iniidi (Resim: 5). Amacımız
buradaki su rezervinin son olarak hangi dönemde kullanıldığını anlamaktı. Böyle bir su kaynağı, sadece ya yerleşme dağıldığında, ya böyle bir yeri temizlerneye yetecek kadar insan gücü bulunamadığında, ya da artık ihtiyaç duyulmadı358

ğırıda terk edilebilir.
nın, Protogeometrik

Bu seneki çalışmalanınıza göre bu tarih, Troia VIIbkeramikle birlikte bulunduğu M.O. 1020 yıllarıdır.

malı

B u alanda anakaya oldukça yukanda başlamakta ve bir çıkıntı yapmakta(Plan: 6). Belli ki anakayanın eteklerinde su olduğu daha o dönemlerde bilinmekteydi. Kazılar sırasında 3.6 metre derinliğinde, kuyunun tabanmda toplanan su akıntısı tespit edildi. Böylece burası yaklaşık 74 metreküplük suyu depolayacak büyüklüğe erişmekteydi. Kazının son gününde ise inilen derinlikte
yoğun olarak biriken suyla karşılaştık.
dır

Troia VI/VII- Aşağı

Şehir-

VI-Erken Direnek Sistemi ve Çevresi

Troia VI Dönemi Aşağı Şehri, başlanğıcırıdan beri güçlü ahşap bir direnek sistemiyle çevrilmişti. Bu durumu daha 1993 yılmda tahmin etmiştik. 1997
yılı çalışmalarıyla beklediğimiz girişi bulduk. Bu giriş kalenin güney kapısının
tam uzantısında yer almaktadır. Büyük bir plana sahip olan ve daha M.O. 17.
yüzyılda planlanan Aşağı Şehir savunrnasıru, Troia Kalesi'nin görkemli taş duvarlarıyla karşılaştınhnca, bu sistemin de oldukça etkileyici olduğunu görmekteyiz (Resim: 6). İç kesimdeki yapılar, yani evler, başlanğıçta ahşaptandı. Troia
VI'nm erken dönemlerinde ise Aşağı Şehir'in bittiği yerde metal işleme ve
tekstil renklendirme atölyeleri vardı. Bu alanda bir süpriz olarak, normalde Fenikelilerin bölgesi olan Filistin-Suriye kıyılarından tanıdığımız, tekstil renklendirmesinde kullanılan erguvani deniz kabuklan (Murex) bulunmuştur. Şimdiye
kadar bu tür midyelerden toplam olarak 10 kilo bulduk. Bu da bize Troia'da kaliteli tekstil ürünlerinin üretildiğini göstermektedir.

Kutsal Alandaki Aşağı
Kaybedilen Savaş

Şehir 'in

Bir Bölümü- VI Sonu: Deprem; VlIa:

Kalenin güneybatısmda, savunma duvarının hemen önündeki Aşağı Şe
hir' de, kaleden gelip, söz konusu Aşağı Şehir yerleşmesinin ortasından geçen
ve ovaya doğru giden taş döşeli yolun sağı ve solunda yapılan 1997 yılı kazıla
n, bize hem Troia VI'nm sonunda, hem de Troia Vla'rıın sonlarına doğru bir
yanğm tabakası olduğunu gösterdi (Resim: 7). Birinci yangın tabakasının bir
deprem sonucunda, ikincisinin ise Troia' daki çok sayıdaki savaşlardan, kaybedilen biri sonunda meydana geldiğini tahmin etmekteyiz.

Troia VI/VII- Kale

Duvarı

ve Kule

Troia VI'nm sonuna doğru, belki de Troia VIIa'nm başlangıcında, yaklaM.O. 1200'lerde Troia'rıın büyük girişi olan VIU girişi kapatılmıştı (Resim:
7). Güney kulesinin içinde yapılan bir sondaj ise kalenin en güçlü kulesinin de
bu dönemde yapıldığını ortaya koydu. Bu da en erken dönem taş döşeli yola uymaktadır. Aynı zamanda bunların ön tarafındaki Apollorı-stelleri de bu döneme
aittirler.
şık
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Troia VI-X (ve sonrası)- Yaklaşık M.Ö. 1700'lerden 19. Yüzyılın Sonuna
Kadar
Kalenin yaklaşık 150 m. güneybatısındaki mağara kazısı ile yeni sonuçlar
elde edildi. Troia VI Dönemi'ne ait olması gereken bu yapay mağara, Bizans
Dönemi ve sonrasına kadar kullanılmıştır. Son on yıldır Troia'da yapılan kazı
lar 2. bin Troia'sıyla, yani Troia VI ve VII Dönemi 'yle ilgili bilgilerimizi ve düşüncelerimizi oldukça değiştirdi. Bu değişiklikler kentin büyüklüğü ve kültürel
bağlarnı ile ilgilidir. Bize göre, Troia'yı gelenekselolarak Ege'ye, yani Yunanistan'a bağlayacak keramik ve benzeri buluntular yoktur. Kuzeye, Bulgaristan'a baktığımızda ise, eldeki buluntular böyle bir bağlantıya işaret edecek yoğunlukta değillerdir.

Daha önce, Troia'nın bütün özellikleriyle Anadolu'ya yönelik bir kent olbir çok kez ortaya koymuştum.

duğunu

Son dönemlerde ise Anadolu'nun bu bölgesinin Luwi dil alanına ait olduğunu ve buranın Hitit metinlerinde adı geçen bölgeye (kent ya da bölge olsun) işaret eden Wilusa /Truisa ile özdeş olan Ilios/Troia olduğunu iddia eden
sesler yükselmeye başlamıştır. Bizler de ortaya çıkartılan bir çok arkeolojik buluntuyu gözönüne aldığımızda Ilios-Wilusa özdeşliğinin tersini öne sürerneyiz.
Hatta 1996-1997 yazında bu iddiayı destekleyen iki yeni buluntu daha elde ettik. Birincisi, 1995-96 kazıları sonucunda karşımıza çıkan ApolloneApaliunas
özdeşliği; ikincisi ise 1997 yılında kazılan kaynak-rnağaradır.
Bu ve bir çok başka verinin Wilusa=Ilios özdeşliğini oldukça ciddi bir şe
kilde düşündürmesi, biz arkeologların yeraltı sularının ve onunla bağlantılı tünel ya da benzeri sistemlerin Troia' da nasıl işlediği ile ilgili sorulara cevap verebilecek durumda olmamızı gerektirmekteydi. Bu konuda Troia'da bir yer akla gelmekteydi: Burası Schliemann'ın 1879 yılında kazdığı ve geçen zaman sonunda tekrar dolan kaynak-mağaraydı.
Bu alandaki çalışmalarımızda önce mağaranın içinden 19 m. ileriye doğ
ru kazarak üçe ayrılan ve en az bir o kadar daha devam eden girişlere ulaştık
(Plan: 7). Solda, kuzeydeki kolda üstü hala düz taşlarla kapalı bir kanal açığa
çıkarttık. Buradaki kazı ilerledikçe akan bir suyla karşılaştık. Soldaki açığa Çlkarttığımız mağara kolunda, ağustos ayı sonunda, yağmursuz geçen iki ay sonrasında bir saatte 30 litre su birikti. Bu yaz bu mağara kolu ve dışındaki alanda
yapacağımız kazılar sonucunda yeni bilgiler elde edeceğimizi umuyoruz.
Bizler kaynak-mağaranın hemen arkasından, yani 2. binyıl Aşağı Şehir
savunma duvarının olduğu yükseltide, 2. binde de Aşağı Şehir'in içinden, kaynak-mağaraya inen bir delikle buradaki mağara sisteminin içine girilebildiğini
düşünüyoruz.

Troia IX-Roma Donemi
.. Bu seneki kazılarda odeionun önünde oldukça iyi kalitede bir Augustus
(M.O. 31- M.S. 14.) başı bulunmuştur (Resim: 8). Bu buluntu odeionun ilk kez
360

açıklık getirmiştir. Hadrian' ın
çalışmaları yaptırdığı 1993 yılında bulunan
Hadrian heykeli ile saptanmıştı. Bunlara ek olarak, yine bu sene bulunan yazıt
larla Caracalla'nın da (211-217) imar çalışmaları yaptırdığı saptanmıştır. Bütün
bu Romalı hükümdarlar kutsal kent Ilion'a, Roma'nın mitolojik anakentini ve
imparatorluklarının doğuş yerini kutsamaya gelmişlerdir. M.O.2ü yılında
Augustus'un yaptığı doğu gezisi kapsamında, ona eşlik eden Vergil,Augustus'a
yazdığı şükran-eseri Aeneis'i bir olasılıkla burada odeonda okumuştur.

kimin

tarafından yaptırıldığı

problemine

(M.S.l17-138) da odeionda imar

Troia X-Bizans Dönemi
Güneybatıda, Troia VI Dönemi'nde olduğu gibi, Yunan ve Roma Aşağı
Şehiri 'nin savunma duvarının geçmiş olması gereken alan, daha önceki dönemlerde hazır yapı malzemesi edinmek amacıyla düzeltilmişti. Burada kaynakmağaraya inen kuyunun olduğu alanda, kireçtaşı kayasının içine oyulmuş 15

mezar açığa çıkartıldı (Resim: 9, 10). Bu mezarlarda toplam olarak 24 gömü
tespit edildi. Gömülerin hepsi 13:. yüzyıl Bizans Dönemi 'ne aittir. Mezarlarda
oldukça az gömü hediyesi vardı. Orneğin, bir haç ya da altın kaplama bir küpe
gibi (Resim: 11, 12).
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Plan 1:1988-1997 yılları arasında yapılan kazı çalışma alanlarını
gösteren plan

Plan 2: 1988-1997 yılları arasında restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan
alanları gösteren plan
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Plan 3:Jeomorfolojik burguların yapıldığı yerleri gösteren plan

Plan 4:Magnometer ve radar ile yapılan çalışmaları gösteren plan
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Plan 5: Yeni dönem kazıları sonucunda yapılan yeni Troia kronolojisi
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Plan 6:

Kuzeydoğu bastiyonunda
daki su taşıyan tabaka

anakayaya oyulmuş sarnıç ve anakaya-

364

A -

•

c -

D

' - - NACH TEXT
VON SCHLlEMANN

\
----~:::::::::-----~
---:'::>

-::::::::.---

"..._.W.-._.

o

5

ZOm

Plan 7: Troia kalesi'nin 150 m. güneybatısındaki kaynak-mağaranın
planı
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Resim 1 :G6 açmasında Troia III dönemi
Troia i keramiği
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keramiği

ile birlikte bulunan
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Resim 2: G6 açmasında Troia i dönemi keramiği
ile birlikte bulunan Troia III keramiği

Resim 3:

Yeşim taşından yapılma kuş fialtına oyulmuş işaretler

gürinin

Resim 4: Yeşim taşından yapılma kuş figürini
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Resim 5: Kuzeydoğu bastiyonununda kazı öncesi yapılan restorasyon ve koruma çaIışmaları

Resim 6: Troia VI dönemi aşağı Şehir'ine ait, anakayanın içine oyulmuş ahşap sa.
vunma sistemi
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Resim 7: Yaklaşık M.Ö.1200'lerde kapatılan VIU girişi (işaretli) ve ovadan kaleye doğru giden
taş döşeli yol

Resim 8: Odejonun önünde bulunan Augustus
(M.O. 31 - M.S. 14) başı

v.ı

ID

0\

mezarları

Resim 9: Troia kalesi'nin yaklaşık 150 m. güneybatısın
daki kaynak-mağaraya inen kuyu ve etrafında
bulunan anakaya içine oyulmuş Bizans Dönemi

Resim 10:İkinci gömülerin olduğu Bizans Dönemi mezarlarından biri
'
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Resim l1:Bizans Dönemi mezarlarında bulunan az
sayıdaki gömü hediyelerinden biri

Resim 12:Bizans Dönemi mezarlarında bulunan bir başka gömü
hediyesi: Altın kaplama küpe
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1997 PANAZTEPE

KAZıLARı

Armağan

ERKANAL *

1997 yılı Panaztepe Kazıları Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün.
Hacettepe Universitesi'nin, Türk Tarih Kurumu'nun ve Institute for Aegean
Prehistory (INSTAP- New York)' nin maddi ve manevi desteği ile sürdürülmüş
tür. Bu vesileyle tüm ilgililere şükranlarımızı sunarız.
Kazı ekibi Prof. Dr. Hayat Erkanal, Doç. Dr. Sevinç Günel; Araş. Gör.
Nazlı Çınardalı, Araş. Gör. Bora Uysal, Araş. Gör. Kadir Büyükulusoy. Araş.
Gör. Neyir Kolonkaya ve Araş. Gör. Derya Yalçıklı ile Arkeolog Umit çayır,
Arkeolog Iknur Subaşı; arkeoloji öğrencilerinden Koray Akıncı,. Ersin M. Aktaş, Berrin Ateş, Olgu Beceriklioğulları, Ulaş Deniz, Seçil Koca, IIkay Şen, Ayşegül Turan, Haluk Yıldız ve Bülent Yıldırım ile Bergama Restorasyon Yüksek
Okulu stajyer öğrencisi Nebibe Karaca'dan oluşmuştur.
1997 Panaztepe Kazısı yaklaşık iki ay sürmüş olup, Bakanlık temsilcisi
olarak Malatya Müzesi'nden Ahmet Mercan ve Selçuk Müzesi'nden Umran
Yöğrük görev yapmışlardır. Yapıcı yaklaşımlarından ötürü kendilerine teşek
kürlerimizi sunarız.
1997 yılı kazı çalışmaları Panaztepe'nin doğu kesimindeki yerleşme alanında ve güneybatı kesiminde yer alan ı. Mezarlık alanında olmak üzere stratigrafik sorunlara yanıt aramak açısından iki farklı bölgede sürdürülmüştür
(Plan: 1).
Bu yıl ki çalışmaların büyük bölümü Panaztepe'nin doğu yamacında gerçekleştirilmiştir. Bu bölgede 1994 1 yılından itibaren sürdürülen kazı çalışmala
rında açığa çıkartılan yapı kalıntıları yamaç üzerinde bulunduğundan kesin stratigrafik bilgiler vermemişti. Yoğun erozyon sonucunda mimari tabakalar büyük
ölçüde ya tümüyle yok olmuş, ya da özelliklerini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu
arada tesadüfen ele geçen bazı küçük buluntuların da tabaka bağlantıları açık bir
şekilde tespit edilememiştir. Bu nedenle 1997 yılı kazı çalışmaları alanın daha
çok höyük karakteri taşıyan doğu kesimine kaydırılmıştır. Bu şekilde kentleş
menin yayılış alanına ve geçirdiği çeşitli evrelere açıklık getirilmek istenmiştir.

*
(1)

Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Baş"
kanı, 06532 Beytepe"ANKARA
A. Erkanal, "1994 Panaztepe Kazıları Sonuçları", XVII. KST I, Ankara, 1996, s. 330 c335.
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1994-1995 yılları arasında bu kazı alanında Bizans Devri 'ne ait çeşitli yapı kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Bu yapılar arasında kaları boş bir alanda derinleşilerek daha eski tabakalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Ust tabakaların tahribatı
sonucu Geç Tunç çağı mimari kalıntıları çok defa plan olarak tanınmayacak hale gelmiştir. Buna karşın Orta Tunç çağı tabakaları ve bu tabakalara bağlı mimari özellikler çok daha iyi bir durumda tespit edilmiştir. Bu tabakalarda çöp
çukurlarının neden olduğu küçük çapta bazı bozulmalar gözlenmiştir. Söz konusu çöp çukurlarından biri Bizans Dönemi 'ne ait olup, içinden kınlarak atılan
çeşitli seramik buluntunun yanı sıra bıçak ve kemik ağırşak gibi eserlere de rastIanılmıştır, Restore edilen yonca ağızlı testi M. S. 11.- 12. yüzyıllara tarihlerı
dirilmektedir.
1997 yılında açığa çıkarılan üç mimari tabakada çok miktarda in situ buluntu elde edilmiştir. In situ buluntu1arın çokluğu tabakaların daha açık bir şe
kilde tarihlendirilmesinde önemli roloynamıştır.
1997 yılında tespit edilen üç tabakadan en üstte bulunanı Geç Tunç çağı'na
tarihlendirilebilir. 1996 yılında sadece bir köşesi açığa çıkartılan bir yapının iç
kısmında 1997 yılında derinleşiimiş ve taban seviyesine inilerek in situ durumda çeşitli kap örnekleri açığa çıkarılmıştır. Bunlardan bir tanesi ikisi dikey, ikisi yatayolmak üzere dört kulplu olup Orta Anadolu ile şekil açısından bağlan
tılıdır (Resim: 1). Bu mimari tabakaya ait pek çok seramik örnekte olduğu gibi
bu kap da Gri Minyas tekniğinde yapılmıştır. Bu kap dışında açık devetüyü
çömlekler ve Gri Minyas fincanlar tabaka içinde yoğun şekilde karşımıza çıkar.
Gene bu tabakada oldukça fazla sayıda kap kaidesi görülmektedir. Bunlar dip
üzerinden muntazam bir şekilde kesilerek kapak olarak kullanılmıştır (Resim:
1). Söz konusu bu tabaka Beycesultan IILIII ve Troya VII a tabakaları ile çağ
daştır.

Bu tabakayı izleyen Orta Tunç çağı'na ait 1. mimari tabaka ise Panaztepe' de yaklaşık 2 km. uzunluğundaki bir alanda yer yer tespit edilmiştir. Orta
Tunç çağı'nın olgun evresi olarak değerlendirilmesi gereken bu mimari tabaka
Panaztepe'de yaşanan dönemler içinde en önemli kentsel dokuyu yansıtır. Bu
tabakaya ait iki safhalı büyük bir yapı, 1995-1997 yıllarında yürütülen çalışma
lar sonucu ortaya çıkarılmıştır.Yer yer tespit edilen duvarlar ve kısmen korunan
taş döşeli taban uzun bir rnekana aittir. Birinci safhada mekanın boyu 18,70 m.,
genişliği ise 5,60 m. dir. Ikinci safhada ise boyutları küçülmüş, boyu 12,10 m.,
genişliği ise 4,50 m. ye inmiştir. Tüm duvarların kalınlığı 0,60 m. dir. Eski safhaya ait duvarlarda farklı bir inşaat sistemi uygulanmıştır. Genelolarak bir kenarda iri taşlar, diğer kenarda ise daha küçük taşlar tek yatay sıra halinde kullanılmıştır (Resim: 2). Ikinci yatay sırada ise kullanım ters olmuş, böylece duvar
örgüsünün daha güçlü olması sağlanmıştır. Ikinci safha duvarlarında küçük ve
orta boy taşlar gelişigüzel dizilmiştir. Yapının bazı köşelerinde monolit şeklin
de uzun blok taşlar kullanılmıştır. Bu tek mekanın dışında yapının başka bir mekana sahip olup olmadığı belli değildir. Fakat tespit edilen mimari özellikler göz
önüne alınırsa, daha çok tek mekandan oluştuğu düşünülebilir. Içinden çıkan
malzemeye göre yapı uzun bir süre kullanılmış olmalıdır. Bu malzeme içinde
bulunan ve 1995 yılı kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarılan koç başı şeklin
de akıtacaklı kapı ve diğer bazı seramik örnekler, yapının muhtemelen dinsel iş
leve sahip olduğunu göstermektedir.
(2)

A. Erkanal. "1995 Panaztepe

Kazıları Sonuçları",

372

XVILL. KST I, Ankara 1997, s. 290, res. 5.
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Gerek bu yapıdan, gerekse ait olduğu tabakadan ele geçen seramik malzemede ince katkılı örnekler çoğunlukta, kaba katkı lı örnekler ise azınlıktadır.
Gri Minyas örnekleri de oldukça büyük bir grubu oluşturmaktadır. Bunlar gri
veya kahverengi hamurlu olup gri astarlıdır. Kap şekli olarak daha çok ağız kenarı dışa kalmlaştınlmış, yiv bezeli ve dikey kulplu kaseler; "S" profilli ve yuvarlak gövdeli fincanlar; yonca ağızlı testiler ve kaideli kaplar karşımıza çıkar.
Kaideli kapların kaideleri ya yiv bezemeli, ya da yiv bezernesiz olup düzdür.
Bu kazı alanının 2. mimari tabakasında, kuzey-güney istikametinde uzanan bir yapının büyük bölümü açığa çıkarılmıştır (Plan: 2; Resim: 3). Yapının
tespit edilen kısmının uzunluğu 8,66 m., genişliği ise dıştan 6 m. dir. İki safhalı yapının ikinci safhasında ayrıca iki inşaat safhası gözlenmektedir. Bu yapının
duvarlarının kalınlığı 0,60 m. dir. Duvar inşaatında farklı boyutlardaki yassı taş
ların uyumlu bir şekilde yan yana dizildiği görülmektedir. Bunun dışında daha
farklı bir teknik kullanılmamıştır. Binanın iki uzun paralel duvarından doğuda
olanı 8,66 m. uzunluğundadır. Bu duvarın güney yarısında ikinci bir inşaat safhası belirgin bir şekilde gözlenmektedir. Aynı duvarın 0,50 m. altında ilk safhaya ait duvar kalıntısı kısmen de olsa yapının iç kısmında tespit edilebilmiştir.
Ikinci safha duvarı, birincinin 0,36 m. kadar dışına, yani doğusuna taşırılarak
inşa edilmiştir. Batıdaki ikinci uzun duvar 7,20 m. uzuluğunda ortaya çıkarıl
mıştır. Burada da ilk safhaya ait duvar kalıntısı 0,60 m. kadar aşağıda, 0,30 m.
kalınlığında açığa çıkmıştır. Batı duvarında da ikinci safha duvarı birinci safha
duvarının daha batısına kaydırılmıştır. Durum böyle olunca binanın 2. safhadaki 4,60-4,30 m. lik iç genişliği, 1. safhada takriben 3,80 m. olmaktadır. Bu iki
uzun duvar ortada bir ara duvarla bağlanmaktadır. Bu ara duvarın orta ve doğu
kesimi tahrip olmuştur. Tahrip olan yerde bir kapı açıklığının bulunması gerekir. Ara duvarın korunan batı kısmında, gene ilk safhaya ait olması gereken bir
taşma mevcuttur. Ortalama 0,50 m. kalınlığındaki bu taşma ara duvarın kuzeyinde, 0,36 m. aşağısındadır. Ara duvarın 4,50 m. güneyinde, uzun yan duvarları birbirine bağlayan ikinci bir duvar daha görülmektedir. Fakat bu duvarın
çok az bir kısmı belirgin olduğundan, ayrıntıları hakkında bilgi vermek bugün
için mümkün değildir. Böylece 1997 yılında bu yapının ancak iki mekanı açığa
çıkarılabilmiştir. Bu iki mekandankuzeyde bulunanın kuzeyinde çok tahrip olmuş ocak tabanı kalıntıları gözlenmiştir. Güneyde bulunanın güneyinde, duvar
önünde ise yan yana çok tahrip olmuş bir ocak tabanı ve oldukça iyi korunmuş
bir fırın tabanı bulunmaktadır (Plan: 2; Resim: 3). Fırın tabanı 1,10 m. çapında
dır. Ağzı büyük olasılıkla kuzeybatıya, yani mekan içine açılmaktadır. Fırın duvarı taban üzerinde yer yer belirgindir. Çöken fırın kubbesinin parçaları taban
üzerinde ve fırın çevresinde tespitedilmiştir, Bu mekanın daha çok orta kesiml~rinde. orijinal taban büyük ölçüde korunmuştur. Taban çok küçük taşlarla sık
bır şekılde kaplıdır. Küçük taşların yanında geniş yassı taşlar da taban kaplaması olarak kullanılmıştır.
Önemli bir kısmı açığa çıkarılan bu yapı ana hatlarıyla bir uzun ev görünümündedir. Uzun yan duvarlar ara duvarlarla bölünerek farklı işlevlere sahip
mekanlar elde edilmiştir. Binanın ön veya arka kısımlan açığa çıkmadığı için bu
evin genel planı hakkında bilgi vermek imkansızdır. Fakat buna rağmen bu yapının megaron tipinde bir görünüme sahip olması olasıdır.
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Bu yapı içinden takriben aynı oranlarda devetüyü-kırmızırenkte ince katbir seramik türü ve Gri Minyas seramiği çıkmaktadır. Devetüyü-kırrnızı
renkte seramik örnekleri daha çok yonca ağızlı testi şeklinde karşımıza çıkar. Gri
Minyas örnekler ise daha çok kas e türü kaplar şeklinde görülür. Gri Minyas grubu altında ele alınması gereken iki kap daha farklı özelliklere sahiptir (Resim: 4).
Çift kulplu bardak tipindeki bu kaplar siyah-gri renkte hamurlu ve astarlı olup
perdahlı bir yüzey işlenişine sahiptir. Cidarları diğer Gri Minyas örneklerine nazaran daha kalındır. Gövdeleri, ağız kenarları ve kulplarında keskin ve düzgün
hatlar izlenmektedir. Her iki örnek ağır dönen çarkta yapılmıştır. Astar ve perdah tekniği Erken Tunç Çağı özelliklerini yansıtmaktadır. Genelolarak Erken
Tunç çağı III dönemine tarihlenen bu tür kaplar Ege Bölgesi'nde yaygındır".
Orta Tunç çağı 'nın en eski evresine tarihlenen 3. mimari tabakada açığa
çıkan yapıda ele geçen seramik örnekler iki farklı grubu yansıtır. Bu gruplardan
biri gelişmiş çark tekniğine sahip olup gerek teknik olarak, gerekse şekilolarak
Orta Tunç çağı'nı temsil etmektedir. Buna karşın ikinci grup Erken Tunç Çağı
geleneğine sahiptir. Bu nedenle yapının ilk olarak Erken Tunç Çağı'nda inşa
edildiği, bunun yanında Orta Tunç Çağı başında da kullanıldığı söylenebilir.
ı 997 yılında Panaztepe' de tepe yamacında yağmur sularının etkisiyle iki
kap açığa çıkmıştır. Bu kaplar genelolarak "çan biçimli kap" şeklinde tanım
lanmaktadır. Çift kulba sahip olan her iki örnek devetüyü renkli astarlı olup elde yapılmıştır. Bu tür kaplar hem Ege'de, hem de Anadolu'da yaygındır. Tarsus'da-, Beycesultandas, Samos Heraiorı'das ve Lemnos Poliochni'rle? ve daha
bir çok merkezdes ele geçen bu kap tipi Erken Tunç Çağı II'nin karakteristik
özelliğidir. Her ne kadar belli bir tabakadan ele geçmemiş olsa da, bu iki "çan
biçimi i kap"örneği Panaztepe için büyük önem taşır. Bu iki örnek Panaztepe' de
bugüne kadar ele geçen en eski seramik grubunu oluşturmaktadır. Gene bu iki
kap gelişmiş bir Erken Tunç Çağı III III kültürünün Panaztepe' deki ilk habercileridir.
1997 yılı kazı çalışmalarının ikinci kısmı Panaztepe'nin güneyinde yer
alan ı. Mezarlık alanında yürütülmüştür. Söz konusu alanda 1985- 1997 yılları
arasında çeşitli aralıklarla sürdürülen kazı çalışmaları, bu mezarlık alanının,
önemli bir kısmının taş kaplı büyük bir platform görünümünde olduğunu göstermiştir. 1997 yılında daha çok mezarların bu platformla bağlantısı araştırılmış
ve bu arada yeni mezarlar açılarak devri n ölü gömme adetlerine açıklık getirilmek istenmiştir. 1997 çalışmaları sonucunda bir küçük tholos benzeri mezar
(Resim: 5), biri çok büyük olmak üzere altı adet pithos mezar açığa çıkarılmış
tır. Küçük boy pithosların hepsi restore edilmiştir.
Güney mezarlık alanında açılan thelos benzeri mezar, bugüne kadar açı
lan örneklerin en küçüğüdür (Resim: 5). Ust kısmını kapatan levha halindeki
taşların kapladığı alan 0,91 x 0,78 m. boyutlarındadır. Mezarın tümüyle kapladı
ğı alan ise 1,93x1 ,47 m. boyutlarındadır. 0,77 m. lik bir derinliğe sahip olan bu
kılı

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

V. Milojcic, Sal710s I, Die Prdehistorische Siedlung unter dem Heraion, Bonn, 1961, PI. 47,3.
H. Goldman, Etcavatiom at Göziii Kule Il, Princeton 1956, PI. 266,488; PI. 356,491
S. Lloyd and J. Mellaart, Beycesultan I, London 1965, P1.46,1
V. Mi1ojcic, Samos I, Die Prdhistorische Siedlung unter dem Heraion, Bonn 1961, PI.47,8,12
L. Bernabö-Brca, Poliochni I, Citta Preistorica nell'isola di Lemnos, Roma 1964, PI. CXLVII b
J. B. Rutter, Ceraınic Change in the Aegean. Early Bronze Ege, Los Angeles 1979, Fig.1,6
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mezarın duvarları 7 yatay taş sırasından oluşmaktadır. Örgüde kullanılan levha

taşlar birbiri üzerine bindirme suretiyle oluşturularak mezar hacmi
yukarı doğru daraltılrnıştır, Mezar dıştan yuvarlak, içten ise oval görünümdedir.
Bu oval şeklin uzunluğu 0, 84 m. dir. Mezar içinde bir çocuk iskeleti tespit edilmiştir. Bu iskelet kuzeydoğu-güneybatı istikametinde ho eker durumunda yatmaktadır. Baş güneybatıdadır.Kafatasının yanında bulunan bir yassı taş, bi1yük
olasılıkla baş yastığı olarak kullanılmıştır. Mezar eşyası olarak başın önünde
duran küçük bir seramik kap ve bol miktarda boncuk tanesi açığa çıkarılmıştır.
Diğer büyük örneklerde olduğu gibi bu tholos benzeri mezarda bir stomion ya
da dromos kısmı mevcut değildir.

halindeki

Pithos mezarlardan en büyük olanının etrafında iki duvar kalırıtısı tespit
edilmiştir. Daha önceki yıllarda açığa çıkarılan pithos mezarlar göz önüne alı
nırsa, bu duvarların bir dikdörtgen şekiloluşturarak pithos mezarı ortasına alacak şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bu duvarların iç kısmında taş kaplı
bir döşeme oluşturulmuştur. Bu taş döşeme aynı zamanda pithos mezarın üstünü de kapatmaktadır. Aynı tür diğer mezarlarda olduğu gibi bu mezar da çok iri
taşlarla desteklenmiş, belki de bu yöntemı e baskı karşısında bozulması önlenmiştir. Ağzında yassı bir kapak taşı bulunan pithosun içi belli bir seviyeye kadar küçük taşlarla doldurulmuş, ceset bu taşların üzerine yatmlrnıştır. Pithos
içinde tespit edilen iskelet kuzeydoğu-güneybatıistikametinde yatmaktadır. Kafatası kuzeydoğu yönündedir. Bu pithos içinden herhangi bir mezar eşyası açı
ğa çıkmamıştır.
Daha önceki yıllarda ortaya çıkartılan anıt görünümündeki pithos mezarlarda görüldüğü gibi bu mezarda da çevrede bulunan taş levhalann altında küçük pithos veya çömlek mezarlar tespit edilmiştir. Büyük pithosun içinde eriş
kinlere ait iskeletler tespit edilirken, çevrede ele geçen küçük pithos veya çömlek mezarlarda çocuk bireylere ait iskeletler açığa çıkartılmıştır.
Bu büyük pithosla beraber beş adet orta boy pithosun da açma işlemleri
1997 yılında tamamlanmıştır. Mezarlık alanını büyük ölçüde kaplayan taş
döşeli platformda, yassı döşeme taşları altında tespit edilen bu örneklerden bir
tanesinde kremasyon gömme görülmüştür. Diğer dört mezar ise bebek veya
küçük çocuk bireylere aittir
1997 yılında çok az sayıda ele geçen mezar eşyalarına dayanarak, bu
mezarların Troya Vlh-VIIa arasındaki bir zaman dilimi içine oturtulmalan
gerekmektedir. Bunun yanında daha önceki yıllarda ele geçen bazı mezar eş
yalan doğrultusunda daha eski bir dönemine tarihlendirilmeleri de imkan
dahilindedir. Bu duruma açıklık getirmek, mezarlar arasındaki zaman farkını
kesin bir şekilde ortaya koyabilmek ve mezarların stratigrafik yapısına açıklık
getirebilmek için mezarlığı kapatan geniş taş platform üzerinde derin bir sondaj
çalışmasının yapılmasına gerek duyulmaktadır. Bu tür bir sondaj çalışması
1998 yılı için planlanmıştır.
1997 yılında Panaztepe kazı çalişmalarının Ege arkeolojisine getirdiği
önemli sonuçlar kısaca özetlenecek olursa:
Limankent olarak tanımlanan alandaki kazı çalışmaları 1997 yılında tepe
yamaçlannın daha doğusuna, yani ovaya doğru kaydırılınca gerçek höyük
karakteri taşıyan bir bölge içine girilmiştir. Bunun sonucu olarak da ilk olarak
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Panaztepe'de Orta Tunç çağı'na ait bazı yapılar tüm mimari özellikleriyle tespit edilmeye başlanmıştır. Daha çok uzun görünümünde olan bu yapılar devrin
bölgedeki mimari anlayışına açıklık getirmektedir.
Orta Tunç çağı 3. mimari tabakasında açığa çıkarılan ve büyük olasılıkla
megaran tipi bir yapıya ait olan bina Erken Tunç Çağı'nda inşa edilmiş olup,
Orta Tunç çağı başlarında da kullanılmıştır. Gerek bu yapı malzemesi ayrıntılı
olarak değerlendirildiğinde, gerekse aynı tabaka daha geniş alanlarda araştırıl
dığında Erken Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na geçiş evresi çok daha belirgin bir şekilde ortaya konabilecektir.
Tesadüfen de olsa Panaztepe'de ilk olarak Erken Tunç Çağı III III Dönemi'ne ait bir seramik grubu tespit edilmiş, bu seramik örnekleri sayesinde
Panaztepe'de bu döneme ait gelişmiş bir yerleşim alanının mevcudiyeti ortaya
konulabilmiştir.

Ayrıca 1997 yılı kazı mevsiminde eski yıllardan kalan değişik form ve
boydaki pithosların ve çeşitli küçük buluntunun restorasyonu tamamlanmıştır.
Bununla birlikte onarımı tamamlanan kazı deposuna IREP projesi içinde yer
alan Panaztepe, Liman Tepe ve Bakla Tepe kazılarına ait çeşitli etütlük seramik
örnekleri yerleştirilmiş, bu örneklerin sistematik tasnifi 1998 yılına bırakılmış
tır. Tasnif işlemi tamamlandıktan sonra depo binaları bir çeşit seramik laboratuvarı şekline dönüştürülecek ve araştırmalar için hizmete açılacaktır.
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GRABUNG AM SİRKELİ HÖVÜK 1997

Horst EHRINGHAUS*

Die Grabung am Sirkeli Höyük wurde von 1992 bis 1996 vom Institut für
Vorderasiatische Archaologie der Universitat München unter der Leitung von
B. Hrouda durchgeführt. Seit 1997 ist die Grabung ein Projekt des Institutes für
Ur- und Frühgeschichte der Universitat Innsbruckı. Die Kampagne dauerte vom
10. September bis zum 9. November 1997 und wurde neben einem Beitrag der
Raiffeisenlandesbank Tirol ausschlieBlich durch private Spenden finanziert.
Der Lageplan (Abb. 1) zeigt den 300 x 300 m. groBen Siedlungshügel in
der Biegung des Ceyhan Nehri. Oben rechts im Nordosten liegen die Felsen am
Fluf mit dem bisher altesten datierbaren Felsrelief, dem des GroBkönigs
MuwataIIi II. und dem von uns 1994 entdeckten zweiten Relief. Dicht daneben
liegen die Grabungsareale des lahres 1997. Im Luftbild von Südwesten (Abb. 2)
erkennt man im Vordergrund die alte kilikische HeerstraBe. Am Hang des
Hügels folgt der moderne Weg der Trasse des alten Aufweges zur nördlich gelegenen Mittelterrasse der Wohnstadt. Auf dem Plateau der Oberstadt liegen
unsere alten Grabungsschnitte der Jahre 1992-1994 und im Hintergrund am
FluB im Osten der Mittelterrasse die seit 1995 ausgegrabenen Areale.
Gegenstand der Arbeit vor Ort (Abb. 3) waren die Areale 13-15, die nach dem
Abtragen der Stege eine zusammenhangende Flache bildeten, ferner der neu
geöffnete Schnitt 1611 "Süd" mit erganzenderı Grabungen in den rıördlich
angrenzenden Vorjahresschnitten sowie die Weiterführung der Grabung im
Schnitt 1811. Die Grabungsschnitte des Berichtsjahres und ihre Lage an den
relieftragenden FluBfelsen zeigt das Luftbild von Nordost (Abb. 4).
In der gesamten Flache der Areale 13-15 nördlich des 1995 ausgegrabenen groBen Steingebaudes wurde der Felsboden bis an die Kanten der
fl uBseitigen Abbrüche freigelegt. In den nur bis 1,00 m dicken Deckschichten

*
(I)

Prof. Dipl.-Ing.Horst EHRINGHAUS, Institut für Ur-und Frühgeschishte der universitat
Innsbruek/AVUSTURYA, Innrairı 52,A-6ü2ü Irınsbruck.
An der Grabung nahmen Prof. Dr. P.W. Haider und Studierende der Universitaterı Innsbruek und
MÜI1Chen tei!. Die wissensehaftliehe Bearbeitung der Knoehenfunde erfolgt dureh Prof. A. von den
Drieseh, die der Mineralien durch Prof. Dr. L. Masch. Vertreter des T. C. Kulturministeriums war S.
Ateşoğulları.
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trat hier vorwiegend eisenzeitliche und hellenistische, nur vereinzelt auch
bronzezeitliche Keramik auf. Ein 3,50 m. langes, bis 2,00 m. breites, an der
Nordwestecke des Steingebaudes nordwarts ansetzendes und eine ebendort
westwarts anschlieBende, 1,50 m. breite, Mauer (Abb. 5, 6) weichen in der
Mauerwerkstechnik und im SteinmaBstab so deutlich von denen des
Steirıgebaudes ab,
daB eine früher angenommene Gleichzeitigkeit
auszuschlieBen ist. Nördlich des Steingebaudes waren ein winkelförmiger, ca.
0,25 m höher als dieses gegründeter, bis 1,00 m breiter Mauerzug aus kleinformatigen, nicht behauenen, unsorgfaltig verlegten Bruchsteinen und ein viel
besser gefügtes, 5,00 m langes, 1,00 m breites, zweischaliges Fundament am
Nordrande der Flache die einzigen Baureste in den Arealen 14 und 15. Die
Felsbodenflachen waren jedoch sauber ebenflachig abgearbeitet und die
Vertiefungen mit lehmgebundenem Schotter und Ziegelresten planiert. In der
aufsersten Nordostecke dieser Areale 13-15 schlieBt an einen mannstiefen
Schacht seitlich ein bekriechbarer Tunnel an (Abb. 7, 8); beide sind künstlich
ausgehauen und münden in eine tiefe, natürliche Felsspalte, die 1997 noch nicht
vollstandig ausgegraben werden konnte und deren Flanken ebenfalls teilweise
bearbeitet sind. Diese verlauft dicht hinter und parallel zu der Felswand, die das
zweite Relief tragt - ganz gleichartig, wie 13 m weiter südlich eine ahnliche
Spalte hinter der Felswand des Muwatalli-Reliefs (vgl. Abb. 4). Unter der
steinmetzmalsig unterschnitten abgearbeiteten Westflanke des Felsens lagen am
Rande des Innenraumes im Steingebaude in einer künstlich ausgehauenen
Kaverne ein zerdrücktes, handgeformtes, mittelbronzezeitliches Keramikgefaf
und Tierknochen, davor ein Hornsteinfragment und eine Pfeilspitze aus
Rauchquarz (Abb. 9). Mehrere vergleichbare Anordnungen traten auch an
anderen Stellen der benachbarten Areale auf. In der Nord- und der Westmauer
des Steingebaudes wurde jeweils ein Schacht und ein seitlich unter die
Werksteine führender Tunnel ausgehoben, um so Befunde für eine Datierung
des Gebaudes zu erlangen. Innerhalb des Mauerkernes fand sich dabei zwar
kein datierbares Material, doch konnte unmittelbar unter der Wand ei ne
Kulturschicht mit Keramik aus der mittleren Bronzezeit festgestellt werden, die
auch auBerhalb der Westmauer an deren Nordende aufgetreten ist. Diese
Schicht und die Unterkante der Werksteine sind nur durch eine dünne, bis 20 cm
hohe Lehmschicht voneinander getrennt.
Im Bereich der Areale 16 und 17 wurde der neue Schnitt 16/1 S
angelegt, um die 1996 im Nachbarschnitt 16/1 ausgegrabenen Steinmauem- zu
definieren und deren verborgen gebliebenen AnschluB an die hineinragende
Felsnase zu klarerı. Zugleich wurde das Westprofil des Schnittes 16/1 (1996)
auf ganze Lange und Höhe 20 cm tief abgearbeitet, um die dort durch Erosion
erkennbar gewordenen Strukturen in einem neu aufgenommenen Profil zu
eıfassen. Auf diese Weise konnte ein langes, über mehrere Schnitte durchlaufendes, aufschluBreiches Hangprofil gewonnen werden (Abb. 10,11,12). In
den oberen Schichten des Schnittes 16/1 S traten Fundamente eisenzeitlicher
Gebaude auf, deren Oberkanten etwa 1,40 m unter dem bergseitigen Geliinde
(2)

B. Hrouda, XIX.

Kazı Sonuçları Toplantısı

l, Ankara (1998), 467ff.
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lagen. Soweit in dieser, für die Sirkeligrabung verhaltnismallig geringen Tiefe
auch schon Keramik der mittleren und spaten Bronzezeit vorkam, mag diese
aus dem südwarts steil ansteigenden Hang hierher verlagert worden sein. Die
Felsnase ist in ihren unteren Partien senkrecht abgearbeitet und am Nordrande
unterhöhlt worden (Abb. 13). Hier fandsich wiederum ei ne Anordnung von
Keramik und Knochen wie in der Kaverne im Steingebaude. Auf dem mit
Schotter abgeglichenen Felsboden, 4,00 m unter dem Gelande , setzt eine 1,00
m breite, sorgfaltig gefügte Mauer auf. Deren Oberkante und die der machtigen
Mauer aus der Bauphase V im nördlich anschlieBenden Schnitt 16/1 (1996)
liegen auf etwa gleicher Höhe (vgI. Bericht 1996)3. Zusammen betrachtet
scheinen diese beiden Strukturen die podestartige Substruktion eines Gebaudes
gebildet zuhaben, wofür auch ·der Abstand zwischen der .südlichen . und
nördlichen AuBenflucht mit 4,20 bis 4,50 m spricht. Dieser .~rgabe eine Iichte
Raumweite von etwa 3,00 bis 3,30 m, die für die Uberdeckung mit
Weichholzstamrnen, z: B. Pappelholz, geeignet undin dieser Region üblich ist.
Wenige cm über derSteinmauer lag imSteg zwischen diesen beiden Schnitten
das Fragment einer kleinen Terrakotta-Statuette.ıAbb. 14,15). Zahlreiche Vergleichsstücke für diesen Typus sind in nordsyrischen Ororıtesgebiet und bis an
den Euphrat belegt, samtlich aus der Zeit zwischen 2000 und 1800 v. Chr.,
spater nicht mehr-. Ein wichtiges Ergebnis der Grabung in diesern Areal 16/1" S.
war au ch die Dokumentation des Nordprofils, weil 1996 das Südprofil des
Nachbarschnittes nicht aufgenommen werden konnte. Die nunmehr kompletten
Profile dieser gesamten Grabungszone in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem
groBen Steingebaude weisen mehrere Begehungshorizonte, haufig mit eingelagerter, datierbarer Keramik auf.
Der Schnitt 18/1 war im Jahre 1996 bis in eine Tiefe von 1,40 bis 3,85 m.
unter dem ansteigenden Gelande ausgegraben worden. Bis dahin waren vorwiegend eisenzeitliche und heIIenistische Schichten angetroffen worden. 1997
konnte die Grabung hier bis auf den Felsgrund fortgesetzt werden. Dicht am
Nordrande wurde eine schrag von Ost nach West gerichtete, 1,00 m. breite, 0,50
bis 0,70 m. hohe, eisenzeitliche Mauer freigelegt, die in das Ost und Nordprofil
eirılauft (Abb. 16). Diese folgt der aIIgemein auch in den übrigen Arealen
angetroffenen, etwa paraIlel zu den Höhenlinien liegenden Richtung der
Mauerzüge, die auch noch in dem 38 m. weiter westlich 1992 ausgegrabenen
Areal 1 zu beobachten ist und die sich schon in der 1994 durchgeführten
Magnetprospektion abzeichnets. Die Unterkante dieser Mauer Iiegt etwa 1,80 m
hoch über dem Boden dieser nordöstlichen Areal-Teilflache. In der Keramik der
tieferen Schichten dieses Schnittes 18/1 war 1997 vorwiegend die mittlere und
spate Bronzezeit vertreten. Als Beispiel ist das Fragment einer dünnwandigen
Schnabelkanne aus harter, anthrazitfarbener Keramik zu nennen (Abb. 17), das
etwa 1,60 m. über dem Felsboden Iags, Ahnliche Formen treten in Anatolien
(3)
(4)

(5)
(6)

xıx. Kazı Sonuçları Toplantısı

i, Ankara (1998), 467ff. Abb. 4.
Leila Badre, Les Figurines anthropomorphes en Terre euite a L'Age du Bronze en Syrie, Paris (1980),
36ff., z. B. Hama: Tf. i Abb. 1,2,4,5; Tf. III Abb. 67,68; Mısrıfe Qatna: Tf. IX Abb. 3, I I; ren
Mardıkh Tf. XII Abb. 1,3,269; Alalach: Tf. XVII Abb. 2, 3; Selenkahıye: Tf. XXXIX Abb. 14, 19,
20,21,50,52. Frau DrA. Nunn gebührt Dank für wertvolle Hinweise.
Dr. H Becker, Bayerisehes Landesdenkmalamt, August 1994.
Gleichartige Funde aus FBZ III bei Hetty Goldman, Excavations at Gozlü Kule, Tarsus, J/ From the
Neolithic through the Bronze Age, Princeton , New Jersey (1956), Tf. 269, Nr. 53 I; Tf. 359, Nr. 528.

385

noch in der mittleren Bronzezeit auf, wahrend sie - wohl ersetzt durch
Metallgefafse - in der spaterı Bronzezeit dort sehr selten vorkommen".
Unmittelbar über dem Felsgrund liegt in diesem Schnitt eine etwa 1,00 m.
machtige Schicht aus festem, grünem Ton (Abb. 18), darüber eine graue, mörtelartige Schicht von unterschiedlicher, geringer Höhe und darüber bis unter die
Fundstelle der Schnabelkanne eine fette, schwarzliche, organische Masse mit
einer bis 20 cm. variierenden Dicke. In diesem Schichtenpaket wurden 8 kreisrunde Gruben mit etwa gleichem Durchmesser von 2,00 bis 2,30 m. freigelegt,
deren Wande teils senkrecht, teils leicht unterschnitten ausgeführt sind (Abb. 19).
Wenngleich Reste eines Grubeninhaltes, die Auskunft über die
Zweckbestimmung gaberı, nicht aufgefunden wurden, so darf doch als hinreichend sicher gelten, daB es sich um Silos handelts. Die Verfüllung der Gruben
bestand aus nicht bindigem, meist homogenem Material, eingelagert waren
auch Scherben von bronzezeitlicher Keramik. Die Höhenlage der Oberflache
der Tonschicht entspricht genau einer auffallenden Auswaschung am
FluBfelsen, hoch über dem heutigen Wasserspiegel (Abb. 20). Wenn hier in
erdgeschichtlicher Zeit Wasser durch die Enge zwischen dem Sirkeli-Felserı
und dem gegenüberliegenden Berg der Yılan Kalesi geströmt ist, dann können
sich im weiten Stillwasser hinter dem DurchlaB die mitgeführten Sedimente
abgesetzt und die aufgefundenen Schichten gebildet haben.
ZusammengefaBt haben die Grabungsbefunde im Bereiche der PluBfelsen
und in den westlich anschlieBenden Flachen den Nachweis einer Besiedelung in
der mittleren und spaten Bronzezeit sowie der frühen Eisenzeit und - nach einem Hiatus - wieder im zweiten Viertel des ersten Jts. und in hellenistischer Zeitergeben. Die beantragte diesjahrige Grabung soll neben dem AbschluB der Arbeiten in diesem Bereich der Mittelterasse und einer Sondage in der unteren
Terrasse am FluBufer ergeben, ob sich die hier gewonnenen Erkenntnisse auch
in der Oberstadt bestatıgen werden. Der Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
des T'C. Kültür Bakanlığı gilt mein Dank für die erteilte Grabungsgenehmigung. Ebenso rlanke ich dem Archaologischen Museum Adana unter seinem Direktor, Herrn ısmet Ipek für wertvolle Unterstützung und gute Zusamrnenarbeit. Besonderer Dank gebührt auch der Raiffeisenlandesbank Tirol und den privaten Spendern, mit deren Beitragen die Grabung geleistet werden konnte.

(7)
(8)

Vgl. A. Müller-Karpe , Hethitische Töpferei der Oberstadt von Hattusa, Marburger Studien zur Vorund Frühgeschichte, Bd. 10 (1988) 24ff.
Ahnliche13efunde bei 1. Garstang, Prehistoric Mersin, Yiimiik Tepe in Southern Turkey, Oxford (1953)
2, 47ff., Abb. 1,3,24,27 (Proto-Chalcolithic).
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Abb. 1: Sirkeli Höyük, Lageplan

Abb. 2: Sirkeli Höyük, Luftbild von Südweste
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GRABUNGSAREALE 1995 - 1997
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Abb. 3: Sirkeli Höyük, Plan der Grabungsareale

Abb, 4: Sirkeli Höyük, Luftbild von Nordosten. Die Pfeile zeigen die Lage der beiden Felsreliefs
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Abb. 5: Sirkeli Höyük, Areale 13-15. Links die Nordmauer des gro6en Steingebaudes
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Abb. 7: Sirkeli Höyük, Areal15
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Abb. 8: Felsspalte, Tunnel, Schacht
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Abb. 9a: SirkeIi Höyük, Areal 13

Abb, 9b: Felskaverne, Keramikgefii6 und Knochen
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Areal 16/2, W-Profil

Abb. 12: Beschriftung İst auf dem Plan vorhanden

Abb. 13: Sirkeli Höyük, Areal 16/1 Süd
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Abb. 14: Sirkeli Höyük, Areal 16/1 Süd, Statuette

Abb. 15: MBZ I, kilikisch-nordsyrischer Typus
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Abb. 16: Sirkeli Höyük, Plan des Areals 18/1

L

Abb, 17: Sirkeli Höyük, Areal 1811, Fragınent einer ınittelbronzezeitlichenSchnabelkanne

395

Abb. 18: Sirkeli Höyük, AreaI18/l, Tonschicht auf dem Felsgrund

Abb. 19: Sirkeli Höyük, AreaI18/1, Gruben, Silos?
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KARATEPE-ASLANTAŞ,

DOMUZTEPE VE

KADİRLİ 1997 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
Halet ÇAMBEL *
James E. KNUDSTAD
Martina Sicker-AKMAN
Richard BAYLISS

Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Karatepe-Aslantaş ve Domuztepeile KadirIi'deki çalışmalar 1997 Ekim ayı başından 1998 Ocak ayı içine kadar; koruma ve
Milli Park ile ilgili olan uğraşlar ise mart ayı başlarına kadar sürdürüldü. Çalış
malar Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı olanaklar, T.T.K. ve TUBA'nın destekleri ile gerçekleştirildi. Kendilerine teşekkü
rü borç biliriz. Bunun ötesinde, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Harald Hauptmann'ın sağladığı olanaklarla enstitünün fotoğraf uzmanı
Dieter Johannes, Karatepe-Aslantaş'ın henüz yerleri bulunamayan yontu parçalarını fotoğrafladı. Aynı olanaklar çerçevesinde ören yerinin mimarisini inceIeyip yayına hazırlaması öngörülen ProfDr.U.BahadırAlkım'ın zamansız vefatı
nedeniyle yapılamayan bu işi enstitünün mimarı Y. Mim. Dr. Martina Sicker-Akman'ın üstlenmesi sağlandı ve Karlsruhe Universitesi Geodezi Bölümü'nden iki
geodetin araç ve gereçleriyle donanmış olarak son teknolojiye uygun ayrıntılı topoğrafik planın yapılmasına başlandı. Kendilerine teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Halet Çambel başkanlığındaki kazı kuruluna Bakanlık uzmanı
olarak Istanbul Arkeoloji Müzeleri'nden Çiğdem Girgin katıldı. YMim. Dr.Martina Sicker-Akman Karatepe-Aslantaş'ın mimari araştırmalarına, Arkeolog-Restoratör Murat Akman, Geodet Katrin Breitkopf ve Hans-Peter Barth topoğra
fik planın çıkarılmasına başladılar. Mim. James E.Knudstad, Arkeolog-Restoratör Tarık Güçlütürk'ün yardımıyla Domuztepe kazısını yürüttü. Arkeolog-Restoratör Ali Duran Ocal fırsat buldukça gelerek Domuztepe kaplarının tümlenmesi, .
Arkeolog Dr.Eva-Maria Bossert Domuztepe Demir Çağı keramiğinin bilimsel
analizi ve çizimi ile uğraştı, Arkeolog Richard Bayliss ve Harun Kaya ile Kadir-

*

ProfDLHalet ÇAMBEL, Birinci-Cad.212, 8ü82üArnavutköy, İSTANBUL
James E. KNUDSTAD, Cassacawn Cottage, Blisland, Bodmin, Corwall PL4JU, İNGİLTERE
Martina SICKER-AKMAN, Istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü, Cami sok. 48, 8üü9ü Ayazpaşa,
ISTANBUL
Richard BAYLISS, Dept. of Archaeology, Newcastle-upon-Tyne Üniversitesi, İNGİLTERE
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li'de Geç Roma bazilikası (Alacamii)
Ayşe Salman çizimleri yaptı.
Karatepe-Aslantaş Mimari

ve

çalışmaları

sürdürüldü, arkeoloji

öğrencisi

Topoğrafya çalışmaları

Martina Sicker-Akman
Bu çalışmalar 1997 Ekim başları ile Kasım sonu arasında yürütüldü. Arazi çalışmalarının esas ağırlığı tepenin topoğrafik planına başlanması ve Geç Hitit Dönemi 'ne ait kale mimarisinin (Resim: i) yeniden belgelenmesinde yoğun
laştı. Anadolu ile Suriye sınır bölgesinde yer almasına karşın, kalenin, savunma sistemindeki özellikleri nedeniyle, son Hitit çağı kültür bölgesinin etkisinde olduğu görülmektedir.
Son Hitit Çağı-Luvi bölgesinin
ratepe-Aslantaş'ın özel bir yeri vardır.

en son yerleşmelerinden biri olarak, KaBu nedenle bu tesise özel bir önem verilmelidir. Anadolu ve Kuzey Suriye etkileri olduğu kadar anıtların mimarisi de
araştırmalarımızda ön planda yer almaktadır. Ayrıca sur içinin henüz aydınlan
mamış sorunları da yeniden ele alınacaktır.
1997 döneminde ilk önce tepenin topoğrafik planının çizilmesine, kale
yeniden ölçülerek plana geçirilmesi çalışmalarına

duvarlarının, kapı ve sarayın
başlandı (Resim: 2, 3).

Vaktiyle kazı sırasında belgelenmiş olan kapıların çizimleri bir bilgisaprogramı yardımıyla yeni planlara işlenecektir. Iç surun güneydoğu ve kuzeydoğu kesimine bağlanan dış surlar da ölçülerek topoğrafik plana geçirilebildi (Resim: 4). Bu arada, yoğun bitki örtüsü altında görülernediği için, kuzeydoğudaki dış surun evvelce bilinenden daha uzun bir bölümünün korunageimiş
olduğu gözlendi ve her iki dış sur duvarının baraj suyu seviyesine kadar uzanarak, suyun altında da devam ettikleri anlaşıldı (Resim: 5). 1997 güzünde baraj
suyunun çok alçak bir seviyeye düşmesi sonucunda, bu seviyenin az üstünde
bulunan ve bugüne kadar bilinmeyen bir kulenin temel duvarları da plana alı
nabildi (Resim: 6). Güneydoğu dış sur duvarı kuleye benzer bir yapıyla güçlendirilmiş olup buradan itibaren doğuya doğru dönmektedir. Bu duvar kayalık
sarp araziye uyularak yapılmıştır (Resim: 7). Duvarların yönünü, sadece doğal
arazi koşulları ya da kayaların kullanılması değil, Frig yapı geleneğinden de bilinen tekniğin, yani kayaların düzeltilerek temelolarak kullanılması da belirle-

yar

mektedir (Resim: 8,9).
Dış sur duvarı şimdiye kadar bilinenin ötesinde belirlenebildi, ayrıca, baraj sularının etkisinden kaynaklanan büyük bir toprak kaymasından sonraki bir
alanda tekrar izlenebildi ve belgelendi (Resim: 10). Topoğrafya çalışmaları sı
rasında, kale duvarları içindeki alanda yol sistemi, teraslama ya da diğer yapı
lanmalarla ilgili bilgiler vermesi ve ilerideki çalışmaları yönlendirmesi olasılı
ğı göz önüne alınarak, rastlanılan her türlü duvar kalıntısı belgelendi.

Domuztepe

Kazısı

James E. Knudstad
rılan

Bu yılki program uyarınca amaç, tepenin güneydoğu kesiminde ortaya çıka
bindirme taş tekniğindeki ana giriş kapısının (KST XV IIlI, s.231, Resim: 13)
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bulunduğu T 16 (Resim: 11, plan çizimi) açmasını doğu, batı ve güneye doğru
genişleterek,kapı geçitinden kale içine ve dışına ulaşımı sağlayan yolun güzergahını aydınlatmak,ayrıca bu yolun güneydeki tahkimatı konusunda bilgi edin-

mekti. Bunun ötesinde, bu bölgede üstüste ve altalta kurulu geç dönem duvarlar hercümercinin ayıklanıp, biribirileri ile olan ilişkilerini ve bulunan keramik
yardımı ile bunların tarihlendirilmesinin yapılmasına çalışılacaktı.
T16 açmasının doğusunda, kale içi yönünde, yaklaşık Sx6 m. boyunda
açılan T 1Tde (Resim: 11, plan çizimi) bütün yapı kalıntıları ve dolgular titiz bir
çalışma ile incelendi. Açmanın kuzeybatı köşesinde iki çöp çukurunun yanı sı
ra, bazalttan kabaca işlenmiş yuvarlak bir sütun kaidesi, öğütme taşı, kalın kireçten yerli yuvarlak küçük bir ambarcık, pota ve ocak ayağı parçaları bulundu.
Değişik derinliklerde izlenen çakıl taşlı ya da kireç sıvalı döşeme kalıntıları kapı geçitinin örülüp kapatılmasından sonra burada değişik dönemlerde değişik
etkinliklerin yer aldığına tanıklık etmektedir. T16'da kapının güney yan odasın
da bulunan bir ocak da aynı olgunun bir kanıtıdır.
T16'nın doğusuna doğru, gene kapının aksında olarak yaklaşık 3,SxS m.
boyunda yeni bir açmadaki (TI8, Resim: 11, plan çizimi) dolgular ve kapıdan
sonraki bir dönemine ait olan duvarların biribirileri ile olan ilişkileri incelendi.
Aynı amaçla S 63 ve S 64 açmalarında da kazı yapıldı.Yaklaşık 7x9 m. boyundaki S 63'te ve gene yaklaşık SxS m. boyundaki S 64'te yüzeydeki duvarların
biribirilerine olan ilişkileri incelendi. S 63'te ikinci bir defa kullanılmış bir sütun kaidesi ve çakıl taşı döşemeli bir taban bulundu.

Bütün bu çalışmalar boyunca, Geç Roma Çağı'nda önceki dönemlere ait
yapı kalıntılarından malzeme alınmış, bunların altüst edilmiş olması yüzünden,
kat, taban ve dolguların sınıflandırılması, değişik dönemlere bağlanması, tarihlendirilmeye çalışılması büyük güçlükler çıkarıyordu. Keramik buluntularının
da aynı şekilde altüst edilmiş olmasıyla, bunlardan istenilen ölçüde yararlanıla
mıyordu.

i

Bu titiz ve zorlu kazı çalışması sonunda kapı geçitinin yer aldığı T 17,
T16 ve T18'de kapının ana şekli ortaya çıkarılabildi (Resim: 12, 13). Kapının
iki yan odası ve bunların her birinde birer taş platform vardı. Kapı geçitinin
içinden, doğu-batı yönünde çakıl taşı döşemeli bir yol geçiyordu. Ancak yol
T18'in doğu ucunda kuzey-güney yöndeki bir duvarla kesilince, yolun devamı
yaklaşık 2x2 m. boyundaki T19 açmasında arandı, fakat devam etmediği saptandı. Yolun daha aşağılara inmeden önce burada bir dönemeç oluşturup oluşturmadığı, bu dönemde zaman darlığı nedeniyle araştırılamadı, bu sorun 1998
kampanyasına bırakıldı.

Bu yılki bir rastlantı da, Domuztepe'nin batı yamacında, kayalığın LO-LS m.
aşağısında fakat Demir Çağı sur duvarının üstünde, baraj sularının kısmen açığa çı
kardığı yapı kalıntıIarı idi (S 65). Büyük bir olasılıkla bir Geç Roma evine ait olan
duvarlar ve küçük taşlardan oluşan bir taban, suların altında görülebiliyordu.
Domuztepe kazısında bulunan Geç Roma, HeIlenistik ve Demir Çağı keramiği çoğunlukla küpler, çömlekler v.s. gibi mutfak kap kacağından oluşuyor
du. Tarih veren ince mallar azınlıkta idi. Bununla birlikte Megara tipinde olan401

lar dahil, Hellenistik kaseler, tabaklar, Demir çağı 'na ait yonca ağızlılar, boyaIılar ve özellikle bazalt hamurundan yapılmış çok ince cidarlı testicik ve çömlekçik parçaları da bulundu. Tüm olarak ele geçen buluntulardan sadece ağır
şakları sayabiliriz. Keramiğin tümleme çalışmaları Ali Duran Ocal, analizi, sı
nıflandırılması, çizimi ve bu yolla yayına hazırlanması ise Dr.Eva-Maria Fischer-Bossert tarafından yürütüldü.

Alacami: 1997 Surveyand Exeavation at the Alacami in Kadirli (Cilicia)
Richard BAYLJSS
The Site
lt is gerıerally accepted that the site occupied by the town of Kadirli in the
Çukurova can be identified with the city of Flavias. To Edwin Davis in the Iate
19th century the remains of the ancient city were still highly visible despite being rapidly exploited by the inhabitants of the flourishing market towrıı. lt therefore comes as little surprise that the mosque which Davis encountered is the
only structure of note to survive today (Fig. 1) and which in recent years has been the subject of more political activity than it has archaeological. Abandoned
as a mosque in 1924, the Alacami has recently become the focus of fresh manoeuvres to renew this function, which Professor Halet Çambel has been vigorously campaigning to avert.
A historical framework for the site of the Alacami is vividly portrayed in the
extant remains, which in general terms comprise four principal phases (Fig. 16);
1) A barrel-vaulted Roman hypogeum, was cut into ahillside overlooking
the city, in a district which retained its function as a cemetery until recently
(Fig. 15).

2) In the Iate 5th/early 6th century the site of the hypogeum was artificially terraced for the construction of a large church, built in at least three stages
from a variety of reused architectural elementse. The main body of the church
comprised a three aisled basilica, with galleries, clerestory, a partially projecting apse and external ornamentation, in a style familiar in the region at this time>. The naıthex at the west end was built slightly later than the basilica and
contains a more audacious reuse of architectural fragments in its fabric-. A
porch was also added at the west end, providing a grand entrance reached by a
flight of steps from the lower ground (Figs.1 7, 18). In the south aisle a tabula
ansata attributes the construction of the church to the bishop (unnamed) and an
abbot Polychronius, implying a monastic connection with the site which is perhaps bore out in the reuse of the hypogeum as a crypt.
3) The arrangement of the site was modified in the medieval period, probably between the twelfth and the mid-thirteenth century when a small, but well
(I)
(2)

E. J. Davis, Life in Aslatic Turkey. A Journal of Travel in Cilicia Pedias and Trachaea, lsauria, and
parts of Lycaonia and Cappadocia, London (J 879).
R. Bayliss, The Alacami in Kadirli: transfonnations of a sacred monııment, Anatolian Studies XLVII
(ı 997)

(3)
(4)

57-87.

ibid.72-77.
ibid.68-70
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built chapel was tacked onto the apse, which re-employed the remains of the basilica as a compound walls,
4) The weIl-preserved chapel was converted into a mosque in the Iate 15th
century with the structural additions of a mihrab and a mirıarete.

The Survey
The first published survey of the site was that produced by Bossert &
in 1947, who only had time to plan the southern half of the church? Mary
Gough produced a more thorough survey of the standing remains when working
with Professor Çambel in 1949. This unpublished plan was recently discovered
in the Goughs' papers, now under the charge of Dr.Stephen Hill at Warwick
University, and was finally published in 19968 .

Alkım

In November 1997, some fifty years after Bossert & Alkım's publication
a smaIl team conducted a 3 week season of surveyand exeavation at the site.
Our primary concern was to complete the survey of this complex site and produce a detailed and contextual plan, supplemented by limited exeavation in key
areas. To the Goughs' plan we were therefore able to add the south courtyard,
the staircase to the west, the passageway and the hypogeum (Figs. 16, 17).

The Excavations
l. The west steps and hypogeum
The limits of the excavations were determined by the position and extent
of earlier trenches, excavated by both archaeologists and treasure hunters. To
the west of the church we reopened Professor Çambel 's exploratory trench of
1960, in order to investigate and record the extent of the steps (Figs. 16, 18). Alsa the passageway and hypogeum beneath the basilica were eleared of rubble
and surveyed. The coIlapsed roof of the passageway was secured and an iron
gate fittedto its external end. At the east end of the 14m long passageway aset
of steps down into the burial chamber from an opening in the west waIl (Fig.
15). Law benches flanked the north and south walls and four earthenware pipes
opened through the centre of the vaulted roof, above a deep basin in the plaster
floor between the benches. The pipes would seem to have been incorporated to
aIlow ritual libation from above ground, provisions for which were very common in pagan funerary practicev. At the east end of the chamber a separate basin was formed by the construction of a low partitioning waIl between the flanking benches.
When the church was built, the hypogeum, which lay beneath the nave
was connected to a doorway in the west steps by passageway built in two sta(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

ibid.80-83.
ibid.83-84.
H. Th. Bossert & U.B. Alkım, Karatepe, Kadirli ve Dolayları.Tkinci Ön-rapor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Eski Önasya Kültürlerini Araştırma Enstitüsü Yayınları 3, 1947), fig. 167.
S. Hill, The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria, Aldershat (1996), fig. 35.
J. M. C. Toynbee,Death and Burial in the Roman World, London (1971),p. 37,41,51,52.
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ges. Its construction reflected the westward development of the basilica; first
from the hypogeum to the west wall of the narthex and then an additional extension when the steps and porch platform were built (Fig. 17). The presence of
a deep door slot in the staircase opening demonstrates that it could be well secured, perhaps receiving alarge stone.
We do not know whether the pre-existing hypogeum held any special relevance to the Christians of Flavias which may have inspired the constnıction
of the basilica. Perhaps it had been a Christian tomb - of alocal martyr, or a prominent bishop or abbot - which was subsequently commemorated with the
construction of the church. In whatever case, its implementation as an integral
part of the church design in this way suggests that it remained a focus for funerary ritual , which was accessed from outside the main body of the church. The
most obvious and direct comparison for this is the arrangement of substructures
in the 6th century church of St.Polyeuktos in Constantinople, where access to a
passageway and crypt is alsa made from the west staircase. Other funerary and
pilgrimage churches in Cilicia have similar arrangements, for example at the
Shrine of St. Thecla outside Silifke, the church at Mazılık, and the monastic
church at Ura'v .
. 2. Within the chapel
Since the abandonment of the mosque in 1924 a significant proportion of
the paving in the medieval chapel has been ripped up in several campaigns by
treasure-hunters and on one occasion a building contractor. We undertook therefore to re-excavate these trenches, to assess the archaeology which had survived the intrusions and to make same sen se out of what remained (Fig. 19). Inevitably, our interpretation was complicated not only by the actions of the treasure-hunters and the hard boundaries imposed by the remaining flagstones, but alsa by medieval Christian burials which had alsa been cut through the flooring.
However it was found that these intrusions had left same substantial early
Byzantine features relatively intact.
A deep north-south foundation along the chord of the apse was discovered, clearly forming part of the initial rectangular foundation course for the
early basilica, laid out before the apse was commenced (Fig. 20). lt alsa served
as a retaining wall for the terracing of the site, with the natural clay retnaining
same 80 cm higher on its east side than on the west (Fig. 17).
The original floor of the apse had probably been laid directly onto the
hard natural clay and appears to have been removed before the later constructi
on of the medieval floor, nowalsa destroyed. This observation is inferred b~
pits and other deposits which disturb the natural in this area and which appea
to be associated with the destruction of the early Byzantine basilica, before thı
building of the chapeL.This is apparently confirmed by the presence of substan
tial quantities of roofing tile and other ceramics in the debris, in addition tı
(LO) Hill 1996,170-1,203-8,252
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burnt metal artefacts such as a medallion cross and a number of early Byzantine
architectural elements.
A substantial platform extended for some 3.4 m from the west side of the
north-south foundation. it comprised two courses of large blocks, and was 30
cm higher than the floor level of the basilica as recorded outside the chapel. it
can almost certainly be identified as the raised chancel of the basilica. The platform had been partially dismantled and the gaps filled with burnt rubble fill
prior to the paving of the chapel floor. The whole feature suffered further damage when the Christian graves were dug through both levels in alater period.
Hence it was only detected in the seetion on the north and south sides, although
a connecting reused column had survived from the lowest course at its west end
(Fig.20).
Given our limitations of time and resources we were unable to excavate
this area as thoroughly as its complexity required. By removing the recently disturbed material we have however established that this part of the church may
well benefit from a future exeavation directed at elucidating the medieval period on this site. This should certainly be undertaken before any consideration is
made towards the repair of the paving,
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Resim 1: Karatepe-Aslantaş, güneyden, onarılmış kule ve sur duvarı ile
Fig. 1: Blick auf Karatepe/Aslantaşmit restaurierte Stadtmauer

Resim 2: Karatepe-Aslantaş, güney kapıdan doğuya doğru onarılmış sur duvarı
Fig. 2: Restaurierte Stadtmauer vom Südhor Richtung Osten
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Resim 3: Karatepe-Aslantaş, dış surun koruduğu iç surdaki merdivenli bir kule
Fig. 3: Stadtmauerturm mit Treppe in das durch Aufall mauern geschützte Gellinde

Resim 4: Karatepe-Aslantaş, kuzeydoğu dış sur duvarı
Fig. 4: Südöstliche Ausfallmauer
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Resim 5: Karatepe-Aslantaş, kuzeydoğu dış sur duvarı
Fig. 5: Hordöstliche Ausfallmauer
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Resim 6: Karatepe-Aslantaş, kuzeydoğu dış sur duvarı, ayrıntı
Fig. 6: Hordöstliche Ausfallmauer, Detail
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Resim 7: ~aratepe-Asıantaş, doğu sur duvarı, ayrıntı
Fig. 7: Ostliche Schutzmauer, Detail

Resim 8: ~aratepe-Aslantaş, doğu sur duvarı, ayrıntı
Fig. 8: Ostliche Schutzmauer, Detail
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Resim 9: Karatepe-Aslantaş, doğu sur duvarı
p'ın kaya bağlantısı
Fig. 9: Ostliche Schutzmauer, Detail Felsaus?

Resim 10:~aratepe-Aslantaş, toprak kaymasının kuzeyindeki doğu sur duvarı
Fig. 10 :Ostliche Schutzmauer, Nördlich des Erdrubiles
410
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Resim 11: Domuztepe, bindirme taşlı kapı geçidi, iç görünüş, doğudan
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Resim 12: Domuztepe, bindirme taşlı kapı
geçidinin doğu bölümü, doğudan

Resim 13: Domuztepe, bindirme taşlı kapı geçidi, plan
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Resim 14: Alacami, batıdan görünüş
Fig. 14: view from the west

Resim 15: Alacami, yer altı yapısı, batıdan
Fig. 15: Interior of the hypogeum looking east

413

Resim 16: Alacami, plan, yer altı yapısı, bazilika, şapel,
cami
Fig. 16: plan from hypogeum to basilica, to chapel, to
mosque
The Alacami, Kadirli:
east-west section from the south
Includes: w1refr8me reconstructlonof sotlth

fa~e

no~ wall elevatian or passageway
seclıon through ırendıes Inapse

& hypoge:um

Resim 17: Alacami, güneyden doğu-batı kesiti
"Fig. 17: East-west seetion across the basilica, hypogeum and apse excavations
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Resim 18: Alacami, batıdaki basamaklar temizlikten sora
Fig. 18: Exeavation of the west stepsexcavation of the west steps

Resim 19: Alacami, apsisteki kazı
Fig. 19: exeavation of the apse
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Resim 20: Alacami, apsisteki kazının planı
Fig. 20: Plan of excavations in the apse
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BOGAZKÖY-HATTUŞA 1997 YILI ÇALIŞMALARI
Jürgen SEEHER*

Boğazköy-Hattuşa'da Alman

Arkeoloji Enstitüsü adına yapılan 1997 yılı
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile mayıs ortasından
ekim sonuna kadar sürmüştür]. Kazı evi bahçesinde çanak çömlek deposu olarak kullanılmak üzere kazımıza bir container bağışlayan Sayın Yavuz Zeytinoğ
lu (Zeytinoğlu HoldingA.Ş.) ve Sayın lzzet Uğur Doğan'a (Esen-Eskişehir Makina ve Tesis Imalat San. ve Tic. A.Ş.) teşekkür borçluyuz.
Topografik Ölçümler
Topografik harita çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. Arazide ölçüm
işleri tamamlanarak eski mimari planların haritaya geçirilme işine ağırlık verilçalışmaları Anıtlar

miştir.

Önümüzdeki mevsim de eski planların bilgisayar yardımıyla plana ilavesine devam edilecektir.
Prospeksiyon Çalışmaları
Elektrik rezistans ölçümlerine geçen yılolduğu gibi Yukarı Şehir'de seksenii yıllarda P.Neve'nin kazdığı havuz çevresinde devam edilmiştir (Plan: 1)2
Burada birincinin hemen yanında ikinci bir havuzun varlığı 1996 yılında saptanmıştı. Bu yeni havuzun sınırlarını tespit edebilmek için yapılan ölçümlerde,
bunun hemen hemen birinciyle aynıgenişlikte ve ona paralel, dolayısıyla da büyük olasılıkla çağdaş olduğu anlaşılmıştır. Burada iki havuzun var oluşu bu havuzların yorumunu değiştirecek bir sonuçtur.

*
(I)

(2)

Dr. Jürgen SEEHER, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ayazpaşa Camii sok. 48, TR 80090, iSTANBUL

Kazı ekibirnizin kıymetli elemanı Ahmet Derirı'i kaybetmemiz tüm kazı ekibini acıya boğdu. Uzun
yıllar mimarı restorasyon çalışmalarının sorumluluğunu yüklenmiş bu tecrübeli elemanın ve arkadaşımızın yerini dolduramayacağımıza inanıyoruz. Nur içinde yatsın
Dr. Jürgen Seeher başkanlığındaki ekip arazide M.Ateş, Dr. A. Baykal-Seeher, D. Etkin, M. Render
MA., J. Neuberger, U. Schoop M.A., Dr. P. Werner, D. Wicke, D.Yaşin'den, ayrıca D. Johannes (Buluntu fotoğrafları ), Dip!. Ing. H.P. Birk, H. Sçhriever (Jeodezi), Dr. R. Neef (arkeobotanik), Dr. R.
M. Czichon (çevre araştırması) M. Jansel, Dr. H.G. Jansen (elektrik direnç ölçümleri), Ch. Rüster,
Prof. Dr. E. Neu (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve Boğazkale Müzesi'nde çivi yazılı
tabletlerin incelenmesi), Dr. ı. Wunderlich (1988-1992 Nisantepe ve Güney Kale fırınkeramiğinin

incelenmesi), H. üzel, M. Can (arazide plan çizimleri), G.üzel (çanak bahçesinin idaresi),A.Derin
(kazı teknisyeni ve mimari restorasyon), A. Arabul, K. Baykal (buluntu restorasyonu)' dan oluşmak
taydı. Ayrıca Boğazkale Müzesi'nden Arkeolog H.Şahin Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nu
temsilen ekibirnizde yer almıştır.
.
.
•
M. ve Dr. H.G. Janser ile H.üzel ve M. Can tarafından yapılan ölçüm çalışmaları 7600 m21ik alanı
kapsamıştır. Kazımıza bir ölçüm aleti bağışlayan Troia Kazı Başkanı Prof. Dr. Manfred Korfmann'a
candan teşekkür ederiz.
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Büyükkaya Kazıları
Bu yılkı kazılarımız yine Büyükkaya'da yürütülmüştür. Kalkolitik
Çağ'dan Demir çağ içlerine kadar tarihlenen tabakalar kazılmıştır.
1- Hitit Öncesi Dônem: Su kaynaklarından uzak olmasına rağmen, çok
iyi korunma şartına sahip Ust Plato'da Kalkolitik ve Ilk Tunç çağ 3'e ait yerleşim kalıntıları kazılmıştır. Sonraki dönemlere ait çukurlar ve tesviye çalışmala
rı yüzünden Kalkotilik Çağ'a ait tabakalar çok tahrip olmuştur. Kalkolitik yerleşime ait en eski izler, hemen anatoprak üzerinde yer alan yaklaşık Im. kalın
lığındaki yanmış kerpiç dolgudur. Bu dolgu bir üstteki Kalkolitik tabakaya ait
yapılar inşa edilmeden evvel yapılmış tesviyenin kalıntılarıdır. Ustteki Kalkolitik tabaka yaklaşık 30-40 cm. kalınlığındadır.
İlk Tunç çağı'na ait iki yapı katında in situ buluntular ve ait oldukları mimari kalıntılar kazılabilmiştir. Bir üstteki Hitit yapısıyla aynı yönde inşa edilmiş
bu taş temelli, kerpiç duvarlı yapıların içlerinde ve dışlarında fırınlar bulunmuş
tur: Buluntular yardımıyla bu yapı katlarının Büyükkale ve Kuzeybatı Yamaç'taki Ilk Tunç çağı yerleşmeleri ile çağdaş olduğu anlaşılmıştır. Bu döneme ait ucu
yukarı kalkık pabuç biçimli içkillibasyon kabı, Hitit ayakkabılarının öncüsü görünümündedir (Resim: 1). Boğazköy ve diğer yerleşmelerden bilinen Karum örneklerinden farklı olarak ucunda akıtıcısı vardır. Diğer bir önemli buluntu da
Gnays'tan yapılma maden döküm kalıbıdır. Bu buluntu, fınnlann ısısını yükseltmek için ideal kuvvetli rüzgarların eksik olmadığı bu yerde, ilk Tunç
Çağı'nda madenciliğin var olduğuna işaret olarak kabul edilebilir. Ilk Tunç çağı
tabakalarında obsidiyenin dilgi yapımında kullanıldığı görülmektedir.
.2-Hitit Yerleşimi: Yine Üst Plato'da evvelki yıllarda kazımına başlanmış,
Hitit Imparotorluk Çağı'nın Erken ya da Orta Dönemi'ne ait büyük yapının kazımına 346-349/409-412 plankarelerinde devam edildi (Plan: 2; Resim: 2, 3).
Bu yapının taban seviyesi tahrip olmuş ve yalnızca temelleri koruna gelmiş olduğu için yapının fonksiyonu hakkında fikir yürütmek zordur, ancak olasılıkla
büyüklüğünden ötürü resmi bir yapı olduğu söylenebilir. Ortada büyük bir avlusu bulunan yapı kompleksinin, yanyana odaların sıralandığı birbirine dik iki
kanadı vardır. Karşı kesimde kazı henüz sürmekte olduğundan bir kuzey kanadın var olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Bu yapı kompleksinin altında daha
eski bir Hitit yapı katı vardır. Burada daha küçük odalardan oluşan ve üstteki
yapı katından biraz değişik yönde inşa edilmiş bir mimari görülmektedir. Taban
üzerinde bulunan in-situ buluntularla bu evreyi Imparatorluk çağı'nın en başı
na, hatta biraz daha bile eskiye tarihlernek mümkündür.
Üst Plato'da Hitit İmparatorluk Çağı'nın Geç Dönemi'ne ait yerleşim izi
yoktur. Stratejik açıdan böylesine önemli bir yerin bu dönemde kullanılmamış
oluşu ilk bakışta şaşırtıcı olmakla birlikte, belirli bir sebebe dayanmaktadır. Büyükkaya önceleri yerleşim alanı ve resmi binaların bulunduğu bir alan ve Kuzey
Şehir'in bir parçası olarak kullarıılmaktayken.Geç Imparatorluk Çağı'nda yeni
bir işlevi oluşmuştur. Büyükkaya'da hem Orta Plato'da, hem de Alt Plato'da
yanyana ı 1 adet büyük silo çukuru saptandı (Plan: 3). Bir evvelki kazı raporunda da değinildiği gibi bunlar en az 2 m. derinliğinde, tabanıarı taş döşeli çukurIardı. Gerek tabanları, gerekse toprak duvarları kalın bir saman tabakası ile kaplanan bu siloların Alt Plato'da olanlarının her biri ortalama 70 ton tahıl alabil418

mekteydi (Resim: 4). Bu miktar 200'den fazla insanın bir yıllık tahıl ihtiyacını
karşılar. 1997 kazı mevsiminde Orta Plato'da bunların yaklaşık 3 katı büyüklüğünde 18x12 m. boyutlarında bir silo açığa çıkarıldı (Silo No. 8) (Resim: 5-7).
Bu silonun da döşeme taşları diğerinde olduğu gibi tebeşirimsi görünümde ve
kalın organik madde ile kaplıdır. Bu silonun bir kenarı taş temel üzerine oturtulmuş bir kerpiç duvar ile sınırlanmıştı. Bu duvarın taş temel kesiminde bir kanal deli ği saptanmıştır (Resim: 7). Döşemenin en alçak yerinde bulunan bu kanal, mutlaka silonun boş ve açık kaldığı dönemlerde burada birikebilecek yağ
mur/kar sularını akıtmak için yapılmıştı. Aşağı Plato'da bu sorun başka şekilde
çözülmüştür. Su, döşemelerin en alçak yeri olan ortada toplanıyor ve buradaki
çukurdan yavaş yavaş süzülüyordu (Resim: 4). 8 no. lu silonun kerpiç duvarı
nın hemen arkasında, buna bitişik bir diğer silo daha yer almaktadır. 1952 yılın
da Kurt Bittel'in Orta Plato'da yaptığı sondajlarda 4 m. derinlikte tespit ettiği,
ancak yorumlanamamış taş döşemeler de aynı tür siloların tabanıarına ait olmalıdır. Böylece planda da görüldüğü üzere Büyükkaya'nın bu kesiminde de silolar yanyana dizilidirler (Plan: 3). Resim 4'te iki silo çukuru arasında görülen
künkler silolar tarafından tahrip olmuş bir önceki Hitit yapı katına ait olup, silolarla başka hiçbir ilgisi yoktur.
Bu silolar, hala Anadolu'da yer yer kullanılmakta olan, tahılın havasız ortamda muhafaza edilmesi prensibine dayanmaktaydı. Tabanı ve kenarları saman
ile kaplandıktan sonra tahılla doldurulan bu çukurların üstü de yine kalın bir saman tabakası ve toprakla sıkıca örtülüyordu. Mümkün olduğu kadar hava geçirmez şekilde kapatılan tahıl, çukurlardaki oksijeni tüketiyor ve karbondioksit
üretiyor. Bu şekilde oluşan oksijensiz ortamda, ne küf mantarı oluşabiliyor, ne
de fare, böcek giriyor. Antik yazar Varro'ya göre, tahıllar bu şekilde 50 seneye
kadar muhafaza edilebiliyor.
Büyükkaya'daki siloların büyüklüğü ve daha da artacağını beklediğimiz
sayısı gözönüne alınarak, burada Hattuşa'nın resmi erzak depolarının bulunduğu söylenebilir. Bu depoların tümü 13. yüzyıla ait olduklarına göre, daha önceki dönemlerde bu iş şehrin başka bir alanında yapılıyor olmalıydı. 13. yüzyılda
kuzey yamaçtaki kayalık alanda Aşağı Şehir'e doğruuzanan bir ek sur inşa
edildi (Resim: 8; Plan: 3 346-347/427-430 plankarelerindeki duvar). Kuzey kapı örülerek kapatıldı, bir ön sur inşa edildi (Resim: 9) ve Büyükkaya bu şekilde
tam bir kale haline getirilip, şehrin tahıl stoklarını muhafaza etmekte kullanıl
maya başlandı. Sura yapılan bu ilaveler sonucu, şehir ile Büyükkaya arasında
ki tek bağlantı kuzey yamaçtaki dik yoldan dı. Gerçi bu şekilde erzağa ulaşmak
güçtü, ama yine de güvence açısından bu konum ideaIdi.
Bu durum Hattuşa'nın son yıllarındaki durumuna ışık tutmaktadır. Böyle
bir emniyet arayışı, şehrin yeni ve büyük bir tehlikeyle karşı karşıya geldiğini
göstermektedir. Zaten çok geçmeden şehir düşer ve terk edilir.
3-Demir çağ;: Kısa bir aradan sonra şehirde yerleşim yeniden başlar. Geçen yıl da değindiğimiz gibi Orta Plato'da erozyanla çöken Hitit tahıl sil oları
nın oluşturduğu hafif çöküntü üzerine Karanlık Çağ'da yerleşildi. Karanlık Çağ
tabakaları içinde pek çok tahribat çukuru bulunmakla birlikte üç ayrı kat ayır
mak mümkün olmuştur. Resim IO'da da görüldüğü gibi çukur mekanlarda yapi malzemesi olarak ahşap kullanılmıştır. Ahşap yanmadan, ince bir tabaka ola419

rak koruna gelmiştir. Bir alt tabakada yan yana sıralı direk ve direkciklerin çit
duvar sisteminin bu dönemde kullanıldığına işarettir (Resim: 11). Karanlık
çağla ait daha sağlam taş temelli, kerpiç duvarlı mimari kalıntılara bu yılki kazılarda raslanmamıştır.
Karanlık çağ çanak çömlek çeşitlenmesini anlamamızı sağlayacak kadar
çok miktarda malzememiz vardır (Resim: 12). Kırmızı boya bezekli çanak çömlek en alt tabakalarda yavaş yavaş başlamaktadır. Boya bezekli "Frig" denen çanak çömleğin köklerini Karanlık çağ malzemesi içinde tespit etmek mümkündür.
Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da potalar gibi demirciliğin varlığını belgeleyen buluntular ele geçti. Çeşitli amaçlarla kullanılmış çok sayıda işlenmiş geyik boynuzu, boynuz saplı demir ve bronz aletler, kurşun nesneler, pişmiş toprak ağırşaklar, makara biçimli nesneler küçük buluntular arasındadır.
Karanlık Çağ tabakasında bulunmuş olmakla birlikte, kabartma gözleriyle Hitit stilinde bir bronz boğa heykelciği (Resim: 13) vardır. Karanlık Çağ plastik sanatları hakkında bilgimiz olmamasına rağmen, yine aynı tabakada çivi
yazılı tabı et parçaları ve bir bronz mühür (Resim: 14) gibi başka Hitit bulun. tuları da olduğundan bu boğayı da Hitit eseri olarak tarihlemek mümkündür.
Üst Plato'da 345-347/413-414 plankarelerinde yapılan kazılarda saptanan
Demir Çağ yapı kalıntılarının Büyükkale Il'nin ilk evresiyle çağdaş olduğu
taban üstü in situ buluntular yardımıyla anlaşılmıştır. Büyükkaya surunun doğu
kapısı önünde, Hitit soruna bitişik olarak inşa edilmiş, yanyana sıralı Demir Çağ
evleri de taban üstü buluntuları sayesinde Büyükkale Il'nin ikinci yarısına tarihlenmiştir.

Onarım Çalışmaları

.

Boğazkale'nin hayvan otlatma alanı olmaktan kurtulamayan Hattuşa'da
bu nedenle her yıl yeniden oluşan tahribatın giderilmesi için, bu yıl da genel
olarak yapılar elden geçirilmiş ve duvarlar otlardan arındırılmıştır. Büyükkale'deki D binasının eskiden restore edilmiş güneybatı duvarı kışın çöktüğün
den, yeniden ayağa kaldırılmıştır.
Nişantepe kazılarında yine önceki yıllarda bulunmuş olan üç parçadan
oluşan sfenks, Müze bahçesinde ayağa kaldırılmıştır (Resim: 15).
Diğer Çalışmalar

Dr. R. Neef geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da botanik numuneleri
Ch. Rüster ve Prof. Dr. E. Neu Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi 'nde ve daha sonra da Boğazkale Müzesi'nde çivi yazılı tabletleri incelemişlerdir. Dr. i. Wunderlich Nişantepe ve Güneykale kazılarında bulunmuş
çanak çörnleğin yayın hazırlığının malzeme çalışması aşamasını bitirmiştir. Dr.
R. Czichon Hattuşa'nın sur dışı yerleşim aktivitelerini saptamak amacıyla yaptığı yüzey toplamasına devam etmiştir.
hazırlamıştır.
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Plan 1: Yukarı Şehir-doğu. Havuzlar alanındaki rezistans ölçümleri
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Plan 2: Büyükkaya üst plato. Hitit İmparatorluk çağı yapı kompleksi
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Plan 3: Büyükkaya. Hitit İmparatorluk çağı suru ve tespit edilen tahıl silolarının dağılımı
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Resim 1: Büyükkaya. ilk Tunç çağı 3. papuç biçimli kap. Uz. 19.5 cm. (yaklaşık)
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Resim 2: Büyükkaya üst plato. Hitit imparatorluk çağı yapı kompleksi
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Resim 3: Büyükkaya üst plato, Hitit İmparatorlukçağı yapı kompleksi

Resim 4: Büyükkaya aşağı plato. Hitit İmpara
torluk çağı silolarının taş döşeli tabanları
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Resim 5: Büyükkaya orta plato. Hitit İmparatorluk çağı 'na ait 8 no lu silonun tabanı

Resim 6: Büyükkaya orta plato. Hitit İmpara
torluk çağı'na ait 8 no lu silonun tabanı
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Resim 7: Büyükkaya orta plato. Hitit İmparatorluk çağı'na ait 8 no lu silonun kanal deliği

Resim 8: Büyükkaya aşağı plato,
ek sur
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Batı

kenardaki

Resim 9: Büyükkaya. Güneydoğudaki ön sur

Resim lO:Büyükkaya orta plato,

Karanlık Çağ'a
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ait çukur mekan

Resim l1:Büyükkaya orta plato. Karanlık Çağ'a ait direk delikleri

Resim 12: Büyükkaya orta plato. Karanlık çağ
çömlek çeşitlernesinden örnekler
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Resim 13:Büyükkaya orta plato. Bronz heykeleik. Uz. 3.1 cm., yük.
3.0 cm.

Resim 14: Büyükkaya orta plato. Bronz mühür.
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Çapı 3.0

cm., KaL. 1.5 cm.

Resim 15 : Nisantepe Sfenksli Kapı'nın sağ tarafındaki sfenksinin Müze bahçesinde ayağa kaldırıldıktan sonraki durumu
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1997 YILI ORTAKÖY.ŞAPİNUVA KAZı
ÇALIŞMALARI

Aygül SÜEL*
Mustafa SÜEL

çorum ili, Ortaköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şapinuva Hitit kenti 1997 yılı kazı çalışmaları 15 Temmuz 1997-25 Eylül 1997 tarihleri arasında
yapılmıştırr.

Güneyinde Alan Dağları, kuzeyinde Karadağlar'ın yer aldığı Ortaköy ilçesi batıdan doğuya doğru alçalan terasların bulunduğu plato üzerindedir. Şapi
nuva Hitit kenti plato üzerinde yaygın bir yerleşme olarak karşımıza çıkmakta
dır. Bu yıl, tespitlerimize göre yaklaşık 9 km 2 büyüklüğünde olan bu şehrin hava fotoğraflarının çekilmesi sağlanmıştır (Resim: 1)2, 1997 yılı kazı çalışmala
rı öncelikle 'A' binası ve çevresinde başlamıştır. Daha sonra 'B' binasında kazı
çalışmaları ile koruma ve restorasyon çalışmaları birlikte yürütülmüştür.
Ortaköy kazılarının ilk olarak başladığı 'A' binasında, bu yıl yapılan çalış
malar, yapının batı ve güneydoğusunda yer alan alanlarda değişik konulardaki
sorunların çözümlenmesi esas alınarak sürdürülmüş ve önemli neticelere varıl
mıştır. 'A' binasının ana kütlesinin ve bu yapıya ilişik hizmet yapısının batı duvarlarının, daha önce başlanan kazılarına devam edilmiş, bu duvarların tamamı
nın ve önünde yer alan yürüyüş alanlarının açığa çıkarılması ve yağmur suları
nın direne edilmesindeki prensiplerin tespiti bu alanlardaki çalışmalarımızın
esas hedefi olmuştur.
*
(1)

(2)

Prof. Dr. Aygül SÜEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Hititoloji Anabilim
Dal], Sıhhıye-ANKARA
Kazı çalışmaları, Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığında, Arkeolog Dr. Mustafa Süel , kazı mimarı Desinatör Cengiz Erol, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Arıkan, araştırma görevlileri Esma Reyhan, Leyla Murat,
Müze Araştırmacısı-FotoğrafçıKoray Olşen.Arkeologgüneş Tabanoğlu, Erdoğan Ozkeskin , Restoratör Cemal Uzurıdağ, öğrenciler Reyhan Bağcı, Mete Araz, Güler Şahhüseyinoğlu.Uğur Yanar.Aslı Olşen.Ali Akırı Akyol'un katılımları ile yürütülmüştür. Ankara Etnoğrafya Müzesi'nden Nejat Atar
Bakanlık Yetkili Temsilcisi olarak çalışmalanrruza katılmıştır. Kendilerine özverili çalışmalarından
dolayı ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu yıl ki çalışmalarrmızda değerli katkılarından dolayı başta Kültür
Bakanlığı'na,Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne. Çorum Valiliği ve Belediye Başkanlığı'rıa,
Ankara Universitesi DT.C.F. Dekanlığı'na,TTK Başkanlığı'na.AnadoluMedeniyetleri Müzesi'ne ve
ayrıca maddi manevi destek veren diğer kurum ve kişilere teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Bize bu imkanı sağlayan Türk Hava Kurumu yetkililerine ve bu fotoğrafları çeken Koray Olşen'e
teşekkür ederiz.
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'A' binasında, 2 no'lu mekanın simetriği olan 18 no'lu mekanın yer aldığı
geniş alanın Roma Çağı'nda bir mezarlık alanı olarak düzenlendiği anlaşılmak
tadır. Eldeki verilere göre M.O. 50 yılından M.S.II. yüzyıla kadar burasının bir
mezarlık alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu alanda şimdiye kadar 4
adet lahit mezar, bir adet kiremit kaplı toprak mezar ve 3 adet düz toprak mezar
olmak üzere 9 adet mezar ile karşılaşılmıştır. Bu mezarların bir çoğunda toplu
gömü söz konusudur. Mezarların bulunduğu alana batı yönünden bir rampa ile
ulaşırnın sağlandığı görülmektedir. Ayrıca her mezarın hemen yanında ya da çepeçevre etrafında 3-10 m 2 ye varan platformların yapıldığı görülmektedir. Platformların oluşturulmasında Hitit binasının yıkıntıları arasında elde edilen yapı
taşları kullanılmıştır.Böylecebelki de üstü kapalı olan ancak bunu bilebilmemiz
için gerekli hiçbir kalıntının olmadığı bu alana batı yönünde oluşturulan rampadan girilmekte, mezarların arasındaki platformlara hediyeler konulmakta, sağda
yer alan iki adet mekanın taşlarla doldurulmasıylaoluşturulan alanda tören yapılabilmekte idi. Bu yıl, 18 no'lu mekanda yapılan çalışmalarda Roma Çağı'na
ait 2 mezar daha açığa çıkarılmıştır (Resim: 2).
'A' binasının batı cephesinde bulunan, 1991 yılından itibaren üzerinde çalıştığımız ve yukarıda bahsettiğimiz mezarlık alanı ile ilgili olması gereken taş
yığıntısı (Resim: 3) bu yıl kaldırılmış ve 'A' binasına ait burada yer alan duvarlar bu yığıntının altında bulunarak açığa çıkarılmıştır (Resim: 4).
27 m. uzunlukdaki hizmet binasının uzun batı duvarları daha önce bulunAncak, taş blokların ilk anda hava etkisiyle bozulmaması amacıyla tamamiyle açığa çıkarılmamıştı. Bu yıl burada tabana kadar inilmiş ve duvarlar
açığa çıkarılmıştır. Gerek 'A' binasının gerekse hizmet yapısının batı duvarları
nın dışında yer alan yürüyüş alanları boydan boya açığa çıkarılmıştır.
Yaptığımız incelemelerde yağmur sularının binadan uzaklaştırılmasında
çok dikkatli davranıldığı binlerce yıl sonra açıkça görülebilmektedir. Blokaj döşeli yürüyüş alanlarında güney ve kuzeyolmak üzere iki istikamete meyil verildiği, bu yürüyüş alanının hemen önünde de suyun direne edilebilmesi maksadıyla bir sistemin meydana getirildiği ve bu drenaj sistemi sayesinde suyun buradan hızla uzaklaştırıldığı görülmektedir. Kırık taş ve 20-25 cm. çapında iri
çakıl taşlarının gevşek bir örgü ile daha altta bulunan ve sıkı sıkıya yerleştiril
miş su geçirmez bir toprakla sıkıştırılmış bir tabaka üzerine yerleştirildiği
görülmektedir. Bu gevşek dokunun arasında suyu kolayca geçiren çamurlaşma
yan ancak kum olmadığı görülen bir toprak olgu görülmektedir (Resim: 5).
Böylece tretuvarlardan akan suyun fazlası bu drenaj ile alttaki tabakaya inmekte ve buradan açığa doğru taşınmaktadır. Burada ileride yapılacak kazılarda bu
drenajın bağlandığı kanal sisteminin de açığa çıkarılabileceğini ümit etmekteyiz.
Bu yıl 'A' binasında yapılan diğer bir çalışma ise doğu yönündeki rampanın açığa çıkarılma çalışmaları olmuştur. Arazinin meylinin tesviyesi sonucunda, doğu kısmında meydana gelen rampanın blokajla kaplandığı tespit edilmiş
tir. Hititli ustalar yürüyüş alanlarında uyguladıkları blokaj tekniğinin bir benzerini 50° meyil veren bu alanda da uygularken taşların kaymaması için zekice bir
çözüm bulmuşlardır. Meyilli arazide basamaklar meydana getirilmiş, bu basamaklar da önce moloz taş ile daha üstü de iri yuvarlak dere çakılı ile kaplanmış
tır. Bu çakıl kaplama sırasında, basamaklar birbiri üstüne tek taş sırası bırakıla
cak şekilde yürütüldüğünden,bakıldığında basamaklar yerine blokaj kaplanmış
bir rampa gözlenmektedir (Resim: 6).
muştu.
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Bu yıl, 'A' binasının güneydoğusunda yaptığımız çalışmalarla avlu tabanının niteliği ve 'A' ve 'B' binaları ile ilişkileri konularında çalışmalar planlanmış bulunmaktadır. Bu konuda alandaki ilk çalışmalarımız 5x5 m. ölçülerinde
4 adet açmada yürütülmüş bulunmaktadır. Bu çalışmalarımız sonucunda binanın güneydoğusundaki avlu tabanı tespit edilmiş ve bu avlu tabanının özel bir
doku oluşturularak meydana getirildiği görülmüştür. Bu taban dokusunda en
altta kırma taştan bir kaplamanın yapıldığı, onun üzerinde ise ufalanmış kireçtaşı, ince çakıl, kireç ve kilden ibaret bir kaplamanın sıkıştırılarakserildiği göz-

lenmiştir. Böylece suyu aşağı geçiren ancak çamurlaşmayansağlam bir zeminin
ortaya çıkması sağlanmıştır (Resim: 7).
'A' yapısından hemen hemen 150 m. doğuda yer alan 'B' yapısında üç yıl
lık çalışmalarımız dikkat çekici neticeler vermiştir. Binanın giriş katında yer alan
büyük bir depo bölümünde 4O'ı aşkın küp bulunmaktadır (Resim: 8). Bu yapı da
temelleri bakımından 'A' binasına benzemektedir. Temel yapısında iki sıra halinde kullanılan kireç taş bloklar kiklopiyen tarzda inşa edilmişlerdir. Duvarlar 1.5
m. genişliğinde olup çift kabuklu duvar tarzındadır. Geniş depo alanının meydana getirilebilmesi gayesinde lxI m. ölçülerinde ve 1.5 m. aralıklarla ahşap taşı
yıcı bir karkas sisteminin kullanıldığı ve aralarının kerpiç duvarlarla örüldüğü
görülmektedir. Ortalama 1.5 m. çapındaki küpler göğüs kısmına kadar zeminden
yükseltilmiş platformlar arasına 4'lü 6'h gruplar halinde yerleştirilmişlerdir. Bu
küp gruplarının yerleştirildiği platformlar arasında 45 cm. genişliğinde, zemini
yassı taş döşeli kanallar bulunmaktadır. Bu kanallar temizlenerek, ölçülerine uygun ve orijinal malzemesi ile restore edilmektedir (Resim: 9).
Bu yılki çalışmalarımızda 'B' yapısının batı yönündeki yüzü tamamen açı
ğa çıkarılmıştır ve güney istikametindeki dönüş tespit edilmiştir (Resim: 10).
Bu alanda yapılan çalışmalar sırasında in situ olmaksızın açığa çıkarılan bazalt
hiyeroglif kitabeli üç adet taş blok parçası bulunmuştur. 'B' yapısının güneybatı köşesindeki oda döküntüsü arasında bulunan kuvvetle yanmış çoğu, cüruflaş
mış ve okunamaz hale gelmiş 40'a yakın tablet ve tabı et parçası bu alanda devam edecek olan çalışmalarımız için önemli ipucu olarak karşımıza çıkmakta
dır.

Binanın güney yönünde bir kapı yapısının bulunduğu görülmektedir. Taş
inşa edilmiş bu kapı yapısı iki ayrı kapıdan meydana gelmektedir. Bu kapı
ların, doğu yönünde olanı 1 m. genişliğinde, batı yönündeki ise 2.40 m. geniş
liktedir. Böylece zaman zaman yük taşıyan arabaların binanın içinde yer alan
depoya kadar girebildiklerini anlamaktayız. Her iki kapının iç ve dış kısımları
siyah ve beyaz renkli 4-6 cm. büyüklükte çakılla döşenmiştir. Şu ana kadar 2 m.
lik kısmı açığa çıkarılan bu çakıl döşeli alanda güneye % 15 lik bir meyil göz-

tan

lenmektedir. (Resim: ll).
'B' yapısının doğu bölümünde yer alan mekanda kazı çalışmalarınadevam
edilmiş ve burada taban seviyesine irıilmiştir (Resim: 12).
Yapının yer yer 1 m. yüksekliği bulan kerpiç duvarlarını ve küpleri korumak maksadıyla bina, taşınabilir, hafif çelik bir konstrüksiyon çatı altına alın
maya devam edilmektedir. Şu ana kadar devam eden çalışmalarımızsonucunda
500 m.yi aşan bir alan açığa çıkarılmış ve burada restorasyon çalışmaları yoğun
bir şekilde devam etmektedir.
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'B' yapısının tam oratasında gelen bir alanda buluntuları nedeniyle Pers
olarak tanımladığımız, bina aksına uymayan bir şekilde yerleştirilmiş düzgün
kesilmiş kist taşından inşa edilmiş bir mezar ile karışlaşılmıştır (Resim: 13). Hitit yapısının meydana getirdiği yığıntının en yüksek noktasında hemen hemen 7
m. çapında bir ara alanın açılarak bu mezarın yerleştirildi ği etrafının ve üstünün
çoğunluğu Hitit yapısında sökülme taşlarla öıtüldüğü anlaşılmaktadır. Yine bu
koruma tedbirlerine rağmen mezarın daha sonra soyulmuş olduğu anlaşılmak
tadadır. Bu mezar yapımı sırasında da Hitit binasında 7 m. çapında bir alanda
büyük bir tahribatın meydana geldiği görülmektedir.
Mezar ile ilgili bir kısım buluntular mezarın hemen hemen 120 cm. üst
. kodunda ele geçmiştir. Mezar inşa edildikten sonra üstü kireçtaşı iki kapak taşı
ile kapatılmış, taş birleşme yerleri hamur haline getirilmiş kireçle sıvanmıştır.
Daha sonra üzeri gerek getirilen, gerekse kazı sırasında ortaya çıkarılan mimari parçalarta örtülmüştür. Böylece gerek mezarın kazılması, gerekse soyulması
sırasında bölge iyice karıştırılmıştır. Mezarın buluntuları arasında ele geçen bir
taş kolye dikkat çekicidir. Minyatür testiler ve çeşitli şekillerde işlenmiş akik
. parçaların tam ortasında 1.5 ~m. büyüklüğündeki cam obje mezarı tarihlememize yardımcı olmaktadır. Iki yönlü olan objenin bir yüzünde ayakta duran
bir Pers tanrısı, diğer tarafında yani sırtında ters yöne bakan bir maymun heykeli görülmektedir.
Yukarıda kısaca söz ettiğimiz kazı çalışmaları ile açığa çıkarılan buluntular yanında şüphesiz ki çivi yazılı tablet arşivleri önemli bir yer tutmaktadır.
Bu yıl 'A' binasında ele geçirilen tablet ve fragman sayısı 100 civarındadır. Kazı
çalışmaları devam etmekte olan bu binada bugüne kadar ele geçen çivi yazılı
Hitit arşivlerine ait tabı et ve tablet parçaları sayısı böylece 3500'e yaklaşmıştır.
1997 kazı çalışmaları sırasında yukarıda bahsettiğimiz gibi 'B' binasında da
bulunmasını arzu ve ümit ettiğimiz arşivin ilk örnekleriyle karşılaşılmıştır.
Arşivler üzerinde yaptığımız çalışmalar Şapinuva Boğazköy gibi Hitiı
Devleti' ne başkentlik yaptığı anlaşılmaktadır.
Bu yıl yaptığımz çalışmalar sonucunda ele geçen diğer küçük buluntulaı
arasında pişmiş toprak küçük adak kapları (Resim: 14), tabaklar ve testiler ye
almaktadır. 5 no'lu küpün boşaltılması sırasında ele geçen kulba nazaran 90° dt
ağzı olan maşrapa, küp içinden malzeme alımında kullanılmış olmalıdır (Resim
15). Bundan başka üçgen objeler de ele geçirilmiştir. Bronz bir iğne ve ritue
anlamlı bir adak çivisini akla getiren gümüş çivi (Resim: 16) önemli buluntula
arasındadır. Gümüş çivinin ağzı keskin ve bozulmamıştır ve baş kısmı hafifç
şişirilmiştir, Küçük buluntular arasında ele geçen kurşun ağırlık dikkat çeki
cidir. Konik gövdesinin alt ve yan yüzlerine bronz levhacıklar yerleştirilmişti
(Resim: 17). Ayrıca, Roma mezar hediyeleri olarak gümüş ve bronz sikkele
cam şişe ve pişmiş toprak küçük çömlek buluntular arasında yer almaktadır.
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KUŞAKLı - SARİsSA 1993-1997 KAZıLARıNA
TOPLUBAKıŞ

Andreas MÜLLER-KARPE*

1992 yılında Kuşaklı (Sivas ili.Altınyayla ilçesi) Hitit şehir kalıntılarında
sonra 1993 yılında ilk kazılara başlandı ve bu
çalışmalar yaz aylarında aralıksız olarak sürdürülmekre-.
Önce Kuşaklı'nın kuzey terasında çalışıldı (Çizim: 1). Toplam olarak
2250 ms lik bir alan kazıldı. Hemen yüzey toprağının altında tümü Hitit Imparatorluk Devri'ne ait duvar kalıntıları açığa çıkarıldı. Bazı duvarlar daha kazı
başlamadan evvel yüzeyden izlenebilmekteydiler. Kazılar ilerledikçe duvarların
hepsinin aynı binaya ait oldukları anlaşıldı. Bu yapı 36 m. genişliğinde ve 54 m.
uzunluğunda, binanın buluntu durumuna göre; alt katlarla birlikte toplam 51
mekan açığa çıkarıldı (Çizim: 2). Odalar büyük bir revaklı avlunun çevresini
kuşatmaktalar (Çizim: 3). 17x16 m. ebadındaki yaklaşık bir kare şeklinde olan
bu avlunun üstü o zamanlarda kapalı değildi: Avluda biriken yağmur sularını
akıtmak için yapılmış ortasında 20 cm. genişliğinde bir deliği bulunan monolit
oluk taşı, yamaçtan aşağıya doğru eğimli yapılmış bir pis su kanalına bağlıydı.
Bu kirli su kanalizasyonu kısmen 1 m. uzunluğunda 0.15 ile 0.185 m. çapında
kesik koni biçimli iç içe geçirilmiş pişmiş toprak borulardan (pöhrek) oluşmak
ta. Bunların üst kısımlarında bir temizleme açıklığı bulunmakta (Resim: 1).
Avlunun güney kısmında ele geçen kalıntıların da gösterdiği gibi eskiden
tüm avlu zemini taş döşemeyle kaplıydı.
Binanın ana girişi güneydoğudandır (Oda No: 46,49). Özenle yontulmuş
taşlardan yapılmış olan eşikler kısmen hala iyi bir durumdalar. Ancak şiddetli
bir yangının izlerini taşımaktalar. Üçlü kapı geçidi 2.45 m. genişliğindeki bu kapı girişindeki kapı çift kanatlıydı.

yapılan yüzeyaraştırmasından i
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Özellikle binanın doğu kanadı iyi korunmuştur. Arazinin doğal morfolojisinden faydalanılarak burada bir yamaç katı inşa etmişler. Oluşan seviye farkı
nedeniyle bazı duvarlar hala adam boyunda koruna gelmiştir. Büyük bir yangın
geçirmiş duvarlar çoğunlukla kerpiçtendir. Bastırılmış kilden yapılma tabanlarda
aynı şekilde bazı yerlerde yanarak sertleşmişler. Bir kaç odada açığa çıkarılan
ahşap direkleri taşımaya yarayan taş kaideler özellikle dikkat çekmektedir. Merdivenle (Oda No: 15) binanın esas girişinin ve orta avlunun da bulunduğu üstteki odaya (Oda No: 14) çıkılmakta. Köşe dönüşlü merdiven sahanlığı olan zamanında tahtadan yapılmış bu merdivenden günümüze rampa tarzında yukarı
ya doğru eğiml e yükselen taş yan duvar örgüleri kalmıştır.
Merdivenin sahanlığında yangın toprağı içinde bazı kap kacakların yanın
da bir ağırşak ve burada büyük bir olasılıkla yer alan kapının kapanıp mühürlendiğine işaret eden bir kil kapatma ele geçti. Kil kapatmanın dış yassı yüzünde dikdörtgen biçimli bir mühürle hiyeroglif yazıt bir kaç kez basılmış.
Merdivenin doğusundaki mekanlarda (9 ve 10 numaralı odalarda) çoğun
luğu mühür baskılı toprak 66 kil kapatma bulundu. Şahıs adlarından Laziti,
Amiziti ve Samili burada hiyeroglif yazısıyla belgelenirken (Çizim: 4, 6), bir
kaç kez Suppiluliuma ismine de rastlandı (Çizim: 4,2-4). Ancak kral ünvanı eksik olduğundan mı bilinen tanınmış iki hükümdar söz konusu değiL.
Buna karşılık diğer bazı kapatmalarda Ma/i-ziti-ma işaretleri" Kral" hieroglifi ile birlikte karşımıza çıkmakta. Şimdiye kadar tanınmayan yöresel bir
hükümdar olmalı (Çizim: 4,5).
Mühür baskılarının bir kısmı saç örgüsü motifi ya da bir hayvan frizi ile
çerçevelenmişler. Bu stilistik özellikler Gliptik sanatında Eski ve Orta Hitit
Devri için karakteristik olduğundan Kuşaklı'nın yerleşim tarihi konusunda
önemli ip uçları vermekteler.
Kil kapatmaların bulunduğu mekana kuzeyden bitişik olan odanın bir köşesinde 12 tane okucu, sivri uçları eğri biçimde toprağa batmış şekilde ele geçtiler (Çizim: 5).
Şiddetli yangınnedeniyle binanın bu kanadındaki buluntuların bir kısmı
tanınmayacak şekilde yanmışlar ve curuflaşmışlardı. Bazı keramik kapların bu
nedenle esas şekillerini saptamak mümkün olmadı.
Binanın doğu kanadındaki mekanlardan birinde yangından fazla zarar
görmemiş bir grup çanak-çömlek açığa çıkarıldı. Bunlar bir iki kulplu çömlek,
yonca ağızlı bir testi ile sivri dipli ve tek kulplu testi ve de ufak düz dipli bir vazodan oluşmakta. ... ...
'
,
Özellikle zehginketamik buluntularına bu binanın güney kanadında rast. landı. Bukesimde de bir yamaç katı açığa çıkarıldı. Buradaki mekanların tabanlarının nivosu doğu.kanattaki yamaç odaları ile aynı seviyede. Binanın yangirişlerinden birine ait 1,2 m; uzunluğunda kalker taşından özenli bir biçimde yapılmış eşik taşı bulundu-Belirgin bir biçimde kapının mil yatağı ve tahta kapı
yı bağlamaya yarayanzıvana delikleri görülmekte. Bir diğer girişten binanın
görünüşegöremutfakkİsmına girilmekteydi. Buraya güneyden bağlı olan me. kanda in situ durumdabirçok büyük çömleğe rastlandı. Kuzeyde yer alan komşu oda da (Oda No: 29) isebir fırın vardı. Bir diğer şaşırtıcı buluntu ise fırının
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ağız kısmında ele geçen insan iskeleti. Yetişkin bir şahsa ait olan
belden yukarısı ve kafası bulunamadı. Bu buluntunun anlamını şu

mak

bu iskeletin
anda açıkla

olanaksız.

Binanın güneydoğu kesiminde ise asıl dış duvarlara sonradan uzun bir
mekan (Oda No: 27 ve 28) daha ilave edilmiş. Orada iki banyo küveti in situ
olarak açığa çıkarıldı (Çizim: 6). Burayı yapının hamamı olarak niteleyebiliriz.
Açığa çıkarılmış diğer mekanların ne amaçla kullanılmış oldukları tam
olarak betimlenememeIerine karşın binanın genel temel planına dayanarak bir
tapınak olarak nitelenebilir. Çok sayıdaki ayrıntılar, özellikle 16-18 nolu mekanlar kült odalar grubunu oluşturmakta ve Boğazköy- Hattusa'dan tanıdığımız
mabetlerle büyük benzerlik göstermekte. Böylelikle burası Hitit başşehri dışın
da Hitit Imparatorluk Çağı'ndan kalma açığa çıkarılmış ilk belirgin tapınaktır.
BATıYAMAÇ

1993 yılından beri batı yamaçta da kazı çalışmaları yapılmakta. lOxlO m.
ebadında 20 plankarede çalışıldı (Çizim: 7). Bu kesim kuzey terasdan çok farklı sonuçlar verdi: Duvarlar çok daha dar ve tapınağa oranla daha az özen gösterilerek yapılmışlar. Görünüşe göre burada şehir halkının yaşadığı evlerin bulunduğu bir mahalle yer almaktaydı. Kazı alanlarında da sadece Hitit Devri'nden
kalma kalıntılara rastlanırken özellikle batı kesimdeki açmalarda (yamacın eteğinde) çok fazla sayıda Büyük Hitit Imparatorluk Devri'ne ait keramikle birlikte, alttaki tabakalardan Eski Hitit malzemesi ele geçti. Eski Hitit'den Hitit Imparatorluk Devri'nin sonuna kadar uzanan zaman dilimini kapsayan yerleşme
süresine ait üç yapı tabakası saptandı.
Yamacın üst kısmında açılan açmalarda çok az mimari kalıntıya rastlanır
ken, daha 20-30 cm. derinlikte anatoprak geldi. Burada alanın çok eğimli olması ve şiddetli yamaç erozyonuyla, özellikle de makinalı tarım kültür tabakaları
nın yok olmasına neden olmuş. Yine de dik yamacın, zamanında seyrek bir biçimde yerleşilmiş olduğu açıklığa kavuştu. Duvar kalıntıları bayırın eğimine
göre yerleştirilmiş. Zayıf, 60-80 cm. genişliğinde temeller basit evlere işaret etmekte.
Yamacın alt kısmında (batı kesim) kalıntıların durumu daha iyi. En iyi mimari buluntulara İmparatorluk Devri'ne tarihlenen 2. tabakada rastlandı. 9 farklı eve ait kalıntılar ayırdedilebildiler. Hitit orta sofalı ev modeli burada açık bir
şekilde görülmekte.
Dikkate değer buluntular arasında orta tabakadan, bir potayla iki döküm
kalıbı sayılabilir. Bunlar bazı komşu açmalarda ele geçen bronz curuf kalıntılar
la birlikteşehrin bu kesimindebir metal atölyesinin varlığına işaret etmekteler.
Ayrıca taş ve boynuzun işlendiğini gösterir artıklar ve yan tamamlanmış ürünler ele geçti.
Batı yamacındayapılan kazıların en önemli buluntusu: Bir büyük çömlek
parçasının üzerinde yer alanbir hiyeroglif mühür baskısıdır. 'Kral' işareti ile
birlikte sa ra/ia-ia-sa işaretleribulunmakta (Resim: 2). Şimdiye kadar tanınma
yan 'Sariyasa' (olarak okuyabileceğimiz) bir Hitit kral ismi. Bu adlı bir taçdar
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Hattusa'daki kral listelerinde yer
küm sürmüş bir hükümdara ait.

almadığı

için bölgesel belki de

Kuşaklı'da

hü-

AKROPOLÜN BATI KESİMİNDE YAPILAN KAZıLAR

Üçüncü kazı alanı olarak 1994 yılının Ağustos ayı sonunda Kuşaklı Akrapolü'nün batı kesiminde çalışılmaya başlandı. Bu çalışmaların hemen başın
da bir tablet parçası ele geçti. Kazı ilerledikçe tabletlerin sayısı 48'e ulaştı ve
hepsinin 13. yüzyıldan kalma oldukları anlaşıldı. Tümü A binasında bir odanın
içinde ve çevresinde ele geçtiler (Resim: 3). Verilerin ışığında burada bir arşiv
odasının varlığından söz edilebilir. Ancak buluntuları Demir Devri'ne ait yapı
kalıntıları çok tahrip etmişler.
Kazının filoloğu Würzburg Üniversitesi 'nden Prof.Dr.G .Wilhelm çivi yazılı tabletlerin uyarımına hemen başlayarak, çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladı. Bunlardan 18 fal metni, 3 bayram metni ve 12 kült envanteridir, sadece tüm olarak korunmuş olanı bir etikettir. En önemli grubu bayram törenleri oluşturmakta ve bir kaç parça da ise Sarissa şehrinde her yıl yapılan kült töreninden söz edilmekte (Çizim: 4, 1).
Metin şöyle başlar:
"Kral ilkbaharda bayram yapmak için
Sarissa'ya gittiği zaman kral şehre yaklaştığında
Şehre yukarıya gitmez, bilakis kral yukarı yola gider
Yukarıya Fırtına Tanrısı'nın Hüwasi taşına ...
Bu şehir ismi Kuşaklı tabletlerinde toplam sekiz kere karşımıza çıkmak
ta. Prof.Wilhelm'in görüşüne göre büyük bir olasılıkla Sarissa'nın yerini Kuşaklı olarak lokalize edebilmek mümkün olmuştur. Bu Anadolu'nun tarihi tö':
poğrafyası için önemli ilerlemedir.
Çivi yazılı arşivin de yer aldığı A binasının hemen yanında mimari olarak
buna çok benzeyen ikinci büyük bir yapı (B binası) açığa çıkarıldı (Resim: 4).
Her iki bina da büyük bir yangınla yıkılmışlar. Aynı felakette kuzey terasdaki tapınak, şehir kapıları ve diğer büyük yapıların da kurban oldukları görülmekte ve sonuçta bu Hitit ımparatorluğu'nun yıkımıyla bağlantılı olmalı. Görünüşe göre bu yıkımdan hemen sonra harabe kısmen tamir görüp tekrar kullanıl
mış. Bazı yerlerde üstün körü bir şekilde yapılmış onarım izleri görülmekte. Sadece yeni duvarların örülmesi, eski yapının özünün, en azından temellerinin iyi
korunduğunu göstermekte. Bazı kesimlerde bu yapı safhasına ait kültür tabakası (tabaka 1b) belirlendi. Burada ele geçen keramikleri Hitit İmparatorluk malzemesinden ayırdetmek çok zor olmakla birlikte, az sayıda parça şekilleri açı
sından yıkımdan önceki evrelerde ele geçmediler. Bunlara tüm olarak bulunan
ağız kenarının altında enine yivler olan kase örnek olarak gösterilebilir. Bu tipteki çanaklara Yukarı Fırat bölgesinde Hitit Imparatorluk Devri'nden sonrasına
tarihlenen tabakalarda rastlanmakta ve "Erken Demir Devri" olarak nitelenmekteler.

448

Bu yerleşim evresinden sonra uzun bir zaman diliminde arazi terk edilmiş. Güneybatı kısımda bir metreden fazla toprakyığrlımıyla,kuzeyde ve özellikle batıda yamacın köşesinde yapı şiddetli bir erozyona uğramış. Bu devrin
toprak oluşum işleminin gerçekleşmesi göstermekte. Yeni
oluşan humuslu toprağın üstüne temel kazılmadan Geç Demir Devri tabakası
Ia'nın duvarlarını oturtmuşlar, En üstteki bu yapı tabakasında elegeçen bronzdan üç kanatlı bir okucu ve çok renkli boyalı çanak-çömlekler M.O.7. ve 6. yüz- yıla tarihlenmekte. Birbirine çoğu kez yamuk açıyla birleşen çokgen köşeli mekanların ait oldukları ayrı yapı birimlerini ayırdetmek hala bazı zorlukları beraberinde getirmekte. Bununla birlikte kuzeydoğu kenardaki kazı alanında açığa
çıkan mimariyi açıklamak olası: Burada25 m.lik bir kesimde 2m. eninde devşirrne taşlardan yapılma duvarizlenebilmekte. veyanmdaire şeklinde bir kule
oluşturmakta, Şüphesiz'birsavunma duvarı ve belliki buGeç Demir Devri yerleşmesini kuzeyden çevrelemekteydi. O zamanlar tepenintümtinünbu surla
bir kale karakteritaşıdığı tahmin
edilmekte.
çevrili olduğu ve yerleşmenin
.
.
.
.
uzun

surdüğünü yeni

.

-

AKROPOLÜN GÜNEY KESİMİNDE YAPILAN KAZlLAR
Y üzeyden kabaca çevresi kestirilebilen Hitit harabesinin kuzey ucunda
1995 yılında çalışılmaya başlandı. Görünüşe göre bu yapı (C binası) akropolün
tüm güneydoğusunu kapsamakta (Resim: 5). Duvarlar taş temel üzerine kalın
tahta hatıllarla desteklerımiş kerpiçlerle inşa edilmişler. Yapınınyıkımına neden
olan yangın felaketi sırasında kerpiçler ve kısmen sıkıştırılmış kerpiç tabanlar
sertleşmişler (Resim: 6). 1,6 m. kalınlığındaki dış duvarlardan sadece taş temel
günümüze kadar korunmasına karşın, yamaçtaki destekli duvarlarla ara duvarlar bazan 3 m. yüksekliğindeler. Hatta bir oda tavanıyla birlikte bulundu. Mekanların içi yanarak yıkılan binanın enkazıyla dolmuş. Büyük bir kısmı üst kata ait olması gereken bu molozun içerisinde çok sayıda kırık kaplar (çoğunluk
la kaseler) bulundu.
"
Yapının üç tarafındaki dış duvarlar saptandı: Düz bir şekilde yapılmış
olan kuzeydoğu cephesi 45 m.lik bir alanda açığa' çıkarılmasına karşın batı köşeye daha ttlaşılamadı. Güneydoğu cephesi öne ve arkaya doğru çıkıntılar yapmakta ve toplam olarak 75 m. uzunhığunda (Çizim: 8). Güneybatı dış duvarının
daha henüz bir kaç metresi kazıldı ve bu taraf çok çıkmalı bir mimariye işaret
etmekte.
Elimizdeki kazı sonuçlarına dayanarak odaların 41,5 m. genişliğinde büyük bir avlu çevresinde gruplandıklarını söyleyebiliriz. Kuzeybatıda (tepenin
doruk noktasına doğru) ise durum daha açıklık kazarımadı.Burada bir duvarın mı
yoksa bazı mekanların mı yer aldığı daha belli değiL.
Şimdiye kadar açığa çıkarılan 45 odanın büyük bir kısmı yamaç katına ya
da bodruma ait, bunların tabanlarıyla avlu arasında en az 3 m.lik bir seviye farkı bulunmakta. Anıtsal mimarili yapının güneydoğu kanadının avluya bakan
cephesinde iki ya da kısmen üç, avluya paralel istiflenrniş oda sıraları yer almakta, bunların en dış dizisindekiler genelde dik açıyla geniş rnekanlara birleş
mekteler. Binanın bu kanadının bittiği yerde bulunan uzun iki koridor biçimli
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bodrumun üzerindeki katta revaklı avlu bulunmaktaydı. Avluya bakan kısmı
olan bu holün tabanı pişmiş toprak tuğla döşeliydi. Yapının yıkımı sırasın
da bunlar alt kata devrildiler ve bodrum katının tabanındaki zengin keramik envanter tuğlaların altına gömüldü (Resim: 7). Yıkıntılar arasında iki tüm tablet
bulundu. Içerik olarak bunlar Orta Hitit Devri'nden kalma fal mektuplarıdır. Diğer yazılı buluntular çanak-çömleğin üzerine hiyeroglifle kazılmış işaretler ve
çivi yazılı Tabama mühür baskılı kapatmalar (Çizim: 9) ve büyük Kral Tuthalia
I veya II'ye ait hiyeroglif baskılı bulla sayılabilir. En yakın benzerlerini Boğaz
köy'den tanıdığımız iki boğaya ait parçalar diğer önemli küçük buluntular arasındadır (Çizim: 10).
açık

JEOFiziK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI
Hitit şehir alanında her yıl arkeolojik araştırmaların yanı sıra jeofizik ölçümler yapılmakta. Bu çalışmalar Dr.H.Stümpel'in başkanlığında Kiel Universitesi Jeofizik Bölümü tarafından yürütülmekte. Jeoelektrik, jeomanyetik ve yer
radarı kullanılarak üç değişik metodla yapılan araştırmalarda toplam 16 hektarlık bir alan tarandı.
Bu araştırmaları Posdam Jeolojik Araştırmalar Merkezi de desteklemekte.
Geniş alanları kapsayan çalışmalarda jeomanyetik sistem uygulanırken,
yorucu ön çalışma gerektiren jeoelektrik ve yer radarı, seçilmiş bazı sahalarda
uygulandı.

Beklenilenin üstünde iyi sonuçlar elde edilirken özellikle şehir duvarlarının gidişatı prospeksiyon resminde de görüldüğü gibi net bir şekilde saptandı. Sandık duvar tekniği ile inşa edilmiş, her 25 m.de öne doğru çıkıntı yapan
kulelerin yer aldığı sur sisteminde (Çizim: 1); şehrin kuzeydoğusunda, güney
doğusunda ve güneybatısında birer şehir kapısı saptandı (Çizim: 11). Bunlar
Hitit şehir kapı mimarisinden tanıdığımız gibi, yanlarda kulelerin yer aldığı ortası geçitli olarak planlanmışlar. Göze çarpan bir diğer iz ise, güney uçta ve
surun iç kısmında "D" biçimli yapı kalıntısı. Büyük bir olasılıkla şimdiye kadar
bilinmeyen tekil biçimli bir bina. Şehrin doğu kısmında değişik diğer bazı
büyük binaların izlerine rastlandı. Prospeksiyonda görüldüğü kadarıyla, gerek
büyüklük ve gerekse yapı biçimleri nedeniyle bunların resmi yapılara ait oldukları düşünülmekte. Ufak, basit planla yapılmış evleri temellerinin zayıflığı
nedeniyle tespit etmek daha zor. Bunların prospeksiyon resimlerindeki eksiklikleri bu şekilde açıklanabilir.
Güneydoğu şehir kapısının önünde viyadük olabilecek kalıntılarıyla, yine
yapı kompleksi bulundu. Kuzeybatı kapısının ön kısmında
yapılan araştırmalarda kısmen sık inşa edilmiş alanlara ve ilk defa olası ikinci
bir büyük şehir duvar çemberinin (surun) varlığına işaret eden kalıntılar saptandı. Ancak yeni çalışmalar b.u konuya açıklık getirebilir.

büyük bir Hitit

GÜNEYDOGU ŞEHiR KAPıSıNDA YAPILAN KAZıLAR
Jeofiziksel
şehir kapısından

araştırma sonuçlarını kontrol
birinin kazılmasına başlandı.
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ve tamamlama amacıyla, dört
Sonuçta manyetik ve yer öz

direnç ölçümlerinin neticelerinin gösterdiği kapı bina izlerinin doğru bir şekilde
saptandığı meydana çıktı (Çizim: 12). Ayrıntılar ve konstrüksyon bilindiği gibi
kazılar sonucunda açıklık kazandı; dikkate değer bir husus; iki kapı odasının
varlığı oldu. Buna karşılık Hitit şehir kapılarının çoğunda genelde tek bir kapı
odası bulunmakta. Çift kapı mekanları Suriye, Filistin bölgesi için tipik bir özellik olmakla birlikte Boğazköy şehir kapılarından ikisinde de görülmekte.
Şehrin yukarısında yer alan Huwaşi kutsal alanı çevresindeki mimari
kalıntılarda da ölçümler yapıldı. Su seviyesi alçak olduğundan yuvarlak göletin
kıyısında büyük bir olasılıkla Hitit Devri'nden kalma geniş eğimli bir döşeme
ve su oluğu veya savak keşfedildi.
Daha Kuşaklı'da gün ışığına çıkacak çok şeyler olmakla birlikte, geçen
beş yıllık kazı ve jeofizik araştırmaları sayesinde Hitit şehri Sarissa' dan genel
bir fikir edinebildik (Çizim: 1). Elimizdeki verilere dayanarak yapılan Kuşak
lı'yı yeniden kurma denemesini Çizim 13'de görmektesiniz.

BİBLİYOGRAFYA

MÜLLER-KARPE, A., "Kuşaklı Ausgrabungen in einer hethitischen Stadt". Antike Welt 27, 1996,305312.
WILHELMt., Keilsclırifttexteaus Gebaude A.Kuşaklı-Sarissa, I, 1, Rahden 1997.
Y ıllık ön raporlar; "Mitteilungen der Deutschen Oriengesellschaft" dergisinde yayınlanmakta.
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Çizim 1: 1993-1997 arasında gerçekleştirilen kazı ve jeofizik ölçümlerin sonuçlarına dayanılarak yapılmış Kuşaklı-Sarissa'nın planı
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Çizim 2: Kuzey teras'taki tapınak
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Çizim 4: Sarissa Bayram metninin (Ku.Sal 1,1) başlangıcına ait bir parça (G.
Wilhelm'e göre). 2-6 Kuzey Teras'taki tapınağın 9 nolu odasından; 24 "Suppiluliuma" baskılı (Ku. 94/128, 126, 76); 5. Kral Mazitima'nın
adı ve ünvanının baskısı (Ku. 941160); 6 Samili isminin baskısı (Ku.
94/79)
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Çizim 5: Kuzey teras'taki tapınağın 4 numaralı odasında ele geçen bronz okuçları (Ku. 94/18a-e)
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Çizim 6: Kuzey teras'taki tapınakta, 27 numaralı odada bulunan
pişmiş topraktan küvet
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Çizim 7: Kuşaklı batı yamaş yerleşmesi
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Çizim 9: Tabama ve Tawananna mühür baskıları; Akropol, C binası, 4 nolu
dadan (Ku. 97/60, 61)

459

0-

o

Li

Çizim 10:

5

i

lOcm

i

Kırmızı astarlı ve perdahlı pişmiş topraktan yapılma bir çift boğaya ait parçalar,
çizimler Michael Ober tarafındantamamlandılar.Akropol'deki C binasında 21
numaralı odada bulundular
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Çizim 12:

Kuşaklı güneydoğu kapısının şimdiki

durumunu gösteren plan
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Çizim 13: Hitit şehri Sarissa'yı güneydoğudan bakarak yeniden kurma denemesi. Öndeki şehir surları,
jeofizik araştırma sonuçlarına göre. Akropol'de C binası görülmekte.(Çizim: Michael
Ober)

Resim 1:Kuzey terastaki

tapınakta bulunan

pöhrekler ve monolit oluk
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taşı

Resim 2: Kral Sariyasa'ya ait bir mühür baskısı, batı yamaçtan

Resim 3: Kuşaklı akropol A binası, yukarı
solda arşivodası
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Resim 4: Kuşaklı akropol batı kısım, Hitit binaları A ve B ile Demir Devri'nden kalma
mimari kalıntıların hava fotoğrafı
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Resim 5: Kuşaklı akropolü'nün güneydoğusunun,Hitit C binasıyla birlikte havadan görünümü
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Resim 6:Akropoldeki C binasından yanmış kerpiç duvarı, II nolu oda ince kerpiç duvarlarla silolara bölünmüş

Resim 7: Akropol C binası orta avludan revaklı
avlunun altındaki bodruma (oda no:
8) bakış. Düşük yer döşeme tuğlaları
görülmekte
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1997 YILI HARMANÖREN (GÖNDÜRLE)
MEZARLıK KAZISI
Mehmet ÖZSAİT*

Isparta'nın 27 km. kuzeydoğusunda yer alan Göndürle Höyük Mezarlı
ğı'ndaki 1997 yılı kazılarımıza Kültür Bakanlığı,Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle,

Isparta Müzesi Müdürlüğü adına, bilimsel başkanlığrmız
Istanbul Universitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu'nun mali desteğiı ve
sınırlı olarak da lÜ'Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın katkıları ile devam edil-

altında,
miştir.

Alan yöneticiliğini Arkeolog Nesrin Özsait'in yaptığı kazıya, i.Ü.Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Arş.Gör.Hamdi Şahin, Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencilerimizden Ozgür Kahraman, Çağlar Sarıca, Hülya
Gözükızıl, Gönül Apçaali, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı yüksek lisans ve lisans
öğrencilerimizden Ayla Yüksel, Zeynep Gürhan, Resul Apanlar, Taşınabilir
Kültür Varlıklarını Onarım ve Koruma Bölümü'nden Mimar Restoratör Il.Işıl
Özsait, lisans öğrencisi Serkan Besli, Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü'nden Arş.Gör.Ozdemir Koçak, Sakarya Universitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Arş.Gör.Adem Işık ve Isparta Müzesi'ni temsilen Mustafa Akaslan katılmışlardırs.
1997 kazı sezonunda üç açmada çalıştık. 1996' da başladığırtuz i açması
nı doğu yönünde genişleterek bu sene de devam ettik. Bu açmada 1996 yılında
elde ettiğimiz dört küp mezara ilaveten üç küp mezar açığa çıkarttık. 5x3 m. boyutlarında olan L açmasında bir, 5x5 m. boyutlarındaki M açmasında dokuz küp
mezar bulduk.

*
(1)

(2)

Prof.Dr.Mehmet ÖZSAİT, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı,
Fen-PTT. 34459 ISTANBUL.
J0.011250897 numaralı projemizi destekleyerek bize huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan
l.U.RektÖrlüğü Araştırma Fonu Yürütücü Sekreterliği'ne ve LU.Edebiyat Fakültesi Dekanhğı'rıa
içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalışmalanmızm yürütülmesinde değerli yardımlarını aldığımız
Isparta Valiliği, SD.U.Rektörlüğü ve Ziraat Fakültesi Dekanlığı'na, Atabey Kaymakamlığı ile
Atabey Belediye Başkanlığı'na candan teşekkür ederim.
Kazımızın sürdürülebilmesinde özverili ve uyumlu çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerine ve
Sayın Akaslan'a en içten teşekkürlerimi sunarım.
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AÇMA i (Çizim: 1; topografik planda R 6).

Bu açmada yüzeyden 0,30 m.- 0,40 m. aşağıda ele geçen mezarların tarı
ve doğanın tahribine uğradığı görüldü. Ağız açıklıklan doğuya bakan mezar küpleri çok çizik, ezik ve eksik durumdalar.
Mezar i 5 (Resim: 1): Geniş ağızlı, düz dipli, beyzi gövdeli bir küp. Boyundan başlayan dikeyapıike kulpların hemen altında paralel iki yatay tutamak
bulunmakta. Geniş dudaklar düzgün olmayan paralel yivlerle süslenmiş. i 5'in
veya çevresindeki başka bir mezar küpüne ait kapak taşı olabilecek, herhangi
bir nedenle yerinden oynamış, çok büyük düz bir taş blok, küpü boydan boya
yarmış. Küpün içinde ağız kol kenarında, ağız açıklığı yukarı doğru dikine yerleştirilmiş bir çömlekçi k, (Resim: 2; Kazı Env. No. 97/1) tek sağlam buluntudur.
Küpün içinde dağınık olarak bulunan siyah açkılı gaga ağızlı iki testi parçaları,
bize hediyeler hakkında bilgi vermektedir (Resim: 3). Gömüden yalnız birkaç
uzun kemik parçası kalmış.
Mezar i 6 (Resim: 4) : Mezar i 5 ile i 7 arasında, çok ezik ve kırık, el değ
memiş. Ağız kapak taşı kaybolmuş, boyun ve omuz kenarında büyük taşlardan
örgü ile korunmaya alındığı anlaşılıyor. Bu örgünun i 5 ile birleşmesi ve ikisini
bağlaması, iki görnuntın yakın olduğu fikrini verebilir. Hafif dışa dönük dudaklı, geniş ağızlı, düz dipli, geniş gövdeli, dört simetrik kulplu, orta boy bir küp.
Boynun altında paralel iki yiv, boynu çevrelemekte. Omuzdan karına kadar inen
birbirine paralel yivlerden oluşan üçgen zikzaklardan süsleme. Buluntu yok.
Mezar i 7 (Resim: 4): Geniş ağızlı, düz dipli, uzun gövdeli bir küp. Ağız
kenarına dıştan paralel üç yiv çevrelemekte. Çok kırık, üst gövde tarımın kurbanı olmuş. Ağız kenarında bir ağırşak (Resim: 5; Kazı Env. No. 97/3) ve vasıfsız iki kemik parçası ele geçti. Ayrıca küp dışında sol karın yanında in situ
küçük bir çörnlekçik bulundu (Resim: 6; Kazı Env. No.2).
mın

AÇMA L (Çizim: 2; topografik planda

Ş

8)

Yüzeyden 0,85 m. inilen bu açmada hemen hemen 0,70 m. moloz kazıl
dı. Bu da bize, çalıştığımız alanın güneyindeki gül bahçesi yapılırken karıştırıl
dığını gösterdi. Bu açma yalnızca bir küp mezar verdi (Resim: 7). Ağız açıklı
ğı doğuya yönelen ve düz bir taşla kapatılmış, silindirik oval gövdeli, tutamaklı olan bu küp buluntu vermedi. Açmanın batı yarısında yoğun olarak ele geçen
siyah ve kırmızı hamurlu Ilk Tunç çağı 2'ye ait büyük klip ve küçük kap parçaları, buradaki bir mezarın dağıtıldığını göstermektedir. Bu keramik parçaları
da bu tahrip olmuş mezar küpüne, küpün destek parçalarına ve onun hediyelerine ait olmalıdır (Resim: 8).
AÇMA M (Çizim: 3; topografik planda L 11)

1.20 m. indiğimizde bu açmada dokuz klip mezar açığa çıkarttık. Tüm
küplerin ağız açıklıkları kuzey ve güneye, hafif sapmalarla doğuya bakmakta.
Hepsi tahrip olmuş, ezik ve çok kırıklı. Heriki klip mezar tertibini, burada görmekteyiz. Dört mezarda da kapak küpünün ağzı büyük düz taşlarla kapatılarak,
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kapak taşlarının arkası ile mezar küplerinin üstleri iri tarla taşlarıyla desteklenmiştir (M 2, M 3, M 5, M 7). Iki mezar küpünün ağzı başka bir küp ile kapatıl
mış. Kapak küpü ve ana küpün omzu iri tarla taşlarıyla ve küp kırıklarıyla örtülerek korunmaya alınmış (M 1, M 6). Mezar 4, 5 ve 8 çok tahrip olmuş. Küplerin dip veya alt kısımları günümüze ulaşabilmiş.
Mezar Ml (Resim: 9): İki küpten oluşmuş. Ana mezar küpü hemen hemen
meyilsiz, düz yerleştirilmiş. Kapak küpüne biraz meyil verilmiş. Kapak küpünün tümü, ana mezar küpünün üst kısmı iri tarla taşlarıyla örtülmüş. Kapak küpü yanlardan başka küp parçalarıyladesteklenmiş. EI değmemiş. Doğanın etkisiyle tahrip olmuş. Yalnız M 3 'ün yerinden oynayan kapak destek taşı düşerek
alt yanyı parçalamış.
İki görnü görülmekte. İskelet çok dağınık, fakat kalıntılardan birinin erişkin,
başı küp ağzına yakın şekilde, hoker durumunda, Diğerinin, erişkiniri ayak ucunda, küp ün dibinde çocuk olduğu anlaşılıyor. Iki tanesi küpün karın kenarında, biri
dipte, üç gaga ağızlı testi (Kazı Env.No. 4, 5, 6) bulunmaktadır (Resim: IO).
Mezar M 2 (Resim: 2): EI değmemiş, ağzı düz bir taşla kapatılmış, zemine hemen hemen meyilsiz oturtulmuş, yarım gaga ağızlı, geniş gövdeli, yumurta biçimli bir küp. Paralel beş yiv omuzdan karına kadar geniş zikzaklar yaparak tüm gövdeyi çevrelemekte. Zikzakların omuz tarafında kalan kısım boşlu
ğunda bir atlayarak, beş yivli üçgen baklava motifini oluşturmakta. Diğer ara
boşluklarda ise çifter boynuz çıkıntıları var. Buluntu ve gömü yok.
Mezar M 3 (Resim: 12): Küpün ağzı düz taşla kapatılmış, arkası iri toplama taşlarla desteklerımiş. EI değmemiş, çatlak, dışa dönük dudaklı, dik boyunlu, omuzlardan simetrik dört dikey kulplu, dar düz dipli, bir özelliği olmayan .küp buluntu vermedi.
Mezar M 4 (Resim: 13): M 5'in önünde ve çok tahrip olmuş şekilde bulundu. Açmanın güney duvarı içinde kalan dağılmış bir mezara ait olabilir.
Mezar M 5 (Resim: 14): Çok tahrip olmuş. Çok kırıklı ve eksik. Dışa dönük geniş dudakh, dik boyunlu, geniş gövdeli, düz dipli, simetrik dikey apIike ilmik-şerit kulplu bir mezar küpü. Ustteki toprak kaldırıldığında ilk bakışta, A }3
gibi iki küpün eklenmesiyle oluşturulan ana mezar küpü sanıldı. Temizlendiğin
de ikinci başka tipte bir küpün yarısının kırılarak M 5'in bu küpün altı içine tüm
olarak oturtulduğunu gördük. Küpleri kaldırma ve temizleme çalışmaları sonucu M 5'in yerleştirildiğiküptın de görnü içerdiği görüldü. Bu mezara da M 9 numarasını verdik. M 9'un ilk gömü olduğu, daha sonra M 5'in onun içine yerleş
tirildiği düşünülebilirse de, böyle olmadığı M 9'dan çıkan buluntuların düzenIeniş şeklinden anlaşılmaktadır. Küpün tam dibine çömlekçik, M 5'in dibi dışı
na da testicik yerleştirilmiş (Resim: 15; Kazı Env. No.lü), in situ durumundaI~r. Bunların arasındaki topraktan cranium parçaları çok dağınık şekilde ele geçtı , Bu iş için belki de bu biçim dipli küp özellikle seçilmişti. Böylece küplerin
ve buluntuların konuş şeklinden, önce M 9'un düzenlendiği, sonra da M 5'in
özenle bunun içine yerleştirildiği,ağız açıklığının çok büyük düz bir taşla örtüldükten sonra, yanlardan ve boyun üzerinden düz, iri toplama taşlarla ve küp kı
rıklarıyla korunmaya alındığı görülmekte.
(3)

Bkz.Özsait, M; "1993 Yılı Harmanören Mezarlık Kazısı", KST XVI/2, 1995, s.155, Res,8.
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M 5' in karın boşluğunda, sol tarafta biri çok çatlak iki gaga ağızlı testi
(Resim: 16; Kazı Env.No.7, 8), testi ile küpün ağzı arasında, testinin bitişiğin
de sap delikli bir el baltası (Kazı Env.No.9), oval, topuz gibi uç belirlenmemiş.
Baltanın dik durabilmesi altına konan bir kulp parçası ile sağlanmış. Böylece M
5 bize A 6' dan sonra, mezar buluntusu olarak az rastlanan el baltasını veren
ikinci mezar oldu.
Mezar M 6 (Resim: 17): Doğanın tahribine uğramış. Çok kırıklı, iki küpten oluşan bir mezar. Ana küp dışa dönük dudaklı, omuzlarda simetrik dikey
dört ilmik kulplu, düz dipli, uzun silindirik gövdeli büyük bir küp. Kapak küpü
ise, geniş ağızlı, yuvarlak gövdeli, düz dipli, simetrik olan dört kulpun ikisi çık
ma düz tutamaklı, ikisi yatay halka şeklindedir. Gömü çok dağılmış, cranium,
mandi bula, dişler, Cıavicula, uzun kemik parçaları, vasıfsız kemikler ile bir ağır
şak ele geçti (Resim: 5).
Mezar M 7 (Resim: 18): M 6'nın alt kısmı üzerinden üst yanına yerleşti
rilmiş. Burada da ikinci mezar yapılırken, birincinin tahrip edilmediği görülmekte. Hemen hemen M 6 ile aynı biçimde olan M 7 biraz daha silindirik. Ağız
açıklığı büyük düz bir taşla kapatılmış. Bu taşın yanları ve arkası büyük tarla
taşlanyla desteklenmiş. Gömü var. Yalnız iskelet kalıntısı olarak neucranium,
birkaç uzun kemik parçası verdi.
M 7'nin destek taşları üzerinde bir mezar daha bulundu (Resim: 17).
Yüzeyden 0,60 m. aşağıda rastlanan bu mezar yüzeye çok yakın olduğu için
tarım sonucu tahrip olmuş. Küpün yalnız düz dip kısmı kalmış. Burada da iki
uzun kemik ile bir calvare ele geçti. Bu gömüye de M 10 dedik (Resim: 17).
M 10'un altındaki ve M 7'nin kapak taşı önündeki destek taşları kaldırıl
dığında iki büyük uzun kemik parçası ele geçti. Şimdiye kadar rastladığımız bu
durum bize bir kurbanı anımsatıyor. Bu kemikler hayvana ait iseler kurban
düşüncesinin yanı sıra gömü sonrası yemek törenini düşünebiliriz. Kemiklerin
incelenmesi sonuçlanınca bu sorunlarımıza cevap bulabileceğiz.
Bu yıl madeni buluntuya hiç rastlanmadı.
Kazılar sırasında bulunan onbir adet envanterlik eser, temizlenerek ve
gerekli restorasyonu yapılarak, kazıdan çıkan iskelet kalıntılarıyla beraber Isparta Müze Müdürlüğü'ne tutanakla teslim edilmiştir.
Bu yılki çalışmalar bizi gömüler hakkında aydınlattı. Yeni gömü şekil
lerinin yanı sıra yeni tip küpler de elde ettik. Onümüzdeki yıl restorasyon çalış
malarına ağırlık vererek kazımıza devam etmeyi düşünüyoruz.
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Resim 1: Mezar i S

Resim 2: Mezar i S buluntusu
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Resim 3: Mezar i 5'ten testi parçaları
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Resim 5: Ağırşaklar, i 7 - M 6

Resim 6: Mezar i 7 buluntusu
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Resim 7: Mezar L 1
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Resim 9: Mezar M 1

Resim 10: Mezar M 1 buluntusu
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Resim 11: Mezar M 2

Resim 12: Mezar M 3
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Resim 13: Mezar M 4 ve M 5

Resim 14: Mezar M 5

481

.....
\ HÖM 97
.
Mg

Resim 15: Mezar M 9 buluntuları

Resim 16: Mezar M 5 ve buluntuları
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Resim 17: Mezar M 6, 7, 8

Resim 18: Mezar M6 ve M7
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İKİzTEPE KAZISI 1997 DÖNEMİ SONUÇLARI
Önder BİLGİ*

. İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı adına yürütülmekte olan Samsun Ikiztepe kazı çalışmaları 1997 döneminde 7 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında 50 gün süre ile gerçekleştirildi.
1997 dönemi çalışmalarına kazı heyeti üyesi olarak Araştırma Görevlisi
Şevket Dönmez, Arkeolog Serpi! Sandalcı, Arkeolog Güneş Tabanoğlu, pesinatör Burhan Gülkan, restoratörler Türkan Aktoprak ve Neval Akyol ile Istanbul Universitesi stajyer lisans öğrencileri Altınay K.Erdem, Nalan Içöz, Elif Ozdursun, Dilek Çavdar, Esra Ceylan, Ali Bingöl, Mutlu Dinçer, Aslıhan Yurtsever, Mine Kuzu, Begüm Saltık, Derya Tanış, Ayşe Onder, Reyhan ..Kayılıbal,
Ege Universitesi stajyer lisans öğrencisi Atilla Türker ile Sorbonne Universitesi stajyer lisans öğrencisi Alice Mouton katıldı. Bakanlık uzmanı olarak Samsun Müzesi araştırmacılarından Emine Yılmaz kazıda görevaldı.
1997 dönemi kazıları da 1993 yılında ilk defa kazılmaya başlanan Tepe
III'te (Resim: 1) geliştiriidi. "L" açmasının D 6-11/1 14-15 ve D 10-1111 16
plankarelerini kapsayan 325 m-.Iik bir alanında (Resim: 2) geliştirilen kazılar
sonucunda i 993-1996 dönemlerinde ortaya çıkartılmış olan 6 mimari tabakadan sadece 3,4,5 ve 6. mimari tabakaların devamı taki p edildi. Ayrıca, D 7-ILLI
14 ve D LO-ILLI 15 plankarelerinde (topoğrafik plan) daha da derinleşilerek 5
yeni mimari tabakanın, yani 7, 8, 9, 10 ve 11. mimari tabakaların varlığı ortaya
çıkartıldı. Bu arada söz konusu plankarelerin yüzey toprağı kaldırılırken önceki dönemlerde olduğu gibi Ilk ve Orta Tunç Çağı ile Geç Demir ve Hellenistik
Çağ'a ait çanak-çömlek parçalarına da rastlandı. Ayrıca, kazı çalışmalarının
başlangıcındaki temizlik çalışmaları sırasında pişmiş toprak 2 figürin parçası,
4 ağırşak, 6 tezgah ağırlığı, çakmaktaşı 2 kesici, kemik 1 delici ve Tepe I' deki
erozyon sonucunda ortaya çıkmış tunç 1 disk (Resim: 16) ele geçti.
D 10/1 15 ve D 10/1 16 plankarelerini kapsayan 50 m2.lik bir alanda 9.50
ile 8.65 m. yükseklikler arasında yer aldığı gözlenen 3. mimari tabakada mimari
kalıntı olarak sadece kil tabanlar ortaya çıkartıldı. D 10/1 15 plankaresinin batısın
da ve 8.80 m. seviyede büyük bölümü tarım faaliyetleri nedeniyle tahrip olmuş
*

Prof.Or. Önder BİLGİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eski çağ Tarihi Anabilim Dalı, Fen
PTT, ISTANBUL
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bulunan 3.50 x 1.70 m. boyutunda kil bir taban (b.3500) saptandı (Resim: 3). Bu
tabanın yaklaşık 0.15 m. altında ise 3.60 x 1.70 m. boyutunda ve daha sağlam durumda başka bir kil taban (b.3503) ortaya çıkartıldı. Bu tabanın 3. mimari tabakanın esas tabanı olduğu ve kullanılamaz hale geldikten sonra üzerine ilk tabanın
tamir amacı ile yapıldığı düşünüldü.
D 10/1 16 plankaresinde ise yine tarım faaliyetleri nedeniyle oldukça tahrip olmuş ve kuzey plankaredeki birinci tabanın devamı olan zayıf bir kil taban
saptandı.

Bu tabakada küçük buluntu olarak pişmiş toprak 3 ağırşak ile 3 tezgah
ve kemik 1 ağırşak ele geçti.
3. Mimari tabaka çanak-çömleği, dışa açılan ağızlı ve ağız kenarı altı yuvarlak memecikli çanaklar ile içe kapanan ağızlı ve yatay tutamaklı çömleklerden oluşur. Kaplarda bezerne olarak sadece silinti beze k tekniği görüldü.
D 10/1 14 ve D 10/1 15 plankarelerini kapsayan 50 m2.lik bir alanda 8.65
ile 8.45 m. yükseklikler arasında yer aldığı gözlenen 4. mimari tabakada mimari kalıntı olarak yine sadece kil tabanlar ortaya çıkartıldı. D 10/1 14 plankaresiyle D 10/1 15 plankaresini kapsayan ve b.3501 ve b.3505 olarak kodlanan ve herhangi bir mimari iz vermeyen geniş kil tabanın yer yer yangın geçirmiş olduğu
gözlendi.
4. Mimari tabakanın moloz toprağı içinde küçük buluntu olarak pişmiş
toprak 1 ağırşak ile taştan kırık 1 topuzbaşı ele geçti.
4. Mimari tabaka çanak-çömleği dışa açılan ağızlı ve ağız kenarını aşan
dikey tutamaklı çanaklar ile içe kapanan ağızlı, çift gözlü yatay tutamaklı çömlekler ve meyvalıklardan oluşur. Kaplarda bezerne olarak silinti ve tırnak baskı
teknikleri görüldü.
D 10/1 14 ve D 10/1 15 plankarelerini kapsayan 50 ms.lik bir alanda 8.45
ile 8.17 m. yükseklikler arasında yer aldığı gözlenen 5. mimari tabakada kil tabanlar dışında herhangi bir mimari kalıntı ortaya çıkmadı. D 10/1 14 plankaresiyle D 10/1 15 plankaresindeki geniş kil tabanın da (b.3504 ve b.3506) yer yer
yangın geçirmiş bulunduğu gözlendi.
5. Mimari tabakanın moloz toprağı içinde pişmiş toprak kırık 1 çanak
(Resim: 11) ile küçük buluntu olarak pişmiş toprak 2 ağırşak ve 6 tezgah ağır
lığı, kemik 3 delici, 1 ağırşak ve tunç 1 zıpkınucu ele geçti.
5. Mimari tabaka çanak-çömleği dışa açılan veya dalgalı ağızlı, ağız kenan altı dikey ya da yatay çift memecikli çanaklar ile içe kapanan ağızlı, dikey
çift memecikli ya da yatay çift gözlü tutamaklı çömleklerden oluşmaktadır.
Kaplarda bezerne olarak silinti ve tırnak baskı teknikleri görüldü.
8.17 ile 8.00 m. yükseklikler arasında yer aldığı gözlenen 6. mimari tabakanın araştırılması iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Birinci aşamada, 1996
döneminin son günlerinde çalışılan ve D 6/1 14, D 7/1 14, D 8/1 14, D 9/1 14, D
6/1 15, D 7/1 15, D 8/ i 15, D 9/1 15 plankarelerini kapsayan alanda gerçekleş
tirilen derinleşmeyle temizlik çalışmaları sonucunda, D 7/1 14 ve 15 ile D 8/114
plankarelerindeki sundurmalı ahşap yapı kalıntısı (b.3478), D 8 ve 9/1 14 plankarelerinde bir mekan (b.3486) içine alınmış bir fırın (b.3484) ile D 8 ve 9/1 15
plankarelerinde bu fırınla ilişkili küçük yapılarla (b.3487) ilgili birtakım yeni ek
ağırlığı

486

mimari kalıntılar daha ortaya çıkartıldı (Plan: 1). Bu yeni bulgular önceki dönemde yapılmış olan mimari değerlendirmelerde bazı değişikliklere neden oldu. Bu değişikliklerden birincisi, b.3478 kodlu yapının girişiyle ilgilidir. Bu yapının girişine bir sundurma oluşturmak için kullanıldığını düşündüğümüz 4 dikeç boşluğunun bu yapıyla ilgili olmadığı, fakat plankarenin güneyinde ortaya
çıkartılan diğer yeni 6 dikeç boşluğu ile birlikte bağımsız bir sundurmaya ait olduğu anlaşıldı (Resim: 4). Çapları 0.20 ile 0.35 m. arasında değişen ve 1996 yı
lında ortaya çıkartılmış olanlarla birlikte sayıları lO'u bulan bu dikeç boşlukla
rının oluşturduğu sundurma (b.3529) 4.20 x 2.80 m. boyutundadır. D 7-8/1 15
plankareleri içinde yer alan sundurmarıın düzgün bir hat çizen 3.80 m. uzunluğundaki kuzey kenarında 5 adet dikeç çukuru yer alır. Bu kenarda bulunan ve
VIII ile I numaralı dikeç boşluklarının çapraz güneyinde kalan IV numaralı çukurun görünüşe göre destek amaçlı bir dikece ait olduğu düşünüldü. Güneye
yaklaşık 90 derecelik bir açı yaparak dönen sundurmanın 2.50 m. uzunluğunda
ki batı kenarında VIII ve XI numaralı 2 dikeç boşluğu bulunmaktadır. XII, XIII, XIV ve XV numaralı dikeç boşluklarının oluşturduğu güney kenar ise 4.20
m. uzunluğundadır. 2.80 m. uzunluğundaki doğu kenarda ise III ve XV numaralı 2 dikeç boşluğu yer almaktadır. Bu dikeç boşluklarının oluşturduğu hattın
çapraz doğusunda ortaya çıkarılan 0.05 m. çapındaki XVI numaralı dikeç boş
luğunun sundurmanın doğu yüzüne destek amaçlı olarak yapılmış olduğu düşü
nüldü. Sundurmanırı güneydoğu köşesinde görülen içi yanık çukurun küçük bir
ocak yeri olduğu saptandı.
ikinci olarak, b.3478 nolu kare planlı yapıyla b.3484 nolu fırın arasındaki
boş alandaki derinleşme sonucunda burada fırınının batısını kapatan koruma duvarına bitişik bir küçük mekan (b.3528) saptandı (Resim: 4,5). 2.50x1 .40 m. boyutundaki mekanın doğu duvarına ait hatıl boşluğu 3.00 m. uzunluğunda ve 0.15
m. genişliğindedir. Toplam uzunluğu 3.65 m. olan mekanın batı duvarının ise 3
hatılın birbirine eklenmesiyle oluşturulmuş bulunduğu görüldü. Bunlardan kuzeydeki hatıl boşluğu 1.30 m. uzunluğunda ve 0.10 m. genişliğinde, ortadaki
hatıl boşluğu 0.85 m. uzunluğunda ve 0.10 m. genişliğinde, güneydeki hatıl
boşluğu ise 1.50 m. uzunluğunda ve 0.10 m. genişliğindedir. Bu duvarın kuzeydeki ve ortadaki hatıl boşluklarının arasında XIX olarak kodlanan başka bir dikeç boşluğu yer alır. 0.10 m. çapındaki bu dikeç boşluğunun 0.55 m. batısında
görülen 0.15 m. çapındaki XVIII numaralı diğer bir dikeç boşluğunun ise, mekanın batı duvarını desteklemek amacıyla yapılmış olduğu düşünüldü. Mekanın
2.05 m. uzunluğunda ve 0.15 m. genişliğindeki güney duvarına ait hatıl boşlu
ğununun doğusunda bulunan XVII numaralı ve 0.10 m. çapındaki dikeç boşlu
ğunun da yine duvara destek amaçlı olarak yapılmış olduğu gözlendi. Mekanın
kuzey duvarına ait hatıl boşluğu ise, 1.50 m. uzunluğunda ve 0.10 m. genişli
ğindedir. Bu mekanın sıvalı tabanının altının işlenmiş ince ahşaplarla özenli bir
şekilde döşenmiş olduğu, orta kısımda meydana çıkartılan, birbirlerine paralel
olarak doğu-batı yönünde yerleştirilmiş ve mekanın genişliği boyunca uzanan
0.05 m. kalınlığındaki yaklaşık 20 adet kömürleşmiş ahşap kalıntısından anlaşıldı. Ayrıca, mekanın kuzeybatı köşesinde saptanan 0.20 m. çapındaki XX numaralı dikeç boşluğunun büyük olasılıkla çatıyı içeriden desteklemek amacıyla
yapılmış olduğu düşünüldü.

b.3528

numaralı mekanın doğusunda
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yer alan

fınnın

(b.3484) güney du-

varının yanında XXII numaralı dikeç boşluğu ortaya çıkarıldı. 0.25 m. çapında
boşluğunun, fırının güney duvarını desteklemek amacıyla yapılmış olduğu anlaşıldı.

ki dikeç

Bunlara ek olarak, sundurmanın 0.35 m. güneyinde oval şekilli büyük bir
ocak yeri (b.3530) ortaya çıkarıldı (Resim: 4). Ocağın 0.20-0.25 m. genişliğin
deki ve 0.05 m. yüksekliğindeki ağız kısmının kaba bir sıva ile belirlenmiş olduğu görüldü. 0.30 m. derinliğindeki bir çukura sahip olan ocak yerinin içinde
ortaya çıkarılan 0.10 m. çapındaki XLII numaralı dikeç boşluğunun üst mimari
tabakaya ya da önceden burada bulunan ancak daha sonra sökülmüş olan ahşap
bir dikece ait olduğu düşünüldü.
Üçüncü olarak,I 996 döneminde b.3484 numaralı fırının 1.45 m. güneybatısında D 8-9/1 15 plankarelerinin kesiştiği alanda iki hatılın oluşturduğu bir
köşe ortaya çıkarılmıştı. Burada yapılan derinleşme çalışmaları sonucunda bu
köşenin, güney tarafı açık bırakılmış bir mekanın (b.3531) kuzeybatı köşesi olduğu anlaşıldı (Resim: 4). Bu mekanın 2.20 m. uzunluğundaki doğu duvarı boş
luğu üzerinde orta boy bir taş saptandı. Mekanın batı duvarına ait hatıl boşluğu
2.60 m. uzunluğunda ve 0.15 m. genişliğinde, kuzey duvarına ait hatıl boşluğu
ise LlOm. uzunluğunda ve 0.15 m. genişliğindedir. Bu mekana girişin hatıl
boşlukları saptanamayan güney taraftan olduğu ve mekanın kuzeydoğu köşesi
nin iç ve dış kısımlarında ortaya çıkartılan 0.10 m. çapındaki XXV ve XXVI
numaralı dikeç boşluklarının duvarı desteklemek amacıyla kullanılmış dikeçlere ait oldukları görüldü. b.3528 ve b.3531 numaralı iki mekanın arasındaki alanda 1.25 x 0.45 m. boyutunda oval bir çukur saptandı. 0.15 m. derinliğindeki bu
çukurun işlevi anlaşılamadı.
6. mimari tabaka kazılarının ikinci aşamasını ise D 10/1 14, D LL/I 14, D
10/1 15 ve D 11/1 15 plankarelerini kapsayan 100 mz.Iik bir alanda gerçekleşti
rilen derinleşme çalışmaları oluşturdu. Bu çalışmalar sonucunda uzun bir ahşap
duvara ait olduğu anlaşılan boşluk ile bir yapı kalıntısı ortaya çıkarıldı.
D 10/1 14, D 10/1 15 ve D 11/1 15 plankarelerinin kesiştiği alanda kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzatılmış uzun bir ahşap duvara ait hatıl boşluğu saptandı (Resim: 6). Toplam uzunluğu 7.95 m. olan ve üç hatılın birleştirilmesi sonucu oluşturulmuş olduğu gözlenen duvara ait hatıl boşluklarından kuzeyde
olanı 4.25 m. uzunluğunda ve 0.20 m. genişliğinde, ortada olanı 2.60 m. uzunluğunda ve 0.20 m. genişliğinde, güneyde olanı ise, 1.10 m. uzunluğunda ve
0.20 m. genişliğindedir. Oldukça uzun olan duvarın kaymaması için doğu taraftan iki kısa hatılla desteklenmiş olduğu görüldü. Bu destek hatıllarına ait boş
luklardan güneyde olanı 0.75 m. uzunluğunda ve 0.15 m. genişliğindedir. Bunun 1.95 m. kuzeyinde yer alan ikinci destek hatılına ait boşluk ise 0.95 m.
uzunluğunda ve 0.20 genişliğindedir.Ayrıca, duvarın kuzey ucunun 0.55 m. doğusunda XL numaralı dikeç boşluğu ile kuzeydeki destek hatılının 0.30 m. batısında XXXIX numaralı başka bir dikeç boşluğunun yine bu uzun duvarı desteklemek amacı ile yapıldığı anlaşıldı. Bu uzun duvarın büyük olasılıkla bir yapıyı batıdan esen sert rüzgara karşı koruma amacıyla yapılmış olduğu düşünül
dü.
Bu yapının izleri ise bu duvarın 1.75 m. güneyinde, D 11/1 14 ve D LL/I 15
plankareleri içinde saptandı. Uzun duvara paralelolarak kuzeybatı-güneydoğu
488

yönünde inşa edilmiş olan ve b.3512 olarak kodlanan yapı üzerinde yığıntı şek
linde çok sayıda iri moloz görüldü (Resim: 6). Gerçekleştirilentemizlik çalış
maları sonucunda, taban seviyesinde ortaya çıkartılan yatay hatıl boşlukların
dan, 4.50 x 2.55 m. boyutundaki yapının doğu tarafının herhangi bir tahribatla
yok olmadıysa açık bırakılmış olduğu anlaşıldı. Bu nedenle, girişinin doğudan
olduğu düşünülen yapının kuzey duvarına ait hatıl boşluğu 2.55 m. uzunluğun
da ve 0.15 m. genişliğinde, batı duvarına ait hatıl boşluğu 4.50 m. uzunluğunda
ve 0.20 m. genişliğinde, güney duvarına ait hatıl boşluğu ise, 2.50 m. uzunluğunda ve 0.20 m. genişliğindedir. Batı tarafı tabandan 0.40 m. derinleştirilrniş
çukur bir alan içine inşa edilmiş yapının doğu tarafı taban seviyesindedir. Içinde in situ durumda pişmiş toprak 1 ağırşak ile 1 tezgah ağırlığı ele geçen ve güneybatı köşesinde 0.40 x 0.45 m. boyutunda pişmiş toprak 2 mimari parça bulunan bu yapının bir işlik olduğu düşünüldü (Resim: 7).
6. mimari tabakanın moloz toprağı içinde pişmiş toprak 3 çanak ile 1
meyvelik parça halinde bulundu. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak 1 figürin
parçası (Resim: 14),9 ağırşak ile 20 tezgah ağırlığı, kemik 2 delici ve ponzataşı 1 zımpara ele geçti.
6. mimari tabaka çanak-çömleği dışa açılan veya dalgalı ağızlı, ağız kenarı çift memecikli çanaklar ile içe kapanan ağızlı, yatay çift gözlü tutamaklı
çömleklerden oluşmaktadır. Kaplarda bezerne olarak silinti, kabartma, çentik ve
tırnak baskı teknikleri görüldü.
D 7, 8, 9, 10 ve ı III 14 plankarelerini kapsayan 125 m 2.lik bir alanda 8.00
ile 7.70 m. yükseklikler arasında yer aldığı gözlenen 7. mimari tabakada mimari kalıntı olarak sadece kil tabanlar (b.3511, b.3513, b.3516, b.3517 ve b.3520)
ortaya çıkartıldı. Bu tabanların, sınırları tam olarak belirlenemeyen aynı yapı
nın bir avlusuna ait oldukları anlaşıldı.
Yoğun midye kabuğu kalıntıları içeren 7. mimari tabakanın moloz toprağı içinde pişrniş toprak 2 çanak ile in situ olarak tüm bir manda boynuzu
(Resim: 10) bulundu. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak 1 ağırşak ile 6 tezgah
ağırlığı, kemik 1 zıpkınucu, 4 deIici ile 1 ağırşak, boynuz 1 çekiç (Resim: 15),
taş ı bileytaşı, çakmaktaşı 1 kesici ve tunç 1 olta iğnesi (Resim: 17) ele geçti.
7. mimari tabaka çanak-çömleği dışa açılan ağızlı çanaklar ile düz yükselen veya içe kapanan ağızlı, ağız kenarı altı dikey ya da yatay çift tutamaklı
çömlekler ve meyvalıklardan oluşmaktadır. Kaplarda bezerne olarak silinti ve
tırnak baskı tekniği görüldü.
D 7, 8,9 ve 10/1 14 plankarelerini kapsayan 100 mı.lik bir alanda 7.70 ile
7.50 m. yükseklikler arasında yer aldığı görülen 8. mimari tabakada sadece kil
tabanlar (b.3514, b.3518, b.3519 ve b.3521) ortaya çıkarıldı (Plan: 2). Bu kil tabanların sınırları tam olarak belirlenemeyen bir yapının avlusunu oluşturdukla
rı görüldü (Resim: 8). Bu avlu üzerinde dağınık durumda toplam16 adet orta
büyüklükteki in situ taştan 3' nün öğütmetaşı diğerlerinin ise işlenmerniş çay taş
ları olduğu gözlendi.
7. mimari tabakada olduğu gibi yoğun midye kabuğu görülen 8. mimari
tabakanın moloz toprağı içinde pişmiş toprak 1 kadeh parçası (Resim: 12) ile
küçük buluntu olarak pişmiş toprak 3 ağırşak ile 3 tezgah ağırlığı, 2 ezgitaşı,I
bileytaşı, ponzataşı 2 zımpara ve çakmaktaşı 1 kesici, kemik 4 delici ve 3 ağır
şak ve tunç 1 zıpkınucu ele geçti.
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8. mimari tabaka çanak-çömleği küresel gövdeli ve içe kapanan, dışa açı
lan veya omurgası üzerinde ip delikli tutamağı bulunan çanaklar ile düz yükselen boyunlu veya içe kapanan ağızlı, gövdesi yatay memecikli ya da dikey kulbunun üstü kabartmalı çömleklerden oluşmaktadır. Kaplarda bezerne olarak silinti ve kabartma teknikleri görüldü.
D 9/1 14 ve D 10/1 14 plankarelerini kapsayan 50 ms.lik bir alanda 7.s0
ile 7.30 m. yükseklikler arasında yer aldığı görüıen 9. mimari tabakada mimari
kalıntı olarak kil tabanlar (b.3515 ve b.3522) ortaya çıkarıldı. Bu tabanıarın sı
nırları tam olarak belirlenemeyen aynı yapının bir avlusuna ait oldukları anlaşıldı.

9. mimari tabakanın moloz toprağı içinde küçük buluntu olarak kemik 3
delici ile tunç 1 delici ele geçti.
9. mimari tabaka çanak-çömleği dışa açılan ağız kenarı seviyesinde yer
alan memecikli çanaklar ile içe kapanan ağızlı, ağızdan tutamaklı ve gövdesi iri
yatay tutamaklı çömleklerden oluşmaktadır. Kaplarda bezerne olarak silinti ve
kabartma teknikleri görüldü.
D 9/1 14 ve D 10/1 14 plankarelerini kapsayan 50 mz.lik bir alanda 7.30 ile
7.20 m. yükseklikler arasında yer aldığı görülen 10. mimari tabakada mimari kalıntı olarak kil tabanlar (b.3523 ve b.3525) ortaya çıkarıldı. Bu tabanıarın sınır
ları tam olarak belirlenemeyen aynı yapının avlusuna ait oldukları anlaşıldı.
10. mimari tabakanın moloz toprağı içinde küçük buluntu olarak pişmiş
toprak 1 ağırşak ile 1 tezgah ağırlığı, kemik 1 alet ile 1 delici ve taş 1 nesne ele
geçti. 10. mimari tabaka çanak-çömleği dışa açılan çanaklar ile içe kapanan
ağızlı, küresel gövdeli, gövdesi üzerinde dikey yerleştirilmiş memecik bulunan
çömleklerden oluşmaktadır.
09,10 ve LL/I 14 plankarelerini kapsayan 75 ms.lik bir alanda 7.20 ile
6.95 m. yükseklikler arasında yer aldığı gözlenen 11. mimari tabakada mimari
kalıntıolarak kil tabanlar (b.3524, b.3526, ve b.3527) ortaya çıkarıldı (Plan: 2).
Bu tabanıarın sınırları tam olarak belirlenemeyen bir yapının avlusunu oluştur
dukları görüldü (Resim: 9). D 9/1 14 plankaresinde, avlu tabanı üzerinde in situ
olarak pişmiş toprak kabartmalı 1 çömlek ile 4 adet öğütme taşı bulundu. Oval
ağızlı, yumurta gövdeli, düz dipli ve alttan bir çift dikey ilmik kulplu olan çörnleğin bej renk hamuru iri mineral ve taşçık katkılı olup pembemsi bej renk astarlı ve zayıf perdahlıdır, Elde yapılmış bu kaba görünüşlü çömleğin göğsunün
üzerinde kabartma olarak belirtilmiş bir çift "W" harfi vardır. Bilindiği üzere
"W" haıfi Hititlilerin Fırtına Tanrısı Teşub'un ideegramıdır ve büyük olasılıkla
boğa boynuzu olarak yorumlanmıştır. Ikiztepe'de Ilk Tunç çağı II'nin sonları
na tarihlenen bir evrede ortaya çıkan bu motif bilinen en eski "W" örneğini
oluşturur ve bir çift boğa boynuzunu temsil etmek için yapılmış olmalıdır. Çünkü, Ikiztepe'de boğa kültünü yansıtan boğa figürinleri ve tunçtan semboller daha önceki dönemlerde bulunmuştu. Bir süreden beri, hiç olmazsa Ikiztepelilerin
Hind-Avrupalı, dolayısıyla Hititlilerin ataları ve Anadolu'nun otoktan halkı oldukları savım bu yeni buluntu ile de desteklenmiş olmaktadır.
11. mimari tabakanın moloz toprağı içinde pişmiş toprak kırık 1 çömlek
(Resim: 13) bulundu. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak 1 ağırşak ile 5 tezgah
ağırlığı, 2 ezgitaşı, 6 öğütmetaşı, taş 8 nesne, çakmaktaşı 2 kesici, kemik 1 alet
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ile 1 delici, tunç 1 keski, 1 küpe ile 1 nesne ele geçti.
11. mimari tabaka çanak-çömleği önceki mimari tabakaların aksine çoğunlukla kahverengi yüzeylilerden oluşmaktadır. Iyi perdahIanmış olan 11.
mimari tabaka çanak-çömleği ağız kenarı seviyesinde yer alan sivri veya yatay
tutarnaklı ya da omurgası üzerinde çift ip delikli tutamağı bulunan çanaklar ile
içe kapanan ağızlı, ağızdan yatay ya da sivri tutamaklı ve gövdesi iri yatay tutamakIı ya da boyunlu ve küresel gövdeli çömleklerden oluşmaktadır. Kaplarda
bezerne olarak sadece kabartma tekniği görülür.
1997 döneminde gerçekleştirilen bu kazı çalışmaları sonucunda 5 yeni
mimari tabakanın daha Tepe III'te yer aldığı ve ortaya çıkartılan çanak-çömlek
ve küçük buluntulardan bu yeni 5 mimari tabakanın Ilk Tunç çağı II'ye ait olduğu anlaşıldı.

Bu dönemde açılan 325 m-.lik alanda da Tepe I'de ele geçirilen metal
eserlerin üretilmiş bulunduğu fırın ve atölyelere ait izlere yine rastlanılmadı. Bu
tür atölyelerin Tepe III'ün başka bir kesiminde bulunduğu düşüncesiyle kazılara
1998 döneminde devam edilmek üzere son verildi.
Kazı alanı koruma altına alındıktan ve 31 adeti müzelik 134 adeti etüdlük
olmak üzere toplam 165 adet pişrniş toprak, kemik, boynuz, tunç ve taştan
yapılmış eser Samsun Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildikten sonra kazı çalış
malarına son verildi.
SAMSUN-AMASYA İLLERİ YÜZEY ARAŞTIRMASI
.
Kazı çalışmaları tamalandıktan sonra daha önceki dönem kazılarında
Ikiztepe'de ele geçirilmiş bulunan arsenli bakır eserlerin imalinde kullanılmış
olan bakır ve arsenik metallerinin elde edildikleri yatakları, ergitme ocakları ile
atölyelerini saptamak amacıyla Kültür Bakanlığı'nın 23.06.1997 tarih ve 4693
sayılı izni ile Samsun ve Amasya illeri sınırları içinde geliştirilen yüzey araştır
ması 26-28 Ağustos 1997 tarihleri arasında 3 gün süre ile gerçekleştirildi.
Y üzeyaraştırmasına heyet üyesi olarak Araştırma Görevlisi Şevket Dönmez
katıldı. Bakanlık temsilcisi olarak da Samsun Müzesi araştırmacılarından
Emine Y ılmaz araştırmada görevaldı.
3 aşamalı olarak planlanan yüzeyaraştırmasının 1. aşamasında İkizepe
Kolay-Çakıralan-Ilıca-Havza güzergahı (Harita) izlenerek Köprübaşı Köyü'ne
ulaşıldı. Buradan Tavşan Dağı'nın (Resim: 18) kuzeyinde bulunan 5 km. uzunluğundaki Bakırçay Vadisi'nin kuzeyağzından güneye doğru uzanan yaklaşık
1.5 km. uzunluğundaki bir alan incelendi. Ersandık ve Aşağı Meryemdere köylerinin güneybatısında kalan bu alanda herhangi bir maden yatağına veya cüruf
yığınına rastlanmadı. Ancak, çay yatağında güneyden sel suları ile geldiği anlaşılan ve dağınık olarak görülen az sayıdaki cüruflardan analiz için örnekler
toplandı.

Yüzeyaraştırmasının 2. aşamasında İkiztepe-Bafra-19 Mayıs-Samsun
Kavak-Havza-Merzifon-Gümüşhacıköy güzergahı

(Harita) izlenerek Gümüş
Beldesi 'ne gelindi ve araştırmalar Gümüş'ün batısında yer alan İnegöl
Dağı'nda gerçekleştirildi. Ilk olarak Gümüş'ün yaklaşık 5 km. kuzeybatısında
yer alan Kartalkaya Mevkii 'ne ulaşıldı ve burada bulunan kayalıklarda küçük491

lü büyüklü madenci galerileri görüldü (Resim: 19). Sonra Gümüş'ün 20 km.
kuzeybatısında yer alan ve Büyük Alan ile Sallar köyleri arasındaki Niyaz Baba
Türbesi 'nden adını alan Niyaz Baba Mevkii incelendi. Inceleme sonucunda türbenin 10 m. kuzeydoğusundaki kayalıklarda birtakım galeriler saptandı (Resim:
20) ve bu galerilerin birisi içinden analiz için kaya parçaları alındı.
Yüzeyaraştırmasının 3. aşamasında İkiztepe-Bafra-19 Mayıs-Samsun
Kavak-Havza-Merzifon-Gümüşhacıköy-Osmancık ve Dodurga güzergahı
(Harita) izlendikten sonra Oğuzlar ilçesine ulaşıldı. Araştırmanın bu aşamasın
da ilçe sakinlerinden civarda maden yatağı veya cüruf kalıntısı bulunup bulunmadığı sorularına olumsuz cevap alındı.
Sonuç olarak, araştırılan bölge içinde araştırmanın amacına yönelik olumlu bir sonucun alınabilmesi için toplanan örneklerin analizinden sonra bir
değerlendirme yapılabileceği söylenebilir.
Sözlerime son vermeden önce İkiztepe kazı çalışmaları ile .Çevre illeri
yüzey araştırmalarını maddi ve manevi olarak destekleyen Istanbul Universitesi
ile Istanbul Universitesi Araştırma Fonu'na (Proje No 935/090597) ve Kültür
Bakanlığı'na içten teşekkürlerimi sunarım.
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1997 YILI AŞAGI VE YUKARI ANZAF URARTU
KALELERİ KAZISI
Oktay BELLİ*

1997 Yılı Van-Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 21 Temmuz-IS Eylül
1997 tarihleri arasında devam etmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmalarına bilim kurulu üyesi olarak Erzurum Atatürk Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr.
Alpaslan CeylanvHeidelberg Universitesi Institut Vor-und Frühgeschichte'den
Dr. Uwe Müller, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Van Bölgesi
Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'nden okutman Erkan Konyar. Kütahya Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde okutman Nevin Ulusoy, Istanbul
Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencilerindenJale Şahin,
Olcay Zengin, Pınar Güngör, ve Oğuz Yoğurtçuoğlu katılmışlardır. Ayrıca kazı
ya Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi ve Van Yüzüncü Yıl Universitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden toplam 16 stajyer öğrenci katılımştırı. Bakanlık temsilciliği görevini ise Mersin Müzesi asi stanıarından Yaşar Unlü yapmıştır. Çok yoğun bir çalışma ortamı içinde kazının
sorunlarına örnek bir yaklaşımla eğilen ve büyük bir özveriyle çalışan değerli
meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerime bir kez daha teşekkür ederim.
Yukarı Arızaf Kalesi'nde kazı ve onarım çalışmalarımız, her yılolduğu gibi Anıtlar ve Muzeler Ge~el Müdürlüğü, Istanbul Universitesi RektörlüğüAraş
tırma Fonu>, Van il üzel Idare Müdürlüğü'nün maddi katkılarıyla gerçekleştiril
miştir. Sağlanan maddi katkılarındandolayı sözünü ettiğimiz kurumların değer
li yöneticilerine en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca kazımızı maddi yönden
destekleyen Van Vakfı ve YaşatA.Ş. adına Mimar Sayın H.Yaşat Manav'a içtenlikle teşekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak görmekteyim.
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YUKARI ANZAF KALESİ
Urartu başkenti Tuşpa'nın (Van Kalesi) II km. kuzeydoğusunda yer alan
Anzaf Kalesi, bugünkü Van-Iran modern kara ve demiryolunun hemen
güneyinde bulunmaktadır (Harita: 1). Kral Menua (M.O. 810-786) tarafından
çevresindeki geniş ve verimli topraklarda yapılan tarımdan elde edilen ürünleri
depolamak için kurulan Yukarı Anzaf Kalesi, güneyinde bulunan ve çevresi kalın bir duvar ile çevrelenen Aşağı Kent ile birlikte 200.000 m 2 den fazla bir alana yayılmaktadır (Çizim: 1). Yukarı Anzaf Kalesi kurulduğu tarihten yıkılışına
kadar geçen 200 yıllık bir süre boyunca kale içinde yapılan çeşitli dönemlere ait
yapılarıyla, Urartu mimarisinin geçirmiş olduğu gelişim evrelerini tüm canlılı
ğı ile göz önüne sermektedir. Bu yüzden 1997 yılı kazı çalışmalarımızı, Yukarı Anzaf Kalesi'ndeki çeşitli mimari yapıları ortaya çıkarmak amacıyla daha çok
Yukarı

yoğunlaştırdık.

ÇALIŞMA ALANLARI
Güneybatıda 3

ve 4 No 'lu Depo

Yapıları

1997 yıl ında yapıl<ın kazı çalışmalarının çok büyük bir kısmı, kalenin basur duvarlarinabitişikolarak yapılan ve anıtsal bir görünüme sahip olan depo yapılarında sürdürülmüştür (Çizim: 2). Kalenin kuzey kapı girişinin hemen
batısında yer alan ve güneybatı depo yapıları olarak isimlendirilen 1 ve 2 no'lu
odalar, i 995 yılı kazılarında ortaya çıkanlmıştıe. 2 no'lu odanın hemen bitişiğin
de, yani kuzeyinde yeralan ve 3 no'lu yapı olarak isimlendirdiğimiz depo yapısı, 17 m. uzunluğunda ve yaklaşık olarak 10 m. genişliğindedir (Çizim: 3). OLdukça anıtsal bir görünüme-sahip olan bu odanın batı duvarı, doğuda yükselen
birden çok katlı yapıların batı yönüne doğru yıkılması ve şiddetli bir şekilde akması ile temellerine varıncaya değin tahrip olmuştur. Bu şiddetli tahribattan,
odanın tabanı da büyükölçüde etkilerımiştir-(Resim: 1). Sıkıştırılmış kilden büyük bir özenle yapılan odanın en az tahrip olan kısmı, oldukça iri taşlardan
kyklopik olarak yapılandoğu duvarıdır (Resim: 2). Duvarda kullanılan büyük
taşların yalnızca dış yüzleri kabaca işlenmiştir. Taşların arasında birleştirici
malzeme olarak kil kullanılmıştır. Duvarın sıvalı ve beyaz badanalı olduğu anlaşılmaktadır. Ortalama 7-8 sıra taş dizisinden oluşan doğu duvarı, şu anda 22.20 m. yüksekliğindedir(Çizim: 4). Bu yüzden duvarın, diğer odaların duvarları gibi ilk yapıldığı sırada en çok 2.5 m. yüksekliğinde olduğu sanılmaktadır
Bu anıtsal odayı güneyinde ve kuzeyinde yer alan dikdörtgen biçimli depo odalarından ortalama 3.80 m. kalınlığında ve 1.5- 2 m. yüksekliğinde ara duvarlar ayırmaktadır. Adayı güneydeki 2 no'lu yapıdan ayıran ara duvarın çok daha yüksek ve anıtsalolduğu görülmektedir (Çizim: 5). Kalın ve yüksek ara duvarların da gösterdiği gibi, odaların iki katlı olduğu anlaşılmaktadır. Yanındaki
diğer depo odalarında olduğu gibi, bodrum katını oluşturan bu odaya da üstten
tı

(3)
(4)

O.Beııi," 1995 Yılı Aşağı

ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı" ,XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı
I, 1996,382-387
Mimari yapıların planlarını büyük bir başarı ile çizen okutman Erkan Konyar'a değerli katkılarından
dolayı bir kez daha teşekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak görmekteyim.
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girilmiş olmalıydı. Zira yan duvarlar üzerinde herhangi bir kapı girişine rastlanılmamıştır. Taşların işçiliği ve duvar inşa tekniği, M.O. 9. yüzyılın sonunda
diğer yapılar ile birlikte planlanarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Ne yazık ki kazı
sırasında bu odanın işlevini saptayacak en küçük bir buluntuya rastlanılrnamış
tır. Ancak kuzeyinde ve güneyinde yer alan diğer depo odaları gibi, bu odanın
da depo olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Bu anıtsal yapının doğu duvarının 2.5 m. doğusunda ise M.Ö. 7. yüzyılda

inşa edilen ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan teras duvarları bulunmaktadır. Teras duvarının inşa tekniği, bu odanın güneyindeki ı ve 2 no'lu yapıların
da doğusunda bulunan teras duvarının benzerini oluşturmaktadır. Teras duvarlarının, MD. 7. yüzyılda Van bölgesinde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda yapıldığı anlaşılmaktadır. Depremin izleri, kuzey kapısında ve diğer yapılarda da açık bir şekilde görülmektedir. Teras duvarlarında kullanılan kalker
taşlar, depo odalarında kullanılan kalker taşlara kıyasla çok daha küçüktür. Ortalama ı 1.5 m. yüksekliğindeki teras duvarları da, yine doğuda yükselen birden çok katlı yapıların batı yönüne doğru şiddetli bir şekilde yıkılıp akması yüzünden tahrip olmuştur. Tonlarca ağırlıktaki taş ve toprağın yaptığı basınç yüzünden batı yönüne doğru eğilen duvarların üzerindeki taşların birkaç sırası da
yıkılmıştır. Bu yüzden teras duvarının ilk yapıldığı sıradaki yüksekliğinin 2 m.
nin üzerinde olduğu sanılmaktadır.

-

3 no'lu depo yapısının hemen kuzeyinde yer alan bir başka depo yapısını,
4 no'lu depo yapısı olarak adlandırdık. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 no'lu
odanın diğer depo yapılarından daha farklı bir plan gösterdiği saptanmıştır. Bu
odanın güneyinde yer alan ı, :?: ve 3 no'lu odalardan ayrılan en önemli özelliği,
odanın hemen doğusunda M.O.7. yüzyılda inşa edilen herhangi bir teras duvarının bulunmamış olmasıdır. Dolayısıyla M.0.9. yüzyılda inşa edildiği şekliyle
özgün mimarisini günümüze değin hala korumaktadır. Ancak doğuda kalenin
akropo1ünde yükselen birden çok katlı yapıların yıkılarak batı yönüne doğru
şiddetli bir şekilde akmasıyla, diğer odalarda olduğu gibi bu odanın doğu duvarı da büyük ölçüde yıkılarak tahrip olmuştur. Oyle ki doğu duvarının iri taşlar
dan yapılan temel kısımları günümüze kadar ancak bir sıra halinde korunagelmiştir. Y ıkılan iri kalker taşların yerinde, 1- ı .5 m. kalınlığında bir kül ve kömür
tabakasının olduğu görülmektedir. Ayrıca bu odanın üzerinde yıkıntı toprak yı
ğınının 3 m. kadar olması, yapılan kazı çalışmalarını oldukça zorlaştırmıştır.
Bu yüzden odanın kuzey duvarı henüz bulunamamıştır. Bu odayı da güneydeki
3 no'lu odadan 3.80 m. kalınlığındaki bir ara duvar ayırmaktadır. Ara duvarın
fazla yüksek olmadığı görülmektedir (Çizim: 6). Bu odanın şimdilik 15 m.
uzunluğunda bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Odanın genişliği ise 5.5 m. dir. Bu
haliyle 4 no'lu oda, bugüne kadar ortaya çıkarılan 5 depo odasının en dar olanı
nı oluşturmaktadır. Odanın tabanı, diğer odaların tabanıarı gibi, büyük bir özenle sıkıştırılmış kilden yapılmıştır.
Bu odanın plan yönünden bir başka ilginç özelliği ise üç tarafı taş duvarla örülen odanın güneybatı köşesinin apsisli bir şekilde yapılmış olmasıdır
(Resim: 3). Çok büyük bir olasılıkla şimdilik ortaya çıkarılamayan kuzeybatı
köşesinin de aynı şekilde apsisli olması gerekmektedir. Tamamen erken dönem
Urartu mimarisini yansıtan bu tür bir odanın plan yönünden benzerine şimdiye
kadar Aşağı ve Yukarı Anzaf Kalesi'nde rastlanılmadığı gibi, diğer Urartu kalelerinde de rastlanılmamıştır.
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Dikdörtgen biçimli bu odanın içinde çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş
hayvanlara ait kemik bulunmuştur.Ayrıca odanın içinde bulunan tandır ve ocak
kalıntıları, büyük ölçüde tahrip olmuştur. Ocak ve tandır kalıntıları, ilginç plana sahip odanın mutfak ve servis odası olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 1998 y ılında bu odada devam ettirilecek kazı çalışmalarıyla , hem odanın
kuzey duvarı ortaya çıkarılacak, hem de diğer yapılar ile nasıl bir bağlantı içinde olduğu araştırılacaktır.
Kuzeybatıdaki

At

Ahırı

Kalenin kuzeybatısında ve 5 no'lu depo yapısının 60 m. doğusunda yapmış olduğumuz çalışmalarda, yangından aşırı bir şekilde tahrip olan küçük bir
ahır ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda 5x5 m. ölçülerinde yan yana açılan iki açma
birleştirilerekgenişletilmiş ve 7x 19 m. büyüklüğünde bir açma oluşturulmuştur
(Çizim: 7). Bu açmanın güneydoğu köşesinde iki at iskeleti ortaya çıkarılmıştır
(Resim: 4-5). Küçük bir ahır olduğu anlaşılan buradaki yapinın içinde bulunan
ot, saman ve ahşap malzemenin aşırı bir şekilde yanması sonucunda, 1.5 m. kalınlığında bir kül tabakası oluşmuştur. Çıkan bu yangın sonucunda at iskeletleri de aşırı bir şekilde tahrip olmuştur (Resim: 6). Atların kalenin ıskitler tarafın
dan tahrip edilişi sırasında ahırda bağlı olduğu, çıkan yangından kaçamadığı ve
dumandan boğularak öldükleri sanılmaktadır (Çizim: 8). Yukarı Anzaf Kalesi'nde 1994 ve 1995 yılı kazı dönemlerinde, kuzey kapı avlusu, teras ve depo
yapılarında toplam olarak452 adet küçükbaş ve 81 adet büyükbaş hayvan iskeleti ortaya çıkarılmışsa da, ilk defa at iskeletlerine rastlanılmaktadır>. Hayvanbilim uzmanları tarafından at iskeletleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda,

bunların

türleri ve özellikleri saptanacaktır.
Buradaki yapılarınbatı bölümü, arazinin dik ve eğimli olması yüzünden
tahrip olmuştur. Ancak yapıların taban döşemesi konusunda ayrıntılı bilgi edinilmiştir. Orneğin kuzey-güney doğrultusunda 15 m. uzunluğunda ve 4 m. genişliğindeki taban döşemesinin kerpiç bloklar ile kaplandığı görülmüştür. Genellikle 35x50 cm. ölçülerinde ve 15 cm. kalınlığında olan kerpiç blokların
anakayaya kadar indiği ve çok sağlam bir taban döşemesini oluşturduğu anlaşılmaktadır (Resim: 7). Bu sağlam taban döşemesini güçlendirmek, akıp gitmesini önlemek ve depremlerden etkilenmemesini sağlamak için de yanına çakıl,
kaba mıcır ve küçük taşlardan oluşan bir başka dolgu malzemesi konulmuştur.
Oldukça ilginç yapı malzemesi ve taban döşemesi, Urartu mimarisini zenginleş
tirmektedir. Aynı büyüklük ve kalınlığa sahip kerpiç bloklara, Urartu Krallı
ğı'nın başkenti Van Kaleslsve Aşağı Anzaf Kalesi'nin kuzey terasındaki taban
döşemesinde de rastlanılmışıır? Urartu Krallığı'nın daha geç dönemine ait mimarlık anıtlarındakuHanılankerpiç blokların küçüldüğü görülmektedir, 1998
yılında devam ettirilecekkazi çalışmalarıyla,çok sağlam bir şekildedöşenentaban blokajınınçevresindehangi tür yapıların yer aldığı araştırılacaktır.
(5)

O. Belli, " 1995 Y ılı Aşağı veYukarı AnzafUrartu Kaleleri Kazısı", XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı
/ ,1996,384
. '
A. Erzen, " Çavuştepe Yukarı Kale ve Toprakkale 1976 Dönemi Kazıları ", Anadolu Araştırmaları
4-5,1976-77, res.14
O. Belli, " 1994 Yılı Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı ", XVI/Kazı Sonuçları Toplantısı
/,1995,382

(6)
(7)
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Ayrıca at ahırının 30-35 m. kadar doğusunda ve kuzey sur duvarlarına yakm olarak, 3x5 m. büyüklüğünde iki adet açma açılmıştır. Açmış olduğumuz
her iki açmanın temel amacı, bu kesimde hangi tür yapıların yer alıp almadığı
nın öğrenilmesine yönelik olmuştur. Ancak bu açmalarda 2.30 m. derinliğinde
ana toprağa kadar inilmesine karşın, herhangi bir mimari yapıya rastlanılma
mıştır.

Teras

Yapıları

Yukarı Anzaf Kalesi'nin batı yönüne doğru dik ve eğimli olan kuzeybatı
bölümü, teraslar halinde düzenlenmiştir. Bu kesimde yer alan ve birden çok katlı olduğu düşünülen yapıların batı yönüne doğru kaymaması ve sağlam bir zemin elde edilmesi için, teraslar yapılmıştır. Terasın 33 m. uzunluğunda ve 2 m.
genişliğinde olan kuzey duvarı tümüyle ortaya çıkarılmıştır. Terasın güney yönüne doğru devam eden batı duvarının ise ancak 16 m.lik bölümü açığa çıkarıl
mıştır. Doğu yönüne doğru uzayan kuzey duvarının kalenin akropolünde yer aldığı anlaşılan saray gibi görkemli yapıların duvarlarıyla birleştiği sanılmaktadır.
Dış yüzleri kabaca düzeltilen iri kalker taşlardan yapılan ve ortalama 1-1.5 m.
yüksekliğindeki teras duvarlarının üzerinde kerpiç duvarların yükselmiş olduğu
anlaşılmaktadır. Ancak kuzeydeki teras duvarlarının üzerinde bulunan kerpiç
duvarlarınm tümüyle yıkılarak tahrip olduğu görülmektedir (Resim: 8). Yer yer
anakaya üzerine inşa edilen ortalama 1.5 m. yüksekliğindeki batı duvarının
üzerinde ise az da olsa kerpiç duvarlar bulunmaktadır. Taş ve kerpiç duvarların
sıvalı ve beyaz kireç ile badanalı olduğu saptanmıştır. Kalenin tahribi sırasında
çıkan şiddetli yangm sonucunda, kerpiç duvarların bazı kısımlarının yanarak
tuğlalaştığı ve kırmızı bir renge dörıüştüğü gözlemlenmektedir. Kalenin akropoIünde yükselen birden çok katlı yapıların batı yönüne doğru şiddetli bir şekil
de kayması sonucunda, batı teras duvarlarının bazı kısımlarının temellerine varıncaya kadar tahrip olduğu görülmektedir. Bu yıkılma ve kayma sonucunda,
doğudaki yapılardan aşağıya doğru sürüklenen pithos parçaları ve keramikten
yapılan yuvarlak kesith kırık künkler dikkati çekmektedir. Ele geçirilen buluntular, doğuda bulunan yapıların mutfak ve depo gibi yapılar olabileceğini göstermektedir. Nitekim pithos parçalarından biri üzerinde bulunan ve bu küpün 5
(akarki) ölçek aldığını bildiren çivi yazısı da ,bu fikrimizi doğrulamaktadır. Pithos parçası üzerindeki çivi yazısı, Yukarı Anzaf Kalesi'nde bulunan ilk çivi yazılı pithos parçasını oluşturmaktadır. Gerek teras duvarlarında kullanılan taşla
rm büyüklüğü ve duvar inşa tekniği, gerekse ortaya çıkarılan )<eramik parçaları, teras duvarlarının ve bunun üzerinde bulunan yapıların M.O. 7. yüzyılda yapıldığını kanıtlamaktadır. 1998 yılında sürdürülecek kazı çalışmalarıyla, güney
yönüne doğru devam eden teras duvarınm tümüyle ortaya çıkarılması planlanmaktadır.

Depo ve Mutfak Yap~ları
Kuzey ve batı yönüne doğru devam eden ve bir köşe yapan teras duvarlarmın hemen doğusunda yapıtan çalışmalar sonucunda, oldukça ilginç yapı topluluğu ortaya çıkarılmıştır. Onceleri 6x8 m. büyüklüğünde açmış olduğumuz
açma, daha sonra ortaya çıkarılan mimari yapıların önemi ve bu yapıların işle
vinin kesin olarak saptanması yüzünden 9x13 m. ye büyütülmüştür. Yapılan ka511

zı çalışmaları sonucunda hem bu yapının, hemde bu yapının çevresinde yer
yapı topluluğunun işlevi konusunda kesin bir bilgi edinilmiştir. Büyük bir
yapıya ait olduğu anlaşılan bu odanın güneyini, doğu-batı doğrultusunda uzanan bir ara odanın ikiye ayırdığı anlaşılmaktadır. Duvarın güneyinde kalan ve
daha büyük olduğu anlaşılan oda ve odalar topluluğu, 1998 yılı çalışmalarında
ortaya çıkarılacaktır. Ortalama olarak 5.80 m. uzunluğunda ve 1.60 m. genişli
ğinde olan bu duvar, fazla büyük olmayan kalker taşlardan yapılmıştır. Dış yüzleri kabaca düzeltilen kalker taşların üzerinde kerpiç duvarların yükseldiği anlaşılmaktadır. Duvarın doğu ucu 2 m. yüksekliğindeyse de, batı ucunun kademeli olarak alçaldığı ve 50-60 cm.ye indiği görülmektedir. Çok büyük bir olasılıkla bu duvarın mutfak ve depo olarak kullanılan ve oldukça büyük olan odayı ikiye böldüğü ve ikinci katı taşıdığı sanılmaktadır. Ara duvarın kuzey yüzüne bitişik olarak iki tandır ve bir pithos, odanın orta kısımına da iki adet tandır
yapılmıştır (Resim: 9). Her dört tandırın da aşırı bir şekilde tahrip olduğu görülmektedir. Hatta odanın ortasında bulunan tandırlardan ikisi, batı yönüne doğru
yıkılan yapıların taş ve toprağının yaptığı basınç yüzünden batı yönüne doğru
yan yatmıştır. Şimdilik ortaya çıkarılan 4 tandır, pithos parçaları, mutfak kapları, bazalttan yapılmış ezgi ve öğütme taşları, bu odanın mutfak ve depo olarak
kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca ara duvarın kuzeybatı ucuna ve odanın tabanına 60x80 cm. büyüklüğünde ve ortalama 50 cm. derinliğinde bir hububat
çukuru açılmıştır. Dikdörtgen bir biçime sahip olan hububat çukurunun kenarları taştan, tabanı ise sıkıştırılmış kilden yapılmıştır (Resim: 10). Hububat çukurunun üstünün ise düz bir tahta ile kapatıldığı sanılmaktadır. Çukurun içinde
ve çevresinde büyük miktarda karbonlaşmış hububat taneleri bulunmuştur. Botanistler tarafından hububat taneleri üzerinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, bunların az bir kısmının yabani nohut (Cicer Anatolicum) ve çok büyük
bir kısmının ise mercimek (Lens Culinaris) olduğu anlaşılmıştıre (Resim: 11,12).
Nohut ve mercimekler, Van bölgesinde ekilen nohut ve mercimeklerin şimdilik
ilk ve en eski örneklerini oluşturmaktadır. Tıpkı Çavuştepe ve Karrnir- Blur
kazılarında olduğu gibi, bakliyat türleri tarlalardaki ekinleriri eylül ayı içinde
hasat edilip depolara konulduktan sonra, kalenin M.0.7.yüzyılın sonu veya
6.yüzyılın başında ıskitler tarafından tahrip edildiğini göstermektedir. Kalenin
tahribi sırasında üzümlerin ise henüz olgunlaşıp şaraba dönüştürülmediği ve
büyük küplere konulmadığı anlaşılmaktadır.

alan

Mutfak ve depo olarak kullanılan bu odanın tabanının yer yer sal taşları
ve sıkıştırılmış kilden yapıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca hububat çukurunun kuzeybatısında küçük yumrular halinde mavi, sarı (Limonit), beyaz ve kırmızı
(Hernatit) toz boya parçalarına da rastlanılmıştır (Resim: 13,14,15,16). Bilindiği gibi bu tür boyalar, tapınak, saray ve diğer odaların duvarlarında yer alan
resim ve bitkisel motiflerin boyanmasında yaygın olarak kullanılmaktaydı. Ortaya çıkardığımız bir gelincik (Mustella sp) iskeleti ise, Yukarı Anzaf Kalesi'nde
bulunan ikinci gelincik iskeletini oluşturrnaktadır", Odanın içinde bulunan kalın
bir kül ve kömür tabakası, kalenin tahribi sırasında bu odanın da çıkan yangın
dan etkilenerek aşırı bir şekilde yandığını göstermektedir. Ortaya çıkarılan çok
sandaki kırık keramik parçası, mutfak ve depo olarak kullanılan bu odanın
M.O. 7. yüzyılda yapıldığını kanıtlamaktadır. Oldukça büyük olduğu anlaşılan
(8)
(9)

H.Davis, Flara af Turkey; 3, 270, 327
..
Biyoloji Bölümü uzmanlarından Sayın Oya Ozuluğ'a
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yardımlarından dolayı

çok

teşekkür

ederim.

bu odanın güney ve doğu
ortaya çıkarılacaktır.
Yukarı

böıümleri,

Anzaf Kalesi'nde

1998

yılında yapılacak kazı çalışmalarıyla

Yapılan Onarım Çalışmaları

Yukarı Anzaf Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarının yanı sıra, ortaya
çıkarılan taş duvarlarda onarım çalışmaları da yapılmıştır. Aslına uygun olarak
kendi özgün malzemesiyle onarılan duvarlar, yörenin deneyimli ve başarılı taş
çı ustaları tarafından gerçekleştirilmiştir. 1997 yılı çalışmalarında, kalede iki

yerde büyük onarım yapılmıştır.
1- 1991 yılı kazı çalışmalarında orta çıkarılan ve 1992-1993 yıllarında da
büyük ölçüde onarılan Tanrı Haldi'ye ait tapınağın güneyini sınırlayan ve anıt
sal bir görünüme sahip olan taş duvarlar, ne yazık ki 1995 yılında yıldırım düş
mesi sonucunda yıkılmıştı. Y ıkılan duvarın taşları özgün biçimine göre kuru duvar tekniğiyle yeniden ördürülmüş ve duvar eski halini almıştır. Ortalama 2 m.
yüksekliğe sahip olan taş duvarlar, o dönemdeki anıtsal Urartu duvarlarının niteliği hakkında canlı bir bilgi vermektedir.
2- Kalenin kuzey ve güney kapılarını koruyan büyük kulenin batısında
yer alan ve M.O.7. yüzyılda yapılan teras duvarları, kalenin yıkımı sırasında doğuda akropolde yükselen birden çok katlı yapıların batı yönüne doğru şiddetli
bir şekilde yıkılarak kayması sonucunda tahrip olmuştur. Kuzey-güney doğrul
tusunda uzanan ve büyük ölçüde tahrip olan bu duvarlar, hem çok çirkin bir görünüm sergilemekte, hem de her geçen yıl biraz daha yıkılarak yok olmaktaydı.
Tahrip olan taş duvarların yerine aynı taşlardan kuru duvar tekniğiyle yeniden
duvar örülmüştür. Ortalama 2-2.5 m. yüksekliğinde ve 7-8 m. genişliğinde örülen bu duvar, eski teras duvarı ile büyük bir uyum sağlamıştır. Onarılan taş duvarlar hem kalenin eski durumu hakkında somut ve canlı bir görüntü vermiş,
hem de 2700 yıllık bir geçmişe sahip olan mimarlık anıtının gelecek kuşaklara
daha sağlam bir şekilde bırakılmasını sağlamıştır.
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Çizim 3: 3 no'lu depo yapısı
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Çizim 4: 3 no'lu depo yapısının doğu duvarı
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Çizim 5: 3 no'lu depo

yapısının

güneyara

duvarının kesiti

YUKARI ANZAF KALESİ
D4 YAPıSı AA KESITI

Çizim 6: 4 no'lu depo

yapısının

güneyara duvarının kesiti
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Resim 1: 3 no'lu depo yapısı, kuzeyden

Resim 2:3 no'lu depo yapısının doğu duvarı

Resim 3: 4 no 'lu depo yapısı, kuzeyden
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Resim 4: 1 no'lu at iskeleti

Resim 5: 2 no'lu at iskeleti

Resim 6: Yanan ahırdaki kül

tabakası
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Resim 7: Kerpiç bloklardan yapılmış taban döşemesi

Resim 8: Yıkılan kerpiç duvarlar

Resim 9: Mutfak odasındaki tandırlar
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Resim 10: Mutfağın tabanına yapılan hububat çukuru

Resim 11: Hububat çukurunda bulunan karbonlaşmış mercimek taneleri

r

2 C'1l

1

2
Resim 12:Hububat çukurunda bulunan karbonlaşmış nohut taneleri
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Resim 13:Beyaz toz boya

Resim

15:Sarı

parçaları

(limonit) toz boya

Resim 14:Mavi toz boya

parçaları

Resim

. 525

16:Kırmızı

parçaları

(hernatit) toz boya

parçaları

VAN-AYANIS URARTU KALESİ KAZıLARı, 1997
Altan ÇİLİNGİROGLU*
Haluk SAGLAMTİMUR

Van-Ayanis Urartu Kalesi kazıları Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu başkanlı
lTemmuz-18 Ağustos 1997 tarihleri arasında yürütüldü. Kazı ekibi kazı
başkanı dışında Ege Universitesi'nden Yard.Doç.Dr. Zafer Derin, Oğr. Gör. Haluk Sağlamtimur, Arş. Gör. Özlem Çevik,A.B.D Boston Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü'nden Prof.Dr.Paul Zimansky, New York, Stony Brook Üniversitesi'nden Prof.Dr. Elizabeth E. Zimansky'den oluşmuştur. Her üç üniversiteden
toplam 16 lisans ve yüksek lisans öğrencisi kazıya katılarak çeşitli sektörlerde
çalışmışlardır.A.B.D' den Lewis Sommers manyotometre araştırmalarını yürütmüştür. Istanbul Merkez Konservasyon Laboratuvarı'ndan Mine Unsal kazımı
za katılarak ortaya çıkarılan demir ve bronz eserlerin ön restorasyonunu gerçekleştirmiştir. 1997 sezonunda Istanbul Arkeoloji Müzesi'ndenAli Onder Bakanlık Temsilcisi görevini yürütmüştür.
Ayanis Urartu Kalesi'nde 1997 yılında yapılan kazılar aşağıdaki alanlarda
ğında

gerçekleştirilmiştir.

V No.lu Alan: (Resim: 1; Çizim :1)
1996 yılı çalışmalarımızda bir kısmını ortaya çıkardığımız ve "IV no.lu
mekan" olarak adlandırılan mekanın batı ve kuzey duvarı ve bu mekanın komşu mekanlarla bağlantısını anlamak amacıyla "IV no.lu mekanın" batısında çalışmalara devam edilmiştir. Bu alanda yapının üst katından geldiği kesinleşen
kerpiç bloklar açığa çıkartıldı. Açmanın kuzeybatı köşesinde, düşük kerpiçlerin
arasında ve mekanın içine akmış durumda bulunan çok miktarda tohumun bulunuşu açıklanamamıştır. Bu tohumların bölgede hala yetiştirilen yabani bir tür
buğdayolduğu belirlenmiştir.

Daha sonraki çalışmalar ile C35b plankaresinde, açmanın güney kesitine
paralel başka bir duvara ait olabilecek bir iz saptandı. Çalışmalarımızı, IV no.lu

"'

Prof.Dr. Altan ÇİLİNGİROGLU, Ege Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim
pal], ıZMIR, e-mail: altants'edebiyat.egc.edu.tr
..
Oğr.Gör, Haluk SAGLAMTIMUR, Ege Universitesi Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Ana Bilim
Dalı, ıZMIR, e-mail: haluk@edebiyat.ege.edu.tr
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mekanın güney duvarının batıya
saptanmasına yönelik olarak bu

ve doğu duvarlarının kuzeye doğru devamının
alana yönlendirildik. Bu amaç doğrultusunda
her iki duvara paralelolarak uzanan, yaklaşık 2 m. genişliğe sahip koridor açıl
dı. Bu alanda yangın geçirmiş düşük kerpiç ve ahşaplardan oluşan bir yıkıntı temizlendikten sonra, tabana yakın bir seviyede duvara dik, iri iki blok taştan oluşan basamak şeklinde taş duvara rastlanıldı. Bu arada güney duvar yaklaşık Im.
kadar daha devam ettikten sonra, yerini sıvalı ve farklı bir evreye ait olabilecek
bir duvara bıraktı. Sıvalı duvar 2 m. devam ettikten sonra bitmektedir. Daha önceki yıllardan bilinen ve kapı girişinin altından kale dışına çıkan kanalın bu bölümdeki kısmı temizlenerek açığa çıkartıldı.
IV no.lu mekanın güney duvarını ortaya çıkarma çalışmalarımız sürdürtı
lürken, mekanın zeminini bulmaya yönelik temizlik çalışmalarımız da devam
etmiştir. Bu mekanın tabanı, kısmen anakaya da kullanılarak, batıya doğru az
bir eğimle yükselmektedir. Bu çalışmalar sırasında mekanın ortasında, C3Sa ve
C3Sb plankarelerinin birleştiği yerde -22.10 m. seviyesinde, çapı 1 m.den daha
fazla olan bronz bir kalkan bulundu. Taban üzerine düşmüş bulunan kalkan, biri tam merkezde büyük, diğer ikisi yanlarda daha küçük olmak üzere üç tutamağa sahiptir. Kalkanın ön yüzünde Argişti oğlu Rusa tarafından Tanrı Haldi'ye ithaf edildiğini belirten çivi yazısıyla yazılmış iki sıra yazı vardır.
VI No.lu Alan (Resim: 2; Çizim: 2)

Vl.no.lu alan çalışmalarına daha önce ortaya çıkartılan S.no.lu payenin etrafının açılmasıyla başlandı. Kazılara 1996 yılında, daha iyi anlaşılabilmesi için
C26b ve D27 a plankarelerinde -1.65 m. seviyesinde bırakılan Ortaçağ duvarlarının kaldırılmasıyla devam edildi. Ortaçağ duvarlarının hem altından dağınık
durumda çok sayıda demir mızrak ve demir ok ucu ele geçti. Bu alanının temizliği sırasında, doğu taraftaki mavi sıvalı duvarın tabana yakın olan bölümlerinin, kahverengi ve krem renklerinin çoğunlukla kullanıldığı şua motifli duvar
bezemesiyle süslü olduğu görüldü. Bu tür duvar bezemesi Vl.no.lu alanda ilk
defa karşımıza çıkmaktadır. Bu duvar bezemesinin altından ortaya çıkartılan
düz mavi sıvalar ise, bezemeli sıva parçalarının duvarın daha üst kısımlarından
düştüğünü göstermektedir. Bu alandaki buluntuların kaldırılmasından sonra, taban üzerine düşmüş ve -4.30 m. seviyesinde, çapı 1m. olan ve üzeri arslan ve
boğa tasvirleriyle süslü bronz bir kalkan ortaya çıkarıldı (Resim: 3,4; Çizim: 3,4).
Kalkanın ortasında perçinler ile aplike edilmiş bir arslan başı bulundu. 5.1 kg
ağırlığındaki bu arslan başına ait dışı kireç taşından, ortası siyah sert taştan yapılmış iki adet göz ele geçti. Ortalarında arslan başı bulunan kalkanlar, çeşitli
Asur yazılı kaynaklarından ve Korsabad kabartmasından bilinmekte idi. Bu kabartma üzerinde betimlenen Musaşir Tapınağı'nın duvarları bu tür aslan başlı
kalkanlar ile süslüdür. Kalkanın ön yüzünde Argişti oğlu Rusa (ll. Rusa) tarafından Tanrı Haldi'ye adandığını gösteren çivi yazısıyla yazılmış iki sıra yazı
vardır. Urartu sanatı için yeni bir buluntu olan kalkan ve aslan başı onarılarak
Van Müzesi'ne taşınmıştır. Kalkanın düştüğü yerin hemen güney tarafında, tapınak duvarında kalkanla birlikte asılı olduğunu düşündüğümüz bir sadak ve iş
levini tam anlayamadığımız kemik bir obje bulundu. Bulunan sadağın içi tohumla doluydu. Bu uygulamanın dinsel bir tören ile ilgili olması gerekmektedir.
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5. no.lu payenin batısındaki çalışmalarla, daha sonra tapınak olduğunu
anladığımız yapının kuzeydoğu rizalitine ait 1.5 m. yüksekliğindeki kerpiç duvar açığa çıkartıldı. Kerpiç duvar üç sıra halinde düzenlenen bazalt taş temeller
üzerindedir. Kerpiç duvarla bazalt duvarın birleştiği yerde bulunan beyaz sıva,
tapınağın kerpiç duvarlarının beyaz badana ile boyandığını göstermektedir. Sı
vanın bir yangından sonra yeniden yapıldığı tahmin edilmektedir.
Tapınağın ön cephesini bulmak için çalışmalarımızı D26a, D26b, E26a,
kısmen de olsa E26d plankaresinde yoğunlaştırdık. -2.76 m. seviyede,
tapınağın ön cephesini süsleyen yazıtlı ilk bazalt blok sırası ortya çıkarıldı.Yazı
lı bazalt blok 1.85 m. sonra, her biri 0.17 m. olan iki kademe yapmakta ve bütün
Urartu tapınaklarında olduğu gibi kademeli bir girişi oluşturmaktadır. Birinci sı
ra yazıt bloklarının altındaki ikinci sıra yazıtlı bloklar 2.23 m. uzunluğundadır.
Yazıtlı bloklar kademeli girişin her iki tarafında ve cellaya giden koridorun hir
iki yan yüzünde de vardır. Yazıtların toplam uzunluğu 16 m.dir. Yazıtın içeriği
tam anlamı ile çözülememiş olsa da; tapınağın bir "susi" tapınağı olduğu ve Tanrı Haldi için inşa edildiği okunabilmiştir. Yazıtta Kral Rusa'nın Hate, Muşki ve
Asur ülkelerinden esirler aldığı ve bunlar için Ayanis Kalesi'nin etrafında bir
kent, bağ ve bahçeler inşa ettiği yazılıdır. Yazıttan elde edilecek yeni bilgilerin
Urartu'nun karanlıkta kalan son yıllarına ışık tutacağı kesindir (Resim: 5).

E26b ve

Tapınağın batıya bakan ana cephesi önündeki çalışmalar Tanrı Haldi'ye ithaf
edilmiş 4 adet büyük boyutlu çivilerin bulunmasını sağladı (Resim: 6). Birbirine yakın seviyelerde bulunan bu çivilerin mantar biçimli baş kısmı bronzdan, uç kısmı
demirden yapılmıştır. Yaklaşık uzunlukları 50-55 cm. olan bu çivilerin demir olan
uç kısmı dörtgen kesite sahiptir. Çivilerin tapınağın ön cephesini süslediği kesindir.
Tapınak

koridorunun hemen önünde

güneybatı, kuzeydoğu yönünde

ve ta-

pınak koridorunun eşik taşının üzerine uzanmış,I .70 m. uzunluğunda 0.25 m.
genişliğinde, üzeri 56 adet rozetle süslü bronz bir plaka ortaya çıkartıldı. Güneybatı ucu tapınak koridorunun dışında olan bu plakanın, kuzeydoğu köşesi tapınağın koridor yazıtına yaslanmıştır. Bronz plakanın doğusunda -4.0 m. seviyede iki adet bronz çivi ve üzerine kazıma olarak Tanrı Haldi motifinin işlen
miş olduğu bezemeli alabaster taş parçası (Resim: 7) Urartu sanatında çok ender görülen eserler arasındadır. Plakanın hemen altında üç adet taş halka ve içlerinde bronz çivisi de olan duvar süsleme halkaları ele geçti. Tapınağın cellasına giden koridorun tabanı, 0.15 m. kalınlığında ve dört parçadan oluşan yeşil
renkli alabasterden yapılmıştır.

D27a plankarede ortaya çıkarılan arslan başlı kalkanın kaldırılmasından
sonra tapınağın temel sistemini öğrenmek için, tapınak kuzey duvarının kenarın
da 3.0x1.20 m. boyutlarında bir sondaj açıldı. Tabandan 1.50 m. aşağıda -5.80 m.
seviyesinde anakayaya kadar dört taş sırasının varlığı saptandı. Anakaya üzerine
oturan ilk iki taş sırası rustikalıdır. Uçüncü taş sırası diğerlerinden daha büyük ve
özensiz yapılmıştır. Anakayanın üzerinde ortaya çıkartılan bazalt kırıkları, taban
altında kalan bazaltlara, bu alanda son şeklinin verildiğini göstermektedir.

VII No.lu Alan (Resim: 8; Çizim: 5)
VII no.lu alandaki kazılar K15d plankaresindeki platformlu mekanda sürdürüldü. Bu alanın kuzey kesiminde -18.85 m.de anakayaya ulaşıldı. Anakayanın eğimli bir biçimde güneye doğru ilerlediği görüldü. Platform taşlarının arasında batı duvarına doğru uzanan iki adet kalın ahşap hatıl ortaya çıkartıldı.
529

Daha sonraki çalışmalar K1Sd plankaresinde bulunan i no.lu magazinin
güneyindeki pithoslu mekanda devam etti. Amacımız, bu mekana komşu mekanlara ve künkün bulunduğu platformlu mekana geçişin nasılolduğunu tespit
etmekti. Mekan içinde ortaya çıkarılan sekiyi oluşturan taş sırasının altında sı
valı bir kerpiç duvarın varlığı gözlendi. Magazin içinde bulunan çok sayıdaki
pithoslann ağızlarının hasırlarla kapatıldığı görülmektedir. Bu mekandaki toplam 18 adet pithos kuzey-güney doğusunda altışardan üç sıra şeklinde dizilmiş
lerdir. Pithosların aralarında in situ durumda toplam 34 adet çömlek bulundu.
K16a plankaresindeki i no.lu magazine ait güney mekanını, K1Sd plankaredeki platformlu mekana bağlayan koridorun üzerindeki toprak tabakası temizlendi ve bu koridorda tabana ulaşıldı. Tabanın, kerpiç döşeli olduğu tespit edildi. Alanda bulunan çömlek ve pithosların güneye doğru eğimli olan zemine
oturtuldukları gözlendi. Bazı pithoslardan sondaj aleti ile örnekler alınarak tahlil için saklandı.
Çalışmalarımızı daha sonra L1Sd plankaresinde bulunan platformlu mekanın güney duvarının dış yüzünü bulmak amacıyla güneye kaydırdık. Bu alandan çok sayıda Ortaçağ'a ve Urartu Dönemi'ne ait kırık keramik parçaları ele
geçirildi. Ilerleyen çalışmalarda açmanın batısında saptanan kerpiç duvarın bir
kuleye mi yoksa ayrı bir mekana mı ait olduğu tespit edilernedi. Duvarın doğu
batı doğultusunda uzandı ğı ve açmanın batısında bulunan kerpiç duvar ile kesiştiği ve güneye 3 m. ilerledikten sonra tekrar batıya döndüğü görüldü. Buradaki çalışmalarda batı duvarı önünde kuzey-güney doğrultusunda 6 adet pithos
ortaya çıkarıldı.
DIŞ

KENT

Ayanis Kalesi'nin doğusunda yer alan ve Güney Tepe olarak adlandırılan
ve günümüzde tarımsal faaliyetler için kullanılan alanda uzay fotoğrafları ve
manyotometre yöntemi ile araştırmalar yapılmak üzere alan SOxSO metre ölçülerinde gridlere ayrılmış ve manyotometre ölçümleri için hazırlanmıştır. IS gün
süren çalışmalar sonucunda alan içinde toprak altında Urartu sivil mimarisi için
çok önemli olan bazı evler tespit edilmiştir (Resim: 9). Boyutları 20x10 metreden fazla olduğu gözlenen evler, arazi üzerindeki teraslar üzerine sıra ile yerleş
tirilmiştir. Çok düzgün dikdörtgen planlara sahip olan evler Urartu kent ve konut mimarisi için son derece önemlidir. Manyometre yöntemi ile saptanan ev:"
lerden bir veya ikisinin açılması kararlaştırılmış ve bu çalışmalara 21.07.1997
tarihinde iki açma halinde başlanmıştır.

N66a
Y üzey toprağındaki otların ve taşların temizlenmesiyle çalışmalara baş
landı. Çalışılan plankarede yüzey toprağının 0.10 m. kadar altında kuzey-güney
doğrultulu taş sırasına rastlandı. Açmanın doğusundan başlayıp güneybatı köşe
sine doğru uzanan, kenarı iri taşlardan ve ortası daha küçük taşlardan oluşan bir
duvar tespit edildi ve bu duvara "Duvar A" adı verildi. Bunun yanı sıra "Duvar
B"nin kuzeyinden başlayıp açmanın kuzeybatı kesimine uzanan yoğun küçük
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ve orta boy taş dizisi ortaya çıkanldı. Açmanın güneybatı kesiminde 1863.24
seviyesinin yaklaşık 0.20 m. altında sıkıştırılmış yoğun taş grubları tespit edildi. Bu gruplar sık bir dokuya sahipti. Bunun taban olduğu saptandı.

M66b
Çalışmalara yüzey toprağının temizlenmesiyle başlandı ve kuzeyaçma
duvar/anndan başlayıp güneye uzanan bir duvar tespit edildi. Yüksekliği
1864.46 olarak tespit edilen bu duvan dik kesen, yani doğu-batı doğrultulu uza. nan başka bir duvar daha saptandı. Söz konusu duvann yaklaşık 0.55 m. kuzeyinde -2.65 metre seviyede bir adet tandır bulundu.
Tandırın etrafının küçük taşlarla çevrili olduğu gözlendi. Tandırın içinden
yanmış keramik ve taşlar ortaya çıkanldı.
Güney Tepe'de yürütülen çalışmalar 5x5 metre boyutlanndaki açmalar
içinde kalmak durumunda idi. Bu nedenle evlerin planlan tam olarak elde edilememiştir. 1998 yılı çalışmalannda kazılan alanın boyutlan daha da genişleti
lerek evlerin ve bu evler arasında var olan olası cadde ve sokakların planlan elde edilmeye çalışılacaktır.
1997 kazı sezonunda Ayanis Kalesi 'nden elde edilen toplam 86 adet envanterIik ve 33 adet etüdlük eser Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.
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· KİLİs E TEPE 1997
A SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
M.P.C. JACKSON*
JN. POSTCATE

The excavations at Kilise Tepe, Mut, İçel, continued for a fourth season
in J uly-September 1997 under the directian of Mr. Şinasi Başal, Director of the
Silifke Museum and J.N. Postgate, on behalf of the BritishInstitute of Archaeology at Ankara. Our work was concentrated on the weII-preserved Level II
building at the north-west corner of the tepe, and the deep sounding in H20 was
taken dow n through Early Bronze Age levels to bedrock and extended to the
west. On the summit of the tepe further details were added to the plan and history of the Byzantine church, under the directian of M.P.C. Jackson, who has
written the first seetion of this report.
The Church
This season the continued exposure of the foundations of the Byzantine
church at Kilise Tepe began with two main objectives. Since the nave and the
aisles had been investigated already, the first task was to remove topsoil and establish the plan of the church at its west and east ends. The secondobjective was
to prepare a revised and detailed plan of the whole building. These objectives
were completed with the planning of the aisles, nave, apse area and narthex
(Fig.1).
At the west end the removal of topsoil with a depth of between 0.15-0.40 hı.
in squares ll5, LL6 and ll7 revealed evidence for a narthex. The south waII projected 5.50 m. west of the main structure where it turned to form the west wall
of the narthex which ran 10.30 m. to the north, but stopped 4.80 m. short of the
north wall. Thus, aIthough foundations for its south and central chambers were
as might be expected, the northern third of the narthex was more complex.
Truncation of the north waII 4.25 m. west of the the main structure and two
unexcavated pits provide further evidence for disturbance in the northern third
of the narthex. This would appear to imply more than one phase at the west end
of the early Byzantine basilica at Kilise Tepe.

*
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At the east end of the church removal of topsoil and a considerable depth
of rubble took place in squares K16 and K17. K17 to the north contained the southward return of the north wal1. Quadrants K16b and d revealed evidence for
two apses (Fig. 2). The larger of these apses belonged to the main structure of
the church. it survives as a foundation except for two large stone slabs on the
north side which stretch 0.95 m. across the whole width of the apse wall, these
slabs are all that is left of the first course of the apse wall. On the south side it
has suffered from stone robbing, which has exposed the stone and lime-mortar
foundations to a depth of at least 0.75 m.
The smaller of the two apses lies within the larger apse. it had a mortar
core and was faced with stones c.0.15-0.25 m. wide. This wall was constructed
with no foundations and was built onto a lime mortar surface set on soi1. Although much less substantial than the larger apse it survived 0.44 m. above the leyel of the lime mortar surface. This smaller apse has been interpreted as part of
the secondary building found at the east end of the nave of the main structure.
On the north side, the large apse was broken by an irregular shaped hole,
and the south side was broken to make room for a cist-like structure lying eastwest, at least 1.46 m. long by 0.70 m. wide. Neither of these was excavated, but
the discovery of three human infant teeth while eleaning the northern hole and
the nature of the cist-like feature suggest that both may be graves.
After clearance, the whole of the exposed area of the church was planned
at a scale of 1:50, usingaTotal Station operated in 'coordinate mode' to record
significant points along theIines of the walls. These points were drawn up at
1:50 on a single plan and further details drawn by hand. The presence of the
electronically recorded points meant that planning by hand could be verified
continually. This method proved very successful and occasional errors were immediately apparent and could be resolved.
lt is now elearthat at least two churches were built at Kilise Tepe, on the
same site at different times. The earlier was a basilica church with anave, flanked by two aisles, terminated by an apse at the east end and with a narthex to
the west. The basilica WC\.S 27 m. long from the west end of the narthex to the
exterior of the apse, and 16.5 m. wide. The alignment of the north wall and the
irregular nature of the north-west corner suggest that this earlier structure may
have been subject to more than one phase of construction.
The later churchwas a single roomed building built over the east end of
the nave of the earliefcqurch, withan apse at the east. it was approximately
square in shape, measuringS.4O m. long, ineluding the apse, and about6.Sm.
wide. This building contains four re-ıısed marble columnbases from the first
church,placed at the corners of asquare. An areaof flagstones ineluding one
re-usedmarble slabsurviveswest of the later church within the bodyof the original nave. lts position.inrelation to the later church suggests that the two mu st
be contemporary. Thesmallerchurch shows clear signs of structural alteration
at a laterphase. Its apscwassubsequerıtly blocked by acrudely built wall.consisting ofstones stacked.on.top of each other and a broken marblecolumnplaced horizontally'to fill.the gap. Whether the building was still in use as a church
at this time remains an open question.
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The construction of later single-charnbered chapels on the sites of earlier
basilical churches was not uncommon in Cilicia and Isauria' and is also found
at sites in other provinces of southern Asia Minor, notably at Side in Pamphylia 2 and Arykanda in Lycia'.
Many of these later buildings reuse the stylobates of the earlier churches
as foundations for their north and south walls. This was the case at Anemurium
in the Necropolis Church where the later chapel also reuses the earlier apse-; the
earlier apse was also employed in the secondary phase of the West Church at
Alahan, though the plan there is less similar to that at Kilise Tepe>.
The later chapel at Anemurium is thought to have been built in the Iate 6th
or 7th centuryand to have been abandoned by the Iate 7th centurys. Unfortunately, there is no firm dating eviden ce for the later structure at Alahan; the primary church there may have continued to the 7th centuryand the secondary
phases could have been as Iate as the 12th century? The medieval chapel of the
Alacami in Kadırlı is dated circa 12th to mid l3th centurys. Thus general eviden ce for chapels from other sites suggests that a broad date range anywhere
from the 7th to the l3th century is possible. Chronological comparison between the 2 phases at Alahan and those at Kilise Tepe using ceramic evideneevin
particular the 'Monastic Ware', may well be the key to elucidating the date of
these structuress. it is hoped that the search for further sealed Byzantine levels
during the 1998 season at Kilise Tepe may secure the data required.
The Stele Building: Phase ILC
The Iron Age at the north-west end of the site is represented by a sequence of architectural phases grouped together as Level II, although whether the
earlier phases are strictly of Iron Age date remains an unsolved question. Rather than list them in a logical order from top to bottom or vice versa, it will be
easier for the reader if we begin by describing the best-preserved phase, Level
Ilc (see Fig. 3). This is the building already encountered in previous seasons in
squares K19/20 and 119/20, and named the "Stele Building" in 1996 in the light
of the large stone with a red-pairıted design found Iying in the south-east corner
of the central space (Room 3)10. This Ilc phase of the building is unusually well
preserved, as a result of a fierce fire which baked its floors and walls and filled
the rooms with burned masonry and other debris. Four rooms were identified in
earlier seasons. These are Room 1, with a plastered bench bearing a red-painted
design at its southerrı end, Room 2, along the north-east side of the building,
(ı)

S. Hill, Early Byzantine Churches of Cilicia and lsauria (Aldershot, 1996),66-7; 74; 94-6; 142; 167;
168; 170; 170-1;178; 194.
(2) A. M. Mansel, Die Ruinenvon Side (Berlin, 1963),78.
(3) P. Knoblauch and C. Witschel, Archdologischer Anzeiger (1993), 229-262, 248.
(4) S. Hill, op. cit. ,95.
(5) M. Gough, Anatolian Studies 12 (1962), 173-184, 179.
(6) S.HiIl op.cit.,95.
(7) M. Gough,op.cit., 176; M. GoughAnatolian Studies 14(1964), 185.-190, 187-8; and S. Hill,op. cit., 74.
.
(8) R. A. Bayliss, AnatolianStudies 47 (1997), 57-87, 83.
(9) Williams, C. ThePottery and Glass at Alahan in Gough, M., Alahan: An Early Christian Monastery
in Southern Turkey (Toronto 1985), pp. 35-62; Collon, D. p.157-172, esp. 157-160 in Baker et aL.
Anatolian Studies 44 (1994), pp. 139-191.
(10) XVLIL. Kazı Sonuçları Toplantısı - i (Ankara 1998), pp. 215-6 with Fig. i on p. 220.
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Room 3 with its central hearth and a stairway leading out of its south-west corner, and Room 4, only partially excavated in 1996. In 1997 we completed the
exeavation of Room 4, which was plainly a storeroom with at least four large
jars, some still holding bumt plant remains, and it was realized that the fragmentary rooms shown on our earlier plan» in the south part of squares K19 and
119 in fact belong to phase IId, and that during Ilc this side of the building consisted of two low-lying starerooms, well preserved except for pits of various dates. Room 8, in the west, measures 3.25 m. (E-W) x 4.10 m, and the lower parts
of two starage jars, one of which had contained wheat, still stood against the
north wall (J 19:339 and 340). A doorway led through to Room 7, which measures 5.75 m.x4.6 m., a surprisingly wide span if the space was roofed. The east
end of this room had also been used for food starage with a deposit of bumt olive stones on the floar. In the north-west comer was a circular pit (diam. ca. 1
m), into which a medium-sized coarse ware jar (119/320) had fallen ar been
dropped. At the base of this pit was part of a copper pin (119/321), and a group
of well over 20 bone tools, each with two or more diagonal notches on one edge to take a thread (119/322). The interior of the pit and the tools were bumed
black, and it was sealed by the narth-west com er of the phase Ild Room 8. To
the east, Room 6 seems likely to have been an open space, but to its north Room 5 also served far storage. This space measures 2.5 m. x 3.4 m.; alongside
the north and west walls were the emplacements for five large pottery jars, from
which we recovered a considerable volume of bumed lentils and barley. The room does not give the impression of being part of the original design: its sout.hem side consists of unplastered piers of large mud-bricks and between the two
on the west is an opening 1.25 m. in width, with bumt wood on the threshold.
The northem wall of Room 5 is formed by the south wall of Room 4, and the
westem wall is an extension of the wall between Rooms 3 and 4, while the easterrı wall, which has been almost completely destroyed by the intensity of the
fire, was in fact the westem wall of another structure entirely which is provisionally referred to as the eastem building.
Before we turn to this, let us review the Stele Building itself in its Ilc phase. Almost all the building must now have been excavated, giying a structure
some 18 m. (N-S) by 14.2 m. (E-W), with 8 or 9 rooms. There remain uncertainties about its layout. Doorways, both between rooms and from outside, are
hard to identify; access from the south may be revealed when the line of the south-western wall is eleared in Jl8b, but disturbance by later pits and building
operations is particularly severe here, and the shape and usage of Rooms 7 and
8 does not suggest that either is an entrance lobby. The shape and size of Room
3 suggests a central courtyard, but the central hearth and other details seem likely to belong in a roofed space; possibly the two square pits in the centre of
the north and south walls of Room 3 were sockets for two very substantial timber uprights which could have supported a north-south cross-bearn on which a
roof or upper storey could have rested. South and west of Room 3 the expected
Ilc floors and the bumt debris lying on them were absent and the steps leading
up from the south-west comer of the room indicate that the floors in this part of
(II) Fig. i on p. 200 in XVIII.

Kazı Sonuçları Toplantısı

544

- i (Ankara 1998).

the building would have been higher and thus removed by alevelling operation
when the Ild phase was built. With this in mind, the one entrance to the building may have been through the centre of the westem waIl into Room 9: this
would have been an entrance lobby, with the west end of Room 10 acting as a
landing, from which stairs led dow n into Room 3, and possibly also into the
north-west comer of Room 7. There are unexplained features in the east end of
Room 10, and it may be that this space lay beneath another staircase leading up
eastwards to an upper storey or to the roof.
The possibility that our plan reflects only the lower rooms of a two-storey structure makes it difficult to pass judgement on the character of the building as a whole. On the one hand it is clear that Rooms 4, 5, 8 and perhaps 7
were used for food storage. On the other, the elaborate arrangement for the hearth in Room 3, along with the stele and the diagonal brick feature in the northeast comer of the room, hint at something more formal. There are no comparable buildings of this date excavated in this region of Turkey, and for the present
it wiIl be prudent to suspend judgement while some remaining details are established, and more is discovered about the eastem building. Little of this structure has been excavated, but the walls had coIlapsed into the rooms, and the debris filling its south-western room had been fired to a solid fused mass by heat
greater than that in the Stele Building itself. Embedded in some of this concreted masonry was a smaIl silver model 3.8 cm. high and 4.1 cm. wide (see Fig.
6). On a fIat base are three persons standing side by side and holding different
items before them (KLT 119). Fused to it were a silver pin (KLT 118) and a few
frit beads. This find, taken with the solid nature of the masonry itself, suggests
that the eastem building was at least as substantial as the Stele Building, and
possibly more so.
Phase Ild
Whatever the connection between the two buildings, it is clear that they
suffered destruction at the same time. In both of them the waIls, and the tumbled burned masonry filling the rooms, had been flattened off at about Im. above the floors, and the floors and walls of the Ild phase laid across them. Of this
phase of the building very little survived the attentions of lron Age pit diggers
and Byzantine builders, but fragments of its southem wing were found in 1996
(and wrongly attributed to Ilc), and further fragments were identified in 1997,
overlying Rooms 5, 6, 7 and 8 of the Ilc plan. Wherever we identified parts of
the nd structure it too had been destroyed by fire, and in the south-eastem corner of the Ild Room 7 among bumt debris on the floor we found sherds from at
least three Mycenaean vessels with plain linear decoration typical of the first
half of theLH Ill'C period, including a deep bowl (KLT 85; Fig. 5). These stratified pieces serve to confirm the attribution of two contemporary Mycenaean
pieces found in pits in 1996 to the Hdphaseı>, and make it.very probable that it
should be dated to the 12th Century B.C.
Later Iron Age levels
After Ild thehistory ofthe site becomes much lessclear, because the spaceoccupied by the Stele Building waslevelled in Byzantine times, and later
(L2)XVLLI. Kazi Sonuçları Toplantısı - i (Ankara 1998),225, Fig. 8.
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Iron Age levels have been preserved only to the west, in the Levelll courtyard
where there was not such an accumulation of debris, and to the south, where later builders seem to have cut back into the south side of the Ilc and lld buildings. lt was largely in order to locate some stratified deposits from these later
phases that we opened a 5 m. x 15 m. strip in 118a and b and KI 8a this year. In
K18a the Ild walls and floors had been almost completely removed by a room
measuring 4.40 m. (E-W) x 3.50 m. (N-S), assigned to phase lle: a solid stone
foundation was laid approximately parallel to and some 0.65 m. to the south of
the south wall of Ild Room 6, with a return farming an eastern wall. Against
both the northern and eastern walls, and perhaps against a western wall still
unexcavated in 118b, were supplementary lines of stones serving as footings for
plastered mud-brick benches, and the space between these was covered with
ashy deposits, overlying fiat stones in the northern part of the room, and associated with a small stone-backed fire-installation with a pebble base, built against the south wall of the room (Fl 97/9; diam. 0.55 m.). Lying near the centre
of the room was most of a coarse, one-handled, cooking pot (K18/134), and
above the floor were some carbonized lengths of wood, perhaps from a roof ar
shelter. Any Ile occupation in 118a to the west must have been at a higher level,
since the IId fioors and destruction debris survive here in places. The only arehitectural remains of this phase here see m to be two fragments of mud-brick
walls on stone foundations visible in profile at the intersection of squares 118i 9 and J 18- 19, behind the llf kiln.
These walls were probably cut down to make way for a building on a quite different alignment, to be assigned to IIf. This is principally represented by
Wall 424, constructed of several courses of unmortared stones running NW-SE
in 118a, and forming a return from the wall in the south-east corner of 119 against which the kiln Fl96/15 was built. The north wall of the room in 118 is supplied by Wall 764 in the south side of 119, but this is not bonded with the corner,
suggesting that the room is an addition to the exterior of a building lying to the
west in 118. Wall 424 was associated consecutively with a cobbled surface, with
another surface some 10 cm. higher up, with a deep band of fill , and finally with
two more white plastered surfaces belonging with an extensive arrangement of
mud-brick benches, into which two ar more pottery starage jars had been set.
There were also a number of day loomweights from this area. Although these
levels are unspectacular, theyare of particular importance because they yield almost our only stratified later Iron Age pottery. Phase llf can be assigned to the
period ca. 750-650 B.C., on the evidence ofthe 1996 deposit of painted and unpainted vessels with good Cypriot parallelsn. lt follows that from the destruction of the IId Stele Building, around 1180-1150 B .C., to the end of phase llf 400
years elapsed. Whether the site was occupied throughout those centuries, or
there was a break in occupation, is impossible to decide at present, but if there
was a break it seems likely that it should be sought between the end of phase
lle and the beginning of llf.
Finally, one item from an intrusive pit cut into the destruction debris of
the eastern building deserves special mention, KLT 114 (Fig. 7). This curved
(13) XVIJI.
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copper strip with repousse guiIIoehe decoration has been identified for us by
Prof. Anthony Snodgrass as coming from the rirn of a 6th century hoplite shieldr-. Its discovery very mueh suggests that the site remained of some irnportanee İn the 6th century, despİte the absenee of eontemporary eeramies and notably of Greek wares». As Prof. Snodgrass points out, a bronze shield of Greek
manufaeture was found İn the destruction of a house at Carchemish , and has
there been attributed to the presenee of Greek mereenarİes İn the army of Nebuehadnezzar İn 605 Be. Could our piece be associated with the invasion of Cİ
lieia by Neriglissar İn 557 B.e.?16
Phases IIa-b
Let us now turn to consider the earIier history of the SteIe Building, of
which phase Ila İs the initial eonstruetİon, and I1b refers to the subsequent aecurnulation of oeeupatİon beneath the Ilc floors. In at least some parts of the building the Ilc phase was a reconstruction, with a new foundation of one to two
courses of stone laid above Ila/b mud-brick, and above this a new mud-brick superstructure; İn various places we have observed the carbonized rernains of wooden planks inserted on top of the stones beneath the briekwork. The masonry
of the original strueture has not been exposed İn most rooms, but the Ila buiIding İs CıearIy represented by a weIl-built stone foundation 0.65 m. and four to
five comses deep, which İs exposedalong the north-west side of the buildirıg İn
120 and II 9. I1b Ievels have mainly been excavated İn the western courtyard İn
II9 (see below), but floors of this phase were also encountered İn a number of
smaIl soundings beneath the Ilc floor, from one of whieh came a biconvex
stamp seal in loeal yellowish-white limestone, bearing on each faee the same hieroglyphic inscription giying the owner's name as Saliyıa) (KLT 92).
The western courtyard in Level II
it was observed İn the previous season that more of our later Iron Age levels had survived in II9, presumably beeause the ground level İn the western
courtyard area had not been raised so high as it had been further east by the solid masses of brick debris from the destruetion of the phase Ilc and Ild buildings. Excavatİon İn this area was made peculiarly difficult by a large number
of interseeting storage pits, mostly with the white fibrous remains of plants lining their base; it seems clear from this that during subsequent phases too this
space was devoted to an open area, İn which such pits were regularIy loeated.
Both the pits and the upper levels into which they were sunk belong to our phases lif-h and yielded Iron Age pottery which included globular jars with red-painted designs (e.g. XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı - I Ankara 1998, p. 222 Fig.
3), biehrome ware, and other later East Mediterranean wares. The two kilns excavated in 1996, one of which eontained a massive deposİt of sherds of 8th-7th
century date, also belonged to these phases. it is interesting to report that petrographic thin-seetion examination of sherds from this deposit confirms İts homogeneity and strongly suggests that the clays derived from loeal sources.
(I 4) For similar pieces see Pc. Bol .Argivische Schilde (Olympische ForschungenXVII;Berlin 1989)Taf. 4-16.
(15) The only possible candidates for contemporary ceramics are a handful of sherds from the base of the
deep ditch excavated in i 995 in ıl4a (see XVII. Kazı Sonuçları'Ioplantısı - i (Ankara 1996),446-7.
(16) See on this, in the context of the location of Ura, BeaI, Anatelian Studies 42 (1992), 65ff., in parti cular with reference to the site of Meydancık Kale and its identification with Kirshi.
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Below this, in the surviving fragments of undisturbed courtyard deposit
we identified a sequence of three blackened surfaces which could be linked to
phases Ilc, Ild and Ile in the building to the east. The lowest surface, Ilc, was
particularly instructive, since the burnt deposits on it ran up to and into the interstices of the stone foundations of the west wall of the Stele Building; and
about half-way along this wall , also lined with burning which continued into the
Ilc foundations, there was an exceptionally large pit'? which must evidently have been open at the" time of the Ilc destruction.
Below the Ilccourtyard floor in Il9b we excavated a thick sequence of
stratified deposits consistirıg of alternating layers of dirty courtyard fill and Cıe
an bricky packing. Some of these layers were associated with short-lived mudbrick structures, which seem to have been erected and demolished in the courtyard on more than two occcasions during these phases. These layers are our
principal source for materials deposited during phases Ila and Ilb. These included the polished black stone biconvex stamp seal KLT 93 (Fig. 4). One face has
a standing lion withraised tail, the other a figure with bow, cap and Anatolian
shoes. Each face bears the name Tarhunta-piy(a) with the title "Charioteer",
which was held by persons of some considerable administrative importance in
the Iate Hittite empire. With the seal from under the floor in Room 3, this brings
to four the number of officials' seals recovered from the area of the Stele Buildingıs. From these same levels came some sherds from jars with red-painted
cross-hatched designs and also applied ribs: these indicate that the introduction
of these new wares more or less coincides with the transition from Level ILI to
Level ll.
Level III

Against the west side of the Stele Building, below the contemporary
courtyard deposits in i 19b, we came down as expected on the highest Late
Bronze Age levels, belonging to Level Ille. Here the base of the Level II deposits is marked by a sloping and fractured surface with a thick pirıkish-white deposit. This cuts into the brickwork of the SW corner of a Late Bronze Age room, the north part of which was excavated in 1995, and had the sherds of a large jar and its mud coating lying on the floor. The room now measures 4.95 m.
(N-S) by 2.50 m., and the base of the jar was found in place close to its SE
coner. Further layers of horizontal stratified deposits were excavated in this room to a depth of 1 m. below the surviving wall tops. The broader plan of the building remains fragmentary. it was apparent from a line of good quality wall
plaster on the other face of this room's western wall that another, probably more formal, room lies to its west, but time did not permit us to investigate here
this season. In 120d to the east there is a courtyard, also excavated to a similar
depth in 1994 and 1995, and here we extended our work into J20. First it was
necessary to remove the remnants of a fire installation and ephemeral walls
which had lain against the north-west side of the Level II building. Beneath this
was a thick layer of fill liberally mixed with carbonized dried figs and occasi(17) P97/6, dimensions 1.94m by 2. !Om, and 1.26m deep.
(18) Our thanks to Prof. DJ. Hawkins for his expert advice on these seals and to Dr. D. Symington for
the initial decipherments.
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onalother fruit and nuts; and this layover the ash and elinker of a fire installation (Fl97/10) filled with black, white and bluish ash, on which were three carbonized logs, which lay as though fallen from a flimsy roof or shelter over the
oven. One of these pieces has been examined by the Corrıell dendrochronological laboratory, and proves to come from a pine tree with over 192 annual growth
rings, which match with a date a few years after 1380 B.C. for the felIing of the
treeıs.

The Earlyand Middle Bronze Age
Initially work in 1997 continued in the eastern half of H20c, where we believed we were very elose to the base of the archaeological deposits. This first
involved some further elearance of the destroyed phase j mud-brick building,
revealing a low hearth base and ajar (H20/614) in the corner of the room; it had
once been decorated with red zigzags but is now burned almost black. Below
phase j one further architectural phase remained, phase k, represented by a stone wall-foundation, This was built on alayer of loose pebbles Iying on conglomerate rock at +88.60 m., which undoubtedly represents the natural surface of
the terrace on which the settlement was founded.
In view of the well stratified nature of these levels, it was decided to extend the sounding into the western half of H20c. This gaye us the continuation
of the phase i wall-foundations, and beneath them of the destroyed phase j building (see Fig. 8). This latter was of special interest: to the west of a mud-brick
partition wall with a rounded top, already excavated in 1996, was a low rnudbrick platform. On this there stood a large pottery jar with a small serving jug
still lying inside it, and mixed in with collapsed burnt masonry above and
around this were severalother jugs burned to a yellow ochre colour by the heat of the destruction, mostly bearing simple red-painted decoration (Fig. 9). Other items which came from the destruction debris in this room inelude a complete "champagne cup" (Fig. IO), a pair of coarse terracotta stands, with two
"horns" and a handIe at one side, and an oval dish with drainage hole at the base. Sunk into the destruction deposit to the south of this platform, flanked by a
few large stones, was a chiId's skeleton, with the head to the north, covered and
indeed crushed by one of the stones, and without grave goods. This is remarkable because, with the exceptiorı of a burial also in phase j but inaccessible beneath our north baulk, and possible burials in the Byzantirıechurch, these are
the only humanremains yet found at the site, and their location in the debris of
a destroyed building is suggestive.
The east seetion of the sounding in H20c revealed a cIear sequence of
architectural levels, and we decided to increase our sample of stratified Early
Bronze Age materials by excavating H20d beneath the Middle Bronze Age Level Iv. In the final phase of Early Bronze Age III (phase e) the whole area seems to have been an open space, so that between +94.85 m. and +93.20 m. we
have a 1.60 m. thick band of complex stratigraphy associated with fire installations and pits. The lowest fire installation (FI 9717), which occupied the centre
(19) Our thanks to Prof. P.!. Kuniholm and Laura D. Steele at the Maleolm and Carolyn Wiener laboratory for this information.
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of the quadrant, was of a type new to us, with a fire chamber formed by a narrow rectangular channel (some 1.80 m. x 0.32 m.) presumably sunk below floor leveL. Beneath this are the stone wall foundations of phase f, standing only
two courses high, but with yellowish plaster carefully applied to the interior faces and floors. Within this phase there were two or perhaps three large cylindrical pits, containing white fibrous plant linings like those from Iron Age and
Late Bronze Age levels. The deepest of these (P 97/88; diam. 1.70 m., min.
depth 1.50 m) was uniquely provided with a solid stone-built lining round its
south and west sides. In the base and lower sides of these pits the walls and floor plaster of an earlier level of mud-brick architecture make their appearance:
to judge from their height above datum these must belong to phase g, although
surprisingly they show no signs of the extremely heavy conflagration which
characterized this phase less than 2 m. to the west in the H20c sounding». This
raises hopes that in our next season we may recover a better range of ceramic
material from this phase than was yielded by the destruction debris further
west, thus filling a gap in our long Early Bronze Age sequence. Other finds
from the sounding were in accordance with expectations: some chipped stone,
upwards of 30 spindle whorls, mostly decorated, and more unusually, from the
upper layers of phase e, two stone maceheads, one black and the other white
(H20/592 and /583 respectively). From Middle Bronze Age pits sunk into the
top of phase e we also recovered two pottery lids, of a type known from Tarsus
(H20/593 and /622)21.
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550

-

uı

uı

i

O

'

Narthex

_.- -'-'-'-'-'-'-'- -'-'-'-'-'

+lOO.19m

PHS

Unexcavatcc

--_._---_._.------,i

i

,

r -.-

Fig. 1: Plan of the church (after 1997 season)

,115

jl16

i

i

LJ7

-,

,

,

_. _. _.J

'-'

ı

o

1

2

3

4

o Phase ı Wall

.El Phase 2 \Yalı
D Phase3 Wall

LI +ıo0.45m

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

i

6

~

5

7

6 + J00.4211l

8

m

- _i

i

i

LI+IOO.05m
+lOO.81m

~

+lOO.3lm

_

10 nı

Excavation

w::a.i

9

Liınit of

Elevation

Liıne Mortar Surface

.

Column Bases

_~~:ı~o.~7~

,i
,
,

a

Plan ofthe Church at Kilise Tepe (after 1997 Season)

i

J

,

~~\Oo.5Im
,

~

i

t

N

ul
ul

_j2
, -->"
i-

__>:c-:'-d!J: ./_'j..;~- -

.: O:'. -

:~-

-!i-

Fig. 2: The two apse foundations at the east end of the church, viewed from the east.

,I

(~.

j '.

-J:>

"/

->'.;

....,~

-, .

.:\~j.\~;.

---7---\

-,

om~i~_~§_~i5m
Fig. 3: The Stele Building, phase Ilc

553

Fig. 4: Stamp seal of Tarhunta-piya (KLT 93; diam. 2.6 cm.)
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Fig. 5: Mycenaean LH IlfC deep bowl from I1d floor (KLT 85; H. 11 cm.)
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Fig. 6: Silver group of three figures (KLT 119; H. 3.5 cm.)

Fig. 7:Fragment from copper facing of hoplite shield (KLT 114; L. of fragment
15.5 cm., H. 7 cm.)
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Fig. 8: H20c: plan of phase j, showing location of ceramic vessels
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Fig. 9: Group of Early Brouze II painted jugs from phase j destruction

Fig.l0: "Champagne" cup from phasej destruction (KLT 97; H.
9.5 cm.)
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GORDION ARCHAEOLOGICAL ACTIVITIES, 1997
G. Kenneth SAMS*
Mary M. VOIGT

For our program of activities at Gordion during 1997, we are most grateful to the General Directorate of Antiquities and Museums for its continuing cooperation and assistance at every level of our work. We especially wish to thank
Mr. Mehmet Akif lşık.We alsa continued to enjoy the many services and warm
cooperation provided by the Museum of Anatolian Civilizations and its Director Mr. lhan Temizsoy. Ms. Gülay Aslan servedmost effectively and with much
cooperation and understanding as Representative of the Ministry of Culture. In
mid-season she was joined by Mr. Nusret çetin as second Representative.We
were very pleased to welcome Mr. Çetin back to Gordion, where he had served
as Representative in 1996. All activities were conducted under theauspices 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.
The 1997 season included the following activities: 1.) Excavation; II.)
Architectural Conservation; III.) Object Conservation; Iv.) Conservation and
Study of Wooden Objects in Ankara.
I. Exeavation
The following report on exeavation during 1997 was provided by Mary
M. Voigt, underwhose directian this work was conductedı.
During 1997, exeavation continued on the Northwest Quadrant of the Ci*
(I)

G. Kenneth SAMS, Department of Classics, CB #3145, 212 Murphey Hall, University of North
Carolina, Chapel Hill, NC 27599-3145, U.SA
Mary M. vOIGT, Department of Anthropology, PO. Box 8795, College of William and Mary,
WiIIiaınsburg, VA 23187-8795, U.SA
The 1997 exeavation and study season was sporısored by the University of Pennsylvania Museum in
cooperation with the Royal Ontario Museum and the College of Williaın and Mary. Funding for the
exeavation was provided by the Social Science and Humanities Council of Canada and the Royal
Ontario Museum. Andrew Goldınan's exeavation in Operation 44 was supported by a Fellowship
from the American Research Institute in Turkey. Study of materials excavated İn 1994 and 1995 was
funded by the National Endowment for the Humanities (a U.S. federal agency), Mr. Michael R. De
Luca, and anonymous private donors.
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tadel Mound (Plans 1-2) as part of our investigation of settlement layout and variation in the use of space during the Middle and Late Phrygian periods (ca.
700-330 B.C.). This part of the site had been chosen for investigation because
we knew virtually nothing archaeologically about the western half of the Citadel Mound, and because a large sounding excavated by Rodney S. Young in
1950 (the "Southwest Trench") had removed several meters of Roman-period
and later rnaterial, providing easier access to the Middle and Late Phrygian settlernent. A preview of the stratigraphic sequence was obtained through the excavation of a step trench in 1994 (Sams and Voigt 1996:434-436), and in 1995 we
began the elearance of larger areas (Operations 29, 34, and 36; Sams and Voigt
1997,1998).
The earliest occupation levels investigated in 1997 lay in Operations 29
and 36, and in the eastern segment of Operation 34 (Plan 2). All of these trerıc
hes contained architecture and industrial installations dated to the Late Phrygian period or YHSS 4. Within the western segment of Operation 34 we continued exploration of Early HeIlenistic/YHSS 3B domestic architecture. A complex
series of architectural phases within Operation 37, a smaIl triangular area between Operations 29 and 34, documented the Late Hellenistic/YHSS 3A and Roman/YHSS 2 sequence. Operation 44 was set out on the surface of the mound
along the western edge of R.S. Young's Southwest Trench in order to investigate the latest Roman and overlying Medieval (YHSS i) occupation levels, thus
completing the detailed stratigraphic sequence for the Northwest Quadrant.

Late Phrygian periodlYHSS 4 (550-330 B.C.)
The Late Phrygian phase at Gordion corresponds historically to the period of Achaemenid rule in Anatolia. As has been the case elsewhere on the Citadel Mound, Late Phrygian occupation levels were badly disturbed as a result
of a constant process of wall-robbing in order to obtain stone for new construction. In many cases, the location and form of walls has to be deduced from
trenches or from lines of pits. A good example of the fragmented state of substantial Late Phrygian architecture found in 1997 comes from Operation 36,
where the stones of a paved courtyard are surrounded on three sides by neatly
cut trenches with occasional ashlar blocks as witness to the l.3-m.-wide walls
that once surrounded the paving (Photo I; Plan 3). Adjacent to the court was a
room with at least two hearths, suggesting cooking on a scale larger than that
necessary for a household. The hearths are more formal than those usuaIly encountered in the Late Phrygian period; they were made by setting two ashlar
blocks against a mud packing (presumably all that remains of a mudbrick waIl
running east-west), forming a firing chamber at floor level between the blocks.
Beneath this couıtyard was a very different form of Late Phrygian architecture. Cut into a mudbrick paving or platform was a rectangular pit with limeplastered walls (photos 2-3). Numerous robber pits removed the southern section of the building as well as much of the floor, which seems to have been a
simple, compacted surface. Given its size and the absence of a hearth or other
domestic features, we have tentatively interpreted this building with its wellprotected walls as a storage structure.
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Within Operation 29, we excavated a sequence of fragmentary stone-walled buildings with associated courtyards. Within these courtyards were numerous large hearths and stone-walled compartments, presumably used as storage
bins (Photo 4). The earliest of these domestic complexes dates either to the end
of the Middle Phrygian or the beginning of the Late Phrygian phase, to be determined by analysis of locally-made pottery by Robert Henrickson. SmaIl test
pits exposed the elay fill of the Middle Phrygian period, which appears to be heavily pitted.
In both Operations 29 and 36, the western side of the excavated area exposed a series of smooth elay surfaces sloping down to the west (photos 3, 5).
These surfaces, some of them heavily burnt, were bordered to the east by a
substantial wall of packed mud in Operation 29 (Photo 5), and by a (robbed)
stone wall in Operation 36 (Photo 3); all other edges lie outside the excavated
area. The function of the burned surfaces is unknown, but they must have been
used for some ongoing activity, since they were renewed and maintained throughout the Late Phrygian period.

Hellenistic periodlYHSS 3B-3A (ca. 330-150 B.C.)
Only a smaIl part of the Early Hellenistic (YHSS 3B) settlement was eleared during 1997. In Operation 34, well-built domestic structures with rubble
foundations (Photo 6) were stratified beneath a Late Hellenistic (YHSS 3A)
structure (Building 1, see below). These buildings provided a large sample of
locally-manufactured pottery that will eventually give us better chronological
control within the HelIenistic period, an important tool for an examination of
changing settlement patterns in the Gordion region as well as for an assessment
of the impact of the Galatian invasion.
The Galatian occupation at Gordion is equivalent to the Late Hellenistic/YHSS 3A phase. Our understanding of this period was significant1y altered
during 1997. As a result of exeavation in Operation 37, we can now definethree
distinct architectural phases within YHSS 3A. Since these newly-discovered
phases force a reinterpretation of standard historical accounts of Late Hellenistic Gordion they will be deseribed in some detail, using data collected since
1994.
The initial Late Hellenistic/YHSS 3A construction phase was the most
impressive (Plan 4). The building that seems to be the center or focal point within the excavated area of the Northwest Quadrant was a large ashlar structure
with atile roof (YHSS 3A Building 1)2, The northern facade of this structure
was partially excavated in 1950, and eleared of accumulated slump in 1994
(Sams and Voigt 1996: Fig. 4)3. In 1995 we excavated within the northeast corner of the building and determined the length of its northerrı wall, which had at
(2)

(3)

The rooftiles collapsed to the floor when YHSS 3A Buildirıg i burned after the second phase of its
occupation. Evidence that the roof was part of the original corıstruction is indirect: tile fragments
of the same type as those found in the Building i collapse were used in the construction of the
oven/kiln found in Phase i, YHSS 3A Building 2.
The lise of vertical sIabs to form a wall has alsa been documented in a YHSS 3A structure in
Operation 2, excavated in 1988. See Sams and Voigt 1990: Fig. 4.
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least one and probably two doorways leading out into an open area with a packed earth suıface (Plan 4; see also Sams and Voigt 1997: 481, Photo 7; Voigt et
aL. 1997: Fig. 17). This surface continues around YHSS 3A Building 1 to the
east, separating it from a monumental ashlar wall that ran north and south. The
monumental wall had a rubble core faced with ashlar slabs of variable thickness
(Sams and Voigt 1997: Photo 6; Voigt et aL. 1997: Figs. 15-17). Running along
the eastem (outer) face of the monumental wall within the area excavated as
Operation 36 was a path paved with small fragments of pottery.
To the northeast of the ashlar building O) during YHSS 3A Construction
Phase 1 lay a square structure built up against the westem or inner face of the
monumental wall (Plan 4). The walls of this building (YHSS 3A Building 2)
consisted of small rocks and rubble set into a shallow foundation trench (Plan
5, Photo 7). Preservation of this structure varied greatly, with the walls best preserved to the southwest, and completely robbed away to the southeast. Two doorways were preserved: a door at the westem end of the south wall led out to
the open area surrounding Building 1, and a second door at the westem end of
the north wall led up into an unexcavated area.
The interior of Building 2 can be divided into four distinct areas based on
architectural elements and artifacts lying on the building floor. A stub wall separated two paved areas at the westem end of the building . Tucked into the southwest comer of the building was a hearth, bordered by a packed mud wall
(Photo 8). Piles of pyramidal and oval loomweights were found in this area,
along with a reused pot filled with pink paint and a painted bowl that seems to
have been cracked during firing. The northwest comer of Building 2 had a stone bench along the north wall, and an earth bench along the west wall, the latter a secondary construction. In this area were found a large stone mortar and a
pithos set into the floor. The latter had a graffito scratched on its shoulder, a personal name written in Greek (K. DeVries, personal communication). The eastern two thirds of the building had a packed earth floor, The southem part of this
area had neither features nor in situ artifacts, but to the north was an elaborate
oven or kiln built of mudbrick, with re-used rooftiles used as a floor for the firing chamber, and what seems to be a collapsed chimney between the oven and
the north wall of the building. The only artifact found on the floor of the northeastern quadrant was abone tool with a wide, beveled working end. The condition of both eaıth floor and paving indicates that the entire structure was roofed, and two column bases (a stone sphere cut into unequal segments) were found in the northem half of the building. Based on finds (pot with pigment, bone tool) and the relatively elaborate oven, it seems reasonable to interpret Building 2 as a workshop for a potter and/or figurine maker, the first of two workshops in this location (see below). Proximity suggests some association between
this workshop and Building 1, the latter certainly a public rather than a domestic structure.
Several lines of evidence indicate that the first construction phase within
YHSS 3A marks the arrival of Celtic or Galatian settlers at Gordion. First, the
two new monumental structures mark a discontinuity in both architectural tech562

niques and the use of space within the Northwest Quadrant of the Citadel Mound; during the Early HelIenistic (YHSS 3B) period, this area had been devoted to mudbrick houses (e.g., those in Operation 34). Second, artifacts associated with the first YHSS 3A construction phase can be linked to Galatian immigrants. On the surface of the first street lay a stone sculpture, a crudely-carved head that bears same resemblance to Celtic sculptures found in Europe
(Photo 9). Asilver coin associated with the same surface dates to the third century B.C. and is of a type used to pay mercenaries, again suggesting the presence of Galatians, who entered Anatolia in 278 B.C. (Mitchell 1993: 15-16). Finally, there are significant differences between the locally-produced pottery of
YHSS 3B and that of3A, but continuity can be seen in the ceramic tradition associated with YHSS 3A Construction Phases 1 and 2 (specifically in shallow
buff bowls with red or brown painted bands; see below).
A chronological gap of unknown duration separates YHSS 3A Construction Phases 1 and 2. Within Building 1, Construction Phase 2 (Plan 6) is marked by the blocking of the northeastern door into the structure and the laying of
a new rnud-plastered floor. Phase 2 ended with the burning of this structure, and
the collapse of its tile roof; the only artifact found on this floor was a buff bowl
decorated with brown painted rings (similar to Voigt et aL. 1997: Fig. 25). Outside the building to the east was a new packed earth surface separated from that
of construction phase 1 by alayer of earth and rubble fill. This surface runs over
the top of the filled-in robber trench that marks the removal of most of the monumental stone wall in the area to the east of Building 1.
To the northeast, the walls of Building 2 were re-used for an unroofed
enclosure or courtyard, Building 3 (Plans 6-7); alterations included the blocking
of the southwestern doorway and construction of a wall to the east, where a deep trench marked the former location of the monumental ashlar wall. In the southwest corner of Building 3 lay a concentration of iron slag surrounded by pink
plaster; linear voids within the plaster mass suggest that there may have been a
smelting furnace in this area, but if so.jts original form could not be defined.
This court is associated with a room newly built during construction phase 2 -- Building 4, excavated during 1996 (Plans 6-7; see alsa Sams and Voigt
1998: Photos 1-3). Strewn across the floor of Building 4 was a large number of
ceramic vessels, many containing pigments; figurine fragments from bust
thymeateria; a fragment of a ceramic mold for a lion's head; and iron and bone
tools suitable for sculpting (Sams and Voigt 1998: 683). Given these finds, we
can confidentıy interpret this room as a workshop used by a figurine-maker,
again probably a craftsmanassociated with the monumental ashlar building. Leaving aside for the moment the cause of the abandonment of Building 4, we can
say something about what happened after its abandonment. The floor deposit
was clearly disturbed: every one of the ceramic vessels as well as a stone alabastron were broken, and joining fragments of these vessels were foundscattered at distant points across the floor. The absence of bronze artifacts alsa seems
surprising. Sameone must have systematically searched and perhaps looted the
building after its occupants had left.
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During the third and final YHSS 3A construction phase, the area within
Operation 37 was leveled in preparation for a new building. First the gap between Buildings 1 and 3 was closed by a rubble wal1, and then what had been an
open area was filled to the top of the wall stubs of Building 3. Building 5 lay
partially within a low area within the ruined walls of Building 2-3; one wall and
part of the floor was preserved when this part of the site was leveled in preparation for the Roman-period settlement (see below). The Building 5 wall was
built of cobbles and ran roughly north-south, at a slightly different angle from
the structures below (Photo 10). The floors of the building were carefully prepared but strongly sloped, running up to the north over the corner of Building 4
before being truncated by the Roman-period leveling. On these floors were a
large fragment of a locally produced gray ware bowl with stamped palmettes
and fragments of at least two imports, molded (Megarian) bowls tentatively dated by Keith DeVries to ca 150 B.e.
The evidence for YHSS 3A occupation levels from the Northwest Quadrant of the Citadel Mound can now be summarized and integrated with historical information for the 3rd and 2nd century in central Anatolia. The first conclusion to be drawn is that our picture of the Galatian settlement at Gordion, previously seen as a short-term and relatively primitive community (usually referred to as a "village"), must be revised. The earliest Galatian settlers at Gordion
were both prosperous and ambitious, erecting a stone-walled, tile-roofed public
building that was enclosed/protected by a massiye stone wall. The date of their
arrival at Gordion remains uncertain, but it could have been relatively soon after the Tectosages tribe began raiding central Anatolia in the 270s Re. (see
Mitchell 1993: 16-20 for an account of the arrival and settlement of the Anatolian Celts). The second conclusion is that there is not one, but two "abandonments" of the YHSS 3A settlement at Gordion. At least part of the initial settlement (i.e., that within the Northwest Quadrant) was abandoned an unknown
number of years after it had been founded. Later, perhaps toward the end of the
3rd century B.e., the Northwest Quadrant buildings were remodeled, and this
occupation phase (Construction Phase 2) ended more violently than did Construction Phase 1, with a fire in Building 1 and the probable looting of Building
4. Given the ceramic sequence for YHSS 3A, it seems highly likely that the end
of Construction Phase 2 corresponds to the arrival of a Roman army led by
Manlius Vulso in 189 B.e. (Livy 38.12). Finally, Gordion did not lie abandoned between 189 BC and Augustan times as we had thought. Decades later, but
still within the Hellenistic period, a new structure was built. it is plausible that
the new settlers were Galatian, and were relatively prosperous, but the size of
the settlement was probably drastically reduced based on the fact that this mid2nd-century occupation has not been previously recognized, despite the large
areas eleared on the CitadeI Mound by Rodney Young.

Roman-Period OccupationlYHSS 2 (ist to 4th century AD.)
As a result of exeavation and analysis carried out in 1997, we are now able to define a detailed stratigraphic and ceramic sequence for the Roman-period occupation at Gordion. The latest part of the sequence was sampled in Ope564

ration 44, excavated by Andrew Goldman as part of his dissertation research.
Lying beneath the Medieval settlement in Operation 44 were Roman-period/YHSS 2 buildings dated by asilver washed coin to the 4th century AD.
While the stone foundations for the walls of these structures had been entirely
robbed, a series offloors produced a good sample of pottery, which is being studied by Goldman.
The earliest part of the Roman occupation was investigated in Operation
37. The architectural sequence defined in this area was complex, as was a sequence of drains leading into a low area that lay to the north in Roman (and earlier) times. Roman-period construction in this area can now be divided into four
major phases, the first represented only by a few wall fragments. The second
and third phases, the most substantial, are tentatively dated to Flavian times.
The overall plan of this settlement, with buildings extending along a paved street, is known as a result of Rodney Young's excavations in 1950; architectural
details documented from 1995 to 1997 can now be added to this plan.
Medieval OccupationlYHSS 1

The uppermost preserved strata in Operation 44 date to the Medieval period. A courtyard contained a well-preserved oven or tanour lined with day coils and vented to the surface. More unusual was a round griddIe heated by a firing chamber beneath its slate floor. Coins with Arabic inscriptions and glazed
ceramics allow us to tentatively date this material to the Seljuk period.
11. Architectural Conservation

Within the main settlement mound, the principal conservation project carried out during the 1997 season was the shoring-up of the northwest corner of
the south side of the monumental Early Phrygian Gate BuiIding. The structure
here never reaIIy did have an actual corner, since short-cutting Phrygian builders merely abutted the gate's northern and western walls against the corner of
a pre-existing gate house that is now preserved only in its lowest courses.
For the past several years, the Midas Mound has been showing signs of
severe erosion. The fence placed around the base of the monument in 1996 has
been a major step inhalting further damage from the footsteps of humans and
other animals. Yet the remaining erosion channels continue to collect water and
cause further erosion. As an experiment, Kurt Bluemel and Naomi MiIIer devised a method of fiIling selected erosion channels with mudbricks and planting
the slopes with grasses. The results of this procedure wiII be assessed in 1998.
111. Dbject Conservation

The object conservation team was again under the direction of Jessica
Johnson-. As in past years, Ms. Johnson and her team treated both new materials coming from the excavations and materials discovered in previous years.
With a new wing for the Gordion Museum under construetion, a priority in the
(4)

Object conservation during 1997 was again supported by a generous grantfrom the Samuel H. Kress
Foundation.
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season's work was the preparation of materials for display, primarily the desalting and remending of pottery.
William Pratt of the Royal Ontario Museum created a computerized inventory of the over 12,000 inventoried items from Gordion. The inventory gives a brief description of each item and its location.

Iv. Conservation and Study of Wooden Objects in Ankara
Elizabeth Simpson again led a team of conservators in the conservation
and study of the furniture and other wooden objects from Gordion. As in past
years, we are most grateful to the Museum of Anatolian Civilizations for the
many accommodations and kindnesses shown to Professor Simpson. Among
her projects for 1997 were the consolidation of a long-missing strut for the elaborate inlaid table from Tumulus MM, consolidation of additional fragments of
the wooden bed from Tumulus P, and the restoration and repair of the wooden
screen from Tumulus W. Professor Simpson also oversaw the fabrication and
installation of four new cases for wooden objects from Gordion in the Museum
of Anatolian Civilizations, and the procuring from the U.S. of five custom-made steel cabinets for the storage of the wooden furniture>.
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Photo 1: Late PhrygianIYHSS 4 building with neatly cut trenches and scattered stones
around the pavement marking the position of robbed walls; Operation 36
looking northwest

Photo 2: Late PhrygianIYHSS 4 pit structure in Operation 36 looking northwest
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Photo 3: Late PhrygianIYHSS 4 pit structure in Operation 36 looking southwest; the sloping
ashy floor of an industrial feature can be seen in the background.

Photo 4:Late PhrygianIYHSS 4 storage binsattached to mudbrick wall in Operation

29
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Photo 5: Sloping.floors.of a Late PhrygianIYHSS 4 industrial feature in Operation 29

Photo 6: Early HellenisticlYHSS 3B mudbrick structures in Operation 34
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Photo 7: Late HeIlenisticIYHSS 3A Building 2

Photo 8: Pottery and Ioomweights in situ on the floor of Late HeIlenisticIYHSS 3A Building
2. Behind the Ioomweights to the right is the corner of a bin made of thin mud waIls
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Photo 9: Stone head lying on an outside surfaee adjaeent to the south wall of Late HellenisticNHSS 3A Building 2

Photo 10: Late HeııenisticNHSS3A Construetion Phase 3. The sole remaining stone wall and
sloping ashy floor of Building 5 rest above the north wall of Building 2/3 (far left)
and alayer of rubble separating the floors of Buildings 2 and 3
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DASKYLEION 1997
Tomris BAKIR-AKBAŞOGLU*
Gürcan POLAT

.

. '

1997 yılında, Hisartepe güney ve doğu eteklerinde üç sektörde gerçekleş
tirilen kazılarımız, sur duvarının hangi döneme ait olduğunu anlama amacına
yönlendirilmiştir.
' .
.
.
SURA AİT DUVAR KALıNTıLARı
.
.
.
.
.
1996 yılında üç metre yükseklik ve üç metre uzunlukta ele geçmiş olan
duvar ile ilgili 1997 yılıçalışmalarımız sonucunda, bu duvarın diğer yüzüne ait
bölümü ile iç dolgusu da ortaya çıkarılmıştır. Böylece, Hisartepe' nin güney-doğu eteğinde, tepenin alt kısmından başlayıp, yumuşak bir eğime sahip olan yamaçta yukarı doğru yükselen, iki yüzü taşlarla örülü duvarlara sahip ve içi doldurulmuş bir oluşumla karşı karşıya gelinmiştir (Resim: 1).
Bu oluşum; hangi döneme ait olduğu henüz belirlenemeyen bir yerleşirnin
sur duvarının bir parçası ise, bu yerleşim Hisartepe'nin güney yarısında yer almış olmalıdır. Bu duvar, 1997 yılı çalışmaları sonucunda beş metre kalınlığa ve
her iki yüzünde de dört metre yüksekliğe ulaşmıştır. Duvarın her iki yüzünün
dışında ve duvarlara yapışık olarak ortaya çıkarılan kil, kireçtaşı, kum ve kıs
men de taş karışımından oluşan dolgular, ya bu duvarın fonksiyonunu anlatacaklar, ya da duvarın artık kullanılmadığı bir dönemde tesviye için yan ve dış
kısımlarının doldurulduğunu göstereceklerdir (Resim: 2).
Bu dış dolgular duvar yapıldığı dönemde, duvarın kullanım amacına yönelik bilinçli olarak yapılmışlarsa, o zaman bu duvarın bir rampa olabileceği
görüşü ağırlık kazanır ve bu durumda, zaten Hisartepe'nin doğal eğiminde yukarı doğru yükselen bu rampanın, asıl sura veya bir yapı kompleksinin girişine
yönelmesi gerekecektir. Henüz düşünce aşamasındaki bu teorinin doğruluğu
nu/yanlışlığını 1998 yılında yapılacak sondajlar gösterecektir.
Beş metre genişlikte, iki yüzü dört metre yükseklikte korunmuş bu duvarın şehir surunun bir parçası olması durumunda, bu kez de, Daskyleion topografyasının yeniden gözden geçirilmesi söz konusudur.

*

ProfDr. Tomris BAKIR -AKBAŞOGLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm
Başkanı, İZMİR

Dr. Gürcan POLAT, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, İZMİR
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Hisartepe'nin eteğinde ve etek çizgisine dik olarak yer alan bu duvar pargüneye doğru, herhangi bir yöne dönüş yapmadan devam ederse, o zaman
tepeyi çevreleyen günümüz yol seviyesinin altına inilmesi gerekecektir ve bu
sur duvarının çevrelediği eski yerleşirnin bugünkü tarla düzleminin yaklaşık üç
metre altında aranması zorunlu olacaktır.
Devlet Su İşlerinin 1997 yılında Ergili Köyü'nde yürüttüğü bir kanal çalışması sırasında, M.Ö.5. yüzyıla ait ve üzerindeki kabartmalı frizin altında üç
satır Phryg dilinde yazıtı bulunan ünik bir stelin bugünkü tarla düzleminin üç
metre altından ve alüvyon dolgu içinden ele geçmesi de yukarıda değinilen görüşü desteklemektedir.
Ayrıca, bir TÜBİTAK projesini yürüten ve Kuşgölü çevresini araştıran bir
ekibin bize verdiği bilgi deı, Daskyleion'da, Hisartepe'nin güneyinde yer alan
tarlalarda üç metre dolgu olduğunu doğrulamaktadır. Bu bilgiye göre, göl yatağının ve dolayısıyla da yerleşim düzleminin Prehistorik dönemlerde bugünkü
seviyenin yaklaşık üç metre altında olması düşüncesi bir kez daha destek bulçası

maktadır.

Beş metre genişlik ve her iki yüzünde de korunan kısmıyla dört metre
yüksekliğe sahip olan duvarın kazısı sırasında en alt seviyeden ele geçen gri
monokrom seramikler tarih verebilecek durumda değillerdir. Duvarın taş-örgü
sistemi ve tekniği açısından (Resim: 2,3) ise, tarihlernede yardımcı olacak benzer örnekler vardır. Anadolu'da ve Kyklad Adaları'nda yer alan bu benzer örnekler Tunç Çağlara tarihlenmeleri ile dikkati çekmektedirler. Anadolu'da iki
ayrı merkezde; Troia VII-b şehrinint ve Urla/Limantepe yerleşiminin sur duvarIannda>, ayrıca, KykladAdaları'ndan Keos'da, Aya Irini'de ortaya çıkarılan yapıların duvar örgüsünde-, Daskyleion sur duvarının yapım tekniği aynen uygulanmıştır.

Troia savaşlarının ardından Anadolu'ya göç edenlerden bir kolun Daskyleion' a yerleştiklerini antik yazarlar aktarmaktadırlar>. Ikinci bin yılının sonlarında gerçekleşen bu göç ile Daskyleion'a gelenler için Aiol'ler, Trak Kavimleri ve Phryg'lerden söz edilmektedir.
On yıldan beri yürütülen kazılarla gün ışığına çıkarılan seramikler, mimari kalıntılar, kültsel eşyalar ve Phryg yazısı taşıyan epigrafik buluntular, Daskyleion'da, Phryg'lerin M.O. 8. yüzyıldan başlayarak 4. yüzyılortalarına kadar
yaşamış olduklarını kanıtlarruştıre. Aiol halklarına özgü olan gri monokrom seramiklerin burada dominant olması, Daskyleion'da Aiol nüfusunun da varlığını
göstermiştir. Ayrıca, Propontis Bölgesi'nde Trak'ların yaşadığına işaret eden
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

MTA (Ankara) Ömer Emre başkanlığında yürütülen ve Güney Marmara'nın fay hattını araştıran

TÜBİTAK'a bağlı bir proje.

M.Korfmann, "Troia-Ausgrabungen 1996", Troica, Band VII, 1997,20, Abb.8.
H.Erkanal, Archaealagical Researches at Limantepe (1997), Fig.ll (City Wall: Early Bronze Age II).
John L. Caskey, "Excavations in Keos, 1960-61", Hesperia 31 (1962), PL.94, c.
Strabaon XILI, 3,7.
T. Bakır Akbaşoğlu, "Phryger in Daskyleion", Frigi e Frigio (1997, Roma), 229-238; T. Bakır - R.
Gusmani , "Eine Neue Phrygische Insehrift aus Daskyleion", Epigraplıica Anatatica 18, 1991, 157164, Taf.19; T. Bakır - R. Gusmani, "Graffiti aus Daskyleion", Kadmos. Band 32 (1993),135-144;
M. Vassileva, "Thraeian-Phrygian Cultural Zone: The Daskyleion Evidenee", Orplıeus 5 (1995),2734; C. Brixhe, "Les Doeuments Phrygiens de Daskyleion et Leur eventuelle Signifieation Historique", Kadmos, Band 35,2 (1996),125-147.
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epigrafik bir belge de? göz önüne alınırsa, antik yazarların söz ettikleri göçler
Daskyleion' da arkeolojik verilerle de kanıtlanabilecek duruma gelmiştir.
Taş örgü tekniği ile Tunç Çağlar'a tarihlenen örneklerle benzerlik gösteren Daskyleion surunun, Troia savaşları sonrası buraya gelen bu halkların yaşa
dıkları bir antik yerleşirnin etrafını çevirdiği olasılığı giderek artmaktadır. Batı
Anadolu'nun ikinci bin yılı sonlarındaki karanlığına ışık tutacak yeni bulguları
ve urbanistik açıdan organize bir yerleşimin ilerideki kazılar ortaya çıkaracaktır.
PHRYG YAZ/TL/ YENİ DASKYLEİONSTELİ
Kabartmalarının üst üste sıralanmış frizlerde yer alması ile "Katlı Steller"
formunda oluşu, kabartmaların altında yazısının (Phryg dilinde) bulunması ve
kabartmaların yüzeyinin düz yapılmış olması (detaylar olasılıkla boya ile belirtilmişti) gibi belirgin özellikleri açısından "Daskyleion'a Ozgü Mezar StellerivAnadolu-Pers Mezar Stelleri"? grubuna giren yeni stel üzerindeki Phryg
dilinde yazılmış üç satırlık yazıda "Manes" adı geçmektedirw, Stel, ya "Manes"
adlı bir Phrygliye ait, ya da, "Manes" adlı biri tarafından ölen kişi için yaptırıl
mış olmalıdır. Korunmuş olan alt frizde yer alan düz yüzeyli kabartma, ikonografisi ile Phrygia Bölgesi'nden, Kütahya/Altıntaş'da bulunmuş ve Afyon
Müzesi'nde korunan stelet! benzemektedir. Anadolu-Pers Mezar Stelleri
grubundaki diğer stellerde frizli sahnenin altında bulunan yazılar, bugüne kadar.
ele geçen örnekler göz önüne alınırsa hep Aramcat- olarak karşımıza çıkmıştı.
Şimdi, yeni stel ile, ilk kez Phryg dilinde yazı taşıyan bir örnek bu grupta yer
almaktadır, Bu durum da, yeni stelin ünik bir buluntu olmasını sağlamaktadır.
M.O. 5. yüzyıla ikonografisi ve stili ile tarihlenen bu yeni Daskyleion steli ile
"Anadolu-Pers Mezar Stelleri" grubunun yeniden değerlendirilmesi yapıl
malıdır».

(7)
(8)
(9)
(I O)
(I i)
(I 2)

( 13)

İstanbul Müzesi' nde Phrygia'lı bir aileye ait M.Ö. ô.yüzyıla tarihlenen bir mezar steli: Dittenberger,
Sylloge 3, m. 4.
M. Mellink, Thracians and P!ırygians: Problems of Parallelism, (Ed. N. Tuna - Z. Aktüre - M.
Lynch) i 998, Ankara, 168.
G. Polat, Anadolu Akhaemenid Dönemi Plastik Eserleri, i 998, İzmir. (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
Bu bilgi stel üzerinde yer alan yazıtı inceleyen R.Gusmani tarafından verilmiştir.
J.M. Dentzer, Le motif du banquet couche dans le Proche-Orient et le Monde Grec du Vıe au Ive siecle avant J.C., BEFAR 246, Roma, 1982, 268vd., no.R 63, PI.I9, Fig.319.
R. Altheim-Stiehl - D. Metzler - E. Schwertheim , "Eine neue Grako-Persische Grabstele aus Sul taniye Köy und Ihre Bedeutung für die Geschichte und Topographie von Daskyleion", Epigrap!ıica
Anatatica 1,1983, 1-23, Taf.l, a-b, 2, a; F. M. Cross, "An Aramaic Inscription from Daskyleion",
BASOR 184, 1966,7- l O; E. Pfuhl - H. Möbius, Die Ostgriechischen Grabretiefs I, Mainz am Rhein,
1977,9, Taf.2, no.3.
Bu stel , R. Gusmani - G. Polat tarafından i 999 yılında "Kadrnos" da yayınlanmak üzere programa
al ınmıştır.
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1996/1997 YILI MİLET ÇALIŞMALARI
volkmar

1'01/

GRAE\/E*

Burada 1996 ve i 997 yılı Milet çalışmaları birarada sunulacaktır. Çalış
olanak tanıvan T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar veMüzeler Genel Mtidürlüğü'ne. çahşmalannuza destek veren Aydın Kültür Müdürlüğü'ne ve Bakanlık Temsilcisi olarak katılan Efes Müzesi arkeologlarından Dr. Garnze Giinay
Tuluk'a yardımlarından dolayı içtenlikle teşekkür ederim.
Çalışmalarımız sırasında yardımlarını esirgemeyen Mi/et Müze Müdürlüğü'ne. ızmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Konıma Kurulu Mildurlüğürne. Yenihisar Kaymakamlığı'na ve Kadastro Şeffiği'ne. Dsİ Aydın Bölge
Müdurl üğü'ne, Aydın Defterdarlığı'na. Ak--Yeni köy Belediye Başkanı ığı'na. Akköy ve Balat muhtarlıklarına, kazı bekçileri. kazı ekibi ve işçileriniize yardım
larından dolayı teşekkür ederim. Çalışmalarımıza kaynak olan Deutsche Forschungsgemeinschaft'a Alımın Arkeoloji Enstitüsü'ne Theadar Wiegand Derneği'ne,Wilhelm-Mommertz Derneği'ne ve diğer özel kişilere, ayrıca özellikle tiyatro restorasyonu ve ören yeri düzenlemesi konusunda vermiş olduğu maddi
ve manevi destekten dolayı Bochurn-Ruhr Universitesi Rektörlüğü'ne minnettarlığımı belirtmek isterim.
1996 yılı Mi/et çalışmaları OL .08.1996-22.10.1996 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar: 13 arkeolog. 5 mimar, 2 restoratör mimar, 6 restoratör. 5 jeofizikçi , 2 jeolog , 2 geodet, 3 jeornorfolog. 2 su mühendisi. 2 botanikçi, i taş restorasyonu uzmanı, i antrepolog. i arkeometri uzmanı. 3 fotoğrafçı,
ll.) arkeoloji öğrencisi ve 3 jeornorfoloji öğrencisi ile yürütülmüştür.
1997 yılı çalışmaları 22.07.1997- 07.11.1997 tarihleri arasında 27 arkeolog,5 mimar, 6 restoratör. 4 jeofizikçi, 3 jeolog, 3 geeder. 3 geograf. 2 tarihçi.
i sanat tarihçi, i inşaat mühendisi, 2 botanikçi , i filolcg. 2 kimyager. 3 paleozoolog. 2 fotoğrafçı ve 16 öğrenci ile sürdürülmüştür.
1996 ve 1997 yılı Milet çalışmaları: kazı, restorasyon ve onarım, ören yeri düzenlemesi, araştırma, laboratuvar çalışmaları ile yayma yönelik çal ışmalar
şe kı inde gerçekleşti rilmi şti r.
/. Kazı Çalışmalar!
1996 ve 1997 yılı kazı çalışmaları ağırlıklı olarak, Milet'in Bronz çağı'nı
aydınlatmak amacıyla Athena Tapınağı'nın güneyindeki alanda yürütülmüştür.
malanmıza

Prol.Dr.Volk ınur v. CJRr\ I-: V I-:. Ruhr- Univcrsiıaı Horhum. Institut (ür Archaologic J)----I-I7S0 Hochum

Buradaki kazıların gelecek yıllarda da devam edebilmesini sağlamak amacıyla.
1996 yılında olduğu gibi i 997 yılında da bir bölüm arazi kamulaştırılmış ve kazılar bu bölümdeki sondajlarda sürdürülmüştür.
Prof. Dr. YY.-D. Niemeier sorumluluğundaki 1996 yılı çalışmaları. 1994 ve
1995 yıllarında başlatılmış olan açmaların yanısıra. Athena Tapınağı'nın güneydoğusundaki yedi yeni sondajda gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Sondajlarda biriken suyun boşaltılmasını sağlamak amacıyla pompa sistemi kurulmuş. böylelikle kurutulan alanda çalışmalara devam edilmiştir. Oneelikle 1994 ve ı 995 yıl
larında çalışmaların yürütüldüğü bölgede. içinde çok miktarda seramik ve pişmiş
toprak figürin parçası ele geçirilen iki kuyu açığa çıkartılmıştır.
Yeni açmaların bulunduğu alanda, Roma İmparatorluk Dönemi'nde yapıl
mış olan tahribat nedeniyle Geç Tunç Çağı'na kadar uzanan kesimde homojen bir
tabakanın kalmadığı tespit edilmiştir. Buna karşılık kazı alanının güneybatısın
Cıa, duvarı kireçtaşı bloklarıyla özenli bir şekilde örülmüş bir kuyu ortaya çıkar
tılmıştır (Resim: 1). Kuyudan ele geçen malzemeler. Chios amphoraları (Resim:
2) da dahilolmak üzere tamamıyla Arkaik Dönerne tarihlendirilmektedir. En
geç bulunturıun Geç Arkaik Döneme ait olması. kuyunun İ.ö. 494'teki Pcrs tahribatından sonra doldurulduğunu göstermektedir. Kuyudaki en önemli buluntu.
bir lon Kymationu parçasıdır (Resim: 3). Bu eser, eski kazılarda homojen olmayan bir tabaleada bulunmuş diğer bir kyma parçası ve bir sütun parçasıyla birlikte aynı döneme ait olup.Annin von Gerkan tarafından Klasik Döneme tarihlendirilen Athena Tapınağı'nın mimari bezemelerine aittir. Armin von Gerkan'ın bu
tarihlendirmesine karşın. Geç Arkaik Dönerrı'e ait kuyu malzemeleriyle birlikte
çıkan bu kyınation parçası gerçekten Atherıa Tapınağı'na ait ise, söz konusu mimari bezerne parçası gibi tapınak da Arkaik Döneme tarihlendirilebilir.
Milet'teki GeçTunç Çağı üçüncü yapı evresi (İ.ö. 13. ve 12. yüzyıl) ve
ikinci yapı evresi (1.0. 14. yüzyıl) olarak adlandırılan dönemlere ait katmanların.
yeni açmalarda Roma Imparatorluk Dönemi'nde tamamen tahrip edildiği gözlenmiştir. 1994 ve 1995 yıllarında yapılan açmaların kuzey bölümünde. 1995 yı
lında ortaya çıkartılan ikinci yapı evresine ait üç seramik fırını ve çevresinde
araştırınalar sürdürülmüştür. Buradaki incelemeler sonucunda. seramik fırınları
nın daha önceki bir döneme ait olan ve olasılıkla deprem sonucu yıkılan evlerin
kal ıntıları üzerine inşaedildikleri tespit edilmiştir.
İkinci yapı evresi olarak bilinen döneme ait tabakada bulunan bezernesiz
günlük kullanım keramiğinin çoğunlukla Mykeri Dönemi'ne ait olduğu gözlenmiştir. Bu durum. 1995 kazı sezonunda edinmiş olduğumuz Athena Tapınağı
çevresinde ikinci yapı evresi olarak adlandırılan yerleşimin. Panaztepe ya da
Troia'dan farklı olarak öncelikle Mykerıler tarafından iskan edildiği izlenimini
guçlendinnektedir. Tahrip tabakasında bulunan dekorlu Myken seramiği , Geç
Hellas ııı A sonuna veya Geç Hellas ııı B l'e geçiş evresine tarihlendirilebilir ve
bu Cıa tarih olarak Uluburun Batığı'ndan çıkan Mykert seramiğine denk düşer. Bilindiği gibi Uluburun Batığı'ndan ele geçen buluntutar. dendrokronolojik yöntemle 1.0. 1316'ya tarihiendirilmektedir. Boerse ve Wilhelm'in kronolojisine göre Millawanda. 13 i 8 veya 1314 yılında Mursili l l'ye ait kuvvetler tarafından ele
geçirilerek tahrip edilmiştir. Buna dayanarak Geç Tunç Çağı Milet'ini , Hitit metirılerinde sözü edilen Millawanda olarak görme olasılığı güçlenmektedir.

Milet'te birinci yapı evresi olarak adlandırılan tabakaların büyük oranda
homojen durumda bulunması sevindiricidir. Toplam olarak 25 x 21 m. lik bir
alanda ortaya çıkardığımız yapı kalıntıları, depo görevi gören odalar ve güneydoğu yönünde bulunan ana kayaya oyulmuş endüstriyel amaçlı bölümler
(Resim: 4). elde edilen verilere göre aynı döneme ait bir yapı kompleksine aittir. Burada yoğun olarak bulunan fresk parçaları ve diğer bulunmlar da. söz konusu kompleksin Minos karakterini onaylamaktadır. Bulurıtular arasında çok
sayıda Minos Dönemi günlük kullanım kapları, Minos tipi bir bronz bıçak , taş
kaplar, boyalı kireç sıvayla kaplanmış. yuvarlak biçimli bir kurban masasına ait
parçalar ve pişrniş toprak bir boğa fiğürini dikkat çekmektedir. Birinci yapı evresinde. yaklaşık l.Ö. 15an'de gerçekleşen yangına ait. yere düşmüş durumda
bulunan pithos ve değişik kaplar (Resim: 5). kömürleşmiş durumcia ve üzerindeki sıvası kısmen korunmuş. olasılıkla bir pencere çerçevesine ait ahşap sö ve
gibi etkileyici izler gün ışığına çıkartılmıştır. Bu tahribatın nedenini ortaya
atmak. bunun bir deprem sonucu ımı. yoksa bir savaş dolayısıyla mı oluştuğu
nu aydınlatmak ve bunun yanında Minos Dönemi'nden Myken Dönemi'ne geçişteki değişim karakterinin ne türden olduğunu belirlemek, önümüzdeki kampanyaların hedefi olacaktır.
1994 ve 1995 sezonlarında elde edilen, Erken Tunç Çağı'ndan Orta Tunç
çağı'na kadar uzanan malzemeler. Birinci Tunç yapı evresinin Athena Tapına
ğı çevresindeki ilk yerleşimin başlangıcı olmadığına işaret etmişti. 1995 sezonunda doğrudan ana kaya üzerinde. bir saray stili Orta Minos rı A evresi Kamare~ kase parçasının (Resim: 6) bulunması. Girit ile Milet arasındaki ilişkilerin
1.0.19-18. yüzyıllarda da varlığını göstermektedir. Bununla birlikte. Giritlilerin daha o dönemde Milet'e yerleşip yerleşmedikleri konusu henüz aydınlanmış
değildir. Minos kültürünün Milet'teki başlangıcı ve Athena Tapınağı çevresinde
ilk yerleşimin ne zaman başladığını belirlemek, bundan sonraki kazıların hedefini göstermektedir.
Bu bağlamda. taban suyu sorunuyla karşılaşılmasma rağmen. bugünkü seviyenin -' m. altında Kalkolitik tabakaya yani 1.0.4. bine erişmeyi başarmış olmamız da önem taşımaktadır. Kalkolitik Döneme ait buluntutar arasında örnek
olarak tipik saman çöpü kalıntıları taşıyan seramik. çakmak taşı ve obsidyerıden
yapılmış aletler ve üretim sırasında oluşan artıkların yanısıra. yine aynı tabakada gün ışığına çıkardığımız tahıl değirmenini sayabiliriz.
Atherıa Tapınağı'nın güneyindeki Milet'in Bronz Çağı'yla ilgili çalışma
lar. 1997 sezonunda da sürdürülmüştür (Çizim: 2). Yeni açmalarda. 1.5. 4.
yüzyılda ana kayaya yakın tabakalara kadar tahribat yapıldığı görülmüş. bu nedenle yalnızca Bronz Çağ: birinci yapı periodu (/.0.17-15. yüzyıl) ve daha eski kalıntılara rastlanmıştır.
Önceki yıllarda başlanan Minos Dönemi'ne ait büyük yapı kompleksinin
a~'ılmasına bu sezon da devam edilmiş ve çok sayıda Minos seramik parçaları.
bezernesiz günlük kullanım kapları ile bezemeli ince seramik parçaları ele geçirilmiştir. Onceki yıllardakilerin devamı niteliğinde olan ve yapınııı yıkılışı sı
rasında list kattan düştüğü anlaşılan Minos stilinde fresk parçaları (Resim: 7-8).
söz konusu büyük yapı kompleksinin zenginliğini göstermesi açısından önemi idir.
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tındaki sondajlar, Orta Bronz Çağı'ndan (1.0. 2. binin ilk yarısı) Geç Kalkolitik
Dönerrı'e (1.0. 5.4. bin) kadar bir stratiğrafi vermektedir. Orta Bronz Çağı tabakasından ele geçirilen Batı Anadolu "red wash" seramiğinin (Resim: 9) yanı
sıra Minos serarniğinin (Resim: l O) de bulunması, 1.0. 20 yüzyılda Girit ile Milet arasındaki bağlantıyı kanıtlamaktadır.

1997 yılı çahşmalannın en önemli buluntusu olan Erken Bronz Çağ':
ikinci evresine ait (1.0.3.binin ortası) Kykladik idol (Resim: i I), bu dönemde
Milet ve Kykladlar arasındaki bağlantıya işaret etmektedir. Söz konusu idol ada
mertnerinden yapılmış olup Keros-Syros kültüründe, dokathismata cinsindedir.
Çalışmalar sırasında, ana kayaya oyulmuş durumda ve Geç Kalkolitik
Döneme tarihlendirilen bir çukura rastlanmiş. bunun da işlenmemiş küçük taş
larla bölündüğü görülmüştür (Çizirn: 2). Içersinden aynı döneme ait seramiklerin bulunduğu bu yer, Milet'te Kalkolitik Dönem seramiklerinin bir kompleks
ile birlikte ele geçirilmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak
diğer sondajlardaki tabakalarda. paralellerine Aphrodisias. Beycesultan Hacılar
ile Kykladlarda ve Yunanistan'da rastlanan siyah perdahlı , beyaz geometrik bezerneli Kalkolitik Dönem seramik parçalarıyla (Resim: 12) birlikte. Melos'tan
gelmiş olduğu düşünülen işlenmiş obsidyen parçaları ele geçirilmiştir. Aphrodisias kazılarından da anlaşıldığı gibi Geç Kalkolitik Dönem 'de Melos obsidyenleri Anadolu'ya ithal edilmiştir. Aphrodisias'ta önceki dönemlerde Melos'tan ithal obsidyen oranı ok 57 iken, Geç Kalkolitik Dönem'de % 100' ü bulmuştur.
Büyük olasılıkla, obsidyenler Milet üzerinden Menderes yoluyla Anadolu'ya
dağıtılmıştır.

Milet'in Arkaik Dönemi'yle ilgili herhangi bir kazı çalışma
önceki yıllarda olduğu gibi Zeytintepe ve Kalabaktepe
buluntularıyla ilgili yayına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Bunun yanısıra
Kalabaktepe'nin Arkaik Dönem 'de Milet için büyük önem taşıdığı ve şehir surunun içinde yer alması gerektiği düşüncesiyle önceki yıllarda başlanan araştır
malarda. güney yamaçta 1.0.7.yüzylla ait sur kal ıntılarına rastlanmıştır. Bunun
ardından gerçekleştirilen jeofiziksel çalışmalarda doğu yamaç ile kutsal kapı
arasında sur duvarı olabilecek nitelikte bir anamali saptanmış ve 1995 yılında
kutsal kapının güneybatısında iki sondaj açılmıştır. Ancak kesin sonuç elde edilemedeğinden i 997 yıl ında bu açınalann yakınında yeni bir sondaja başlanmış
tı r. Burada da eski açınada old uğu gibi üst sevi yede oldu kça kal i n dolgu toprak,
bunun altında Gec Roma Dönemi'ne ait bol miktarda seramik fraamentlerinin
yer aldığı bir tabakaya rastlanmıştır. Daha alt seviyede t.ö. erken 5~yüzyll evlerine ait duvar kalıntılarıyla karşılaşılması üzerine sondaj batıya doğru 7 m. daha uzatılmıştır. Burada Geç Roma Dönemi'ne ait tabakanın altında geniş bir çukurun varlığı dikkati çekmiştir (Resim: \3). Daha alt tabakalara inildiğinde bu
çukurun \.0. erken 5.yüzylla ait evlerin duvar kalıntılarına kadar gittiği fark
edilmiştir. Bu duvarlar oldukça kalın yeşil bir kil tabaka üzerinde bulunmakta.
bu tabakanın altında ise kalın bir kül tabakası ve direkt ana kayanın üzerinde yer
alan yeşil bir kil tabakası daha bulunmaktadır. Ana kayanın üzerindeki kil tabakası içersinden insan kemikleri, iki kafatası ve ok uçlarıyla birlikte kömürleş
miş kargı parçaları ele geçirilmiştir. Kül tabakasından bulunan seranıiklerin \.0.
1996

yılında

Si gerçekleştirilmemiş.

6. yüzyılın sonuna tarihlenmesi, burada Pers tahribat tabakasıyla karşılaştığımız
fikrini ortaya çıkarmaktadır.
Çalışmalarımıza göre, Milet'in Arkaik Dönem surunun yıkılmasından
sonra düzeltilerı kerpiç kalıntıların üzerine 1.0. erken 5. yüzyılda evler ve Arkaik sur yönünde yeni bir sur yapıldığı, ancak Geç Roma Dönemi'nde. Klasik Dönem surunun malzemelerini tekrar kullarımak amacıyla burada büyük bir çukur
açıldığı sonucu ortaya çıkartılmıştır. Arkaik Dönem 'e ait surun temelini bulabilmek için 1998 sezonunda sondaj genişletilecektir.
/l. Restorasyon ve Onarım Çalışınaları
i 996 yılı restorasyon ve onarım çalışmaları tiyatroda G. Gresik ve A. Feibert sorumluluğunda gerçekleştirilmiş. öncelikle bitki ve ot temizliği ile başla
tılan çalışmalar: I.kapal i diazoman ın oturma basamaklarında. batı kemerde , batı terasta ve batı koridor merdi venlerinde sürdünil müştür. Sözü eel ii en oturma
basamaklarındaki kırık bölümler kireç. kum ve su karışımından elde edilen harç
ile doldurularak sağlamlaşnnlrnış. böylelikle çatlak ve kırık bölümlerden zararı i bitkilerin çıkması önlenmiştir. Diğer yandan ikinci diazomanın girişindeki batı kemer onarılmış, sağlam olmayan yapı elemanları desteklenerek konımaya
alınmıştır (Resim: 14).
1997 yılı restorasyon ve onarım çalışmaları tiyatro ağırlıklı olarak sürdürülmüş. H. Olbrich ve R. Zurkuhlen ile B. Weber sonımlu!uğundaki iki ayrı ekip
tarfından çalışmalar yürütülmüştür. 2. diazomadaki 12-15 numaralı kapalı galerinin kemerindeki taşların araları sağlamlaştırma amacıyla kireçli harçla kapatılmış. kemerden düşmüş olan taşların boşlukları harç ve taşla doldurulmuştur.
Bu çalışmalara paralelolarak. 12 numaralı kapının önündeki zemin sağlamlaş
tırılarak var olan orijinal zemin taşları yerine konmuş. boşluklar mıcır ile kapatılmıştır. Bu yıl kapıdan doğuya doğru yaklaşık 12 m.lik bölümde gerçekleştiri
len çalışmalar, gelecek yıllarda da sürdürülecektir. Yine 2. diazomadaki 15 nu-

üç basamak-yapılnlış~

ımıralıkapıya-gi rişi-sağlayan-rneroi veırlereuygunolara!<
bu böltimdeki du varda bulunan boşluklar taş ve kireç harç

ile kapatıımı Ştır.
Tiyatro I. bölümdeki 2. kurıeusta çökmüş olan mermer oturma basamakları alınarak temelleri onarılmış ve basamaklar düzgün bir şekilde yeniden yerlerine konmuştur (Resim: 15-16).
Sahne binasının altındaki kilerin doğusunda üstündeki zemini taşıma görevi gören bloklardan sağlam olmayanlar ve önceki kazılar sırasında geçici olarak desteklerımiş olanlar alınarak. bu bölüm ziyaretçilerin emniyetI i bir şekilde
gezebilmelerini sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir.
Tiyatro kalesinin güney kulesinde ve ona bağlanan her iki duvarda. taşla
rın düşmesi nedeniyle oluşmuş boşluklar yeniden kapatılmıştır.
Tiyatronun doğu girişinde önceki kazılar sırasında. işlenmiş taşlarla oluş
turulmuş basamaklar yerinden alınarak. bu sezon için geçici bir rnerdi ven yapıl
mıştır. Gelecek yıl buraya uygun bir konstrüksiyon uygulanacaktır.
ı. Kapalı diazomada gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının yanısıra.
çökmüş durumdaki keınerin bir bölümü onarılmış (Resim: i 7) ve kemer tamamen çökrne tehlikesine karşı geçici olarak desteklenıniştir (Resim: 18).
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1997 sezonunda tiyatrodaki çalışmalara paralelolarak Heroon J'de de koruma amaçlı çalışmalar sürdürülmüştür. Heroon I'in tüffit taşlardan yapılmış
olan temeli, açıkta bulunması ve kolayaşınabilir nitelikte olması nedeniyle
1995 yılında başlandığı gibi küçük taşlarla kapatılarak koruımı altına alınmıştır.
III. Ören Yeri Dic.enleıııesi
Ören yeri düzenlemesi. yıllardır Milet'te yapılması planlanan projelerin
başında gelmiş. ancak maddi kaynak yetersizliği nedeniyle çalışmalar şimdiye
kadar kağıt üzerinde düzenlenmiş. uygulamaya geçirilememiştir. Çok eski kazı
lar sırasında açılan sondajların kapanlmamiş olması ve bu sondajlardan atılan
topraklarla oluşan yığının düzetilmesi için uzun zamana ve maddi kaynağa ihtiyaç duyulması da çalışmaların başlamasını geciktirmiştir. Ancak Ruhr Universitesi Rektörü'nün 1996 sezonunda Milet'i ziyareti sırasında bu konuya acilen
başlanması gerektiğini anlaması ve destek olmak istemesiyle önceden hazırlan
mış olan proje gündeme gelmiş ve çalışmalara 1997 sezonunda başlanmıştır. Ilk
olarak tiyatronun doğu bölümünde yer alan büyük toprak yığın i (Resim: 19) yeniden elden geçirilerek alınmış (Resim: 20). bu arada tiyatronun doğu girişin
den Dionysos Tapınağı'na doğru sıkıştırılmış toprakla yeni yolların düzenlerı
inesine başlanmıştır (Resim: 21). Çalışmalar hippodamik plana uygun olarak
var olan yolların yeniden canlılık kazanmasını sağlayarak, korunmamiş olanlarının aslına bağlı kalarak toprak ile düzenlenmesini amaçlamaktadır, Böylelikle ziyaretçiler hippodamos sistemi hakkında bir fikir alacak ve ören yerini daha
sistemli bir biçimde gezebileceklerdir. Bu konudaki çalışmalar 1998 yılında da
surd ıirü i ecek tir.
Ören yerinde gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında bir yığının kaldı
rılması sırasında Th. Wiegand'ın küçük eser deposu olarak kullanmış olduğu
Balat yerleşimine ait bir eve rastlanmıştır. Yıkıntılar arasında bulunan eser parçalar: alınarak, evin Osmanlı Dönemine ait tek örnek olması nedeniyle korunmuş olan bölümleri restore edilmiştir (Resim: 22).
1996 yılı çalışmaları sırasında Aydın Kültür Müdürlüğü'nün de maddi
destekleriyle Kalabaktepe'nin tel örgüyle çevrilmesiyle başlatılan ören yeri konıma çahşmalan. yine Kültür Müdürlüğü'nün yardırnlanyla i 997 yılında KaDırtepe Nekropolü'niin tel örgü ile çevrilmesiyle sürdürülmüştür.
1\'.

Arasıırınalar
.,

Milet'teki 1996 yılı araştırmaları: jeofiziksel , jeomorfolojik , botanik , arkeobotanik , antropolojik alanlarda sürdürülmüş, Milet'in su gereksinimi ve su
yollarıyla ilgili araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 1997 sezonunda ise bu çalışma
lara ek olarak: topografik, paleozoolojik , arkeometrik araştırmalar ile taş koruma çalışmaları devam etmiştir,
.leofi ziksel Araştırınalar
1996 yılında Dr. H, Stümpel tarafından sürdürülen jeofiziksel çalışmala
rın amacı, Milet Arslan!ı Liman'ın antik konuımınun belirlenmesi ve Arkaik Dönem surlarının jeofiziksel yöntemlerle saptanmasına yöneliktir. Jeornanyetik.
jeoelektrik ve jeoradar yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar Arslanlı Liman'da.
Kalabaktepe civarında ve Athena Tapınağı'nın güneybatısında gerçekleştiril
miştir. Bunların yanısıra su yollarıyla ilgili çalışmalar sırasında da jeofiziksel

yöntemlerden yararlanılmıştır.Arslanlı Liman'daki çalışmalar süresince limanın
antik dönemdeki konumuna ilişkin veriler elde edilmiş, Kalabaktepe'nin kuzey
eteklerinde Arkaik Dönerne ait surları, Athena Tapınağı'nın güneybatısında ise
Hellenistik Dönem surlarını tespite yönelik ölçümler gerçekleştirilmiştir.
1997 yılı jeofizik çalışmaları, Milet'in sur prospeksiyonu hakkında bilgi
almak, antik Iimanın konumunu ve derinliğini belirlemek, Pers tahribatı sonrası oluşan molozların yığıldığı Kalabaktepenin gerçek şeklini ve ne kadar moloz
içerdiğini tespit etmek amacına yöneliktir. Araştırınalar sırasında bu yerlerde
manyetik ve sismik ölçümler yapılmış, jeomoıfolojik çalışmalarla karşılaştır
malı olarakgerçekleştirilenölçümlerle Arslan!ı Liman'ın derinliğinin 20 m. olduğu saptarimıştrr. Ayrıca Kalabaktepe'nin batı yamacında Arkaik Döneme ait
sur kalıntıları belirlenmiş, Milet'in surlarıyla ilgili çalışmalar için, jeofiziksel
yöntemlerden alınan sonuçlar yol gösterici nitelikte olmuştur.
Jeoıııorfoiojik Araştmilalar

Prof. Dr. H. Brückner sorumluluğunda gerçekleştirilen 1996 yılı jeornorfolojik çalışmaların amacı, Milet Antik Kenti'nin kıyı şeridinin ve antik yerleşi
min topografisinin saptanabilmesidir. Araştırmalar; Kalabaktepe'nin kuzey profilinde, Kalabaktepe ve Değirmentepe arasındaki profilde, Değirmentepe eteklerinde, Zeytintepe ve Dalyantepe arasında. Dalyantepe ve Lade Adası arasın
daki profilde, Değirmentepe'nin güneyinde ve batısında, bugünkü Balat Köyii'niin kuzeyinde ve Roma Aquaeduktü yakınlarında, driii sondajlarla gerçekleştirilmiştir. 1997 yılında da Antik Milet Kenti'nin kıyı şeridinin araştırılması
ve Arslanlı Liman'ın derinliğinin saptanarak, Humeitepe'de bir liman olup 01rnadığ: konusuna cevap bulunması amacıyla jeomorfolojik çalışmalara devam
edilmiştir.

Botanik Çalışmalar
1996 ve 1997 sezonlarında A. Jagel tarafından yürütülen botanik çalışma
lar, Milet örenyerinin ve yakın çevresinin bitki örtüsünün araştırılmasına yönelik olup, Milet genelinde eserlere zarar veren bitkilerin kurutulması ve verdikleri zararın önlenerek çözüm bulunmasını amaçlamıştır. Bu doğrultudaki çalış
malar tiyatro ve kazartepe yoğunluklu sürdürülmüş, ören yeri bu konuda sürekli kontrol altında tutulmuştur.
Arkeobotanik Çalışmalar
Milet ve çevresinin antik dönemdeki bitki örtüsünü ve mutfak kültürünü
aydınlarmayı amaçlayan arkeobotanik çalışmalar, 1996 ve 1997 sezonlarında
H.P. Stika tarafından gerçekleştirilmiştir. Athena Tapınağı'nın güneyindeki kazılar çerçevesinde sürdürülen araştırmalarda, buradan açığa çıkartılan kuyu ve
silo ile Minos tabakalarından ele geçirilen bitkiler incelenmiştir. Bu çalışmalar.
önceki yıllarda Milet'teki diğer kazı alanlarda Arkaik Dönem tabakalarında gerçekleştirilen arkeobotanik incelemelerin devamı niteliğinde olup, Minos
Dönemi'nden Arkaik Döneme kadar bitkilerle ve yiyeceklerle ilgili kesintisiz
bilgi vermektedir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak Arkaik Dönem ile Minos Dônem 'i arasındaki farklar belirlenecektir.
Antrapolojik Araştırmaiar
Prof.Dr. M. Kurlter tarafından i 996 sezonunda gerçekleştirilen antropolojik çalışmalar, 1994-1995 yıllarında Kazartepe Nekropolü'nde yapılan kazılar

sırasmda mezarlardan ele geçirilen insan iskeletlerine ait kemik parçaları üzegerçekleştirilmiştir. Antropolojik incelemeler sonucu bir mezara kaç kişi
gömüldüğü. cinsiyetleri. yaşları ve kemik uzunluklarından yola çıkarak boyları
saptanmıştır. Patolojik açıdan uygun olan bütün parçalardan kemik ölçüleri
alınmıştır. Araştırmalardan elde edilen verilere göre burada gömülü insanların
yaşam seviyelerinin yüksek olduğu anlaşılmıştır.

rincle

Topoğrajik Calışıııalar

Milet'teki topografik çalışmalar A.Spronk ve T. Sehaters tarafından 1997
yılında gerçekleşurilmiştir. Humeitepe ile ilgili eski kent planındaki bilgilerin
yeterli olmaması nedeniyle öncelikle burada başlatılan ölçüm çalışmaları bu böliimiin planının çıkartılmasına yönelik olup. bütün kalıntılar ölçülerek Milet'teki tüm çalışmalar için temel durumunda olan Bendt Haritası'na işlenmiştir. Çalışmalar sırasında Humeitepe'de toplam 660 nokta alınarak şehre ait noktalar
çoğalulmrşnr. Topografik çalışmalar kapsamında 1963 yılında yapılmış olan ve
kazı için büyük önem taşıyan Bendt Haritası'ndaki noktalar aranmış. bulunamayanlar yeniden ölçülerek sabitleştirilmiştir.
Pu ieo toolo] i k Çu Iı şıııal (/r
Evcil hayvan türlerini ve av hayvanlarını tespit etmek amacıyla Zeytintepe Kutsal Alanı ve Kalabaktepe'deki kazılardan ele geçmiş olan hayvan kemikleri üzerinde sürdürülen çalışmalar. 1997 sezonunda H. Manbart ve U. Wodtke
tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar sonucu Kalabaktepe'de i 500 kemik
parçası tespit edilmiş. buna göre Arkaik Dönem'de ton balığı ve köpek balığı
başta olmak üzere deniz ürünlerinin büyük önem taşıdığı ortaya çıkartılmıştır.
Ostrea edule ve ceratroderrna edula cinsinde iki farklı midye türü ve iki domuz
türü saptanmıştır. Genel değerlendirme sonucu kemik sayısının fazlalığı dikkate alındığında. buradaki köpek miktarının az olduğu düşünülmektedir. Ayrıca
kemikler üzerinde köpek dişine ait izlerin de fazla bulunmaması bu fikri desteklemektedir. Kalabaktepe'de ilk olarak at kemiğine rastlanmıştır.
Zeytintepe'den ele geçen kemikler incelendiğinde adak olarak koyun ve
keçi kesildiği ve kemiklerden yola çıkarak bunların kesim şekilleri belirlenmiş.
kesilen keçi ve koyunların butları yakıldıktan sonra alt bacaklarının adak yemeği olarak kullamldığı anlaşılmıştır.
Zeytintepe'cle yalnızca adak olarak 3 domuz kemiği bulunmasına karşı
lık. çok sayıda astragal ele geçmiştir. Bir tanesi bronz olan astragallerin bir yüzlerinin düzgün olması ve bazılarında sayı göstermek amacıyla yüzeylerine yapılmış olan küçük delikler bunların oyun taşı olarak kullanıldıklarını göstermektedir. Zeytintepe'de yirmi çeşitten fazla midyenin varlığı saptanmış. delikli
olan ufak rnidyelerin kolye olarak adak edildiği anlaşılmıştır. Incelemeler sonucu adak olarak cypraea pantherina türundeki midyelerin ithal edildiği sonucu
ortaya çıkmıştır. Bunun yanısıra Nil Nehri'nden gelen lates niloticus cinsinde
bir balığa ait kemik parçası ve bir ceylana ait boynuz parçası dikkati çekmektedir. Balık ve kuş türleri gelecek yıllarda incelenecektir.
Kalabaktepe ve Zeytintepe'deki paleozoolojik çalışmalarının yanısıra
1997 sezonunda Athena Tapınağı'nın güneyinde ı 994 yılından bu yana ger~'ek
leştirilrnekte olan kazılardan ele geçen Kalkolitik. Minos. Mikeri. Geometrik.
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Arkaik. Hellenistik ve Roma dönemlerine ait tabakalardaki 5000' in üzerinde
memeli hayvan kemiği ve 4000 kadar yumuşakçalar da Dr. J. Peters tarafından
. incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Minos Dönemi 'nde en fazla keçi
bulunduğu ve av hayvanı olarak ceylan ile tavşan yer aldığı saptanmıştır. Aynı
dönemde Girit'te de en çok keçi bulunduğu göz önüne alındığında. Girit ve
Milet arasındaki bağlantı ortaya çıkmaktadır. Dönemler arası karşılaştırma
yapıldığında ise. Arkaik Dönem'de av hayvanın azaldığı anlaşılmaktadır.
Arkeoıııetri Çalışmaları

tarafından 1997 yılında gerçekleştirilen arkeometri
üretim yerlerini saptamak. pişrniş toprak figürinler
üzerinde hangi cins boya uygulandığını anlamak amacına yöneliktir. Ayrıca
yine Milet kazılarından ele geçen kandillerin ve Ion kaselerinin üretim yerleriııi
kesin olarak belirlemek üzere Unsal Yalçın tarafından alınan küçük örnekler Almanya'da analiz edilecektir.

Prof. Dr. R. Fuchs

çalışmaları, fayansların

Taş

Koruma

Çalışmaları

Milet antik kent merkezi bilindiği gibi kış süresince su altında kalmakta
ve burada biriken su içinde üreyen mikroorganizmalar mermer üzel'ini kaplayanık yüzeylerini tahrip etmektedir. Delphinion. Liman Anıtı ve Stadium
kapısındaki merrner eserlerin doğal koşullara bağlı olarak bozulmalarura çözüm
bulmak amacıyla i 996 yılında olduğu gibi 1997 yılında da taş korunması
konusunda uzman olan Dr. S. Brüggerhoff tarafından çalışmalar sürdürülmüş
tür. Biriken suyun miktarı ve kalış süresiyle bağlantılı olarak zararın boyutlarıııın değiştiği sonucu ortaya çıkartılmış, bu durum sürekli incelenerek. mermer ve taşların konınmasıyla ilgili rnerhot aranmıştır. Çalışmaların sonucuna
göre tek çözümün ören yerindeki suyun tamamen boşaltılması olduğu anlaşıl
mıştır. Suyun drenaj sistemiyle tasviye edilmesi konusunda önceki sezonlarda
başlatilan çalışmalar 1998 yılında da sürdürülecektir,
/'v1ilet

Sıl

Yollar!

Araştırınası

Milet'in su gereksiniminin nasıl karşılandığının anlaşılabilmesi amacıyla
G. Tutthas tarafından gerçekleştirilen çalışmalar 1996 sezonunda olduğu gİ bi
1997 yılında da devam etmiştir. 1996 yılında antik su yollarının ve su sisteminin
tespiti ne yönel ik çalışmalar. jeofiziksel yöntemlerle saptanan su toplama
havuzu ve Milet arasındaki viadükt ve aquaedüktlerin yönü ile bütün su kanallarının araştırılması şeklinde sürdürül müştür.
1997 yılı araştırmaları kapsamında Güney Agora'nııı batısındaki arnbann
güney köşesinde çalışmalara başlanmıştır. Su sistemiyle ilgili şebekenin yer aLdığı düşünülen bu alanda 1914 yılında kazı yapılmış. ancak dökümantasyon
çalışmalarının bulunmaması nedeniyle kesin soııuçlar elde edilememiştir. Bu
nedenle bir bölümü toprak üzerinde kalan temiz su künklerinin koııumlarını ve
birbirleriyle olan bağlantılarını belirlemek amacıyla aynı yerde küçük çapta
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.Şimdiye kadar elde edilen veriler. konuyla
ilgili hazırlanail yayıııda detaylı olarak sunulacaktır.

'iYI

V.

Yayın Çalışmaları

1996- 1997 yılı içinde basılmış olan yayınlar:
Milet VI 1: P. Herrmann, Inschrıiften von Milet. Teil 1(1996)
Milet VI 2: P. Herrmann, Inschriften von Milet. Teil 2(1998)
J. Cobet, Milet 1994-1995. "Die Mauern sind die Stadt. Zur Stadtbefestigung des antiken Milet", AA 1997,

249-284
E. Forbeck - H. Heres, "Das Löwengrab von Milet", 136. BWPr (1997)
v.v. Graeve - u.a., Milet 1994-1995. "Vorbericht über die Grabungsarbeiten und Gelandeer-kundungen,
die Derıkmalerrestaurierungen und die naturwissenschaftlichen Begleitprogramme der Miletgrabung in den Jahren 1994 und 1995", AA 1997, 109-188
B. Niemeier - W.D. Niemeier, Milet 1994-1995. "Projekt «Minoisch-mykenisches bis protoge-ometrisches Milet»: Zielsetzungen und Grabungen auf dem Stadionhügel und am Athenatempel", AA 1997,
189-24S
W.D. Niemeier, "A Linear A Inscription from Mi1etus (MIL Zb ı)", Kadmos 35, 1996,87-99
W.D. Niemeier, The Mycenaens in Westerrı Anatolia and the Problem of the Origins of the Sea Peoples,
in: Mediterranean Peoples in Transition. Festschrift T. Dothan (1998) 17-65
Baskıda

olan

yayınlar:

Milesische Forschungen 1: C. Schneider, Die Musengruppe von Milet
Baskıya hazır olan yayınlar:
Milesische Forschungen 2: W. Held, Das Heiligtum der Athena
Milet I 10: B. Weber, Die romisehen Heroa von Milet
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Çizim 1: Athena Tapınağı'nın güneyindeki açmalar ve Bronz çağı kalıntılarının 1996 yılı durum
planı
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Çizim 2: Athena Tapınağı'nın güneyindeki açmalar ve Kalkolitik-Bronz çağı kalıntılannın 1997
yılındaki durumu
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Resim 1: Arkaik Dönem'e ait su kuyusu

Resim 2: Chios Amphorası (Arkaik Dönem su kuyusundan)

Resim 3: İon Kymationu parçası (Arkaik Dönem su kuyusundan)

Resim 4: Minos Dönemi'ne ait endüstriyel amaçlı çukur
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Resim 5: Minos Dönemi'ne ait pithos

•••
Resim 6: Orta MinoslI A evresine ait Kamares Stilindeki
kase parçası
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Resim 7: Minos Stilinde fresk

parçaları

Resim 8: Minos Stilindeki fresklerin rekonstrüksiyonu
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Resim 9: Orta Bronz çağı Batı Anadolu "Red Wash" seramiği

ıP
Resim 10: Orta Minos lA evresine ait beyaz şerit bezemeli el yapımı fincan parçası
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Resim 11: Erken Bronz çağı II evresine ait mermer Kykladik idol başı

111111
Resim 12: Geç Kalkolitik Dönem'e ait seramik parçaları
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Resim 13: Arkaik Dönem surunu bulmak için açılan sondaj

Resim 14: Tiyatro 1. Diazomanın girişindeki batı kemer onarıldıktan sonra
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Resim 15: Tiyatro 2. Diazomadaki 12-15 numaralı kapalı
galeride kemer onarım çalışmaları

Resim 16: Tiyatro 2. Diazomadaki 12-15 numaralı kapalı
galeride onarılan kemer

Resim 17: Tiyatronun 1. Bölümünde 2. kuneustaki oturma basamaklarınınonarılmadan
öncesi durumu

Resim 18: Tiyatronun 1. Bölümünde 2. kuneustaki oturma basamaklarınınonarılmadan
sonraki durumu
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Resim 19: Eski kazılarda Tiyatronun doğusuna dökülen toprağın alınmadan önceki görünümü

Resim 20: Tiyatronun doğusundaki toprak yığını alındıktan sonra

60.-J-

Resim 21: Hippodamos sistemine uygun olarak ziyaretçiler içindüzenlenen yollar

Resim 22: Th. Wiegand'ın depo olarak kullandığı Osmanlı Dönemi'ne ait Eski Balat Evinin restore edilen temelleri
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1997 YıLıNDA EPHESOS'TA YERİNE GETİRİLEN
KAZı, RESTORASYON VE ARAŞTIRMA
ÇALIŞMALARI

Stephan KARWIESE*

Bazı sorunların çözülmesi ile T.C.Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü tarafından verilen izinle çalışmalarımız Haziran ayı ortasın
dan Aralık başına kadar sürdürülmüştür. Son yıllardaki geleneğe uygun olarak
hem çeşitli kazı ve restorasyon çalışması, hem de birçok yayın projesi paralel
olarak yürütülmüştür. Çalışmalarımızın başarıyla sonuçlandırılabilmesi için
hem Avusturya Federal Bilim ve Ulaştırma ve (Tiyatro projesi ile ilgili olarak
da) Ticaret bakanlıkları, hem de Avusturya Bilimler Akademisi, Avusturya Ephesos Dostları Derneği ve Bilimsel Araştırmalar Destek Fonu'na teşekkür borçluyuz. T.C. Kültür Bakanlığı temsilcileri olarak görevlendirilen Sn. C.Işık, C.Içten ve B .Tuluk ile birlikte Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde görevli
olan diğer arkadaşlarımıza da gösterdikleri kolaylık ve işbirliği için minnettar
bulunmaktayız.

Tetragonos Agora'da yapılan derin kazılarda gün ışığına çıkarılan Arkaik
Smyrna Köyü araştırılmasının sona erdirilmesinden sonra, Erken Roma Imparatorluğu'nda inşa edilen batı kapının yeni araştırılmalarına ek olarak ago~a batı mekanların araştırılmasına da gene Dr.Scherrer tarafından başlanmıştır. Imparator Augustus zamanına ait evreye rastlamadan önce burada ilginç bir bulgu ortaya çıkarıldı; I no.lu mekanın birkaç tabakadan oluşturulan "sikkeden bir hali"
olarak adlandırılabilecek tabanı, önemli bazı tarihi detayları ortaya koymaktadır. Buna göre bu sahanın geç antik evrede yerıiden kullanımı, t.s. S.yüzyılın 01'taları civarında başlayıp 100 yıl sonraya (yani Imparator I.1ustinianus zamanın
da) ele geçen bol miktarda cam objelerden nedeniyle en azından 700 yılı civarına kadar faalolan bir camhaneyle ilgili bulunmaktadır. Agora batı kenarının
9.yüzyıla kadar herhangi bir biçimde kullanıldığı da bulunan diğer sıkkelerden
anlaşılmaktadır.

Erken Hristiyanlık alanında özellikle iki yerde; Sen Pol Mağrası diye anı
lan liman üstünde, Bülbül Dağı'nın yamacında bulunan, bir maden galerisine
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benzeyen kutsal yapı ve Sen Lük Mezarı diye anılan Magnesia Caddesi 'nin yayuvarlak yapıda Prof.Pillinger tarafından çalışılmıştır. Mağaradaki duvarlarda mevcut çok sayıdaki Bizans'a ve daha geç döneme ait yazıtların üzerlerinin badanalanmış olması nedeniyle, ancak restore edilmeleri de gerektiği
için, yalnız görünen grafitolar aydıngere çizilmiştir. "Lukas Mezarı"nın ayrıntı
lı olarak araştırılması ise, bu yapının ancak LS. 2.yüzyılın 2. yarısında inşa edilmiş olduğunu oıtaya koymaktadır. Fakat 15 sütundan yapılan bu tholos'un aslında ne olduğu, henüz belirsizdir; esas bir mausoleon olarak adlandırılabilirse
de, içinde bulunan mezar odaları ancak Bizans evresine ait oluyor. Sonradan inşa edilen kriptte yapılan incelemede, 6. yüzyılda bir mezar şapeli olarak yapıl
mış olduğu en olasılı yorum olarak kabul edilebilir (Resim: 1).
Yanıltıcı olarak Devlet Agora'sı diye adlandırılan, Romalıların kutsal merkezi olarak anlaşılması gereken büyük meydanın güneydoğusunda bulunan su
kulesi, yeniden bir çalı orman içinde kaybolduğu için defrişman edilmiştir. Bu
binanın tali kullanımı, sonradan inşa edilen su rezervuarı ve birçok künk nedeniyle belirirkerı, asıl kullanım nedeninin ortaya çıkarılması hala gereklidir.
Bütün örenyerinde birden gerçekleştirilen geniş kapsamlı defrişman çalış
maları dışında birkaç yerde mimari düzenlemeler de yapılmıştır. Agora'da yapılmış olduğu gibi özellikle Dornitianus Meydanı'nda gelişigüzelolarak yere
konan parçalar düzenlenmiştir.
1992 yılında Prof.Brückner tarafından Milet'teki araştırmalarına ek olarak
başlatılan kıyı coğrafyası çalışmaları bitirilmiştir. Derin sondajlar vasıtasıyla çı
karılan delillerde, şu önemli sonuçlar elde edilmiştir: Arvalya adı, herhalde
Strabon tarafından anlatılan Kenchrios Nehri 'nin yeri olan dere ağızı, hiç bir zaman bir körfez ve dolayısıyla da bir liman olmamıştı. Böylece Artemision kutsal alanının doğu yarısının kıyı üstünde ve batı yarısının da deniz alüviyonları
üstünde yer almış olduğu varsayımı kuvvetlenmektedir, C14 yöntemiyle saptanacak tarihlendirme, Arternision'un hangi zamanda burada yapılmış olduğunu
ortaya çıkaracaktır. Bu konuda pek yakında bir yayın çıkacaktır.
Yamaç Evler'de sürdürülen iki ayrı yayın projesi sırasında genel mimari
araştırma dışında birkaç sondaj da açılmıştır. Böylece, 1+ 2 no.lu oturma birimlerinin bu bölgesinde hiç bir Hellerıistikyerleşme izi mevcut olmayıp ancak Erken Roma Devresi 'nde (yani 1.0.2. yüzyılın sonlarına doğru) atölyelerirı kurulmuş olduğu saptanmıştır. Peristilli evlerin anlaşması ile ilgili olarak önemli su
sistemleri de tespit edilmiştir. Kapsamlı araştırma çalışmaları nedeniyle örneğin; büyük olasılıkla 262 yılında olan depremde yıkılan 2 no.lu peristilin güney
kenarının, tekrar onarılan üst kat için sadece bir bodrum galerisi gibi yeniden
ayağa kaldırılmış olduğu, Y.Müh.Mim. Wiplinger tarafından ortaya konmuştur.
Yakında bu projeden de kapsamlı bir yayın çıkacaktır.
Yeni koruma çatısı projesi için gereken serbest su çıkışlarını sağlamak
için merdivenli sokaklar altından geçen kanalların boşaltılması sürdürülmüştür.
Bu iş sırasında, ele geçen bol miktardaki seramik parçası arasında haç ile damgalanmış, bütünüyle korunmuş geç tabaklar dikkat çekmektedir.
4 no.lu oturma biriminindeki avlunun mermer döşeme tabanının altında
beklenmedik biçimde daha eski bir havuza rastlanmıştır. Küçük bir apsisli nimnındaki
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feon biçiminde ve tuğla olan bu su havuzu, İ.S. 100 yılına doğru yapılmıştır. Bu
merkezi yapı, Yamaç Evler'de mevcut olan çeşme tiplerine yeni bir örnek eklenirken 4 no.lu oturma biriminin bir köşesinde korunan bahçe freskine de uymaktadır; şimdiye kadar elde edilen delillere göre bu oturma biriminin asıl sahibi, doğuya doğru açık sütunlar, diğer kenarlarda kapalı duvarlar ve ancak
1.katta bir sütun peristili içeren avluya sahipti. (Resim: 2) Doç.Thür, bu çalış
ma dışında 4 ve 6 no.lu oturma birimlerindeki sistemli mimari araştırmayı da
sürdürmüştür. İkisi arasındaki bağlantı ve dolayısıyla birlik artık ortaya çıkmış
tır; 2.evrede 4 no.lu oturma biriminin değiştirme çalışmaları ile birlikte doğu
cephesi kazılmış ve altında bulunan, 6 nolu oturma birimine ait salon, genişle
tildikten sonra Imparator Trayanus zamanında görkemli bir mermer kaplama ile
süslenmiştir.

Meryem Kilisesi'ndeki çalışmalarım sona ermiştir. 1984 yılından itibaren
burada elde edilen bulgu ve deliller, geniş kapsamlı bır yayın için değerlendiri
lecektir. 1997 yılında, daha önce presbiterionda yapılan kazıya ek olarak, güney
nefin doğu ucu ve onun önündeki pastoforion (levazım odası)da Roma Dönemi 'ne ait tabana kadar kazılmıştır. Bu odada çoktan beri bilinen, vaftiz havuzu
olarak adlandırılan yuvarlak havuzun yeniden incelenmesi başka bir fonksi-yon
için kullanıldığını ortaya çıkarmıştır; normal vaftizhanelerde rastlanmayan, burada mevcut olan temiz su kürıkünün dışında havuzun su çıkışının arkasında bulunan sifon, havuzda kaybolan ve su ile birlikte giden küçük objelerin kanala
düşmesini engellemeye ve yakalamaya yaramıştır. Böyle bir sifonun vaftiz havuzlarında anlamı olmayacaktı (Resim: 3).
Kilisenin orta nefi ve pastoforiondan gelen kanallardan, bol miktarda sikkeler çıkarılmıştır. Bunlar, İmparator Fokas ile 602 yılında bitse de, en kuvvetli birikinti, Imparator i. lustinus zamanına aittir; bu husus, 578 yılına ve biraz
sonrasına kadar Meryem Kilisesi'nde özellikle çok kişinin para bağışladığını
kanıtlamaktadır. Sikkelerin çoğunun, havuz altındaki kanal kısmından çıkması
da dikkat çekicidir.
İ.S. 600 yılı civarında pastoforionda döşenmiş olan bir mozaik tabandan
yalnız bir kısmı kalmıştır; beyaz-mavi-kırmızı renkli taşlardan yapılan tasvirde
bir tavus kuşu arkasında bir kekliği görmekteyiz. Tunus'da rastlanan örneklere
benzeyen bu mozaikte, hayat suyu içen çifte tavus kuşu motifine bir de kiliseyi
canlandıran keklik eklenmiştir (Resim: 4).
Pastoforionda rastlanan mezarlardan iki ilginç buluntu ortaya çıkarılmış
tır; biri, Meryem Kilisesi'nde bu biçimde daha rastlanmamış olan, zarif dekorlu
bir korkuluk parçası; diğeri de 733 yılından sonra yerli askeri komutan Prokonsül Leon tarafından vakfedilen bir korkuluk dikmesidir (bu şahsa ait bir kurşun
mühür, daha önce çok yakında bulunmuştu). Bu tek parçadan büyük olasılıkla
presbiterionda bütün bir korkuluk olabileceğini çıkarmaktayız. Böyle mükemmel bir donatırnın Meryem Kilisesi'nin son evresinde yer alması, beklenmemekteydi fakat Ephesos Katedrali'nin kısa süre önce Ayasoluk'a taşınmasıyla
da, Meryem'in önemi kaybolmamış ve saygı gören eski kilisesi, hac ve mezarlık kilisesi olarak önemini sürdürmüştü.
Kilisenin güney kenarında bulunan şapel altında, Olympieion Güney Stoası 'na ait önemli bir bulguya rastlandı. 6 m. genişlikte olan opus caementitium
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içinde 10 dikme temeli bulunmaktadır; 1. evrede stoanın orta cephesi, açık bir
merdivenin üst kısmında duran 6 direkle biçimlendirilmişti. Daha sonra bunların yerine kaldırılan 4 büyük pilaster, zaten anıtsalolan girişi vurgulamıştı. Buna göre LS. 3.yüzyılda ziyaretçiler, trıumfal bir kapıya benzeyen kanatlı bir yapıdan girmekteydi.
Stadyon'da 1993 yılında A.M.G.M. tarafından istenen ve dolayısıyla S sezon sürdürülen onarım çalışmaları, kuzeydoğudaki dönemeçe ulaşmamızla bitirilmiştir. Bu arada arenanın kuzeydoğu kapısı da araştırılmıştır (Resim: S); tam
karşısında duran, iki oturma bloğunda korunmuş bulunan PRü[yazısına göre
herhalde prokonsülün yeri olan tribün sektörü, adı geçen kapı üzerınden gladyatör ve vahşi hayvanların kalkan biçimindeki arenaya girdiğini ve burada dövüştüklerini akla getirmektedir.
Bu ve yanındaki sektörlerde Panayırdağı 'nın yamaç kayasından yontulan
oturma basamaklarının alt yapısının kazılması da sürdürülürken yeniden birçok
sikkeye rastlanmıştır. Bu biçimde şimdiye kadar güney ve kuzeydeki alt yapı
yüzeyinde toplanan sikke birikintisi, iki önemli gerçeği açıklamaktadır; 1) geç
sikkeler, stadyonun İ.S. 262 yılındaki depremden 400 yılı civarına kadar kullanıldığını, S.yüzyılda terk edilmeye başladığını ancak 6.yüzyılda (mutlaka kuzey
galeride inşa edilen kilise ile ilgili olarak) tekrar faaliyetler gördüğünü kanıtla
maktadır. 2) Beklenmedik derecede çok miktarda rastlanan, Asya eyaletinde
bastırılan özerk sikkelerden ise, bambaşka bir şey okunabilmektedir.
Doğalolarak bilhassa Ephesos darphanesinden gelen, İmparator Domitianus zamanında yoğunluk gösteren adetler, İmparator Mark Aurelius zamanına
kadar stadyumun inşaat faaliyetlerini yansıtmaktadır. Bunun dışında mevcut
olan tip kataloğundan, burada düzenlenen tören ve şenlikler en azından kısmen
anlaşılmaktadır. Ozellikle Artemis Ephesia ve tapınağını gösteren sikkeler, törenlerin çok defa tanrıçanın onuruna burada yapıldığını açıklamaktadır. Fakat
"gimnasiarchos" (yani hamamlar başkanı), "Ephesion" çelengi ve Marnas Nehri gibi tipler, belli yapıların açılışı nedenine ait olurken, Herakles, Imparator,
Nike, Parthia eyaleti ve Zeus gibi tipler, imparatorların onurlandırılması ve belli zaferleri kutlama nedenine dayandırılabilir. Birkaç Homonoia sikkesi ise, diğer şehirler ile yapılan kardeşlik sözleşmeleri üzerine düzenlenen törenleri belirtmektedir. Başka kentlere ait sikkelerin üstündeki ifadelere göre bazı basım
Iarın, özel kişiler tarafından vakfedilmesi nedenine bağlanması, Efes Stadyum'unda bulunan sikke basımıarının da belli sebeplerle (örneğin; Partlara karşı kazanılan zaferi kutlamak üzere) basılmış olduğunu tahmin ettirmektedir.
Manisa'da bir thlastos, bir sikkeyi İmparator Augustus için bastırmış olduğunu fiilen arka yüzüne yazmışken, Ephesos'da bir gimnasiarchos, kendi adı
nı vermeden Domitianus'a ithaf edilen hamamın açılışını bir sikke ile kutlamış
tır; bu kişinin, ünlü efesli hayırsever Tıb.CI.Aristion ve adı geçen hamamın da
Liman Hamarnı olduğunu, törenin stadyumda düzenlendiğini ve gimnasiarchos
sikkelerinin açılışa davet edilen 60.000 kişiye dağıtılmış olduğunu düşünmek
teyim.
Prof.Ataç ile birlikte tiyatroda sürdürdüğüm çalışmalar, çok büyük ilerleme göstermiştir. 1992 yılında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce Efes
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Kazı Başkanlığı 'ndan istenen (sonradan bir Euro-Care projesi olarak uluslararası statü kazanan) sağlamlaştırma çalışmaları, sahne binası dışında 1993-1996
yılları arasında tamamlandıktan ve rölöve düzeltmeleri belirlendikten sonra,
1997 yılında 1995 yılından itibaren sürdürülen yeni arkeolojik ve mimari araş
tırma çalışmaları alanlarında ağırlıklı olarak çalışılmıştır. Bu çalışmalar, Avusturya Bilim ve Ulaştırma Federal Bakanlığı dışında Avusturya Ekonomi Fede-

ral Bakanlığı tarafından sağlanan özel bir finans kaynağı ve İzmir BMC firmakamyon bağışlanmak suretiyle desteklenmiştir.
Kuzey analemmada (kanat duvarı) yüzyıllarca yerinde kalmış olan deprem çöküntüsu, eğim nedeniyle her zaman büyük bir tehlike oluşturduğundan,
bin tondan fazla ağırlıktaki kireç taşı blok kütleleri ile duvar parçaları nihayet
dev bir vinçle buradan kaldırılmıştır. Sonradan kısmen tekrar eski yerlerine konabilecek döşeme mermerleri ve yontulmuş bloklar ayrı bir alanda düzenli olarak toplanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda kuzey analemmadaki orijinal yapı
durumu belirmeye başlamıştır.
Kuzey parodos cephe duvarında mevcut olan bloklar ile örülen iki kapı
arkasından yukarıya çıkan merdiven sistemi artık daha iyi anlaşılmaktadır; sağ
daki, güneye yönelerek L.diazomaya çıkarken, soldaki kuzey güney doğrultu
sunda bulunan bir koridora ulaşmaktadır. Devrik tonoz taşlarından anlaşıldığı
gibi, kenarları mermer ile kaplı olan bu koridorun yüksek bir tonozu vardı. Buradan kemerli kapılarla tonozlu ve batı cephesinde pencereleri olan yüksek mekanlara girilmekteydi. Koridor, dışarıdan 2.diazomaya çıkan merdivene ulaş
maya yarayan bir merdivenevi ile arasındaki geçiş mekanı olarak düşünülebilir.
Bütün bu durum, Milet Tiyatrosu'nu akla getirmektedir. Tonozlu mekanların
şimdiye kadar yapılmış olan araştırılması sonucunda, bunların, İ.ö. 2.yüzyıldan
itibaren yapılmış olan birkaç değişiklik ve yeni inşattan sonra LS. 100 yılı civarına tarihlendirilebileceğiortaya koymaktadır (Resim: 6, 7).
Etkileri bütün Efes'te kanıtlanabilen i.S. 359 ile 366 yılları arasında olan
(ve bir deprem fayı üstünde yer alan tiyatroda özellikle kötü etkileri gösteren)
depremlerin birisinden sonra bu mekanların yarısı doldurularak yeni tonozlar
yapılmış ve koridorda sarnıç gibi bir su deposuna dönüştürülmüştür. Bu nedenle geçiş işlevini kaybeden koridorun dev ve görkemli tonozu, 615 yılından sonra yıkılarak üzerindeki seyirci bölümünün de bütünüyle aşağıya çökmesine neden olmuştur (tarihlendirmesi, İmparator Heraklios'a ait üç sikke ile sağlanmak
tadır). Aynı sikkelerden yaralanılarak yapılacak bir tarihlendirmede, Efes'teki
diğer bir grup yapının sonuna de gene çok büyük bir depremin nedeni olabilesı tarafından bir

ceği düşünülebilir.

Sikkelerin, buluntuların delili ve esası olarak hep özel bir rolü olmuştur.
Güney analemmadaki çöküntü molozundan şimdiye kadar özellikle gümüş sikkeler (Kistofor olarak adlandırılan üçlü denarlar) çıkmıştır; bunlar, büyük olasılıkla yazılı kaynaklarda sözü edilen dağıtımlar sırasında oturma basamakları
arasında kaybolmuştu. Bu sikkelerdeki konuların, tiyatroda, başta doğal olarak
Artemis onuruna düzenlenen törenlerle ilgili olduğu düşünülebilir. Ote yandan,
stadyumda çıkan sikkeler hakkında geliştirilen yorum yöntemine göre davranarak şu gerçekler dikkatimizi çekmektedir:
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22 sikkeden 12 adet, gümüştür. Bunların çoğu, İmparator Hadrianus'a aittir (% 42). Kistoforlarda gösterilen resimlerde yalnız - görünüşte tiyatromuzda
ilan edilen - Roma ımparatorluğu'nuneyalet program ve angajmanı yansıtılmış
olsa da, bu basımıarın çoğunun da Ephesos'da üretilmiş olacağını tahmin etmek
yanlış olmaz. Kaybolduklarında hala yepyeni olan sikkelerin, dışarıdan gelen
cüzdanlardan düşmemiş olduğu da başka bir düşünce olarak kabul edilebilir
(Resim: 8).
Sahne cephesine ait mimari parçaların düzenli ..bir biçimde tiyatro önündeki tiyatro hamam i palestrası üzerinde (Y.Müh. A. Oztürk ve ekibi tarafından
gerçekleştirilen) dizilmesi, sadece strüktür düzenini ortaya koymakla kalmayıp
halen mevcut olan malzeme ile bütünün ilk defa genel görünümünü sunması ve
bir bakışta bütün bölümlerinin kavranmasını sağlayarakalgılanması açılarından
önem taşımaktadır. Böylece aynı anda eskiden yapılmış restitüsyon çizimlerinin
de tadil edilerek kısmen değiştirilmesi için ilk dayanak noktaları oluşturulmak
tadır. Arkeolojik incelemeler ve özellikle restorasyon konservasyon önlemleri
nin yanı sıra bu alandaki çalışmalara 1998 yılından itibaren ağırlık verilmekle
birlikte cephe ile ilgili anastilosizi düşünülmemektedir.
Ephesos kazılarındaki 5 yıllık başarılı yönetimim, bu fonksiyonumu
Avusturya Federal Bilim ve Ulaşma Bakanlığı emrine iade etmiş olmamla sona
ermektedir. Bakanlık, kazı başkanlığının daha önce hep Avusturya Arkeoloji
Enstitüsü başkanının elinde bulunmuş olması nedeniyle bu fonksiyonu, yeni
enstitü başkanına teslim etmiştir. Bu nedenle ben de bugün, her yıl yapılan sempozyumun bir üyesi olarak sizinle vedalaşmaktayım.Ephesos kazılarına bundan
böyle devamlı olarak katılıp katılmayacağım henüz belli değildir. Bununla birlikte bilimsel çalışmalarımı eskisi gibi hep bu konuya vakfedeceğimi belirtmekte yarar görüyorum.
35 yıldır bu ülkede bilim alanında emek vererek sayısız mesleki ve şahsi
deneyim kazandım. Türkiye ve Türklerin bana verdiklerine sonsuz minnettarım.
Türkiye'de çalışan uluslararası seçkin arkeologlar topluluğu arasında bulunup
çok şeyler öğrenmiş olmam nedeniyle hepinize müteşekkirim; sizlere bundan
sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
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Resim 2: Yamaç Evler, 4 nolu Oturma Birimi; 21 nolu direkli avluda yeni rastlanan nimfeon
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Resim 3: Meryem Kilisesi, Pastoforion; yuvarlak sifonlu havuz doğudan

Resim 4: Meryem Kilisesi, Pastoforion; tavus kuşu ve kekIik mozaiği
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Resim 5: Stadyon, Kuzey kenarı; alt yapının sağlamlaştırma çalışmalarının durumu güneydoğudan
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Resim 6: Tiyatro, Kuzey Analemma;
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asıl çıkış ve koridor odalarının restitüsyonu, güneybatıdan

,'Viedergewinnurg versehütteter Aufgange ete.
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Resim 7: Tiyatro, Kuzey Analemma; parodos cephesi ve koridor odaları kuzeyden
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Resim 8: Tiyatro, Güney Analemma; koilon
yanus, Hadrianus)

Resim 9: Tiyatro

yıkıntısından çıkan gümüş

Hamamı Palestrası; Tiyatro

kistoforlar (Nerva, Tra-

sahne çephesine ait mimari parçaların dizilme ça-

lışmaları doğudan
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