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PAŞALAR (BURSA) KAZISI-1998

Berna ALPAGUT*

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına 1983 yılından beri ta
ratundan yürütülen Paşalar kazısının Xv. çalışma sezonu, 10.7.1999 tarihinde başla

mış, 9.8.1999'da sona ermiştir.

Kazımıza parasal destek sağlayan Kültür Bakanlığı ile A.Ü. Dil ve Tarih-Coğraf
ya Fakültesi Dekanlığı'na teşekkürlerimizi sunarım.

Bakanlık göziemeisi olarak Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'den Sayın Filiz
Avan'ın denetiminde yürütülen kazımızın çalışma ekibinde; Prof.Dr. B.Alpagut (Kazı

Başkanı), Ingiltere DQğa Tarihi Müzesi'nden (Natural History Museum) Prof. Dr. Peter
Andrews, Chicago Universitesi'nden Jay Kelley, YardDoç.Hüseyin Türk, Araş.Gör.

Hürkan Çelebi, Araş.oör. Insaf Gençtürk, Araş.Gör, Asuman Mermer, Araş.Gör, Arzu
Demirel, yer alrmştır. Oğrencilerimizden Erdinç Ozkan, Nihan Aydınoğlu (Yüksek li
sans), Ozlem Ozkan, Bülent Duman, Hale Kavala, Timuçin Yılmam katılmıştır.

Karelerdeki Çalişmalar (P2-P3-P4 Kazı Alanlan) (Plan: 1)
P2 Kazı Atenı: Gritlenen alanlardan P2 kazı alanında A, B, C ve D karelerinde ça

lışmalar 20.08.1998 tarihinde başlamış ve 12.08.1998 tarihinde tüm kareler alt kalkerli
tabakaya ulaşmıştır. 1998 kazı sezonu P2 kazı alanı toplam 4 adet 1xt metrekarelik ka
relerde kazı çalışmaları öğrenciler tarafından sürdürülmüştür. Kazının birinci gününden
başlayarak periyodik aralıklarla kazı alanının eleme çalışmalarının genel ve karelerden
çıkan fosillerin yerinde fotoğrafları alınmıştır. Karelerden gelen fosillerin laboratuvarda
konservasyon işlemleri 07.08.1998 tarihinden itibaren başlamıştır.

A-12 karesindeki çalışmalar 20.07.1998 tarihinde başlamış, 12.08.1998 tarihin
de sona ermiştir. Kare başlangıç yüksekliği -82 cm., bitiş yüksekliği -220 em.dir. Elenen
kova sayısı 37, hominoid sayısı 4 ve fosil buluntu sayısı ise 55 adettir. Toplam fosil sa
yısı 59'dur. Bu karede Bülent Duman çalışmıştır.

B-12 karesindeki çalışma 20.07.1998 tarihinde başlamış ve 12.08.1998 tarihin
de tamamlanmıştır. Erdinç Ozkan tarafından kazılan karenin başlangıç yüksekliği -84
cm., bitiş yüksekliği -210 em.dir. Elenen kova sayısı 38'dir. Hominoid sayısı 5, fosil bu
luntu sayısı ise 69 tanedir. Toplam fosil sayısı 74 'tür.

C-12 karesindeki çalışma 20.07.1998 tarihinde başlamış, 12.08.1998'de bitmiş

tir. Karenin başlangıç yüksekliği -84 cm., bitiş yüksekliği ise -197 em.dir. Elenen kova
sayısı 36, kareden çıkan homlnold sayısı 5 , fosil buluntu ise 91 tanedir. Toplam fosil sa
yısı 96 tanedir. C-12 karesi Ozlem Ozkan tarafından kazılmıştır.

D-12 karesindeki çalışma 20.07.1998 tarihinde başlamış, 12.08.1998'de bitmiş

tir. Karenin başlangıç yüksekliği -84 cm., bitiş yüksekliği ise -204 em.dir. Elenen kova
sayısı 35, kareden çıkan hominoid sayısı 5, fosil buluntu ise 78 adettir. Toplam fosil sa
yısı 83'tür. D-12 karesi Hale Kavala tarafından kazılmıştır.

Prof. Dr. Berna ALPAGUT, A,Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,
Slhhıye-AnkaraffÜRKiVE.



Karelerdeki kazılara üst kalkerli tabakadan itibaren başlanmıştır. Üst kalker üni
tesi verimsiz bir tabaka olduğundan hızlı bir şekilde kazılmıştır.

ilk günden itibaren karelerden çıkan sediman toprağı (her bir karenin ayrı ayrı)
yıkama havuzunda öğrenciler ve işçiler tarafından elenerek, gözden kaçan fasiller top
lanarak kataloğa alınmıştır.

P3 Kazı Alanı: 1997 kazı sezonunda yarım kalan F-11, F-12, F-13, G-11, G-12,
G-13 kareleri kazılmıştır. P3 kazı alanı çalışmaları 17.07.1998 tarihinde başlamış,

02.08.1998 tarihinde P2 kazı alanındaki çalışmaların başlaması nedeniyle bırakılmıştır.

P3 kazı alanında toplam 33 adet fosil bulunmuştur. Bu kazı alanından hominoid bulun
tu elde edilmemiştir.

E-11 karesi başlangıç yüksekliği -147 cm., bitiş yüksekliği -180 cm.dir. E-11 ka
resinde fosil buluntu 2 adettir.

F-11 karesi başlangıç yüksekliği -165 cm., bitiş yüksekliği -173 cm.dir. Fosil bu
luntu 4 adettir.

F-12 karesi başlangıç yüksekliği -170 cm., bitiş yüksekliği -175 cm.dir. Fosil bu
luntu 4 adettir.

F-13 karesi başlangıç yüksekliği -174 cm., bitiş yüksekliği -197 cm.dir. Fosil bu
luntu 14 adettir.

8-11 karesi başlangıç yüksekliği -189 cm., bitiş yüksekliği -195 cm.dir. Fosil bu
luntu 7 adettir.

G-12 karesi başlangıç yüksekliği -176 cm., bitiş yüksekliği -188 cm.dir. Fosil bu
luntu 1 adettir.

H-12 karesi başlangıç yüksekliği -190 cm., bitiş yüksekliği -192 cm.dir. Fosil bu
luntu 1 adettir.

P4 Kazı Alanı: P4 kazı alanı T-3, T-4, T-5, Z-7, Z-8, Z-9 karelerinde kazı çalışma

ları sürdürülmüş ve bu kareler alt kalker seviyesine ulaşılarak tamamlanmıştır. Bu kazı

alanındaki T-3, T-4, T-5 karelerindeki çalışmalar 17.7.1998 tarihinde başlamış ve
5.8.1998 tarihinde bitirilmiştir. Z-7, Z-8, Z-9 karelerindeki çalışmalar 20.7.1998 tarihin
de başlamış ve 10.08.1998 tarihinde bitirilmiştir. 1998 yılı fosil buluntularının çoğunluğu

T ve Z karelerinden elde edilmiştir.

T karelerinden elenen kova sayısı toplam 87 büyük kovadır. Anonim olarak kazıl

mıştır.

T-3 karesi başlangıç yüksekliği -168 cm., bitiş yüksekliği -231 cm.dir. Kareden
çıkan hominoid sayısı 3, fosil buluntu 14 adettir. Toplam fosil sayısı 17'dir.

T-4 karesi başlangıç yüksekliği -168 cm., bitiş yüksekliği ise -198 cm.dir. Homi
noid 6 adet, fosil buluntu ise 28 adettir. Toplam fosil sayısı 34'tür.

T-5 karesi başlangıç yüksekliği -168 cm., bitiş yüksekliği ise -203 cm.dir. T-5 ka
resinde 4 adet haminoid bulunmuştur. Fosil buluntu ise 47 adettir. Toplam fosil sayısı

51'dir.
Z karelerinden toplam 100 büyük kova kum elenmiştir. Anonim olarak kazılmıştır.

Z-8 karesi başlangıç yüksekliği -142 cm., bitiş yüksekliği ise -198 cm.dir. Z-8 ka
resi hominoid buluntu 17, fosil buluntu ise 99 adettir. Toplam fosil sayısı 116'dır.

Z-9 başlangıç yüksekliği -146 cm., bitiş yüksekliği ise -206 cm.dir. Z-9 karesinde
7 adet hominoid buluntu, fosil buluntu ise 211 adettir. Toplam fosil sayısı 218'dir.

Yüzey fosil buluntu sayısı 22 adettir.
1998 kazı sezonunda P4 kazı alanında fosil sediman tabakasının kalınlığı diğer

lokalitelere oranla (P2 ve P3 kazı alanlarında) daha fazladır, bu nedenle P4 kazı alanın

dan (ağırlıklı olarak Z-8, Z-9 kareleri) daha fazla fosil elde edilmiştir. 1996 yılında kazıl-
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maya başlanan ve 1997, 1998 kazı sezonlarında da devam edilen F-11, F-12, F-13, G
11, G-12 ve G-13 karelerinde henüz alt kalkere rastlamamış olmamız burada ileriki ka
zı sezonlarında büyük bir pothololuşumuyla karşılaşacağımızı göstermektedir.

Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Paşalar Köyü'nde 1998 yılı 15. kazı sezonun
da 803 adet fosil çıkarılmıştır.

Buluntulann Değerlendirilmesi'

1998 yılında toplanan 803 fosil kataloglanmış ve karelere göre fosillerin faunal
dağılımı yapılmıştır (Kareler: A-12, B-12, C-12, 0-12, T-3, T-4, T-5, Z-8, Z-9 ve P3 kazı

alanı) (Grafik: 1-12).Faunal dağıııma göre Ruminantlar %60 oranı ile en büyük dilimi
oluşturmaktadır. Diğer türlerden Suid'ler bu dağılımın % 12'sini, Camivar'lar %7'sini,
Hominoid'ler %7'sini, Anchiterium'lar %3'ünü, Küçük Memeliler %2'sini, Rhino'lar
%1'ini, Proboscidean'lar %1'ini, Chelonia'lar %1'ini ve dilimin %6'slnl tanımı yapılama

mış memeliler oluşturmaktadır.

1998 yılı primat buluntuları postcrania, mandibula, maxilla ve izole dişlerden

oluşmaktadır. Primat postcranial ve izole dişler açısından Paşalar fasillakalitesi Anado
lu'nun önemli fosil primat lokalitesi olarak dünya primat kuşağındaki güncel konumunu
korumaktadır.

Kazı çalışmalarına 1999 kazı sezonunda devam edilecektir.

KAYNAKÇA

ALPAGUT, B., 1998: "1996 Paşalar Kazısı" T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, X/X
Kazı Sonuç/an Top/antısı.
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1998 YILI ÇANDIR KAZISI

Erksin GÜLEÇ*

Ankara ili, Kalecik ilçesi'ne bağlı Çandır Köyü'nün yaklaşık 6,5 km. kuzeydoğu
sunda yer alan Hırsızderesi Mevkii'ndeki Orta Miyosen'e ait memeli fosillerin gün ışığı

na çıkarılması ve yörenin paleoekolojik koşullarının aydınlığa kavuşturulması amacıyla,

20.12.1990 gün ve 90/1273 sayılı T.C. Bakanlar Kurulu kararıyla ProfDr. Erksin Güleç
başkanlığında gerçekleştirilmesi izne bağlanan Ankara / Kalecik / Çandır Paleontolojik
kazısının 1998 yılı çalışmaları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Kazı Tarihi ve Ekibi
Çandır Kazısı 1998 yılı çalışmalan 06-25 Eylül 1998 tarihleri arasında gerçekleş

tirilmiştir. Kazı başkanlığını Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik ve
Paleoantropoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr. Erksin Güleç yapmış ve kazıda Bakanlık

temsilcisi olarak Hatay Müzesi'nden Murat Süslü görevalmıştır. Kazı ekibi Dr. Deniş
Geraads, (Paleontoloq, CNRS, Paris), Doç.Dr. Ayla Sevim, (Paleoantropoloq, AU
DTCF), Doç.Dr. lzzet Duyar, (Fizik Antropolog, AU DTCF), Araş.Gör.Dr, larnail Ozer,
(Paleoantropolog, AU DTCF), Araş.Gör. Mehmet Sağır, (Fizik Antropolog, AU DTCF),
Araş.Gör. Cesur Pehlevan (Paleoantropolog, AU DTCF) dan oluşmuştur".

Yıkama Çalışmalan

1998 yılı çalışmalarının önemli bir kesimini önceki yıllarda olduğu gibi, 3 numara
Iı lokalitenin kuzey ve kuzeydoğu yamaçlarında bulunan atık toprağın sulu sistemle
elenmesi oluşturmuştur. Buradaki toprak, 1970'li yıllarda MTA ve Alman kazı ekibi tara
fından ortaklaşa yapılan kazıdan atılmış olan ve eleme işlemlerine 1993 sezonunda
başlanan topraktır. Bu kazı sezonunda da 3 kamyon toprak, her yılolduğu gibi kazı ala
nında çuvallara doldurulduktan sonra yaklaşık 35 km. güneydeki Kızılırmak kenarına ta
şınmıştır. Bu işlemler sırasında yaklaşık 30 ton toprak nehir kıyısına taşınmış ve yıkan

mıştır.

Yüzey Areştırmelen

Kazı boyunca ekibin bir kısmı yıkama çalışmalarına devam ederken diğer bir
grup da yüzeyaraştırmalarını sürdürmüştür. Oncelikle Tüney Köyü çevresini kapsayan
Çandır havzası jeolojik ve sedimentolojik amaçlı olarak yeniden gözden geçirildikten
sonra, daha önceki yıllarda detaylı yüzeyaraştırmaları yapılan kazı alanının güney kı

sımlarına daha çok ağırlık verilmiş ve bu alanlar son derece dikkatli taranmıştır. Yüzey
araştırmalarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Prof.Dr.Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, 06100
Sıhhiye / AnkaraITÜRKiYE.
1998 Yılı Çandır kazısında görevalan öğrenciler;Ayhan Yiğit, Pınar Gözlük, Timur Gültekin, Barış Özener, Hakan Yıl

maz, Fırat Kocaballı, Başak Koca, Fatma Sezen, ilke Göktepe, Zehra Satar, Saliha Hozantaş, Nail Uslu.
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1) Kazı alanının yakın çevresi: Daha önceki yıllarda yapılan yüzey araştırmala

rıyla temizlenen yüzeylerde, yağmur ve kar sularından sonra ortaya çıkan yeni fosille
rin toplanması amacıyla yeniden yüzeyaraştırması yapılmıştır. Bu araştırmalar sonu
cunda esas kazı alanı olan 3 No.lu lokaliteyle bu lokaliteye yakın olan 1, 2, 4, 5, 25 No.lu
lokaliteler ile çevreleri tamamıyla taranmıştır. Bu çalışmalarda çeşitli hayvanlara ait bol
miktarda diş, çene, etraf kemiği parçaları ve testudo kabuğu parçaları toplanmıştır.

2) Ayaşlıtepe-Angıtyuvası arası yüzeyaraştırmaları: Ayaşlıtepe, Recepyeri Tepe
si ve Tilkibayırı Tepesi, kazı çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz 3 No.lu lokalitenin güneyi
ne düşen alanlardır. Bu alandan çeşitli hayvanlara ait uzun kemik parçaları ele geçiril
miştir. Kazı alanının kuzeybatısında yer alan Angıtyuvası Tepesi'nden diş, testudo ka
buğu parçaları ve bazı uzun kemik parçaları bulunmuştur. Bu alanda daha önceki yıl

larda çok sayıda taşınmış fosil parçaları ele geçirilmiştir.

Laboratuvar Çalışmalan
Yıkama çalışmaları ve yüzeyaraştırmalarından elde edilen fosiller üçüncü bir

grup tarafından, kurulan bir laboratuvarda günlük olarak temizlenerek onarılmış ve de
terminasyonları yapılmıştır.

Yıkama ve yüzeyden gelen fosiller yıkanıp temizlendikten sonra, kraniyal, dental
ve postkraniyal olmak üzere sınıflandırılarak tür ayrımı yapılabilenler ayırt edilmiştir. Yı

kama çalışmaları sonucunda kurutulan toprakların seçilme işlemleri de laboratuvarda
gerçekleştirilmiştir. Burada yoğun bir şekilde yapılan seçme işleminden yine çok sayı

da diş, çene, kafatası parçaları ve etraf kemiklerine ait parçalar bulunmuştur.

Bulunan fosillerin büyük bir bölümünün laboratuvar çalışmaları tamamlanmış

olup genel sonuçlar bu yıl basılması planlanan monografta yer alacaktır.
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M KARTAL

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve MüzelerGenel Müdürlüğü'nün, Dil ve Tarih-Coğrafya

Fakültesi Dekanlığı'nın ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın parasal destekleriyle ger
çekleştirilmiş olan Karain kazısı 25.07.1998 tarihinde başlamış, 05.09.1998 tarihinde
sona errnlştir".

Söz konusu kazı, bu yazının yazarlarının yanı sıra, Li.$ge Üniversitesi'nden Asis
tan Rebecca Miller, Teknisyen Vincent Ancion, Hacettepe Universitesi'nden Araştırma

Görevlisi Gökhan Mustafaoğlu, CNRS'ten Catherine Kuzucuoğlu'ndan oluşan bir uz
manlar grubuyla gerçekleştirilmiştir 2 ... Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Ana
bilim Dalı'nın 21 öğrencisiyle, Liege Universitesi Prehistorya Bölümü'nden 8 öğrenci de
uzmanlar grubuna eşlik etmiştire. Kültür Bakanlığı'nı ise Ankara Etnoğrafya Müzesi
araştırmacılarından Prehistoryen Cemal Baykal Aydınbek temsil etmlştlr-.

Kazı çalışmaları, diğer yıllardan farklı olarak bu yıl yalnızca "Karain B" adı veril
miş olan gözde sürdürülmüştür.

B GÖZÜ KAZISI
Karaln kazılarının yeniden başlatıldığı 1985 sezonunda B gözünün batıda bulu

nan ve I.K. Kökten'in açmış olduğu çukurun kenarında yükselen dolgusu kazılmış, ar
keolojik ve jeolojik silsile hakkındaki ilk veriler elde edilmiştir (Yalçınkaya, 1987:25). Anı
lan yıldan sonra, çalışmalar uzun süre Karain Mağarası'nın en kalın dolgusunu içeren
E gözünde yoğunlaştırıımıştır. 1996 yılında ise, yine E gözü kazısına paralelolarak, Pa
leolitik katlaşırnlan daha iyi anlayabilmek için, B gözünün batı dolgusunun yalnızca Ple-

Prof.Dr. Işın YALÇiNKAYA, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabi
lim Dalı, 06100 Slhhiye-AnkararrÜRKiYE.
Prof.Dr. Marchel OTTE, Uruversite de Liege, Service de Prehistoire, B-4000 Liege-BELÇiKA.

1 Adı geçen kurumların yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız.

2 Adı geçen uzmanlara kazılarımıza olan büyük katkılarından ötürü ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.
3 Kazıların ağır temposu içinde büyük bir disiplin ve özveriyle görev yapmış olan Başak Oral, Burcu Özasları, Bora Cem

Sevencan, Toiga Uğursay Gürsoy, Ünver Göçen, Nurcan Havare, Hüseyin Özdemir, Demet Ekmekçioğlu, Tuncay Bu
lut, Bülent Atasoy, Büşra Bolay, Filiz Bilir, Filiz Akdaş, Güler Demirci, Murat Erdinç, Serdar Yüksel, inan Doğan, Mus
tafa Köseer, Duygu Gökalp, Hatice Şahin, Seçil Birkan, Helene Bourg, Nathalie Tomalak, Florence Dentz, Julie Hani
gue, Christelle Hauregard, Isabelle Neuray, Philippe Debouny, De Bernardy de Sigoyer'e takdirlerimizi tekrarlıyoruz.

4 Görevini ekip ile uyum içinde, başarıyla yerine getirmiş olan Bakanlık Temsilcisi C. Baykal Aydınbek'e teşekkürlerimizi

sunarız.
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istosen seviyeleri kazıımıştır (Yalçınkaya ve diğ., 1998:27). 1997 yılında bu kez, bir yan
dan Karain kompleksi ve B gözü içindeki çeşitli evretere ait zaman ve mekan boyutun
daki dağılım sürecini görebilmek, öte yandan Karain ve Oküzini arasındaki ıskan bağın

tılarını saptayabilmek amacıyla B gözü ile C gözü arasında, B gözünün kısmen kuzey
duvarına yaslanmış olan dolguda, zaman darlığı nedeniyle, tek bir karede kazıya baş

ıanmıştır (Yalçınkaya ve diğ., 1999:28).
1998 yılı Karain kazısı aynı amaç doğrultusunda yalnızca B gözünün kuzey

dolgusunun kazısıyla sınırlandırılmıştır. 1997 yılı kazı sezonunda burada kazılmaya baş

lanan G13 karesi dahilolmak üzere G11, G12 ve G14 kareleriyle F12 ve F13 kareleri
kazılmış (Çizim: 1). G kareleri Holosen, F kareleri F12'nin 14. seviyesinin bir kısmı

hariç, Pleistosen dolgular içermektedir.

Halasen Dolgu (G Kareleri)
G12 karesinden başlatılan kazı çalışmaları, ilk iki arkeolojik seviyenin kaldırılma

sından sonra G 11 karesine yöneltilmiş ve kazı her iki karede birden, 1997 yılında 5. se
viyenin tabanına kadar kazılan G 13 karesiyle aynı kota (-2.70 m.) gelinceye kadar sür
dürülmüştür. Daha sonra batı profiliyle kuzey profilinin kesiştikleri köşede bulunan G 14
karesi de dahil olmak üzere kuzey profilinin tüm karelerinde kazı çalışmaları sürdürül
müştür (Tablo: i; Çizim: 1).

KARE AH GH BAŞ.KOTU errls KOTU

G11 0-1 H.I/H.II -1.83 -2.30

G11 2 H.II -2.30 -2.40

G11 345 H.II/H.III -2.40 -2.70

G11 67 H.III -2.70 -2.90

G12 0-1 H.I -1.93 -2.30

G12 23 H.II -2.30 -2.50

G12 45 H.II/H.III -2.50 -2.70

G12 6,7,8,9,10 H.III -2.70 -3.20

G12 11,12,13* H.IV -3.20 -3.50

G13 6 H.II/H.III -2.70 -2.80

G13 7,8,9,10 H.II1 -2.80 -3.20

G13 1112131415 H.IV -3.20 -3.70

G13 16* H.IV/P.1.1 -3.70 -3.80

G14 0-1 H.I -2.20 -2.30

G14 23 H.I/H.II -2.30 -2.50

G14 45678 H.II -2.50 -3.00

G14 9,10 H.II/H.II1 -3.00 -3.20

G14 11 12 H.III -3.20 -3.40

G14 13,14,15,16* H.IV -3.40 -3.80

Tablo: i
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G 12 karesinin 8. arkeolojik seviyesinin doğu köşesinde ortaya çıkmaya başla
yan ve G11 karesinin içine doğru uzanan, tavan döküntüsü çok iri bir kalker blok, G 11
karesinin 7. arkeolojik seviyesınde karenin tüm yüz~ini kaplamış ve bu nedenle G 11
karesinin kazısına -2.90 m. kotunda son verilmiştir (Çizlm: 2). Taş blokun göçerek dol
guları tahrip etmesini önlemek amacıyla G 12 karesinin kazısı da 13. arkeotojik sevJye
nin tabanında (-3.50 m.) bırakılmış ve buradan itibaren bir basamak oluşturulrnuştus:G
13 ve G 14 karelerinde ıse kazılar 16. seviyenin tabanına (-3.80m.) kadar sürdürülmüş
tür (Çizim: 2). Bu seviyeden sonra hem jeolojik hem de arkeolojik dolguda görülen bu
yük değişim nedeniyle Pleistosen dolguların başladığı anlaşılmıştır.

-1.83 m. ile -2.40 m. kotları arasında mağaranın ağzından içeriye doğru eğimli bir
düzlemle başlayan Holosen dolgular, doğuda -3:60 m. (F 12/14), batıda -3.80 m. ko
tunda sona ermektedir. Bu dolgunun üzerıni çok ince taneli ve gri renkli bir sediman ku
şak örtmektedir. Bu seviye, H 1 (Holosen i) olarak nitelendiriimıştir. Bunu, G 13 karesi
nin ortalarından itibaren doğudan batıya doğru kuvvetli bir eğim gösteren H ii; iki büyük
taş blok dizi arasındaki H ın ve nihayet ikinci taş dizisinin altındaki, eğimi görece daha
az olan H iV jeolojik seviyeleri izlemektedir (Çizım: 2).

Kültürel Stratigrafi
Çok zengin bir buluntu topluluğunu içeren Holosen dolgunun seviyelerinin büyük

bir kısmı karışıklık göstermektedir. i. ve II., Kısmen iii. jeolojik seviyelerde (H I, .II, iii) Ro
ma, Ilk Tunç, Kalkolitik Çağ çanak-çömlek parçalarıyla, hatta üst seviyelerde Oküzini'n
den tanıdığımız EpipaleolitiK yontmataş endüstri öğeleri (Çizim 3: 4,5,7,8,9,11,16) karı
şık olarak bulunmaktadır. IV. seviye ise (G12/11-13; G 13/11-16; G 14/13-16) buluntu
lar yönünden Kalkolitik Çağ buluntularını çok daha homojen bir yapı özelliği içinde ver
mektedir. Dolgudaki karışıklık çeşitli faktörlerden ileri gelmiş olabilir: Şöyle kı, B gözü
nün kuzeyindeki bu dolgunun üzerinden basık bir geçitle C gözüne girilebilmektedir.
Dolayısıyla C gözünde eski yıllarda yapılmış olan kazıların toprağı bu tarafa doğru atıl

mış olabilir. Bu ise, Epipaleolitik buluntuların üst seviyelerde Klasik ve Protohistorik Cağ
buruntularıyla karışık olarak bulunuşunu açıklayabifir. Ote yandan, şayet sözü ecfılen
geçit orijinınde daha derine iniyor ve mağaranın iskarı süreci boyunca gitgide kalınla
şan sedımanlarlatıkanmış ise, o takdirde arkeolojik dönemler boyunca insanlar tarafın

dan yoğun bir biçimde geçit yolu olarak kullanılmış olabilir. Bu ise, dolguların derin bir
şekilde budandıgını gösteren çukur açma izlerinin de bulunmayışı nedeniyle, daha alt
seviyelerdeki Klasik ve Protohistorik buluntulardaki karışmanın nedenini açıklayabilir.
Nitekim buluntu yoğunluğuna bakıldığında gerek Roma, gerekse Ilk Tunç Çağına ait iz
lerin de çok zayıf, dolayısıyla katlaşımın ince olduğu görülmektedir. Kaldı ki, bu kısım
daki sedımanlar, E gözündekilerin aksine bugün dahi yumuşak dokularını muhafaza et
mektedirler. Hiç kuşkusuz, bu sorunlar ya da varsayımlar kuzey dolgunun C gözüne
doğru kazılmasıylayanıt bulacaktır.

i ve iii. jeolojik seviyeler arasında yer alan yontmataş endüstriler içindeki taş del
gileri ~Çizim 3: 1,6), dişlemeli dilgileri (Cizim 3: 2,3), sırtiı dllgileri (Çizim 3: 12) "fosil di
rektör i olmamaları nedeniyle şimdilik Ilk Tunç ya da Kalkolitik'e baglamak olanaksızdır.
Iri bir dilgi taşımalıklı, iki kenarı dişlemeli, dip bitimi düzeltili bir alet (Çizim 3: 10), olası
lıkla KalRolitik'e bağlanabilir. Ancak, Kombewa tekniğiyle üretilmiş bır diğer almaşık dü
zeltili dilgi ise, bugune kadar ele geçen buluntular içınde alışılagelmiş bır parça değildir
(Çizim 3: 11).

Karain B yontmataş buluntuları içinde, Kalkolitik'e bağlayabileceğimiz aletler
keski ağızlı ok uçlarıdır (Çizim 3: 13,15). Bunların paralelleri Okuzini mezarlık alanından
ele geçmiştir. Kaldı ki, Karain B'den bir tanesi kesınlikle Kalkolitik'e bağlanabilen ıV. Je
olojik seviyeden gelmektedir. Yine ıV. jeolojik seviyeden ele geçen düzeltisiz ve düzel
tiIi dilgiler de (Çizım 7: 3-5) Kalkolitik'in yontmataş buluntuları içindedir. Kemik endüst
ri topluluğu içindeki bızlar (Çizim 4:1,2,4,7,13; 5:2), delikli bir iğne parçası (Çizim 4: 12),
boynuzdan şekillendirilmişbir uç (Çizim 4: 3) ile süs objeleri içindeki yine taştan bir kol
ye tanesi (Çızim 4: 6), kemik bir takt (Çizim 4: 8), delinmiş mıdye kabuklarından takılar
(Çizim 4:10,11) ve diğer denizel yumuşakça kabuklarından (Çizim 4: 14) ve çeşitli taş
lardan şekillendirilmiş son derece minık boncuk taneleri Kalkolitik buluntu yelpazesin
de yer almaktadır. Pişmiş topraktan kırık bir ağırşak (Çizim 4: 5), bir taş havan ve ha
van eli, cilalanmış bir taş (Çizim 4: 9) ile çeşitri seviyelerden ele geçmiş olan bilya ta
neleri de Kalkolitik küçük buluntu repertuvarını oluşturan objelerdlr. Kalkolitik'e ait ça-
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nak-çömlek grubu arasında dikkati en çok çeken parçalar, Hacılar tipi boya bezemeli
kap parçalandır. Bunların dışında, çanak-çömlek gruDu içinde ip tutamakıt, gagalama
teknığiyre yapılmış nokta bezemeli çanak-çömlek parçaları da bulunmaktadır. .

ilk Tunç çanak-çömlek grubu içinde, insize geometrik motifli parçaların yanı sıra
yivli bir kap parçasıyla bir kap ayağı parçası da bulunmaktadır.

Roma çağı buluntuları ise az sayıda çanak-çömlek parçaları, cam kırıkları, me
tal bir çuvaldız, ..delikli bir iğne ve minik bir altın boncukla temsil edilmektedir. Bu bon
cuğun benzeri Oküzini Magarası'nın en üstteki Roma çağı tabakası içinde de bulun
muştur.

Pleistosen Dolgu (F Kareleri)
Halasen dolgunun hemen güneyinde yer alan, F 12'nin 14. tabakası hariç Pleis

tosen seviyeler içeren F kareleri Kökten'in, kazıları sırasında sondaj çukurunun kuze
yindeki dolguyu, Böçmesini önlemek amacıyla yalpılı bırakmasından ötürü kuzey-güney
doğruıtusunda egiI'D1i bir düzlem üzerinde bulunmaktadır. Uzerleri yukarıdan akmış top
rakla örtülmüştür. Oncelikle, kazılması öngörülen F 12 ve F 13 karelerinin üzerlerinde
ki bu yer değiştirmiş sedimanlar in situ seviyelere ulaşılıncaya kadar temizlenmiştir.

Kazıya, eğimden ve tahribattan ötürü başlangıçta bir kare parçacığı halinde olan
F 12 karesinin Halasen ve Pleistosen dolgularının iç içe girdiği 14. arkeolojik seviyesin
den başlanmıştır. Bu kare parçacığı kazılar ilerledikçe gıtgide genişleyerek nihayet 18.
seviyede tam metrekare olmuştur. F 12 karesinin tam metrekare olmasından sonra, da
ha düşük katta (-3.80 m.) yer alan F 13 karesinin 17. arkeolojik seviyesi kazılmaya baş

ıanmıştır. Her iki karede de 26. seviyenin tabanına (-4. 80 m.) iniimiştir (Tablo: II).

KARE AH GH BAŞ.KOTU errls KOTU

F12 14 H.IV-P.1.1 -3.50 -3.60

F12 15,16 P.1.1 -3.60 -3.80

F12 17 P.1.1-P.1.2 -3.80 -3.90

F12 1819 P.1.2-P.1.3 -3.90 -4.10

F12 20 P.1.3-P.II -4.10 -4.20

F12 21,22,23 P.II -4.20 -4.50

F12 24 P. III.1 -4.50 -4.60

F12 25,26* P.III.1-P.III.2 -4.60 -4.80

F13 17 P.1.1 -3.80 -3.90

F13 1819 P.1.1-P.1.2 -3.90 -4.10

F13 20 P.1.2-P.1.3 -4.10 -4.20

F13 21 P.1.3/P.II -4.20 -4.30

F13 22 P.II -4.30 -4.40

F13 23 P.II/P.III.1 -4.40 -4.50

F13 24 P.III.1 -4.50 -4.60

F13 25 P.III.1-P.III.2 -4.60 -4.70

F13 26* P. ii1.2 -4.70 -4.80

Tablo: ii
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Stratigrafi
F karelerindeki farklı jeolojik seviyeler P (Pleistosen) harfi ve Romen rakamlarıy

la; alt birimleri ise, normal rakamlarla ifade edilmiştir: Yukarıdan aşağıya doğru 6 jeolo
jik seviye saptanmıştır. P.1.1 ve yoğun bir taş döküntü içeren P.1.2 seviyeleri doğudan
batıya doğru eğim göstermektedir. P.1.2'nin altında hafif bir eğimle küvet yaparak bu je
olojik seviyenin batı ucuna doğru taş döküntüler altında kaybolan PI.3 seviyesinde kal
ker döküntü son derece azalmıştır. PI.3'ten minik taşlar içeren kısmen çimentolaşmış

ince bir sediman kuşakla ayrılan PII ise oldukça yatay bir görünüm sergilemektedir ve
bir kalsit kuşak üzerine oturmaktadır. Bu kuşağın altında yer alan jeolojik seviye P./l1.1,
yine yatay bir kalsit kuşağa kadar devam etmektedir. Bu kalsit kuşağın altındaki jeolo
jik seviye ise P.III.2 olarak adlandırılmıştır.

Kazılan iki karenin verdiği kesite göre yapılmış olan bu stratigrafik bölümleme,
kazı alanının genişletilmesiyle daha iyi anlaşılaeaktır.

F 13 karesinin kuzeybatısında 17. arkeolojik seviyeden 20. seviyeye kadar uza
nan bir çukurun varlığı saptanmıştır. Ağız kısmı G 14 karesine doğru uzanan bu çuku
run genel görünümü kazıcı hayvanlar tarafından oluşturulduğu izlenimini vermektedir.
Ancak çukurun nasıloluştuğunu anlamak için G 14 karesinin kazılması gerekmektedir.

Karain E'nin Orta Paleolitik dolgularının arasında sıklıkla rastlanan dikit oluşum
Iarına F 12 karesinin 23. ve 26. seviyelerinde de dikit kökleri şeklinde rastlanmıştır.

Arkeolojik Buluntular
F karelerinden ele geçen buluntuları 3 ünitede özetlemek olanaklıdır:

i. Ünite: Bu ünite jeolojik seviye P.1.1 'den P.1.3'ün altında yer alan sertleşmiş ku
şağa kadar uzanan arkeolojik tabakaları içermektedir (F 12/14-20; F 13/17-20). Bu kı

sım Epipaleolitik buluntular vermiştir. Buluntu topluluğu içindeki geometrik olmayan
mikrolitler (Çizim 6: 6-12,17-19), ön kazıyıeılar (Çizim 6: 3-5,14,20,21) yoğun olarak
bulunan aletlerdir. Mikroiitler içinde ise, mikrolit ölçüleri sınırında yer alan ve Gravette
uçlara yakınlık gösteren parça (Çizim 6: 6) ile eğik budanmış sırtiı di!gieikler (Çizim 6:
10), sırtı kavisli uçlar (Çizim 6: 11), düz sırtiı dilgieikler (Çizim 6: 7-9) Oküzini'nin alt se
viyelerinden de tanınan parçalardır.

Ön kazıyıeılar oldukça çeşitlilik göstermektedir, düzeltisiz ya da düzeltili dilgiler
üzerine yapılmış olanları (Çizim 6: 3,4,14,20) yonga taşımalıklı olanları da (Çizim 6:
5,21) bulunmaktadır, Çekirdek kornişinden elde edilmiş dilgi üzerine yapılmış (Çizim 6:
14) olan örnek ise Oküzini Epipaleolitik'inde de görülen bir tiptir.

Mikroiit ve ön kazıyıcıları dişlemeli parçalar (Çizim 6: 1,2) izlemektedir. Bir ön ka
zıyıeı-mini taş delgi (Çizim 6:13), yoğun düzeltili dilgi üzerinde çontuklu bir alet (Çizim
7: 2) ile boğumlu bir dilgi parçası (Çizim 6: 16) ünik parçalardır. Bu son parçanın bir ör
neği yine Oküzini Epipaleolitik'i içinde bulunmuştur.

Üretim artıkları arasında az sayıdaki dilgilere (Çizim 7: 1) karşın, çok sayıda dil
gicik ve dilgieik çekirdekleri (Çizim 6: 15, 22) görülmektedir.

Kemik aletler, bu ünite içinde şimdilik bızlarla temsil edilmektedirler (Çizim 5:
1,3). Bunlardan F 13 karesinin 18. arkeolojik seviyesinde bulunan bızın yanında bir
öğütme taşı da ele geçmiştir.

i. ünitenin buluntuları, tekno-tipolojik özellikleriyle Öküzini'nin alt ünitesine çok
yakın benzerlikler göstermektedir.

ii. Ünite: Çimentolaşmış kuşak ile yukarıdan aşağı doğru rastlanan iki kalsit ku
şağından birincisi arasında yer alan P./I jeolojik seviyesinin (F 12/21, 22, 23; F 13/21,
22, 23) buluntularını kapsamaktadır. Bu endüstri ünitesi 1998 yılı kazı sezonunun,
omurgalı ön kazıyıcıların stratigrafik konumları içinde bulunması nedeniyle, görünürde
ki en özgün sonuçlarını vermiştir. Bunların içinden ele geçen kalın yonqa taşımalıklı,

omurgalı ön kazıyıeılar (Çizim 7: 7-11), bu seviyenin buluntularını Erken Ust Paleolitik'e
bağlamaya olanak vermektedir. On kazıyıeılar arasında çıkmalı (Çizim 7: 9) ve yuvarlak
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(Çizim 7: 11) omurgalı olanlar da vardır. Bazı omurgalı ön kazıyıcılar, E gözündeki ana
dolgunun ilk üç arkeolojik seviyesi içinden Epipaleolitik ve Orta Paleolitik parçalarla ka
rışık olarak ele geçmişti (Otte ve diğ., 1995:559, Fig. 9-12). ,['Je var ki, o gün için bunla
rın stratigrafik pozisyonları kuşkulu olduğundan bir Erken Ust Paleolitik'in varlığından

söz edilmemiştir. Ancak bu son buluntular bu parçaların da olası stratigrafik pozisyon
larına ışık tutmaktadır.

Yine F 12 karesinin 18. arkeolojik seviyesinden ele geçmiş olan iri yonga taşıma

lıkiı bir diğer asimetrik ön kazıyıcı da (Çizim 7: 6) içinde bulunduğu Epipaleolitik alet top
luluğuna yabancı bir parçadır. Bu parçanın patinası ve bulunduğu tabakaya uymayan
tipolojisi, bunun da P.II jeolojik seviyesinin buluntusu olduğunu açık bir biçimde ortaya
koymaktadır. Büyük bir olasılıkla bu ön kazıyıcı Karain Epipaleolitik insanları jaratmdan
mağaranın içinde ya da sekisinde bulunarak kullanılmış olmalıdır. Kaldı ki, Oküzini'nin
bazı Epipaleolitik seviyelerinden daha önceki yıllarda ele geçen Karain'in Orta Paleoli
tik tipte alet ve Levallois çekirdekleri de bu gözlemi güçlendirmektedir. Bu yörede ya
şayan Epipaleolitik insanları çevrelerinde bulunan daha önceki evrelere ait parçaları

toplayarak kullanmış görünmektedirler.
ii. Ünitenin buluntu topluluğu içinde her ne kadar taşkalem gibi Üst Paleolitik'i

ıralayıcı diğer alet tipleri yoksa da, ön kazıyıcılarla birlikte bulunmuş olan kalın dilgi üze
rine..kenar kazıyıcılar (Çizim 7: 12) ve bir Levallois çekirdek, buüniteyi Orta Paleolitik
ve Ust Paleolitik arasındaki bir geçiş evresine bağlamaya şimdilik olanak vermektedir.
Ancak, yine de kesin bir yargıda bulunabilmek için gelecek kazıların sonuçlarını bekle
mek gerekmektedir.

III. Ünite: Bu ünite, Üst Paleolitik üniteden kalsit bir kuşak ile ayrılır. P.III.1 ve on
dan diğer bir kalsit kuşakla ayrılan P.III.2 jeolojik seviyelerinin (F 12 ve F13/24-26) içer
dikleri buluntu topluluklarını kapsamaktadır. Uçlardan (Çizim 8: 1), kenar kazıyıcılardan

(Çizim 8: 4,5,7), düzeltili ya da düzeltisiz Levallois yongalardan (Çizim 8: 2,3), Levallo
is çekirdeklerden (Çizim 8: 6) oluşan bu topluluk genel görünümüyle Karain E'nin, Ka
rain ya da Zagros tipi Mousterien'ini vermektedir.

Bu sektörde yalnızca iki karenin kazıldığı göz önünde bulundurulursa şimdilik

üniteler içindeki -şayet varsa- tekno-tipolojik farklılıkların ayrıntılı olarak ortaya konması

için zaman henüz erkendir.
Sınırlı bir alanın kazılmasına karşın, her üç ünitenin arkeolojik buluntu yoğunlu

ğu, B gözünün de E gözü gibi paleolitik açıdan ne denli verimli olduğunu ve Anadolu
Paleolitik çağı sorunlarına ışık tutacak nitelikleri taşıdığını göstermektedir.

Faunal Kalmtdar
Gerek Holosen gerekse Pleistosen dolgulardan elde edilen çok sayıda hayvan

kalıntısı E gözündekilerin aksine çok iyi korunmuştur. Bu kalıntılar üzerindeki çalışma
lar devam etmektedir.

Arkeometrik Ça!Jşmalar

Kazı sırasında C14 yaşlandırmalarında gerek bu yıl gerekse ileri yıllarda kullanıl

mak üzere tabakalardan "yüzdürme yöntemiyle" (flotation) kömür örnekleri toplanmış
ve siyah film tüpleri içine yerleştirilerek bir kısmı yurt dışındaki laboratuvarıara gönde
rilmiş, diğerleri ise depolanmıştır.

Bunun dışında, polen analizleri için F 12 karesinden sediman örnekleri; G 18 ve
G 17 karelerinin 25., 31., 32. ve 33. arkeolojik seviyelerinden kaprolit örnekleri; urarıi

um-thorium yaşlandırmaları için F 13 karesinin 23, 24, 25. arkeolojik seviyelerinden kal
sit örnekleri; ESR için G 18 ve G 17 karelerinin 30. ve 31. seviyelerinden etütlük hay
van dişleri; C14 tarihlemeleri için F 12 ve F 13 karelerinin 16., 18., 20., 22., 24. ve 25.
arkeolojik seviyelerinden kömür örnekleri; izotopik analizler için G 17 ve G 18 kareleri
nin 30. ve 31. arkeolojik seviyelerinden etütlük kemik örnekleri yurtdışındaki laboratu
varıara gönderilmek üzere alınmıştır.
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dir.

1997 sezonunda E gözündeki ana dolgunun doğu, kuzey ve güney profillerine,
ESR ve TL tarihleme çalışmalarında kullanılmak üzere yerleştirilmiş olan dozimetreler
yerlerinden çıkarılarak, ısıtılmış "transport" dozimetreleriyle birlikte Fransa ve Kana
da'daki laboratuvarıara gönderilmiştir.

1999 yılında Karain B ve E gözlerinde çalışmalara devam etmek öngörülmekte-
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1998 YILI ÖKüziNi KAZISI

Işın YALÇINKA YA *
MOTTE

MKARTAL
AL AT/CI

K.ozçeu«
M.B.KOSEM

C.M EREK
H. TAŞKıRAN

Antalya Müzesi Mgdürlüğü adına, Işın Yalçınkaya'nın bilimsel danışmanlığı altın- .
da sürdürülmekte olan Oküzini kazılarının 1998 yılı çalışmaları 01.08.1998 tarihinde
başlatılmış, 28.08.1998 tarihinde bitlrllmlştlrt.

Bu yılın kazı etkinlikleri:
Kazıya hazırlık ve kazı çalışmaları

Laboratuvar ve arkeometri çalışmaları olmak üzere iki başlık altında toplanabilir.

Kazıya Hazırlık ve Kazı Çalışmalan

Hazır/ık Ça/ışma/an

Antalya..yöresinde 1998 yılı kış ve bahar aylarında mevsim normalleri üzerine Çı

kan yağışlar, Oküzini Mağarası dolgularına, aşırı derecedeolmasa da, bir miktar zarar
vermiştir. 1997 sezonu sonunda dolgulara, mağaranın tabanını da kaplayacak şekilde

örtülmüş olan kalın naylonlartahribatın büyümesini geniş ölçüde önlemiştir. Yağmur su
larının Oküzini'nin önündeki terasın bir kısım sedimanlarını yıkayarak gözün içine doğ

ru taşıması sonucunda tabanda birikmiş olan 85 kova sediman temizlenmiş ve kuru
elemeden geçirilerek içinde bulunan arkeolojik materyal ayıklanmıştır. Bu doğal işleyiş,

Prof.Dr, Işın VALÇINKAVA, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dalı, 06100 Slhhiye-AnkarafTÜRKiVE.
Prot.Dr Mareel OTTE, Uruversite de Liege, Service de Prehıstoire, B-4000 Liege-BELÇiKA
M.KARTAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 06100
Slhhiye-AnkarafTÜRKiVE.
ALATICI, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 06100
Slhhiye-AnkarafTÜRKiVE.
K. ozcsux, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 06100
Slhhiye-AnkarafTÜRKiVE.
M.B. KÖSEM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı,

06100 Slhhiye-AnkarafTÜRKiVE.
C.M. EREK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 06100
Slhhiye-AnkarafTÜRKiVE.
H. TAŞKıRAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı,
06100 Slhhiye-AnkarafTÜRKiVE.
Kazılar sırasında her türlü yardım ve anlayışı esirgemeyen Antalya Müzesi Müdürü Sayın Metin Pehlivaner başta

olmak üzere anılan müzenin bütün elemanlarına, Öküzini Mağarası'nın önündeki ovadan çok zor koşullarda sediman
örnekleri alan Sayın Catherine Kuzucuoğlu'na ve büyük bir özveriyle çalışan Karain ekibinin her üyesine ayrı ayrı en
içten teşekkürlerimizi sunarız.
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Kökten'in kazı çukurunun tabanında bulunan ve bir kısmını gerek zemin gerekse son
daj alanındaki çalışmalar sırasında temizlediğimiz, oldukça kalın ve karışık olan depo
lanmanın oluşum nedenlerinden birisini de açıklamaktadır. Yine nemden ötürü mağara

nın girişinde ve sekisinde alışılagelmişin dışında gelişmiş olan otlar temizlenerek mağa

ra kazıya hazır bir duruma getirilmiştir.

Kazı Çelışmelerı

Aşırı yağışlar nedeniyle yükselen taban suyu, Öküzini'nin önündeki ovayı tama
men kaplamış ve bu alanı adeta bir bataklık haline dönüştürmüştür. Bu durum her yıl

burada kurduğumuz açık hava laboratuvarı ve köprünün bulunduğu yerleri kullanılamaz
hale getirmiştir.

Doğal koşullardaki bu olumsuzluk, bugüne değin uygulanmış olan kazı düzenin
de değişiklik yapılmasını gerektirmiş ve mağarada tam gün yerine ancak yarım gün ka
zı yapılabilmiştir.

Böyle bir sınırlama nedeniyle yalnızca 1 No.lu mezarlık alanında tek bir tabaka
ile 3. No.lu alanda tek bir çeyrek kare kazılabilmiştir. Çizimde koyu renkle gösterilen
çeyrek kareler bu yıl, açık renkle gösterilenler ise başlangıçtan bu yana kazılmış olan
çeyrek kareleri göstermektedir.

1 No.lu Alan Kazısı (Mezarlık Kazısı)

Mezarlık alanında 18 çeyrek karede 5. arkeolojik seviye kazılmıştır. Antropojenik
etkinliklerin oldukça yoğun olduğu, yumuşak ve kahverenkli olan bu seviye, i. jeolojik
ünite içinde yer almaktadır (Tablo: I).

ÖKüziNi 19981 NO.LU ALAN KAZISI (MEZARlıK)
Kazılan Karelere ilişkin Veriler

Çeyrek Kare AH GH Başlama Kotu Bitiş Kotu
H8b 5 -222 -232
H8d 5 -222 -232
H9b 5 -222 -232
H9d 5 -222 -232
H 10 b 5 -222 -232
H 10 d 5 -222 -232
H 11 b 5 -222 -232
H 11 d 5 -222 -232
H 12 c 5 -222 -232
H 13 a 5 -222 -232
18 a 5 -222 -232
i 8 c 5 -222 -232
19 a 5 -222 -232
i 9 c 5 -222 -232
110 a 5 i -222 -232
i 10 c 5 i -222 -232
i 11 a 5 i -222 -232
i 11 c 5 i -222 -232

Tablo: i
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Bu alanda öncelikle 1998 yılında 18a ve 18c çeyrek karelerinin 4. arkeolojik se
viyelerinin kazılması sırasında ortaya çıkan, ancak zaman yetersizliği nedeniyle etrafı

tamamen açılmadan üzeri kapatılarak korumaya alınan, insan bacak kemikleri (Yalçın

kaya ve diğ., 1999:41 ve Çizim: 2), 5. seviyenin kazılması sırasında uzantılarının H8b
çeyrek karesinde de devam ettiğinin görülmesi üzerine her üç çeyrek kare kazılarak or
taya çıkarılmıştır. Anatomik pozisyonları içinde ele geçmiş olan bu kemikler oldukça iyi
korunmuştur.

Bacak kemiklerinin toplanmasından sonra mezarlık alanının mağaranın girişine

doğru uzanan diğer çeyrek karelerinin 5. arkeolojik seviyeleri kazılmıştır (Tablo: 1).
Açılan karelerden, yukarıda sözü edilen bacak kemiklerinin yanı sıra, dağınık bir

biçimde bir çene parçası ile vücuda ait diğer parçalar ele geçirilmiştir. Gerek 1998 yılı

kalıntıları gerekse daha önceki yıllarda V No.lu mezarın batısında ortaya çıkarılan ster
tıutrı, vertebra ve humerus (Yalçınkaya ve diğ., 1999:42) ile LV No.lu mezarın hemen
kuzeyinde bulunan artiküle pozisyondaki ayak kemikleri (Yalçınkaya ve diğ.,

1998:49,52) birlikte dikkate alındığında bunların tümünün tek bir bireye ait olabileceği

düşünülebilir. Yapılmakta olan antropolojik incelemeler bu düşünce tarzını kanıtlayacak

olursa, 1996 yılında içi boş olarak bulunmuş olan LV No.lu mezarın boşaıtılmış olduğu

görüşü de (Yalçınkaya ve diğ., 1999: 42) kanıtlanmış olacaktır.

Mezarlık alanında 5. tabakanın tabanında H8b çeyrek karesinde ortaya çıkan ve
H8d'yi de kaplayan bir ocak yeri, yeni bir oturma tabanına ulaşıldığını göstermektedir.
Bu bulgu, 6. arkeolojik tabakadan itibaren, ocakların yoğun bir biçimde bulunduğu

Epipaleolitik'e geçildiğini haber vermektedir.

Buluntular
Mezarlık alanından ele geçen buluntular topluca gözden geçirildiğinde Pleisto

sen ve Halasen'e ait sedimanların, dolayısıyla buluntuların karışık olarak bulundukları

görülür. Bu karışıklık mezarların düzenlenmesi sırasında Epipaleolitik tabakaların bu
danması sonucunda meydan gelmiş olmalıdır. Bununla birlikte, mağaranın kültürel stra
tigrafisi yeterince bilindiğinden bu karışık buluntuları tasnif etmek zor olmamaktadır.

Mezarlara ölü hediyesi olarak bırakılmış çanak-çömleklere ait parçalar, obsidi
yenden bir ok ucu, çeşitli taşlardan, kemikten ve dentalium'lardan boncuklar, yine den
talium'dan boncuk çekirdekleri, denizel yumuşakça kabuklarından kolye taneleri Holo
sen buluntu topluluğunu oluşturmaktadır.

Epipaleolitikin üst tabakalarından karışmış olan buluntular içinde ise, kemik bız

lar (Çizim 4: 1,2); ön kazıyıcılar (Çizim 4: 3-7); dişlemeli aletler (Çizim 4: 9); geometrik
olan ya da olmayan mikrolitler (Çizim 4: 8, 10, 12-18); dilgicik çekirdekleri (Çizim 4: 11,
19, 20) yoğun olarak görülen parçalardır. Ayrıca bir mikro taşkalem, bir taşkalem ve bir
vurgaç da ele geçmiştir.

Mezarlık alanında yukarıda söz konusu edilen insan kalıntılarının yanı sıra az sa
yıda hayvan kalıntısına da rastlanmıştır.

III No.lu Alan Kazısı

Kazılarına 1995 yılında başlanmış olan iii No.lu alanda (Yalçınkaya ve diğ.,

1998:54-55) tek bir çeyrek karede yedi arkeolojik seviye kaldırılmıştır (Tablo: ii)
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ÖKüziNi 19983 NO. LU ALAN KAZISI

Kazılan Karelere İliskin Veriler

Cevrek Kare AH GH Başlama Kotu Bitiş Kotu
M6a 26 iX -432 -442
M6a 27 X -442 -452
M 6 a 28 X -452 -462
M 6 a 29 XI -462 -472
M 6 a 30 XI -472 -482
ıvı R ::ı ::l1 Xii -482 =-492
M6a 32 XII -492 -502

Tablo: ii

Bu alanda tek bir çeyrek karenin kazılmasının nedeni iX, X, XI ve XII. jeolojik se
viyelerden C14 tarihlendirmelerinde, özellikle de "antrokolojik" analizlerde kullanılacak

örnekleri almaktı. Böylece Epipaleolitik boyunca tarihleme yelpazesi tamamlanacak ve
paleoekolojik değişim sürecinin saptanmasına katkıda bulunulacaktı. Bu amaçtan yola
çıkarak M6a çeyrek karesinin ıx-xıI. jeolojik seviyeleri kazılmıştır. Bu seviyeler, kırmızı

ve tonlarını içeren killi ve nemli bir toprak yapısı göstermektedir.
M6a çeyrek karesinin 27. arkeolojik seviyesinde ortaya çıkmaya başlayan kalker

blok, 32. seviyede kazının bloke olmasına neden olmuştur. Bu kaya kütlesinin mağara

nın tabanına ait olduğu (ana kaya) düşünülmektedir. Nitekim, sedimatasyonun kayanın
rölyeflerine uygun bir biçimde geliştiği görülmektedir (Çizim: 2). Kaldı ki bu kaya bloku n
devamı A profilinin dibinde gerçekleştirilen sondaj çukurunda da ortaya çıkmıştır. Ancak
bu gözlem, kazı alanının genişletilmesiyle kesinlik kazanacaktır.

Mağaranın bu kısmı, B profilinde olduğu gibi, yoğun bir insan etkinliğine sahne
olmuştur. Ocak kalıntıları da bunu kanıtlayan izlerdir (Çizim: 2).

Kazı sonucunda ortaya çıkan M6a kesiti, bir önceki yılda çizilmiş olan (a.g.e. Çi
zim: 12) kesite eklenmiştir. Iki boyutlu olan bu kesit çizimi, tabakaların yatay ve dikey
plandaki uzanımı ve dalımlarıyla insan etkinliklerinin dağılımını açıkça ortaya koymaktadır.

Buluntular
Tek bir çeyrek karede, hatta 27. arkeolojik seviyeden itibaren ortaya çıkmaya

başlayan kaya yüzünden gitgide çeyrek kareden de küçül; bir yüzeyin kazılmasına kar
şın, ele geçirilen arkeolojik ve faunal buluntu yoğunluğu Oküzini'nin ne denf verimli bir
mağara olduğunun göstergesidir. Buluntuların tümü Epipaleolitik'e aittir. On kazıyıcılar
(Çizim 3: 6,7) ve geometrik olmayan mikrolitler (Çizim 3: 8-15) çoğunlukla temsil edi 1
mektedirler. Düz ve sırtı kavisli mikro uçlar, sırtı düz devrik ya da kavisli devrik mikroIit
ler en sık rastlanan tipler gibi görünmektedir. Bunlar Oküzini'nin üst seviyelerindekiler
den farklı, ancak Karain B'ninktlere benzer tiplerdir. Yine dişlemeli (Çizim 3: 4) ve çon
tuklu (Çizim 3: 5) parçalar da vardır. Çok sayıda dilgiciğin, az sayıdaki dilginin yanı sı
ra üretim artıkları içinde sıklıkla görülen parçalar, çeşitli dilgicik çekirdekleridir (Çizim 3:
2-3). Kemik endüstrisi ise bızlarla (Çizim 3: 1) temsil edilmektedir. Esasen Öküzini için
özelleşmiş gibi görünen bu kemik alet tipi, bütün Epipaleolitik silsile içinde yer yer bu
lunmaktadır.

Laboratuvar ve Arkeometri Çalişmalart
Laboratuvar Çalışmalart
Nedenleri bu yazının başında belirtilen olumsuzluklardan ötürü, kazılan toprağın

tamamı her gün kovalar içinde Karain kazısı açık hava laboratuvarına taşınmıştır. An-
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cak, kaynak suyunu aşabilmek için her yıl kurulan köprü bu yıl kurulamadığından nakil
işinde büyük sıkıntı çekilmiştir. Zira, kovaları mağaranın yakın çevresinde bekleyen
kamyonete taşıyabilmek için kayalıkları aşmak gerekmiştir. Kamyonetle Karain açık ha
va laboratuvarına taşınan sedimanlar burada eleme, yıkama, kurutma ve ayıklama iş

lemlerine tabi tutulmuşlardır. Ayıklanan arkeolojik ve paleontolojik buluntular üzerinde
ki işlemler de doğalolarak adı geçen laboratuvarda gerçekleştirilmiştir.

Arkeometri Çalışmalan
Gerek kazı yerinde gerekse Karain laboratuvarında C14 ve antrokoloji analizle

rinde kullanılmak üzere örnekler alınmıştır. C14 için laboratuvarda yüzdürme yöntemiy
le, antrokoloji çalışmaları için ise kazı sırasında M6a çeyrek karesinin 26,28, 29,30 ve
32. arkeolojik seviyelerinden kömür örnekleri toplanmıştır.

Bir diğer çalışma ise palinolojik ve sedimantolojik çalışmalara yöneliktir. Bugüne
kadar Oküzıni dolgularından palinolojik çalışmalar için alınan sediman örnekleri, mağa
radaki yoğun oksidasyonun pollenleri tahrip etmiş olmasından ötürü bir sonuç verme
miştir. O nedenle magara terasının hemen önündeki ova düzlüğünden el karat makina
sıyla toprak örnekleri alınmıştır. Bu çalışma sırasında 6 ayrı daldırma gerçekleştirilmiş
tir. Ancak bunların birinden toprak yapısının uygun olmaması nedeniyle örnek alınama
mıştır. Alınan örneklerin koordinatları aşağıda özetlenmiştir:

Dalıs Yeri No Dalıs No Derinlik
1 1 0- 0.98 m.
2 5 3.68 - 4.68 m.
4 1 ve 2 0- 1.40 m.
4 3 1.40 - 2.02 m.
4 4 2.22 - 2.94 m.
4 5 2.94 - 4.00 m.
4 6 4.02 - 4.87 m.
4 7 4.87 - 5.43 m.
4 8 5.53 - 6.12 m.
4 9 ? - ?
5 1 ve 2 0- 1.97 m.
5 3 2.97 - 3.03 m.
5 4 3.03 - 3.67 m.
6 1 ve 2 0- 1.94 m.
6 3 1.94 - 3.01 m.
6 4 3.03 - 4.03 m.
6 5 4.01 - 5.02 m.
6 6 5.00 - 5.45 m.
6 7 6.02 - 6.70 m.
6 8 6.68 - 7.42 m.
6 9 7.43 - 7.63 m.

Örnekler üzerindeki sedimantolojik çalışmalar Catherine Kuzucuoğlu, palinolojik
çalışmalar ise Aline Emery-Barbier tarafından sürdürülmektedir.
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1998 YILI ÜÇAGIZLI MAGARA KAZISI VE ÇEVRE
ARAŞTIRMALARI

Erksin ŞÜLEÇ*
Hüseyin DINÇER

Günümüzde, paleoantropoloji ve insan evrimiyle ilgilenen diğer bilimlerin en çok
merak ettiği konuların başında, modern insanın (Homo sapiens) ne zaman, hangi ko
şullarda ve nerede ortaya çıktığının belirlenmesi gelmektedir. Modern insan gerek ana
tomik özellikleri yönünden, gerek davranışları yönünden diğer insan türlerinden belirgin
ayrımlar göstermektedir. Orneğin sembol kullanımının, süslenmenin ve "sanat" yapıtla

rının ilk kez bu insanlar tarafından üretildiği üzerinde geniş ölçüde görüş birliği mevcut
tur. Dolayısıyla bunların arkeolojik buluntulara yansımasını da beklemek doğaldır. Me
rak edilen diğer bir konu da, Homo sapiensin yeryüzüne nasıl yayıldığıdır. Bu bağlam

da Orta Doğu ve Anadolu'nun güney bölümleri önem kazanmaktadır. Bölge, insanlaş

ma sürecinin "kilit" bölgelerinden biri olduğu kadar "modern insan-Neandertal" evrimsel
ilişkilerine de ışık tutacak en önemli merkezlerden biri durumundadır.

Türkiye'nin, Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının ortak noktasında bulunduğu ve je
olojik devirlerden beri çeşitli göçlere sahne olduğu bilinir. Ancak bu geçiş noktası pale
olitik yerleşmeler açısından yeterince araştırılmamıştır. Bu yöredeki çalışmalar 1950'li
yıllardan başlayarak Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Antropolo
ji Bölümü hocaları tarafından yürütülmüştür. Prof. Dr. Muzaffer S. Şenyürek ve Prof. Dr.
Enver Y. Bostancı'nın başlattığı bu çalışmalar Çevlik ve Sa.mandağı'nda birçok mağa

ranın bulunmasını sağlamıştır. Kanal, Tıkalı, Merdivenli ve Incili Mağara yine bu çalış

malar kapsamında incelenmiş ve yörede Orta Taş Çağından başlayarak mağara döne
mi insanlarının varlık ve kültürleri belirlenmiştir.

Sonraki yıllarda A. Minzoni Deoche ve tarafımızca çalışmalara devam edilmiştir.

Bu kapsamda, Fransız araştırmacı Minzoni Dereche 1988 yılında SamandağııMeydan

Köyü/Uçağızll Mağarası kazısını başlatmış, ancak kazı çalışmaları 1992 yılında tamam
lanamadan yarım kalmıştır. Bu kazılarda ve daha öncesinde yürütülen yüzey araştırma

larında görev yapan Prof.Dr. Erksin Güleç 1996 ve 1997 yılında Samandağı'nda,Çev
lik'ten Meydan Köyü'ne kadar uzanan bir araştırma projesini yeniden başlatmıştır. Bu
araştırma grubunda Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik ve Pale
oantropoloji Bölümü'nden Prof.Dr. Erksin Güleç, Doç.Dr. Ayla Sevim ye araştırma gö
revlileri ısmail Ozer, Mehmet Sağır ve Cesur Pehlevan ile Arizona Universitesi'nden
(ABD) Dr. Steven L. Kuhn, Dr. Mary Steiner yer almıştır. Bu ekip, Uçağızlı Mağarası ka
zılarına, yukarıda sözü edilen amaçlar doğrultusundayeniden başlamaya karar vermiş
ve geçen yıllarda ulaşılan ilk sonuçları bilim camiasına duyurmuştur.

Üçağızlı Mağarası 1998 yılı kazı çalışmaları ise 10-14 Eylül 1998 tarihleri arasın
da, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 07.09.1998 tarih ve

Prof.Dr. Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü,
Slhhıye-AnkarafTÜRKiYE.

Hüseyin DiNÇER, Müze Müdürü, AntakyafTÜRKiYE.
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28 poşet

25 poşet

9 poşet

9 poşet

08931 sayılı kazı ruhsatı ile Müze Müdürlüğü'nün denetiminde ve Prof.Dr. Erksin Gü
leç'in bilimsel danışmanlığında, Müze Müdürü Hüseyin Dinçer, Arkeolog Faruk Kılınç,

Arkeolog Aslı Tütüncüoğlu, Doç.Dr. Ayla Sevim, Araş.Gör, ısmail Ozer, Araş.Gör. Meh
met Sağır, Araş.Gör. Cesur Pehlevan, doktora öğrencileri Ayhan Yiğit ve Pınar Göz
lük'ten oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirilmiştir.

ÇALıŞMANıNAMACı VEAŞAMALARı
Üçağızlı Mağarası 1998 yılı çalışmaları aşağıda değinilen nedenlerden dolayı

plan değişikliği yapılarak şu temel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir:

1. Angela Minzoni Deroche tarafından kazılan alanda sediman kalınlığının sap
tanması ve stratigrafinin kurulması amacıyla ana kayaya ulaşılması.

2. Gelecek yıl kazılara temeloluşturmaküzere mağaranın uzantısında yer alan
2. ve 3. lokalitelere grid sisteminin tatbik edilmesi,

3. Mağara dolgularının deniz seviyesinden yüksekliğinin saptanması,

4. Zamanın elverdiği sürece Dr. A. Minzoni Deroche'nin kazısının sürdürülmesi.
Birinci Aşama: Kazının ilk gününde mağaraya gelindiğinde amacı saptanama-

yan kaçak kazılar sonucu, 2. lokalitenin güneydoğusunda ve kuzeydoğusunda iki çu
kur açıldığı saptandı. Ozellikle lokalite 2'nin güneydoğusunda mağara duvarına bitişik

olarak açılan 1x1 m. lik bir alan 70-80 cm. kadar kazıımıştı ve toprak kuzey yamaca
doğru atılmıştı. Mağaranın dolgularının geçtiğimiz bir yıl içinde kaçak kazılar sonucu
hızla tahribi, en kısa zamanda kazılarak bilimsel açıdan değerlendirilmesi gerekliliğini

bir kez daha ortaya koymuştur. Çalışmaların birinci aşaması bu atık toprağın elenerek
içindeki taş alet ve fosillerin ayıklanması şeklinde olmuştur.

ikinci aşamada 2. ve 3. lokalitelere grid oturtma ve yükseltinin saptanması çalış
maları yapılmıştır.

Üçüncü aşamada lokalite 1 olarak tanımlanan ve A. Minzoni Deroche'nin kazı
yaptığı bölümde temizlik ve kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Dr. Deroche'nin yaptığı grid
ya da kazı metoduna ilişkin herhangi bir kayda rastlayamadığımız için trençlere geçici
olarak numara ve harf verilmiştir. Dr. Deroche'nin trençlerinin belirli bir yöne doğrultu

su bulunmamaktadır. Trençler, güneyden başlamak üzere tarafımızca I, II ve III olarak
numaralandırılmış ve her bir trenç kendi içerisinde güneydoğudan başlamak üzere A,
B ve C olarak tanımlanmıştır. Çıkan malzeme gerektiğindeçizilerek belgelenmiş, ancak
toprak çok sert ve zamanın çok dar olmasından dolayı bu konuda çok fazla bir ilerleme
kaydedilememiştir.

Dördüncü aşamada Dr. Angela Minzoni Deroche'nin kazı yaptığı alanda stratig
rafiye yönelik çizim çalışmaları yapılmıştır.

Beşinci aşama, kazı bölgesi çevresindeki mağaraların incelenmesi idi. Bu amaç
la güneyde Kara Mağaralar ve Hafd Suyu Mağarası incelenmiştir.

BULGULAR VE GÖZLEMLER
Yukarıda anlatılan çalışmalar sonucunda Üçağızlı Mağarası'ndan taş alet ve se

ramik parçalarının yanı sıra çeşitli canlılara ait kalıntılar ele geçirilmiştir. Bunların başın

da memeliler ve deniz kabukları gelmektedir. Buluntular özellikle lokalite 1'de yoğun

laşmış durumdadır. Buluntuların lokalitelere göre dağılım yoğunluğu hakkında bir fikir
edinebilmek için aşağıdaki çizelgeye bakılabilir.

Lokalite 1
Taş aletler
Memeli fauna
Bitki tohumu
Seramik parçaları
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Deniz kabukları 20 poşet

Lokalite 3
Taş aletler 1 poşet

Memeli fauna 2 poşet

Kaçak Kazı Atığı

Taş aletler 1 poşet

Memeli fauna 1 poşet

Deniz kabukları 1 poşet

Kazı Buluntulan
Taş aletler 10 poşet

Memeli fauna 2 poşet

Etütlük rnahiyetteki bu buluntuların determinasyon ve tasnif çalışmaları gerekli
izin alınarak Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Labo
ratuvarı'na nakledildikten sonra kazı heyetimizin diğer uzmanlarıyla birlikte yürütülecek
tir.

Üçağızlı Mağarası'nda kazı üyemiz Dr. Steyen Kuhn'un litik malzeme üzerindeki
çalışmaları şimdiye kadar rastlanan endüstrinin Ust Paleolitik olduğunu ve bu kültürün
kendi içinde 2 bölüme ayrıldığını göstermiştir. Bunlar.

1- Üstte, daha geç döneme tarihlenen ve Yakın Doğu'nun Ahmarian Kültürü
olarak tanımlanan kültür tabakası,

2- Üst Paleolitikin daha erken dönemlerine ait olan ve geçtiğimiz yıl 2. lokali
teden çıkarılmış bulunan kültür tabakası.

1998 yılı kazı ve temizleme çalışmalarından elde edilen malzeme 1. kültür taba
kasına, yani Ahmarian döneme aittir. Bu buluntular arasında alageyiğe ait kemikleri n
bulunması, üzerinde durulması gereken bir noktadır. Çünkü alageyiğin doğal yaşam

alanına ilişkin verilerden yola çıkılarak, bölgenin bitki örtüsünün sözü edilen dönemde
çok sık ormanıardan oluştuğu ve iklimin nemli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca deniz ka
buklarının çok olması, bunların beslenmeden çok süslenme amacıyla kullanıldıklarını

akla getirmektedir.

SONUÇ
Üçağızlı Mağarası'nda 39.000 yıl öncesinden başlayarak insanların oturduğu

saptanmıştır. Bu insanlar taş aletler kullanmakta ve koyun, keçi avlayarak ve balık tu
. tarak beslenmekteydiler. Kabuklu deniz hayvanları da tüketilen yiyecekler arasındaydı.

Deniz kabukları aynı zamanda süs eşyası olarak da kullanılıyordu.

Karbon örnekleri 2. lokalitenin 39.000±1.000 ile tarihlendiğini ortaya çıkarmıştır.

Bu yıl planlanan çalışma gerçekleşseydi, Merhum Hocalarımız Prof.Dr. Enver Bostancı

ve Prof.Dr. Muzaffer Şenyürek'in kazdığı Çevlik Mağaraları'nın da modern metotlarla ta
rihlendirilmesi işlemleri tamamlanacaktı. Bu mağaraların sağlıklı bir şekilde tarihlendi
rilip mağaralardan çıkarılan ve anabilim dalımız laboratuvarında bulunan aletlerin ince
le~l1!esi, Antakya'da bulunan mağaraların birbirleriyle ve Yakın Doğu ile Anadolu ilişki
lerının saptanmasını sağlayacaktır. Bu çalışma bir yıl ertelenerek Arizona Universitesi
elemanlarının katılacağı 1999 sezonuna bırakılmak zorunda kalınmıştır.

Kazı izninin, kazıya katılan iki üniversiteden biri olan Arizona Üniversitesi'nin açı
Iışından sonra, üniversitemizin açılışından ise sadece 4 gün önce verilmesi, bu sezon
çalışmalarının çok kısa bir zamanla sınırlandırılmasına neden olmuştur. Ayrıca, kazı ele
manlarından Dr.Steven Kuhn, ABD National Science Foundation'dan 1998 yılı için
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maddi destek sağlamış, ancak izindeki gecikme nedeniyle bu paranın kullanılması

mümkün olmamıştır. Bu durum, 1998 yılı için planlanan bilimsel araştırmalarımızın bü
yük ölçüde sekteye uğramasına neden olmuştur.

1999 yılında gerekli bürokratik aşamaların erken tamamlanarak yaz başlangıcın

da kazıya başlanması ve uzun süreli yapılması planlanmakta ve 1998 yılı kaybının ka
patılması temenni edilmektedir. Bu kazının ülkemizde son derece sınırlı olan Taş çağı

araştırmalarına önemli veriler kazandıracağı ve Ust Taş çağı insanlarının davranış ve
göçleri konusunda çok önemli verileri gün ışığına çıkaracağı inancındayız.
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1998 KÖMÜRCÜ/KALETEPE OBSiDiYEN ATÖLYESi
KAZISI

Nur BALKAN-ATLI*
Didier BINDER

Marie-Claire CAUVIN
Erol FAYDALI

Kömürcü/Kaletepe obsidiyen atölyesi 1998 yılı kazısı Kültür Bakanlığt, Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Niğde Müzesi başkanlığında, Istanbul Universi
tesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı'nın bilimsel damşrnanlığrndaı eylül
ayında gerçekleştirildi.

1. GiRiş VE GENEL BiLGiLER
Kapadokya Anadolu'nun yoğun volkanizmaya sahne olmuş bölgelerinden biridir.

Bu volkanizmanın ürünü olan obsidiyen gerek estetiği ve gerekse fiziki nitelikleri (yon
galanmaya uygunluğu) açısından tarihöncesi insan için önemli hammaddelerden birini
oluşturmuştur. Obsidiyen Anadolu için "banal" bir hammaddedir ve çoğu yerleşmede

yoğun olarak kullanıldığı gözlenir. Ancak, kaynağının bulunmadığı bölgelerde de bulun
ması (örneğin Suriye, Filistin, Kıbrıs) bu hammaddenin önemli bir ticaret ve değiş/tokuş

metası olduğunu göstermektedir (Cauvin, 1996). Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin
fosil direktörlerinden birisi olduğuna inandığımız bu hammaddeyi ve bu hammadde ile
prehistorik insan arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir proje altında 1993 yılından beri inceli
yoruz (Balkan-Atlı et aL. 1997; Cauvin & Balkan-Atlı, 1996). Amacımız obsidiyeni kay
nağındaki işlenmemiş durumundan yerleşmede kullanım sürecinin sonundaki durumu
na kadar etap etap izlemektir. Bu amaçla Kaletepe'de iki yıldır kazı araştırmaları ger
çekleştiriyoruz (Balkan-Atlı et aL. 1998 ve 1999).

Niğde lll'nde. Göllü Dağ yöresinde, Kömürcü Köyü sınırları içinde bulunan Kale
tepe obsidiyen atölyesi Kömürcü Köyü'nün sırtını dayadığı riyolit bir yamacın üzerinde
ki 1600 m. yükseklikteki düzlüktedir. Köyün kuzeyinde bulunan bu tepe Bağlama ve
Gölcük Ovası'na bakar ve havanın açık olduğu günler Toros-Aladağlar ve Erciyes Da
ğı'na kadar görüş alanına sahiptir. Atölye Kaletepe'nin üzerinde kuzeyde Kayatepe, do
ğu ve batıda mevsimlik dereler ve güneyde köye hakim riyolit kayalıklar ile sınırlıdır.

Bu atölye yüksek standartlaşma gösteren iki vurma düzlemli (naviform) çekir
dekleri ile özellikle dikkatimizi çekmişti. Bu çekirdekler Çanak Çömleksiz Neolitik Döne
min en önemli fosil direktörleri olup dönemin topluluklarının tekno-kültürleri hakkında

Doç.Dr. Nur BALKAN-ATlı, i .Ü. Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 Beyazıt, istanbulfTÜRKjYE.
Dr. Didier BINDER, CNRS-UPR 7558, 250 rue Albert Einstein, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, FRANSA.
Prof.Dr. Marie Claire CAUVIN, Institut de Prehistoire Orientale, CNRS-Jales, 07460 Berrias, FRANSA.
Erol FAYDAlı, Müze Müdürlüğü, 51100 NiğdefTÜRKjyE.
Kazı Kurulu Erol Faydalı, Doç. Dr. Nur Balkan-Atlı, Dr.Dldier Binder, Prof.Dr.Marle-Claire Cauvin, Dr.Catherine
Kuzucuoğlu, Dr.Valerle Beugnier, Dr. Wendy Matthews, Dr. Erhan Bıçakçı Dr. Füsun Ertuğ, Mahmut Altuncan,
Jacqueline Trincat ile fakültemiz öğrencilerinden Çiler Altınbilek, Merve Andaç, Hülya Çalışkan, Güneş Duru, Nurcan
Kayacan, Görkem Kızılkayak, Mustafa Özku, Semra Yıldırım, Sedef Yılmaz ve Seden Yüksel'den oluştu.

41



önemli ipuçları veren buluntulardan biridir. Kaletepe'de ele geçen naviform çekirdekler
ise yüksek derecede standartlaşma gösteren ve ancak çok büyük bir uzmanlaşmanın
ürünü olabilecek çekirdeklerdir. Bu çekirdeklerin benzerleri az sayıda ve çakmak taşın

dan Suriye-Filistin bölgesinde gözlenmiştir. Ancak Anadolu'da ilk olarak ve obsidiyen
örnekleri Kaletepe ve Kayırlı'da gözlendi2. Ayrıca yoğun sayıda bulunmaları bunların

üretim zincirlerini anlamak için elverişli bir ortam oluşturuyordu. Bu nedenle bir atölye
kazısının gerekliliğine inandık. Kaletepe/Kömürcü atölyesi gerek in situ malzemenin
daha yoğun görüldüğü atölye olduğu için gerekse kazı şartlarına daha uygun olduğu

için seçildi. 1997 yılında bu kazı hem Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem için çok önem
li olan bu çekirdekleri anlamak, hem de Anadolu'da ilk atölye kazısını gerçekleştirmek

amaçları doğruıtusunda başlatıldı (Balkan-Atlı et el., 1998) ve 1998 yılında devam etti.

2. 1998 KAZı PROGRAMI
1998 yılı araştırmamızda amaçlarımız şunlardı:

'1997 yılında 3 boyutlu sistemle kazısını yaptığımız BX-BY/152-154 açmasında

araştırmaya devam etmek;
, Sondajlar sayesinde yüzeyde bulduğumuz farklı üretim zincirlerine ait yongala

ma alanlarını araştırmak, üretim farklılıklarını saptamak, ürünleri nitelik ve nicelik açıla

rından gözlemek;
, Atölye mekanının kullanımı, hammaddenin çıkarılması ve işlenme alanlarının sı

nırları hakkında bilgi edinmek;
, Atölyede obsidiyen üretimi dışındaki faaliyetlere ait veriler aramak;
, Antropik ve doğal depolanmaların stratigrafisi, geometrisi ve obsidiyen yatakla

rına göre durumları hakkında araştırmaya devam etmek.

3. JEOMORFOLOJiKARAŞTIRMA
Melendiz masiflerinin kuzeyinde bulunan Göllü Dağ, kuvaternere tarihlenen,

farklı püskürtmelerin oluşturduğu (riyolit, obsidiyen, ignimbrit, pomza) bir strato-volkan
dır. 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 oluşturmaktadırlar.

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 ob
sidiyen damarı içermektedir. Bu damara koşut yaklaşık 100 m. kuzeybatıda daha dar,
20-30 m., bir obsidiyen damarı daha vardır. Bu riyolitler ve obsidiyenler sonra pomza
ile kaplanmıştır. Büyük ölçüde erozyona uğramış pomzalar halen yer yer gözlenebil
mektedir. Obsidiyen damarlarının riyolitler içinden doğu-batı doğruıtusunda uzandıkları

varsayılmaktadır. Bu damarlar tepeyi sınırlandıran derelerde gözlenebilmektedirler.
Kömürcü obsidiyen akıntısı yaklaşık 50-60 m. genişliğinde, güneydoğuya dik bir

eğim gösteren bir damar halindedir. Bu damarın 100 m. kuzeybatısında, yaklaşık 20-30
m. genişliğinde diğer bir obsidiyen damarı da koşut olarak bulunmaktadır. Kaletepe
atölyesi birinci damarın üzerindedir ve bu damar dere tarafından erozyona uğramış kı

sımlarında gözlenebilmektedir.
Dr. Catherine Kuzucuoğlu tarafından yürütülen bu araştırmanın 1998 programı

Kaletepe'nin ve civarının jeomorfolojik oluşumunu ve bu oluşumun kökenini, yapısını ve
kronolojisini içeriyordu. Bu araştırmanın yorumu ve jeomorfolojik haritaları henüz ta
mamlanmadığından, burada bu araştırmanın kısa bir özetini veriyoruz.

2 Balkan-Atlı et aL. 1997; Balkan-Atlı & Der Aprahamian 1998.
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3.1. Kökeni
Arkeolojik buluntuları içeren dolguların kökenini başlıca atölyenin kuzeyindeki

yüksek yamaçlardaki kayaların erozyonu oluşturuyor. Bunlar kısaca iki tipteler:
• Erozyona açık kayaçlar: Bunları obsidiyen ve ponza külü olarak adlandırabiIi

riz. Bunlar riyolit akıntıları içinde bulunuyorlar. Kesin olmasa da bunların oluşumu bü
yük olasılıkla riyolitleri oluşturan volkanik faaliyete bağlıdır. Bu depolanmaya ayrıca he
nüz kökenini bilmediğimiz beyaz pomzalar ve "Kapadokya ignimbritleri" ve değişime

uğramış yerel kayaçlar katkıda bulunmaktadır.

• Erozyona daha dayanıklı kayaçlar: Bunlar özellikle riyolit lavlardır ve bazen sert
fakat genellikle yumuşak bir yapıya sahip olup çakıl ve kum olarak erozyona uğruyor-
lar. .

3.2. Yapısı

Yapının. anlaşılması için P profilinden ve.CB/204 sondajından her tabakadan ör
nekler alındı. Incelenmesi devam etmektedir. Ilk gözlemlere göre Kaletepe'nin jeolojik
tabakalanması aşağıdan yukarıya şöyledir:

• Obsidiyenle birlikte riyolit lavları;

• Turuncu bir paleosol ve bunu örten ve pomza, riyolit ve obsidiyen içeren açık

renkli ignimbrit tabakası;
• Erozyona uğramış, ancak bazı yerlerde gözlenebilen pomza tabakası;

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

3.3. Oepolanmanm Göreceli Kronolojisi
Bu kronoloji atölyenin ve çevredeki yamaçların profillerinin gözlenmesine daya

narak yapılmıştır. Atölyenin kullanımı sırasında alanın topografyası günümüzden farklıy

dı. Bugün düz bir plato görünümünde olan atölyenin güneydoğu-kuzeybatı yönünde bir
"çanak" vardı. Bu eski bir vadi olabileceği gibi insanın meydana getirdiği (obsidiyen ya
tağının kullanımı?) yapay bir çanak da olabilir. Atölyenin kullanımı bittikten sonra büyük
olasılıkla iki erozyon evreşi geçmiştir. Birincisinde erozyon hemen tüm alanı yer yer 5
m. kalınlığında örtmüştür. Ikinci erozyon ise derelerle olmuş, yumuşak kayaçları sürük
leyip sert kayaçları sınır alarak günümüz vadilerini oluşturmuştur. Bu hala devam eden
bir erozyondur ve çevrede büyük ağaç kesimi sonucunda çok dinamik olarak devam
etmektedir.

4. KAZı ARAŞTIRMALARI
1998 yılında arazide dört açmada çalışılmıştır (Fig. 1).

4. 1. BX-BY/152-154 Açması (8 2)
Geçen yıl 9 m2 olarak açılan bu açma üst üste iki yongalama düzlemi sergiliyor.

Her iki düzlemde de buluntu topluluğu Kaletepe naviform stili olarak adlandırdığımız iki
vurma düzlemli dilgi çekirdeklerinin üretim artıklarından ve büyük olasılıkla dolaylı vur
ma tekniği uygulanmış tek vurma düzlemli çekirdeklerin üretim artıklarından meydana
geliyor. Bu açmada üç boyutlu kayıt sistemi uygulanıyor. Her buluntu x, y ve z koordi
natlarına göre yön, eğim, boyut ve tip olarak fişleniyor ve bilgisayar ortamına geçiriliyor.
Bu kayıt sistemi zaman açısından oldukça uzun süren bir sistem olduğundan bu yılki

kayıt sistemini dijital fotoğraflarla destekledik. Kazı alanında çekilen sayısal fotoğraflar
bilgisayarda Adobe Photoshop programında 1/4 m2'lik alan 10/25 ölçeğinde işlendi ve
siyah beyaz lazer çıktılar alındı. Bu çıktılar alanda kayıt sistemini kolaylaştırdı. Bu tip ka
yıt buluntuların aralarındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

43



Bu açmadaki kazı çalışması devam etmektedir. Buluntular in situ durumunda yo
ğun yonçalama ürünleri (naviform çekirdekler, omurgalı dilgiler, vurma düzlemi açma
ve yenileme tabletleri, yanal dilgiler ve geçen yıla oranla daha yoğun ele geçen merke
zi dilgiler) sergilemektedir. Bu açmada ayrıca bu yıl gözlenen iki üretim zinciri dışında

Çatal Höyük tipi bir iki yüzeyli parça ile Kaletepe'nin birkaç km. kuzeyinde bulunan Ne
nezi Dağ obsidiyen atölyesinde ithal dilgiler bulunmuştur. Ayrıca yanmış obsidiyen par
çalarının gözlenmesi alanda bir ocağın varlığına işaret etmektedir.

4.2. 88/124 ve C8/2D9 sondajlan
BX-BY/152-154 açmasının 20 m. kuzey ve güneyinde iki sondaj açıldı. Amaç

atölyenin farklı alanlarının anlaşılmasıydı .
• BB/124 sondajı (S 6): 1 m2'lik bu sondajda iki metre derinliğe iniidi ve tehlikeli

olduğundan ana kayaya varılmadan bırakıldı. Bu sondaj, stratigrafik olarak anlaşılması

güç bir buluntu topluluğu sergiliyor. Çok gevşek bir toprak içinde yoğun olarak düzen
siz tek vurma düzlemli çekirdek ve yongalama ürünleri var. Sondajın alt kısımlarında iki
vurma düzlemli yonqalarnaya ait izler var. Bu sondajdaki buluntular kalın bir kireç taba
kası ile kaplıdır. Ilk gözlemlere göre bu sondaj atölyenin eski topografyasında kuzey
batı-güneydoğu doğrultusundaki küçük bir vadiye atılan artıkları sergilemektedir.

• CB/209 sondajı (S 7): Yaklaşık 2 metre derinliğindeki bu sondaj hemen hemen
steril olan sarı-kırmızı kum tabakaları sergiliyor. Yüzeyden yaklaşık 1.30 m.de su çık

maktadır.

4.3. P sondajı (S 8)
Kaletepe atölyesinin köye yakın güneybatı kısmında köylülerin ev damları için

toprak almaları buradaki prehistorik depolanmada önemli bir tahribat meydana getir
miştir. Bu tahribat alanında çok sayıda Kaletepe çekirdeği ve düzgün tek vurma düz
lemli çekirdeğin gözlenmesi sonucunda burada bir profil temizliği yapılmasına karar ve
rildi. 7 metre uzunluğunda ve bir metre genişliğinde bir alanda çalışıldı. Burada da üç
boyutlu kayıt sistemi ve suda elek kullanıldı. Çalışma çok iyi korunmuş bir stratigrafi
sundu (Fig. 2).

• Yüzeyin yaklaşık (T1) 12 cm. altında kumlu-killi bir tabaka iki vurma düzlemli
(Kaletepe stili) ve tek vurma düzlemli çekirdekler; bunların dilgileri ve birkaç alet (dü
zeltili bir dilgi ve bir ok ucu) sergiliyor (T2-3). Bu buluntu topluluğu üretim zincirinin ilk
aşama, parçaları (bloku önform ve çekirdeğe hazırlama parçaları olan kalın yongalar)
açısından fakir, ancak mini yongalar açısından zengin.

• Bu tabakanın altında sarı kumlu bir tabaka yongalama artıklarını barındırıyor:

Obsidiyen blokları, bunları soyma yongaları, önformlar, çekirdekler ve dilgiler (T 4).
Yongalama esnasında meydana gelen mini yonçalar ve artıklar bu tabakada göreceli
olarak oldukça azdır. Bu gözlem bu tabakanın bir yongalama düzleminden çok büyük
artıkların atıldığı bir alanı işaret ediyor (yongalama sırasında alandaki fazlalıkların ala
nın kenarına atılması gibi). Buluntular bir önceki tabaka gibi iki ve tek vurma düzlemli
çekirdekler ile ilgili.

•Alttaki tabakaların (T 5-6) incelenmesi için yeterli zaman kalmadı, ancak ilk göz
lemler benzer buluntu topluluklarına işaret ediyor.

P profilinde yapılan araştırma atölyenin diğer kısımlarından farklı yapıya sahip
, alanlar meydana çıkarmıştır. Burası bir kamp yerine daha yakın bir alan olabilir ve 1999

yılında bu alandaki araştırmamız bu yönde olacaktır.

4.4. Mikromorfolojik Yaklaşım

Dr. Wendy Matthews tarafından dört adet (üç tanesi P profilinden ve bir tanesi
CB/209 sondajından) -13 x 6.5x 5 cm. boyutunda mikromorfolojik kesit örneği alınmış

tır. Bu araştırmanın, özellikle P profili için, birçok amacı var: yongalama dışında insan
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faaliyetlerine ait izlerinin araştırılması (küller, mikrokömürler, ...), faaliyet tabanıarın tanı

mı (otlak, çıplak toprak, ...), iklim ve insan faaliyetlerinin etkilediği yerel dinamiğin tanım

lanması. Bu son amaç C. Kuzucuoğlu'nun jeomorfolojik yaklaşımı ile birleşerek daha
geniş bir ölçekte gerçekleşecektir.

5. BULGULAR
P profilinden ele geçen tüm buluntular fişlendikten sonra incelenmeye alındı. Bu

buluntular üretim zinciriniızincirlerini tanımlayacak tipik parçalar (taslaklar, önformlar,
çekirdekler, tabletler, dilgiler), bloku önforma sokma yongaları, mini yonga ve artıklar

olarak genel kategorilere sokuldu.
Bu genel sınıflamaya baktığımızda T2 tabakasında mini yonga ve artıkların yo

ğunluğu göze çarpıyor. Bu tip buluntular tam bir işlik alanı buluntularıdır ve obsidiyen
blokunun yongalanması sırasında etrafa saçılan ve kullanılmayan döküntülerdir. Tipik
parçaların ve yongaların azlığı ise bunların bu alandan alındıklarına işaret ediyor. T3 ve
T4 tabakaları ise üretim zincirine ait daha bütünsel bir tablo ortaya çıkanyorlar.

Genelolarak yongalara baktığımızda T2 ve T3 tabakalarında kalın korteksli ve
kortekssiz yongalar (ki bunlar obsidiyen blokunun ilk yongalama ve bloku taslak haline
dönüştürürken çıkan ürünlerdir) ince yongalara (taslağı önform haline getiren yongalar)
göre daha az sayıdadıriar. Ilk gözlemlere göre bu tabakalarda, mini yonga ve artıkların

yoğunluğunu da göz önüne alarak, önform hazırlanmasının öncelikli olduğunu söyleye
biliriz. T4 tabakasında ise taslak ve önformu meydana getiren yongalar hemen hemen
eşit durumdadır.

Teknik açıdan 3 tabakada belirgin bir farklılık yok. Tipik parçaların genelolarak
tabakalar dağılımına baktığımızdaT4 tabakasının bize tüm üretim zincirine ait parçala
rı sergilediğini görüyoruz: Dilgilerin oranlarında büyQk bir değişiklik olmazken, çekirdek
ve önformlar bu tabakada daha yoğun gözleniyor. Ozet olarak dilgi üretimi için iki fark
Ii üretim zinciri birlikte gözleniyor: Iki vurma düzlemli Kaletepe çekirdekleri ve onların

ürünleri ve tek vurma düzlemli çekirdekler ve onların ürünleri.
Her iki üretim zincirinde teknolojik olarak ilk etaplar aynı: iki yüzeyli bir taslak ha

zırlanıyor (Fig. 3: 1), bu yumuşak vurgaç ile ince yongaların çıkarılmasıyla önforma so
kuluyor (Fig. 3: 2), bu önformdan iki vurma düzlemlilerde iki, tek vurma düzlemlilerde
tek omurgalı yonga (vurma düzlemi açma parçası) ve gerektiğinde tabletler çıkarılıyor

(Fig. 4). Her iki üretimde de tasarım aynı olduğundan bu etapların buluntularını birbirin
den ayırt etmek olanaksız.

·iki vurma düzlemli yongalama (Kaletepe stili)
Kaletepe atölyesi araştırmasının ana amacını temsil eden bu yongalama doğru

dan vurma tekniği ile uzun, standart, paralel kenarlı dilgilerin üretimini kapsıyor. Bu üre
timi gerçekleştirmek için hazırlanmış çekirdekleri Kaletepe çekirdekleri olarak adlandı

rıyoruz (Fig. 5). Bu üretim önceki rapor ve yayınlarımızda açıklanmıştır. T4 tabakasında

bu üretim dilgi üretiminin 3/4'ünü kapsıyor ve zincirinin tüm etaplarını veriyor.
• Tek vurma düzlemli yongalama (Fig. 6)
Bu yongalamaya ait çekirdekler yüzey buluntu topluluğunda gözlenmişti, ancak

1997 kazısında in situ olarak bulunmamıştı. Kaletepe çekirdekleri ile aynı düzlemde bu
lunmaları her iki tekniğin de eşzamanlı olarak kullanıldığını gösteriyor. Yukarıda belirtil
diği gibi bu üretim zincirinin ilk etapları diğeri ile aynı: Bir taslak ve bir önform hazırlanı

yor ve vurma düzlemi açılıyor. Bu önformun karşılıklı iki omurgası var. Bu omurgalardan
biri çıkarılarak yongalama yüzü açılıyor. Diğer omurga ise üretim boyunca çekirdeği sa
bit tutmaya yarıyor. Gerek vurma düzlemlerinin, gerek dilgilerin, gerekse çekirdek üze
rindeki negatiflerin incelenmesi bu çekirdeklere baskı yönteminin uygulandığını belirti
yor. Kaletepe stiline oranla daha ince, daha kısa dilgiler elde ediliyor. Bu dilgilerin pro
filleri genellikle içbükey. Bu gözlem baskı yönteminin bir işaretini oluşturuyor.
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6. SONUÇ
Kaletepe obsidiyen atölyesinin ilk kazı sonuçları yüzeyaraştırmalarından edindi

ğimiz bilgiler doğrultusunda kurduğumuz varsayımı destekliyordu: Atölye uzun, düz
profilli, koşut kenarlı dilgilerin seri üretimini gerçekleştiren uzmanlaşmış bir atölyedir. Bu
dilgiler Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin en önemli kültürel öğelerinden biri olan ok
uçlarının yapımı için kullanılıyorlardı. Daha öncede değindiğimiz gibi, Anadolu için sıra

dan bir hammadde olan obsidiyen Levante bölgesi için farklı bir önem taşıyordu. Bu
bölgedeki çeşitli yerleşmelerde az sayıda da olsa obsidiyenlerin varlığı ve bu obsidiyen
lerin kimyasal analizlerinin kaynak olarak Kapadokya'yı göstermeleri, bu hammaddenin
geniş alanlara yayıldığını kanıtlıyor. Bu dönemde yük taşıyıcı hayvanların henüz evcil
leştirilmediklerini göz önüne alırsak, bu yayılma brüt hammadde olarak değil, taşınma

sı daha kolay bir şekilde, yongalanmış olarak, özellikle dilgi şeklinde oluyordu.
Kaletepe atölye kazısı henüz iki kazı araştırmasına sahne olmuştur. Dolayısıyla

tüm sorularımıza henüz cevap vermemiştir. Araştırmamızı Kaletepe çekirdeklerinin üre
tim zinciri, bu çekirdeklerle eş zamanlı olduğunu saptadığımız tek vurma düzlemli çe
kirdekler ve bu üretimlerin ürünlerinin dağılımı üzerine yoğunlaştırdık. Bu, çeşitli Neoli
tik Dönem yerleşmelerinin obsidiyen buluntularının teknolojik ve jeo-kimyasaı analizle
riyle belirlenecektir. Anadolu Neolitik yerleşmelerinde bu üretimle ilgili bir kanıt henüz
saptartamadı. Yakın Doğu'da ise bazı kanıtlar var:

• Kuzey Suriye'de Çanak Çömleksiz Neolitik'e tarihlenen (9200 BP) Dja'de yer
leşmesinde Kaletepe atölyesinden ithalolmuş tek vurma düzlemli obsidiyen dilgiler
(Coqueugniot, 1994);

• Kuzey Suriye'de Çanak Çömleksiz Neolitik'e tarihlenen (8600 BP) Mureybet
yerleşmesinde Kaletepe atölyesinden ithalolmuş tek vurma düzlemli obsidiyen dilgiler
(Cauvin & Chataigner, 1998);

• Kuzey Suriye'de Çanak Çömleksiz Neolitik'e tarihlenen (8600 BP ve 8300 BP)
Halula yerleşmesinde Kaletepe atölyesinden ithalolmuş tek vurma düzlemli obsidiyen
dilgicikler (Molist et aL. 1994);

• Kıbrıs'ta Çanak Çömleksiz Neolitik'e tarihlenen (8800 BP. ve 8600 BP) Shillo
urokambos yerleşmesinde Kaletepe atölyesinden ithalolmuş tek vurma düzlemli obsi
diyen dilgiler (Brios et aL., 1997).

Bu kanıtların ilginç yanı sadece tı;:ık bir üretim zincirine ait olmaları (tek vurma
düzlemli dilgi üretimi). Bu verilere karşın Iç Anadolu'daki yerleşmelerde gerek Kaletepe
atölyesi ürünlerine, gerekse Kömürcü obsidiyeninin kullanımına dair henüz bir kanıt

yok. Kapadokya obsidiyen yataklarına yakın olan Aşıkl: Höyük ve Musular gibi yerleş

meler farklı bir dilgi üretimi gösteriyorlar ve obsidiyen gereksinimlerini Kayırlı kaynağın

dan karşılıyorlar. Ancak Çatal Höyük obsidiyenleri hakkında henüz bilgimiz yok. Çatal
Höyük Kaletepe dilgi üretimi ile ilgili benzerlik göstermese de yüzey buluntuları arasın

da Çatal Höyük ok uçlarının önformaları olabilecek buluntular var. Bu yerleşmenin kim
yasal analizleri bize bu konuda bilgi verecektir.

"Kaletepe atölyesinin en önemli özelliği standartlaşmış seri üretim gerçekleşti re
bilen bir atölye olmasıdır. Böylesi bir üretim ancak uzmanlıkla olabilir. Diğer bir deyişle,

bu üretimi gerçekleştiren kişilerin bu konuda uzmanlaşmış olmaları gerekir. Genel ola
rak uzmanlık Neolitik Dönem ve özellikle Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem için tartışı

Ian bir öğedir. Sosyalorganizasyon açısından herkesin kendi işini yaptığı veya bazı fa
aliyetlerin imece usulü yapıldığı bir dönemdir ve bunun aksini gösterecek pek bir kanıt

yoktur. Ancak, Kaletepe atölyesinde gözlenen gerçek bir uzmanlık ürünüdür. Dolayısıy

la, bu zamanlarının büyük bir kısmını bu üretimi gerçekleştiren ve başka bir faaliyette
bulunmalarına zamanları olmayan bir grubu işaretlemektedir. Bu insanların ihtiyaçları

nın başkaları tarafından karşılanması gerekir. Tüm bunlar toplumda farklı bir grup insa
nın -bu belirli dönemlerde de olsa bir sınıfın-, varlığını gösterir. Bu varsayım Neolitik Dö
nemin sosyal yapısının yeniden sorgulanmasını gerektirecektir."
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Geçen yıl yaptığımız bu gözleme yeni bir problernatlk eklememiz gerekmektedir.
Eğer gerçekten gözlediğimiz gibi bu atölye üretimi Iç Anadolu ile ilgili olmayıp sadece
Yakın Doğu'ya yönelikse, bu atölyenin uzmanları kimler? Iç Anadolu yerleşmelerine bu
kadar yakın olup nasıl ilişkisiz kalabilirler? Eğer ilişki içindeyseler neden etkilenme yok?
Bu yeni gözlem araştırmamıza yeni bir yön verecektir.
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Fig. 1: Kaletepe topografik planı (çizim E. Bıçakçı): 52: BX-BY/152
154 açması; 56: BB/124 sondaji; 57: CB/209 sondaji; 58: P
profili
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Fig. 2: P profili stratigrafisi (çlzlm D. Binder ve N. Kayacan)
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Fig. 4: Tabletler (çizim D. Binder)
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1998 YILI ÇANKIRI / ÇORAKYERLER (ELEKÇiARDI)
KAZISI

AylaS/=viM*
Yücel KIPER.

Çankırı ili, Merkez ilçe, Fatih Mahallesi Çorakyerler (Elekçiardı) Mevkii'ndeki Üst
Miyosen Döneme tarihlendirilen ve her an tahrip edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan
lokalitelerdeki memeli fosillerin ortaya çıkarılması ve bölgenin Ust Miyosen'deki paleoe
kolojik koşullarının belirlenebilmesi amacıyla, yapılmış olan Çankırı / Çorakyerler (Elek
çiardı) kazısının 1998 yılı çalışmaları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Kazı Tarihi ve Ekibi
Çorakyerler (Elekçiardı) kazısı 28 Eylül 1998 - 5 Ekim 1998 tarihleri arasında ger

çekleştirilmiştir. Kazının..başkanlığını Çankırı Müzesi Müdürü Yücel Kiper, bilimsel da
nışmanlığını ise Ankara Unlversltesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fizik ve Paleoant
ropoloji Bölümü Oğretim Uyesi Doç.Dr. Ayla Sevim yapmıştır. Kazı heyeti, Prof.Dr. Erk
sin Güleç, (Paleoantropoloq, Ankara Universitesi ..Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi),
Araş.Gör, ısmail Ozer, (Paleoantropolog, Ankara Universitesi .. Dil ve Tarih Coğrafya

Fakültesi), Araş.Gör. Mehmet Sağır, (Fizik Antropolog, Ankara Universitesi pil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi), Araş.Gör. Cesur Pehlevan, (Paleoantropolog, Ankara Universitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi), Hamdi Armağan (Müze Asistanı, Çankırı Müzesi)'dan
oluşmuştur".

1997 yılında başlatılan Çorakyerler (Elekçiardı) kazı çalışmalarına 1998 yılında

da devam edilmiştir. Ancak bu dönem içerisinde yoğun fosil kalıntılarının bulunduğu ka
zı alanı çevresinde TCK'nın Çankırı-Yapraklı çift yol çalışmaları başlamış ve kazı yapı

lan tepelerin güneyindeki yamaçlar kazı alanı yakınlarına kadar tamamıyla kazılmış ol
ması ve önemli bir bölümünün tahrip edilerek inşaat..alanı haline getirildiğinin anlaşıl
ması üzerine, Çankırı Müzesi Müdürlüğü ve Ankara Universitesi Dil ve Tarih Coğrafya

Fakültesi öğretim üyelerinden ProfDr. Erksin Güleç ve Doç. Dr. Ayla Sevim'in başvuru

suyla fosil lokalitesi koruma altına alınmıştır.

1998 yılı kazı izninin geç verilmesi bazı aksaklıkların yaşanmasına neden olmuş

tur. Çalışmalarımıza katılacak olan yerli ve yabancı bazı bilim adamlarının bağlı olduk
ları üniversitelerin 1998-1999 eğitim-öğretim yılına kazı iznini almamızdan çok önce
başlaması, bu kazıya katılamamalarına ve kazı çalışmalarının sadece bir hafta gibi kısa
bir süre içinde küçük bir ekiple gerçekleştirilmesineneden olmuştur. Ayrıca yine kazıya

yurtdışından katılacak olan bazı yabancı heyet üyeleri (Fransa'dan Dr. Denis Geraads
ve Kanada'dan Dr. David Begun) bu gecikme nedeniyle kazımıza bilimsel ve maddi kat-

Doç.Dr.Ayla sEviM, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü
Paleoantropoloji Anabilim Dalı 06100 Slhhiye-AnkararrÜRKiYE.
Yücel KiPER, Müze Müdürü, ÇankırırrÜRKiYE.
1998 yılı Çorakyerier kazısında görevalan yüksek lisans öğrencileri; Timur Gültekin, Hakan Yiğit ve Ayşen AçıkkoL.
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kıda bulunamamışlardır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kazı ekibinin üstün perfor
mansı ve Çankırı ii Kültür Müdürü ve Müze Müdürlüğü'nün uyumlu ve özverili çalışma

ları sonucu bu kazı sezonunda son derece önemli fosiller gün ışığına çıkarılmıştır.

1998 yılı çalışmalarının harcamaları büyük oranda Çankırı iı idaresi'nce karşılan
mıştır. Bu vesileyle kazıya eleman ve maddi destek sağlayan ve kazı süresince ilgile
rini esirgemeyen .Çankırı Valisi Sayın Ayhan Çeviker'e, Çankırı Belediye Başkanı Sayın

Ahmet Bukan'a, ii Kültür Müdürü Sayın Ziya Kaleli ile rnüze personeline ve üniversite
mizin eğitim v~ öğretime başlamasına ra~men bizlere özel izinle kazı yapma fırsatını

veren Ankara Universitesi Dil ve Tarih Cografya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek Delil
başı 'na teşekkürü bir borç biliriz.

Kazı Çalışmalart

1998 Çorakyerler kazı çalışmaları şöyle özetlenebilir:
1- Kazı alanına gidildiğinde ilk olarak etraf temizlenmiş karayollarının ve köylüle

rin tahrip ettiği alanlarda incelemeler yapılmış, 1997 sezonu çalışmaları bitiminde nay
lonlarla kapatılarak korumaya alınan alanın üzeri açılarak temizliği yapılmış ve 6x10
metrelik bir alanda çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sırasında toplam 41 adet
etütlük fosil ele geçirilmiştir. Bu fosiller arasında;

a- Artiodactyla'lardan (Çifttırnaklılar): Suidae (Domuzgiller), Giraffidae (Zürafagil
ler), Bovidae (üküzgiller), Cervidae (Geyikgiller),

b- Perissodactyla'lardan (Tektırnaklılar): Rhinoceratidae (Gergedangiller), Equ
idae (Atgiller), Probosidea (Hortumlular) belirlenebilen fosillerdendir.

2- Daha sonraki aşamada fosil lokalitesinin ve fosilli alanların coğrafi konumu
saptanmış, tepenin güney, doğu ve kuzeyinde trençler açılarak tabakanın yayılımı ve
seviyenin eğimi bulunmuş ve ayrıca tabakaların deniz seviyesinden yükseltisi tespit
edilmiştir.

3- Fosil lokalitesinin yer aldığı tüm alana grid sistemi oturtutmuştur.

4- Ekibin bir bölümü fosil çıkarırken diğer bir bölümü ise kazı çalışmalarına para
lel olarak sınırlı bir alanda da olsa stratigrafik kesit çalışması yapmıştır. Ayrıca daha son
raki tafonomik çalışmalara önemli bilgiler sağlayacak olan fosillerin çizimi yapılarak yö
nelim ve eğimleri saptanmıştır.

Çalışmaların yürütüldüğü fosilli lokalitenin sedimantolojik yorumu MTA'nın değer

li elemanlarından Sedimentolog Mustafa Karabıyıkoğlu tarafından yapıımıştır. Buna gö
re, Çorakyerler fosil bulgu alanı Çankırı-Yapraklı karayolu üzerinde yer almakta ve ka
rakteristik olarak kırmızı renkli çamurtaşı çökellerinden oluşmaktadır. Bu istif Iitostratig
rafik olarak jipslerle ara katmaniı olarak bulunmaktadır. Fosil içeriği ve Iitostratigrafik ~o

numları bu istifin Geç-Ust Miyosen (Messiniyen) yaşlı olduğunu ortaya koymaktadır. Is
tif alttan üste doğru karasalortam koşullarında gerçekleşen kırmızı çamurtaşı, masif,
pedajenik karbonat (kaliş), kaba kumtaşı ara katmaniı kırmızı çamurtaşı ile yeşil kil ara
katmaniı nodüler jips (killi jips) istifinden oluşmaktadır. Kırmızı çamurtaşı, olasılıkla dış

alüvyon yelpazesi taşkın ovası geçişinde gerçekleşen çökelimi yansıtmaktadır. Masif
pedajenik karbonatlar, karbonatça doygun çökeller içerisindeki suyun aşırı kurak koşul

larda buharlaşması sonucu gerçekleşir. Kırmızı çamurtaşları arasındaki kaba kumtaşı

ara katmanı yoğun yağışlara bağlı olarak gerçekleşen sığ dere yatağı çökellerini yan
sıtmaktadır. Bu özellikleriyle istif, kurak-yarı kurak. iklim koşullarına sahip, oldukça düz
olan karasal bir ortamın varlığını yansıtmaktadır. Istifin üzerine gelen yeşil kil ara kat
manlı nodüler jipsler kurak-yarı kurak karasalartam koşullarının yerini oldukça kurak
kuşak koşulların varlığını yansıtan sığ acı su gölsel koşulları almaktadır. Bu genel çatı

içerisinde fosil bulguları masif pedajenik karbonatların üzerine gelen kaba kumtaşı ara
katmaniı kırmızı çamurtaşı istifinin yanal devamında görülen yeşil kil çökeıleri içerisinde
bulunmaktadır. Bu yeşil kil çökelleri kurak karasalortamda dönemsel yoğun yağışlara

bağlı olarak gelişmiş sınırlı yayılımları olan sığ su kütleleri içerisinde gerçekleşen çöke
limi yansıtmaktadır. Bu bağlamda fasiller sığ su (birkaç 10 cm. ile birkaç m. arası) içe
risinde yerli yerinde bulunmaktadır (Taşınma yok ya da suyun kıyısında parçalanıp kı

sa mesafeli bir taşınma gerçekleşmiştir).
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Çankırı Çorakyerler kazısında 1997 ve 1998 kazı sezonlarında çıkarılan fosillerin
temizlik, onarım, determinasyon vebilirnset değerlendirmeleritamamlandıktan..sonra,
maddi destek de sağlandığrtakdirde,Çankın Müzesi bünyesinde Çorakyerler Ust Mi
yosen fosillerin teşhir edilebileceği bir paleontoloji seksiyonunun açılması planlanmak
tadır.
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GÜVERCiNKAYASI1998 KAZISI

Sevil GÜLÇUR*
Muhsin ENDOGRU

DemetKARA

Kazı giderleri istanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu (Yeni sosyal kot
813/190496), çevre düzenleme giderleri ise Aksaray Ili Valilik makamınca üstlenilen
Güverclnkayası kazısı, 1 Ağustos-7 Eylül 1998 tarihleri arasında Aksaray Müzesi baş

kanlığında I.U. Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı'nın katılımıyla gerçekleşti
rilmiştir.

.. Kazı çalışmalarının yanı sıra prof. Dr. Ertan Eruz, Prof. Dr. B. Schröder (Ruhr
Universitesi/Almanya) ve Doç. Dr. U. Yalçın (Bochum Madencilik Müzesi/Almanya)
kimyasal ve rnineralojik analizler bağlamında yerleşme ve yakın çevresinden taban ve
toprak örnekleri almış, I.U. Jeofizik Mühendisliği Bölümü uzmanlarından Nurdan Sayın

TLM ölçümleri/tarihleme çerçevesinde yanık alanlardan alçı kalıp yöntemiyle yönlü
yönsüz parçalar çıkarmıştır. Hollanda Groningen Universitesi arkeobotanik uzmanların

dan Dr. R. Cappers ve H. Woldring olası bitki kalıntıları üzerinde makro ve palinolojik
incelemeler yapmak üzere mekan v.b. dolgu topraklarından yüzdürme, yakın çevre flo
rasından derleme, Sivrihisar (Aksaray/Güzelyurt) kuzeyindeki dağlık bölgede yer alan
Büyük Göl'den ise (Aksaray Müzesi denetiminde) burgulama yöntemleriyle örnekler
toplayarak Güvercinkayası C14 analizlerinin de bağlı bulundukları enstitüde yapılması

nı üstle,nmişlerdir. Bütün bunların yanı sıra Arkeolog IDesinatör Ayşe Haznedar-Oz
kan'ın (Istanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı) deneyimlerinden
yararlanılarak çanak çömlek ve küçük buluntulara yönelik geniş kapsamlı bir arşiv ça
lışması başlatılmıştır.

Güvercinkayası, Aşıkıı ve Acemhöyük kazı ekipleriyle arkeologlardan oluşan "Bri
tish Prehistoric Society" üyeleri tarafından değişik dönemlerde ziyaret edilmiştir.

Güvercinkayası 1998 kazı alanlarının saptanmasında en önemli etken, yoğun ya
ğıŞ nedeniyle diğer yıllara oranla biraz daha yükselen Mamasın Barajı su seviyesi ol
muştur. Bu bağlamda Çatalsu Köyü'nden sağlanan 19 işçi ve bir kazı alanı bekçisinin

Doç.Dr. Sevil GÜLÇUR, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, istanbuırrÜRKjYE.
Muhsin ENDOGRU, Müze Müdürü, AksarayrrÜRKiYE.
Demet KARA, Arkeolog, Müze Müdürlüğü, AksarayrrÜRKiYE.
Başkan: M. Endoğru, Bilimsel Danışman: Doç. Dr. S. Gülçur, Alan Yöneticisi: D. Kara, Üyeler: Prof. Dr. E. Eruz (Lü.
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Bşk, Toprak-Ekoloji), Yrd. Doç Dr. A. F. Eruz (Lü. Sanat Tarihi Bö
lümü), Nurdan Sayın (l.Ü, Jeofizik Bölümü, Jeofizik Mühendisi), Ayşe Haznedar-Özkan (istanbul Restorasyon ve Kon
servasyon Merkez Lab., Arkeolog/Desinatör), Prof. Dr. B. Schröder (Ruhr Üniversitesi, Jeolog), Doç. Dr. Ü. Yalçın

(Boehum Madencilik Müzesi, Jeolog), Dr. R. Cappers ve H. Woldring (Groningen Üniversitesi ArkeolojL Bölümü, Ar
keobotanistleri); Yardımcı Üyeler: Pınar Çaylı (Arkeolog), Sevim Görür (Arkeolog); Yardımcı Öğrenciler: B. Mengü Ata
sagun, Ayça Erdoğdu, Asuman Kara, FadLme Yıldırım (LÜ. PrehLstorya Anabilim Dalı), Mahmut Aydın, Tuncay Mucuk,
Sevgi Dilmen (Dicle Üniversitesi Ark. ve San.Tar.), Pınar Levinler, Nilüfer Ünal (YT.Ü. Restorasyon), Yaman Ural'dan
(Marmara Ü. Seyahat İşletmeclliği) oluşan Güvercinkayası kazı ekibi, katkılarından dolayı T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, l.Ü, Rektörlüğü Araştırma Fonu, Aksaray ili Valilik makamı ve Kültür Müdürlüğü, Güla
ğaç Kaymakamlığı, os: 44. Şube Müdürlüğü, Demirci Beldesi Belediye Başkanlığı ve çalışanlarına, Çatalsu Köyü
Muhtarlığı ve köy halkının yanı sıra tüm emeği geçenlere teşekkürü borç bilir.

55



yardımıyla gerçekleştirilen çalışmalar1, yerleşmenin dalga erozyonuna açık kuzey aç
maları (4-5 I-K, 5H) ve geçen yıl araştırılmasına başlanan yamkh alanın güney sınırı (8
H) üzerinde yoğunlaştırılmıştır (Plan: 1, 2).

Aksaray ili Valilik makamı tarafından aktarılan ödenek sayesinde, kazı alanı ter
kedilmeden önce höyüğün dalga erozyonuna açık batı ve kuzey yamaçları çepeçevre
kalın naylon örtü üzerine taş ve toprak yığılarak, 7-8 H açması buluntu alanı ise geçen
yıl da olduğu gibi, ahşap çerçeve üzerine oluklu çinko kapatılarak koruma altına alın

mıştır.

Kuzey A/an Üst Teras ve Höyük Çalişma/an

(4-5/i-K, 5 H Açma/an, Plan: 1-2)
Güvercinkayası 1996/97 kazılarında doğu teras koridor geçidinin de (5 K/M11)

kuzey teras geçidi gibi, bir süre kullanıldıktan sonra büyük olasılıkla yerleşme alanına

katıldığı yargısına varılmıştı. Bu yargıya varmada en büyük etken, yoğun hayvan kemik
li üst evre dolguları, geçitierin içinde gözlemlenen bölmeler ve fırın kalıntılarıydı. Geçen
yıl gerçekleştirilen çalışmalarda, doğu teras koridor/geçidinin 5 K/M2 ve 4 K/M1 mekan
ları arasında kalan batı bölümünde (M11), yerden yükseltilmiş karşılıklı iki fırın (Tn. 4-5)
yerleştiği belirlenmişti. Bu alanda yapılan dolgu temizliği sonunda çok evreli her iki fırı

nın da ana kaya üzerinde taş dolgulu, seki benzeri yükseltiler üzerine oturtulduğu an
laşılmıştır. Sekilerin dış yüzü, dikine oturtulmuş ocak taşlarıyla berkitilerek ortada dar bir
geçiş yeri bırakılmıştır. Koridora doğudan bitişen 4 K/M1 adasının güney bölümünde,
geçen yıl belirlenen çok evreli ocağın (Oc. 3) altında, koridor geçidini sınırlayan fırın (Tn.
5) sekisi üzerine kadar taşan ovalimsi yapılı bir silo peteği ve hemen çevresinde de ak
mış başka silolara işaret edebilecek izler belirlenmiştir. Yeni açığa çıkarılan bu bölüm
de ana kaya, alçak bir basamak oluşturduktan sonra güneye doğru yükselmektedir.
Oldukça iyi korunageimiş mekan döşemesi incelendiğinde M1 adasının bu doğal basa
maktan yararlanılarak değişik işlevli iki bölüme ayrıldığı belirlenmiştir. Bölümlenme, ba
samak çıkıntısının tabanlarla birlikte, kat kat ve düzgün sıvanmasıyla oluşturulmuştur.

Basamağın güneyindeki yükselen kesimde silolar, kuzeye doğru alçalan kesimde ise at
naiı fırın ve yuvarlak ocağıyla günlük yaşam alanı bulunmaktadır. Aynı özellik daha da
belirgin şekilde, 4 i açması M1 odasında da saptanmıştır.

Zaman darlığı nedeniyle, yeni kazı alanlarından 5 J karesinin ancak kuzey yarısı

(4.00 x 9.50 m.) incelenebilmiştir. Saptananlar, doğu kesimde koridor geçidin bu yön
deki uzantısıyla 4 J/M1 odası güneyalanıyla ilgili mimarı ögeler, batı kesimde ise en az
üç evreli olduğu düşünülen bir ya da birden fazla konuta ait kalıntılardır. Tüm alanda üst
dolgu, yoğun döküntü taşlı ve hayvan kemiklidir. Hayvan kemiklerinin ve boynuz kalın

tılarının çoğunluğu, daha önce de vurgulandığı gibi, etrafı bir dizi taşla çevrelenmiş

alanlarda yoğunlaşmaktadır. Boynuzların bir bölümü, özenli şekilde çifter çifter depo
lanmıştır.

Taş döküntü altında ilk yapı evresi, açmanın batı yarısını kaplayan, kuzeydoğu

güneybatı doğrultusunda yerleşmiş iki mekanla belirlenmiştir. Yeni mekanların doğruı

tusu, alt evre kuzey teras yapılarınınkinden hafifçe sapmaktadır. Kuzeyodasını (M2) sı

nırlayan çift ocak taşı genişliğindeki duvarların ancak en alt sıraları ele geçirilmiştir. Ka
visli giden güney' duvarıyla, düz giden doğu duvarının oluşturduğu güneydoğu köşe ise
yuvarlatılmıştır. Ust evre tabanı yoğun çanak çömlek kırıkları ve kuzeybatıda bir fırın dö
şeme parçasıyla izlenmiştir. Alt evre tabanı ise muntazam kil sıvandır. Odanın ortasına

rastlayan taban döşemesi içine ocak taşına oyulu bir dikme sokusu oturtulmuştur

(Resim: 1). Bunun hemen yakınında çekiçlenerek oluşturulmuş, ufak çukurcuklu bir
alan göze çarpmaktadır (Resim: 2). Çukurcukların içindeki obsidiyen kırıntıları ise olası

bir alet işliğine işaret etmektedir.

Güvercinkayasl1996-1997 Kazıları için bkz: S. Gülçur, Güvercinkayası Kazısı ve ÇevreAraştırmaları, Arkealoj! ve Sa
nat 78,1997,2-13, renkli res. 1-12; "Güvercinkayası: Eine vorgeschichtiiche Felsrückensiedlung in Zentralanatolien",
Anatolica XXiii, 1997,85-110; "GüvercinkayasI1997", Anatolica XXV, 199953-85; S. Gülçur-M, Endoğru, "Güvercin
kayası 1996 Kazıları", XıX. Kazı Sonuçlan Top/antısı/, Ankara 26-30 Mayıs 1997 (1998), 85-111; "Güvercinkayasr tüü?
Kazısı", Xx. Kazı Sonuç/an Top/antısı /, Tarsus 25-29 Mayıs 1998 (1999), 77-99.
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Açma batı kesiti önünde ancak bir bölümü açılabilen çifte fırın, güneyodanın üst
evresini yansıtmaktadır. Fırın kalıntılarının altında izlenen, çeperi kil sıvalı yuvarlak so
ku/kazık yuvası ise daha eski bir evreye aittir. Kil sıvalı sokunun oturduğu alan, ufak taş

larla desteklenmiştir.

ilerleyen çalışmalar sırasında, güneyoda tabanı altında, şevle yerleştirilmiştaşla
rın çoğunluktaolduğu bir dolgu tabakası açığa çıkmıştır. Taşlar, büyük olasılıkla daha es
ki bir yapı evresine ait taban üzerine diziimiştir. Taş dolgunun doğu ve batısında yer alan
duvar parçalarının diğer yapı kalıntılarıyla organik ilişkisi henüz kesinlik kazanmamıştır.

. Geçen yıl 4 J/M6 mekanı güneyalanında açığa çıkarılan, moloz taş dolgulu, batı
yüzü sıvalı, podest benzeri yapının, 5 J karesi üst evre kuzeyodası taban döşemesi aL
tına kadar yükselerek uzandığı görülmüştür. Burada genişliği 0.75 m.yi bulan dolgu, 4
J/M5 ve 6 birimlerini güneyden sınırladığı sanılan alt evre duvarına dayanmaktadır. Dol
gunun doğu yüzüne yarı yuvarlak, derin bir petek, batı yüzüne ise M5 odasının olası gü
ney yarısı bitişmektedir (Plan: 2; Resim: ;3). Duvar yüksekliği ±0.90 m.yi bulan M5 oda
sının duvarları ve tabanı kat kat sıvalıdır. Ust taban döşemesi üzerinde çanak çömlek kı

rıklarının yanı sıra boynuzlar ve boynuzdan ara sap yuvaları ele geçirilmiştir.

5 J karesi, kuzey-güney aksında, höyük içine doğru 7.50 m. çizgisine kadar araş
tırılmıştır. Açmanın bu çizgiye kadar olan batı cephesinin ± 4.00 m.lik bölümü akmıştır.

1996 kazı döneminde açığa çıkarılan (4 i) kuzey teras koridor/geçidinin daha
sonraki bir evrede yerleşim alanına katıldığı üstten alta, sırasıyla, yoğur) kemikli taş dol
gu, bol küllü bir çukur, fırın, taban ve bölme duvarı benzeri öğelerle, 5 i açması uzantı

sında da doğrulanmıştır. Geçidin doğusunu sınırlayan ana duvarın üzerine de komşu 5
J açmasına doğru hafif kavis yaparak dönen bir duvar oturtulmuştur. Bu duvar büyük
olasılıkla 5 J alt evre kuzeyodası batı yüzünü kapatacaktır.

Çeperi, karşılıklı dikine duran, oldukça iri, iki taş plaka ve bunların her iki yanına
gene dikine sokulu, daha ufak boyutlu taşlarla vurgulanan, ±1.75 m. çapındaki yuvar
lak alan ise 5 i kuzeyalanında saptanan ilginç yapı öğelerindendir. Kuzeydoğudaki iri
taş plakaların iç yüzü önüne, alt kenara yakın bir düzleme, dikdörtgenimsi yassı bir taş

yerleştirilmiştir. Yassı taşın hemen önündeyse bir çift geyik boynuzu bulunmuştur. Ke
sin işlevi belirlenemeyen yapı, büyük olasılıkla alt evre konutlarının işlevini yitirdiği bir
ara dönemde kullanım görmüştür.

5 i açması ana yapı evresi, şimdilik kaydıyla, dört bölümlü bir yapı topluluğuyla.
(M1-4) temsil edilmiştir (Plan: 2, 3; Resim: 4). Kuzeybatl-güneydoQu yönlerinde uzanan
bu birimin, geçen yıllarda saptanan alt evre yapıları içine oturtuldugu sanılmaktadır. Ko
ridor geçidin batısında yer alan M1 odası, bu topluluğa güneyden bitişmektedir. Duvar
eksenlerinde belirlenen sapmalar, yerleşme alanının en az üç evreli bir yapılanma sü-
recinden geçtiğini belgelemektedir. .

Dört mekan (M1-4), sıvalı kapı eşikleri ve bir eşik önünde ilk olarak belirlenen sö
ve taşıyla, içten birbirine bağlanmaktadır (Plan: 3). Tümü açılan M2 odası, yuvarlatılmış

duvar köşeleriyle ilginç karakterdedir. Odanın batı sınırı kesin olarak belirlenememiştir.

Batı duvarının olması gereken cephede, iki ocak taşı genişliğinde, doğrudan ana kaya
üzerinde yükselerek bu odayı kuzey-güney doğrultusunda kestiği izlemi bırakan bir du
var yerleşmiştir. Odanın ortasında yuvarlak bir ocak, kuzeydoğu köşesinde alışılagel

miş türden bir fırın, fırınının hemen önünde kuzey duvarına bitişen, at naiı biçimi maltız

geleneksel taşınmazıarı yansıtmaktadır. Güneybatı köşesinde yer alan, pervazı ve ta
banı düzgün kil sıvalı hilal biçimli çifte niş ve yuvarlak ocağın hemen batısında, taban
üzerinde yükselen kerpiçten soku ya da dikme yeri envantere yeni katılan taşınmazlar

dandır (Resim: 5). Işlevi henüz belirlenemeyen (0± 0.40 m.) bu olası dikme yerinin gü
neye bakan yüzü, çifte niş gibi alçak pervazlıyken gövdenin ± 0.10 m. kalınlığındaki ar
ka çeperi yüksek bırakılmıştır.

.5 i/M2 odası önünde yer alan 4 i/M1 odasının taşınmazıarı da geleneksel düzen
dedir. Ilginç özellik, ayırıcı duvara bitiştirilmiş fırın ve maltızın, M2 odası türdeşleri simet
risinde uygulanışıdır. Burada da fırın ve maltızın yer aldığı bölüm, 4 K/M1 tabanında iz
lendiği gibi üzeri doğal kaya sekisi üzeri sıvanarak odanın diğer yarısından ayrılmıştır

(Plan: 3; Resim: 4; ön Plan).
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Su erozyonunun kuzey teras üzerinde en yoğun hissedildiği alan 5 i açması ba
tı uzantısıyla 5 H al(masının kuzeyalanıdır. Bu bölümde ele geçirilen ,Çift ocak taşı ge
nişliğinde, kuzeydogu-güneybatı yönlerinde bir duvarın ± 4 m. uzunlugundaki en alt sı

rasıyla duvar çevresinde gözlemlenen taban kalıntılarıdır. Höyük eteği altında belirlenen
yuvarlak ocak ve taban izlerinin de bu duvarla ilintili olduğu düşünülmektedir.

Höyük Yan/kıı Alan Çalışması

(8 H Açması; Plan: 1-2)
Geçen yıl 7-8 H açmalarında açığa çıkarılan yarukh oda ve silo alanının yerleş

meyi güneyden sınırlayan kayalığa kadar nasıl geliştiğini anlamak amacıyla 8 H açma
sı kazı alanı (3.00 m. x 8.50 m.) bu yönde genişletilmiştir.Bu çalışma sırasında, silo ala
nıyla (M4) yanıktı odayı (M1) birbirinden ayıran sıvalı duvarın kaya yükseltisine kadar
kesintisiz devam ettiği saptanmıştır.Silo alanına güneyden bitişen bölümde ilk olarak fı

rın kalıntıları ve bunların çevresine yayılmış, yerinde kırılmış kaplara ait çok sayıda ça
nak çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Bu üst yerleşme düzlemi altında ise uzun batı du
varına bitişen gene fırınların yer aldığı bir alan ortaya çıkmıştır. Buradaki fırınlar, ocak ta
şı örgülü, yerden yükseltilmiş bir platform üzerine yerleştirilmişir. Platformun kuzeybatı

köşesinde, etrafı dikine yerleştirilmiş taşlarla oluşturulmuş, biri ± 0.20 m. genişliğinde

muntazam dikdörtgen kesitli, diğeri ise daha ufak ve üçgenimsi kesitli iki derin soku be
lirlenmiştir. Sokuların işlevi tam olarak belirlenememiştir. Fırın alanının hemen önünde
uzanan mekan dolgusu içinde üst üste, ince birer toprak tabakasıyla birbirinden ayrı

lan, çok özenli çıkarılmış obsidiyen dilgiler yer almaktaydı. Mekan dolgusu içinde inildi
ğinde, obsidiyen dilgilerin bulunduğu alanın hemen güneyinde, içi yongalama artıklarıy

la dolu bir çukurun bulunduğu saptanmıştır.

Uzun duvarın batısında izlenen kalıntılar, M1 odasının uzantısı niteliğinde yorum
lanmıştır. Doğuya bakan açma kesiti önünde uzanan mekan dolgusu, cüruflaşmış be
yaz yanıklıdır. Açmanın güneybatı köşesinde, ikinci bir öğütme sekisinin bulunduğu sa
nılmaktadır (Resim: 6). Olası öğütlJle sekisinin üzerine daha sonraki bir evrede bir fırın

ya da ocak tablası oturtuımuştur. Oğütme sekisine bitişen sert yaruklı alandaysa ikinci
büyük fırının yer aldığı düşünülmektedir. Fırın gövdesinin ± 1.00 m. kalınlığa erişen cü
ruflaşmış kalıntıları, düzgün sıvanmış, taban döşemesi üzerine kadar inmektedir. Iki fı

rın arasında kalan, kırmızı yaruklı taban döşemesi üzerinde kısman cüruf altında kalmış
çanak çömlek parçaları göze çarpmaktadır.

Yanıkh alan çalışmaları, bu safhada durdurularak tüm buluntuların üzeri oluklu
çinko kapatılarak koruma altına alınmıştır.

Çanak Çömlek
1998 çalışmaları çanak çömlek örnekleri, 1996-97 kazılarının sonuçlarını destek

ler türdedir. En baskın grubu, gene siyah açkılı örnekler oluştururken (Çizim: 1-4), sü
pürge izli konik kaseler ikinci sırayı korumuştur (Çizim 5: 1-4). Bu yıl siyah açkılı örnek
lerde yatay ve dikey, tek ya da çift uygulanmış kulplarda artma görülürken (Çizim 1: 3,
6,8; 2: 1-3; 4: 3,5-8), en yaygın bezeme türünü de çeşitli türde çömlekler ve küpçük
lere uygulanmış kabartma göz ve kaş betimlemeleri oluşturmuştur (Çizim: 2:2; 3: 5; 4:
1). Bu bezekler çoğunluklagövde üzerinde yer alan kulpların iki yanına oturtularak hay
van yüzü izlenimi uyandırmaktadır(Çizim 2: 2). Bazı göz betimlemeleri arasına oluk be
zek yöntemiyle yele tüyleri de işlenmiştir (Çizim 4: 1).

Mekan dolguları içinde, biri siyah açkılı (Çizim 1: 3), diğeriyse açık renkli (Çizim
5: 5) iki ufak kase örneği, tüm kaplardandır. Her iki örneğin hamuru, mineral katkılıdır.

Kazıyı ziyaret eden Prof. Dr. Aliye Öztan, siyah açkılı mal grubunun Köşk Hö
yük'ün en üst Kalkolitik tabakasında ele geçirilen örneklerle paralellik gösterdiğini doğ

rulamıştır.

58



Pişmiş Toprak Buluntular
Pişmiş topraktan yapılma küçük buluntular ancak bir kaç örnekle temsil edilmiş

tir. Bunların en önemlileri bir hayvan ve insan figürini başıyla kulak tıkacı benzeri nes
nedir. Kadın figürinin başı yüksek konik poloslu, yassı yüzü iki yana taşkın çrkıntrlı, kaş

ları polos dibine çizilmiş, iri küt burun başlangıcı yanında kil topanından kabartma göz
lü, göz bebekleri ve basit ağzı ince uçlu bir nesneyle belirtilmiş durumdadır. Ikonogra
fik açıdan güney kökenli olduğu sanılan figürin parçasının benzerleri henüz saptanama
mıştır.

Obsidiyen Endüstrisi
Obsidiyen alet endüstrisinde diğer yıllara oranla fazla bir değişiklik göze çarp

maz. 5 J ve 8 H alanında saptanan işlik alanları ve dilgi buluntuları hiç olmazsa aletle
rin son şeklini Güvercinkayası'nda aldıklarının bir işareti olarak kabul edilmelidir.

Obsidiyen buluntular içinde alt yüzeyi düzletilmiş, kesiti bombeli, dış yüzünde yu
varlak ufak kulplu (0 ± 0.10 rn.), kapak örneği üniktir.

Yontma taş endüstrisinde, şimdiye değin hiç ok ucu ya da benzeri bir alete rast
lanmamıştır. Bunun yerine tüf kayaçlardan yapılma, değişik boyutlarda, küresel veya
söbemsi sapan taşları düzenli olarak elde edilmektedir.

Kemik ve Boynuz Buluntular
Kemik aletler arasında, uzun kemiklerden yapılma bız mablak ve iğne benzeri

aletler çoğunluktadır. Çok sayıdaki depolanmış geyik boynuzlarından üretilip işlenmiş

ve yarı işlenmiş ara sap yuvaları, gene mekan döşeme üzerinde ve mekan dolguların
da ele geçirilmiştir.

Dikdörtgen yüzeye, natüralist tarzda, kazı bezek yöntemiyle işlenmiş, geyik be
timiemeii, kemikten ufak damga mühür/gerdançe, tarihlemeye de yardımcı en önemli
buluntudur (Resim: 7). Bu türden, kesiti ovalimsi, dikey ip delikli damga rnühürler, Gü
neydoğuAnadolu stratigrafisini en iyi yansıtan Amik Ovası kazıları Kalkolitikilik Tunç ta
bakalarından (Amik F-G) bilinmektedir. Bir diğer örnekse Horum Höyük 1998 kazıların

da, Obeyd malzemesi veren bir çukurda ele qeçirilmiştlr''. Buna göre süpürge izi i mal
ların Orta Anadolu-Kuzey Mezopotamya bağlantısını ortaya koyduğu varsayımı, kuvvet
kazanmaktadır.

Sürtme Taş Endüstrisi
Kapı eşiklerinde bulunan söve taşları, el değirmenleri, havanlar/dibekler, ha

van/dibek elleri, öğütme, ezgi, vurgu, soku taşları gibi volkanik kayaçıardan mamul, de
ğişik türde alet ve gereç gruplarına bu yıl ilave olan yeni bir gereç türüdür. Söve taşla

rının kazık dikme yuvaları olarak tanımlanan türlerden farkı, yuvarlak soku deliğinin di
ğerlerine oranla daha ufak ve sığ olmasıdır. Kapı milinin oturduğu varsayılan yuva için
de dönme izleri, iç içe halkalar şeklinde rahatlıkla seçilebilmektedir.

Gene bu gruba giren, yüzeyi açık renkli ve donuk, kesiti ise akik benzeri koyu
kahverengi taştan gerdançe (?) örneği, özenli yapımlardandır.

Üçüncü yılını tamamlayan Güvercinkayası kazıları sonuçlarını kabaca özetlemek
gerekirse, önemle vurgulanmasıgereken özellikler aşağıda belirtildiği gibidir:

Doğal kaya yapısına uygun olarak bitişik düzende planlanmış yerleşmenin öncü
evresi, alt evre mimarısinden bağımsız gelişen, kaya yüzeyine açılı kazık delikleri sis
temi belirlenebildiğinde açıklık kazanacaktır. Mimarı kalıntılar açısından öncü evre dışın

da daha en az üç yapı evresi bulunduğu saptanan bu sırt yerleşmesi, geleneksel an
lamda bir köy yerleşmesinden çok Kalkolitik Dönemin sonlarına tarihlenen, artı ürünün
de depolandığı, savunmalı bir merkezi yansıtmaktadır. Höyük merkezinin en korunaklı

2 Değerli bilgileri için C. Marro ve A. Tıbet'e teşekkür ederim.
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alanında açığa çıkarılan silo kalıntıları, öğütme sekileri ve büyük boyutlu kubbeli fırınlar

akla, olağan günlük yaşam alanından çok saray mutfakları gibi bir hizmet ünitesini çağ
rıştırmaktadır.

Tüm alanlarda, çok sayıda ele geçen öğütme taşlarıyla birlikte depolanmış evcil
ve yabani hayvan kemik ve boynuzları, yerleşmenin besin ekonomisinde tarımla hay
vancılığın başa baş gittiğini yansıtmaktadır. Gene kemik ve boynuzların depolanış şek

liyle kaplar üzerinde görülen hayvan protomları, hayvanların kült yaşamında da önem
li bir yer tuttuğunu belgeler niteliktedir. Depolanmış hayvan kemiklerinin daha çok üst
evre taşlı dolguları içinde ele geçmesi ise dikkat çekici bir özelliktir. Yerleşme terkedil
meden önce belki de bir işlik alanı olarak kullanılmıştır.

Siyah açkılı mallarıyla Alişar ve Köşk Höyük Kalkolitik; süpürge izli konik kasele
riyle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu-Kuzey Mezopotamya Geç Obeyd-Erken Uruk ta
bakalarıyla bağdaştırılan yerleşmede, şimdilik kaydıyla, bu görüşü destekleyen, tarihIe
meye yardımcı en önemli bulgu, Amik Ovası F-G evrelerinden bilinen kemikten yapıl

ma, geyik betimlemeli damga mühür/gerdançe olmuşnır,

60



~

o

1)96

1096

NML

o 10 25 50",

K
AKSARAY(GÜlAGAC ICATAlSU)GÜVERCiN !<AYASI

E F GH i JDcBA

2

3

4

o> 5......

6

7

8
i i i i i i Il \ i J .,,'>

91 ı i i r~,~"" i ~/ i ~~~""

l'LZZ7L 1996

_1997
ıımm 1998

Plan 1: Güvercinkayası 1996-1998 kazı alanlarını gösteren topoğrafik plan



1:200

GÜVERCiNKAYASı

:/
i. >:}J

r~~!·

~'. I$ .O 'cJ? .,ı

,,I ~

, . if. " ~-".~

• }!,

r

Plan 2: Güvercinkayası 1996-1998 mimari plan, genel

62



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

~r-------- :7'Çt::.\liJ[f--:1:B1/iIi~ -i
i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
ı
i

i
i

~~~~~~P!\~~ ~! D i
.... i

~~ıı
(. ~

'rı
... i..__._------j

. i

i'

"i .-.,....__.__._. , . _
!~ ~

Plan 3: 5i/M2 odası, mimari, genel

63



«rrı, i /
i

6

(CSJ
" i '" 7

fQ;J,
çtP ,)

" 2

[gı /1
~, i r-:

3

roW J~1~ -: . ~r
<, i 4 / 8

~~1 7 \C~77
. i i 10 i =:::::::::=:::: i \ \

i

9

i

'~'
12

II

Çizim 1: Güvercinkayası 1998, siyah açkılı çanak çömlek örnekleri

64



i
i

Çizim 2: Güvercinkayası 1998, siyah açkılı
çanak çömlek örnekleri
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Çizim 5: Güvercinkayası 1998, süpürge izli konik
kaseler (1-4) ve açık renk hamurlular
(5-11)
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Resim 1: 5J/M2 odası, genel, güneyden

Resim 2: 5J/M2, mekan ortası dikme sokusu ve obsidi
yen kırıkıl çukurcuklu alan, batıdan
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Resim 3: 4J/M5, odası, taş dolgulu yükselti ve petek

Resim 4: 4-51, mimari kalıntılar, genel, kuzeyden
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Resim 5: 51/M2 güneybatı köşede çifte nlş ve sıvalı duvarlar

Resim 6: SH, batı profili önünde olası öğütme sekisi
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Resim 7: Geyik betimlemeli damga mühür/gerdançe, kemik
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1998 AŞIKU HÖYÜK (AKSARAY iLi) KURTARMA KAZISI
RAPORU

Ufuk EsiN*

ÖZET
Ünik bir "Akeramik Neolitik Kültür"ün keşfedildiği Aşıklı Höyük, Aksaray ili'nin Kı

zılkaya Köyü'ndedir. Düzeltilmiş 14C ölçümlerine dayanarak, bu Akeramik Neolitik Kül
tür M.O. 8. binyıla tarihlendirilmektedir (Esin 1998, Fig. 4).

1998 Aşıkıı Höyük kazısı sonuçları şöyle özetlenebilir:
1. 4 G-H açmaları derin sondajında stratigrafi 3. tabakada takip edilmiştir

(Resim: 1-5). Kültürel öğeler açısından 2. tabaka ile 3. tabaka arasında bir fark izlen
memiştir. Besin ekonomisi, kerpiç mimari, obsidiyen, kemik, sürtme taş v.s. endüstrile
ri ve ölü gömme gelenekleri 2. tabakanın yerleşmelerinde saptananlarla hemen hemen
aynıdır.

2. 2. tabakanın son yapı evrelerine ait çevre duvarı, kuzeydoğudan güneydoğu

yönünde 12 L-M, 9 N-O, 13 R-S açmalarında takip edilmiştir (Resim: 1-2, 6). Olasılıkla

höyüğün eski topografyasından dolayı çevre duvarı daha derinde yapılmıştır. Bu yüzden
çevre duvarının kalıntıları 12 L-M ve 13 R-S açmalarında -4.50 ve -5.90/-6.60 m. ara
sındaki seviyelerde bulunmuştur. Diğer taraftan 9 N-O açmalarında ne çevre duvarının,

ne de 2. tabakanın son yerleşmelerinin bulunmayışı ilginçtir. Yerleşmelerin birdenbire 9
N-O açmalarında bitmesi daha fazla araştırılması gereken bir sorundur.

3. Aşrklı'da yakın bir gelecekte bir açık hava müzesi oluşturmak için 5 J açma
sında kerpiç yapılar Yüksel Dede tarafından kerpiç duvarların konservasyonu için gele
neksel bir yöntemle restore edilmiştir (Resim: 2).

1. GiRiş

1998 Aşıkl: Höyük kazısı bu yıl da Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü, Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA), Istanbul Universitesi Araştırma Fonu adla
rına anabilim dalımız öğretim üye ve öğrencileri tarafından yapılmıştır. Aşıklı Höyük kur
tarma kazılarına 29 Temmuz- 8 Eylül 1998 tarihleri arasında devam edilmiştir. 26-31
Temmuz 1998 tarihlerinde kamp hazırlıklarının tamamlanmasından sonra 1-31 Ağus

tos 1998 tarihleri arasında höyükte kazı çalışmaları sürdürülmüştür. 1-7 Eylül 1998 ta
rihleri arasında kalan süre de ise alanda Güneş Duru tarafından mimari rölöve çizimIe
ri tamamlanmıştır. Aynı süre içinde atölyede de ufak buluntu çizimlerinin tamamlanma
sına çalışılmıştır. Bu yıl kazı fotoğraflarının çekimini de, fotoğrafçımız Burak Çelikoba as
kerlik görevi dolayısıyla kazıya katılamadığından Güneş Duru üstlenmek zorunda kal
mıştır.

Kazıya Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Tokat Müzesi araştırmacılarından Arke
olog Güven Yetişkin atanmıştır. Kazıya Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Savaş Harman-

Prof.Dr.Ufuk EsiN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı 34459-istanbuirrÜRKivE
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kaya ve obsidiyen uzmanımız Nur Balkan-Atlı aralıklı olarak katılmış, alan yöneticiliğini

Arkeolog-Restoratör Yükşel Dede üstlenmiştir. Açma başları olarak Arkeolog Gülay
Sert, Nilgün Dede, Banu Oksüz, Restoratör Güneş Duru, açma başı yardımcıları olarak
ise Arkeolog Emre Güldoğan, Yasemin Yılmaz, Munise Kaya, öğrencilerimizden Esra
Beşiroğlu, Başak Gündüz, Serkan Akçay çalışmışlardır. Atölye, Arkeolog Semra Yıldı

rım ve onun yardımcısı olarak Merve Andaç tarafından yönetilmiştir. Atölyede öğrenci

lerimizden Sema Duran ve Sedef Yılmaz, Nilgün Dede'nin denetimi altında ufak bulun
tu fişlerini hazırlamışlar, çizimlerde ise kendilerine kazı temsilcimiz sayın Güven Yetiş

kin iyi bir öğretici olarak yardrrncı olrnuştur. Kısa süreli olarak Boehum Bergbau Müze
si'nden Metalurjis Doç. Dr. Unsal Yalçın ve Prof. Dr. Schröder, Düğüz yakınındaki Ba
kır Çukuru mevkiinde ve Aşıklı çevresinde araştırmalarını sürdürmüşlerdir.

Kazımız, Çatal Höyük kazısı üyelerinden 47 kişilik bir grup, British Acaderny of
Sciences'a mensup 45 kişilik bir başka uzman grup tarafından, Marburg Universitesi
Jeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. H. Brückner ve doktora öğrencileri ve son olarak da
Çatal Höyük Derneği üyelerinden 27 kişilik bir büyük grup tarafından ziyaret edilmiştir.

Ayrıca sürtme taşlar üzerinde doktora yapmakta olan Arkeolog Adnan Baysal ve elekt
ro-manyetik tarihlendirme konulu doktorası için ocaklardan örnek toplayan Jeofizikçi
Nurdan Soydan çok kısa süreli olarak kazımız buluntuları üzerinde gözlemlerde bulun
muşlardır.

Tatil günlerinde kazı kurulumuzun üyeleri Göreme, Ürgüp, Nevşehir Müzesi,
Acem Höyük kazısını ziyaret etmişler, özellikle Sn. Prof. Dr. Aliye Oztan'la kazı ile ilgili
çok verimli bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.

Kazı kurulumuz gördüğü her türlü yardım ve destekten ötürü başta..Anıtlar ve Mü
~.eler Genel Müdürlüğü olmak üzere Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TUBA), Istanbul
Universitesi Araştırma Fonu'na, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve
Yönetim Kurulu'na, Aksaray Valisi Sn. Emir Durmaz'a, Aksaray Ili yöneticilerinin.. tümü
ne, özellikle Gülağaç Kaymakamı Sn. Mehmet Aktaş'a, Kültür Müdürü Sn. Ruhi Ozkan
Iı ve Kültür Müdürlüğü'nün tüm mensuplarına, Arkeoloji Müzesi Müdürü Sn. Muhsin En
doğru'ya ve tüm müze araştırmacılarına, yürekten teşekkürlerini sunar.

2. KAZı

2.1. Kazı Stratejisi
Başlangıçta çok daha geniş alanlarda çalışılması ve mekanların restorasyonuna

yönelik hazırlıkların yapılması şeklinde düşünülen strateji, kazı izinlerinin bu yıl çok ge
cikmesi nedeniyle kısmen değiştirilmek zorunda kalmıştır. Böylece 1998'de kazılar 4
alanda yoğunlaştırılmış ve 5. alan olarak 5 J açmasında ise restorasyon çalışmalarına

hız verilmiştir (Resim: 1-2. 4 G-H, 11-12 L-M, 13 R-S, 9 N-O ve restorasyon çalışmala

rının ele alındığı 5 J açmaları). Tüm kazı alanında temizlik yapılmış, ancak yoğun biçim
de kazı işlemleri 600 m2'Iik bir alanda uygulanmıştır (Resim: 2).

2.2. Kazı Uygulaması

2.2. 1. Genel Bilgiler
4 G-H açmalarında Aşıklı stratigrafisinin 3. tabakada takibine devam edilmiş, 11

12 L-M açmalarında ise 2. tabakanın son evrelerinde yapıldığı anlaşılan çevre duvarı

nın uzantılarının bulunmasına çalışılmış, 13 R-S açmalarında çevre duvarının nasıl ol
duğu henüz tam belli olmayan bir dönüşle, höyüğün güneyinde yeniden yükselen ya
maç kısmına kadar devam ettiği qörülmüştür (Resim: 1, 2). En ilginç noktalardan biri
ise 9 N-O açmalarında 2. tabakanın 2a-c yapı evrelerine ait yerleşmelerinin birdenbire
kesintiye uğradığınının izlenmesi olmuştur (Resim: 2).

5 J açmasında yoğunlaştırılan restorasyon çalışmalarıyla buradaki yapıların ker
piç duvarları tabanıarından, açma duvarları seviyesine kadar onarılmıştır. Böylece bu
konutların günümüzden on bin yıl öncesinde nasıl bir görüntü sundukları daha somut
bir şekilde görselleştirilmiştir (Resim: 2).
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2.2.2. 4 G-H Açma/an Derin Sondajı (Resim: 1-5)
Aşıklı stratigrafisinin takip edildiği kuzeybatı yamacındaki bu derin sondajda, ge

nellikle 2. tabakanın en eski evreleri ile 3. tabakanın en son evreleri gün ışığına çıkarıl

mıştır (Resim: 2-5).

2. Tabaka Yapı Evre/eri
2. tabakanın eski yapı evreleri -6. 67 / -6. 73 m. katlarındaki 2i yapı evresine ait

RK, RL rnekarılan 1997'de, batı açma duvarına bitişik G mekanı ise 1998'de kazılmış

tır. Bunların altında hemen bütün açmayı kaplayan, bir avlu niteliği gösteren 2j evresi
nin SS çöplüğü/atölyesi bulunmaktadır (krş. Esin, Harmankaya, 1999, Aşıklı Höyük
1997 Raporu). Çöplük dolgusunu, 3. tabakaya girildiğini gösteren sarı killi, milli sel dol
gusu izlemektedir. Bu yıl, daha önce sanıldığı gibi bu sel dolgusunun Melendiz'in taşkı

nından değil de yağışların fazlalığından olduğu anlaşılmıştır.

G mekanının altında ise batı profilinde 2j yapı evresine ait VF adı verilen daha
eski bir mekanın duvarları izlenmiş, tabanı -7.04 m.de, temel duvarlarının başlangıcı ise
-7.56 m. kotunda bulunmuştur. Aynı şekilde doğu açma duvarına bitişik R mekanı da
profilin sağlamlığını korumak için 1994'de 2h yapı evresine kadar kazılıp bırakılmıştır. R
mekanmda. doğu açma duvarındameydana gelen yarıklar büyüyünce, bu mekanın kal
dırılması gerekmiş ve derin sondajda varılan -8.00 m. kotuna kadar inilmesi ônqörül
müştür. R mekanının çürük olan kuzey kısmı yarık hizasından kaldırılmıştır. Güney kıs

mında ise mekanın yumuşak dolgusu içinde kazı sürdürülmüştür. R mekanının 2g yapı

evresine ait tabanı -5.68 m., 2h yapı evresine ait tabanı da -5.85 kotunda izlenmiştir.

2h'ye kadarki yapı evreleri sırasında R mekanının duvarlarının konumlarında bir deği

şiklik olmamıştır. Buna karşılık R'nin altında kazılan 2i yapı evresine ait UU adı verilen
ocaklı bir mekanın duvarları, R'nin duvarlarına dıştan bitişik olarak yapılmıştır. Daha es
ki evrede R'nin yerine biraz daha büyük olan UU mekanı vardır (Resim: 2). Temel du
varları -6.68 m. kotunda başlayan UU'nun tabanı -6.12 m. derinlikte saptanmıştır. UU
mekanının altında önce çöplük dolgusuyla karşılaşılmıştır. Çöplüğün biraz daha altında

2. tabakanın en eski evresine, 2j'ye ait VH mekanı bulunmuştur. Bu rnekarım batı du
varı (No. 118) -7.45 m. kotunda izlenmiştir. Mekanın altında -7.50 m. derinlikten başla

yan sarı, killi, milli sel dolgusu başlamış, bu kesimde de bu sel dolgusu ile 3. tabakaya
girilmiştir. Buna karşılık 4 G açmasının kuzeydoğusunda 1995'te kazılan ve 2i yapı ev
resine ait olan RO mekanı 1997'de kaldırılmıştır.

Bu yıl doğu profili ve açma kuzeyinin temizliği sırasında 2j yapı evresine ait VJ
olarak adlandırılan yeni bir mekana ait ve RO'nun güney ve batı duvarlarına bitişik olan
duvarları bulunmuştur. Bu daha eski mekanın duvarları -7.50/ -7.60 m. derinlikten iti
baren qörülrnüştür (Resim: 2). -8.17 / -8.43 m. katlarında VJ'ye ait taban parçaları ve
kuzey duvarını destekleyen dikey ve yatay yerleştirilmiş taşlar ele geçirilmiştir. VJ'nin
temel duvarları -8.58 m.den başlamaktadır. Kat kat sıvalı tabanın ve taşların altında,

içinde çok bol hayvan kemiği bulunan bir dolgu ile karşılaşılmıştır. Daha altta ise gene
3. tabakaya ait (3a) sel dolgusu bu kesimde bulunmuştur.

3. Tabaka Yapı Evre/eri
3a yapı evresine ait mekanlar açma ortasındaki UV adı verilen sel dolgulu avlu

nun doğu ve batı profilinde izlenmiştir. Bu mekanların birer duvarları genellikle profilIe
rin açma duvarlarının içinde kalmıştır. Bu yüzden mekan boyutları tam bilinmemekle bir
likte, bunların yaklaşık 3.5x4 m2 ya da 3x2-2.5 m2 oldukları sanılmaktadır. Sel dolgusu
kısmen bu mekanların üzerinde ve altlarında yer almıştır. Bu yüzden geçen yıl 3. taba
kanın mekanlarının evre saptamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Batı açma duva
rına bitişik olanlar arasında kuzeyden güneye TR, 2 gözlü TT-TU, bir aralık niteliğinde

ki UV mekanları 3a yapı evresine aittir ve -7.50 / -7.87 m. katlarında izlenmişlerdir. Bun
lardan en kuzeybatıdaki TR mekanı 1997'de kazılıp kaldırılmış, diğerlerinin de kazılma

sı bu yıl tamamlanmıştır (Bk. Esin, Harmankaya 1999, Aşıkıı Höyük 1997 Raporu, 4 G
H açmaları).
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Doğu açma duvarına bitişik olarak 3a yapi evresine ait mekan ise -7.68 / -7.86
kotlarındaki Vi mekanı olmuştur. Böylece içinde 3 ateş çukurunun da bulunduğu, sel
dolgulu ortadaki UV avlusu, batı açma duvarına bitişik ve kuzey-güney yönünde sırala

nan TR, TT-TU, UK ve VB mekanları ile doğu açma duvarına bitişik olan VI, 3a yapı ev
resine ait olarak belirlenmişlerdir.

3b yapı evresine ait olanlar ise UY adı verilen avlunun ortasına güney-kuzey yö
nünde uzanan büyük ve 2 gözlü UN-VA mekanları, doğu açma duvarına bitişik ve VI'nin
altındaki VL mekanı ile batı açma duvarına bitişik, içinde hocker durumda taban altına

gömülü bir bireyin bulunduğu UT mekanıdır (Resim: 2-S). Genellikle bu mekanların ta
banları -8.70/ -8.86 m. kotlarındadır.

3c yapı evresine ise yalnızca batı açma duvarına bitişik ve en kuzeydeki UM
mekanı ile onun güneyindeki dar avlusu aittir. UM'nin tabanı ise -9.27 m. derinlikte bu
lunmuştur (Resim: 2).

3. tabaka yapı evrelerine ait mekan ve dolgularda obsidiyen aletlerin dışında en
çok kemik aletler ve sürtme taş aletler bulunmuştur. Bu arada 3a'ya ait UV avlusunda
bulunan 2 kemik boncuk, Aşıklı'da şimdilik bu tipin ilk örneklerini temsil etmektedir
(Resim: 7). Ayrıca gene 3a yapı evresine ait UT mekanının içinde toprağa gömülü olan
bir havan in situ bir buluntu olarak dikkati çekmektedir (Resim: 3).

2.2.3. 12 L-M Açma/an (Resim: 1-2)
10-12 J-K açmalarında karşılaşılan ve 2. tabakanın en üst yapı evrelerine (2a-c)

ait olan çevre duvarının Aşıklı'run bu yerleşmelerini kuzeydoğudan güneydoğuya doğru

nasıl çevrelediğinin araştırılması bu yılki kazının bir diğer amacı olmuştur (Resim: 1, 2).
Bu yüzden bu yıl 12 L açmasının kuzeyinde düşük taşların kaldırılması ve tesvi

ye çalışmaları yapılırken, güney kısmında da kazı sürdürülmüştür. Yaklaşık -4.S0 / -S.OO
kotlarında açmanın doğusunda ve ortalarında tahrip olmuş çevre duvarından arta kalan
2a yapı evresine ait taş kümeleri, güneydoğusunda ise 2b yapı evresi olarak belirlenen
bir mekanın batı ve güney duvarlarına ait kısımları bulunmuştur. Bu mekanın kerpiç du
varları, çevre duvarının arta kalan taşlarla birlikte örüldükleri izlenimini vermiştir. Açma
da az sayıda sürtme taştan kap parçaları, ezgi taşları dağınık olarak ele geçmiştir.

Çevre duvarının 12 M açmasındaki gene çok bozulmuş olarak bulunan uzantıla

rı, 1.2 L'de olduğu gibi açmanın doğusunda ve yaklaşık aynı derinliklerde takip edilmiş

tir. Ilginç olan nokta, çevre duvarının taş temellerine ait olan bu taş kümeleri, 12 L-M
açmalarında da 11 J açmasında daha önceki yıllarda izlendiği şekilde bir kıvrım yap
maktadır (Resim: 2, 6). Burada da duvar, irili ufaklı taşlar ve kerpiç karışımı bir sistem
le örülmüştür. Duvar genişlikleri yaklaşık 1-3 m. arasında değişmektedir. Çok sayıda el
taşı, üst öğütme taşı ve az sayıda kırık havan, havan eli gibi sürtme taş aletler işlevle

rini bitirdikten sonra çevre duvarında kullanılmıştır. -4.90 / -S. 00 m. düzleminde kerpiç
li, sert topraklı ve bol hayvan kemiği ile belirlenen bir çöplük dolgusu vardır. Çevre du
varı ile kısmen birlikte, kısmen de onun altında yapılmış olan, çok düzgün plan verme
yen bazı kerpiç yapılar ise -S.OO / -S.SO m. kotlarında ele geçirilmiştir. Bunlar arasında

12 M açmasının güneydoğusunda birbirine bitişik olarak yapılmış 4 mekan (kuzeyden
güney ve batıdan doğuya VE, VD, ve ve UZ) saptanmıştır. Ancak bu mekanlar açma
nın batısında yer almışlardır (Resim: 2, 6). Bunlar da kuzeyden güneye 2 gözlü UO, dar
bir aralıktan sonra yer alan YK ile bir eğri şeklindeki kerpiç duvarıyla dikkati çeken VG
rnekanıdır. Bunların uzantıları 12 M açma duvarının içinde kaldığından büyüklükleri tam
belli değildir. Ancak Aşıklı'daki yapı geleneği düşünülürse bunların 3x3.S m.den çok faz
la büyük olmadığı görülür. 12 L-M açmalarındaki kazılar çevre duvarının güney yönün
de kıvrım yaparak devam ettiğini göstermiştir.

2.2.4. 9 N-O Açma/an (Resim: 1, 2)
Çevre duvarının bu açmalarda da takibi öngörülmüştür. Ancak yaklaşık -3.80 ile

-S. 10 m. derinliklere kadar kazılan alanda çevre duvarının izi bulunamamıştır. Bir ola-
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sılıkla çevre duvarı höyük topografyasına bağlı olarak çok daha derinlerde yapılmıştır.
Gene ilginç noktalardan bir diğeri ise 8 N-O açmalarındaki kerpiç mahallelerin de 9 N
O açmaları kesiminde birdenbire kesilerek devam etmemiş olmalarıdır (Resim: 2). Yal
nızca 9 N açmasının kuzeyinde batıdan doğuya doğru dökük taş niteliğinde bazı duvar
parçaları bulunmuştur. 9 O açmasının yalnızca güneyinde olasılıkla 2 mekana ait birbi
rine koşut bazı kerpiç duvarlar -5.50 / -5.40 m. kotlarında gün ışığına çıkmışlardır. Aç
malarda 1 m. derinliğe kadar devam eden içinde, kemik, obsidiyen ve yüzeyden karış

mış çanak parçası bulunan gevşek dolgu, -4.90 m. derinlikte daha sert bir dolguya dö
nüşmüştür. Içindeki obsidiyen ve kemik sayısı da artmıştır. Bir sonraki mevsimde bu aç
malarda 2. tabakaya ait yapı evrelerindeki mimarlık buluntularının araştırılmasına de
vam edilmesi gerektiği açıktır. Dolgularda obsidiyen dışında ufak buluntu da azdır. Bir
kaç kemik biz, spatula, kilden mühre benzeyen bir nesne, ezgi, öğütme taşları ve bir ci
lalı balta bu buluntular arasında sayılabilir.

2.2.5. 13 R-S Açmatan (Resim: 1, 2)
Çevre duvarı höyüğün güneydoğu yamacındaki bu açmalarda da takip edilmiş

tir. 9 N-O açmalarında ele geçmeyişine karşın çevre duvarına ait bir taş döşeme -5.55
m. ile -5.78 / -5.90 m. derinliklerde bulunmuştur. 2x4 m. boyutlarındadır ve altı kerpiç
döküntüleriyle doldurulmuştur. Döşemede kırık havan eli ve ezgi taşları da kullanılmış

tır. Ayrıca açmanın ortalarından kuzeydoğusuna doğru çevre duvarının temeline ait 2 m.
uzunluğunda bir kısmı bulunmuştur. Gene açmanın kuzeydoğusunda 2 gözlü (VN ve
VO mekanları) bir kerpiç yapıyla -6.13 /-6.30 m. derinlikte karşılaşılmıştır. VO'nun
önemli bir kısmı açma duvarında devam etmektedir (Resim: 2). VN ise bulunduğu ka
darıyla 2.5x2.5 m2dir. Açma içinde az sayıda kemik bizler, öğütme taşlarının yanında

obsidiyen aletler de ele geçirilmiştir.

13 S açmasında ise çevre duvarının olası uzantısı açmanın kuzeybatısında izlen
miştir (Resim: 2). Açmanın ortalarında ise eski avlunun bulunduğu yerde -6.25 m. de
rinlikten itibaren birbirine bitişik 2 mekan (VM ile ve mekanları) gün ışığına çıkarılmış

tır (Resim: 2). VM'nin doğusunda ise büyük bir ocak yer almıştır (Resim: 2). Bu mekan
duvarlarının bu kadar derinde bulunması olasılıkla höyüğün eski topografyası ile ilgilidir.
Bu yüzden çevre duvarının yapılması için buradaki daha eski kerpiç yapılar kısmen tah
rip edilmiş olmalıdır.

Bu açmada da ufak buluntu sayısı azdır ve bunlar bir iki öğütme taşı, havan eli
ve kemik bizler olarak özetlenebilir.

2.3. Ufak Butuntutar
Ufak buluntuların sayısı 183 tanedir. Bunlara obsidiyen aletler dahil değildir. Bu

luntu türleri arasında bir karşılaştırma yapıldığında ön sırayı kemik aletler almakta, on
ları sürtme taş aletler takip etmektedir. 4 G-H açmalarında UV avlusunda bulunan ke
mik boncuklar ve biri aynı açmada, diğeri 9 N açmasında ele geçen damga mühüre
benzeyen 2 kil nesne dikkati çekmektedir (Resim: 7). Bunların tabanıarı daire şeklinde

dir ve üst yüzeylerinin ortasında ufak birer tutamak konmuştur. Taban kısımlarında her
hangi bir bezek yer almamıştır.

Obsidiyen Butuntutar
Toplam 7109 obsidiyenin 1864'ünü (%26.2) aletler oluşturmuştur. En fazla obsi

diyen alet 4 G-H açmalarında bulunmuş, bunları 1 m. ve 13 R açmaları buluntuları ta
kip etmiştir.

Aletlerin çoğu (%30.9) yonga kazıyıcılardan ve düzeltili dilgilerden (%23.4) olu
şur. Deliciler de oldukça fazladır. Kalemler (% 0.3) ve ok uçları (%17.9) oldukça fazla
kullanılmıştır.
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3. TART/ŞMA VE SONUÇ
Aşrklı Höyük Projesi çerçevesi içinde yapılan kazı çalışmalan amaç olarak çözül

mesi öngörülen sorunların aydınlatılmasına yardımcı olmuştur. Ozetlenecek olursa:
1. 4 G-H açmaları derin sondajında 3. tabakanın bir sel dolgusu ile başladığı ke

sinleşmiştir. Bu sel dolgusu Melendiz Nehri'nin taşmasıyla değil, yağışların fazlalığı so
nucunda meydana gelmiştir. Yaklaşık -7.50 m. derinlikten itibaren başlayan 3. tabaka
nın yapı evrelerindeki yerleşmelerde kültürel açıdan 2. tabakanın yapı evrelerindeki yer
leşmelerden farklı bir gelenekle karşılaşılmamıştır (Resim: 2-5). Kerpiç yapıların bazen
bir çöplük/atöyle/avlunun iki yanında yer alması, bazen de avlunun bulunduğu alanla
rın kerpiç yapılar için kullanıldığı görülmüştür. Büyük olasılıkla bunun nedeni o yapı ev
resinde nüfusta bir artışa bağlanabilir. Buna karşın ölü gömmede, obsidiyen, kemik,
sürtme taş alet endüstrilerinde de bir devamlılık söz konusudur.

2. 2. tabakanın en üst yapısındaki evrelerde yapıldığı daha önceki kazılardan bi
linen çevre duvarı 12 L-M, 9 N-O ve 13 R-S açmalarında takip edilmiştir (Resim: 2, 6).
Çevre duvarının uzantılarının olasılıkla höyüğün eski topografyasına uygun olarak ku
zeyden güneye doğru daha derinlerde yer aldığı izlenmiştir. Ancak 2. tabakanın 2a-c
yapı evrelerine ait yerleşmelerin 9 N-O açmalarında niçin birden sona erdiği bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır ve daha sonraki araştırmalarda bu soruna yanıt aranma
lıdır.

3. Aşıklı Höyük'te ilerde bir açık hava müzesi oluşturulması için çalışmalar sür
dürülmüştür. Bu amaçla 5 J açmasının hemen hemen bütün yapıları geleneksel bir yön
temle Yüksel Dede tarafından restore edilmiştir (Resim: 2). Bu yöntem için açmalar ka
zılırken atılan eski kerpiç toprağı önce biriktirilip elenmiş, saman ve su yardımıyla yeni
den kerpiç çamuru şekline sokulmuştur. Daha sonra yapılarda kullanılmış çeşitli boyut
lardaki kerpiçlere göre, tahta kalıplar yardımıyla yeniden kerpiç dökülmüştür. En son
olarak da aynı kerpiç çamuru harç olarak kullanılarak eski, bozulmuş duvarlar dökül
müş kerpiçlerle yeniden örülmüş ve üstleri içten, dıştan sıvanmıştır. Bu deneyler kulla
nılan yöntemlerin dayanıklılığını sınamaya yaramaktadır.

Bunun dışında Aşıklı Höyük'te bir açık hava müzesinin oluşturulması için bu ko
nuda uzman olan mimarlar tarafından ivedilikle kapsamlı bir projenin hazırlanması ge
rekmektedir.

Bundan sonraki araştırmalar için öngörülenler Aşıklı'da ana toprağa kadar stra
tigrafinin takibi, çevre duvarının güney yönünde gelişmesinin aydınlatılması ve açık ha
va müzesi projesinin hazırlanması gibi noktalarda toplanmaktadır.
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MUSULAR 1998 YILI KAZISI

Mihriban ÖZBAŞA~RAN*
Muhsin ENDOGRU

GiRiş

Aksaray ili, Kızılkaya Köyü sınırları içinde yer alan Musular yerleşmesinin 1998
yılı üçüncü yıl kazı çalışmaları temmuz ve ağustos aylarında bir buçuk aylık sürede ger
çekleştirilmiştir. Aksaray Müzesi Müdürü M. Endoğru'nun başkanlıgında ve M.Ozbaşa

ran'ın bltirnsel daruşmanhqmda yürütülen çalışmalara Aksaray Müzesi'nden araştırma

cı F. Demir, Istanbul Universitesi Prehistorya Anabilim Dalı'ndan N. Balkan-Atlı, H. Ba
tıbay, E. Bıçakçı, G. Duru, N. Kayacan, A. Orhun, U. Aktuğ, H. Durmuş ve S. Yüksel'in
yanı sıra Arkeolog A. Baysal ve Mimar Sinan Universitesi'nden S. Belen katılmıştır.

1.998 yılı çalışmaları her yılalduğu gibi Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün

izni ve Istanbul Universitesi Araştırma Fonu'nun sağladığı maddi destek ile yürütülmüş,

Aksaray Valiliği ile bazı özel kuruluş ve kişllerceı gerek parasal yönden, gerekse mal
zeme bağışı açısından desteklenmiştir. Tüm kişi ve kuruluşlara bu katkılarından dolayı

teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
Aksaray ili, Kızılkaya Köyü sınırları içerisinde yer alan Musular yerleşmesi Ha

sandağ ve Melendiz Dağları'nın kuzeyinde, Melendiz Suyu'nun batı kesiminde kalır.

Yerleşmenin yer aldığı bölgenin jeolojik yapısı, volkanizmaya bağlı olarak, tüf oluşum
ludur. Yerel adıyla sayolarak adlandırılan,volkanlardan çıkan maddelerin birikimleri so
nucu oluşmuş, açık renkli, aşınıma elverişli bir kayaç türü olan bu tüf (Ardos-Pekcan
1994: 217) tabakası, bugün çoğu çağdaş köy yerleşmesinde de olduğu gibi Musular
için de yerleşme zeminini oluşturmuştur. Girintili çıkıntılı yapısı, kimi zaman bir değişik

liğe uğratılmadan, kimi zaman ise işlenerek değiştirilmekte ve kullanılmaktadır. Musu
lar, bugün bölgedeki hemen hemen tüm köy yerleşmelerinde de görülen topografyaya
bağlı bu yerleşme biçiminin sekiz bin yıl önceki örneğini oluşturmaktadır.

Tabaka/anma ve Mimari
1998 yılı kazısında N 10 (10.0 x 10.0 m.), O 10 (10.0 x 10.0 m.), N 11 (kuzeyalan:

5.0 x 10.0; güneyalan 5.0 x 10.0 m.), N 12 (5.0 x 10.0 m.) N 13 (10.0 x 10.0 m.) ve O
13 (10.0 x 10.0 m.) açmalarında, yaklaşık 550 m21ik bir alanda çalışılmıştır (Çizim: 1).
Kazı çalışmaları için bu alanların seçilmesiyle, 1997 yılında ortaya çıkarılan mimari ka
lıntıların birbirleriyle olan stratigrafik ilişkileri, tabakalanma sorunlarının aydınlatılması

amaçlanmaktayd ı.

Dr.Mihriban ÖZBAŞARAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459
istanbuırrÜRKiYE

Muhsin ENDOGRU, Müze Müdürü, 68100 AksarayrrÜRKiYE.
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nu (Proje No: 812/190496) ve Aksaray Valiliği başta olmak üzere Aksaray Kültür Müdüriüğü, istanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Dekanlığı, Gülağaç Kaymakamlığı, Kızılkaya ilköğretim Müdürlüğü'ne teşekkürü borç bilir. Çalışmamı
za gerek parasal gerekse malzeme yardımlarında bulunan Eşref Dumlu, Kemal Geyran, Yalçın Karay, Miraç Kutbay,
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toring A.ş., Gökçe Tekstil ve Topkim A.Ş. 'ye en içten teşekkürlerimizi sunarız.
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1998 yılı kazı sonuçları Musular'da -kazıldığı kadarıyla- beş tabakanın varlığı

nı ortaya koymuştur. Yerleşmenin uzun yıllar tarla olarak kullanılması sonucu yüzeyden
yaklaşık 30 cm. derinliğe kadar pullukla tahrip edilmiş ilk tabaka, O olarak adlandırılan

karışık yüzey toprağıdır ve Çanaklı Evreye ait iki tabakanın (1 ve 2) birinci tabakasıyla
karışık haldedir. Bunun altındaki yerleşme evre si olan Çanak Çömleksiz Neolitik ise üç
tabaka ile (3, 4, 5) temsil edilmektedir.

Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşme ana kayanın çukurluk yaptığı kısma kurul
muştur (Çizim: 2, N 12 açması, A mekanı ve kuzeyi). Bu nedenle bir alanda (güneyde)
ana kayaya rastlanırken, bu alanda kültür dolgularının devam ettiği izlenir. Dolayısıyla

1999 yılında devam etmesi planlanan kazılarda 1998 yılında inilen en alt tabakanın al
tında yerleşmenin devam etme olasılığı mevcuttur.

Eskiden yeniye doğru, kazıldığı kadarıyla Musular'daki ilk yerleşme yerel adıyla

sayolarak bilinen ana kayanın çukurluk bir alanına, N 11 ve N-O 12 açmalarına rastIa
yan kısımda kurulmuştur. Bugüne kadar bulunan yapısal öğeler şimdilik kaydıyla söz
konusu yerleşmede konut mimarisi dışında, diğer bir deyişle günlük yaşam mekanları

dışında bir yapılaşmaya işaret etrnektedirz. Kısmen 1997 yılında ortaya çıkarılan yapı (A
yapısı) taban seviyesine kadar daha geç yapı faaliyetleri sırasında tahrip edilmiş, ancak
taban seviyesinde oldukça iyi korunagelmiştir (Resim: 1). Kazıldığı kadarıyla 3.70 x
4.00 m. boyutlarındaki yapının, 1998 yılı kazılarında batı kanadının tabanını oluşturan

yeni bir uzantısı ortaya çıkarılmıştır. 1.5 m. kadar batıya uzanan taban yine tahrip olmuş

şekilde son bulmaktadır. A mekanı yapısının özelliği kil ve kireç karışımı tabanının (bkz.
diğer analiz ve tarihlendirme çalışmaları) kırmızı renge boyanmış ve açkılanmış olması

dır. Yapının duvarlarından yalnızca batı duvarında korunageimiş tek bir kerpiç blok ve
güneyini sınırlayan alandaki kerpiç toprağı, duvarların orijinalde kerpiç olduğuna işaret

etmektedir. Taban üzerinde çukur, direk yeri ve taban taşları gibi mimari öğeler yer alır.

1998 kazı çalışmaları sırasındagün ışığına çıkarılan bir taş duvarın da (Çizim: 2,
N 12 açması, kuzeybatıdaki taş duvar) aynı evreye ait olduğu saptanmış; üst yapısının

kerpiçle devam ettiğine işaret eden kerpiç döküntülerine rastlanmıştır. Duvar, 0.70 m.
kalınlığındadır, dolayısıyla taşıyıcı duvar özelliğindedir, ancak planı ve diğer mimari ka
lıntılarla ilişkisi henüz belli değildir. 1999 yılında bu alanda kazılar devam edecektir.

A yapısının üzerine yine aynı anlayış ya da aynı işlevde bir başka yapı/mekan ya
pıldığı anlaşılmıştır. D mekanı olarak adlandırılan bu yapının duvarları batı duvarından

kısmen korunageimiş bir parça dışında yine tahribat nedeniyle bulunamamıştır. Bulu
nan taş duvar parçasının D mekanının batı duvarı olduğunu gösteren tabandan duvara
dönüşü saptanan bir sıva parçasıdır. Taş temelin üstünde yükselen duvarın kerpiçten
olduğuna işaret eden kırmızımsı topraktan kerpiç blok izleri gözlemlenmiştir. Duvar 0.50
cm. den fazla kalınlığıyla yine taşıyıcı özelliktedir.

Duvarlardaki tahribata karşılık söz konusu yapının tabanı ve taban altı döşemesi

sağlam durumda ortaya çıkarılmıştır. Küçük ve orta boy çay taşlarından yapılan taban
altı döşemenin üzerine A mekanı yapısında olduğu gibi bir taban atılmış, ancak bu kez
kırmızıya boyanmamıştır. Hemen doğusundakibir başka taban, L rnekanma işaret eder.
L ve D mekanları (Çizim: 2; Resim: 2) arasında 10 cm. ye yaklaşan bir yükseklik farkı

na karşılık, dolguları, her iki mekanın bir süre birlikte kullanıldığına işaret etmektedir. D
ve L tabanlan. kuzeydeki tahribat dışında, birlikte 2.8 x 6.6 m. boyutlara sahiptir.

Çanak Çömleksiz Neolitik'in bir sonraki aşamasında L mekanının güneyine 0.75
m. kalınlığında bir taş duvar eklendiği görülür. Duvarın doğu ve batı uzantısı tahrip ol
muştur. Bir başkası ise stratigrafik konumu kesin olmamakla birlikte, 1997 yılında bulu
nan kırmızı tabanlı A yapısının hemen güneyine yapılan büyük ve anıtsal taş duvardır.

0.80/0.90 m. genişliğindeki duvar kuru taş tekniğiyle örülmüştür, iki cephesi büyük ki-

2 Musular A yapısı ile ilgili bu görüşe, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Aşıklı Höyük yerleşmesinin güneybatısında yer
alan ve tapınak işlevinde olduğu düşünülen T mekanı yapısı (Esin 1998b: 89) ile yapılan karşılaştırmalar sonucu va
nlrnaktadır. Aşıkh Höyük'te 1989 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürülen geniş çapiı kazılar yerieşme düzeninin,
konutlar ve özel işlevli yapıların yer aldığı alanlar olarak ayrılmasını mümkün kılmaktadır. Musular A yapısı ile Aşıkıı T
mekanı. yapısı, boyut, yapım, taban işçiliği/uygulaması, mekan içi yapı öğeleri gibi pek çok açıdan benzerlikler göster
mektedir.
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reç taşlarının dikiemesine konmasıyla, ortasının ise orta boy taşlarla doldurulmasıyla

oluşturulmuştur. Duvarın batı ve doğudaki uzantısı yine tahrip olmuş şekilde bulun
muştur.

Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşme dolguları, gerek bu dönem içindeki farklı za
manlardaki yapılaşma ile gerekse üst yerleşme evresi yapı faaliyetleriyle büyük ölçüde
bozulmuştur. Ustten inen büyük çukurlar, kırmızı tabanlı A yapısının doğu kesimini, L ve
D mekanlarının kuzeyini kesmiştir. Bu çukurlardan L mekanını bozan büyük çukurun
içinde çanak çömlek parçalarının yanı sıra bir tüm kap ortaya çıkarılmıştır.

Musular'daki ikinci yerleşme tabakahdır, Bunlardan ilki Çanak Çömleksiz Neoli
tik dolguların düzlenmesinden sonra üstlerine atılan kalın sarımsı renkte homojen bir
toprak tabakasıdır (2. tabaka). Söz konusu tabaka bu yeni yerleşmenin kullanım düzIe
mini oluşturmakta ve dolaylı olarak yerleşme sınırını belirlemektedir. Bu düzlemin üstü
ne yapılan taş temelli yapı kompleksi (Çizim: 2, N-O 11 açması) ve dolguları ise 1. ta
bakayı oluşturur..

1997 yılında ortaya çıkarılan ve hücre görünümlü iki küçük (B ve F), bir büyük (G)
ve bir ince uzun koridor biçimli mekandan (H) oluşan taş temelli yapının güneyi 1998
yılında kaztlrruştır.Tahrip olmuş şekilde açığa çıkarılan duvar kalıntıları, yapının güneyin
de bir uzun mekanın daha olabileceğine işaret etmektedir (M); ancak bu mekan da çok
bozuk şekilde ortaya çıkarılmıştır. M mekanının güneyinde yer alan küçük ve orta boy
çay taşlarından oluşan döşeme, yapının temel seviyesindedir; söz konusu döşeme ile
aynı tarzdaki bir başkası, O 13 açmasında da ortaya çıkarılmıştır. O 13 açması, çöp çu
kurlarının ve işlevi henüz belirlenememiş taş gruplarının/döşemelerin yer aldığı açık

alandır.

Taş yapı kompleksin batısının (Çizim: 2, N 10 açması) yine açık alan olarak kul
lanıldığı, ana kaya üzerine oturtulmuş yuvarlak planlı taş döşemeli bir silo tabanı ve kü
çük taş döşemelerden anlaşılmaktadır. 1.20 m. çapındaki silo tabanı (Resim: 3), iri ve
yassı taşlarla döşenmiş, araya iri ve kalın çanak çömlek parçaları konmuştur. Komplek
sin güneydoğusunda kısmen 1997 yılı kazılarında bulunan çanak çömlek parçaları ve
sürtme taş buluntularının yoğunluk gösterdiği bir başka işlik alanı yer almaktadır. lşliğin
hemen batısında yüzey toprağına çok yakın olması nedeniyle son derece tahrip olmuş

şekilde iki insan iskeleti açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Her ikisinin de kafatasıarı kısmen

sağlam durumdadır, uzun kemiklerinden bazıları korunagelmiştir, ancak kaburqalar,
ayak ve parmak kemikleri gibi ince ve ufak kemikler tümüyle kayıptır. Prof. Dr. M. Oz
bek tarafından incelenen iskeletlerden biri 20-25 yaşlannda yetişkin bir kadına, diğeri

ise 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna aittir (Prof. Dr. Ozbek'le özel görüşme). Böylece
1996 yılında ortaya çıkarılan ve Çanak Çömlekşiz Neolitik Dönem insanına ait bir erkek
iskeletinden (Ozbaşaran-Endoğru 1998: 205; Ozbek 1998) başka 1998 yılında üst ev
re yerleşmesine ait iki iskelet daha bulunmuştur.

Çanak Çömlek
OrtaAnadolu Bölgesi'nde Çanak Çömleksiz Neolitikten Çanaklı Neolitik Döneme

geçiş ve sonrasındaki gelişimi stratigrafik olarak veren kazılmış bir yerleşmenin bulun
mayışı, karşılaştırma yapılabilecek örneklerin tümünün tabakalanmamış yüzey malze
mesi olması, tarihleme konusunda büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle Musu
lar çanak çömleklerinin aşağıda anlatılacak mal grubu ve biçim özelliklerine bağlı ola
rak şimdilik kaydıyla Neolitik sonu ya da Kalkolitik başına tarihlenebileceği öngörülmek
tedir.

1998 yılı kazılarında ortaya çıkarılan çanak çömlekler, önceki yıl örnekleriyle te
melde aynı özellikleri koruyarak sayıca artmış ve ilk kez az sayıda olmakla birlikte tüm
kaplar bulunmuştur (Resim: 2).

Musular çanak çömleklerinin tümü el yapımıdır. işlevsel açıdan üç ana gruba ay
rılabilir. Bu gruplar mal grubu açısından da birbirinden farklılık gösterir. Depolama kap
ları olarak adlandırılabilecek kalın cidarlı, 20-28 cm. arasında ağız çapına sahip büyük
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kaplar (Çizim: 5, alt sıra) genellikle pembemsi bej hamurlu, bol taşçık ve bitki katkılı, as
tar1ı, kimi zaman açkısız, kimi zaman çok hafif açkılı bir mal grubuyla temsil edilmekte
dir. Elde edilen dipler basit düz ya da çok hafif içe dönük biçimlidir.

Mutfak malları olarak ayrımlanan ikinci grup, tutarnaklı çömleklerden oluşur (Çi
zim: 5, üst sıra). Organik katkının yanı sıra küçük ve iri olmak üzere bol taşçık katkılıdır,

kaba görünümlü ve yoğun ateşe maruz kalması nedeniyle iç, dış siyahtır; hafif açkılıdır.

Üçüncü ve büyük grubu kırmızı astarlı ve açkılı mallar oluşturur. Renkler kiremit
kırmızısından kahverengimsi koyu kırmızıya varan tonlarda çeşitlilik gösterir. Kap form
ları çeşitlidir; genellikle düz açılan ağızlı, büyüklü küçüklü kaselerden (Çizim: 3) ve bar
dak biçimli orta boy (Çizim: 4) ve büyük çömleklerden oluşur. 1998 yııı kazılarında bir
büyük ve bir orta boyolmak üzere iki adet tüm kase ile tümlenebilir bir küçük çömlek
bulunmuştur. Kırmızı astar, kaselerin içine ve dışına uygulanırken, çömleklerin dışı, içte
ise yalnızca ağız ve boyun kısmına uygulanmıştır.

Bu grubun kullanılan hamura ve yüzey işçiliğindeki kimi farklılıklara göre değişen

alt grupları mevcuttur. Ancak Musular çanak çömleğinde özenli yapım mallar, boya be
zemeliler ya da farklı bir mal grubu, farklı işleve yönelik bir grup oluşturacak çanak çörn
leklere rastlanmamaktadır.

Orta Anadolu'da Musular'la aynı kültür bölqesi içinde ele alınabilecek kazılmış

Neolitlk Dönem yerleşmelerinden Çatalhöyük'ün Ilk Neolitik, Köşk Höyük'ün Son Neoli
tiklllk Kalkolitik, yine aynı bölgede 1996 yılında kazılmaya başlanan ve Orta ISon Kal
kolitike tarihlenen Güvercinkayası gibi merkezlerin çanak çömlekleriyle yapılan karşı

laştırmalar sonucu (Ozbaşaran 1999), Musular çanak çömleklerinin bu yerleşme örnek
lerinden farklılık gösterdiği görülür. Tarihlendirme konusunda bir başka sorun, gerek
yerleşmedeki stratigrafik durumun, gerekse obsidiyen endüstrisinde gözlenen özellikle
rin her iki yerleşme evresi arasında büyük bir dönem farkına işaret etmediğidir. Dolayı

sıyla şimdilik kaydıyla Musular çanak çömleğinin Orta Anadolu Neolitik Döneminin son
larına, belki de Kalkolitik başına tarihlenen yerel bir çanak çömleği olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte tüm bu görüşlerin sınanması ve Çanaklı yerleşm~ evresinin ve çanak
çömleklerin tarihlendirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Onümüzdeki yıllarda

sürdürülmesi planlanan kazı çalışmalarında bu sorunun çözümleneceği umulmaktadır.

Yontma Taş Endüstrisi
Doç. Dr. N. Balkan Atlı tarafından incelenmekte olan Musular yontma taş alet en

düstrisinin hammaddesi obsidiyendir. Çok küçük bir oranda çakmaktaşına da rastlanır,

ancak bulunan çakmaktaşı parçalarının tümü bitmiş halde yerleşmeye gelen dilgilerdir.
Musular'da çakmaktaşı yapımıyla ilgili hiçbir yapım aşaması parçasına rastlanmaması

bunların alet haline dönüştürülmüş halde, dilgi olarak ithal edildiğini göstermektedir.
incelenen obsidiyen örnekleri arasında korteksli yongaların oldukça az sayıda

oluşu, hammaddenin yerleşmeye soyularak ve kabaca şekil verilmiş bloklar halinde ge
tirildiğini, çok sayıdaki ince yongalar ise bu bloklara ilk çekirdek biçimlerinin yerleşme

de verilmiş olduğunu göstermektedir.
Çekirdekler sayıca az olduğu gibi, bulunanlar da adeta hammadde sıkıntısı var

mışçasına tüketilmiş durumdadır. Bulunan sırtiı dilgiler, tabletler, yan ve merkezi dilgile
rin yanı sıra, upsilon blades olarak bilinen Y biçimli dilgiler, teknolojik açıdan çift vurma
düzlemli bir geleneğe işaret etmektedir.

Musular obsidiyenlerinin kimyasal kaynak analizleri henüz sonuçlanmamış ol
makla birlikte, makroskopik analizler, bir grubun Kayır1ı, bir diğer grubun ise Göllüdağ

çevresi orijinli olabileceğini göstermiştir; kesin sonuçlar henüz almrnamrştıre.

Obsidiyen endüstrisi çalışmaları devam etmekle birlikte, 1998 yılı malzemesi üze
rindeki ilk gözlemler önceki yıllardan bilinen dilgi üretimine yönelik endüstrisinin yanı sı-

3 Kaynak analizleriyle ilgili bu ilk verileri sağlayan Dr. Marie Claire Cauvin'e teşekkür borçluyuz.
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ra yonga ağırlıklı bir teknolojinin de var olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu örnek
ler, Çanak Çömleksiz Neolitik endüstrisi ürünlerinden farklı bir izlenim sunmaktadır, ge
nelde kalın, kortekssiz yongalardan oluşmaktadır ve çoğu kazıyıcı olarak kullanılmıştır.

Dilgi endüstrisine bakıldığında ise, geçen yıllara oranla bazı farklılıklargöze çarp
maktadır. Dilgiler sayıca daha az olmakla birlikte, 15 cm. uzunluğavaran örnekler göz
lemlenmiştir (bulunan en uzun örnek, 15.3 x 1.9 x 1.1 cm.dir) (Çizim: 6, üst sol).

işlevsel açıdan ele alındığında aletler, geçen yıllarla paralellik göstermektedir,
baskı düzeltili okuçları (Çizim: 6, alt sıra; Resim: 5, sol), kazıyıcılar (Resim: 5, sağ) ve
ara parçaların sayıca arttığl,kalem vedetlcllerinlse az sayıda oldukları görülür. Yine sa
yıca az olmakla birlikte, iki omuzlu Byblostlpi okuçlanrnn da varlığı bilinmektedir (Çizim:
6, üst, sağ). .

Sürtme Taş Endüstrisi
A. Baysal tarafındanincelenenMusular sürtme taş aletlerinin hammaddesi, yö

renin volkanik yapısından kaynaklanan andezit, bazalt,ponza taşı, gabro gibi kayaçIar
dır (Baysal ile özel görüşme). Gabro, koyu yeşilden siyaha kadar değişen tonlar göste
rirken, bazalt ve andezit türü taşlarçla pembemsi kırmızıdan koyu gri ve siyaha kadar
değişen renk çeşitlemeleri görülür. Incelenen az sayıdaki alet arasında genelde tercih
edilenin andezit ve bazalt türü kayaçlar olduğu saptanmıştır. Gabro yassı baltaların,

ponza ise ağırlık olarak tanımlanabilecekortası delikli yuvarlak taşların yapımında kul
lanılmıştır.

Sürtme taş buluntular (Resim: 6) arasında yoğunluğu, yontma taş endüstrisinde
vurgu taşı olarak ya da ezme ve öğütme işlevinde kullanıldığı düşünülen el taşlarının al
dığı görülür. Söz konusu grubu sayıca alt öğütme taşları, yassı baltalar, ağırlıklar ve ha
vanlar izler. Palet olarak kullanılmış olduğu düşünülen ve üzerinde boya izine rastlanan
ince yassı taşlar, açkılama taşları olarak yorumlanan işlenmiş ya da doğal çakıl taşları,

diğer sürtme taş buluntuları oluşturmaktadır.

Kesilip biçim verildikten sonra sürtrne yöntemiyle son haline getirilen bir taş bu
luntu ilginçtir: Kullanım yüzeyi parlatılmıştır; üç köşesinin ikisinde üçlü, birinde ikili çizi
lereklkazınarak yapılmış ışın benzeri bezekleriişaretler (?) yer alır (Çizim: 7). Diğer bir
köşede çok az kalmış kırmızı boya izi görülür. Kabaca kalın dörtgen biçimli,
17.üx12.6x5.15 cm. boyutlarındaki buluntunun kullanım amacı bilinmemekle birlikte,
Çanaklı Evreye ait dolgu toprağında, palet olarak kullanılmışolma olasılığı bulunan ince
yassı taş levha ve daha önceki yıllarda aynı yerde bulunmuş bir açkı taşı ile birlikte ele
geçirilmiştir (Çizim: 7). Her üçünde de boya izine rastlanması ilginçtir.

Diğer Buluntular
Kemik endüstrisi ürünlerinin başlıcaları bızlardır; kimi zaman ortadan uzunla

masına ikiye kesilerek düzletiimişve uçları slvnltllrnlştir, kimi zaman ise doğal haliyle bı

rakılarak, yalnızca uçları işlenmiştir (Çizim: 8).1998 yılı buluntularındanbir başkası, siv
ri ucu kullanım sonucu düzleşmiş bir boynuz alettir.

Musular yerleşmesinin1. ve 2. tabaka dolgularındaaçığa çıkarılan kil buluntular
arasında, silindir biçimli ortadan uzunlamasınadelikli, kil bir boncuk ile ortasında iki kü
çük delik bulunduğu için düğme olarak adlandırılan bir çanak parçası yer alır.

Kırmızı boyalı taban kırıklarının çevresinin kesilerek, muntazam daire biçimine
getirilmiş olduğu saptanan iki küçük parçanın oyun taşı gibi bir amaçla kullanılmaküze
re kesilerek yuvarlatıldığı düşünülebilir.

DiğerAnaliz ve Tarihlendirme Çalışmalan

Musular bitki kalıntıları Rijks Üniversitesi/Gröningen'den Dr. R. Cappers, hayvan
kalıntıları ise aynı kurumdan Dr. H. Buitenhuis tarafından incelenmektedir. Ancak çalış

malar henüz sonuçlanmamıştır.
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1997 ve 1998 kazı sezonlarında ortaya çıkarılan Çanak Çömleksiz Neolitik Dö
nem yapısının tabanı üzerindeki ilk gözlemler tabanıarın yapımında yoğun olarak kireç
kullanıldığına işaret etmiştir. Bu kirecin sayolarak bilinen ve yerleşmenin üzerine otur
duğu volkanik oluşumlu kayaçtan sağlandığı düşüncesine karşılık, say üzerinde yapı

lan ilk incelemeler, bu oluşumun tabanıarda rastlanan yüksek miktardaki kireci ihtiva et
mediğini, buna karşılık doğal koşullar sonucu üzerinde oluşan kabuğun (korteksin) ge
rekli kireç miktarına sahip olduğunu göstermiştir (Dr. U. Yalçın ve Dr. Schröder ile özel
görüşme). Dolayısıyla, yapıların tabanıarında kullanılan malzemenin, başka bir yerden
getirilecek kireç yerine say üzerindeki kabuktan elde edilmiş olma olasılığı üzerine, bu
olasılığın sınanması doğruıtusunda, analiz için örnekler alınmış, ancak sonuçlar henüz
elimize ulaşmamıştır.

C-14 tarihlendirme çalışmaları sürmektedir, sonucu alınan ve GÖ 7980 ±220 (ka
libre edilmemiş) tarihini veren tek örnek, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşme

sinin kuzeydeki faaliyet alanına ait örnektir; güneydeki kırmızı tabanlı yapı ve Çanaklı

Evre dolgularının tarihlendirme analizleri henüz sonuçlanmamıştır.

Sonuç
Musular projesi 1998 yılı çalışmaları ile ikinci kazı ve üçüncü araştırma dönemi

ni tamamlamıştır. 1998 yılında açılan toplam 550 metrekarelik alanda ortaya çıkarılan

ilk yerleşme evresi Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşme, MO 8. bin yılın sonları ile 7.bin
yılın hemen başına tarihlenir (Ozbaşaran 1999). Doğusundaki çağdaşı Aşıklı Höyük
yerleşmesinin kazılarla ortaya çıkarılmış en geç yerleşme evresinden (Esin 1998 a.ı 03)
yaklaşık 500/600 yıl sonraya tarihlenir.

Söz konusu yerleşme terk edildikten belli bir süre sonra ikinci kez iskarı edilen
yerleşmede önceki yapıların dolguları düzlenmiş, girintili çıkıntılı yapıdaki ana kayanın

üzerine belli bir düzlem elde etmek amacıyla toprak serilmiş ve yeni yapı faaliyetleri
başlamıştır. Çanak Çömlekli Evre olarak adlandırılan bu yerleşme evresi, tek bir yapı ve
çevresinin işlik alanı olarak kullanıldığı bir kompleksle temsil edilmektedir. Şimdilik kay
qıyla Neolitik Dönemin sonlarına tarihlenebilecek yerel bir yerleşme görünümündedir.
Onümüzdeki yıllarda devam etmesi planlanan kazı çalışmaları ile gerek Çanaklı Ev
renin tarihlendirme sorunları gerekse her iki evre yerleşmesinin niteliği anlaşılmaya ça
Iışılacaktır.
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MUSULAR MEVKii

Çizim 1: Musular yerleşmesi topografik planı, 1996-1998 yıllarında
çalışılan alanlar (E.Bıçakçl)
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MUSUlAR 1998 n
Çizim 2: Musular yerleşmesi planı (G.Duru-E.Bıçakçl)
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MUSULAR 1998

Çizim 3: Musular 1998, kırmızı astarlı kaseler
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Çizim 4: Musular 1998, kırmızı astarlı çömlekler

MUSULAR 11l1l8

Çizim 5: Musular 1998, üst sıra, tutamaklı mutfak kap
ları; alt sıra depolama kaplarına ait ağız profi
lIeri

88



..~

Çizim 6: Musular 1998, dilgi, omuzlu oku cu
ve baskı düzeltili okucu örnekleri
(N.Balkan Atlı-N.Kayacan)
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Çizim 7: Musular 1997 yılında bulunan açkı taşı ile 1998 yılında aynı
alanda bulunan taş buluntular, toplu buluntu (A.Orhun)
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Çizim 8: Musular 1998, kemik bızlar (A.Orhun)

M,'lH·(l73

M.9K·(168

M.%·08<;

Çizim 9: Musular 1998 yassı baltalar (A.Orhun)
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Resim 1: Musular 1998,
A mekanı taba
1]1 temizliği (M.
Ozbaşaran)

Resim 2:N-O 12 açması,

D ve L tabanıarı

ile taban altı

döşeme (M. Öz
başaran)
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Resim 3: N-10 açması,

şllo tabanı (M.
Ozbaşaran)



Resim 4: O11 açması, yü
zeye çok yakın

olması nedeniy
le oldukça tah
rip olmuş şekil

de ele geçirilen
i.!<i iskelet (M.
Dzbaşaran)

Resim 5: Musular 1998 yılına ait obsidiyen okuçları ve kazıyıcılar (S.Belen)

Resim 6: Musular 1998,
sürtme taş alet
örnekleri (S.
Belen)
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1998 YILI KıRKLARELi HÖYÜGÜ KAZıLARı

Mehmet ÖZDOGAN*
Hermann PARZINGER

NecmiKARUL

ÖZET
Kırklareli iı merkezinin güneyinde bulunan tarihöncesi yerleşimlerde 1993 yılın

dan bu yana sürdürmekte olduğumuz kazı çalışmalarına, 1998 yılı içinde de Aşağı Pı

nar ve Kanlıgeçit mevkilerinde devam edilmiştir. Son Neolitik ile Orta Kalkolitik çağ ara
sındaki dönemleri kapsayan Aşağı Pınar Mevkii'nde 1998 yılı çalışmalarının ağırlığı, ola
bildiğince geniş bir alanda neolitik tabakalara inilebilmesi için, yerleşmenin kuzeypoğu

kesimine verilmiş, diğer kesimlerde ise ancak sınırlı alanda çalışılmıştır. 1998 yııı Aşağı
Pınar kazılarının en önemli sonuçlarından biri, Kalkolitik çağa tarihlenen 2. ve 3. taba
kalarını çevreleyen bir savunma sisteminin varlığının anlaşılmasıdır. Onceki yıllarda 5.
ve 6. tabaka yerleşmeleriniçevreleyen ve gene savunma amaçlı olduğu belli olan hen
deklere rastlanmıştı. Ancak 2. ve 3. tabakalarda hendeğin yerini, sandık duvar şeklin

de çift duvardan oluşan taş temelli ahşap palisadın aldığı belli olmuştur. Bu, bildiğimiz

kadarı ile palisatlı savunma sistemlerinin bilinen en eski örneğidir. Bu yıl ayrıca 3.taba
kada öğütme taşı ve malahit işliklerine rastlanmış olması, yerleşme düzeninin anlaşıl

ması açısından önem taşımaktadır. 1998 yılı Aşağı Pınar çalışmalarının esas hedefi olan
neolitik dolgulara 20 x 10 m.lik bir alanda inilebiimiş ve burada Son Neolitik çağa ait,
çok şiddetli bir yangın ile tahrip olmuş büyük bir yapı kompleksi ile karşılaşılmıştır. O dö
nem için anıtsal sayılabilecek büyüklükteki yapı, tüm buluntu topluluğu ile iyi korunmuş
durumdadır. Ahşap direk ve dal-örgü tekniğinde olan yapıda, günlük kullanım ile ilgili
kap-kacak ile aletlerin yanı sıra, çeşitli bitki ve kült eşyaları da bulunmuştur.

1998 yılında Kanlıgeçit Mevkii'nde üç ayrı çalışma yapılmıştır. Bunların ilki mega
ran tabakasının altına inilmesi, ikincisi savunma sisteminin giriş kısmının açılması,

üçüncüsü ise aşağı şehrin anlaşılmasıdır. Megaran tabakasının altına, daha çok mega
ran tabanıarının altında iniimiş, burada gene Anadolu türü çanak çömlek veren bir ara
tabakadan sonra, şiddetli bir yangın ile tahrip olmuş, ancak siyah renkli çanak çömle
ğin hakim olduğu bir yapı katı bulunmuştur. Surun kuzeybatı girişi bu yıl açılmış, bura
da iki evreli, Anadolu türü geçitli bir kapı yapısı ortaya çıkarılmıştır. Aşağı şehrin bulun
duğunu düşündüğümüz geniş bir alanda yapılan sondajlar akropolün çevresinde, çok
geniş bir alana serpiştirilmiş birçok yapının bulunduğu şeklindeki görüşümüzün doğru

olduğunu kanıtlamıştır.

1998 yılında yapılan bir diğer çalışma da, ileride kurmayı öngördüğümüz açık ha
va müzesi ile ilgili ön hazırlıkların sürdürülmesi ve Aşağı Pınar'daki bazı yapıların koru
yucu çatı altına alınmasıdır; buna bağlı olarak bu yıı tepe tel örgü ile de çevrilmiştir.

Prof.Dr.Mehmet ÖZDOGAN, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459
istanbuı/TÜRKiYE

Prof.Dr.Herman PARZINGER, Eurasien Abteilung DAl Berlin/ALMANYA
Necmi KARUL, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 istanbulITÜRKiYE
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KAZı EKiBi VE ÖN BiLGiLER
1993 yılında Trakya-Marmara Bölgesi Araştırma Projesi kapsamında Kırklareli ta

rihöncesi yerleşme yerlerinde başlamış olduğumuz çalışmalar, 1998 yılında 3 Ağustos

;28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Onceki yıllarda olduğu gibi çalışmalarımız
Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi, prehistorya Anabilim Dalı adına, Kültür Bakan
lığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Istanbul Universitesi Rektörlüğü Araştırma Fo
nu ile Alman Arkeoloji Enstitülerinin desteği ile sürdürülmüştür.

Bu yıl, en sıkışık olduğumuz anda, Arkeoloji ve Sanat Dergisi'nin, koruma çatıla

rı ile açık hava müzesi ön çalışmalarına yaptığı katkı için Sayın Nezih Başgelen'e özel
likle teşekkür borçluyuz.

Kazı ekibi Prof.Dr.Mehmet Özdoğan ile kazı ikinci başkanı Prof.Dr.Hermann Par
zinger'in (Berlin) yönetiminde, alan sorumluları Arkeolog Necmi Karul ve Araş.GÖr.Ah

met Ayhan, Çakmaktaşı Uzmanı Dr.lvan Gatsov (Sofya), Arkeozaolog Dr.Norbert Be
necke (Berlin) ile Mi.chael Hochmuth (Berlin), Arkeozaolog Dr.Reinder Neef (Berlin), Mi
mar Zeynep Eres (Istanbul), Fotoğrafçı Ahmet Boratav (Istanbul), çizimciler ilknur Arı

(Istanbul) ile Renata Wielanda (Berlin), Konservatör-Hestoratör Ahmet Demirtaş (Istan
bul), atölye sorumluları Ayşegül Parlak Ayhan, Ozlem Aydın, Demet Tanın, Betül Açık
tepe ile onlara yardımcı olan Nuray Yeğengil, restoratörler Ebru Kocadağ ile Ozlem Di
ri, açma yöneticileri Arkeolog Mine Kiraz, Senem Oztürk, Janek Bertram (Tübingen),
arkeoloji öğrencileri Eylem Ozdoğan, Aysun Akdağ, Zafer Orenlili, Yasemin Alamaz,
Monika Ambron (Berlin), Andreas Northe (Berlin), Lucia Benedikova (Bratislava) ve Pe
ter Barta (Bratislava)'dan oluşmuş, ayrıca Heiner Schartzenberg (Halle), Dr.Svend
Hansen (Bachum) ile Onur Ozbek (Jalles) malzeme üzerinde çalışmalarını sürdürmüş

tür. Kültür Bakanlığı adına bu yıl aramıza katılan Salim Yılmaz, meslektaşça yaklaşımı

ile bize güç vermiştir. En az ekip üyelerimiz kadar her işimize koşan Kırklareli'den şo

förümüz Sayın Casim Karabaş'ın özverili çabaları olmasaydı, herhalde 1998 kazı mev
siminde birçok işimiz eksik kalırdı.

Önceki yılalduğu gibi ekibimiz, kazı kampımızın bulunduğu Ahmetçe Köyü'nde
ve Kırklareli'nde çeşitli kişi ve kuruluşların yakın ilgi ve desteğini her zaman için yanın

da hissetmiştir. Bu yıl da, başta Kültür Müdürü Sayın Bülent Dizdaroğlu olmak üzere
Kırklareli Kültür Müdürlüğü elemanları, çalışmalarımızı kolaylaştırmak ve rahat yürüme
sini sağlamak için, görevlerinin gerektirdiğinin çok ötesinde bir içtenlikle bize yardımcı

olmuşlardır. Yakın ilgisini esirgemeyen Kırklareli Valisi Sayın Kemal Onal'a çok şey

borçluyuz. 1998 yılında özellikle Aşağı Pınar'ın çevresine 480 m. uzunlukta tel örgü çe
kilebilmesi ve bir beton bungalo'nun yerleştirilmesi Sayın Vali Kemal Onal'ın ilgisi ve
Kültür Müdürü Sayın Bülent Dizdaroğlu'un gayreti ile mümkün olmuştur. Kırklareli Mü
ze Müdürü Zülküf Yılmaz'a yardımları ve meslektaşça yaklaşımı için teşekkür borçlu
yuz. Kampımızın bulunduğu Ahmetçe Köyü Muhtarlığı'na da, gerek çalışmalarımızı, ge
rek kamp yaşamımızı kolaylaştıran katkıları için çok şey borçluyuz. 1998 yılı çalışmala

rımızın başarı ve uyum içinde geçmesini sağlayan, tüm ekip üyelerimiz ile Kırklare

li'ndeki kurum ve kişilere teşekkürü borç biliriz. Bu yıl kazımızı ziyaret ederek, bilgi ve
deneyimlerinden yararlanma olanağı veren çok sayıdaki meslektaşımıza da, gösterdik
leri ilgi ve dostluk için teşekkür etmek isteriz.

1998 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE KAZı STRATEJiSi
Aşağı Pınar Mevkii'nde 1997 yılı kazı mevsimi sonunda Kalkolitik Çağa ait olan

2.-5. kültür katları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğumuzu düşünmekteydik; nitekim bu
dönemle ilgili açtığımız alan iki bin metrekareyi geçmiş, çok sayıda yapı ve hemen her
tür buluntu da ortaya çıkmıştı. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarımızı Kalkolitik Dö
neme göre daha doğuda olduğunu bildiğimiz Neolitik Çağ tabakaları üzerinde yoğun

ıaştırmaya karar vermiştik. Onceki yıllarda bu alanda yapmış olduğumuz sınırlı çalışma

lar, Neolitik Çağ yerleşiminin kuzeydoğu ve doğu yönlerinde olduğunu, zaman içinde
yerleşmenin giderek batıya doğru kaydığını göstermişti. Ancak Neolitik Dönemin üze
rinde kalınlığı yer yer 2 m.yi geçen dolguların olması, bir kazı mevsimi içinde bu yerle-
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şime inilemeyeceğini de göstermişti. Bu nedenle 1997 yılında 30 x 15 m.lik bir alanda
yüzey toprağının kaldırılmasına başlanmış, ancak beklenmedik bir şekilde 2. tabaka mi
marisine rastlanması üzerine çalışma yavaşlamıştı. 1998 yılında bu alan içinde olabildi
ğince derinleşilmesine karar verilmişti. Ayrıca, önceki yıllarda saptadığımız Neolitik çağ
yapısının tümünü açabilmek için kazı alanının o kesimde de genişletilerek derinleştiril

mesi düşünülmekteydi. Bu çalışmaların yanı sıra, tepenin orta kesiminde, çok iyi korun
muş olan 4. tabaka yapısının kuzey kısmının da ortaya çıkması için kazı alanının geniş

letilmesine karar verilmişti.

Kanlıgeçit Mevkii'nde 1998 yılı çalışmalarının ana hedefi ilk Tunç çağı megaron
ların altındaki kültür katının niteliğinin ortaya çıkarılması olmuştur. Bilindiği gibi mega
ronların bulunduğu kültür katı, bölgeye yabancı ve tümü ile Anadolu özellikleri taşıyan
bir mimari, yerleşme düzeni ve buluntu topluluğu sergilemiş, buna karşılık çevrede yap
tığımız sondajlarda alt tabakalarda Balkanlara özgü bir yerleşim görülmüştü. Bu neden
le bu yıl, megaronların duvarlarını tehlikeye sokmayacak şekilde, taban içlerinde derin
leşilmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra surun kapı yapısının tümü ile açılması ve
akropolün çevresinde de bazı sondajların yapılması öngörülmekteydi.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Aşağı Pınar'ın kuzeydoğu kesiminde,
geniş bir alanda Neolitik Dönem dolgularına inilebilmesi için, önceki yıllarda 2. kültür
katı içinde bırakılmış olan 8-10/R-T plankarelerinde çalışılmaya başlanmış, daha sonra
9/N-P açmalarının bir kısmı da bu alana eklenmiştir. Bu alanda 3. kültür katı beklediği

mizden daha kalın ve çok evreli geldiği için ancak 4. tabakanın üstüne kadar inilmiş ve
kazı o düzlemde bırakılmıştır.

1997 yılında 9 T açmasında bir kısmını açmış olduğumuz taş duvarın Kalkolitik
çağ yerleşimini çevreleyen bir savunma duvarına ait olduğunun anlaşılması üzerine,
bu duvarın uzantılarının ..ortaya çıkarılması için bu yıl 8 U, 10 T ile 10 S açmasının gü
ney kısmı da açılmıştır. Onceki yıl 8/N-P açmalarında bir kısmını açmış olduğumuz Son
Neolitik çağa tarihlenen 6. tabaka yapısının geri kalan kısmının da ortaya çıkması için
kazı alanı 9 N kuzey kısmı ile 8N açmalarının batı kısmını da içine alacak şekilde büyü
tülmüştür.

Orta alanda geçen yıl başlamış olan 13 i açmasına da devam edilmiş, 4. tabaka
ya ait yanık yapının geri kalan kısmının da çıkarılması için 12/H-I plankarelerinin de gü
neyinde bir bant açılmıştır.

Kanlıgeçit'te ise, gerek megaron öncesi dönemin anlaşılması, gerek mimari ile il
gili bazı sorunların çözülmesi için önceki yıllarda açılmış olan 28-31/N-P açmalarında,

özellikle megaron taban altlarında derinleşiimiş, bunlardan 28 N ile 31/N-P açmaların

da özellikle temenos duvarının yenileme evreleri ortaya çıkarılmıştır. Bu yıl açılan 27
29/M açmasında, iki evreli anıtsal bir giriş kapısı ortaya çıkarılmıştır. Akropol dışındaki

yerleşimin niteliğinin anlaşılması için derenin güneyinde kalan kesimde, 38 V, 38 AC ve
40 AD plankarelerinde üç, demiryolunun batısında 33K ve 35L plankarelerinde ise iki
sondaj açılmıştır.

1998 Y/LI ÇALıŞMALARıNıN SONUÇLAR/
A - Aşağı Pmar
1 - Ka/ko/itik Çağ

Önceki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarla Aşağı Pınar Mevkii'nde, M.Ö.
4800 ile 5500 yılları arasındaki süreci temsil eden 5 kültür katı ortaya çıkarılmıştı. Bu ta
bakalar Anadolu kronolojisinde Ilk Kalkolitik çağın sonları ile Orta Kalkolitik çağ, Bal
kan kronolojisine göre de Karanovo III ile Karanovo V'in ilk başları arasındaki dönemi
temsil etmekteydi. 1998 yılında Aşağı Pınar Kalkolitik çağ kültür katlarından 1. ve 2. ile
ilgili önemli bir çalışma yapılmamış, yalnızca yeni açılan bazı açmaların üst dolguların
da bozuk durumda bazı taban, ocak parçaları ile ambarlara rastlanmıştır. Bu kazı döne
minde ortaya çıkan en önemli sonuçlar 3. tabaka ile ilgilidir.
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Bu yıla kadar 3. tabaka yalnızca tek bir yapı katı ile temsil edilmekteydi; bu yıl,

özellikle 8-9/R-S açmalarında 3. tabakanın içinde en az iki, olasılıkla 3 yenileme evre
si olduğu anlaşılmıştır. Bu evreye ait 9 R açmasında, yaklaşık olarak 4 x 4.5 m. boyut
larındaki büyük bir oda ile, bunun hemen batısındaki küçük bir eklentiden oluşan bir ya
pi bulunmuştur. Her iki odanın da güney kısmı, Orta Demir çağı çukurları tarafından bo
zulmuş durumdadır. Yapının duvarlarında taşıyıcı olarak ahşap direklerin kullanıldığı, iç
ve dış yüzlerinin beyaz renkli kil ile özenle sıvandığı görülmüştür. Düşük sıva parçala
rından birinin üzerinde kırmızı aşı boyası izleri görülmüştür. Ana odanın kuzey duvarı

nın ortasında, tabandan hafif yükseltilmiş dörtgen bir fırın vardır. Fırının çevresinde de
kazık yerlerinin bulunması, bunun ayrı bir üst örtüsü olduğunu göstermektedir. Fırının

doğusunda depo kapları ile küçük bir ambar bulunmuştur. Batıdaki odanın ancak bir
kısmı kazı alanı içinde kaldığından, tam olarak boyutları saptanamamıştır. Bu odanın ku
zey duvarı boyunca 15 öğütme taşı üst üste depolanmış olarak bulunmuştur. Bunlarla
birlikte yarı bitmiş öğütme taşları ile, bunların yapımında kullanıldığı anlaşılan işlenme
miş taş kütlelerinin de bulunması, bu yapının daha çok bir işlik olduğunu düşündürmek

tedir. Yapının altında daha eski bir evresinin izlerine de rastlanmıştır.

3. tabakaya ait ikinci bir yapı birimine 8-9/S açmalarında rastlanmıştır. Kuzey-gü
ney doğrultusunda uzanan yapı, aralarında dar boşluklar bulunan üç mekandan oluş

maktadır. Bunlardan kuzeydeki mekan, yangın geçirdiği için daha iyi korunmuş durum
dadır; bu mekanın yanmış kerpiç topanlarından oluşan üst örtüsü 1997 yılında kaldırıl

mıştı. Bu yıl yapının tabanı ile duvarları bulunmuştur. 3 x 3 m. boyutlarındaki bu mekanın

duvarları, yukarda kısaca özetlenmiş olan diğer 3. tabaka yapısı ile tam olarak benzeş

mektedir. Yapının kil ile sıvalı tabanında yalnızca küçük bir çukur bulunmuştur. Bu
mekanın güneyinde, ikinci bir odaya ait olabilecek küçük bir aradan sonra, aynı plan ve
ölçülerde üçüncü ve bunun da güneyinde dördüncü mekanlarqelmektedir. Ancak gü
neydeki mekanlar çok tahrip olmuş durumdadır. Yapının çevresinde ise ı:ıeniş bir avlu
nun yer aldığı, avluda da çakmaktaşı işçiliği gibi bazı günlük işlerin yapıldıgı anlaşılmak

tadır. Bu yapının tabanı kaldırılırken, kuzeydeki mekanın en az iki, olasılıkla üç yenile
me evresi olduğu görülmüştür. Böylelikle 3. ve 4. kültür katları arasında, genellikle Aşa

ğı Pınar'da boş olarak gördüğümüz dolgunun içinde 3. tabakanın eski evrelerinin oldu
ğu kesinlik kazanmıştır.

3. tabakaya ait diğer bir ilginç kalıntıya da 9 P açmasında rastlanmıştır. Burada,
açmanın güney kenarı boyunca yanık kerpiç döküntüleri ile birlikte çok sayıda yarı iş

lenmiş ve ham malahit, bu alanın 1 m. kadar kuzeyinde de yaklaşık 800 malahit bon
cukla birlikte, spondylus ve kaya kristallerinden oluşan bir gerdanlık bulunmuştur. Aşa

ğı Pınar'da çok sayıda malahit, özellikle 3. tabaka içinde her zaman bulunmaktaydı. An
cak ilk kez yarı işlenmiş örnekler ile birlikte bir işlik yeri de ortaya çıkmış olmaktadır. Kol
yenin esasını oluşturan ve Akdeniz kökenli olduğu kuşkusuz olan spondyluslar, olası

lıkla başka bir yerde işlenerek buraya getirildikten sonra burada malahit boncuklar ile
birleştirilmiştir.

Bu alanın batısında, 8-9/N açmalarında, gene 3. tabakaya ait, ancak niteliği tam
olarak anlaşılamayan bir yapıya daha rastlanmıştır. Yapının duvarlarının bazı kısımları,

Aşağı Pınar mimarisi için tümüyle yeni bir uygulama olarak taş dizilerinden oluşmakta

dır. Yapının içinde çukur tabanlı büyük bir fırın ile bir çukur bulunmuştur. Gerek çuku
run, gerekse yapının 2eşitli yerlerinde bulunan çok sayıdaki yassı balta, bu yapının da
bir celt işliği olabilecegini düşündürmektedir.

1998 yılında 8 R ve 8 U açmalarında 4. tabaka yangınının üzerine kadar iniimiş,

ancak bunların temizliği 1999.yılına, diğer açmaların bu düzleme inmesine kadar erte
lenmiştir. Orta alandaki 13/H-I açmalarında 1997 yılında bir kısmı açılmış olan 4. taba
ka yapısının geri kalan kısmının da ortaya çıkarılması için kazı alanı 12/H-I açmalarının
güneyini içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu alanda 4. tabakanın yanık yapısının kuzey
kısmının açılması ile yapının planı tamamlanmıştır. Bu çalışma sonunda, yapının boyut
larının 8.5 x 10 m. olduğu, kuzeyodasının doğu duvarının boyunda, ahşap doğrama

dan çerçevesi olan ve kenarları kil ile sıvalı kamışlardan oluşan, yükseltilmiş bir amba
rın bulunduğu görülmüştür. Bu, Aşağı Pınar'da en iyi korunmuş ambar yapısını oluştur

maktadır.
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1998 kazı döneminde 5. tabakaya, çeşitli açmalardaki bazı çukurlar dışında yal
nızca 8 P açmasında girilmiştir ve bir kısmı 1997 yılında kazılmış olan bir yapının güney
bölümü açılmıştır. Yapının güney bölümünde dörtgen biçimli küçük bir fırın ile niteliği
tam olarak anlaşılamayan sıvalı bölümler bulunmuştur. Yapının dışında, güney kısmı bo
yunca uzanan, küçük taşlar ile döşenmiş bir "yol" bulunmuştur. Yol kuzeyde kazı alanı

dışına doğru eğimlenerek devam etmektedir. Ilginç olan, gerek bu yapının, gerekse bu
nunla birlikte bulunan yolun, daha önce yerleşmeninorta kesiminde bulmuş olduğumuz

diğer 5. tabaka yapıları ile tam olarak benzeşmesidir.

2 - Kalkolitik çağ Çevre Duvarı

Aşağı Pınar Orta Kalkolitik çağ yerleşimini çevreleyen ve 1997 yılında 9 T açma
sında bir bölümü açılmış olan duvarın güney ve kuzey uzantılarını belirlemek amacıyla

kazı alanı 8 U ve 10/S-T açmalarının bir kısmını içine alacak şekilde genişletilmiş ve
böylelikle bu yıl, yaklaşık olarak 50 m. uzunluktaki kısmı açığa çıkarılmıştır. Ancak du
varın gerek yapım tekniği gerekse yapı evreleri bakımından sanıldığından daha karma
şık olduğu görülmüştür. Duvarın 8 U açmasındaki kısmında, duvarın yüzü boyunca açı

lan derin sondajda, en az iki, olasılıkla üç yenileme evresi olduğu, en son yenilemede
duvarın yüzünün, yer yer 1 m. kadar doğuya kaydırıldığı anlaşılmıştır.

Duvar, yapım tekniği açısından da oldukça ilginç özellikler sergilemektedir. Ha
len taş olarak görülen kısmın esasen, büyük ahşap direklerden oluşan bir palisad sis
teminin temeli olduğu, taşların içindeki büyük direk yuvalarından anlaşılmaktadır. Du
var, yer yer sandık duvar tekniğine yakın bir şekilde çift sıra olarak yapılmış, bunlardan
dıştaki dizinin yüzü, dikey taşlar ile kaplanmıştır. Ilginç olan bir başka özellik de 10 S
açmasında duvara bağlı dörtgen bir kulenin bulunmuş olmasıdır.

Önceleri yalnızca 2. tabakayı çevrelediğini sandığımız bu duvarın ilk olarak 3. ta
bakada yapıldığı anlaşılmıştır. 8 U sondajında 4. tabaka yangını bu duvarın altında do
ğuya doğru devam etmiştir. Bu da eski yerleşmenin daha doğudaolduğu şeklindekigö
rüşlerimizidesteklerniteliktedir.

Aşağı Pınar duvarı Hoca Çeşme surundan sonra, Trakya'da saptamış olduğu

muz ikinci çevre duvarını oluşturmaktadır.Ancak bu duvarın gerçekten savunma amaç
lı olarak mı yapıldığı, yoksa hayvanların geçmesini önlemeye mi yönelik olduğu kesin
lik kazanmamıştır. Duvarla ilgili sorunlar bu yıl tam olarak çözülemediğinden,önümüz
deki kazı döneminde de bu konudaki çalışma sürdürülecektir.

3 - Neolitik Çağ

Neolitik Döneme yalnızca bir alanda, 8/N-P açmalarında inilmiş, bir kısmı önceki
yıl açılmış olan 6. tabaka yanık yapısının temizliğine devam edilmiştir. Yapı kuzeydoğu
güneybatı yönünde açılan alanının doğu sınırından başlamakta ve batıda 8 N açma sı

nırına kadar devam etmektedir. Bu durumda yapının uzunluğu 16 m.yi geçmiştir, eni ise
yaklaşık 8 m.dir. Şiddetli bir yangın ile tahrip olduktan sonra bir süre açık kaldığı anla
şılan yapı oldukça iyi korunmuş durumda günümüze gelmiştir. Yapının dış duvarlarında

büyük ahşap dikmeler kullanılmış, dikmelerin arası daha ince dallar ile sepet gibi örül
rnüş, daha sona da kerpiç toprağı ile doldurulmuştur. Açıldığı kadarı ile üç odası olan
yapının iç bölme duvarları daha ince olmakla birlikte, dış duvarlar ile aynı teknikte ya
pılmıştır. Batı odasının güney kısmında kerpiç ile çevrili küçük bir iç mekanı daha vardır.

Burada çok sayıda tezgah ağırlığı bu bölme duvarı boyunca toplu olarak bulunmuştur.

Diğer mekanların içinde çok sayıda, sıvalı kerpiç toprağından yapılma dörtgen ya da yu
varlak ambarlar vardır. Bu ambarlar ile birlikte çok miktarda yanmış tahıl ve 'yemiş de
bulunmuştur. Doğu mekanının güneyinde büyük bir platform bulunmaktadır. Işlevi tam
olarak henüz anlaşılamamışolan bu platformun üzerinde, kerpiç toprağından silindir bi
çimli büyük parçalar ile dört ayaklı bir kült kabı bulunmuştur. Bu platformun kuzeyinde
büyük bir ocak ile üzerinde de çok sayıda ambar olan bir seki vardır. Yapının temizliği

tam olarak bitirilemediğindenönümüzdeki yıl kazısına devam edilmek üzere koruma al
tına alınmıştır.
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B - Kanlıgeçit

1 - Kapı Yapısı

Kanlıgeçit'te önceki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarda, akropolü çevrele
yen surun hemen dışında, kazı alarimm kuzeybatı köşesinde, kesme taşlardan yapılma

büyük duvar köşesi görülmüştü. Ilk Tunç çağı suruna ait bir kapı yapısının parçası ol
duğundan kuşku duymadığımız bu duvarın geri kalan kısmı, önceden atılmış kazı top
rağının altında kaldığından, bu yıla kadar açılamamıştı. Bu dönemde atılmış toprak çek
tirilmiş ve 28 M ile 27 M plankaresinin güneyi ve 29 M plankaresinin de kuzeydoğu kö
şesi açılmıştır. Karışık olan yüzey toprağının altında Hellenistik Döneme ait bazı çukur
lar bulunmuş, bunun da altında sur duvarının devamı ile beklendiği şekilde büyük bir
kapı yapısı ortaya çıkmıştır. Kapı yapısının dış boyutları 6.5 x 6 m.dir.Yerleşmenin bo
yutları ile orantısız anıtsal görünümde olan yapının dış duvarlarında, en üst sıralarda

kesme taşlar, bunların altında da daha ince uzun taşlar kullanılmıştır. Kapı girişi ve ek
seni kuzeybatıdandır. Yaklaşık 2.5 m. genişlikte olan dış kapı girişinde yassı taşlardan

yapılma bir eşik bulunmuş, içte kapı geçidi iki yanda küçük birer mekan oluşturacak şe

kilde genişledikten sonra gene daralarak ikinci bir girişi oluşturmuştur. Kapı yapısının,

hafif farklı bir yönde ikinci bir yenileme evresi olduğu anlaşılmaktadır. Girişin kuzeyden
olduğu bu evreye ait söve taşı da bulunmuştur. Yönlerine bakarak sağlam durumdaki
kapı yapısının megaranlar, sonraki yenileme evresinin de sur ile çağdaş olduğu düşün

cesindeyiz. Kapı binasının sur sistemi ile olan bağlantısı bu yıl açılamamıştır, ancak ka
pının hemen güneyinde, bu giriş sistemi ile ilgili olduğunu düşündüğümüz kerpiç tuğla

üst yapısı ile birlikte korunmuş anteli bir duvar, kısmen açığa çıkarılmıştır. Kapı yapısı,

bu görünümü ile Troya'dan çok, Anadolu Tunç çağı geçitli kapıları ile benzeşmektedir.

2 - Megaranlann içinde Yaptlan Çalışma - Yamkıt Tabaka
Kanlıgeçit'te bu yıla kadar temenos duvarı ile çevrili megaranların olduğu tabaka

geniş olarak açılmış, bu yapıların duvarlarını tehlikeye sokmamak için, alt tabakalara
ancak megaranların doğusundaki açık avludan inilmişti. Ancak bu kesimde, megaran
lar ile birlikte yapıldığı anlaşılan kalın bir blokaja raştlanmış, blokajın altındaki tabaka
ise, megaran katından tümü ile farklı, siyah renkli Ilk Tunç çağı başlarına ait çanak
çömlek ile ahşap yapı izleri vermişti. Bu kesimde, blokajın yapımı sırasında alanın düz
leştilerek tesviye edildiği, bu nedenle hemen megaranların altındaki yapı katının orta
dan kaldırılmış olduğu belli olmaktaydı. Megaronlar gibi anıtsal nitelikte olan ve yerel
geleneğe aykırı olarak taş temelleri olan yapıların mutlaka bir öncüsünün olması gerek
tiğinden kuşkumuz yoktu. Ayrıca temenos duvarının en az üç kez yenilenmiş olması,

bunun üzerine de surun yapılmış olması, Kanlıgeçit'in Anadolu gelenekli kültür katının

içinde birden fazla yapı katı olduğu görüşümüzü de destekler nitelikteydi.
Anadolu etkilerinin nasıl ve ne zaman başladığı sorununu çözmek için, bu yıl me

garan tabanıarının kaldırılarak yapıların içlerinde derinleşilmesine karar verilmişti. An
cak bu çalışmayı yaparken, megaran duvarlarını tehlikeye sokmamak için, bunların

önünde koruyucu bir bant da bırakılmıştır. Megaranların tabanıarı kaldırırken taban içi
ne gömülmüş büyük depo küplerine rastlanmış olması, bu yapıların işlevlerini göster
mesi açısından ilginçtir.

Megaran tabanıarının altında gene blokaja rastlanmış, ancak bunun hemen altın

da, Anadolu türü kırmızı astarlı çanak veren ince bir katman, bunun da altında çok şid

detli bir yangın geçirmiş ve dolgusu oldukça kalın olan bir başka tabaka daha bulun
muştur. Yanık tabakanın içinde sıvalı bazı duvarlara rastlanmış, ancak henüz plan ve
recek şekilde bunlar temizlenememiştir. Ancak, burada en az iki büyük mekanın bulun
duğu, toplu olarak bulunan çok sayıdaki tezgah ağırlığı ile ağırşaktan, mekanlardan hiç
deqilse birinin de dokuma ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışma bu yanık taba
kanın Ilk Tunç çağının başlarına tarihlendiğini göstermiştir. Yanık tabaka ile ilgili çalış

malar bitirilmeden gelecek yıla ertelenmiştir.
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3 - Tarla Sandaj/an
Kazı çalışmalarında Kanlıgeçit Mevkii'ndeki surla çevrili akropole ağırlık verilmiş,

varlığı bilinen aşağı şehrin durumu ise, 1994 yılında yapılan küçük bir çalışma dışında

belirlenememişti. Bu yıl aşağı şehrin yayılım alanını saptamak amacı ile güneyde, bu
günkü derenin karşısında üç, batıda demiryolunun diğer tarafında da iki sondaj açılmış

tır. 38 AC, 38 V,.40 AD, 33 K ve 35 L plankarelerine rastlayan ve yaklaşık olarak 1 x 2
m. lik sondallar Ilk Tunç çağı yerleşmesinin bu alanlardaki varlığını kesin olarak kanıt

lamıştır. Ilginç olan, bütün sondajlarda, 1994 yılı tarla çalışmalarında olduğu gibi, iki kül
tür katına rastlanmış olmasıdır. Bunlardan üstteki tabaka kırmızı astarlı Anadolu türü ça
nak çömlek vermiş, alttakinde ise Ilk Tunç çağının başlarına tarihlenen siyah renkli ça
nak çömlek bulunmuştur.

KORUMA, ONARıM VE AÇIK HAVA MÜZESi OÜZENLEMESi
Önceki yıllara ait raporlarımızda da belirtilmiş olduğu gibi Kırklareli yerleşmesin

de kazı ile ortaya çıkarmış olduğumuz kalıntıların korunması ve hazırlanmakta olan pro
je doğrultusunda açık hava müzesi şeklinde düzenlenmesi için çalışmalar yapmaktay
dık. Bu amaçla 1998 yılında Aşağı Pınar yerleşiminin etrafı tel örgü ile koruma altına

alınmış, Neolitik çağ yapısının üzerine koruyucu bir çatı yapılmıştır. Kanlıgeçit'te ise tüm
megaronlar ile sur ve temenos duvarı tahta kalıplar ile desteklenerek toprakla örtülmüş

tür. Açık hava müzesi ile ilgili proje çalışmaları sürmektedir.

MALZEME ÜZERiNOE ÇAL/ŞMA VE YAYıN HAZıRL/Gl

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da malzeme üzerindeki çalışmalara, çeşitli uz
manlar tarafından devam edilmiştir. Bu yıla kadar çıkan hayvan kemikleri, bitki kalın

tıları, Kalkolitik çağ çanak çömleği ile çakmaktaşları üzerindeki çalışmalar tamamlan
mış, bu yıl ayrıca Ilk Tunç çağı çanak çömleği, yassı baltalar, sürtme taş aletler ile
figürinler üzerinde de çalışılmalara başlanmıştır. Kalkolitik çağ mimarisi üzerindeki
çalışma da bitme aşamasına gelmiştir.
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Resim 2: Aşağıpınar 6. tabaka, neolitik yapı, genel görün üm

Resim 3: Aşağıpınar 9R açması, 3. tabaka yapısı
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Resim 4: Aşağıpınar 9R açması, 3. tabaka yapısı, fırın

Resim 5: Aşağıpınar 9P açması, 3. tabakadaki spondylus ve malahit gerdanıık
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Resim 6: Aşağıpınar gp açması, 3. tabakadaki spondylus
ve malahit gerdanıık

Resim 7: Aşağıpınar 6. tabaka
Neolitik çağ yapısın

da bulunan tütsü
kabı

Resim 8: Aşağıpınar 3. ve 4. tabakalardan oluk bezemeli
kaplar
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Resim 12 : Kanlıgeçit, havadan genel görünüm

Resim 13: Kanlıgeçit, megaron tabakası kapı yapısı
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fı!esim 14: Kai1~lgeçit, Ilk Tunç çağı yapısındabulunan tezgah ağırlıkları

Resim 15: Kanlıgeçit, Ilk Tunç Çağı, ok ucu
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BADEMAGACI KAZıLARı 1998

Refik DURU*

Bademağacı kazılarının 6. dönem çalışmalarına 21 Temmuz-9 EylQI 1998 tarih
leri arasında devam edildlt. Yaklaşık 50 gün süren kazılarda, Neolitik ve Ilk Tunç çağı

gibi, zaman açısından birbirinden tamamen farklı iki ayrı kültür dönemine ait tabakalar
da çalışıldı. Erken Neolitlk çağ (ENÇ) yerleşmelerinin olduğu açmada 1.5 m. kadar de
rinieşiidi (Resim 1: lnilen en derin nokta -7.8(5 m.dir. Derinlikler, höyüğün en yüksek
noktası ±O.OO m. kabul edilerek verilmektedir). Ilk Tunç çağı (ITÇ) yerleşmelerinin araş

tırılması için, C5-D1, 2, 3-1111,2,3 kareleri de kazı alanına katlldl 2 . ITÇ yerleşmeleri da
ha çok höyüğün kuzeydoğu yamaçlarında izlendi.

Tabakalaşma3

ENÇ yerleşmelerinin araştırıldığı alanda, 1997 yılında kazılan ENÇ 4 yapı katı ta
banının altındaki, 1.5 m.lik birikim içinde, olası yerleşmelere ait mimarlık kalıntıları bu
lunmadı. Bu durum karşısında, kazılan birikim içinden gelen çanak çömlek (eç) ve di
ğer arkeolojik belgelerin eskilik, yenilik ilişkilerini doğru algılamak amacı ile, iki ayrı kot
ta, bütün tranşe içinde devam eden kalın yanık izleri ve taban parçalarının yerleşmeler

le ilgili olduğu varsayılarak, -7 m.deki tabanıarın ENÇ 5 yapı katına ve -7.75 m.deki ta
banların da ENÇ 6 yapı katına ait olduğu kabul edildi.

iTÇ yerleşmelerinin izlendiği alanlarda, yer yer 0.30-1.10 m. kalınlıktaki tarla top
rağı kaldırıldı; ancak bu alanlarda, ITÇ'nun bir önceki yıl saptanmış olan tabakalaşma

durumunun değişmesini gerektirecek herhangi bir gelişme olmadı. lTÇ yerleşmelerinin,

daha önceki yıllarda saptandığı gibi, 5 ayrı yapı katı içerdiği anlaşıldı.

Mimarlık

Erken Neolitik: ENÇ 4 yapı katı binasının tabanı altında yapılan çalışmalarda (Re
sim 1: C 5/111 plankaresi), herhangi bir yapı kalıntısına rastlanmadı. -7 m.lerde, 6-10 cm.

Prot.Dr.Hetik DURU, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı 34459, istanbuırrÜRKiYE
Başkanlığını yaptığımız kazı kurulu, Doç.Dr.Gülsün Umurlak (Başkan Yardımcısı), Sabahattin Ezer (Arkeolog), İsmail

Kozikoğlu (Arkeolog-Restoratör), öğrencilerimizden Candan Pakdamar, Serkan Başol, Serpil Çizgeç, Bahar Mergen,
Özgür Gürsel ve Bike Yazıcıoğlu'ndan oluşuyordu. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilciliği görevini, Gazian
tep Müzesi uzmanlarından Hakkı Alhan yaptı. Kazı fotoğraflarının bir kısmı ile küçük buluntuların fotoğraflarını, istan
bul Arkeoloji Müzeleri'nden fotoğraf uzmanı, meslektaşımız Turhan Birgili çekti. Kazıyı gerçekleştiren ekip üyelerinin
tümüne içten teşekkürlerimi sunarım.

2 Bademağacı kazıları, her yılolduğu gibi, parasalolarak l.Ü, araştırma Fonu Başkanlığı (Proje No. 1154/240698), Anıt
lar ve Müzeler Genel MüdürlüğÜ ve Türk Tarih Kurumu tarafından desteklendi. Kazı ekibi Bademağacı Beldesi'nde boş

olan iki ilkokul binasında konakladı. Antalya Müzesi Müdürü Metin Pehlivaner ve müzedeki meslektaşlarımız ile diğer

görevliler, Antalya'daki sorunlarımızı çözümlernek için yardımlarını hiç esirgemediler. Kazımızı ilgileri ve yardımları ile
destekleyen kurumların değerli yöneticilerine içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

3 Bademağacı kazılarının daha önce yayınlanmış yıllrk önraporları şunlardır:

R.Duru; "Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları. 1993 Yılı Çalışma Raporu", Belleten LX (1997): 783-800.
RDuru; "Bademağacı Kazıları. 1994 Yılı Çalışma Raporu", Belleten LX (1997): 149-159.
R.Duru; "Bademağacı Kazıları. 1995 ve 1996 Yılları Çalışma Raporu", Belletetı LX (1997): 709-730.
R.Duru; "Bademağacı Kazıları. 1997 ve 1998 Yılları Çalışma Raporu", Belleten (Baskıda).
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kalınlıkta olan ve bütün çukurda izlenen siyah bir yanık tabakası izlendi. Bazı yerlerde
sert yüzeyler veren bu tabanın bir yerleşmeye ait olması ihtimaline karşın, taş, kerpiç
veya çit tekniğinde bir yapılaşmayı gösterecek mimarlık kalıntıları bulunamadı. ENÇ 5
yapı katının yıkıntısı olarak kabul ettiğimiz, yaklaşık 0.70 m.lik bu birikim içinde, ENÇ
4'ten bazı farklılıklar gösteren çanak çömlek ele geçti. Bu durum, ENÇ 5 ile ENÇ 4 ara
sında kısa sayılmayacak bir zaman aralığı olduğunu akla getirmektedir.

ENÇ 6 yapı katı, -7.35/7.75 m. derinliklerde görülen taban parçaları tarafından

temsil edilmektedir. Bu katta da, ENÇ 5'te olduğu gibi hiçbir yapılaşma izi yoktu. Çanak
çömlek buluntularının ENÇ 5 ile çok yakın benzerliği olması, bu iki yerleşme döneminin
aralarında fazla zaman farkı bulunmadığını göstermelidir.

ilk Tunç çağı

1998'de, ağırlıklı olarak kuzeybatı kesimdeki iTÇ 2 yapı katı üzerindeki çalışma
lar geliştiriidi (Resim: 2). Kazılar sonunda, bazı bölümleri eski yıllarda kazılmış olan bir
kaç yapı tümüyle açıldı. Bu yapıların planlarında, öngörülenlerden bazı farklılıklarının ol
duğu anlaşılmış ve kesin planlar çıkarılmıştır.

Altı yıldan beri çalışılmakta olan iTÇ 2 ve 3 yapı katlarının, kazı alanı içinde ka
lan yapılarının genel planlaması, bu yıl büyük oranda anlaşılır hale geldi. Evler her za
man dikdörtgen planlıdır ve kapıları dar kenara açıımıştır (Resim: 3). Bununla birlikte,
megaron planlı gibi görünen bu yapılardan bazılarının, gerçek anlamda megaran olma
dığı da anlaşılmıştır (Resim: 4). Uzun süre kullanılan yapılarla çok oynanmış, onarım ve
eklerle planlar çok değişmiştir. Kesin olan husus, dikdörtgen planlı ve anteli yapıların,

kapıları höyüğün rnerkezine bakacak şekilde yan yana dizilmeleridir. Ancak kapıların

açıldığı orta kesimde, ITÇ'ye ait ne bir bina, ne de o dönemin Kalkolitik çanak çömleği

gelmektedir. Bir olasılık, ileride yapılacak kazılarda, höyüğün orta kısmının henüz araş

tırılmamış alanlarında, ITÇ yerleşmelerine ait izlerin bulunmasıdır.
. iTÇ 3 ve 2 yerleşmeleri, birbirini çok kısa zaman aralıkları ile takip ediyor olma

lıdır. ITÇ 3 yapılarının bazıları yıkı)dıktan sonra, önlerine yeni binalar -megaronlar- ya
pılmış, bazı evler ise yıkılmadan, ITÇ 2 yerleşmesi süresince, bazı onarım ve değişik

liklerle varlıklarını korumuşlardır.

iTÇ yerleşmelerinde 1998 yılında ortaya çıkarılan en önemli mimari kalıntılar, hö
yüğün kuzeydoğusunda açılan kalın bir taş duvar ile kuzey ve doğu yamaçlarda izle
nen yoğun taş kaplamadır. Höyüğün kuzeydoğu yamacında izlenen taş duvar, 13 met
re uzunluğunda ve yer yer 0.80-1.10 m. arasında değişen kalıntılardır (Resim: 5, 6). Dı

şa bakan yüzü dik, içe bakan yüzü hafif şevli yapılan duvarın yüksekliği 1 m. civarında
dır. Kuzey ve güney ucu kesin olarak belli olan duvarın yapımında, irice, şekilsiz taşlar

kullanılmış ve genellikle harçsız örülmüştür. Duvarın doğuya bakan dış yüzü ileri-geri
yerleştirilmiş taşlarla örüldüğünden, kaba özensiz, ancak çok sağlam görünümdedir.

Bu uzunlukta ve kalınlıkta masif taş bir duvarın sıradan evier için yapılmadığı ke
sindir. Ayrıca iki yanının kazılmasına karşın, bu duvara bitişen herhangi bir duvar veya
mekan bulunmamıştır. Duvar, büyük olasılıkla yerleşmeyi çeviren bir savunma sistemi
nin, bir surun parçasıdır. Ancak duvarın, hem güney hem de kuzey uçtaki kesintiden
sonra, nasıl geliştiği belli olmamıştır. Güneyde duvar ile aynı hizada ve derinlikte çalı

şılmış, fakat surun devamı olabilecek hiçbir kalıntı bulunamamıştır. Kuzey uçta da, bir
giriş bulunması ihtimali ile yeterli genişlikte bir alan kazılmış, ancak duvarın dönüşüne

veya bir kapıya işaret eden mimarlık izlerine rastlanmamıştır. Surun gelişmesi ve diğer

ayrıntıları konusuna, önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarla yanıt bulunacağı bek
lenebilir.

iTÇ rnimarltğ: konusunda bu yılın diğer önemli saptaması, höyük yamaçlarındaki
taş döşemedir. Ilk kazı mevsiminden beri varlığını bildiğimiz bu uygulama, 1998'de çok
geniş alanlarda incelendi (Resim: 5, 6). Yamacın döşemesinde irili ufaklı taşlar, bazen
40 cm.yi bulan kalınlıkta, birkaç sıra halinde, rastgele konmuştur. Yüzeyin düzenli ol
ması gibi bir amaç söz konusu edilmemiş ve sonuçta girintili çrkmtılı bir yüzey oluştu

rulmuştur. Kaplamanın genişliği bazı yerlerde 8 m.yi aşmaktadır.
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Yamaç kaplaması, birbirinden 40-50 cm. kalınlıkta boş toprakla ayrılmış iki taba
ka halindedir (Resim: 6). Değişik zamanlarda yapılmış olan bu iki yarı taş döşemenin

höyükteki tabakalaşmayla ilgisi henüz kesin şekilde anlaşılamamakla birlikte, ilk uygu
lama I-eÇ 3 yerleşme döneminde yapılmış ve höyük dışındaki tarla düzleminden başla

yarak, ITÇ 3 yerleşmesinin evlerinin arka duvarlarına kadar devam etmiş olmalıdır. Ya
maç döşemesindeki yükseltilme, ITÇ 2 yerleşim döneminde olmuştur.

Küçük Buluntular
ENÇ çanak çömlek konusundaki 6. ve 5. yapı katlarından bir hayli bilgi edinilmiş

tir. ENÇ'nin en erken bu iki yapı katının çanak çömleği, açık renkte hamurlu, açkılı, or
ta derecede pişmiş bir maldır. Biçim açısından en yaygın kaplar, dik veya hafif içbükey
kenarlı çanaklar ve kaselerdir. Kaplardaki en ayırıcı niteliklerinden biri de, dudakların

üst kenarının düz olarak kesilmesidir. Boyundan dudaklara geçiş dik açıyla olmaktadır.

Bu düz dudakların yanında, normal yuvarlatılmış dudaklı profiller devardır. Bu katlarda
tutarnaklı hiçbir kap parçası ele geçirilmemiştir. Dipler düzdür. Süslemeli parça bulun
mamıştır.

ENÇ 4 çanak çömleğinde, eski tabakaların düz dudaklıları azalmış, hafif S profil
li kaplar çoğaimış, dikine ip delikli top tutamaklar başlamıştır. Kap biçimlerinde bir zen
ginleşme gözlenmektedir. Kazı alanının bazı yerlerinde, ENÇ 3 katına ait birkaç tüm kap
ele geçirilmiştir (Resim: 7).

iTÇ çömlekçiliği konusunda, daha önceki raporlarımızda verilen bilgilere yapıla
cak fazla bir ek yoktur. Oldukça ilkel, tutucu ve monoton bir çömlekçilik geleneği, ITÇ
boyunca sürmektedir.

ENÇ'nin küçük buluntuları arasında taş keskiler çoğunluktadır. Kemik kaşık ve
spatulalar çok bulunan diğer eşyalardır. Bir diğer küçük buluntu grubu da, ENÇ 6 ve 5
katlarında ortaya çıkarılan çok sayıda boncuk tanesidir.

iTÇ 3 ve 2 yerleşmelerinin yıkıntısı lçinde çok sayıda taştan ve pişmiş topraktan
yapılmış damga mühür vardır (Resim: 8). ITÇ maden eserlerinin sayısı, 1998'de bir
hayli artmıştır.

Mezarlar
ENÇ 5 yerleşmesinin tabanı altında 4 çocuk gömüsü açığa çıkmıştır. Sıvalı taban

lar üzerine yapılmış gömülerde, 0-10 yaştaki çocuklara ait olan cesetlerin sırtüstü, kol
lar göğüse, bacaklar dizlerden kıvrılarak karın üzerine getirilmiş şekilde yatırıldığı sap
tanmıştır. ENÇ 3 yerleşmesi tabanı altında da iki çocuk gömüsüne ratlanmıştır.

Sonuçlar
1998 kazı mevsiminde, ENÇ yerleşmelerinin olduğu açmada tarla düzlemine ka

dar iniimiştir. Yerleşmelerin bugünkü ova düzleminden daha aşağıda da devam ettiği

söylenebilir.
ENÇ'nin bu yıl kazılan birikimi içinde bulunan çanak çömlek, çömlekçilik pratiği

nin pek gelişkin olduğunu göstermemekle birlikte, sayı bakımından bir hayli fazladır. Bu
yıl çok rastlanan düz, kesik dudaklı çanaklar, tahtadan yapılmış kapları anımsatmakta

dır. Çömlekçiler büyük olasılıkla daha eski dönemlerin tahta kaplarını kil ile taklit etmiş
lerdi. Bir iki yıl önce, ENÇ 4 yapı katı birikiminde bulunmuş dörtgen biçimli kap da dik
kate alınırsa, tahta kaplara benzeyen kil yapma geleneğinin yayılacağı tahmin edilmek
tedir. Bademağacı çanak çömleği bugün için bölgenin ve yakın çevresinin en eski mal
zemesi niteliğinde gibi görünmektedir.

Höyükteki yerleşme, iTÇ'de zenginleşmiş ve önemli bir kent niteliği kazanmış gi
bidir; kalın ve kuvvetli surlarla çevrilmiş bir yerleşmedir. Çevrede böylesi bir zenginleş

me için elverişli şartlar bulunmuyor ise de, coğrafi konumunun stratejik önemi açıktır.

Ancak bu stratejik konuma uymayan husus, bugüne kadar elde edilen arkeolojik bul-
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guların çok fakir ve monoton olmasıdır. Birkaç parça dışında ithal sayılabilecek eşya bu
ıunamamıştır.

Bademağacı'nı Burdur yöresindeki iTÇ yerleşmeleri ile karşılaştırmak ve bu
dönem hakkında kesin şeyler söyleyebilmek bugün için zordur. Elmalı yöresinde
kazılan Karataş-Sernayük, Bademağacı'na oranla daha küçük bir yerleşme olmasına

karşın, orada elde edilen ITÇ malzemesinin, bu arada ithal mallarının bizim höyüğü

müzde neden bulunmadığını açıklamak, bu iki merkezin çoğrafi konumları da dikkate
alınırsa, pek kolay değildir. Bu ve buna benzer sorulara yanıtlar ileride verilebilecektir.
Bugün için söylenebileceklerin başında, Bademağacı ITÇ yerleşmesinin çok kuvvetli bir
kale niteliğinde olmasıdır. Yamaçların taşla örtülmesi gibi bir uygulama, buraya ayrı bir
arkeolojik önem ve de görsel bir zenginlik katmaktadır.
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Resim 1: Erken Neolitık yerleşmelerdeki en eski yerleşmelerin araştırıldığı açma

Resim 2: ilk Tunç çağı yerleşmeleriningenel görünümü
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Resim 3: ITÇ 3. katının megaron planlı yapılarından biri

Resim 4: ITÇ 3. katının bir diğer yapısı
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Resim 5: ITÇ yerleşmesi surunun kuzey ucu

Resim 6: ITÇ yerleşmesinin suru ve eteklerdeki taş döşeme
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Resim 7: ENÇ 3. katında bulunan bir kap

, ..•
•••
Resim 8: ITÇ katlarında bulunmuş baskı mühürlerden birkaçı
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KÜLLÜOBA 1998 YILI KAZISI

Turan EFE*

A .GiRiş

ilk iki. sene (1996-1997 yılları) Eskişehir Arkeoloj] Müzesi Müdürlüğü'nün başkan
lığında ve I.U. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

adına, şahsımın katılımıyla sürdürülmüş olan katılımiı kazı niteliğindeki Küllüoba kazısı,

1998 yılında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan kazı ruhsatı ile ilk defa
başkanlığım altında gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür
Vekili Sayın Kenan Yurttagül'e sonsuz teşekkürü bir borç bilirim.

Küllüoba Höyüğü, Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi sınırları içindeki Yenikent Köyü
yakınlarında yer almaktadır ve Eskişehir'in 35 km. kadar güneydoğusuna düşmektedir.

Höyük, 250x150 m. ebatlarında ve ova seviyesinden itibaren yaklaşık 1Om. yükseklik
tedir. Yüzeyden Geç Ilk Tunç çağı 3 (M.O. 2000-1800) dönemi ile başlayan höyük, do
ğu ve güneydoğudaki tarlalarda da ayrıca Klasik Dönem ve Bizans yerleşmeleri içer
mektedir. Höyük yüzeyinde belli belirsiz yer alan üç koni, batı, güney ve doğu konileri
olarak adlandırılmıştır (Çizim: 1).

10 Temmuz-31 Ağustos 1998 tarihleri arasında g~.rçekleştirilen kazı çalışmaları

için ana finansal kaynak-önceki yıllarda olduğu gibi~! .. U. Araştırma Fonu tarafından

sağlanırken, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve I.U. Edebiyat Fakültesi de maddi
katkılarda bulunmuşlardut. Bu vesileyle, adı geçen kurumların yetkililerine sonsuz te
şekkürü bir borç bilirim.

Kazımızda Bakanlık temsilcisi olarak görevalan, Eskişehir Arkeoloji Müzesi
araştırmacılarından Arkeolog Mehmet Katkat ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdür
Vekili Kıymet Tuna ve müze personeli, her zaman olduğu gibi, bu sene de ilgi ve yar
dımlarını bizden esirgememişlerdir. Bu vesileyle, kendilerine en içten teşekkürlerimi su
narım. Aynı şekilde, çahşrnaıanrruzda bize bu sene de büyük destek veren Seyitgazi
Belediye Başkanı Sayın Arif Unal'a minnet ve şükran duygularımı belirtmek isterim.

Bu sene ilk defa, Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvetleri irtibat Kıta Komutanlığı'ndan
sağlanan bir helikopterle höyüğün hava fotoğrafları çekilmiştir (Resim: 1, 2). Bu bağ

lamda Hv. PLt. Bnb. Faruk Yalap'a ve fotoğrafları çeken Hv. PLt. Bnb. Nurettin Alas ve
Hv. PLt. Yzb. Hüseyin Sakman'a teşekkürlerimi sunmayı zevkli bir görev sayarım.

Küllüoba'da kazı çalışmalarının sürdürülmesinin önemli nedenleri vardır. Bunla
rın en belli başlılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Seyitgazi ve çevresinde tarihöncesi dö
nemler açısından bugüne kadar kayda değer hiçbir kazı çalışması yapıımamıştır. Dola-

Doç.Dr. Turan EFE, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
34459, istanbuırrÜRKjYE

Kazı ekibi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Arkeolog Deniz Ş.M. Ay (Kazı Başkan Yardımcısı), Adnan Şakar (Topog
raf), Arkeolog-Restoratör Sema Yavuz-Çakalgöz, Arkeolog (MA) Mustafa Çakalqöz, Arkeolog Özge Bekar, Arkeolog
Mesut Gök ve öğrenciler: Murat Afşar, Hacı Mesut Tekin, Ali Pala, Ozan Karabulut, Ayşegül Gök ve Deniz Sarı Ayrı

ca Bergama Restorasyon Yüksek Okulu öğrencilerinden Nesrin Güntekin ve Edirne Restorasyon BÖ,lümü öğrencile

rinden Fatma Şahin de çanak çömlek ve madeni eserlerin restorasyonunda yardımcı olmuşlardır. Başarılı ve özverili
çalışmalarından dolayı tüm ekip üyerilene en içten teşekkürlerimi sunarım.
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yısıyla bu kazılar, söz konusu bölgede ortaya çıkan kültürler ve özellikleri hakkında bil
giler verirken, henüz önemli boşlukların bulunduğu Eskişehir ve çevresinin 'tarihöncesi
kronolojisinin' tamamlanmasınada önemli katkılarda bulunmaktadır. Batı Anadolu'da
tarihöncesi dönemler açısından yerleşim planları konusundaki bilgilerimiz son derece
sınırlıdır. Küllüoba'da mümkün olduğuncayatay çalışılarak, yerleşmededeğişik dönem
lerde söz konusu olan yerleşim planları ve bunların birbirleri ile olan ilişkileri konusun
da bilgiler edinilmesi amaçlanmaktadır.

Burada kazı yapılmasınındiğer önemli bir nedeni de, Batı Anadolu ilk Tunç çağı
3 Dönemi i.le ilgili önemli bazı sorunlara çözüm getirmektir. Bu sorunların başında, Ba
tı Anadolu Ilk Tunç çağı 3 kültür özelliklerinin ilk nerede ortaya çıktığının saptanması ve
bu bağlamda, çömlekçi çarkının Tarsus'tan Troya'ya nasıl ulaştığı gelmektedir. Höyük
te bugüne kadar yapılan çalışmalar, söz konusu konuların aydınlatılması yönünde
önemli katkılarda bulunmuştur ve bulunmaya devam edeceği anlaşılmaktadır.

B. KAZ/LAR
Bu seneki kazı çalışmaları da geçen yıllarda olduğu gibi batı ve doğu konilerinde

gerçekleştirilmiştir(Çizim: 1).

1. Batı Konisinde Yapı/an Çalişma/ar

Bu kesimdeki kazılar için bu sezon çok az bir zaman ayrılabilmişve sadece U1O
plankaresinde çalışmalar yapılmıştır. Geçen sene açılan kısımda bir miktar daha derin
lişiimiş ve ayrıca bu plankarenin kuzeybatı köşesinde, yüzeyden 4.5x4.5 m. ebatların-'

da yeni bir açma açıımıştır (Resim: 1).
ilk Tunç çağı 1'in geç evrelerine tarihlenen çanak çömleğin ele geçirildiği bu ye

ni açmadaki mimari kalmtılann, daha yukarı seviyeden açılan çukurlarla büyük oranda
tahrip edildiği anlaşılmıştır. Ilk sene ortaya çıkarılan ve ortasında bir ocağın kalıntılarının

ele geçirildiği beyaz sıvalı tabanın, yeni açılan kısımda, kuzey-güney yönünde uzanan
bir kerpiç duvarla sınırlandırılmışolduğu saptanmıştır. Kuzey tarafından tahrip edildiği

bu kerpiç duvarın ucunda yer alan direk deligi, bu kısımda bir girişin yer aldığını göster
mektedir.

Geçen sene çalışılmışolan kuzeydoğudakiaçmada, U9 ve U1Oplankareleri ara
sındaki araba yolunun kaldırılması sırasındaki çalışmalarda, daha önce U9 açmasında

saptanan tabanıarın geri kalan kısımları ortaya çıkarılmıştır.

Geçen seneki U1Oaçmasının batı profili üzerinde ise bir yapının köşesi ortaya Çı

karılmıştır. Kerpiç tuğlalardan taş temelsiz olarak inşa edildiği anlaşılan bu yapının ye
ni açmanın altındaki devamı önümüzdeki sene araştırılacaktır. Bu kerpiç köşenin dqğu

sunda da daha önceki bir evreye ait, köşe yapan bir taş temelortaya çrkanlrruştır. Ust
ten açılan bir silo tarafından bu duvarın kısmen tahrip edildiği anlaşılmaktadır.Onümüz
deki senelerde de batı konisindeki kazı çalışmalarına devam edilecektir.

2. Doğu Konisinde Yapilan Çalişma/ar

Bu konide yapılan çalışmalar bu seneki kazıların esasını oluşturmaktadır ve üç
ayrı kesimde yoğunlaştırılmıştır(Resim: 2).

a. AB 19, AB 20, AC 19, AC 20 ve AD 19 Açma/art
Bu açmalarda esas itibarıyla geçen sene kısmen gün ışığına çıkarılan ilk Tunç

çağı 2 yapı kompleksinin tüm planının ortaya çıkarılmasınayönelik çalışmalar yapılmış

tır (Çizim: 2; Resim: 3, 4). Bu amaçla, önce AC 20 açmasında yer alan güney yapısının

batıya doğru olan uzantısı araştırılmıştır. Altta, çoğunluğu büyük taşlardan inşa edilmiş,

temel içeren güney kerpiç duvarı, AC 20 plankaresinin batı kenarına yakın yerde son
bulmuştur; dolayısıyla yapının ante duvarlarından birini oluşturmaktadır. Daha sonra AC
20 plankaresinin kuzeybatı köşesinde kazılmamış olarak bırakılan kısımda çalışılmaya

başlanmıştır. Burada üstte, yapı üzerinde çeşitli tabakalardan oluşan ve hemen yapı
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sonrasına tarihlenen dolgu kazılrruştır; batı profili boyunca, yüzeyden alttaki yapı dolgu
su içine kadar ulaşan iki derin çöp çukuru söz konusudur. Doğu tarafında ise sundur
manın gerisindeki bölme duvarının kuzey tarafındaki karşılığı da ortaya çıkarılmıştır. Or
ta kısımda, çöp çukuru tarafından kesilmesi ve aynı zamanda yeteri kadar yüksek ko
runamaması sebebiyle, bu bölme duvarı üzerinde girişe ait herhangi bir kanıt ele geçi
rilememiştir.

Yapı dolgusu içinde biraz daha derinleşildiğinde, ante duvarının ucuna dik açı ile
birleşen ve yapının daha eski bir evresine ait olduğu anlaşılan taş temelli bir kerpiç du
var ortaya çıkarılmıştır; dolayısıyla yapının batı ucunun ilk başlarda kapalı olduğu anla
şılmaktadır. Bu evrede, söz konusu bu duvarla gerideki bölme duvarı arasındaki alan
da, tek sıra kerpiçten inşa edilmiş ince duvarlı ikı silo yer almaktadır (Çizim: 2; Resim:

.4). Ustteki megaronun bölme duvarı, bu siloların doğu duvarları üzerine inşa edilmiştir.

Daha küçük olan güney tarafındakinin dolgusu boşaltılmış ve zemininin, yapının taş te
mel seviyesinden daha derine indiği ve bu şekilde, bu siloların taban seviyesi altına in
şa edildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, bu silolar oda içinde yer almaktadır ve belki de -ay
nen Demircihüyük'te olduğu gibi- üzerlerine döşenen tahtalarla, bu kesimdeki oda ta
banı oluşturulmuştu. Ancak iç yüzeyleri itinalı bir şekilde sıvalı ve beyaz badanalı olan
bu silolar, Demircihüyük'te yapıların önlerinde yer alırken, burada mekan içindedir. Bu
şekilde, bu güney yapısının batı ucunun ilk başlarda kapalı olduğu, zamanla batı duva
rının iptal edilerek burada bir ante oluşturulduğu ve dolayısıyla yapının klasik bir mega
ron yapı tipine dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.AC 20 açmasının doğu tarafında, iki böl
me duvarı arasındaki mekanın (ön-sella) tabanı bu sene tamamen ortaya çıkarılmıştır.

Batı tarafındaki bölme duvarının hemen gerisindeki,.. büyük bir kısmı çöp çukuru tarafın

dan kesilmiş olan bir ocak tabanı söz konusudur. On-sella tabanı üzerinde in situ bu
lunmuş olar) iki (8) profilli siyah ağız kenarlı (black top) kase parçası bu megaronu De
mircihüyük Ilk Tunç Çağı katları sonuna tarihlemektedir.

AD 19 plankaresinde de söz konusu iki yapının doğu uçlarının ortaya çıkarılması

na yönelik çalışmalar yapılmıştır. Once, geçen seneki açmalar arasında kazılmamış ola
rak bırakılmış kısımlar yapı seviyesine kadar kazılmış ve üç ayrı açma bu şekilde birleş

tirilmiştir. Güneydoğu tarafında, yüzeyin hemen altından başlayan doğu-batı yönünde
büyük oval bir silo ortaya çıkarılmıştır. Kerpiçten inşa edilmiş bu silonun iç yüzeyi ve ze
mini beyaz badanalı olup alt evreye ait taş temel siloyu dipte ortadan ikiye bölmektedir.
8ilo ve alttaki bu taş temel kaldırıldıktan sonra, geçen sene çalışılan alanlarda, yapıyı

üstten kapatan kırmızı kerpiç tabakanın devamı ortaya çıkarılmıştır. Bu tabanın altında,

nihayet güney megaronunun arka duvarına ulaşılmıştır. Orta kısmında bir çukur tarafın

dan kısmen tahrip edilmiş olan bu kerpiç duvar altta yine taş temel içermektedir; ancak
bu duvarın taşları AC 20 açmasındakilerden çok daha küçüktür (Çizim: 2; Resim: 5).

Daha sonra kuzey yapısının doğu ucunda çalışılmıştır. Burada da -önceki yıllar

da olduğu gibi- yüzeyin hemen altında Ilk Tunç Çağı 3 çukurları ortaya çıkarılmıştır.

Bunların içinde diğer buluntularla birlikte, yine bol miktarda Troya tabakları ve depas
parçaları ele geçirilmiştir. Ust üste yer alan iki çöp çukurundan üsttekinde depasa ait
büyükçe bir parça, alttakinde ise, hemen hemen tüm bir tankard ele geçirilmiştir (Re
sim: 10).

Bu çukurlar geçildikten sonra altta, kuzeybatı-güneydoğu yönünde inşa edilmiş

olan ve yukarıda söz konusu edilen silonun altında devam eden bir taş temelortaya Çı

karılmıştır. Kuzeyde bu temel bir çöp çukuru tarafından kesilmiştir. Duvarın kenarında

Erken Ilk Tunç Çağı 3'e tarihlendirilebilecek tüm bir (8) profilli iri kase, parçalar halinde
ele geçirilmiştir (Resim: 9). Bu duvar da ortadan kaldırıldıktan sonra, ortada komplek
sin çift duvarının kazılmamış kısmı gün ışığına çıkarılmıştır. Burada ayrıca üstte daha ön
ce saptanmış olan taş temelin altında, bu temelle aynı yönde kuvvetli bir kerpiç duvar
açığa çıkarılmıştır. Bu duvar, kuzey yapısına ait bir bölme duvarıdır. Bu duvarla birleşen

ve geçen sene ortaya çıkarılan, kuzey yapısının güney duvarının devamı niteliğindeki

duvar, kuzey profiline yakın yerde son bulduğundan, burada kuzey yapısına ait bir sun
durmanın yer aldığını söyleyebiliriz. Bu arada, geçen sene kısmen kaldırılmış olan AC
19 ve AD 19 açmaları arasındaki araba yolunun kazılmasına devam edilmiş ve altta çift
duvar açığa çıkarılmıştır. Bu sırada bu kısmın hemen kuzeyinde, kışın açma içine akmış
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olana profil temizlenerek altta geçen sene kazılmış olan ocak tabanının geri kalan kıs

mı açılmıştır.

AC 19 açmasında ise üç oda dolgusu içinde çalışılarak mevcut tabanlar gün ışı

ğına çıkarılmıştır. Açmanın güneybatı köşesinde de çift duvarın tamamen ortaya çıkarıl

masına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Burada Ilk Tunç çağı 3'e ait çukurlar içinden Tro
ya tipli iki mermer idol ele geçirilmiştir (Resim: 11). Bu kesimde çift duvara paralel ve
bitişik bir üçüncü duvar söz konusu olup bu duvar, kuzey yapısının silasuna ait olmalı

dır. AC 19 açmasında yapılan diğer bir çalışma ise kuzeybatı köşede gerçekleştirilmiş

tir. Burada kuzey yapısına ait üç duvarın birleştiği yerde, üstteki kerpiç alınarak taş te
mel tamamen ortaya çıkarılmış ve belgelenmiştir.

Bu açmada yapılan diğer bir çalışma da, bu iki yapı ile ilgili önemli bir ayrıntıyı

gözler önüne sermiştir: Çift duvar üzerinde kuzey ve güney yapılarınaait iki bölme du
varının arasında kalan kısımda kerpiç duvarın farklı renkte olduğu ve tuğla eklenti yer
lerinin iki uçta bölme duvarlarının kenarları ile aynı hat üzerinde olduğunun farkına va
rılmıştır. Bu durum burada ilk evrede iki yapı arasında bağlantıyı sağlayan bir girişin bu
lunduğunu ve daha sonra bu girişin kapatılarak birbirinden bağımsız iki yapı oluşturul

duğu düşüncesini gündeme getirmiştir (Resim: 6). Yapılan çalışmada altta iki ayrı evre
ye ait, kerpiç tuğlalardan inşa edilmiş kapı eşikleri ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Bu du
rum, geçen sene ortaya çıkarılmış olan ve dikine yerleştirilmiş kerpiç tuğlalardan inşa

edilen platformun, giriş sebebiyle batıdaki bölme duvarına kadar ulaşmadığını bize
açıklamaktadır.

Daha sonra güney yapısının doğu kesimindeki duvarın kerpici alınmış ve altta taş
temelortaya çıkarırmıştır. Bu taş temel de batıda kerpiç platform gibi, girişe kadar de
vam etmektedir.

b. AB 19 ve 20 Plankarelerinde Yapılan Çalışmalar

Kompleksi batıdan sınırlandıran duvarların ortaya 81karılması ve dolayısıyla yapı
planlarının tam olarak anlaşılabilmesi için AB 19 ve AB 2 plankarelerinde iki kuçük aç
ma açılmıştır.

Güneydeki AB 20 açmasında üstte yine adak ve çöp çukurları saptanmıştır. Bun
lardan biri, Geç Ilk Tunç Çağı 3'e ait olup etrafı -diğer bazı örneklerde olduğu gibi- ker
piç tuğla ile örülmüştür. Bu çukurlar alttaki duvarları kısmen tahrip etmiştir. Bu açmanın

doğu tarafında, her iki yapının da köşeleri ortaya çıkarılmıştır. Güney yapısının köşesi

içinde kuzey silasunun köşesi de saptanmıştır. Kuzey megaronunun duvarı bu uçta da
taş temellidir ve güney yapısına ait duvardan bir miktar daha batıya doğru çıkıntı yap
maktadır (Resim: 3).

AB 19 açmasında da yine üstte üç ayrı çukur ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan ku
zeydekinin büyük bir alanı kapladığı anlaşılmaktadır ve Geç Ilk Tunç Çağı 3'e ait bir tah
ribat çukuru olabilir. Güneydeki iki çukurdan birinde tüm bir Troya A2 tabağı ele geçiril
miştir. Altta, bu çukurlar tarafından kısmen tahribata uğrarrıış olan kuzey megaronunun
arka duvarına ait taş temelortaya çıkarılmıştır(Resim: 5). Iç tarafta ise silo duvarının alt
sıra tuğlaları bozulmadan zamanımızakadar kalabilmiştir. Söz konusu taş temel, açma
nın kuzeybatı köşesinde, AC 19 açmasının kuzeyindeki duvarı oluşturmak üzere doğu

ya dönmektedir. Dolayısıyla, bu şekilde kuzey yapısının kuzey duvarı büyük oranda
tümlenebilmektedir. Bu duvar doğuda, daha önce söz konusu edilen sundurmayı ..(an
te) oluşturmak üzere güneydeki duvar gibi ileriye doğru çıkıntı yapmış olmalıdır. Onü
müzdeki yıl bu kesimde söz konusu duvarın ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar ya
pılması planlanmaktadır.

Sonuç olarak burada, yerleşmenin ortasında yer aldığını düşündüğümüz boş ala
na bağımsız olarak inşa edilmiş ve uzunlamasına yerleştirilmiş iki ayrı yapıdan oluşan

bir kompleksin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ilk başlarda ortadaki çift duvar üze
rindeki bir girişle bu iki yapı irtibatlıdır. Bu dönemde kuzeydeki yapı, doğu ucundaki sun
durması (ante) ve onun gerisindeki iki büyük odası ile 23 m. uzunluğa ulaşmakta olup
tipik bir megarondur. Komplekse sadece bu meparonun antesinden girilmiş olmalıdır.

Yerleşmenin beyine ait bir saray veya en azından kamuya ait idari veya dini bir yapı
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olarak nitelendirebileceğimizbu kompleks, şüphesiz bu tür konut planının bilinen en es
ki örneğini oluşturmaktadır. Kompleksin kuzey tarafında uzunlamasına yerleştirilmiş

üçüncü bir ilave yapının bulunup bulunmadığı ancak önümüzdeki sene yapılacak çalış

ma ile kesin olarak anlaşılabilecektir. Eğer durum böyle ise, o zaman ortada ana yapı

konumundaki megaranun yer aldığı üç kısımlı bir plan söz konusu olacaktır.

C. AE 19 Plankaresinde Yapılan Çalışmalar

Burada önce geçen sene açılan alan temizlenmiş ve sonra güney tarafta kuzey
doğu-güneybatı yönündeki kerpiç duvar boyunca bırakılan dolgu alınarak kerpiç duvar
tamamen ortaya çıkarılmıştır.

Sonra bu açmanın batısında 5x5 m. lik alarıda yüzeyden itibaren derinleşilmiştir.

Burada üstte, içinde kültür katlarının yer almadığı ve Ilk Tunç çağı 3 buluntularının ele ge
çirildiği yumuşak bir dolgu söz konusudur. Daha sonra kazı alanı daraltılarak bu alanın sa
dece güney yarısında çalışılmıştır. Bir miktar ,derinleşildiğinde, güneydoğu-kuzeybatı yö
nünde bir taş temelortaya çıkmıştır. Burada Ilk Tunç çağı 2 dolgusuna inildiğinde, doğu

tarafında geçen sene ortaya çıkarılan duvarın devamı güney profili boyunca saptanmıştır;

ancak duvar profil içine girdiğinden, hangi yöne dönüş yaptığı anlaşılamamıştır. Bu duvar
la geçen sene güneydoğu-kuzeybatı yönünde saptanan kerpiç duvarın oluşturduğu köşe

içinde silo olarak kullanılmış olabilecek üst üste iki hücre ortaya çıkarılmıştır.

Yukarıda değinilen megaranlu kompleks ile AE 19 açmasında yer aldığı anlaşı

lan evler arasında bir boş alanın olduğu anlaşılmaktadır. Bu boş alan, önceki yıllarda

AF 18 açmasında saptanan beyaz tabanlı alanla irtibatlı olmalıdır. Bu durum, doğudan
-belki de yerleşmenin ana girişlerinden birinden- yerleşmenin ortasında bulunduğunu

tahmin ettiğimiz merkezi avluya ve aynı zamanda megaranlu komplekse götüren geniş

bir cadde veya giriş avlusunun bulunduğu şeklinde yorumlanabilir ve belki de bu durum
kompleksin girişinin neden doğu tarafta olduğunu açıklamaktadır.

Megaran kompleksinin üzerindeki dolguda bu sene de yine çok sayıda adak ve
çöp çukurları ele geçirilmiştir. Bunların içinde çok sayıda bulunan Troya A2 tabakları

(Resim: 6), depas ve tankard parçaları ile mermer idol parçaları özellikle dikkat çek
mektedir. Tüm olarak ele geçirilmiş bir tankard, bu türün erken bir formuna aittir.

C. AC 21, AC 22 ve AC 23 Plankarelerinde Yapılan Çalişmalar

Megaranların güneyindeki yamaçta yer alan bu plankaralerde çalışılmasının iki ana
sebebi vardı: Yukarıda söz konusu edilen kompleksin etrafında boş bir alan ve bu alanı

dıştan çevreleyen radyal dizilimli evlerin bulunup bulunmadığını saptamak ve yerleşmeyi

dıştan çevrelediğini umduğumuz suru ortaya çıkarmak. Bu amaçla alt alta üç plankare
nin doğu kesimlerinde uzunlamasına güneye doğru açmalar açılmıştır (Resim: 2).

Kuzeyindeki AC 21 plankaresinin güneydoğu kesiminde 5x5 m.lik bir açmada
derinleşilmiştir. Burada herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmazken, sadece çöp çukur
ları saptanmıştır. Daha sonra açma 1.5 m. genişliğinde ve 4.5 m uzunluğunda kuzeye
doğru genişletilmiş ve 2.5 m. kadar derinliğe iniimiştir. Tüm alanda hiçbir mimari katın
tıya rastlanmamıştır.

AC 22 plankaresinin ise kuzeydoğu köşesinde 5x5 m. lik bir alanda çalışılmıştır.

Açmanın kuzeybatı köşesinde oldukça büyük taşlardan inşa edilmiş bir yapı temeline
rastlanmıştır. Yapının bir köşesine ait olan bu temel üzerinde kerpiç kısım da kısmen ko
runmuştur. Daha sonra arada 0.5 m. genişliğinde bir araba yolu bırakılarak bu alanın

hemen batısında küçük bir alanda çalışılmıştır. Bu şekilde yapının temelleri bir miktar
daha açılmıştır. Bu açmanın tam ortasına açılan büyük bir çöp çukuru yapının tabanını

büyük oranda tahrip etmiştir. Araştmlrnasına önümüzdeki yıl devam edilecek olan bu
yapı da, diğer kompleks gibi merkezi avluda bağımsız olarak inşa edilmiş olmalıdır; do
layısıyla bu da kamuya ait dini veya idari bir yapı olabilir.

AC 23 açmasında ise taş temelsiz oldukça yüksek korunmuş, birbirine bitişik iki
eve ait olan ve birden fazla evreler içeren kerpiç duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan
birinde iki mekan arasındaki irtibatı sağlayan bir kapı girişi ortaya çıkarılmıştır (Resim:
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9). işte bu evler, daha önce AE 19, AF 18 ve AG 18 açmalarında saptanan ve merkezi
avluyu çevreleyen radyal dizilimli evlerin güney kesimdeki devamı niteliğindedir. Ku
zeydeki megaran kompleksin güney duvarından itibaren tabakalar güneye doöru me
yille inmektedir ve bu şekilde, güneyde daha düşük seviyede olan bu evler kompleks
le aşağı yukarı çağdaştır; dolayısıyla, kompleksin orta avluda yerleşmeye hakim bir ye
re inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu seneki çalışmalarda bu kesimde, evlere isabet edil
diğinden, sura ait herhangi bir kanıt ele geçirilememiştir. Ancak, yukarıda söz konusu
edilen radyal dizilimli bu kerpiç evler, daha güneyde, henüz açılmamış kısımda sura da
yanmış olabilir. Bu kesimde önümüzdeki yıl, söz konusu surun araştırılmasına yönelik
çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Açma profil çizimleri tamamlandıktan sonra, kerpiç duvarlardan büyük bir kısmı

nın üzeri, tahribatı önlemek için toprakla kapatılmıştır. Kazı evinde ise malzeme üzerin
deki çalışma bitiriimiş olup tüm malzeme kazı evi deposuna yerleştirilmiş ve depo ka
pısı Eskişehir Arkeoloji Müzesi elemanlarıncamühürlenerek bu seneki çalışmalara son
verilmiştir.

C. SONUÇ
1998 yılında Küllüoba'da yaptığımız çalışmalarönemli sonuçlar vermiştir. Batı aç

malarında daha önceki yıllarda çalışılan alan bir miktar daha genişletilmişve bu şekil

de 1999 yılında alt katların daha geniş bir alanda araştırılmasına olanak sağlanmıştır.

Bu sene sadece köşesi ele geçirilebilmiş olan kerpiç evin nasıl bir plan içerdiği, önü
müzdeki yıl araştırılabilecektir.

Bu seneki çalışmalarımızın asılolarak yoğunlaştırıldığı doğu kesiminde ise AC
19-20 ve AD 19 açmalarında bir önceki yıl kısmen açılmış olan ve yan yana uzunlama
sına yerleştirilmiş iki yapıdan oluşan kompleksin mimari özellikleri büyük oranda anla
şılmış bulunmaktadır. Buna göre, 23 m. uzunluğa ulaşan kuzeydeki yapı, antesi ile tipik
bir megarandur. Güneydeki yapıya sadece megaranun yan duvarından bir girişle ulaşı

labilmektedir. Megaranun kuzeyinde de güneydekine simetrik olarak yerleştirilmişdiğer

ilave bir yapı bulunabilir. Kompleks bu şekliyle, Troya ii. yerleşmesi ve Poliochni ev
planları. yanında, Kültepe Ilk Tunç 3 sarayınınki ile de büyük benzerlik göstermektedir.
Ancak ITÇ 2 sonuna tarihlenen Küllüoba megaran kompleksi, bunların hepsinden da
ha eskiye tarihlenmektedir. Diğer önemli bir hususta bu kompleksin, yerleşmenin orta
sında yer aldığını düşündüğümüz meydanda bağımsız olarçık inşa edilmesidir. Dolayı

sıyla bu kompleks, yerleşmenin beyine ait bir sarayolabilir. Ilk Tunç Çağında Batı Ana
dolu'da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını düşündüğümüz kamuya ait bu tür ya
pılar hakkında henüz çok az bilgi sahibiyiz. Bu bağlamda, Küllüoba kompleksinin ne ka
dar önemli olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Uzunlamasına yerleştiriliş şekli ve iç
taksimatları açısından bu iki yapı, Beycesultan'ın çağdaş IT 2 megaronumsu yapıları ile
de benzerlik göstermektedir.

Megaran kompleksinin güneyindeki yamaçta da yerleşmenin ortasında yer alan
meydana ve bu meydanı çevreleyen evlere ait deliller ele geçirilmiştir. Bu evlerin -ay
nen Demircihüyük'te olduğu gibi- arka kısımlarının dayanmış olabileceği yerleşme su
runun ortaya çıkarılması ile ilişkili olarak -maddi imkanların yetersizliği sebebiyle- bu se-
ne çalışma yapılamamıştır. .

Megaran kompleksinin üzerindeki dolguda ortaya çıkarılan çöp ve adak çukurla
rı nda ele geçirilen buluntular, Troya ii. yerleşrnesindeküerle benzeşmekte olup ITÇ 3
özelliklerinin birçoğunun, Troas Bölgesi'ne lçbatı Anadolu üzerinden ulaştığı konusun
da şüphe bırakmamaktadır. Troya'da bu değişiklikler olurken, güney Ege sahillerinde
yerel IT 2 kültür özelliklerinin daha bir süre devam ettiği anlaştlmaktadrr.Sonuç olarak,
Küllüoba'da bu sene ele geçirilen bulgular, Batı Anadolu Ilk Tunç çağları açısından tar
tışmasız büyük önem taşımaktadır.
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Resim 1: Batı açmaları (kuzeyden)

Resim 2: Doğu açmaları (güneyden)
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Resim 3: Megaron kompleksi (güneyden)

Resim 4: Megaron kompleksi (kuzey
doğudan)

Resim 5: Kuzey megaronunun AB 19 açmasındaki

köşesi
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Resim 6: Çift duvar üzerindeki giri
şin kapatılmışdurumu

Resim 7: Çift duvar üzerindeki giriş
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Resim 8: AC 23 açmasındaki ev ka
hntısı ve iki mekan arasın

daki giriş



Resim 9: Erken ITÇ3'e ait köse

Resim 10: Adak çukurunda bulun
muş olan bir tankard
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Resim 11: iTÇ 3'e ait iki
mermer idol



lUPINAR KAZıLARı, 1998 SEZONU

Jacob ROODENBERG*

Hollanda-leiden Yakın Doğu Enstitüsü'nce, Kuzeybatı Anadolu'da yer alan llıpı

nar Höyüğü'nde sürdürülen kazıların 12. sezonu, 13 Temmuz - 26 Eylül tarihleri arasın
da, Hollanda, Türkiye ve diğer ülkelerden yaklaşık 15 öğrenci, arkeolog ve uzmanın ka
tılımı ile tamamlanmıştır. Çalışma iznimizi veren T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müze
ler Genel Müdürlüğü'ne ve uyumlu çalışması ile tüm ekibimizce sevilen Bakanlık tem
silcimiz sayın Oya Aslan'a teşekkür ederiz.

Arkeolojik bulgular, Ilıpınar Höyük'te, yerleşimin 7000 yıldandaha fazla bir süre
boyunca devam etmiş olduğunu göstermektedir. Son kazı sezonu süresınce araştırma

larımız, altı yüzyıl boyunca köydeki yerleşimin kesintisiz devam ettiği Neolitik/Erken
Kalkolitik tabakalarda yoğunlaştı. Başlangıçta mevcut olan 10-15 hanelik köyün etrafı,

yaklaşık 1 m. derinlikte, birkaç metre genişlikte bir hendek ile çevriliydi. Tek odalı küçük
evier yaklaşık 30 m2 lik bir zemin planına sahip olup, duvarları çamur dilimleri veya et
rafı çamur ile desteklenmiş ahşap direklerden oluşmaktaydı. Evlerin çatı, duvar ve ta
banlarının inşa edilmesinde kullanılmışolan bu ahşap malzemenin, toprağın nemli ve
kalkerli yapısından dolayı iyi korunmuş olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, birkaç
gömütte, ölülerin tahta bir plaka üzerine yatırılarak gömülmüş olmaları, tahtanın gömü
lerde de kullanılmış olduğunu göstermiştir (Resim: 1). Bu kazı sezonunda açığa çıkarı

lan 12 yeni gömütle birlikte, şimdiye kadar bu döneme ait 50'nin üzerinde mezar bulun
du. Mezarlık evlerin arkasında, 200 yıl boyunca yerleşimin olmadığı bir alanda yer al
maktadır.

Yukarıda bahsedilen hendek, tabakaların başlangıcından kısa bir süre sonra dol
durulmuş olmalıdır. Köyün sınırlarını belirleyen bu çukur, muhtemelen gece sığırları içer
de tutmak ve fazla suyu dışarı akıtarak, köyün toprağını kuru tutmak için kullanılmıştır.

Köydeki yerleşimin yarısında, yaklaşık M.Ö. 5700'de, evlerin yapımında kerpiç
kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu kerpiç, sulu çamurun kesilmiş saman ve
gübre ile karıştırılıp kalıplarda kurutulmasıyla elde edilmişti. Doğalolarak kerpicin kulla
nımı daha iyi ve konforlu evlerin inşa edilmesine olanak verdi. Sonuç olarak, iki katlı

evlerin yapımı dahi mümkün oldu. Böyle iki katlı bir yapı, son dört kazı sezonu boyun
ca, köyün batı kenarında kazılarak açığa çıkarıldı. Yapıyı harap eden yangın, aynı za
manda 1 metreden yüksek kerpiç duvarların ve evin içindeki eşyaların iyi korunmasına
da olanak sağlamıştır. Bu yapı, her biri 15 m2 lik, oturulan ve çalışılan üç bölümden
oluşmaktadır. Zemin katın tabanında fırınlar, silolar gibi depolama yapıları, sepetler ve
depolama için kullanılan çanak çömlekler ele geçirilmiştir. Çökmüş oları ikinci katın yı

kıntıları arasında, pek çok öğütme taşı ve ocak ayakları bulunmuştur. Uzerlerinde ince
dal ve kamış izleri bulunan yanmış sıva parçalarından, bu katın hafif bir çatı ile örtülü
olduğu anlaşılmaktadır. Geçen yaz bu yapının hemen güneyinde, başka bir yapının hat
larının ortaya çıktığı alanda araştırma yaptık (N8 karesi). Bu yapılar, daha sonra kapa-

Dr. Jacob ROODENBERG, The Netherlands Institute for the Near East Wilte Singel25, P.B. 95152300 RA Leiden/
HOLLANDA
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tılıp ambar olarak kullanılmış olan yaklaşık 2 metre genişliğinde bir geçitie aynlrruştı. N8
karesindeki yapı, en azından iki sıra oda veya bölmeden meydana g~.ımiştir. Tam ola
rak kazılmış olan bölme, çökmüş olan üst katın kalıntıları ile doluydu. Ust katın çökme
siyle, zemin katın kuzeydoğu köşesinde yer alan bir çift dikdörtgen fırın da dahilolmak
üzere alt katta bulunan her şey parçalanmıştı. Tabanlar. höyüğün bu bölümünde bulu
nan benzerleri gibi, kalın çamur sıva ile kaplı irili ufaklı dallar ve tahta parçalarından

oluşmaktaydı. Tüm yapı, odanın ortasında yer alan kerpiç sütunlara dayanan yatay ki
rişler ile desteklenmişti (Resim: 2).

Bu uzun binaların yeri, bizi bir süre için düşündürmüş olmakla birlikte, şimdi ye
ni kazılan kuzeybatı ve güneybatı deneme açmalarından edindiğimiz bilgilere dayana
rak, bu yapıların yarım daire biçiminde sıralanmış evler ve atölyeler olduğunu biliyoruz.
Bu safha boyunca köy, ilk planından iki üç defa daha fazla bir büyüklüğe ulaşmış ve he
men hemen bir hektarlık alanı kaplamıştır. Bu topluluğun büyümesinin nedeni, tarımcı

Iıktaki başarısıdır. Aynı zamanda bu, daha sonraki safhalarda (VI-VA), evlerin etrafında

ve içinde yer alan, büyüyen besin stokunu depolamada kullanılmış olan malzemelerin
artan hacminden de anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, bu tabakanın altı yüzyıllık sürekli bir yerleşimden sonra neden so
na erdiği sorusunun cevabını bulmaya çalıştık. Geçmiş sezonlardaki kazılar, bu soru
nun cevabını bir ölçüde vermiştir. M.O. 5500 civarında Ilıpınar'da yaşayanlar bilinmeyen
nedenlerden dolayı köylerini terkettiler. Bundan kısa bir süre sonra, terkedilmiş köyün
yıkıntıları üzerinde yeniden insanlar yerleştiler ve yarı yeraltı barınakları yaptılar (Resim:
3).

Bu kulübeler, basit bir şekilde donatılmıştı (yuvarlak bir fırın, birkaç öğütme taşı,

büyük hacimli çömlekler ve bir veya iki ince yapılmış kap). Bu barınaklarda daimi ola
rak yerleşilmemiş olup, muhtemelen bu evlerde yaşamış olan insanlar, terkediimiş kö
yün tarlalarını ekmek için geldiler. Beraberlerinde boynuzdan yapılmış yeni aletler ve
çoğunlukla koyu perdahiı ve yivli süslerle dekore edilmiş yeni bir çömlek tipi de getirdi
ler (Resim: 4). Bu kültürün Doğu Balkanlardaki Neolitik kültürle bağlantılı olduğu açık

tır.
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PRELlMINARY REPORT ON THE 1998 SEASON OF
EXCAVATIONS AT DOMUZTEPE1

Elizabeth CARTER*
Stuart CAMPBELL

Domuztepe Iies south of the junction of the Taurus and Amanus mountains in the
south central part of Turkey, near the modern city of Kahramanmaraş. When the
Kahramanmaraş Archaeological Project began most maps of the distribution of Halaf
ceramics did not even include the area. In 1993-1994 extensive surveys of the area led
to the discovery of the site. We knew right away it was an unusual mound because of
its size (around 20 hectares) and the very early material that was found over most of
its surface. Excavations started with two smail soundings and a systematic site survey
in 1995 and have continued every summer until the present (ct, Carter et aL. 1999,
Campbell and Carter 1999 and Campbell et aL. 1999.)

The basic goal of the excavations in 1999 was to continue to expand on the top
of the south mound in order to gain an overview of the ancient settlement. Secondly a
number of smailer operations were carried out in order to increase our ability to esti
mate the size of the site during the Late Halaf (4,700-4,500 B.C. or 5,500-5,400 B.C.,
calibrated) and "post Halaf" phases (4500-4300 B.C. or 5400-5200 B.C. calibrated).
The term post-Halaf has been chosen since there are c1ear indications that this phase
is contemporary with the Ubaid further to the southeast. The assemblage from
Domuztepe, however, is unlike that which has been labeled "Halaf-Ubaid Transition" as
the term has been used elsewhere (e.g., Teli Aqab [Davidson and Watkins 1981]).
Classic Ubaid sherds are rare, but we find individual sherds made of Halaf fabric and
decorated with Ubaid-influenced designs in the post-Halaf phase in very specific ware
groups. Some of the vessel shapes, like bow-rim jars and sinuous-sided bowls, are
also clearly paralleled in the Ubaid of north Syria and Iraq. The basic painted assem
blage, however, is a very clear continuation of the local Late Halaf tradition. In fact, the
sherds with Ubaid-related decoration do not have their closest parallels with north
Mesopotamia, but with other Ubaid related material found in the northern Levant.
Alongside the painted wares is a significant amount of unpainted pottery with strong
continuity between our Iate Halaf and Post-Halaf phases. These unpainted wares may
possibly provide a link to earlier local ceramic traditions in the Domuztepe region
(Campbell et aL. 1999).

Elizabeth CARTER, Department of Near Eastem Languages and Cultures, University of California, Los Angeles/ABD
Stuart CAMPBELL, Department of Art History and Archaeology, University of Manchester/iNGiLTERE
The fourth season of excavations at Domuztepe began on August 1,1998 and ended September 10, 1998. We would
like to thank all the officials in Ankara and Kahramanmaraş for their assistance; particularly Assis. Director General of
Museums and Monuments, Kenan Yurttagül, the governor of Kahramanmaraş province, Saim Çotur, the local repre
sentative of the Ministry of Culture, Salman Savranlı, the director of the Kahramanmaraş Museum, Ahmet
Denizhanoğulları and the representative of the Directorate of Monuments and Museums, Yaşar Yılmaz. Yaşar Bey's
advice and assistancs allowed us to complete our work in an efficient and timely manner. We would also like to thank
the British Academy, the University of Manchester, the Academic Senate, International and üverseas Programs and
the Institute of Archaeology at the University of California for their support.

133



In 1998 our work focused on two areas; one dates to the Late Halaf (Operation
ii) and the other to the Post Halaf (Operation I). Additional excavation occurred in
Operation Von the eastern edge of the site and Sounding 5 on the western side of the
south mound (Fig. 1). Geomorphological test pits between the site and a major local
drainage provided new information on local alluviation and the position of the paleo
land surfaces. Presently we think that the paleo-environment might have been wetter
Domuztepe may have been like a smail island situated on higher land at the edge of
marshes and riverine back swamps. The land surface around the site taday is covered
with as much as 1.5-2.00 m. of alluvial deposit laid down since the Late Roman Period
and thus the site probably looks lower and less imposing taday than it did in antiquity.

Operation /i
Operation ii lies along the southeastern edge of the site. The work here was

originally begun to save the area of the mound from further destruction by agricultural
leveling and to use the cut made by leveling the earlier occupations of the site. The
ceramic material found here is assigned to the Late Halaf phase. In 1997 in the large
(diametereô m.) tholos (F251) eleared in layer d had been removed and the foundation
layer excavated. The adjacent square (N446E596) however had not reached the same
level. Here a large wall (F250) was excavated that may have formed part of a rectan
gular structure linked to the tholos (F251). The rest of layer d consisted of fragmentary
pise walls and surfaces, these were planned and removed. Once the top of layer e
was reached in both squares, spraying to wet the excavation area, revealed the fol
lawing features: tholos (F273), a rectangular enelosure to the south (F274) and sever
al pits (Fig. 5a). Pit F286 and a portions of thalos, F273 and "entry?" F274. The plan
of the tholos and adjacent rectangular structures is similar to Çavi Tarlası (Von Wickede
and Herbolt 1989, figs 2-3).

The pit (F286) was sealed by the structures above it in level d. The topmost lot
of the pit contained few artifacts but beneath it were denser concentrations of animal
bone, and several concentrations of coarse ware vessels. Two Ubaid style sherds alsa
came from the pit. These are the only Ubaid style sherds found in Operation ii in good
context and are possibly imports from the east. Both the faunal data and the botanical
remains from this and the adjacent pits, when analyzed, may offer same information on
seasonality.

The most prominent category of finds from Operation ii level e was bone tools
including awls, spatulas and possibly 'bobbins'. The relatively comman occurrence of
these items and a number of sherds with basket impressions on the base suggest that
textile and basket manufacturing were part of daily life at Domuztepe.

In 1998 layer e yielded a stamp seal of translucent green stone (caicite) stamp
seal. A rare series of stratified stamps seals from Op. ii suggests that a variety of
materials, e.g., reddish sand stone, chert, malachite, were used in the Late Halaf, the
early phase at the site. Stamp seals from the Post Halaf phases and the upper layers
and surface of the site are, however, generally made from local serpentine and are
black to green-black in color. (Carter et aL. 1996, Figs. 4, 5).

Operation i (Figs. 1, 2)
Operation i, located on the summit of the south mound, was a primary focus of

work in 1998 as it was in 1997. The exposure of the upper layers was expanded in
order to examine the organization of space in the post-Halaf settlement. This operation
now cavers an area of more than 550 square meters in the upper layers In general
terms all the ceramics found in Operation i belong to a phase that we call "post-Halaf",
Layers a-b are pits, most cutting from eroded surfaces into the upper layers of the
trenches. The pits of Layer a are of two types: 1. trash pits which contain Roman mate
rial and 2. simple oval burial pits found in the area from N490-510 to E495-E510 and
covering an area of over 100 sq. meters along the western edge of Operation i and
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appearing to extend over at least part of the northern area. In these trenches between
thirty and forty roughly contemporary burials have been excavated over two seasons.
The skeletons are placed on their backs with hands clasped across the belly with
heads oriented to the west or southwest direction. The majority of the skeletons exca
vated in 1998 were of young children and juveniles, but adults are present as well
(identifications courtesy of Jessica Pearson). The skeletons were generally placed in
simple pits and were unaccompanied by burial offerings or gifts. One burial pit (F120),
however, was covered with stones and another, F735 in N505 E510, was placed in a
stone cist. The burials are probably Christian and may well date to c.800-1300 A.D.

Stili in developed soils but much earlier than the burials are several distinct
architectural phases in N490 E495 and N490 E500 above the major central structure
of Op. i (layers c1 and c2). The finds and the character of these later architectural
phases indicate that these fragmentary walls are roughly similar in function and plan
to the better preserved layer d beneath. In layer c2 an E-W wall (F153) ran across both
trenches and stopped in N495 E500. Two ceramic concentrations (Figs. 5 b-d) were
found south of the wall, F153, and, to the north of it, was a plaster floor. One of the
vessels, a coarse grit orange ware "Iid.", has a convex top originally coated with white
plaster and decorated with alternating concentric cireles of black and orange. The
technique of coating vessels with plaster and then painting them was first noted in 1997
and is a distinctive feature of the post-Halaf ceramic assemblage. Other finds of note
include a stone vessels and a notched piece of bone, probably part of a rasp (Fig. 6a)
-a kind of musical instrument (cf. Dunham, 1994).

The main focus of our work in previous seasons has been on layer d (Fig.2). The
core building consists of two solidly built rectangular rooms, an open court. A series of
parallel rooms on the west are less solidly constructed. The superstructure of the walls
of the central rooms was pise coated, at least at the one point where preserved, with
white plaster. South of the building was a street and to the northeast was a large pit,
possibly a elay separation area, and to the northwest a series of less well preserved
walls (F163,165 and 734).

In short the plan is similar to ethnographically attested farming compounds and,
at least in this area of the site, the structures are generally rectilinear and widely
spaced. The wall foundations, as preserved, are built more or less in an ad hoc fash
ion with continual construction and recycling. Outside the central area of exeavation the
preservation is less good and correlating particular construction phases difficult.
Nevertheless the overall planning appears to be unlike the elustered settlement of the
earlier Neolithic settlements such as Çatal Höyük or the slightly later more planned set
tlements such as the fortress at Mersin.

Four smail tholoi lie to the east of the central structure and form a kind of circu
lar compound. They cover an area of approximately 100 square meters on the eastern
edge of Operation ı. These structures appear to be slightly later than the main central
building to the west (Fig. 3). There was an empty space in the center of the tholoi Iying
to the south. The buildings may have opened towards this space, although the position
of all the doorways are not easily determined because the superstructure had been
destroyed by the plow. The construction sequence of these tholoi is as follows: stones
line a relatively shallow pit, second a sub-tloor of stones (c.25-30 cm. across) is set into
plaster and finally a second flooring of fine white plaster is laid down. A comparison
of these structures to the tholoi identified in Op. ii shows that the floors of the Op. i
tholoi are smaller in diameter, but that their foundations are much more solidly built
than the larger structures eleared in Op. ıı.

Various investigators (e.g., Breniquet 1996, 79-96 with references) have
attempted to interpret the isolated tholoi from Halaf sites by comparing them to the
chiefly compounds known in the Cameron and Ivory Coast. Domuztepe is the first
excavated Halaf site which actually has produced at least part of a very similar com
pound in plan. Nevertheless both the smail size (2-2.4 m. in diameter) and the narrow
keyhole doorways and the very solid construction of the floors indicate that the
Domuztepe round structures indicates that they could well have been silos. Further
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analysis of the soils and the floors may be able to confirm this theory. Farther to the
east, the plow has removed any traces of structures, however, more structures may lie
to the south. If these structures are silas then a more fully elosed circle might be inter
preted as an indication of controlled storage.

Excavations below the central building yielded a second group of better pre
served tholoi that are similarly built and mayaıso have been starage facilities as welL.
When the walls of the upper level (F28, F59, F66 and F74, F75, F76) were removed
same of these structures lay immediately below them. Here four smail partly overlap
ping raund structures were eleared. Two (F 87 and F721) are later (d2) than the others
(F92 F720). Unlike the east area, described above, these structures do not appear to
have been arranged in a large cirele. Theyare, however, basically similar in construc
tion with well constructed plastered floors and keyhole doarways. Clear traces of burn
ing found in F92 and F720 suggest that they may have been grain silas.

In 1998 one of our main aims was to expand the lower layers just west of these
tholoi and to excavate the rest of the mass burial, F143, 148, first identified in 1977
(Campbell and Carter 1999, Fig. 4). Layer e1 initially appeared to be mixed debris of
pise and ash placed into a large scoop or natural depression and capped by a thick
(20cm) leveling layer of sherds, and bone. The ash layers were a characteristically light
grey-olive color and enveloped the skulls and bone below. These layers of fill covered
a deeper pit (F 148) which contained a mass burial of human and animal bone (Fig.
4:a and b).

In 1997 between six and nine human skulls and an undetermined number long
bones were found in the fill at the base of this plt, implying a deliberate burial; these
were called, layer e2. In 1998 expanding the square to the west led to the discovery of
approximately twelvemore skulls placed at different points in the fill, including same
above the beginning of the pit (F143) and same lower than the originally assumed was
the bottom of the burial pit (F148). In drawing up the various excavated layers of bone,
it became clear that there were "groups" of three or in one case four skulls arranged in
a roughly circular fashion. Same of the skulls appear to have been placed in harder
fill but are occasionally filled with the ashy debris of the upper layer.

The human bone show signs of differential treatments. Skull 1939/1 was found
to have traces of carbonized plant materialan its forehead, a human jaw (1939/75) had
plaster inside it, and was leaning against an animal jaw. Skull 1938/27 rested upon a
smail crude cup (dt 1452).

lt seems unlikely that we will be abie to understand this area until we are able to
excavate it completely and have a thorough study of both animal and human bones.
Special attention may have been paid to the skull, at least there are many more skulls
than post cranial parts of the body in the pit. Severalother cases of disarticulated skull
burials are attested in the Halaf (e.g., Arpachiyah) and several instances of mass bur
ial (e.g., Tepe Gawra and Mersin), but the remains found in F148 will offer a glimpse of
a complex and hitherto unattested form of funerary.

Operation V (Fig. 1)
Operation. V was opened in N542 E626, on the eastern edge of the mound 80

meters north of Operation IL. A 4 x 4 sounding with a 1 x 1 meter extension to the west
was made to follow what a first was believed to be a large fiat stone and a wall frag
ment. The "stone" upon further investigation became a multi-phase plastered surface
covering the whole exposed area. The wall appeared to be more of a rock concentra
tion without clear faces. A test below the surface revealed undifferentiated moist soils.
Both the date and function of this surface remain open to question. A copper coin of
the emperor Arcadius 395-401 A.D. (dt 1127)2and a number of glass fragments were
found in the upper layers but they may be intrusive. All of the sherds from the lower

2 Identilications ol the coins are coutesey ol Dr. Robert Gurval.
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layers and there are parallels for the type of plaster in reasonably secure post-Halaf
levels in Operation i. The extensive plaster floaring may have been part of a workshop
area and samples of the surface have been submitted for analysis.

Sounding 5 (Fig. 1)
Soundinq 5 on the western lobe of the south mound was made to investigate this

region of the site and to establish the depth of Roman -Byzantine occupation. A few
days of excavation in a 4 X 4 m. pit revealed the northwest corner of a room. Its walls
(70 cm. in width) were well constructed of stone mortared together with cement; the
inside face of the walls were plastered. Finds included a large number of roof tiles,
mosaic floor tesserae and fragments of glass vessels, along with early Byzantine (6
8th century A.D.) and prehistoric sherds. 8ince the floor has not yet been reached dat
ing is difficult, nevertheless the masonry style, the types of finds and the discovery of
a copper coin (dt 1128) of Justin II who ruled 565-578 AD from the room fill offers same
clues to the date. The presence of so many prehistoric sherds probably indicates that
the walls had a mud brick superstructure or mud plastered roof that recycled parts of
the older mound.

Conclusions
The density and size of the architectural remains and stratigraphic sequences

indicate a permanent year raund settlement of same complexity for at least part of the
population. Our work so far alsa suggests that there was much open space between
the domestic structures in the "Post Halaf" phase on the south mound.. The architec
ture is primarily rectilinear and the raund structures excavated here are probably grain
silas. If the smail circular tholoi are silas, then such provisions for grain storage points
to a complex agricultural system in the post Halaf phase possibly one that set aside a
portian of its agricultural production in a controlled and systematic fashion. In Op. ii,
the architectural style seems slightly different with larger raund buildings which appear
to have been parts of domestic complexes.

Presentlyall we can point to are the changes in ceramic styles between the Late
Halaf (Op. ii) and the post Halaf (Op. I), but eventually a comparison of both the arti
factual and non-artifactual finds from Late Halaf and 'Post-Halaf' phases at Domuztepe
will shed light on the larger patterns of trans-regional interaction among Anatolia, 8yro
Mesopotamia and the Levant during the sixth millennium B.C.

The presence of obsidian from both the Van and Cappadocian sources point to
regular trade links with central and eastern Anatolia. There are alsa clear evidence of
specialization in the manufacture of obsidian vessels (fragments of 14 vessels are
known) and jewelry (barrel beads, pendant crescents and lozenges) (Fig. 6b) on the
site. Local serpentine, basalt, and marble were used to manufacture vessels, pestles
and grinding stones as well as other objects such as the rosette and bead polisher
shown in figs 6:c and d. At least same of these items appearto be markers of status.

To-date we are unable understand the mass burial discovered in Operation i.
Careful study of the remains and their patterning will certainly offer clues on the popu
Iatian of the town and their health status. It is alsa important to point out that fewer than
70 Halaf period burials are known, so that a sample of twenty skulls is significant. At
first we assumed that the interment took place over a relatively short period of time;
now this conclusian appears less certain since the assumed bottom of the pit identified
in 1997 was shown in 1998 to continue downwards. Only more research will lead to
the unraveling of the meaning of this intriguing deposit of both human bone (mostly
skulls) and animal bone. Was it part of aritual burial connected to the construction of
the building above; possibly the ceremonial removal of an old cemetery? Or is there a
special individual or individuals buried below the level that we have reached? These
are only two of the possibilities that suggest themselves at the moment. In any case
the remains point to a communal ritual of same importance which included fire and
possibly feasting.
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a. Operation II, layer e alter spraying
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Fig.5
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EXCAVATIONS AT SOS HÖVÜK 1998

Antonio SAGONA *
Claudia SAGONA

The exeavation season at Sos Höyük in 1998 was short, lasting only two weeks
from 3 July to 16 JUly1. Despite the brevity of the field season, important results were
obtained in each of the three trenches that were investigated in the lower operation. In
addition to this fieldwork, the month before the excavations was usefully spent in
Erzurum Museum consolidating and refining our pottery c1assification.

As a result of the 1999 season we are able to propose a periodization of outtur
al developments at Sos Höyük, stretching from Medieval (Period i) through to Late
Chalcolithic (Period Va), based on a detailed stratigraphic sequence, almost 60 radio
carbon dates and a seriation of pottery". Although this is not a continuous sequence
from top to bottom - note, for instance, the hiatus in settlement at the end of Post
Achaemenid times (Period II) - during the Iate prehistoric period from the Late
Chalcolithic through to the end of the Middle Bronze Age Sos Höyük appears to have
been occupied most of the time.

Sos Va : Late Chalcolithic
One of the trenches investigated in 1998, L17d/M17c, may be assigned to the

Sos Va period, the Late Chalcolithic period, which at Sosappears to occupy the peri
od from 3500/3300-3000 BC. A smail exploratory trench dug in 1998 on the outside
of the massiye curved wall exposed in earlier campaigns revealed a series of burnt lay
ers and some very large, deliberately positioned stones that for the most part appear
contemporary with the establishment of the wall. These stones superimpose virgin soil
and thus represent the earliest occupation deposit uncovered so far at Sos. At present
we have only two radiocarbon readings (Beta-120452; Beta-107912) from this earliest
level which place it in the second half of the fourth millennium BC.

The very smail amount of pottery recovered from this earliest deposit may be
grouped into three categories:

1. Pale-coloured sherds with white grit inclusions.
2. Sherds with a dark surface of which one fragment bears a prominent knob on

the exterior. It is possible that this sherd belongs to the Late Chalcolithic Trans
Caucasian tradition of knobbed ornament which in Georgia is termed Sioni.

Prof.Dr.Antonio SAGONA, Department of Classics and Archaeology, The University of Melbourne, Parkville Victoria
3052- AVUSTRALYA
Claudia SAGONA,Department of Classics and Archaeology, The University of Melbourne, Parkvllle Victoria 3052
AVUSTRALYA
i would like to thank sincereiy İlhan Kaymaz, our govemment representative, for ensuring that we maximized our time
during the two week season.

2 The details of the Sos Höyük periodization and radiocarbon readings were presented at a conference, "From the
Euphrates to the Caucasus: Chronologies for the IVth-Illrd Mitlennium B.C.", organised by Catherine Marro of the
Institut Français d'Etudes Anatoliennes d'lstanbul during 16-19 December 1998. A paper is tortheoming in a volurne
to be edited by Marro.
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3. The third group of ceramics may be designated as an early form of Kura
Araxes (Early Trans-Caucasian) pottery. It is mostly either drab all over, or occasion
ally blackened on the exterior. The occurrence of early Kura-Araxes in Late
Chalcolithic levels and its association with other ware types is, of course, important and
shall be investigated further this year. At present, however, little can be said other than
to note this relationship.

Sos Ve: Early Bronze Age II (2800-2500 BC)
The second trench we investigated, M16/N16, yielded a single-roomed dwelling

built with stone foundations and walls of mud brick. Fitments in the house included: a
circular e1ay hearth decorated around its edge with plastic tendril motifs; a e1ay bin in
the northwest corner and a narrow ledge along the west wall. A large post hole was
e1early visible, beyond the centre of the room. Two samples of charcoal (Beta-120451;
OZD-713) place the dwelling within the time frame 2800-2500 when calibrated to the
2 sigma range. Pottery found within the house and indeed contemporary structures
comprise only Kura-Araxes ware. Vessels are generally black burnished and in some
instances have a wide belly. Overall the Early Bronze Age ii assemblage has clear
connections with examples in the middle deposits at Karaz, and also at Pulur and
Güzelova.

Sos IVb: Middle Bronze Age II (2000-1500 BC)
In L160, the third trench opened, and number of pits and a burial belonging to

the very end of the Middle Bronze Age were exposed. The pits were plaster-Iined and
similar in size and shape to those uncovered in previous years. The burial on the other
hand is the first of its type at Sos Höyük. It comprised a cluster of bones, human and
animal, placed in a pit alongside a number of ceramic vessels. A radiocarbon analysis
of a sample of human bone provided a reading of 1630-1520 BC. Similar burials were
not reported from Hamit Koşay's excavations in the Erzurum region and theyare not
represented, as far as we are aware, in the Trans-Caucasus. For the most part cerarn
ics comprise coarse cooking wares.

Museum Work
The period before excavations was spent in Erzurum Museum quantifying and

analysing ceramics. Nearly 50 broad ware types have been identified for the entire
Sos sequence. This is not the place to discuss these findings, but we do wish to illus
trate through this bar diagram the chronological relationship of the earliest ware types.
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EXCAVATIONS AT rtralş HÖVÜK, ŞANLIURFA
PROVINCE: PRELlMINARV REPORT FOR THE 1998

SEASON

Guillermo ALGAZE*
Timothy MATNEY

Steven A. ROSEN
Dilek ERDAL

This report describes the results of the seventh season of archaeological field
work conducted in Julyand August of 1998 at Titriş Höyük, a 43-hectare multiperiod
settlement situated some 45 km. north of modern Şanlıurfa, in southeastern Turkey".
Earlier research at the site has shown that Titriş Höyük flourished as an urban center
during the Mid- to late Early Bronze Age (hereafter "EBA"), dated between ca. 2500
and 2200 Be (see AIgaze et aL. 1996: 132 for radiocarbon results). Urban settlement
at Titriş Höyük collapsed in the late EBA and its extensive lower city was never sub
stantially reoccupied. As a result, late EBA remains can be recovered immediately
under the surface over large portions of the settlement.

The morphology of the site has been extensively discussed in previous reports
(e.g., AIgaze et aL. 1996; Matneyand AIgaze 1995; Matney, AIgaze and Pittman 1997).
At aminimum, Titriş Höyük consists of a high mound surrounded by a much more
extensive lower city, which, in turn, can be divided into a lower Town area extending
to either side of the central high mound and following the course of the Tavuk Çayand
a more extensive Outer Town area which extends due north of high mound and lower
Town (Fig. 1). At the eastern edge of the Outer Town, a north-south defensive wall cre
ated a fortified settlement and delineated the easternmost expansion of the city.
Additionally, Titriş Höyük was also surrounded by a number of more ephemeral non
contiguous habitation and activity areas ("8uburbs") during the Mid-late EBA.

Dr. Guillermo ALGAZE, Department of Anthropology, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92093-0532 USA
Timothy MATNEY, Interdisciplinary Anthropology Program, University of Akron, Akron, OH 44325-1905 USA
Steven A. ROSEN, Department of Bible and Ancient Near East, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva
841051SRAEL
Dilek ERDAL, Hacettepe University, Ankara, TÜRKiYE
Excavations were conducted between July 14 and August 26, 1998 under the direction of Guillermo Algaze (University
of California, San Diego) and Timothy Matney (University of Akron). Field personnel for the 1998 season were: Sumru
Aneantı (Museum of Natural History, N.Y.), Willy Becker (Whitman College), Gülay Dinçkan, Francesca Delillis
(University of Rome), Britt Hartenberger (Boston University), Nicola Laneri (University of Rome), Shannon Murphy
(Whitman College), Arlene Miller Rosen (Ben Gurion University), Steven Rosen (Ben Gurion University), Eric Rupley
(University of Michigan) and Duncan Schlee as archaeologists, Jane Goddard (University of Nottingham) as illustra
tor, Karen Abend (Brooklyn Museum), Katherine May (National Gallery of Art, Washington, D.C.) and Katharine Untch
(Virginia Museum of Fine Arts) as conservators, Britt Hartenberger (Boston University) as flint specialist, and Dilek
Erdal (Ankara University) as physical anthropologist. Our sincerest thanks are due to Sayın Enver Üstündağ (Malatya
Museum) who served as representative of the Ministry of Culture at the site and to Sayın Eyüp Buçak, director of
Şanlıurfa Museum. Financial support for the 1998 season was provided by the Nationai Endowment for the
Humanities, an independent agency of the United States Government, The National Geographic Society
(Washington, DC), The Samuel H. Kress Foundation (New York), The Chancellor's Associates at UCSD, and Ben
Gurion University (Israel) (specifically in support of Steven Rosen's work).
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Taking advantage of the settlement history of the site noted above, our central
research focus since 1994 has been the recovery and analysis of broad exposures of
Late EBA domestic architecture. Over 2,500 square meters of non-elite urban building
plans comprising nine complete or partial houses were recovered in two separate
neighborhood areas at Titriş Höyük over the previous three field seasons. These exca
vations, coupled with an extensive remote sensing survey of the ancient city conduct
ed between 1993 and 1995 (see AIgaze et aL. 1995; Matneyand AIgaze 1995), have
provided the background for our 1998 season of work at the site during which we con
tinued to clarify the overall structure of Titriş Höyük in three separate operations, dis
cussed below.

OPERATION 1: OUTER TOWN (Trenches 82/85,82/86,82/87,82/88)
The most extensive excavations in 1998 were concentrated in the Outer Town

sector of the settlement and were aimed at examining the relationship between the pre
viously-exposed domestic architecture in this sector of the city and the nearby fortifi
cation wali that protected the Outer Town. Portions of four trenches were opened,
accounting for an exposure of 300 square meters (Fig. 2). Earlier work between 1994
and 1995 in this immediate area had exposed 1,175 square meters containing portions
of four large residential houses aligned at either side of a street. These houses were
situated just inside the fortification system noted above consisting of a wall and asso
ciated moat (AIgaze et aL. 1995; AIgaze et aL. 1996; Matney, AIgaze and Pittman 1997).
Magnetic field gradient survey (magnetometry) showed that the wall is preserved for a
distance of about 140 meters along the entire eastern edge of the Outer Town (Matney
and AIgaze 1995: Fig. 3-4). In 1994, a two meter wide slit trench was excavated
between the wall and the nearby Late EBA houses. This trench demonstrated that the
two were stratigraphically contemporaneous and that both had been built as part of a
major restructuring of space in the Outer Town (AIgaze et aL. 1995: 21-22).
Unfortunately, the narrow slit trench did not allow us to understand how the city wall
articulated with the neighboring houses or the nature of the wall itself.

The basic features of the area excavated in 1998 consist of a sherd-and-pebble
paved street running in a SW-NE direction, representing a continuation of the street
previously identified in 1994 and 1995 (Fig. 2: A). A length of about 46 meters of this
street has now been exposed. The street was originally some two meters wide and
served as a thoroughfare linking two parallel NW-SE running streets which are seen in
the extreme southwest corner of the excavated area (Fig. 2: B) and adjacent to the city
wall (Fig. 2: C). As noted above, to the north of the street lay a large domestic building
(Fig. 2: Building Unit 2) mostly exposed in the 1994-1995 soundings. To the south of
the street we uncovered the corner of another domestic building (Fig. 2: Building Unit
4). A smail sounding cut into the street showed that the street itself was deliberately
constructed of broken sherds and stones which were overlain by significant accumula
tions of trash.

One of the most important results of our 1998 work in the Outer Town was the
clarification of how the site's defenses articulated with the nearby domestic quarter. At
least within the exposed area, it has now become elear that the fortification wall (Fig. 2:
D), between 3.0 and 3.5 meters thick, was flanked on its interior by a series of Iinear
Iy-arranged rectangular rooms, built abutting the city wall and set into significant nich
es formed by piers on the inside of the wall itself. What is particularly important to note
is that the plan of these rooms, of which three nearly complete examples were exca
vated in 1998, differs remarkably from the plan of the multi-roomed domestic structures
that are more typical for the site in the Late EBA. These rooms are entered from the
street system through a single doorway located at the street intersection (Fig. 2: E), but
are connected to one another via a series of doorways, creating a long series of smail
rooms 2.5 m. to 3.5 m. wide and up to 5.0 m. long. Each of these rooms is further con
nected to another single room inset between the regularly spaced piers that abut the
interior face of the city wall (Fig. 3).
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The preservation of material from primary contexts in this area is very good and
at least two of the three rooms immediately adjacent to the street show evidence of
burning in an early phase. The presence of a typical range of ceramics found else
where at Titriş Höyük in domestic contexts and of a number of features such as
hearths, storage pits and plastered "domestic preparation surfaces" suggests that,
despite their unusual plan, these rooms may have served as houses. It is unclear
whether these rooms served as two-room units or whether theyare all part of alarger
organizational scheme that is wider than our exposure.

Operation 1 Buria/s. As noted in earlier reports (e.g., AIgaze et aL. 1995; Matney
and AIgaze 1995; Matney, AIgaze and Pittman 1997), a common feature shared by
many Late EBA houses across the site is their role as centers of mortuary ritual.
Commonly this takes the form of associated intramural cist tombs of variable size and
location, many of which were laid out and built at the time of the initial construction
phase of the house. These burials are always communal and each contained the most
Iy disarticulated remains of multiple individuals of various ages and of both sexes, more
Iikely than not members of the extended family occupying the house in which the tomb
was located (Honça and AIgaze 1998).

An unusual mortuary feature of a type not previously documented at Titriş Höyük
was uncovered in 1998. This burial (B98.87) was found in a room that had, in its initial
phase of use been part of a much larger Late EBA house but, when the burial was
installed, was an isolated room unconnected to any residential unit. During this latest
use phase, the internal doorway that connected the room with the rest of the house had
been blocked, and a new doorway communicating directly with an external street was
built, in effect creating an isolated room at the intersection of two streets (Fig. 4).

Associated with this final use phase of the room was a packed earth floor and a
typical self-standing circular basin made of white plaster set over river cobbles. These
basins, of which we have several excavated examples in both the Upper and Lower
Towns at Titriş Höyük, are slightly concave in shape and between 1.5 m. and 2.0 m. in
width. They were probably used for a variety of household domestic functions. As its
final function, this particular basin was reused as a platform for a grisly mortuary dis
play. This burial (B98.87) consisted of the skulls of seventeen individuals placed
around the edge of the basin, facing outward, and long bones and other body parts
heaped in the center (Fig. 5). The relatively good state of preservation of the bones
suggest that the remains were covered soon after being placed in the basin.

There are a number of unusual features about this burial. The first is the fact that
the skeletons were not placed in a reusable underground intramural cist, as was com
monly done elsewhere at Titriş Höyük in the Late EBA. Instead, B98.87 represents a
single mortuary event, unassociated with any domestic use-context, and it is not sub
terranean. The placement of this burial in a "public" room open to the street is undoubt
edly important for understanding the social significance of the display. Anather unusu
al feature is that the bodies were not accompanied by any funerary gifts, as is cus
tomary for Late EBA burials at Titriş Höyük. More surprising stili are the preliminary
results of the analysis of the skeletal material conducted by Dr. Derya Honça and Ms.
Dilek ErdaL. Their work indicates that the burials are secondary in nature; all of the
remains involved were clearly disarticulated. A total of 19 individuals are represented
in B98.87. Preliminary analysis shows that all of the skulls belong to adolescentand
young adult individuals but two children (roughly dated at 6 and 12 years old) were alsa
represented by post-cranial bones only. All identifiable crania belong to young males
(Le., about 18-30 years with a majority at the younger end), save for the skullsof two
females - one adolescent and one adult. This is, obviously, an atypical population dis
tribution for the site. Interestingly, an overwhelming number of the male skulls (80-85%)
showed traces of trauma to the head. Six skulls showed healed traumas while others
had wounds that had been allowed to heal. Same individuals showed both healed and
unhealed trauma, suggesting an extended period of physical hardship. While there was
no cut marks on the long bones, same showed signs of gnawing, perhaps by dogs or
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other scavengers immediately after death. Neither of the two female skulls shows signs
of trauma. Noteworthy is the observation that the traumas are regularly located on the
skulls. This appears atypical for what should be expected if the traumas were the result
of active combat wounds, in which case we would expect a more randam distribution
in the location of the traumas. The significance of this unusual find and of its placement
within a self-standing room at the corner of two streets within the urban grid of the site
in the Late EBA is likely to be the subject of much debate and speculation.

OPERATION 2: SUBURBS (Trenches Core 1, Core 2, Core 3, Core 4)
In 1994, an ad hac surveyaround the Titriş Höyük field camp in the suburbs of

the main site, same 300 meters east of the city wall, revealed a high density of large
flint blade cores (AIgaze et aL. 1995). Subsequently same 80 of these cores were col
lected and their locations noted. This well-documented high density of cores, virtually
unparalleled elsewhere in the Near East, suggested the presence of a lithic workshop
for the production of Canaanean blades, the primary technology employed in the Early
Bronze Age for the manufacture of sickle blades.

Excavations in this area were aimed at clarifying the nature, context, and extent
of industrial production of chipped stone artifacts at the site. Our work revealed in situ
evidence for the complete reduction of Canaanean blades, from the import of raw
material, to the preparation and reduction of cores and their by-products, and to the
export of the blades themselves. In addition to the technological aspects of the Iithic
reduction system, our excavations alsa provided an architectural, chronological, and
cultural context for the blade production. To anticipate our conclusions, it appears that
Canaanean blade production at Titriş Höyük was a specialized activity conducted by
only a few flint knappers in adomestic context in a suburban area outside of the city
wall.

In 1998, two 10 m. by 10 m. trenches and two adjacent half trenches (5 m. by
10 m.), a total of 300 square meters, were excavated down to the first cultural horizon,
located 30 cm. to 40 cm. beneath the modern surface. The plow zone here was only
20 cm. to 30 cm. deep, so floors and wall stubs were preserved quite close to the sur
face. Robbed out and disturbed walls were also reasonably clear due to: (1) the preser
vation of cobble surfaces which abutted the walls, thus showing the original wall line;
(2) the presence of Iimestone fragments in the basal clay beneath the walls and (3) the
presence of occasional lines of upright sherds, apparently plastered against the walls.
The goal of the exeavation was the exposure of the lithic manufacture contexts.
Associated ceramics from this occupation are uniformly of Mid-EBA date.

The architectural plan presented in Fig. 6 can be interpreted as representlnq
parts of two domestic complexes, with a narrow alley approximately 60 cm. wide sep
arating them. The northern compound consists of at least five rooms associated with
attached open cobbled surfaces. A large basalt mortar was dug into the floor of the
northernmost room, and was stabilized with the use of smail cobbles inserted around
its circumference. The southern compound is separated from the northern compound
by a double thick wall preserved only in the eastern section of the area. This southern
compound shows a line of smail attached rooms. The truncated cobbled surfaces in
the northern parts of these rooms can best be interpreted as somewhat unusual inte
rior installations. These cobbled floors are contemporary with the packed earth sur
faces covering most of the room floors.

The southern complex is the blade production area. Some thirty or more
Canaanean blade cores were found in situ, on surfaces or against robbed-out walls, or
in some cases, incorporated into walls. In addition, and more importantly, a cobble
capped pit some 10 cm. to 12 cm. in depth and 1.1 m. across was found in clear strati
graphic association with the packed earth floor of the central southern room. This pit
contained several thousand by-products of Canaanean core preparation and reduc
tion: thinning flakes, decortication flakes, ridge blades, core tablets, chips. Not a single
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typical Canaanean blade was found, nor were any cores found in the pit. Presumably
the blades were exported, and the cores set aside for further use. A virtually complete
chaine d'operetoire can be reconstructed at Titriş Höyük in the lithic workshop
(described in detail elsewhere, see Matney, AIgaze and Rosen, forthcoming).

Characterizing the Core area as fundamentally domestic rests on three lines of
evidence: architectural, ceramic, and lithic. Architecturally, the remains uncovered from
this suburb area are similar in both general plan and in specific features to those found
in undisputed domestic contexts over the rest of the site. The ceramic assemblage,
although not fully studied, also closely resembles typical domestic configurations at
Titriş Höyük. Finally, aıthough the lithic assemblage as a whole is dominated by blade
production, the tool assemblage is a typical ad hac flake assemblage, associated with
domestic contexts both at Titriş Höyük and allover the Near East (Rosen 1997).

The Titriş Höyük lithic workshop excavated in 1998 presents us with a first
detailed view of a kind of specialized production that is unlikely to have been controlled
by elites at the site. Unlike the elite goods usually associated with craft specialization,
the sickle blades were mass-produced, required little special equipment, only rather
common raw materials, and were for daily use. The knappers themselves supplied
blades to a large number of people, but did so from a modest domestic situation. A pos
sibly useful analogy would be the specialized knappers who produced threshing sledge
teeth in this same area of Turkeyonly a generation ago (e.g., Bordaz 1969).

OPERATION 3: LOWER TOWN (Trench 40/34)
Excavation in the Lower Town directly west of the high mound at Titriş Höyük

continued a 10 m. by 10 m. sounding (Trench 40/34) excavated between 1991 and
1994. In this trench, archaeological remains of the Medieval period and Late EBA had
been removed in previous years to expose mudbrick structures dated via associated
ceramics to the Mid-EBA (AIgaze, Mısır and Wilkinson 1992: 37-38; AIgazeand Mısır

1994; 1995; AIgaze et aL. 1995). Cut into these structures were a number of large pits,
also dated to the Mid-EBA, with plastered walls and a ledge or bench at the bottom, for
which we noted parallels at Arslantepe (Frangipane 1992). The goal of work in the
1998 season in the Lower Town was to c1arify the plan of the buildings partially
destroyed by these pits and to expose the stratigraphic sequence of underlyinq early
EBA levels which had been reached only in a smail deep probe in 1993 (AIgaze and
Misir 1995). .

Previous work suggested that the mudbrick constructions in Trench 40/34 rep
resented two structures with exterior walls running east-west and smailer interior walls
running north-south with a narrow stone paved street or alleyway intervening between
the two buildings (Fig. 7). Rather than representing the remains of two buildings, how
ever, the results of the 1998 season suggest that the remains from Trench 40/34 rep
resent a single large mudbrick buildinq of Mid-EBA date, the limits of which extend
beyond the confines of the 10 m. by 10 m. trench. Furthermore, it was possible in 1998
to delineate a number of architectural rebuildings and associated surfaces suggesting
alater phase of use following roughly the same wall lines, but on a reduced scale. In
general, there was very littleartifactual debris found in primary contexts in these con
structions.

The earlier buildingshows a series of thick mudbrick walls (c. 80 cm. to 110 cm.
wide) which overlay stone foundations. The walls form part of a rectilinear plan with
parts of eight rooms delineated. With one exception, it was not possible to discern the
location of doorways, nor are we abie, on present evidence, to articulate the function .
of the rooms or the circulation pattern of the building. The later builders have followed
the lines of several of the earlier walls, but their structures are less rnassive, with walls
averaging between 40 cm. to 60 cm. in width. Rooms are rectilinear and vary in over
all size from a width of nearly 8.0 m. (southernmost room) to less than 3.0 m. (two
rooms on east edge of trench). Hearths and other domestic installations suggest that
these buildings served, in part at least, as residential units.
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PRELlMINARY CONCLUSIONS
The 1998 excavations in the eastern portian of the Outer Town of the settlement

have further clarified how space within the city in the Late EBA was organized. In all of
the areas of the site where Late EBA neighborhoods have been uncovered, they
evince a regularity and a level of labor mobilization which clearly show supra-house
hold organization, perhaps through centralized administrators in control of the alIaca
tion of both labor and space within the city. Comparable urban phenomena are attest
ed at this time in the Balikh and Upper Khabur areas of 8yria (Dohrnann-Ptalzner and
Ptalzner 1996; Ptalzner 1997; and Lebeau 1996). Primary indicators for the centralized
controlaf neighborhood creation and organization at Titriş inelude: (1) the striking par
allels in house plans in different neighborhoods across the site (Matney, AIgaze and
Pittman 1997: Fig. 5), (2) long-lived streets that in same cases were laid down before
neighboring structures were erected, (3) large-scale terracing and leveling operations
prior to the construction of the neighborhoods, (4) terracing walls built perpendicular to
the natural slope of the mound that are shared by several individual houses, (5) repeat
ed uniform measures of land for house construction within the neighborhoods, (6) a
symmetry in wall and entrance alignments that extends across individual houses and
even across streets (Matneyand AIgaze 1995; Matney, AIgaze and Pittman 1997).
Additionally, the 1998 excavations in the Outer Town clarify the magnitude and scope
of the urban renewal program that transformed the site in the Late EBA. It is now clear
that the domestic areas of the Outer Town and the nearby city wall are intricately artic
ulated and form part of a single constructional event that was as massive as it was
coherent.

Unfortunately, little can be said about the overall structure and organization of
the settlement in the preceding Mid-EBA phase, when the site first emerged as an
urban center because it has only been practicable to excavate limited exposures of the
underlying Mid-EBA levels thus far at Titriş Höyük. However, the new excavations in
the eastern extramural suburb area do help flesh out our limited understanding of the
site in this earlier, less well-documented phase. It is now e1ear that specialized pro
duction areas outside of the city wall were part of the urban configuration of Titriş

Höyük in the Mid-EBA.
Given the presence of Mid-EBA domestic areas, specialized production facilities

and the presence of a Mid-EBA extramural cemetery (see Honça and AIgaze 1998) to
the west of the city, it appears that the lower city at Titriş Höyük in the Mid-EBA com
prised a spatially diffuse set of buildings and workshops ranging from substantial well
planned rectilinear buildings near the citadel to dwellings which were Iittle more than a
few rooms with intervening cobbled courtyards in the suburbs. The transition to the
Late EBA, on the other hand, is marked by a significant increase in settlement density
as the previously dispersed inhabitants are drawn into a more compact housing stock
within the confines of the city wall. The erection of the fortification wall appears to sug
gest same measure of political and military instability in the later phase (Late EBA) that
was not present at the time the site was first founded (Mid-EBA). Although further exca
vation work in the suburb areas surraunding the site is needed, there is no evidence to
date of Late EBA occupation or construction outside of the fortified city proper. Rather,
the highly structured urban environment noted above was imposed upon the inhabi
tants during a time of considerable social change as the populace moved into the city,
perhaps as the result of a need for heightened security and protection. Interestingly,
the erection of the fortification wall defending the Outer Town appears to carreiate with
a change in mortuary practice at the site as the practice of extramural burial in orga
nized cemeteries surraunding the settlement that appears normative for the Mid-EBA
is transformed into intramural burial within Late EBA houses. The Titriş wall thus
appears to have been built to protect both the living and the ancestors.

150



REFERENCES CITED

AIGAZE, G. and A. MıSıR (1994) "Şanlıurfa Museum/University of Califomia Excavations and Surveys at
Titriş Höyük, 1992" Kazı Sonuçlan Toplantısı 15.

ALGAZE, G. and A. MISIR (1995) "Şanlıurfa Museum/University of Califomia Excavations and Surveys at
Titriş Höyük, 1993" Kazı Sonuçlan Top/antısı 16.

ALGAZE, G., A. MISIR, T WILKINSON (1992) "Şanlıurfa Museum/University of Califomia Excavations and
Surveys atTitriş Höyük, 1991: A Preliminary Report" Anatatica 18: 33-60.

ALGAZE, G., P. GOLDBERG, D. HONÇA, T MATNEY, A. MISIR, A. MILLER ROSEN, D. SCHLEE and L.
SOMERS (1995) "Titriş Höyük, A Smail Early Bronze Age Urban Center in Southeastem Anatolia"
Anatatica 21:13-64.

ALGAZE, G., J. KELLY, T MATNEY, D. SCHLEE (1996) "Late EBA Urban Structure at Titriş Höyük, SE
Turkey: The 1995 Season" Anatatica 22: 129-144.

BORDAZ, J. (1969) "Flint Flaking in Turkey" Natural History 78(2):73-79.
DOHMANN-PFALZNER, H. and P. PFALZNER (1996) "Untersuchung zur Urbanisierung Nordmesopo

tamiens im 3. Jt v. Chr.: Wohnquartierplannung und stadtische Zemtrumgestaltung in Tali Chuera."
Damazcener Mitteilungen 9: 1-13. .

FRANGIPANE, M. (1992) "The 1990 Excavations at Arslantepe, Malatya" Kazı Sonuçlan Toplantısı 13: 177
195.

HONÇA, D. and G. ALGAZE (1998) "Preliminary Report on the Human Skeletal Remains at Titriş Höyük:
1991-1996 Seasons" Anatotica 24: 101-141.

LEBEAU, M. (1996) "Les Maisons de Melebiya. Approche fonctioneııe de I'habitat prive au Ille rnillenaire
av. Notre ere en Haute Mescpotamie." In K.R. Veenhoof, ed. Houses and Households in Ancient
Mesopotamia. Leiden: Dutch Archaeological and Historicallnstitut in IstanbuL. Pp. 129-136.

MATNEY, T. and G. ALGAZE (1995) "Urban Development at Mid-Late Early Bronze Age Titriş Höyük in
Southeastem Anatolia" Bul/etin of the American Schools of Oriental Research 299/300: 33-52.

MATNEY, T, G. ALGAZE and H. PITTMAN (1997) "Excavations at Titriş Höyük in Southeastem Turkey: A
Preliminary Report of the 1996 Season" Anatotica 23: 61-84.

MATNEY, T, G. ALGAZE and S. ROSEN (forthcoming) "Early Bronze Age Urban Structure at Titriş Höyük,
Southeastem Turkey: the 1998 Season" Anatotica 25.

PFALZNER, P. (1997) "Wandel und Korıtinuitat im Urbanisierungsprocess des 3. Jtsds. V, Chr. In
Nordmesopotamien." In G. Wilhelm, ed., Die Orientatische Stadt: Kotıtirıultei, Wande/ Bruch.
Saarbrücken: Saarbrücken Druckerei und Verlag. Pp. 73-84.

ROSEN, SA (1997) Lithics After the Stone Age: A Henaboo« of Stone Tools from the Levant. Walnut Creek:
Altamira.

151



.....
ol
J\)

1000M+ Titriş Höyük 1998

800

200

Fig.1

600

\
\,,

800

ıl\I I I I I I ~fı;;:~~I~~ü '
,ıili il

400



Fig.3

Fig.2

t

153

meters

Titriş Höyük
Outer Town Arehiteeture



Fig.4

Fig.5

154



UI13

i
~i

~~~
uıu i•i ·1

U1M1i

~t
LDl'

~

~ i
~

i
i

o. cl
i

i

i
i

c ·~;i
i

un i

Fig.6

155



156



SALVAGE EXCAVATIONS AT TiLBES HÖVÜK
(BiRECiK, URFA), 1998

Jesus GIL FUENSANTA *
Mitchell S.ROTMAN

Eyüp BUCAK

Introduction, Background and Site Description
The salvage excavations at Tilbes Höyük, Birecik district, Şanlıurfa, continued

for a third season in 1998 under the administrative direction of Eyüp Bucak, Director of
the Urfa Museum, and Jesus GiI Fuensanta -on behalf the Spanish Mission to
Turkey/University of Alicante-Prehistory Section- and Mitchell Rothman -on behalf of
Widener University (Pennsylvania, USA)- as field directors. The 1998 work took part in
two separate seasons: 1) June-July, 2) Late September-November.

The project staff consisted of (American-Turk team): square supervisors: Dr.
Usa Cooper (University of British Columbia, Canada), Hakan Kale (Ege Universitesi,
Türkiye), Mark Schwartz (Northwestern University, ABD), Sarah Kielt (SUNY
Binghamton ABD), Marta Ameri (Institute of Fine Arts, New York University ABD),
square assistants: Onur Ertürk Fatih Selvi, (Bilkent Universitesi, Türkiye), Rana Köran
(Konya University, Türkiye), Chrls Carbo (Widener University, ABD), artists: Funda
Genç, Hale Ozbekmerci (Ege Universitesi, Türkiye), the Spanish/Czech team: Petr
Charvat (Oriental Istitute, Prague archaeologist and draughtsman), Eloy AIgorri
(Spanish Archaeological Mission to Turkey-architect), Vidal Ferrero (University of
Alicante, square supervisor), Gian Luca Groccella (University of Catania, square assis
tant), Sergio Liorens (University of Alicante, square supervisor), Maria Paloma Moran
Gonzalez (Spanish Archaeological Mission to Turkey-architect assistant, topography),
Mitica losif (Museum of Constanza, Rumania-square supervisor, draughtsman),
Vladimir Hasek Petr Dostal, and Jan Tomesek (Czech Academy of Sciences/Geodrill
Department, geophysians)

The Spanish Archaeological Mission to Turkey is under the patronage of
University of Alicante, receiving sponsorship from the General Directorate of Cultural
and Scientific Relations of the Spanish Foreign Ministry. Our Project received research
funds from financial institutions including CAM, Caja Murcia, and a few private donorso
Our most sincere thanks to the General Department of Antiquities and Excavations of
the Turkish Republic and his director Ender Varinlioğlu for give the permission to per
form our activities. Thanks go to the co-operation and valuable aid given by the
Spanish Embassy at Ankara and the Turkish Embassy in Spain, and all persons
involved in some degree in our activities. The AmericanITurk team was supported by
the United States National Science Foundation. We also gratefully acknowledge Sayit
Ahmet and Mustafa Akbaş and his family for his hospitality and help in conducting

Jesus GIL FUENSANTA, Spanish Archaeological Mission in Turkey C/LARRA 13-4 CD 28004 Madrid, iSPANYA
Dr. Mitchell S.ROTHMAN, Widener University, Pennsylvania, USA
Eyüp BUCAK, Müze Müdürü, ŞanlıurlalTÜRKiYE
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excavations at Tilbes and the assistance given by Mehmet Reşit Balıkçıoğlu from the
Urfa Museum.

As you may recaii from our report last year (Fuensanta et al 1999), all the sites
discussed here are located on the eastern bank of the Euphrates River in the reservoir
area of the Birecik Barrage, north of the modern town of Birecik. This places the site
at the edge of the North Mesopotamian steppe, a cultural extension of Upper
Euphrates sites in Syria and Turkey (Fig. 1). According to the engineers working on
the dam, the sites in the reservoir lake will be inundated either this coming spring or
definitely by the Iate fall of 2000. We are assuming that this upcoming 1999 season
may be our last.

The goals of the excavation are two-fold: first, to recover a sample of all periods
represented on the mound, and second, to excavate as large a sample of Late
Chalcolithic and Early Bronze i strata as possible. In regard to the first, we have deter
mined that the periods found in the mound include Isiamic, Helienistic/Byzantine,
Achaemenid, Middle Bronze, Early Bronze, and Late Chalcolithic.

The second focus of this project is to explore Late Chalcolithic and Early Bronze
i periods. A pattern of the appearance of Southern Uruk pottery in the Northern, Late
Chalcolithic world has been interpreted as evidence of increased trade in the second
half of the forth millennium (AIgaze 1993). This trade between a supposedly more
advanced Southern Mesopotamian societies and less developed Northern societies
changed the economic and political circumstances under whieh people performed their
activities and Iived their lives in both areas(AIgaze 1993), and gave Southern leaders
new opportunities to consolidate their authority. Southem trading colonies at sites like
Habuba Kabira Süd, were implanted by Southern rulers in order to control this trade,
according to the most cited theory (AIgaze 1993). At the very end of the fourth mil
lennium BC, a number of these sites, particularly those towns and centers in the
Euphrates Basin were abandoned. Some interpret this abandonment as a collapse of
the Uruk system. Other interpretations of surveyand excavated remains have been
offered in arecent advanced seminar, and in the volume from that seminar, which was
submitted for publication in spring 1999 (Rothman, ed., n.d.).

During our 1998 field seasons, we concentrated on the areas at Tilbes Höyük
that seemed least disturbed by later occupations and offered us the possibility of reach
ing the earliest periods quickly (see Fig.: 2). The same principle guided the choice of
excavation squares at Tilvez. We therefore consolidated smailer squares on the south
em slope of the mound, E4aE3E8 and E4bE2E7E1OEF1, into 11 x1 Om. and 1Ox1 Om.
squares. In order to get our best look at the stratigraphy at the western edge of the
mound we opened AE1-5. Once we discovered that a good stratigraphic sequence
was available, our team opened a 13x 13 m. trench next to AE1-5 called A2-6 in the
second season (see Fig. 2).

We will now review some of our findings. We will concentrate on Tilbes Höyük,
but will also discuss Tilvez.

Early Bronze Periods
In Square E4aE3E8 we uncovered a sequence of EBIVa,b and what we think is

EBIII, although defining the periods between EBIV and EBI precisely remains difficult
(AIgaze 1990, Domemann 1990, Porter 1995, Marra, in press). Asimilar sequence
was evident in Tilbes AE1-5, and also at Tilvez Höyük. Because of the intrusion of an
Islamic wall, a Byzantine silo, a Middle Bronze tomb, and a very large pit of probable
Late Bronze or Iran Age date, the stratigraphy was quite confusing. We were able to
articulate a series of smail buildings with good floors of probable EBIVa and b date (Fig.
3). These building had stone walls, which were unusually high over the floors of the
rooms. The presence of plaster on the inside of the stone walls indicate that if there
had been mudbrick, it was placed near the top of the walls. Finds of sickle blades,
cooking pots, awls, pins, spindle whorls, model chariot wheels and smail silos all indi-
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cate that they were houses. The plans show a fairly long period of occupation and
remodeling. In the earlier phase, a stone pavement ran behind the houses.

In square AE1-5 asimilar pattern was found. We uncovered a series of EBIVa
and b houses built on the same foundations. Because the long walls ran off the west
edge of the mound, we now know that the mound was cut sometime after the EBIV and
therefore was originally larger. We removed literally wheel barrows full of potsherds,
some from the houses, many put as packing around the foundations of the buildings
during remodeling.

On the fiat terrace of Tilvez Höyük, the Spanish team uncovered a sequence
almost identical to that of Tilbes including similar pottery types and building construc
tion. Domestic features like smail silos, although of stone not mudbrick, were also
found (Fig. 4). A sealing from a jar found just under the EBIV levels has been dated to
the EBIII by Petr Charvat. Mesopotamian band painted ware is from the same corı

texts.
On Tilbes Höyük, because the houses were on the southern slope of the mound

an interesting technique was used to retain the foundation. A stone terrace wall was
built, but then was packed on both sides with old, irregular mudbricks.

In square E4bE2E7E1OEF1 we found, one after the other, pot burials of children
and infants. None of them took more than a single paste bead with them in death, indi
cating that this was a relatively poor, probably agricultural viIIage.

Under the EBIV buildings in E4aE3E8 was one of our most unusual finds, a
burned building cut by the EBIV foundations (Figs. 5, 6). Part of this building was
pushed over in constructing the terrace wall and packing. The building had two remain
ing rooms. Between them was a wall with a clay pillar and a very smail door, marked
by a door socket. In the main room were a series of niches and a low hearth scattered
with the remains of burned seeds, probably barley, but our ethnobotanical research is
not yet done. In one of the niches were two pairs of c1ay horns, and some smail goat
or sheep horns. One of our crew, Hakan Kale, recognized similarities with the so-called
temples of Beycelsuıtan, and there are certainly some commonalties. We do not wish
to jump to any conclusion regarding these possible connections, but see a need for
looking not only South into Mesopotamia or northeast into the Transcaucasus, but
West into Anatolia for cultural affinities in Early Bronze southeastern Turkey.

The issue of cultic uses of the c1ay horns we found is much discussed in the
archaeological literature. Ours certainly fit the description in the Beycelsultan report,
"a smail clay curb forming a three-quarters circle runs into a pair of horns....Set 15 cms.
behind the first is a second. Each of the larger horns is supported by a clay pedestal
into which a large starage jar was built." (Diamont and Rutter 1969: 150). Diamont
and Rutter argue that most of this type of clay horn is used far supporting large pots.
Althouqh we recovered no such pot and there were smail sheep or goat horns in the
same place, it seems the most likely explanation. This does not mean that the room
was not cultic, only that the horns themselves were not religious.

Near the end of our season we finally uncovered Early Bronze I levels in both
squares AE1-5 and E4bE2E7E10EF1 (Figs. 7, 8). In both squares stone foundation
and mudbrick architecture was found. The typical reserved slip wares, goblets, band
rim jars, plain simple wares, etc. that we have come to expect were recovered (Fig. 9).
The level in E4bE2E7E10EF1 included pieces of at least two buildings, a firing pit,
which we will be investigating as a metal smelting area because of frequent slag
remains, pits with figurine wasters, and of course, much pottery. Two mudbrick plat
forms of no known use were also excavated. In AE1-5 a distinct c1ay layer separated
the EBIV from EBllevels, indicating possible abandonment, although it might just be in
this area of the mound.

We have opened 136 m2 of Early Bronze i occupations. We hope to more than
double that this year. In addition we know that Late Chalcolithic levels remain. We
have found pieces of beveled rim bowls (Fig. 10) and a seal, and on the last day of last
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season, same chaff-faced wares with string cut bases emerged from the bottom of
AE1-5.

The Midd!e Bronze Age
The 1998 Middle Bronze evidence from the mound is composed mostly of intru

sive pits into Late Early Bronze Age architecture and a chambered tomb, Locus 80?
The tomb began to be excavated at the very end of 1997 season. It is a tomb of a very
commom type in North Euphrates region during Early Bronze Age; it contained 4 skele
tons, possibly 2 adults and children. Based on ceramics it is of Middle Bronze ii date.
The mound of Tilbes seems to have been used as same kind of cemetery during that
Middle Bronze period.

At Tilbes, to this date we have found only domestic features, mostly reused bits
of Late Early Bronze LV phase B architecture, that could be dated to Middle Bronze i
on pottery evidence.

Two cylinder seals of MB ii date were recovered. Both were made of black
hematite. A seal of a procession scene with same symbols related to lunar-fertility
deities appeared in secondary context within the pit of E4aE3E8 Square. The other
comes from Tilbes dwellers, who discovered it in the garden off the mound in associa
tion with two whole pots (perhaps a grave). The style and design of inscription recaIIs
the Carchemish Royal Style of the eighteen century BC (Ozgüç 1968, Collon 1987). It
contains a double inscription in Old Babylonian, it reads most probably "DINGIR IM AB
UB, U DINGIR ME6.SAR6", which could be translated, after professors Petr Charvat
and Jiri Prosecky, "(The place of) Adad of the flood, and goddess Ishartum [daughter
of Adad]". That name could possibly be the Middle Bronze name of our site, or of an
official of a temple. In style it recaIIs those at Kanish-Kültepe Karum Ib. As a result,
based on textual sources Tilbes Höyük could have been part of an area known as
Urshum Kingdom, whose center supposedly was placed on right bank of the
Euphrates, west of Birecik (Laren 1976).

No evidence has been found that would contradict the assertian that Tilbes
höyük was abandoned after MB II period.

The Late !ron Age/Achaemenid Occupations
Until now finds of early Achaemenid levels in the North Euphrates area are few.

They do occur on Hacinebi. The activities of Achaemenid period occupants of our site
remain unclear, because aside from the silas and same round structures of enigmatic
use -fire places or altars?- only graves have been found.

An additional use of the site was for storage during the early IV century BC as
three excavated silas indicate. New architectural techniques and devices were lntro
duced then in the Birecik region as Tilbes evidences, based on the etnoarchitectural
research conducted by Dr. Eloy Algorri. We do not know to what degree a Hellenistic
influx priar to the Alexandrian occupation had occurred in our area, but imported pots
were found either in the mound or in garden at the base of the mound of that date.
Sherds of this period was recovered from off the mound during the 1998 season.
These included imported Black Hellenistic wares dated to the V th century BC.

The Hellenistic/Achaemenid Transitiona! Occupations
Material of the Achaemenid period was recovered at Tilbes. It comes from

squares E4aE3E8 and AE1-5, but mostly from A2-6. In 1996 and 199Tthere was evi
dence for starage (for example, the silo 800 at E4aE3E8 Square). Moldedplaquettes
of Anahita (Fig. 11) were also found this year and last. In 1998 one wasfound in a
secure context inside asilo, Locus 800. That silo is peculiar, because the others were
only aligned with stones this one includes mudbrick. Parallels come from Tilbes and
North Euphrates sites with Achaemenid, Hellenistic or Seleucid levels.
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Tilbes mound was used as a starage and industrial during very Iate LV century
BC. As also evidenced at contemporary Hacinebi, textile production had been done at
Tilbes.

The Hellenistic-Seleucid and Roman Occupations
For the Seleucid/Roman period Petr Charvat suggests the use of the mound as

residence and also sacred place. This is based on the eroded remains of tiles, walls
and rooms with mostly a domestic artifacts and, in addition, cultual symbols such as
the plaquettes or cremation urns in burials (Fig. 12).

Conclusions
Tilbes and Tilvez Höyük offer a complementary set of Early Bronze IV, III and i

samples. They both to be villages during those periods, based on architecture and
other finds.

With the growth of cities in this area, such as Titris, these villages were proba
bly drawn into polities, as the presence of seals indicates.

The early Bronze and Middle Bronze findings from Tilbes 1998 indicates con
siderable population in the Birecik area during that period. Seals prove what earlier
scholars thought: Old Assyrian trade routes crossed here, and there could have been
some connection with the kingdoms of Urshum and Karkemish at that time.

Tilbes yields evidence of the Late Achaemenid presence in Northern Euphrates
region. To date few sites have yielded it. Among other excavated samples we include
Hacinebi V to IV centuries BC. Surveyed sites in the Birecik-Carchemish area suggest
a sparse presence of those peoples, mixed as our record suggests, with the previous
Iron I-II local cultures of the Neo-assyrian tradition.

We hope to expand on this and other periods during the upcoming seasons.
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HORUM HÖVÜK 1998 ÇALIŞMALARI

Catherine MARRO*
Aksel TiaET
Rifat ERGEÇ

Horum Höyük kazıları 1 Eylül-25 Ekim 1998 tarihleri arasında Gaziantep Müze
si Müdürlüğü'nün başkanlığındaki 12 kişilik bir ekiple yürütüldü. Kazı heyeti, kazı so
rumluları Catherine Marro ve Aksel Tibet'in (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü)
dışında, Kemal Sertok (Gaziantep Müzesi temsilcisi), Füsun Aksaç (arkeolog-çizimci,
Istanbul Universitesi), Laszl6 Bartosiewicz (paleozoolog, Budapeşte Universitesi), Fre
derique Blaizot (paleoantropolog, AFAN), Laurence Bourguignon (yontma taş endüst
rileri uzmanı, AFA), Karen Klifa (öğrenci, Paris i Universitesi), Eric Jean (Fransız Ana
dolu Araştırmaları Enstitüsü), Catherine Kuzucuoğlu (jeomorfolog, CNRS, UMR 8591),
Yasemin Yılmaz (öğrenci, Istanbul Universitesi) ve Gilles Zark'tan (topograf) oluşuyor

du. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün Mimar-topografı Jean-François Ber
nard da çalışmalara katkıda butundut.

Arazide geçirilen toplam yedi haftalık sürenin altı haftası kazı çalışmalarına ayrıl

dı. Bu yılki çalışmalar altı açma üzerinde yoğunlaştırıldı (Çizim: 1); bu açmaların dördü
(B, D, F ve G) geçen yıl ya da 1996'da açılmışken, ikisinde (H ve i) çalışmalar ilk kez
bu yıı başlatıldı. Klasik Dönem öncesi tabakalarına öncelik verildiğinden, A açmasında

bu yıl çalışılmadı.

1. 1998 ÇALıŞMALARıNıNHEDEFLERi
1998 çalışmalarının beş ana hedefi vardı:
- B açmasındaki stratigrafik sondajı sürdürmek;
- 1996'da B açmasında ortaya çıkarılan Orta/Son Tunç nekropolüyle çağdaş

katmanlara ulaşmak amacıyla F açmasındaki çalışmalara devam etmek;
- D 0012 çukuru ile çağdaş (Geç Ubeid) yerleşme tabakalarını aramak ve D

0012 çukurunda ince tabaka kazısı yapmak;
- Fırat kıyısında su altındaki kalıntıların rölövelerini çıkarmayı sürdürmek;
- Fırat vadisinde, özellikle de Zeugma ve Apameia'da ele geçen tarihöncesi bu-

luntuları incelemek; Kafir Dağı'nda varlığı saptanan Çanak Çömleksiz Dönem yerleş

mesinin değerlendirmesini yapmak.

Dr. Catherine MARRO, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Nuru Ziya sok. no. 22, 80072 Beyoğlu-istanbulfTÜR
KiVE
Aksel TiBET, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Nuru Ziya sok. no. 22, 80072 Beyoğlu-istanbulfTÜRKiVE
Dr. Ritat ERGEÇ, Müze Müdürü, GaziantepfTÜRKiVE
Bize sağladıkları destek ve katkı için R. Ergeç ve K. Sertok'a ve Zeugma-Apameia kurtarma programı sorumlusu C.
Abadie-Reynal'a burada teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. Ayrıca, getirdikleri mali destek için Birecik Construc
tion Consortium'a, özellikle de Sayın onaran Schieffer, Schmidt ve Demir'e çok teşekkür ederiz. Bu makalenin sera
mik levhalarının çizimini gerçekleştiren Sayın Ayşe Özkan'a da sonsuz teşekkülerimizi sunarız.
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Bu çalışmaların, Anadolu ve Suriye-Mezopotamya'da görülen gelişme biçimleri
nin (Anadolu da ve Kuzey Suriye'de karmaşık toplumların ve devletin ortaya çıkışına

bağlı olarak) karşılaştırılmasını hedefleyen genel bir sorunsal çerçevesinde gerçekleş

tirildiğini burada anımsatmak isteriz.

2. ALINAN iLK SONUÇLAR
2. 1. Ortaçağ ve Klasik Oönem
Ortaçağ yerleşmesi F açmasında kuru taş yuvarlak bir yapı kalıntısıyla (F 0039)

temsil edilmektedir (Çizim: 3; Resim: 1). 3,60 m. çapındaki bu yapının en üst taş sıra

ları 1997 kazılarının sonunda görülmeye başlanmıştı (Marro et aL., 1998a : pl. Vi ; Tibet
et aL., 1999; Çizim: 7). Bu yuvarlak yapı ilk bakışta komşu F 0049 ve F 0064 duvarla
rıyla (Çizim: 4) ilişkili gibi görülüyorduysa da, kalıntıların daha yakından incelenmesi bu
nun, söz konusu duvarların tümüyle toprak altında kaldığı daha geç bir dönemde, ze
minde bir çukur açılarak ve bu duvarlar kısmen sökülerek inşa edildiğini ortaya koydu.
Ele geçen buluntular, yapının M.S. XII.-XIII. yüzyıla tarihlenmesi gerektiğini gösterdi.
Yapının iç hacmi, zemindeki kerpiç döşeme ve duvarların iç yüzündeki çamur sıva sa
yesinde özenli bir biçimde yalıtılmıştı. Bu durumda, bu yuvarlak yapının bir yeraltı silo
su olduğunu düşünmek pek yanlış olmayacaktır.

Bu yıl çalışılmaya başlanan H açmasında da Ortaçağ yerleşmesine ait kalıntıla

ra rastlandı. 10 x10 m. boyutlarındaki bu açma, höyüğün güneyeteğine, höyüğün do
ğu kesiminde Fırat suları tarafından tümüyle tahrip edildiği anlaşılan Kalkolitik Dönem
yerleşmesine ait kalıntıların, ırmaktan göreceli olarak uzakta bulunan bu alanda sağlam

korunup korunmadığını anlamak amacıyla 1998 yılında açıldı. Ne var ki yüzeyin hemen
altında, büyük bir olasılıkla yamacın yukarısındaki binalardan buraya yuvarlanmış iri
taşlardan oluşan, kalınlığı 2 metreyi aşan bir döküntü tabakasına rastlanması, bu ke
simde Kalkolitik yerleşmenin bulunması gereken derinliğe (yaklaşık 350 m. kotu) ulaşıl

masını engelledi. Sonradan inşa edilen bir istinat duvarıyla yamaçtan aşağıya daha faz
la kayması engellenen bu döküntü yığınının güneyinde bir teras oıuşturulmuştu.

Höyük civarında Fırat'ın batı kıyısında suyun altında varlığı geçen yıllarda sap
tanmış olan geç döneme ait limanın kalıntılarının (Marro et aL., 1998a : 354 ve pl.. V ;
Tibet et aL., 1999 : 223 ve Çizim: 6) incelenmesi ve mümkün olduğunca ayrıntılı rölöve
lerinin çıkarılması işi bu yıl da sürdürüldü. Höyüğün hemen kuzeyinde ve güneyinde ye
ni saptanan kalıntıları (Çizim: 2), kıyıya yanaşan gemileri ırmağın akıntısından korumak
amacıyla inşa edilmiş bir tür mendirek olarak yorumlamak pek yanlış olmayacaktır.

2.2. III. ve II. Binyıllar

Tunç Çağı tabakalarında 1998'de yürütülen çalışmalarda, gerek stratiqrafik son
dajın sü~çJürüldüğü B açmasında, gerekse Ortaçağ tabakasının hemen altında Ilk Tunç
IV'e (M.O. yakl. 2300-2000) tarihlenen oldukça iyi korunmuş kalıntıların açığa çıktığı F
açmasında tatmin edici sonuçlar elde edildi.

F açmasındaki çalışmalarda, beklenenin aksine, B açmasının kuzey kesiminde
1996'da açığa çıkan Orta/Son Tunç Çağı nekropolünün devamına rastlanmadı. Buna
karşılık, yuvarlak bir yeraltı silasunun kalıntılarıyla temsil edilen Ortaçağ tabakasının

(yukarıda § 2.1'e bkz.) hemen altında, büyükçe bir yapıya ait (F 0129) taş temelli ker
piç duvarlar ortaya çıkarıldı (Çizim: 4; Resim: 1). Ele geçen seramik buluntulara göre
üçüncü binyıl sonlarına tarihlenen bu yapının duvarları Ortaçağ silasunun yapımı sıra

sında kısmen tahrip edilmişti. Duvarları yer yer bir metre yüksekliğinde korunmuş olan
F 0129 yapısının ilginç bir özelliği de, köşelerinin kerpiç üstyapı düzeyinde yuvarlatılmış

olmasıdır. Bu durum F 0050 ve F 0049 duvarlarının bitiştiği noktada özellikle belirgindi.
Yapı yangın sonucu tahrip olduğundan, taban üzerinde in situ olarak birçok yanık ah
şap kalıntısı ele geçirildi (Çizim: 4). Bu ahşaplardan alınan örnekler üzerinde ileride
yaptırılacak olan radyokarbon ölçümlerinin bir dizi tarih vereceği umulmaktadır. Söz ko
nusu dönemin kronolojisinin yarattığı karmaşık sorunlar (bkz. Kepinski-lecomte, 1995
: 33-54) nedeniyle elde edilecek bu tarihler büyük önem taşımaktadır. Açığa çıkarılan
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mekanlardan birinde, yanık ahşapların yanı sıra günümüze son derece kötü durumda
ulaşmış bir ocak yerinin kalıntılarına rastlandı. Yekpare bir taş levhadan (F 0064) olu
şan ve içte ve dışta tabana açılmış iki sığ olukla vurgulanan bir eşikten güneydeki ikin
ci bir mekana geçiliyordu. Bir oda mı yoksa avlu mu olduğu tam olarak saptanamayan
bu mekanda kenarları pahlı bir ezgi taşı ele geçirildi. F 0049 duvarının doğu ucunun gü
neye doğru yaptığı dönüşün de (bu dönüş yangın sonucu sertleşmiş duvar sıvasında
özellikle belirgindir) ortaya koyduğu gibi, güney mekanının bir ya da birkaç duvarla sı

nırlanmış olduğu varsayılabilir.

F 0129 yapısı, Kurban III ile çağdaş en az iki evreli bir yerleşmenin sonuncu ya
pi evresine aittir. Gerçekten de F 0129'un altında, aynı doğrultuya sahip daha eski bir
yapının (F 0130) kalıntıları açığa çıkarıldı. F 0129'un orta duvarı (F 0064, F 0049), gü
ney mekanı bu kez daha iyi korunmuş olan F 0130 yapısının orta duvarıyla (F 0095) ne
redeyse tümüyle çakışmaktaydı (Çizim: 5). Bu yapı da tıpkı F 0129 yapısı gibitaş te
melliydi; ancak duvarların kerpiç üst bölümleri günümüze o denli kötü durumda ulaş

mıştı ki, buralarda tek bir kerpicin bile ayırt edilmesi olanaksızdı. F 0130 yapısında da
F 0129'da olduğu gibi köşeler yuvarlatılmıştı. F 0129'da duvarların üst bölümünde gö
rülen bu durum burada, güney mekanın güneydoğu köşesinde olduğu gibi taş temelle
re de uygulanmıştı.

F 0130 yapısının kuzey mekanmda. beyaz kireçtaşından iki adet yuvarlak direk
(sütun ?) altlığı in situ olarak açığa çıkarıldı. Bu altlıklar yassı taşlardan oluşan ve ku
zeybatıdan güneydoğuya doğru hafifçe yükselen bir döşeme kalıntısıyla (F 0114) ilişki

liydi. Söz konusu döşemenin, F 0095 duvarının güneyinde de devam ettiği (F 0068) an
laşıldı. F 0130 yapısının kuzey ve güney mekanlarındaki taş döşemeler bu mekanların

aslında üzeri açık birer avlu olduğu olasılığını akla getirmektedir.
F 0129 ve F 0130, henüz daha ikişer mekanı kısmen açığa çıkarılmış olan olduk

ça büyük. boyutlu yapılardır. Buradaki her iki evrede ele geçirilen buluntular büyük ço
ğunlukla Ilk Tunç Çağı iV seramiklerinden oluşmaktadır. Bunlar arasında Kurban Höyük
III (Algaze, 1990: pl. 103/J ; pl. 133/A, G, i, L), Teli Tawi (Kampschulte ve Orthmann,
1984: Taf. 1, 3, 4, 8, vb.), Teli Qara Quzaq III (Valdes Pereiro, 1994 : Fig. 13/9), Teli
Chuera'da (Kühne, 1976 : Taf. 8 ; "metailische Ware mit Streifenbemalung") benzerle
rine rastlanan damalı (Çizim 7: 1,7,8) ya da düz (Çizim 7: 2, 9 ; 8: 1-3) açkı bezekli
kapların yanı sıra, dar boyunlu, dışa taşkın dudaklı küpler (Çizim 8 : 3-4) ve ucu incel
tilmiş dışa taşkın dudaklı çanaklardan (Çizim 7: 1-2 ; 8: 4-5) oluşan krem rengi (astarlı

ya da astarsız) seramikler sayılabilir. Bu seramiklerin yakın benzerlerine rastlanan yer
ler arasında Kurban III, Hammam-et-Turkman VI-West (Curvers, 1988: pl. 118: 17), Teli
Qara Quzaq III (Valdes Pereiro, 1994: Fig. 13/9), Teli Tawi (Kampschulte ve Orthmann,
1984 : Taf. 5/8) ve Wreide (Orthmann ve Rova, 1991 : Abb. 11/7) ilk akla gelenlerdir.
Seramik malzemenin yanı sıra F 0058'in altındaki F 0088 dolgusunda ele geçirilen kü
çük bir bronz mızrak ucundan da (Çizim 7: 10) söz etmek gerekir.

Seramik malzeme üzerine yapılan ilk araştırmalar bir kez daha, söz konusu ta
bakaların ikinci binyıl başından çok üçüncü binyıl sonlarına tarihlenmesi gerektiğini gös
termiştir, çünkü ele geçirilen buluntular, örneğir,ı Teli Qara Quzaq tabakalaşması ile sap
tanan koşuttuklar göz önünde tutulduğunda, Ilk Tunç IV-Orta Tunç geçişinden ("nivel
ii") çok Ilk Tunç IV'e ("nivel iii"), hatta Ilk Tunç III-Ilk Tunç LV qeçlşine bağlanmaktadır.

Qara Quzaq iii. tabakası, bölgesel stratigrafik koşutluklar yoluyla M.O. 2300-2000 yıl

larına tarihlenmiştir (Valdes Pereiro, 1994: 66-67 ; Montero Fenollos ve Mo/ina Martos,
1994: 190-191). Bu durum, B açması malzemesinden yola çıkılarak 1998'de varılan so
nuçları destekler niteliktedir. O zaman bu buluntular Kurban Höyük III'ün eski buluntu
grubuyla karşılaştırılmıştı (Marro et aL., 1998a: 355-356, dn. 5; Tibet et aL., 1999: 225).
Ancak bu varsayımın kesin biçimde doğrulanabilmesi için Horum Höyük malzemesi
üzerine yapılacak sistemli incelemelerin tamamlanmasını beklemek gerekir.

B açmasındaki stratigrafik sondajda 1998 çalışmaları sonucunda, Kurbarı Höyük
LV ve Qara Quzaq LV ile saptanan koşutlukların da ortaya koyduğu üzere Ilk Tunç lI'ye
tarihlenebilecek tabakalara ulaşıldı. Ne var ki, bu alandaki tabakalaşmanın karmaşık ni
teliğinin yanı sıra açmanın doğusundaki Ortaçağ teras duvarının (B 0068) yapımı sıra-
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sında tabakalaşmanın büyük ölçüde bozulmuş olması ve kalıntıların yamacın eğimi yü
zünden günümüze kötü durumda ulaşması nedeniyle buradaki çalışmalar son derece
yavaş ilerleyebildi.

B açmasındaki 1998 çalışmaları her şeyden önce, 1997'de açığa çıkarılan B
0114 mutfağının (Marro et aL., 1998a: pl. Viii; Tibet et aL., 1999: Çizim: 9) kazısının ta
mamlanmasını sağladı. Söz konusu mutfağa ait duvarlar, özellikle de doğu duvarı, Or
taçağ'da inşa edilen bir istinat duvarı (B 0056) ve bir teras (B 0063) tarafından tahrip
edildiklerinden, mutfak tabanının sona erdiği çizgide bu duvarların temellerine ait yal
nızca bir ya da iki taş sırası günümüze ulaşabilmiştir. Ote yandan, bu alanda Orta
çağ'da yapılan düzenlemeler, açmanın kuzey kesiminde 1997'de açığa çıkarılan B
0101 ve B 0078 duvarları (Marro et al., 1998a: pl. Viii; Tibet et aL., 1999: Çizim: 9) ile
söz konusu mutfak arasındaki olası stratigrafik ilişkinin tam olarak anlaşılmasını engel
Iemektedir. Ancak, B 0101 ile B 0104'ün aynı doğrultuda olması ve ilişkili buluntuların

benzerlik göstermesi göz önünde tutulduğunda bu iki duvarın aynı yapıya ait olduğu,

hatta birbirlerinin devamını oluşturduğu olasılığı ağır basmaktadır. Her durumda bunla
rın Kurban Höyük III ile benzerlik gösteren tek bir kültür evresine ait olduğu kesindir. Bu
evrenin belirleyici özelliği, F açmasında olduğu gibi burada da, damalı ya da düz açkı

bezekli bir seramiğin bol miktarda bulunmasıdır.

B 0114 mutfağının 70 cm. kadar altında, biri sandık mezar (B 9166), diğeri çöm
lek mezar (B 0149) tipinde olan ve içerdikleri buluntulara göre yine Ilk Tunç IV'e tarih
[erıen iki mezar açığa çıkarıldı (Çizim: 6). Ne var ki bu mezarlar B 0114 mutfağına göre
Ilk Tunç IV'ün daha önceki bir evresine aitti, çünkü tabakalaşmaya bakıldığında bunla
rın mutfak inşa edilmeden önce kazıldıkları anlaşılıyordu.

Paleoantropolog F. Blaizat'ya göre bir yaşından küçük bir bebeğe ve bir cenine
ait iskeletlerin yer aldığı çömlek mezarın çevresine, iç içe konmuş on iki minyatür kap
(bunların iki tanesi tüm olarak günümüze ulaşmıştır) yerleştirilmişti. Bu kaplardan bazı

larını (Çizim 9: 6) biçim bakımından Kurban III ve Hammam-et-Turkman VI-West'te (AI
gaze, 1990: pl. 97/X; Curvers, 1988: pl. 122/73) bulunan örneklerle karşılaştırmak

mümkündür. Yalnızca güney bölümü günümüze ulaşan sandık mezara ise, ölü arma
ğanı olarak üç minyatür kabın yanı sıra yuvarlak başlı bir tunç iğne (Çizim 9: 7) konmuş
tu. Bu iğnenin benzerleri arasında ilk akla gelenler Kurban III, Titriş Höyük, Oara Ou
zaq III, Amuk J, Halawa, Mumbaqa'da bulunan örneklerdir (Algaze, 1990: pl. 159/F,
161/A; Montera Fenollos ve Molina Martos, 1994: p. 194/1-2; Braidwood ve Braidwo
ad, 1960: pl. 351/4 ; Orthmann, 1989: Abb. 27/5-8 ; Rouault ve Rouault-Masetti, 1993:
208). B 0166 sandık mezarında, 5-9 yaşlarında bir çocuğa ait çok kötü durumda bir is
kelet bulunmuştur.

B açmasının kuzey kesiminde, B 0101'in hemen altında yassı taşlardan oluştu

rulmuş doğu-batı doğrultusunda uzanan bir döşeme (B 0142) açığa çıkarıldı. Döşeme

nin kuzeyinde (B 0144) ve güneyinde (B 0159) birer duvar yer almaktaydı. Gerek dö
şemenin, gerek duvarların batı ucu, bol miktarda Kurban IV türü çömlek parçaları içe
ren büyük bir çukur (B 0138) tarafından kesilmişti. Çukurda ele geçen buluntular ara
sında üç ayaklı kapların ve kazı bezekli silindir biçiminde kaidelerin (Çizim 10:..5-9, 13
15) sayısı oldukça fazlaydı. Bunların benzerleri arasında, şimdilik kabaca M.O. 2800
2000 yıllarına tarihleyebileceğimiz2 Kurban LV ya da Oara Ouzaq IV'te bulunan örnek
ler sayılabilir. Böylece bu çukurun tarihlemesi bize B 9142 döşemesi için bir terminus
ante quem vermekte ve döşemenin yapımını belki de Ilk Tunç I'e kadar geriletmek ge
rektiğine işaret etmektedir.

B .0138 çukurunun geniş boyutları ve içerdiği malzemenin bolluğu, Horum Hö
yük'teki Ilk Tunç II-III yerleşmesinin oldukça önemli olduğuna işaret etmektedir. Ne var
ki B açmasında henüz kesin olarak bu yerleşmeye ait olabilecek hiçbir yapı kalıntısına

rastlanmamıştır.

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

2 AIgaze tarafından (AIgaze, 1990 : 347-349) Kurban Höyük'ün ıV. evresi için öne sürülen tarihlerin (M.Ö. yakl. 2500
2250) doğruluğu hakkında bazı şüphelerimiz vardır (Marro, 1997 : 81, dn. 13).
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Buna karşılık, 1998 çalışmalarının sonuna doğru açmada ilk Tunç I'e (M.Ö. yakL
3000-2800) ait olabilecek yapı kalıntılarının izleri açığa çıkmaya başlamışsa da, bunla
rın kazısı henüz daha tamamlanmamıştır. Gerçekten de, günümüze son derece kötü du
rumda ulaşmış kerpiç duvar kalıntıları, sıvalı taban parçaları, belli bir çizgi üzerinde sı

ralanan direk delikleri, B açmasının kuzey ve güney kesimlerinde, B 0142 döşemesinin

ve 8 0149 ve B 0166 mezarlarının altında, birden çok yapım evresi bulunan yapıların

varlığına işaret etmektedir. B 0142 döşemesinin altındaki dolgularda (B 0167, B 0172)
bulunan çanak çömlek, özellikle şeviemesine ya da düşey saklı astarlı Kurban V türü
seramiklerin bolluğuyla (Çizim 10: 10-12), üçüncü binyıl başlarına işaret etmektedir.

Horum Höyük'te Tunç Çağının, özellikle de ilk Tunç LV evresinin iyi temsil edildi
ğini söyleyebiliriz. Ne var ki, komşu B açmasında 1996'da bulunan mezarlar göz önün
de tutulduğunda, F açmasında kesin olarak Orta/Son Tunç çağına tarihlenebilecek hiç
bir kalıntıya rastlanmamış olması şaşırtıcıdır. Bu durum belki de, ikinci binyıl tabakaları

nın Ortaçağ yapıları taratından tahrip edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Kaldı ki F
açmasırun üst dolgularında Ilk Tunç IV-Orta Tunç i seramik malzemesine rastlanmak
tadır. Ote yandan, B açmasının güney duvarının temizliği sırasında, Eski Babil Dönemi
ne tarihlenen kil üzerine bir silindir mühür baskısının (Resim: 2) elde edilmiş olması>,

Horum Höyük'te ikinci binyılın ilk çeyreğinde belli bir öneme sahip bir yerleşmenin bu
lunduğuna işaret etmektedir.

2.3. V-I\I. Binyillar
Bütün gayretimize rağmen D 0012 çukuruyla (Marro et al., 1997: 375 ; Marro et

al., 1998a: 357-359; Tibet et al., 1999: 225-227) ilişkili yerleşmeye ait mimari kalıntıla

rı ne yazık ki 1998'de de bulamadık. Her ne kadar çukurun dolgusu içinde rastlanan en
eski buluntular altıncı binyıl sonlarına kadar gidiyorsa da (Geç Halaf), yerleşmenin ken
disinin beşinci binyıl sonu ile dördüncü binyıl başına ait olduğunu varsaymak pek yan
lış olmayacaktır. Söz konusu yerleşmenin mimari kalıntılarını açığa çıkarmak amacıyla

iki yeni açmada (H ve i açmaları) çalışmalara başlandı. Ne var ki, H açmasında kalın

bir döküntü yığınının altında Ortaçağa ait kalıntılar ortaya çıkarken (yukarıda § 2.1 'e
bkz.), i açmasında da hedeflenen amaca ulaşmak mümkün olmadı. Burada höyüğün

üst kesimlerinden akmış kalın bir kollüvyon yığınının altında, son derece aşınmış du
rumda bazı arkeolojik tabakalara rastlandı. In situ olarak açığa çıkarılan yegane kalıntı,

Amuk F evresine ait çömlek kırıklarından oluşturulmuş 360,75 m. kotunda yer alan bir
taban parçasıydı. C. Kuzucuoğlu tarafından bölgede yürütülen jeomorfolojik araştırma

ların sonuçlarına göre, Horum Höyük'te V-IV binyıla ve Halaf Dönemine ait in situ ka
lıntılara rastlama olasılığı son derece düşük görünmektedir. Horum Höyük'teki D ve i
açmalarının kuzey kesitlerinin ve Tilmusa Höyük'ünde Fırat'ın yol açtığı doğal yarmanın
incelenmesiyle, vadinin Holosen başından bu yana uğramış olduğu değişimlerin bir şe

masını oluşturmak mümkün oldu. Buna göre Fırat yatağının henüz tam olarak belirle
nemeyen bir dönemde batıya doğru yer değiştirmesi sonucunda, Horum Höyük'teki
üçüncü binyıl öncesine ait arkeolojik dolguların büyük ölçüde sürüklenip götürülmüş ol
duğu anlaşıldı. Tilbeş ve Tilmusa arasında ve az da olsa Horum Höyük'te izine rastla
nan bir paleosol'un incelemesinden yola çıkan C. Kuzucuoğlu, söz konusu tahribin yak
laşık 1,50 m. kalınlığındaki bir tabakayı kapsadığını varsaymaktadır. Bu durumda Ho
rum Höyük'te V-IV binyıllardan ancak ırmağın aşındırmasına karşı direnç gösteren D
0012 çukuru gibi yeterince derine inen öğelerin günümüze ulaşabilmiş olduğunu dü
şünmek yanlış olmayacaktır. Aynı şemaya dayanılarak, D 0012 çukurunun 1,50 m.lik
üst bölümünün günümüze ulaşmadığı varsayılabilir (zaten D açmasının kuzey duvarın

daki kesitte, çukurun üst bölümünün yok olduğu açık biçimde görülmektedir).
D 0012'de 1998'de sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda, şimdiye kadar "çu

kur" olarak adlandırdığımız bu öğenin aslında bir kuyu olduğu anlaşıldı. 6 m. derinliğe
inilmesine rağmen henüz daha kuyunun dibine ulaşılamadı. Göçme tehlikesi nedeniy-

3 Mühür baskısını fotoğraflarından inceleyip tarihlemesini yapan Prof. Dr. Önhan Tunca'ya teşekkür ederiz (Tunca,
1999).

171



le durdurmak zorunda kaldığımız kuyunun dibindeki çalışmalara koşut olarak, kuyu dol
gusunun açma duvarı içinde kalan batı yarısında ince tabaka kazısına başlandı. Bu ça
lışmanın amacı, dolgunun çeşitli evrelerine denk düşen tabakalardaki malzemeyi birbi
rinden ayırarak, olası bir değişim sürecini saptayabilmekti. Ele geçen buluntular üzerin
de yapılan ilk incelemeler henüz belirleyici bir farklılaşma ortaya koymadı.

Kuyu dolgusunda 1998'de ele geçirilen buluntular geçen yıllardakindenpek fark
lı değildi. Seramik malzeme yine bol miktarda Amuk D-F ve daha az sayıda Geç Halaf
parçalarından oluşuyordu (Çizim: 11). Hayvan kemikleri üzerinde Paleozoolog L. Bar
tosiewicz tarafından başlatılan araştırma, bunların çoğunluğunun evcil hayvanlara ait
olduğunu ortaya koydu. Ancak, karaca ve aurochs gibi yabanıl hayvanların varlığı da
tespit edildi. Çakmaktaşı malzeme (çekirdek, alet ve yongalar) geçen yıllarda olduğu gi
bi oldukça bol miktardaydı. Bu yıl ele geçirilen buluntular arasında iki damga mühür dik
kati çekmektedir. Bunlardan geyik türü bir hayvanın kemiğinden yapılmış olan (L. Bar
tosiewicz) bir tanesi "gable-stamp" tipindedir (Braidwood ve Braidwood, 1960: 253, dn.
25; 487) ve üzerinde oldukça iyi bir işçilik ortaya koyan bir geyik ya da yaban keçisi be
timi yer alır (Çizim: 11-9; Resim: 3). Taştan olan diğerinin ise delikli küçük bir tutamağı

vardır ve Amuk Ovası'ndakiTel Kurdu'da bulunan, E evresine tarihlenen (Braidwood ve
Braidwood, 1960: pl. 167/3-4) bir örnektekine benzer bir motif taşır (Çizim 11: 10;
Resim: 4). Bu arada kemik mühre şaşırtıcı biçimde benzeyen bir örneğin, Aksaray ya
kınlarındaki Güvercin Kayası'nda 1998 kazılarında bulunmuş olduğunu belirtmek gere
kir (Sevii Gülçur, sözlü bilgi). Güvercin Kayası mühründe de, tıpkı Horum Höyük örne
ğinde olduğu gibi geyik ya da yaban keçisi türü bir hayvanın betisi, ne olduğu tam ola
rak anlaşılmayan baş aşağı V şeklinde bir işaretle birlikte yer almaktadır. Ancak Güver
cin Kayası mührü, Horum Höyük'tekinin aksine bir "qable-starnp" değildir, çünkü sırtı

köşeli olmak yerine yarım silindir şeklinde yuvarlatılmıştır. Ikonografik açıdan her iki
mührü de Teli Cüdeyde ve Tarsus'ta bulunan (Braidwood ve Braidwood, 1960: pl. 19117;
Goldmann, 1956: Fig. 392/1) ve "Geç Kalkolitik" Döneme tarihlenen (von Wickede,
1990: Abb. 575-585) örneklere yaklaştırmak mümkündür.

2.4. Kafirdağı

1997'de Horum Höyük çevresinde gerçekleştirilen jeomorfolojik araştırma gezi
lerinden birinde, Horum Höyük'ün kuşuçumu 2 km. batısında, bugünkü Toydemir Kö
yü'nün hemen kuzeyinde yer alan Kafirdağı mevkiine uğranmış ve yüzeyde görülen bol
miktarda çakmaktaşı malzemeye dayanılarakburada muhtemelen tarihöncesi döneme
ait bir atölye ya da yerleşmenin bulunabileceği tahmin edilmişti. 1998'de Horum Hö
yük ekibinden Jeomorfolog C. Kuzucuoğlu ve yontma taş endüstrileri uzmanı L. Bour
guignon tarafından burada bir yüzeyaraştırması gerçekleştirildi.

Kafirdağı, bugünkü Fırat seviyesine göre yaklaşık 150 m. yükseklikte, Fırat'ın sağ

yakasında, sileks yumrulu kireçtaşı kütlelerinin görüldüğü iki tepenin arasında hafif me
yilli bir arazide yer almaktadır. Doğudaki Sarnıç Tepe 556 m., batı-kuzeybatıdaki Acem
Dağ 722 m. rakımlıdır. Arazi kireçtaşı kökenli bir kille kaplıdır. Kil örtü iki ana katmandan
oluşmaktadır. Sel yataklarının kesitlerinde iyi izlenen alt katman oldukça sertleşmiştir

ve içerdiği demir oksitleri nedeniyle kırmızı bir renk aımıştır. Katmanın içerisinde yontul
muş çakmaktaşlarının varlığı saptanmıştır. Bunun üzerinde, doğal yumrular ya da insan
eliyle biçimlendirilmiş parçalar halinde çakmaktaşı içeren, daha yumuşak ve daha be
lirgin kırmızı renkte ikinci bir kil katmanı görülmektedir. Iki katmaniı kil örtünün kalınlığı,

özellikle çukurda kalan kesimlerde 3 ila 5 m. arasında değişmekte, yamaçlarda ise çok
daha azalmaktadır. Arazinin bugünkü topografik görünümünü çok eski bir dönemde,
muhtemelen Pliyosen'de almış olduğu söylenebilir.

1998 yılında yapılan arkeolojik gözlemler, gerek buluntuların zen,ginliği ve çeşit

liliği, gerek yayıldığı alanın genişliği (yaklaşık 10 ha) göz önünde tutuldugunda, Kafirda
ğı'nda önemli bir tarihöncesi merkezin bulunduğunu ortaya koymuştur. Çakmaktaşının

gereç olarak bol miktarda bulunduğu Katirdağı, olasılıkla kesintisiz bir biçimde Alt Pa
leolitikten Ust Paleolitik başlarına kadar etkin olmuştur. Alt Paleolitik çok sayıda Aşöle

en iki vurma yüzeyliyle temsil edilmektedir. Bunların ortaya koyduğu teknolojik ve tipo-
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lojik farklılıklar, Kafirdağı'nda Levant Alt Paleolitikinin birkaç evresinin bulunduğunu

gösterir. Orta Paleolitik en iyi temsil edilen dönemdir. Kafirdağı'nda Levallois yontma
tekniğinin üretim zincirinin çeşitli aşamalarına ait buluntuların yanı sıja farklı Levallois
yöntemlerini temsil eden parçalar da ele geçirilmiştir. Buna' karşılık Ust Paleolitik dilgi
çıkarma yöntemleri çok daha az temsil edilir.

3. SONUÇ
1998 çalışmaları, höyükteki özellikle Tunç çağı ve Kalkolitik Dönem tabakaları

nın anlaşılmasını sağlayan sonuçlar vermiştir. 1999 çalışmaları, höyüğün kuzey ve ba
tı eteğinde yapılması planlanan kontrol sondajlarının dışında şu noktalar üzerinde yo
ğunlaşacaktır:

- Ortaçağ-Roma tabakalarının altında B açmasında olduğu gibi bir Orta/Son Tunç
tabakasının bulunup bulunmadığını anlamak amacıyla A açmasındaki çalışmalara tek
rar başlanacaktır.

- B, i ve G açmalarındaki tabakalaşma arasında ilişki kurmak amacıyla B açma
sındaki stratigrafik sondaja devam edilecektir.

- D 0012 kuyusunun içindeki dolguda ince tabaka kazısı sürdürülecektir.
- B ve F açmalarında ortaya çıkan üçüncü binyıı sonu yapılarının mümkün oldu-

ğunca geniş bir alanda açılabilmesi için F açmasının güney ve batısında iki yeni açma
açılması düşünülmektedir.
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BULUNTU BETiMLEMELERi

Çizim 7
1. F 0076: Gri kahverengi el yapımı mal; kum katkılı; yatay şeritler (dışta) ve birbirini kesen düzensiz yatay

ve düşey şeklinde (içte) açkı bezekıt

2. F 0096: Devetüyü çark yapımı mal; kum katkılı; aralıklı yatay şeritler şeklinde açkı bezekü,
3. F 0061: Açık kahverengi çark yapımı mal; kum katkılı; krem rengi astar (?).

4. F 0042: Devetüyü çark yapımı mal; kum katkılı.

5. F 0115: Açık pembe çark yapımı mal; kum katkılı ; krem rengi astarlı.

6. F 0115: Pembemsi kahverengi çark yapımı mal; kum katkılı.

7. F 0059: Açık kahverengi çark yapımı mal; kum katkılı; kızıl kahverengi astarlı.

8. F 0076: Açık kahverengi (dışta) ve gri (içte) çark yapımı mal; kum katkılı; yatay şeritler (dışta) ve birbirini
kesen yatay ve düşey şeritler (içte) şeklinde açkı bezekli.

9 F 0115: Gri kahverengi el yapımı (?) mal; kum katkılı; düzensiz şeritler şeklinde açkı bezekli.
10. F 0088: Tunç okucu; yüks. = 7,4 cm.

Çizim 8
1. F 0059: Yeşilimtrak gri çark yapımı ma! ; kum katkılı; içte ve dışta içiçe koşut şeritler şeklinde açkı beze k

IL

2. F 0096: Pembemsi kahverengi çark yapımı mal; kum katkılı; açık kahverengi astar!ı ; hafif açkılı.

. 3. F 0097: Gri kahverengi çark yapımı mal; kum katkılı; koşut şeritler şeklinde açkı bezekli.

4. F 0066: Krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı.

5. F 0063: Açık kahverengi çark yapımı mal; kum katkılı; krem astarlı.

Çizim9
1. B 01166/1: Kızıl kahveren,9.i çark yapımı mal; kum katkılı; spiral oluşturan şerit şeklinde açkı bezekli; ağız

kenarında iki ip deligL

2. B 0166/2: Gri kahverengi çark yapımı mal; kum katkılı; içte spiral oluşturan şerit şeklinde açkı bezekli;
dışta ince yivlL

3. B 0149/6: Pembemsi kahverengi çark yapımı mal; kum katkılı; yatay şeritler şeklinde açkı bezekli
4. B 0149/2: Pembemsi kahverengi çark yapımı mal; kum katkılı.

5. B 0149/4: Bej rengi çark yapımı mal; kum katkılı; spiral oluşturan şerit şeklinde açkı bezekli
6. B 0149/3: Açık kahverengi çark yapımı mal; kum katkılı; aralıklı yatay şeritler şeklinde açkı bezekli.

7. B 0166: Yarımküre biçiminde başlı, yatay yuvarlak delikli tunç iğne; yüks. =9,8 cm.

8. B 0135: Yarımküre biçiminde başlı, yatay oval delikli tunç iğne; yüks. = 6,9 cm.

Çizim 10
1. B 0138: Bej rengi çark yapımı mal; ince saman katkılı.

2. B 0138: Bej rengi çark yapımı mal; ince saman katkılı.

3. B 0172: Krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı.

4. B 0172: Pembemsi kahverengi çark yapımı mal; kum katkı!ı.
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5. B 0138: Üç ayaklı kap parçası; portakal rengi el yapımı mal; kum katkılı (?)"; dışta açık kahverengi astar-
Iı (?).

6. B 0138: Üç ayaklı kaba ait ayak; portakal rengi el yapımı mal; kum katkılı.

7. B 0138: Üç ayaklı kaba ait ayak; krem rengi el yapımı mal; kum katkılı.

8. B 0138: Üç ayaklı kaba ait ayak; açık kahverengi el yapımı mal; kum katkılı.

9. B 0138: Üç ayaklı kaba ait ayak; krem rengi el yapımı mal; ince saman katkılı.

10. B 0172: Krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; krem rengi saklı astarlı.

11. B 0172: Krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; pembemsi krem rengi saklı astarlı.

12. B 0172: Krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; krem rengi saklı astarlı.

13. B 0138: Silindir biçiminde kaide parçası; krem rengi çark yapımı (?) mal; ince saman katkılı; kazı be
zekli.

14. B 0138: Silindir biçiminde kaide parçası; krem rengi çark yapımı (?) mal; ince saman katkılı; kazı be
zekli.

15. B 0138: Silindir biçiminde kaide parçası; krem rengi çark yapımı (?) mal; ince saman katkılı; kazı be
zekii.

Çizim 11
1. 00012: Krem zemin üzerine koyu kahverengi boyalı el yapımı (?) mal; kumkatkılı.

2. D 0012: Krem zemin üzerine koyu kahverengi boyalı el yapımı (?) mal; kum katkılı.

3. 00012: Krem zemin üzerine koyu kahverengi boyalı el yapımı (?) mal; saman katkılı.

4. D 0012: Gri siyah el yapımı mal; kum katkılı.

5. D 0012: Kızıl kahverengi el yapımı mal; karışık katkılı.

6. D 0012: Açık kahverengi el yapımı mal; karışık katkılı.

7. D 0012: Gri zemin üzerine koyu kahverengi boyalı (yanık izi ?) el yapımı mal; kum katkılı; donuk açkılı.

8. 00012: Krem zemin üzerine koyu kahverengi boyalı el yapımı (?) mal; kum katkılı; donuk açkılı.

9. D 0012: Kemik damga mühür; üçgen kesitli; 3,1 x 3 x 0,7 cm. tüm yüzeyler iyi açkılanmış; alt yüzde hay
van betisi kazınmış; uzun eksen boyunca açılmış yuvarlak kesitli ip deliği.

10. D 0012: Yer yer yeşile çalan gri renkte taş damga mühür; tüm yüzeyler açkılanmış ; dört adet düzgün
yuvarlak delik bulunan alt yüze geometrik motifler kazınmış; yuvarlak ip delikli, dikdörtgen prizma bi
çiminde tutamak.
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Çizim 1: Horum Höyük. Topografik harita (P.
Lebouteiller, G. Zark ve J.-F. Bernard)
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Çizim 2: Horum Höyük. Fırat kıyısında su altındaki kalın
tılar (J.-F. Bernard)
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Çizim 3: Horum Höyük. F Açması. Ortaçağ yapı katı (G. Zark ve J.-F. Bernard)

Çizim 4: Horum Höyük. F Açması. ilk Tunç iV yapı katı Geç evre (G. Zark
ve J.-F. Bernard)
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Çizim 5: Horum Höyük. F Açması. Ilk Tunç LV yapı katı Erken Evre (G. Zark ve
J.-F. Bernard)

~=::::i__..2m

Çizim 6: Horum Höyük. B Açması. Ilk Tunç çağı yapı katları ve Ortaçağ istinat duvarı
(G. Zark ve J.-F. Bernard)
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Çizim 7: ilk Tunç LV buluntuları (F.Aksaç ve A. Özkan)
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Çizim 8: Ilk Tunç LV buluntuları (F.Aksaç ve A. Özkan)
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Çizim 9: Ilk Tunç iV buluntuları (F.Aksaç ve A. Özkan)
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Çizim 10: Ilk Tunç III-II buluntuları (F.Aksaç ve A. Özkan)
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Çizim 11: Kalkolitik Çağ buluntuları(F.Aksaç ve A. Özkan)
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Resim 1: Horum Höyük. F Açması.

Kuzeyden genel görünüş
(C. Marro)

Resim 2: Horum Höyük. Kil üzerine silindir
mühür baskısı (A. Tibet)

Resim 3: Horum Höyük. D 0012'de ele
geçirilen kemik damga mühür

Resim 4: Horum Höyük. D 0012'de ele geçirien
taş damga mühür
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1998 TELL KURDU KAZISI

As/ıhan YENER*

Oriental Institute'un Hatay-Amik Ovası bölge projesinde yeni bir atılım yapıldı.

Teli Kurdu kazısı, bu düzlükteki 237 kazı alanından biridir. Erken ve Orta Kalkolitik Ça
ğa (M.O. 6-5 bin yıllan) ait olan 17 hektarlık bu kazı alanı, Türkiye'nin en güney ucun
da bulunan Hatay Ili'ndeki eski Amik Gölü'nün güneydoğu kenarında bulunmaktadır.

Büyüklüğü, bulunduğu bölge ve ait olduğu zaman (Amuq Phase C-E evreleri) itibarıyla

önemli Mezopotamya kontağının olduğu Obeyd Döneminde, erken kentleşme atılımla

r! ve Anadolu'daki toplumsal ve ekonomik gelişmelerin ortaya çıkmasını anlamak açı

sından bazı önemli sonuçlara işaret etmektedir. Başlangıçta içinde Robert Braidwo
od'un da bulunduğu Chicago Universitesi, Oriental Institute ekibi tarafından, 1938'deki
iki haftalık kısa bir sezonda yapılan kazılardan sonra, geçen yıl tam kapsamlı kazılara

25 kişilik, gene Chicago-Mustafa Kemal Universitesi'nden oluşan bir ekiple bırakılan

yerden yeniden başlanmıştır. Kazılar 22 Ağustos-12 Ekim 1998 arası K. Aslıhan Yener
başkanlığı altında yapılmıştır. Bu kazılar 1995'te jeoarkeolojik ve arkeolojik yüzey araş

tırmalarının bir parçası olarak görülmelidir. 1998'de Oriental Institute'tan oluşan ekip
Amik Ovası'nda arkeolojik ve jeoarkeolojik ölçümlere devam etti.

Teli Kurdu Kazısı

1998'de Total Station EDM teodolit ile yapılan Teli Kurdu'nun topografik haritala
rı, 1938' den beri höyükte neler olduğu konusunda çözümler sunmuştur. Pamuk tarla
larını genişletmek için tepenin doğu tarafından buldozerler ile taşınan topraktan başka,

tepenin seviyesi iki metre kadar azaltılmış. Daha kötüsü, eski haritalardan anlaşıldığı

gibi, kadastra noktası da yerinden oynatılmış. Bunun sonucu olarak, 1938 açmalarının

(Trenches I-III) yerlerini tespit etmek çok zor olmuştur. Ayrıca, Teli Kurdu'nun konumu
konusunda, yakın höyüklerden elde edilen bilgiler yardımcı olmuştur. Kazı yerinden 2
km. uzakta olan Teli Imar, 24 hektarlık bir alana yayılmıştır ve içinde Teli Kurdu'nun geç
dönemleriyle yaklaşık aynı zamanlarda yaşandığı ve iskana orada devam edildiği sa
nılmaktadır (Amuq Phases F-G evreleri). Jeoarkeolojik çalışmalara göre, eski Afrin ır

mağı yatağının Teli Kurdu ve Imar arasında bir yerde olduğu sanılmaktadır. Böylece,
her iki yerleşim yerinde Afrin ırmağı'nın karşı kıyısında kısa bir süre için yaklaşık 48
hektarlık bir alanı kapsayan ikiz şehir oluşmaktadır.

Teli Kurdu'nun kuzey ve güney sektörlerinde birbirine bir bel ile bağlı iki tepecik
ten oluşan değişik ölçü/erde on açma kazılmıştır (Çizim: 1). 2. açma höyüğün doğu
ucunda 100 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Bu açma 1996'daki test çukuruna
bitişik olacak bir şekilde kazıldı ve bir dizi güvercin yuvası gibi (ceii plan) piseden am
barcıkların bulunmasına yol açtı (Çizim: 2). Bu depocuklar 1996'daki test çukurunda
bulunan kilolarca yanmış tahııları bir kontekst içine yerleştirdi. Bunun hemen altında,

Dr. K.Aslıhan YENER, The University of Chicago, The Oriental Institute, 1155 East 58th Street Chicago, lllinois
60637 USA
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ancak kısmi olarak .çı.çığa çıkarılan yaklaşık 7 metre çapında büyük bir dairesel (tholos)
bina ortaya çıktı. Uçgen şeklinde iç destekli duvarlar, pise ile inşa edilmiştir. Genellik
le buna benzer dairesel binalar (thalai), Halaf Dönemi ile ilişkilidir, fakat zeminden Çı

karılan çömlekler Amuq Phase E evresindeki Obeyd gelenekleri ile bir yakınlaşmayı

gösterdi (Çizim: 3). Binanın içindeki malzemenin incelenmesi yeni başlamıştır, ancak
bir buluntu göze çarpmaktadır. Kahve tanesi gözlü Obeyd stili heykelcik parçaları

1996'da da bulunanlarla eşleşmiştir (Çizim: 9).
Dozer hasarı üst toprağın alınması nedeniyle daha erken evreye tarihlenen 1, 6

ve 9. açmalar tepenin güney zirvesinde 225 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. YÜ
zeyin hemen altında çok adalı büyük bir bina ortaya çıkmıştır (Resim: 1; Çizim: 4).
Muhtemelen kamu binası olan bu yapı, uzun ve dar ızgara gibi olan depo odaları, doğ

rusal koridor ve ek odaları yandan desteklemektedir. Baklava şeklinde düzenlenmiş

kamış ve sıkıştırılmış çamurdan yapılmış platform/teras, binanın batı tarafına bitişik

açık bir alan sağlamaktadır. Kirişler gibi yanlamasına yatırılmış dalgalı kamış yatakla
rının merak uyandırıcı ve anlaşılması zor olan mimarı üslubu, depo odalarının temeli
ni kısmı olarak kaplayacak şekilde bulunmuştur. Buna benzer bir mimari Güney Mezo
potamya'da Teli Oueilli kamu binalarının zemininde de görülür. Buluntular arasında piş

miş topraktan jeometrik tokenler, damga mühürler, çamurdan çuval etiketleri ve ip iz
leri belirgin bul/alar, binanın kamu yönetim ile ilgili bir fonksiyonu olduğu izlenimini ver
mektedir (Çizim: 8, 9). Koyu açkılı perdahiı seramik (dark faced burnished wares) ve
boyalı seramiklerin zarif örnekleri Halat-Obeyd'e geçiş dönemine (Amuq Phases D-E
safhası) işaret eder (Çizim: 5).

1938 yılında, Trench iV, Teli Kurdu'nun kuzey kısmında Obeyd Amuq Phase E
(evresi) ve hemen altında Halaf Dönemi (Amuq Phase C evresi) bulunmuştu. Bu yıl 3,
4, 5, 7, 8, 10 numaralı açmalar, 335 metrekarelik bir alanı ortaya çıkarmıştır. Bu
çalışmalarda yerel halkın geçen yıllarda bildirdiği Obeyd mezarlığı olan ve Halaf Döne
mi mimarı kalıntılar amaçlandı. Obeyd mezarların içinde ölüler hoker şeklinde qörnül
rnüş ve in situ Amuq Phase E seramik hediyeler bulunmuştur (Çizim: 6a, 6b). Mezar
lar daha erken evreye ait olan yanmış pise parçaları ve yanmış tahıl dolu büyük bir çöp
çukurunu kesmiştir. Çöp çukurunun içinden masa büyüklüğünde yayın balığına ait iri
krlçıklar, yavru fil femuru, arslan, equid ve diğer hayvan.. kemikleri ve yaklaşık Amuq
Phase D evresine tarihlenen seramik parçaları bulundu. On faunal analizleri bize Kur
du' nun o dönemki subsistence hakkında, % 30'luk üç çeşit besin olduğunu işaret et
mekte (evcil koyun/keçi, domuz, sığır ve gerisi de yabani hayvanlardır). 7. çukur için
de çok adalı mimarı bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu binanın evresinden sonra mezar
olarak kullanılmıştır. Bununla ilgili seramik parçalar ise Halaf Dönemi Amuq Phases C
D safhalarına benzemektedir (Çizim: 7, 2b).

Lew Somer'in yönetimi altındaki manyetik alan gradiometerin kullanıldığı maq
netometre, tepenin kuzey, güney ve doğusundaki geniş alanları taradı. Yanmış bölge
leri saptayarak, sonuçlar kuzey tepeciğindeki 20 metre uzunluğunda Mezopotamya ti
pi üç kanatlı (tripartite) olası büyük bir binanın tanımlanması açısından daha da önem
kazandı. Buna ek olarak, önceki yüzeyaraştırmalarında, seramik fırınlarının yerini gös
teren camlaşmış fırın izleri de bulundu. Bu buluntunun iki büyük yuvarlak yapısı man
yetik anomali olarak belirlendi. Bu iki yapı 1999'daki kazılarda hedef olarak alınacak.

Küçük Buluntular
Kurdu'nun değişik açmalarında bulunan çok çeşitli cilalı taşlar, bakır ve demir

cevherleri ve metal eşyalar gibi prestij ağırlıklı kalıntılar bize ticaret ve teknolojik işlev

ler konularında ipuçları vermektedir. Amanos Dağları'ndaki bakır ve altın maden ocak
ları bunlara ışık tutacaktır. Diğer buluntırlar arasında boncuklar, taş damga mühürler,
seramik üzerine basılmış damga mühürleri, deniz kabukları, sapan taşları, tokenler, taş

askılar. pişmiş topraktan hayvan figürinleri, üretim sistemler (ev, atölye, endüstri) ta
nımlamaya yol açacaktır (Çizim: 8, 9).
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Uzun süredir geniş çapta araştırma yapılmamış olan bu yörede, Amik Ovası böl
ge projesinin araştırma potensiyeli yüksektir. Ileriki yıllarda çeşitli varsayımlar incelene
cektir. Orneğin, Amik Ovası' nın Geç Tunç Çağında adı olan Mukiş' in, Hitit imparator
luğu'na bağlanması gibi, çeşitli dönemlerin ekonomik ve politik güç ilişkileri, teknolojik
atılımlar, şehirleşme üzerine; Akeramik ve Neolitik dönemlerdeki hayvan ve bitkilerin
evcilleştirilmesi üzerine yeni hipotezler oluşturup, bu bölgede test edilecektir, Bunların

gerçekleştirilmesi açısından, Oriental Institute, Antakya'daki Mustafa Kemal Universite
si ile beraber laboratuvarı i kazı evi, yatakhane ve öteki kazı binalarını inşa edecektir.

Teşekkür/er

1998 Amik Ovası Bölgesel Proje sezonu Türkiye Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü'nün himayesinde gerçekleştirildi. Ankara'da Genel Müdür Veki
li Sn. Kenan Yurttagül' ün cömert yardımlarını aldık. Bakanlık Antalya Müzesi'nden Sn.
Mehmet Erdem tarafından temsil edildi ve yardımını hiç esirgemedi. 1998 kazı ekibini
Aslıhan Yener, Chris Edens, Abbas Alizade, Jesse Casana, Benjamin Diebold, Bakiye
Yükmen, Hatice Pamir, ve Kubra Ensert oluşturdu. Yüzeyaraştırması ekibi Tim Harri
son, Tony Wilkinson, Shin Ichiyama, Jan Verstraete, Simrit Dhesi ve Hatice Pamir'den
oluştu. Aslı Tütüncü ve Yavuz Ozdemir Bakanlık temsilciliğini üstlendiler. Brenda Crad
dock ve Tülin Arslanoğlu çizimleri, Paul Zimmerman da topografik ölçümleri ve Lew So
mers magnetometre ölçümlerini gerçekleştirdi. Heidi Ekstrom bitki, Missy Loyet ve Da
vid Reese hayvan kemikleri ölçümlerinden sorumluydu. Tania Collas ve Cap Sease
konservatör olarak görev yaptı. Kazılar National Geographic Society, University of Chi
cago, the Oriental Institute, Kress Foundation ve çeşitli özel kişilerin bağışları ile ger
çekleştirildi. Antakya Arkeoloji Müzesi Müdürü ve çalışanlarından Hüseyin Dinçer, Fa
ruk Kılınç, MuratSüslü, Aslı Tütüncü'ye teşekkurlerirnizisunanz. Ayrıca yardımları için
Mustafa Kemal Universitesi Rektörü Profesör Dr. Haluk Ipek, Rektör Yardımcısı Profe
sör Dr. Miktat Doğanlar ve Dekan Profesör Dr. Berna Alpagut'a minnettarız. Hatay
Valisi Gökhan Aydıner, Hasan Eliaçık ve Reyhanlı Kaymakamı Mehmet Nuh Hamurcu
bizden yardımlarını hiç esirgemediler. Kalacak yer olarak MKU çiftliği lojistik yardım ile
birlikte sağlanarak, ekibin iki aylık çalışması süresince rahat etmesi sağlandı. Candan
teşekkür ederiz.
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Çizim 1: 1998 Teli Kurdu topografik harita (Paul
Zimmerman)
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Çizim 2a: Teli Kurdu, Trench 2 mimarı plan (Brenda Craddoek, Peggy Sanders)
Çizim 2b: Teli Kurdu, Trench 7 mimarı plan (Brenda Craddoek, Peggy Sanders)
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Çizim 3: Teli Kurdu, Trench 2 seramik -- black paint on buff: 1, 2, 8-9; red on buff: 5;
black and red on buff: 3, 4, 6, 7; plain buff: 10; dark faced burnished: 11
(Eleanor Barbanes)

Resim 1: Trench 1, 6, 9 (Foto: Tuğrul Çakar)
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Çizim 4: Teli Kurdu, Trench 116/9 mimarı plan (Brenda Craddaek, Peggy
Sanders)
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Çizim 5: Teli Kurdu, Trench 1/6/9 seramik -- black paint on
buff: 1, 3, 4, 10, 12-16; black on gray-buff slip: 2,
6, red and black paint on buff: 9, 11; 'new co
oking pot ware:' 7 (with greenish buff sllp), 17,
18; dark faced burnished ware: 5, 8, 19 (Eleanor
Barbanes)
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+ +

Çizim 6a: Teli Kurdu Trench 4 mezar (Brenda
Craddock

Çizim 6b:Tell Kurdu, Trench 4 seramik -- black
paint on buff, mezar buluntusu: 1-5;
black paint on buff: 8, 10; black and
red paint on buff: 6; black paint on
red: 7; dark faced burnished: 9
(Eleanor Barbanes)
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Çizim 7: Teli Kurdu, diğer seramikler -- Tr. 3, black paint on cream-buff slip; Tr. 5,
black paint on yellowish buff slip: 7; Tr. 7, red paint on pale red: 4; red
and brown paint on cream buff slip: 5; black on cream buff slip: 6
(Eleanor Barbanes)
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Çizim8: Teli Kurdu küçük buluntular: damga mühür: 1-4;
ip izli etiketler: 5, 7-9; pişmiş toprak token ve diğer

nesneler: 6, 10, 12-13; mühür baskd- seramik: 11
(Brenda Craddaek)
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Çizim9: Teli Kurdu küçük buluntular: pişmiş toprak
insan figürini: 1; pişmiş toprak hayvan figü
rini: 3; taştan sapan taş': 2; toprak sapantaş

': 4; taş plaket: 6; taş çömlekler: 5, 8; obsidi
yen çömlek kulpu: 12; taş ask« 9; taş maee
head: 10-11 (Brenda Craddaek)
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1998 EXCAVATIONS AT KiNET HÖVÜK
(VEşil-OÖRTVOl, HATAV)

Marie-Henriette GATES*

Bilkent University's seventh campaign (12.06-6.08.1998) at the coastal
Mediterranean site of Kinet Höyük in the northern Hatay, engaged 31 team members
in fieldwork and finds analysis, including archaeobotany, archaezoology, and geomor
pholoqy". Thanks to their efforts and generous financial support, the season achieved
for the first time all of its intended goals. These included the inauguration of a new
exeavation house, donated by Bilkent on property belonging to Mustafa Kemal Univer
sity (Antakya) in a cooperative agreement between the two institutions''.

Aims and Results of the 1998 Season
The 1998 excavations expanded or supplemented six phases from previous sea

sons: The Late Bronze (Phase IV) and Early IronAge (Phase iii: 3) on the mound's west
slope; Middle and earliest Late Iran Age levels (Phases III: 2-1) on the east slope; the
burnt Middle Bronze building (Phase V) on the east terrace; and Kinet's last occupation
-- the medieval settlement (Phase i) on top of the mound. To these ends, eight opera
tions were continued, reactivated or newly opened, for a total area of 630 m2 (Plan: 1).

Middle BronzelPhase V opera tion, east terreces
The 1998 east terrace excavations focussed on 10 x 10 m. ÜP. K2, where

medieval and Hellenistic intrusions made recovery of underlying remains a slow and
difficult process. Nonetheless, it soan became elear that the burnt MB complex con
sists of a single structure covering the 200 m2 area of all three trenches, and extend
ing beyand their limits. An unexpected development was the discovery that the floor
level eleared in '95 ÜP. K represented alater phase in the building's use: an earlier floor
was found to be similarly burnt, its contents alsa in situ, with building collapse sepa-

Doç. Dr. Marie-Henriette GATES. Bilkent University, iBEF (Archaeology and History of Art). 06533 Bilkent
AnkararrÜRKiYE
1998 Kinet staff, affiliated with Bilkent University unless specified: M.-H. Gates, director; S. Redford (Georgetown),
project associate for the medieval period. Archaeobotany: D. Samuel, M. Nesbitt (Ins!. of Archaeology/London);
archaeozoology: S. lkrarn (American University/Cairo); conservation: F. Cole, with E. Koyunoğlu. Architectural plan
ning: M. Özkar (M.I.1.); drafting: E. Koparal (Ege Ü.), N. Yılmaz; photography: 1. Çakar, M.-H. Gates, J. Driessen
(Leuven); fieldiab supervisor: R. Schneider. Geomorphology: 1. Beach (Georgetown), with S. al-Saifi and S. Kaiser
(Georgetown). Site supervisors and their assistants are listed with their operations.

2 it is a pleasure to thank the institutions and individuals who assisted the 1998 season: the Turkish Ministry of Culture's
General Directorate of Monuments and Museums, and its official representative Bn. Azize Yener (Antalya Museum);
the Hatay Museum, Antakya; provinciai and local officials, especially the Dörtyol municipality; Mustafa Kemal
University (Antakya), and Vice-Rector Pr. Dr. Miktat Doğanlar; and the Delta Petroleum Company, Delta Natl-BP, and
terminal manager Bay Muzaffer Payas. Financial support was generously provided by Bilkent and Georgetown
Universities, the Institute for Aegean Prehistory, Friends of ARIT/istanbul, the Tarbeli Family Foundation, the Van
Berchem Foundation (for the medieval excavatlons), and several private donors.

3 Supervisor: Ç. Karabulut, with C. Bodet, i. Gates (Bryn Mawr College).
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rating the two by as much as 1 m. Reuse of the building would coincide with walI
repairs and the addition of narrow room partitions, as noted in 1995 but not understood
at that time. This earlier floor was reached only in the current plan's southeastern room,
and even here was not completely uncovered by the end of the season.

The newly excavated section of the complex doubled its plan from 5 to 10
rooms, separated into an eastern and western series kitchen by a substantial but par
tially-preserved wall (60-106) running north-south the entire 10-m length of the trench
and into its north balk (Plan: 2). The eastern Wing consisted of two rooms on either side
of a well-preserved mudbrick compartment (III. 1). The northern room 76, whose walls
and later floor were somewhat spared by pitting, contained two built hearths and six
storage [ars-. It connected north with '95K storeroom 58 via a doorway, and perhaps
with storeroom 57, although the wall between them is in large part stili concealed by
the intervening trench balk. The thin partition walls between 57, 58 and 76 now appear
to have been set up during the later phase of the building. The earlier floor was not
excavated in 1998. To the south in the same alignment, room 103 was defined with
same difficulty, the victim of intrusive terracing and pit-digging that eliminated its later
floor and much of its walling. These disturbances spared the lower floor, whose burnt
contents included ten jars and other equipment -- a repertoire familiar from the floors
in '95 K5. The large mudbrick buttress separating the two rooms, and stili standing 1.5
m. high, projected inward from the unevenly-preserved wall that marks the current
eastern limit6 of the complex. A smail compartment set along its north side may have
contained a staircase leading up to a second story. A square hale set into the but
tress's inner west face near its base, and a posthale against its exterior face, could
have held wooden struts for the stair. Massive brick collapse around this buttress and
the two in OP. K suggests that the buttresses supported vaults.

A western wing for this architectural unit was revealed for the first time this sea
son. In the building's later phase, it consisted of a single seeter divided into three areas
or rooms by two benches coated with white plaster. A large burnt feature emerging
from the west balk into the central space 104 suggests that only half of this western
wing is contained within K2: if so, this wing is at least 8 m. wide (east-west). A smaIl
er built hearth was alsa located near the west balk in the northern area 74. In gener
al, this western wing seemed less burnt than the eastern one, and few finds of any type
were recovered from fill overlying the later floor. The western wing may thus represent
a living area, in contrast to the storage and kitchen facilities to its east. The earlier level
has not yet been investigated.

A fissure in the north-south divider wall 60-106 suggests that earthquake caused
the final destruction and abandonment of the building. It was then buried under a thick
water-borne deposit of sterile soil, capped by a mix of gravel, shell and sand, in repeat
ed episodes or a single event such as a tidal wave. The river flowing along the south
side of the site filled its north bank and gradually shifted course over the eastern ter
race, so that later settlements were forced into maving west to form the present mound.

Late BronzelPhase LV Operation, West Slope?
In 1998, the two adjacent west slope operations were synchronized and merged

into the 10 x 10 m. OP. J/L. The Period 13 structure and its Period 14 precursor were
both expanded and studied in greater detail; and a preceding Period 15 level (LS I?)
was exposed here for the first time.

Period 13, the final LS II architectural level, had been defined in the 1997 sea
son by a squarish room in the trench's northern half, with outdoor areas to its north and

4 These jars contained no seeds whatsoever·· unlike the jars in OP. K, which produced wheat, barleyand Iinseed. This
room must have been used to store Iiquids or powdered goods (D. Samuel. field report).

5 The tops of these jars appeared on the last day of the season. They were reburied, awaiting excavation in 1999.
6 A line of stone foundations, running parallel and just inside the east balks of OPs. K (wall 74) and K2 (wall 86), may

aıso belong to this building. The stones were stripped by Hellenistic terracing of any associable deposit, although
traces of brick at the north end of 86 give hope for better preservation in the wall's lower courses.

7 Supervisor: C.w. Gates, with E. Şerifoğlu.
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south. The 1998 excavations uncovered various features in the two outdoor areas: twin
domed ovens and an open hearth in the south courtyard, and another domed oven
beside a cobbled area in the north one. Querns and wheat from these courts confirm
their use for food preparation. Ceramic finds were consistently local Late Hittite/13th
century B.C., indistinguishable from the repertoire in the underlying Period 14.

The preceding, Period 14 structure was in 1998 extended over the trench's 100 m2,

and into its three balks (Plan: 3; iiI. 2). The structure involved two phases. Its final ver
sion was built on two terraces to accommodate the mound slope, with the eastern ele
vated area corresponding precisely with ÜP. L. Three new sectors were exposed: the
eastern end of '94 J's north storeroom 29; a kitchen (99/110) with two domed ovens
and a stone-Iined hearth; and a southeastern paved court (103) aligned and connect
ing with the '94 J paved court 34 to its west. Large and deep postholes against the
court and kitchen walls would have held substantial supports for a roof, awning or a
projecting upper story. The masonry technique and different varieties of stone used in
these two rooms' foundations indicate that the eastern wing and the north storeroom
were additions to an earlier plan.

Like the rooms excavated three seasons earlier, the new areas contained quan
tities of household goods abandoned in situ as a result of armed attack (ilı' 3)8. The
southeast corner of '94 J 29 ('98 J/L 96) produced 19 plates, many of them stili stacked
-- a contrast to the starage jars from the rest of the room. The kitchen, identified by its
ovens, was also well stocked with other cooking, serving and storage equipment: two
terracotta tripod braziers, a large crater with an amphoriskos beside it, and two stor
age jars -- one of Canaanite type -- on stands. A coarse-ware platter was Iying com
plete and right-side-up inside one of the domed ovens. Food remains included barley,
wheat, lentil, pomegranate and olive, the butchered bones of large deep-sea fish, and
a lobster claw9. Missing from this building was any trace of contacts with the world
outside the political reaches of the Late Hittite Empire, except for a few sherds of stan
dard Cypriot export wares1O.

The first version of the Period 14 structure occupied only the western, lower ter
race, and was set on deeper wall foundations (ill. 4). The space on the north side -
where storeroom 29/96 would later be built -- was open, with two levels of sandy floors,
and a simple firepit in the middle of the lower pebbled one. Two rows of broad post
holes (diams = 0.25-0.30 m.) suggest that a wooden shelter was installed here, its
function perhaps connected with a large basalt block later serving as a threshold into
the kitchen (ilı' 5, foreground).

Immediately below the Period 14 installations in the eastern half of the trench
(former ÜP. L), without any intervening fill, appeared two parallel mudbrick walls run
ning north-south across the entire trench (ilı' 5, left side). Thick plaster, an oddly-placed
jamb, and some unexplained peculiarities in construction would announce a building of
some stature, temporarily labelled Period 15. ünly the top of this level was exposed
by the end of the season, and it was not reached in the western half of the trench (for
mer ÜP. J). The pottery sample, although smail, shows a shift towards increased bur
nishing and deeper bowl shapes, perhaps LB i tendencies. It included four fragments
of a black burnished vessel, with incised, punctate and applied decoration in the shape
of an animal head, perhaps a llonn: and one Cypriot Bichrome sherd. Further investi
gation of Period 15 in 1999 should define its features more clearly.

8 Two more bronze arrowheads/spearpoints were lound in the eastem end ol the storeroom; another live, a bronze axe
head, a bronze billhook and a stone macehead in previous seasons. No weapons had penetrated the eastem rooms.

9 D. Samuel and S. lkrarn (Iield reports). Plant densities were slight, as though the house's owners were meticulous in
keeping these rooms clean. Plant remains were lound in and around vessels, and on the tıcers ol the hearth and
ovens. Four boar tusks were above the plates in the southwest corner ol the sterage room (area 96).

10 Cypriot ceramic irnports were represented by a single White-Slipped ii milkbowl rim, out ol a collection ol several thou
sand sherds; to this can be added three lrom previous seasons, and lour Base-Ring ii sherds (three lrom juglets,
one a bowl rim). The red-bumished/red lustrous spindle bottles appear to be local.

11 Fabric and sur/ace treatment resemble Black Impressed Ware lrom LB i Tarsus and Alalakh V. This shape (a rhy
ton?) is unaltested, although other zoomorphic vessels occur at Alalakh (Woolley 1955: pl. 101 I).
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Early-Middle lronlPhase IIIOperation, West sıopeıs
OP. F, north of OP. J/L with '94 C ii between them, had been left at the level of

Period 9's burnt monumental building (Middle Iran Age/Phase iii: 2) since 1993.
Excavations resumed here in 1998 to control the earlier Middle and Early Iron Age
stratigraphic sequence recovered in '95-'97 OP. L, and to increase its data sample.

This season's excavations confirmed that the phasing of the Early Middle Iron
Age as three separate periods (9-10-11) is secure. Dismantling of the Period 9 walls
revealed that they involved two stages: the earlier one corresponded to an unburnt
floor, and the later to a blocked doorway, replastering of floors and walls, and perhaps
the addition of the northern room. The two earlier periods, 10 and 11, were represent
ed by poorly preserved stone and brick walling, with hearths and plastered bins giving
them a domestic character. These scanty remains nonetheless produced an excellent
stratified ceramic repertoire, richer in variety than in OP. L, and promising good
deposits in the corresponding levels further east13. In addition to a high concentration
of tenth to mid-ninth century B.C. Geometric Cypro-Cilician painted wares (Bichrome
(iiI. 6), Red-on-Black, and White Siip Painted, 25-30 % of the assemblage), several
Euboean PG skyphos sherds indicate early contacts with Greece. The season con
cluded by reaching the top of Early Iron/Period 12, whose thick trash deposits, burnt
clay and pebble features, and large pits were already familiar from '97 OP. L. They will
be excavated in a future season.

Late Middle and Early Late lronlPhase III Operations, East stooeı«
Excavations were carried out in all three east slope trenches in 1998. At the

mound edge, the synchranized OPs. A and All (115 m2 total area) praceeded into the
Middle Iron/Phase iii: 2, Periods 7 and especially 8 (early seventh and eighth centuries
B.C.). OP. D (50 m2) , reopened for the first time since 1995, progressed through early
Late lron/Phase iii: 3, Period 6's many subphases (seventh-early sixth century B.C.)
into Period 7.

The 1998 season showed that Kinet's eastern district had, by the eighth centu
ry B.C., acquired the disorderly layout and industrial character it would maintain for the
next seven hundred years, despite frequent destructions and rebuildings. In Periods 6
and 7, this 150 m2 area was separated into two sectors by an east-west gravelled path
or lane creating a coincidental border between OPs. A and A ii. The lane was followed
into OP. D in 1998, where it turned southwest, stili framed by smail domestic structures
and irregular outdoor areas equipped with hearths, bins and pits. Similar installations
existed during much of Period 6 in OP. All, although in its final (early sixth century B.C.)
stage they were replaced by the kilns excavated in 1997. This district's domestic char
acter was supported by a rich variety of botanical remains recovered from bins,
hearths, pits and floors15, as well as numerous grinding stones and pounders. The lay
out of lane and untidy housing already existed in the underlying stratum of Period 7 in
OP. D; in All, however, the corresponding level had suffered from later stone-robbing,
and was limited to discontinuous surfaces, fragmentary wall foundations, and pits16.

The stratification in OP. D and A II indicates that Period 6 developed over three
successive stages on this side of the site, although informal modifications and rebuild
ings of individual walls obviate assigning any unified system for their subphasinqt". Its
duration can be linked to the lifespan of two mid-seventh to mid-sixth century B.C. diag-

12 Supervisor: A. Swinton (U. Cambridge), with E. Güçlü.
13 ÜP. EtH, to the east, is currentiyat Period 7.
14 Supervisors: ÜP. A, F. Songu; ÜP. All, J.P. Crielaard (U. Arnsterdarn): üp. D, T. Hodos (U. Cambridge).
15 D. Samuel's preliminary sorting identified barley, several wheat species, lentil, chickpea, broad bean, grape, pome

granate and olive.
16 The lowest phase exposed in A ii at the end of the 1997 season was thought to date to Period 7, as stated in the 1997

report (M.-H. Gates 1999:264). This season's excavations showed that it represents the original level of Period 6,
and shared the domestic character of the later versions, rather than the more termal architecture recovered in üp. A.

17 A similar periodization occurs in the west slope trenches ('94 C ii + '97 EtH), but the architectural layout there con
formed to a coordinated plan.
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nostics in the pottery sample: Wave-line Wares and lonian bowls, whose seriatian -
from infrequent early to numerous full-blown types-- matched the evolutian of Period 6.
The preceding Period Ts painted repertoire consisted mainly of Cypro-Cilician wares,
reflecting local tradition before the fashion in orientalizing lonian pottery spread
throughout the eastern Mediterranean. A date in the first half of the seventh century
B.C. was again indicated for the close of Period 7 by imports: an EC aryballos from a
cobbled courtyard in OP. D, an early birdbowl from a sealed pit in A 111 8, and several
LG bowl rims.

In contrast with the domestic and accasianal industrial clutter of the east slope's
western (OP. D) and northeastern (OP. All) sectors, the southeastern quadrant was
occupied by a sequence of single large structures whose north walls extended the
length of the gravel street in OP. A; much of their interior space and the buildings prop
er lie south of the exeavation limits. The north walls, and presumably the structures
themselves, were rebuilt three times during Period 6; a denuded version was alsa
found for Period 7. In 1998, excavations uncovered two earlier buildings whose north
walls were again located in the same place, with the same orientation. They were
more impressive than their successors (1.0 m. wide, rather than ca. 0.70 m.) and bet
ter preserved, with several courses of river stone foundations and four mudbrick cours
es. The lower building consisted of a square room with an entrance on the west side,
against the south balk (ilı' 7). Its floor was coated with thick yellow plaster. After a fire,
the room and its outside perimeter, including the entire area of OP. A II, were filled in
with dean, ash-flecked soil and alayer of sand. Its contents -- quantities of Middle Iran
Age arnphorasıs, (and painted jars and bowls -- were dumped into two pits outside the
west wall. The walls were then reinforced with a stone curb, and the buiIding was
extended to the west and east in a second stage. The doorway was shifted to the
northwest corner, with a pivot stone set below floor level, and postholes for the door
frame; a large stone and clay post support was alsa set up outside the doorway against
the west wall. Beside it was a bin containing seven pierced balls of unbaked clay
("Ioomweights"). This building phase was refloared twice, and alsa destroyed in a
heavy fire.

These two separate but superposed structures have been provisionally
assigned to Period 8, the eighth-century B.C. Assyrian phase known from a single
architecturallevel on the west slope of the mound. Pottery from the later building, and
from the outside levelling fill laid down after the earlier version's destruction, resembled
the heavy, chaff-tempered wares from Period 8 in the west slope trenches, with an
equally smail percentage (> 5 %) of decorated types. From the floor of the later buiId
ing were recovered an LG one-handled mug rim, and a sherd from an early SOS
arnphoraw. A Neo-Assyrian cylinder seal (iII. 8) was found in the northern open area
in A II, in the lower part of the deep fill preparatory to the building's refurbishing as ver
sion 221. It represents two winged gods on either side of a sacred tree. like the only
other cylinder seal so far discovered at Kinet, it would be a metropolitan "Iinear style"
product rather than a provincial imitation 22. The earlier building level's callection of
Cypro-Cilician painted wares fall within the Middle Iran Age repertoire associated with
Period 8 in '95 OP. L on the west slope.

lt is more difficult to reconcile version 1 of the OP. A structure with the features
underlying the levelling fill in OP. All, although an explanation for the fill's purpose
came once it was removed. Underneath it were found two large kilns flanking a square

18 Early Corinthian aryballos KT 11104trom ÜP. D 163 L.400; birdbowl KT 9325 from ÜP. A 11251 L. 403.
19 (Torpedo amphoras belong to a Iate ninth-early seventh c. B.C. type documented at Hazor VII-V and elsewhere in

the southeastem Mediterranean (see Zemer 1978: 14-17, flg. 10.).
20 KT 9809, from ÜP. A 420 L. 500 (floor lot).
21 This levelling fill was ca. O. 65 m. thlck against the AP. A building, and over 1 m. deep in ÜP. A ii. It was fairly homo

geneous, and must have been laid down in a single operation.
22 KNH-735, All 273 L. 525; limestone, pres. h = 2.4 cm. D. Collon, who kindly looked at its east, would suggest a

nlnth-eighth century B.C. date. A PSC skyphos rim from the same !iiI (KT 10023, A ii 273 L. 479) would favor the later
eight century.
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platform, which mayaıso have been a kiln (iiI. 9)23. They were well preserved, unlike
the Iater, Period 6 kilns in the same trench; and belonged to alarger industrial district
extending beyond the excavated area. These early kilns were constructed according
to a set formula: a circular firing chamber made of yellow clay, and encased in a square
enclosure faced with bricks. Access to the firing chamber of the larger kiln 297, in the
eastern half of All, was provided by a stoking tunnel on its east side. Asmaller, kiln
(301/309) to the southwest had two adjoining chamberse-. The only remaining element
of their superstructures was a stone wall in herringbone masomy set on top of the plat
form, at the back. Both kilns produced charred fuel wood, and seatters of pottery inside
the chambers and on the firing platforms. A compartment set into the platform of the
eastern kiln contained several blocks of lime, raw material for the coating used to line
the exteriors of coarse jars at Kinet.

Coordinating ÜP. A lI's industrial level with the large building to its south in ÜP.
A could not be resolved by the 1998 findings, although pottery recovered from the kilns
and their surroundings (iII. 10) conformed closely with the collections from the pits con
taining the contents of building version 1; and no intermediary level between the kiln
stratum and the levelling fill, preparatory to version 2, could be identified in A ii. It could
also not be determined whether the industriallevel represented an earlier period, or the
onset of Period 8. But it does attest to a tradition of industrial activity -- a potters' dis
trict -- on the mound's east side, from at least the Middle Iron Age into the Hellenistic
period.

Finai Iran Age-HellenisticlPhase 111:1-11 on the Upper North Side25

The upper mound medieval excavations in ÜP. G3 produced unexpected evi
dence for the fortifications that protected the upper city from the fourth century B.C. into
the Hellenistic period. An impressive wall, 1.70 m. wide and stili standing 2 m. high,
was exposed for a 12 m. east-west stretch along the mound's north edge (iiI. 11: Wall
on left). The wall was built of river stones laid without mortar. Closely-spaced interior
buttresses (1.0 x 1.1 m.), whose corners were fitted with large limestone blocks, may
have supported a walkway.

The date of this fortification is suggested by two separate indices. Its masomy
technique matches the Period 3 B tower complex in '94 üP. H (west slope), whose
stratigraphic context placed it within the early fourth century B.06. This style of mason
ry is otherwise unattested at Kinet. Secondly, although the wall's inner packing fill was
exceptionally clean, a cache of jars and bowls found near its base pre-dates the diag
nostic features of Hellenistic ceramics. The construction of this fortification system
would thus coincide with the Persian reorganization of defenses at a number of coastal
Anatolian sites, from Lycia to Meydancıkalee". It remained in use throughout the early
Hellenistic period.

MedievallPhase i Operations, Upper North Side28

In a second season of concentrated research on medieval Kinet, S. Redford
shifted his investigations from the eastern terrace, focus of the 1997 campaign, to the
northern top of the mound, where the site's final phase had been exposed in the 1992
sounding ÜP. B, and in 1993's ÜP. G and its extensions. This year's campaign aimed

23 This platform was not lully investigated by the end of lhe season.
24 Overall 297 kiln dimensions: 4.5 x 5.5 m; Iiring platform diameter: 3.0 m; access chamber: 1.5 x 1.5 m, h = 0.8 m.

Kiln 301/307: 2.5 m wide (E-W). at least 2 m long (partially contained in A lI's S balk).
25 Supervisor: C. Köse (ARIT-Ankara). with Y. Sümer.
26 C. Gates 1999: 326-27, and pl. 104.
27 This Persian ellort, ca. 400/380 B.C., was discussed by 1. Marksteiner and O. Casabonne at the First International

Conlerence on Cilician Archaeology at Mersin University (1-4 June, 1998), now published as Marksteiner 1999 and
Casabonne 1999:62.

28 Supervisors: ~P. G2, S. RedIord (Georgelown), with C. R. Gates (U. Arizona); ~P. G3, C. Köse (ARIT-Ankara), with
Y. Sümer. This report is closely based on RedIord's field summary.
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at re-examining the medieval sequence here in Iight of the lower town's phasing; and
at defining the function of the enigmatic architectural remains partially contained in the
previous operations. Two new trenches were laid out for this purpose: 10 x 10 m. OP.
G2, east of '93 OP. GE; and 7.8 x 10 m. OP. G3 to its north, eventually expanded into
OP. B for a total area of 117 m2. They more than doubled the medieval exposure on
the upper mound29.

The medieval reoccupation of Kinet consists of three levels, of which the last one
experienced two phases (original foundation, then reuse). The earliest settlement
(Phase i: 1) in OPs. G2-G3 was established directıyon top of the last Helienistic level:
wall stumps and a cobbled area on the south side of G2 had been cleaned of erosion
al debris, to support informal wooden structures with thatched roofs such as sheds and
awnings, and benches. Hearths, and pits filled with slag indicate that this area housed
a sınall-scale iron industry. It was eventually discontinued, and the area remained
empty for an indeterminate period -- perhaps several years.

The three following phases (Phase i: 2, 3 A-B) attest to a more tempestuous
period, since the mound was transformed into a citadel, and each level was destroyed
by fire. With Phase i: 2 appeared the first large constructions on this side. A single
course of stone foundations for a fortification wall, running east-west along the mound
edge, was followed for 12 m. in OP. G3 and OP. B, upslope from the fourth-century B.C.
precursor, whose foundations it mayaıso have reused (iiI. 11, wall on right). At the
same time were built the first pair of massive parallel walls in '93 OP. G. Inside and
against the medieval wall were found several rooms of domestic type, giving onto an
open area with wood awnings to the south. The residents evacuated the rooms in
some urgency, leaving their possessions behind to a wide-spread fire: a large iron pike,
tableware, two ornamental pairs of fallow deer antlers, and a cooking pot containing
the bones of a piglet. Asimilar fate struck their two successors (Phase i: 3 A-B),
whose reconstruction of this north area followed much the same plan as in Phase 1:2.
Finds included a fragmentary ivory comb carved with a rampant lion; large numbers of
glass bangles (virtually absent from the east terrace houses); and seeds as evidence
for cotton production. After the destruction of Phase i: 3 B, Kinet was permanently
abandoned.

The chronology of the upper mound's medieval occupation can be determined
from ceramics and especially coins, which span the mid-13th to early 14th centuries
A.D. The lower two levels' glazed pottery was primarily monochrome, with decorated
wares (iiI. 12) showing direct influence from Cyprus. The diagnostic "St. Symeon"
sgraffiato, now known to have been manufactured by local pottersv', made its appear
ance only in the third and final levels (Phase i: 3 A-B). Contacts with Syria, Cyprus,
and the Byzantine Aegean were indicated throughout the medieval levels by imports.
Coins exclusively from the reigns of Levon ii (A.D. 1270-1289) and Hetoum ii (A.D.
1289-1306) would place these ceramic traditions within a narrow sequence of
decades. Redford would connect the history of Kinet's medieval fortified citadel with
the strengthening of this frontier region in the mid-13th century; and the final destruc
tion and abandonment with the frontier's collapse half a century later.

1998 Ana/ytiea/ Projeets
Archaeobotanical research: In her on-going project, D. Samuel surpervised the

collection of 143 samples (ca. 8,500 i of soil) from pits, bins and hearths, ovens, ves
sel contents, floor deposits and general fill in all the 1998 operations; and their pro
cessing in the excavation's water-separation machine. Soil samples were increased in
1998 from 40 to 60 I, with highly successful results. A preliminary sorting confirmed the
site's conservative agricultural practices: Kinet's inhabitants relied, throughout the

29 Kineti's medieval phase has now been exposed over 682 m2, which includes 200 m2 on the eastern terrace.
30 Manufacture of this ware at Kinet is attested by unglazed incised sherds, wasters, and -- in 1998 -- a kiln trivet with

glaze adhering to its tips.
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entire history of this settlement, on the same four staple crops (barley, wheat, lentil and
grape). The cereals were c1ean, indicating that Kinet was a consistently urban com
munity that obtained its agricultural supplies from off-site producers. For the first time,
olive was recovered from all the periods under excavation. It must have been brought
to the site from outside regions, more suitable for olive-growing.

Archaeozoo!ogica! research: S. lkrarn continued her previous program by pro
cessing over 7,000 skeletal remains, together with fish bones and shell, from all oper
ations. Finds included piglet bones stili inside the medieval pot in which they were
cooking; deep-sea fish and a lobster claw from a Late Bronze kitchen; and the bones
of many juvenile goats, sheep and pig from a seventh-century B.C. pit -- evidence for
fine meals, or animal sacrifice.

1998 geomorpho!ogica! research: T. Beach and his assistants conducted the
first stage of an extended survey to assess the Kinet area's hydrological and coastal
history. Core samples were collected to evaluate buried soils in a region where alluvi
um and erosion have modified the landscape dramatically, especially in pre-medieval
times.

1998 finds conservation: Franca Cole and assistant E. Koyunoğlu conserved
and restored 178 stone, metal, glass, faience, bone, shell and ceramic objects from the
1998 season, and several dozen requiring attention from previous years.
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Plan 2: East terrace QP s. K-K2. Plan of MB II/Phase V building.
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KİNET HÔYÜK 1994~ 1998

Ops. llL
Phase IV: i {periodI4A-B)
LB II (Uth. c B.C.)
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Plan 3: West slope QP. J/L. Period 14 (LB II/Kinet Phase IV:1) building.
Hatched walls belong to the second building phase.

iII. 1: QP. K2's MB II building, from the southwest
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111.2: QP. J/L. The Period 14 building, from the southeast

111.3: QP. J/L. Vessels from rooms 29/96 and 99 in the Period 14
building

111.4: QP. J/L. The Period 14 building's early phase, from the east
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lu,5: QP. J/L. Postholes to the north of the Period 14 building, fromthe north.
Mudbrick walls of the preceding level (Period 15, LB i?) visibleem the left

111.6: QP. F. Period 11 (Middle IroniKinet Phase .(iı:2ן Bichrome feeder juglet KNH
755. Cypro-Geometric ii, ca. 950-850 B.C. Pres. h.= 12.0 cm.
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lll. 7: QP. A. Period 8 (Middle IronIKinet Phase
.(iı:1ן Building version 1, from the west

111.8: QP. A ii. Period 8 levelling flll, eylinder seal KNH-735, with impression. Pres. h.
=2.4cm.
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iII. 9: QP. A ii. Period 8 (?) kilns from the northwest; kiln 297 in the background

lll. 10: QP. A II. kiln 297. Bichrome crater KNH-796, in Cypro-Geometric iii st yle
(ca. 850-700 B.C.). H.= 18.1 cm.
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i'M#"
111.11: QP. G3. Period 3 8-2 (Late Iron-early Hellenistic/Kinet Phase iii: 1-11). Fortification

wall, from the west, (Wall on right is medieval)

ılı. 12: QP. G2. Medieval (Kinet Phase i: 1). Incised undergiaze white slip bowl KNH-804,
in Aegean/Cypriot style. H.= 8.5 cm, diarn.e 25.4 cm.
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THE 1998 RESEARCH AT TILBESHAR

Christine KEPINSKI-LECOMTE*
Rifat ERGEÇ

The third season of excavations in Tilbeshar took place in May and June of
1998, although research had begun at this site with a firt survey as early as 1994. It
was carried out under the responsibility of the Gaziantep Museum and its director Dr.
Rifat Ergeç and we received a grant from the French Ministry of Foreign Affairs.

Situated on a tributary of the Euphrates, the Sajour (Fig. 10), Tilbeshar is a more
or less circular site, covering about sixty hectars, with a citadel forty meters high, sur
rounded bya lower city preserved between two and six meters above the virgin soll.
Occupied since the Neolithic, the site developed during the Early Bronze and was
abandoned at the end of the Middle Bronze.

.However, the extent of the Medieval reoccupation led us to elaborate a specific
project concerning the best-documented periods of the twelfth and the thirteenth cen
turies, when the Counts of Edesse took up the residence here for fifty years during the
Crusades, before it was taken over by the Ayyoubides.

The Medieval City
Area F (Fig. 1)

This year's new data comes from Area F, at the summit of the citadel. The goal
was to uncover what we believed to be a palatial building.

Beneath the surface, several rooms typical of domestic dwellings furnished thir
teenth century material (ceramic assemblages and smail finds). Further down, we
started excavating a vast building in well cut stone (Fig. 2). It is preserved up to the
level of the base of the vaults, which are decorated with chiselled lines. Several deep
soundings allowed us to unearth a staircase and a door (Fig. 3).

lt now seems that an initial building was constructed in the eleventh to twelfth
centuries. Furthermore it shows several modifications, which are also in cut stone. It
very likely contained a second story, which upon collapsing filled in and preserved the
ground floor.

Besides pottery, this area furnished a terracotta zoomorphic figurine : a giraffe,
a sign of the region's contacts with Egypt ; a large number of fragments of dishes, and
glass bracelets, and various metal objects such as a bronze goblet with a rosette dec
oration (Fig. 4).

The City of the Bronze Ages
Two sites, area J and area E, were consecrated to the study of the ancient city.

Dr.Christine KEPINSKI - LECOMTE, CNRS, Maison Herıe Ginouves-Soite 1421, allae de l'Universite 92023 Nanterre
Cedex i FRANSA
Rifat ERGEÇ, Arkeolog, Müze MüdürlüğÜ, GaziantepITÜRKiYE
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Area E
We expanded the five-meter-wide stratigraphic trench dug in 1996 on the flanks

of the citadel and dug past the levels already attained last year. We first completed the
excavation of the high terrace discovered in 1997. It consists of three mud-brick
degres, constructed together (Fig. 5).

In several places one can see massifs of half-baked red brick, which we can
interpret as a reinforcement of areas particularly exposed to the weather, whether or
not they represent repairs. In any case, the fact that the clay used to make the bricks
does not come from identical deposits, and that the format of the bricks is different,
tends to support the theory of repair work. In one case, in fact, the bricks include
numerous sherds as well as some lithic material dating from the Chalcolithic and a
majority from the Halaf period; and in another case, the soil utilized contains numer
ous sherds from the Early Bronze.

One of these massifs, five meters wide and two-and-a-half meters high, rein
forces the corner of the highest terrace ; the other red-brick massif is located at the foot
of the lowest level and could be destined to avoid the usual erosion due to stagnant
water.

The upper level of the terrace occupies the entire width of the trench, approxi
mately eight meters, and we have not yet discovered its northern edge, but this should
be the summit of the edifice. The other two levels are three and four meters wide. The
entire construction measures seven meters in heigh and covers the oldest site.

As we have said last year, its methods of construction are related either to those
of the high terraces or to those of the ziggurats of Lower Mesopotamia. High terraces
are well attested to in Iran, for example, in Tureng Tepe (in northeastern Iran) or in
Susa; in Turkmenistan, in Altın Tepe; or in Afghanistan, in Mundigak and Nad-i Ali. It's
the first time that such a monumental edifice has been discovered in Anatolia. The sim
ilarities among all these constructions, as for example the use of baked (or half-baked)
bricks in the most exposed places, could represent different cultures' identical repons
es to the same problem - in this case - the need to reinforce a monumental edifice in
mud-brick.

Tilbeshar's high terrace appears at the same time as the metallic and the black
and red-burnished wares. These wares, as well as the radio-carbon datings furnished
by Beta Analytic, indicate a probable dating of very Early Bronze ii.

Underneath the terrace, several floors associated with two mud bricks walls
were unearthed. They contained abundant reserved slip ware, with diagonal motifs,
and band rim ware (Fig. 6).

These sherds as well as radio-carbon datings situate this level at the very begin
ning of Early Bronze I, and of the third millenium.

Area J
An area was opened in the southeast angle of the southern lower city. A first sur

face collection carried out in 1995 had furnished little identifiable material. Effectively,
the site had been cultivated regularly up until the beginning of our excavation, and the
last harvest having just been completed, in some places there were abundant remains
of straw.

In 1997, though, we were able to conduct a brief sounding outside the site, to
the northeast, in a zone that was previously unworkable, because it was overrun by
thick brambles. For some unknown reason this was no longer the case when we
returned in 1997, and we were surprized to discover a vast surface covered with
Bronze Age sherds. A brief sounding had disclosed two badly deteriorated parallel
walls, with no trace of occupation and large layers of pebbles. We then hypothesized
that the site had seen an extension of the lower city to the East and that this corner
might have been abandoned after frequent tloodinq of the Sajour.

210



This hypothesis is stili under study, but it led us to re-examine the surface sherds
of the southeast corner before the publication in 1977 of all the pottery from the site
prospection (in Anatolia Antiqua). We were able to conclude that BronzeAge pottery
represented 80 to 90 % of the total collection.

In fact the Bronze Age levels were directly accessible on the surface, and were
not covered, as they were elsewhere by a medieval reoccupation. Therefore this entire
four-hectar area was available for direct investigation.

Three 10 meter squares were opened in 1998. Theyallawed us to unearth the
stone walls of several open or covered spaces, which all seemed to belong to the same
building, of which we uncovered about 200 square meters without discovering its lim
its (Fig. 7). These walls are preserved, to a maximum height of 20 cm. Theyare often
connected to floors stili bearing their contents. The entrance seems to be situated to
the south. Two circles of smail stones could have served as bases for wooden posts.

One of the rooms contained two ovens, numerous working places, and abundant
ceramic material, including several complete vessels ; this room alsa includes a large
stone with a fiat upper surface carved out as though it, too, had served as the base for
a post. One of the adjacent rooms must have served as a storeroom ; in its northwest
corner we uncovered several large starage jars, broken on the spot (Fig. 8). The wall
and the working place are clearly delimited to the south, but we don't yet know if they
were cut off or not. All of the pottery seems to belong very clearly to the Middle Bronze
(Fig. 9).

A smail sounding was carried out in the northwest angle, in a space that was not
built upon in the Middle Bronze. Here we detected two other levels with different plan,
where the orientation of the walls was almost identical. Theyare constructed of stone
and only two or three layers remain.

The two superimposed floors enclose much pottery, including several complete
shapes and there is not a very large layer of abandan between them. In fact, virgin soil
was quickly reached 1.8 meters beneath the surface. The pottery of these two levels
is rather homogeneous and according to our preliminary observations, probably dates
from the end of Early Bronze.

Conclusion
The oldest levels reached while digging in the stratigraphic trench date from the

very beginning of the Early Bronze i. Only the upper city is involved in this occupation
which has a viIIage character ; it is situated about fifteen meters from the supposed
level of the virgin soil, thus suggesting the existence of important chalcolithic and
neolithic layers.

Tilbeshar seems to have become a city as early as the Early Bronze II, at the
time of the construction of the high terrace. The occupation then spread to the foot of
the citadel, at least to the narth, where asounding in 1997 permitted us to locate this
period just before reaching virgin soil.

The 1998 digs alsa allawed us to document the end of the Early Bronze and the
Middle Bronze. The occupation of the lower city spread to the east, but we dont know
yet whether this represents an expansion or simply a deplacement.

Tilbeshar thus documents the urbanization of Southeastem Anatolia in The Early
Bronze. Titriş Höyük, Kurban Höyük, as well as Kazane Höyük, became cities in the
Early Bronze III (Fig. 10). They, along with other cities of the Khabour, such as Teli
Leilan, or of the Sinjar, in Irak, such as Teli Khoshi, Teli Hadhail or Teli Taya, illustrate
the development of cities during the second half of the third millenium.

The process of urban development, though, began much earlier and the so
called kranzhügeln of the Khabour, which appear as early a the Early Bronze ii, are
good examples of this. Theyare sites surrounded by a more ar less circular double
wall, as exemplified by Teli Chuera or Teli Beidar. These sites all contain metallic ware,
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which is also well documented inSoutheastem Anatolia as far as the Upper Euphrates,
and which could have spread from west to east.

Finally, as the site of an important occupation at the end of the third and the
beginning of the second millenium, Tilbeshar allows us to document the transition from
the Early to the Middle Bronze, not well known in Southeastern Anatolia.

Tilbeshar's Middle Bronze occupation perfectly illustrates the cultural identity of
all the sites along the Euphrates, from Irak to Turkey. During this period in which the
unstable situation to the north Mesopotamia did not encourage free passage, the
Euphrates became for a time, but only for a time, the privileged channel for contacts
between East and Wesİ.
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femı-François Bernard
İFEA

Fig. 1: Tilbeshar, medieval city, the citadel

Fig. 2: Tilbeshar, area F1, medieval palatial building (Xll-Xlll s.)
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Fig. 3: Tilbeshar, area F1, medieval palat
ial building

Fig. 4: Tilbeshar, medievallevel

Fig. 5: Tilbeshar, Upper Town, high terrace, Early Bronze ii

214



Fig. 6: Tilbeshar, Upper Town, Early Bronze i
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Fig. 7: Tilbeshar, Lower Town, Middle Bronze
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Fig. 8: Tilbeshar, Lower
Town, Middle Bronze

Fig. 9: Tilbeshar, Lower Town,
Middle Bronze
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1998 YILI KAMAN-KALEHÖYÜK KAZıLARı

Sachihiro OMURA *

1998 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün izni ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi ve Japon Anadolu Arkeoloji
Enstitüsü adina 22 Haziran-25 Eylül 1998 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başkanlığımdaki heyete, Arkeolog Dr.Masako Omura, Mamoru Yamashita, Kimi
yoshi Matsumura, Filolog Dr.Daisuke Yoshida, Fotoğrafçı Takao Aoki, Takayuki Oshi
ma, Konservator Glenn Wharton, Cleire Peachy ve çeşitli üniversitelerden öğrenciler

katıldı. Bakanlık temsilcisi olarak Diyarbakır Arkeoloji Müzesi arkeoloğu Nevin Soyuka
ya görevlendirilmiştir.

1998 yılı Kaman-Kalehöyük kazılarının başarıyla tamamlanmasına katkıda bulun
nan heyet üyelerine, özellikle herzaman olduğu gibi bilimsel yardım ve ilgisini esirge
meyen hocamız Prof. Dr. Tahsin Ozgüç'e teşekkürlerimi sunarım.

1. 1998 Yılı Kaman-Kalehöyük Kezılerının Amacı

Kaman-Kalehöyük, bildiğiniz gibi, eski Ankara-Kayseri karayolunun hemen ke
narında, Kaman'ın 3 km. doğusunda, bereketli arazinin ortasındadır. Kalehöyük'ün do
ğu, batı eteğinde kuzeye doğru akan çaylar görülmektedir.

1998 yılı Kaman-Kalehöyük kazılarında amacımızı her zaman olduğu gibi üç nok
tada özetleyebiliriz:

1. Kuzeyaçmasında kültür katlarının esas ve tali safhalarını tespit etmek ve hö
yüğün stratigrafisini öğrenmek (Çizim: 1);

2. Güneyaçmasında, kuzeyaçmasında tespit edilen Demir Çağı mimarlık eser
lerini bir bütün halinde incelemek (Çizim: 1);

3. 1996 yılında höyüğün güneydoğu yamacında magnetik ve resistivity metotları

ile saptanan mimarlık kalıntılarını açığa çıkarmak (Çizim: 1);
Bugün burada kuzeyaçmasında yürüttüğümüz stratigrafi ve sur çalışmaları üze

rinde kısaca durmak istiyorum.

2. Kuzey Açmasmdaki Stratigrafi Çalışmalan
1986 yılından beri devam ettirilen stratigrafi çalışmalarında kuzeyaçmasında

esas dört kat tespit ed!)miştir. i. kat, 16., 17. yüzyıla, Osmanlı Dönemine aittir. ii. kat,
M.Q. 12. yüzyıldan M,QA yüzyılın birinci yarısına kadar süren Demir Çağıdır. iii. kat,
M.Q.2ü. yüzyıldan M.O.12. yüzyıla kadar devam eden Orta-Geç Tunç Çağı ve ıV. kat,
M.O.3. bin, yani Eski Tunç Çağıdır.

Kuzeyaçmasında tespit edilen mimarı kalıntıları, özelliği ve küçük eserlere göre,
yukarıdan aşağıya doğru, i. kat, la, Ib, ii. kat, Ila, IIb, Ilc, IId, iii. kat, Illa, IIlb, IlIc ve lva
olarak ayırabiliriz.
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Şimdi burada 1998 yılı kuzeyaçmasındaki çalışmalar üzerinde kısaca durmak is
tiyorum. 1!?,98 yılındaki çalışmalarımıza qöre kuzeyaçmasında IIc-M.Q.8. yüzyılın orta
sından M.O.7 yüzyılı!! başına kadar, IId-M.O.12. yüzyılın başından M.O.8. yüzyılın orta
sına kadar, llla-Hititlmparatorluk Çağı, lllb-Eski Hitit Çağı, IIlc-Assur Ticaret Kolonileri
Çağı ve lva katl-M.O.3. binin sonundan M.O.2. binin başına kadar sürmüştür.

Burada kuzeyaçmasındaki 11., iii. ve ıV. katın mimarı kalıntılarını sunmak istiyo-
rum.

2-1. II. Kat
ii. kat, yani, Ilc, Ild üzerinde, kuzeyaçmasında XXV, XXVI, XXVII, XXViii, XXIX

plankarelerinde çalıştık (Çizim: 1).
1996'da, XXV, XXVi. plankarelerde çok iyi korunmuş olan i. kata ait mimarı ka

lıntıların hemen altında Demir Çağının son evresine tarihlenen mimarı kalıntılara rast
lanmıştır. Bunlar, yapı tekniğine, planına ve ele geçen küçük eserlere göre, Kaman-Ka
lehöyük'ün Ila katına, yani M.O. 4. yüzyılın birinci yarısına aittir.

1998 yılında, Ila katının altında, tek adalı, bodrumlu mimarı kalıntılar açığa çıka

rıldı (Çizim: 2). Duvarların altı kısmı taş ve üst kısmı kerpiç ile örülmüştür. Boya ile ..na
kışlı seramik parçalarına göre, tek adalı, kerpiç ile örülmüş bu mimarı kalıntıların M.O.8.
yüzyılın ikinci yarısına -yani Kaman-Kalehöyük Ilc katı dönemine- tarihlenebileceğini

düşünmekteyim.

IId kat çalışmalarını XXVII, XXViii, XXiX plankarelerinde sürdürdük (Çizim: 1).
1998 yılı çalışmalarımızı, 1995-1997'de açığa çıkarılan Ila katına ait megaron tipi mima
rı kalıntıların kaldırılmasına ayırdık. Megaran tipindeki bu mimarı kalıntılar bodruma ait
olduğu için alttaki mimarı kalıntıların çoğu tahrip edilmiş durumdadır. Ancak XXVii,
XXiX plankarelerde, tek adalı bir mimarı kalıntıya ve çok şiddetli yangın geçirmiş bir bi
naya rastlanmıştır (Çizim: 3). Tabanda bolca yanmış buğday taneleri bulunmuştur. Der
lenen boya nakışiı seramik parçalarına ve mimarı kalıntıların özelliğine göre, bu yapının

Ild katına ait olduğunu düşünmekteyim.

2-3. III. Kat
iii. kat üzerinde, burada gördüğünüz gibi, V, Vi, VII, Viii, XXi, XXIV, XXVii, ve

XXX plankarelerde sürdürdük (Çizim: 1).
XXVii. plankarede, Demir Çağına ait megaron tipindeki mimarı kalıntıların hepsi

ni kaldırdıktan sonra, tabanın hemen altında, iri blok taşlarla tek sıra halinde örülmüş

duvarlara rastlandı (Çizim: 4). Bunlar, 1994 ve 1995'te, 1., ii. plankarelerde 4.5 m. de
rinlikte açığa çıkarılan 15 m. çapında, yuvarlak kalıntı ve onun yanındaki kalın duvarlar
ile çağdaştır. Bunların, yuvarlak yapıda bulunan bullalara göre, Eski Hitit Çağına ait ol
duğunu daha önce açıklamıştım. Buna göre, 1998'de açığa çıkarılan blok taşlar ile örül
müş mimarı kalıntıların da IIlb katına, yani Eski Hitit Çağına ait olduğunu söyleyebiliriz.

XXi ve XXiV. plankarelerdeki çalışmalarımıza, 1996'da açığa çıkardığımız yapı

dan başlamıştık (Çizim: 5). Ilk önce 1997'de R 208 numaralı odanın tabanını saptadık.

Bu yapı, 1994, 1995'te açığa çıkardığımız Ove Xii. plankaredeki IIIC katına, yani Assur
Ticaret Kolonileri Çağına ait olan R148, 150 numaralı odalar ile çağdaştır (Çizim: 5).
Bunlar, O, i, ii, XII, XXi, XXıV. plankarelerde, yani höyüğün tam ortasında yer alan plan
karelerdeki Illc katının 1 yapı katıdır. R 208 numaralı odanın duvarlarının yanında seki
vardır. Taban üzerinde Assur Ticaret Kolonileri Çağına ait üçgen kulplu, sivli dipli, kır

mızı astarlı, çok iyi perdahiı, çanak tipleri bulundu (Çizim: 9-7).
Assur Ticaret Kolonileri Çağının 1. yapı katının mimarı kalıntıları kaldırıldıktan he

men sonra, yine şiddetli yangın geçirmiş R270 nolu adayı açığa çıkardık (Çizim: 6). Bu
nun da duvarlarına bitişik olarak R208 nolu odanın duvarındaki gibi seki vardır. Taban
çok sert, üzerine kalın siyah kül yapıştırılmış halde görülmektedir. Taban üzerinde 2 m.
çapında, H179 nolu bir ocak tespit edilmiştir. Ocağın üzerinde kömürleşmiş kalıntılar
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vardı (Çizim: 6). R 270 nolu odanın hemen yanında R271 nolu odayı da açığa çıkardık.
Bunun içi, duvarlardan düşmüş ve yanmış kerpiçler ile dolu idi. R270 ile R271 arasın

daki kapının tabanında yanmış kalın hatıllar bulundu. R271 nolu odadan yerli üslupta
bir silindir mühür baskısı çıkarıldı (Çizim: 9-2).

V ve Vi. plankarelerde de IIlc katında, Assur Ticaret Kolonileri Çağı üzerindeki
çalışmalarımız sürdü. Burada 1988,1989,1990, 1991 ve 1992 yıllarında IIlc katının 4
yapı katını tespit etmiştik. 1995'te, bunların altında doğu-batı istikametinde uzayan 1 m.
kalınlığında bir temel bulmuştuk. Bu kalın duvarın kuzeyinde de aynı istikamette çakıl

ve seramik parçalar ile döşeli, 2.5 genişliğinde bir sokak ve buna bağlı olan R217 nolu
mimari kalıntıyı kazmıştık. 1998'de, R217 nolu odanın doğu ve kuzey yönündeki kazı

çalışmalarımızadevam ettik. 1998'de, R217 nolu odanın doğusunda kuzeye doğru uza
yan sokak ile onun doğu bitişiğinde küçük, çeşitli üç oda açığa çıkarıldı (Çizim: 7). Bu
odalarda bir balta kalıbı (Çizim: 9-6), ve çeşitli çanak-çömlekler bulunmuştur. Ele geçen
eserlerden bu kata ait mimarlık kalıntılarının, IlIc katına, yani Assur Ticaret Kolonileri
Çağının son evresine ait olduğu anlaşıldı.

2-3-1. iii. Kat Buluntulan
iii. kat eserleri arasında, Illa, Hitit imparatorluk Çağı eserleri olarak, kol biçimli bir

libasyon kab (Çizim: 9-1), çanak-çömlekler; IIlb katının eserleri olarak da, bullalar, ça
nak-çömlekler bulduk. IlIc katında da ay biçimli toprak objeler (Çizim: 9-3~5), çanak
çömlekler vardır. Dipte ip izleri olan üçgen şekilli kaplar, IIlc, IlIb katında görülmemek
tedir. Bunun yerine dipte spatura tıraş izleri vardır. lv, katta buna benzeyen kaplar da
bulunmuştur.

2-4. ıv. Kat
ıv. kattaki kazı çalışmalarımızı, 111., ıv. plankarelerinde yoğunlaştırdık (Çizim: 1).

1993 yılında, IlIc katı mimari kalıntılarının hemen altında LV. kat, yani Eski Tunç Çağı

mimari kalıntılarını açığa çıkarmıştık. Burada derlenen çanak-çömlek parçalarının çoğu

el yapımı idi. 1998'de, iii. ve ıv. plankarelerde LV. katın 4. yapı katına ait mimarlık ka
lıntıları üzerinde çalıştık. Yangın geçirmiş olan bu yapı katının temelleri tek sıra taşlar

dan örülüdür. ıV. katta tespit edilen mimari kalıntıların özelliği, odaların oldukça küçük
olması ve temellerinin çoğunun tek sıra taşlarla örülmüş olmasıdır.

Bulunan seramik arasında boya nakışiı, Ill.Alişar seramik parçaları da vardır

(Çizim: 9-10,12). Bu el yapımı seramikler (Çizim: 9-9,11,13) yanında, ıV. plankarede
çark ile yapılmış ve üçgen şeklinde kaplar bulundu. Bunların dip kısmında ip ile kesilme
izi görülmektedir. Bu örneklerin benzerleri, Kültepe-Karum III ve LV, Boğazköy-Unters

tadt Q, NW-Hang 9 katlarında..bulunmuştur. Kaman-Kalehöyük LV. katının 4. yapı katın

ı, M.O. 3. binin sonundan M.O. 2. binin başına tarihlendiriyoruz.

2-4-1. Buluntular
ıv. kattan derlenen buluntular çanak-çömlekler ve tunç objelerdir. Çanak-çöm

leklerde boya ile nakışiı örnekler III.Alişar seramik geç safhasına aittir.
Tunç objelerin sayısı birden azalmaktadır.

3 . Sur Kazısı Çalışmalan

1986-1997'de kuzeyaçmasında i. ve ii. katın mimari kalıntılarını açığa çıkardıktan

sonra, güneyaçmasında da Demir Çağı yerleşim yerinin planını açığa çıkarmağa çalış

tık. 1989'da, kuzeyaçmasında Vi. ve Vii. plankarelerde Demir Çağı surunu bulmuştuk.

Daha sonra 1996'da magnetik metot ile yaptığımız araştırmalarda, höyüğün doğu-batı

yamaçlarında şehir suru olarak düşündüğümüz mimari kalıntılara rastlamıştık.

Buna göre, 1998 yılında höyüğün güneydoğu yamacında 10 x 10 m. boyutunda
3 plankare hazırladık. Çok yumuşak yüzey toprağını kaldırdıktan sonra,I., ll., ve iii.
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plankarelerde, dış yüzleri blok, içleri moloz taşlarla örülmüş ve teknik bakımdan 1989
yılında Vi., Vii. plankarelerde görülen sura benzeyen kalın bir duvara rastladık (Çizim:
8). Kalınlığı 5 m. kadardır. Duvarın dış tabanı henüz, tam tespit edilemedi. Bu duvarın,

şekil bakımından, şehir suru olduğunu düşünüyorum. Henüz surun kapısı da bulunama
dı. Seramiğe bakılırsa, şehir surunun Demir Çağına ait olması kuvvetle muhtemeldir.

4. Sonuç
Bu verilerden yola çıkarak, Anadolu arkeolojisinin problemlerinden biri, Karanlık

Çağ üzerinde, kısaca durmak istiyorum. Karbon 14 metodu ile, Karnan-Kalehöyük Ild
katında derlenen kömürleri analiz ettirdik. Buna göre, IId katının, M.O. 11., 10.,9. yüz
yıllara tarihlendirilebileceği anlaşıldı. Böylece IId katının, Erken Demir Çağına, yani,
M.O.2. bin yılın sonundan M.O.1. bin yılın başı arasına tarihlenebileceği anlaşıldı.

Ild katını izleyen Ilc katının en önemli seramik türünü boya ile nakışiı, geyik mo
tifli örnekler temsil etmektedir. Bunlar, Maşathöyük ii, Alişar Höyük LV, Boğazköy ii,
Gordion Erken Frig Çağı katlarında da kullarulrntştır. Bu verilere göre, bu geyik motifli
seramik, M.O.8 yüzyılın ikinci yartsr ile M.O.? yüzyılın başı arasına tarihlenmektedir.
Bundan önceki Ild katının da M.O.8. yüzyılın ikinci yarısının önüne tarihlenmesi müm
kün olacaktır.

Ild katında 8 tali yapı katı tespit edilmiştir. IId katının 1., 2., 3., ve 4. yapı katların

da kullanılmış olan boya nakışiı seramik motifleri, Ilc katınının boya nakışiı seramik mo
tiflerine çok yakınlık göstermektedir. Buna göre, Kaman-Kalehöyük Ilc katının boya na
kışl: seramik geleneğinin Ild katına bağlı olduğu şüphesizdir. IId katının boya nakışiı se
ramiği, IId katının 4. yapı katında birdenbire ortaya çıkmıştır. Motifleri de çok gelişmiş

tir. 1986-1997'de yapılan yüzeyaraştırmalarınave diğer kazı sonuçlarına göre, IId ka
tının bu gruba giren nakışiı seramiğinin güneyden ithal edildiğini, bunların batı ile ilgili
olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Ild katının mimarı kalıntıları, dikdörtgen planlı ve tek adalıdır. Tabanıarında direk
kaidesi izleri vardır. Duvarlar tek sıra taşlarla örülüdür. Bu plan, varlığını 1. yapı katından

8. yapı katına kadar korumuştur. Bu yapı planı, Kaman-Kalehöyük Illa katında, yani Hi
tit Impatorluk Çağında görülmemektedir. Tek adalı yapı planı, birdenbire, Ild katında

başlamış olmalıdır. Kaman-Kalehöyük IId katına ait bu yapı planının benzeri, Gordion'da
Geç Bronz Çağında da görülmektedir. Gordion'daki mimarlık kalıntıları da tek adalı olup
bol ahşapndır ve tabanıarında direk izleri vardır.

Buna göre, Kaman-Kalehöyük'ün IId katı kültürünün, yapı planı bakımından batı;

boya ile nakışiı seramiği bakımından Kızılırmak kavsinin güneyinden gelen etkiye bağlı

kaldığı anlaşılmıştır. Bu veri ve sonuçlara göre, Orta Anadolu'da var olan Karanlık Ça
ğın Kaman-Kalehöyük'te yaşanmadığını görüyoruz.
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GÖKÇEAOA-YENiBAOEMLi HÖYÜK 1998 YILI KAZıLARı

Halime HÜRYILMAZ*

Ada merkezini (Çınarlı) Kaleköy'e bağlayan asfalt yol ile Büyük Dere (İlissos)
arasında bulunan Yenibademli Höyük'te, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü'nün izniyle gerçekleştirilen kazılar 10 Temmuz- 7 Eylül 1998 tarihleri arasında
yaprlrruştırt.

Kazımızı maddi ve manevi yönden, başta Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü olmak üzere, Troia kazı başkanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale ii Kül
tür Müdürlüğü ile Gökçeada Kaymakamlığı ve Belediyesi desteklernişlerdlre. Her yıl oL
duğu gibi 1998 yılında da 5. Komando Alayı, Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Tapu ve
Kadastra Şefliği ile Atatürk Anadolu Oğretmen Lisesi Müdürlüğü rnanevl desteklerini
sürdürmüşlerdir. Rize Vali Yardımcısı Sayın Hasan Tütün, Sayın Aylin Mac Carty ve Sa
yın Prof. Dr. Nazmi Yıldız Yenibademli Höyük kazılarına maddi katkılarda bulunmuşlar

dır3 .

Kazı çalışmalarınaKültür Bakanlığı'nın temsilcisi olarak Ankara Kurtuluş Savaşı

ve Cumhuriyet Müzesi araştırmacılarından Arkeolog Mümtaz Şahin ile Hacettepe ve
Tübingen üniversitelerinden öğrenciler katılrruşlardır-.

Yenibademli Höyük'ün 3. kazı mevsimi çalışmalarını üç grup halinde değerlendir-

mek mümkündür.
1. Höyüğün doğu alanında yürütülen çalışmalar

2. Paleocoğrafya ve jeoarkeolojik çalışmalar

3. Korumaya yönelik çalışmalar

HÖYÜGÜN DOGU ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

A. H 9 AÇMASı

1998 yılı çalışmaları höyüğün doğu alanında H 9 ve H 10 plankarelerinde olmak
üzere iki farklı açmada gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).

Yrd. Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Beytepe
AnkarafTÜRKiYE
Ege Denizi'nde adalar zincirinin bir halkasını oluşturan Gökçeada'nın kültür tarihinin aydınlatılması ve mevcut uygar
lıkların gelecek kuşaklara tanıtılması için, Yenibademli Höyük'te arkeolojik kazıların devamını sağlayan dönemin Anıt

lar ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Ender Varinlioğlu'na, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kenan Yurttagül'e
ve Kazılar Şubesi elemanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

2 1998 yılı kazı çalışmalarını destekleyen Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Sayın Prof. Dr. Manf
red Korfmann'a, Sayın Ekrem Özsoy'a, Sayın Mustafa Sevim'e, Sayın Mustafa Hulusi Arat'a ve Sayın Halil Rüştü Ak
gün'e candan teşekkür ederiz.

3 Çalışmalar sırasında çok değerli yardımlarını gördüğümüz kurumların yöneticilerine ve parasal katkıda bulunan kişile

re teşekkür ederiz.
4 1998 yılı Yenibademli Höyük kazılarına katılan kurul üyeleri: E.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr: Ertuğ

üner, Arş. Gör. Serdar Vardar, Arş. Gör. Levent Uncu; Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü'nden Arkeolog Yiğit Erbil; H.U. Ede
blyat Fakültesi öğrencileri Meltem Coşkun, Hakan Mursaloğlu, Hakan Özcan, Emel Şenyılmaz, Elif Aktaş; Tübingen
Universitesi öğrencileri Elke Pfannenschmidt ve Hans Picarel.
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1997 yılında H 10 açmasının kuzeyinde açığa çıkarılan duvarların uzantılarını

saptamak ve bunların ne tür yapılara ait olduklarını anlamak amacıyla, H 9 plankaresi
nin güneydoğu dörtlüğünde 5,00x10,00 m.lik bir alanda çalışılmıştır. Bu alanın doğu ya
rısında tarım toprağının altında belirlenen taş enkazın, geçen yıl H 10 açmasının kuzey
doğu köşesinde tespit edilen taş enkazın uzantısı olduğu anlaşılmıştır (Resim: 1). Söz
konusu taş enkazın içinde bronz veya bakırdan yapılmış bir kemer tokası ve yoğun Es
ki Tunç çağı keramik malzemesiyle karşılaşılmıştır. Açmanın doğu yarısını kaplayan taş

enkazın, ikinci seviyede de devam ettiğinin anlaşılması üzerine, bu alandaki çalışmalar
tabakalaşmaya açıklık getirmek amacıyla kazı alanının batı yarısına kaydırılmıştır.

Açmanın batısında Eski Tunç çağına ait beş mimarı tabaka tespit edilmiştir (Çi
zim: 2). Bunlardan 1. 2. 4. ve 5. mimarı tabakalar birer duvarla, 3. tabaka ise iki duvar
la temsil edilmiştir.

Her iki ucu, kazılmayan alanlar içinde kalan 1. mimari tabakaya ait duvar, açma
nın kuzeybatı köşesinde ortaya çıkarılmıştır. Dış yüzeyleri işlenmiş taşlardan inşa edi
len duvarın tespit edilebilen uzunluğu 2,10 m.dir. Bu duvarın taban düzleminde, etrafın

da birkaç taşı korunmuş basit bir ocak kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Ocak tabanına kapla
nan tek sıra keramik ve ocağın önünde yer alan az miktarda kül ve kömür tanecikleri,
bu ocağın kısa bir süre kullanıldığına işaret etmektedir. Ocak yakınında ele geçirilen bir
kil kanca parçası (Resim: 2), Kuzey Ege dünyasında kültür birliğine tanıklık edecek ni
teliktedir. Benzer biçimde şekillendirilmiş kil kanca örneklerine Poliochni'de5 "azzurro"
döneminde ve Thermi 16 yerleşmesinde rastlanmaktadır.

2. mimarı tabakaya ait duvar kuzeyoatı-qüneydoqu istikametinde uzanmaktadır

(Çizim: 2). Bu duvarın 4,70 m.lik bir kısmı kazılabilmiştir. Inşasında iri ve orta büyüklük
te taşların kullanıldığı bu duvarın genişliği 0,70 m.dir. Kuzey ucu, 1. mimarı tabakaya ait
duvarın inşası sırasında kısmen tahrip edilen duvarın, güney ucu 1997 yılında H 10 aç
masında ortaya çıkarılan 2 No.lu duvarın uzantısı olduğu anlaşılrmştn".

3. mimari tabakayı belirleyen ve dik açı ile birbirine bağlanan iki duvar ve bunla
rın arasında kalan taş döşeme parçası (Çizim: 2; Resim: 3), bir rnekarım köşesini orta
ya koyması açısından önemli olmuştur. Bugüne kadar höyüğün doğusunda ince uzun
yapıların varlığı tahmin edilmekle birlikte, bunlara ait duvarların köşe sistemleri hakkın

da bilgi edinilememişti. Doğu-batı istikametinde uzanan kısa duvarın batı ucu kesit için
de kalmıştır. 1,06 m. uzunlukta ve 0,60 m. genişlikte olan bu duvarın, her iki yüzünde
işlenmiş taşlar kullanılmıştır. Kısa duvarla köşe oluşturan uzun duvar ise, yaklaşık ku
zey-güney yönünde inşa edilmiştir. 2,40 m. uzunluğunda ve 0,60 m. genişliğinde olan
bu duvarın güney ucu, kesite ulaşmadan kesilmiştir. Açmanın güney kesiti ve duvarın

güney ucu arasında kalan boşluğun, bir kapı açıklığına ait olup olmadığı kesinlik kazan
mamıştır. Mekan içinde Troia i dönemi için karakteristik olan el yapımı siyah ve kahve
rengi perdahiı keramik örnekler ele geçirilmiştir.

4. mimarı tabakaya ait duvar parçası, açmanın kuzeybatı köşesinde kısmen açı

ğa çıkarılmıştır (Çizim: 2). 1. mimarı tabakaya ait duvarın altında kalan bu duvarın, her
iki ucu kazılmayan alanlar içinde kalmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan
duvar parçasının ancak 1,40 m.lik bir bölümü kazılabilmiştir. Genişliği belirlenemeyen
bu duvarın, güney yüzünü oluşturan taşlarında bir kayma gözlenmiştir. 4. mimarı taba
kanın altında, taban düzleminde bulunan yassı şematik bir idol, Yenibademli Höyük'te
idol tiplerinin çeşitliliğini göstermesi bakımından ilginç olmuştur (Resim: 4). Bel kısmı

çentikle belirlenmiş bu örneğin benzerleri, Troia lI'de Blegen'in 8 kazıları sırasında

bulunmuştur.

5. mimarı tabakaya ait küçük bir duvar parçası (Resim: 5), güney kesit hizasın

da tespit edilmiştir. Bu yıl için mimarı karakteri anlaşılamayan bu duvar parçasının araş
tırılması önümüzdeki yıllara bırakılmıştır.

5 L. Bernabö-Brea, Poliochni cıtte Preistorica Nell'isola di Lesmos, Roma 1964, Lev. LXXXIilg.
6 W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, Lev. XXIIi, No: 30-51.
7 H. Hüryılmaz, N. Sevinç, "1997 Gökçeada- Yenibademli Höyük Kazıları", XX. KST I, Ankara 1999,315.
8 C.w. Blegen, ve diğ., Troy 1,2. Genersı ınırooucıion the First and Second Settlements, Princeton 1950, Lev. 360,

No:35.40, 35.208.
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B. H 10 AÇMASı

Geçen yıl H 10 plankaresinin kuzeydoğu dörtlüğünde açığa çıkarılan bazı duvar
ların batı yönünde gelişmelerini izlemek üzere, çalışmalar aynı plankarenin kuzeybatı

dörtlüğüne kaydırılmıştır. Yeni açılan bu alanda dört mimarı tabaka saptanmıştır.

Eski Tunç çağının 1. mimarı tabakasına ait olan ve doğu-batı yönünde uzanan
duvarın (Çizim: 3), geçen yıl tespit edilen 1 No.lu duvann? uzantısı olduğu anlaşılmıştır.

Henüz herhangi bir köşesine ulaşılamayan bu duvarın 9,00 m.yi aşan uzunluğu göz
önüne alındığında, burada büyük bir mekandan söz etmek olası görünmektedir. Söz ko
nusu duvarın kuzeyinde kalan alanda üç evre belirlenmiştir. Birinci evrede ağaç dikme
Ierin etrafını çevreleyen iki taş kümesine rastlanılmıştır. Bu taş kümeleri birbirlerinden
1,65 m. uzaklıkta olup, duvara paralel sıralanmıştır. Duvarın kuzey yüzü hizasından taş

kümelerine kadar yayılan kerpiç kalıntıları, burada taş temel üzerinde yükselen kerpiç
duvarlı yapıların varlığını ortaya koymuştur. Ikinci evrede ele geçen keramik örnekleri,
birinci evrede olduğu gibi siyah hamurlu, kahverengi ve siyah astarlı içe çekik ağız ke
narlı çanaklar, tunel kulplu çanaklar ve ağız kısımları düz kesilmiş çömleklerden oluş

muştur. Kap şekli açısından Troia i dönemi özelliklerini yansıtan kap kacaklardan baş

ka, ikinci evrede bulunan gri renkli taştan yapılmış yassı bir idol, H 9 açmasında bulu
nan örneğin çok yakın benzeridir. Bu tür örnekler Poliochni'dent? başka, Troia 111 1 ve
Bakla Tepe'den'v de tanınmaktadır.

1. mimarı tabakaya ait ikinci duvar, açmanın güneybatısında tespit edilmiştir (Çi
zim: 3). Bir ucu batı kesit içinde kalan duvarın korunan uzunluğu 1,65 m., genişliği ise
0,60 m.dir. Doğu yöndeki uzantısı tahrip olan bu duvar parçasının mimarı karakteri bu
yıl için anlaşılamamıştır.

2. mimarı tabakaya ait kalıntılar (Çizim: 3) bağımsız iki duvar şeklinde karşımıza

çıkmıştır. Bunlardan birinci duvar, batı kesit hizasında kuzey-güney yönünde inşa edil
miştir. 1,30 m. uzunluğunda olan bu duvarın örgüsünde kullanılan taşlar yassı levha
şeklindedir. Kuzey ucu tahrip olan bu duvarın mimarı karakteri açıklık kazanmamıştır.

Ikinci duvar, açmanın güney kesiti hizasında doğu-batı istikametinde inşa edilmiştir

(Resim: 6). 4,50 m. uzunluğunda olan bu duvarın, kuzey yüzü ve iç dolgusunun bir bö
lümü temizlenmiştir. Güney yüzünün kesit içinde kalması nedeniyle duvarın genişliği

belirlenememiştir. Bu duvarın kuzeyinde taban düzleminde tespit edilen taş kümesi,
ağaç dikmeye aittir.

H 10 açmasında 3. mimarı tabakaya ait kalıntılar, kazı alanının orta kısmında üç
duvarla temsil edilmiştir (Çizim: 3; Resim: 7). Bu duvarlardan ikisi dikdörtgen planlı bir
yapının köşesini belirlemiştir. Dikdörtgen planlı yapının kışa duvarının uzunluğu 5,20 m.
olup, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde inşa edilmiştir. Inşaatında dış yüzleri işlenmiş
dikdörtgene yakın taşların kullanıldığı bu duvarın yüksekliği 0,95 m., genişliği ise 0,60
m.dir. Beş evre boyunca kullanıldığı anlaşılan bu yapının, kısa duvarında saptanan boş

luk, kapı açıklığına işaret etmektedir.
Üst evrelerde geniş tutulan kapı açıklığı, alt evrelerde daraltılmıştır. Yapının yan

gın geçirmiş üçüncü evresinde tespit edilen kapıya ait bir söve taşı (Resim: 8), kapının

tek kanatlı olduğunu ortaya koymuştur. Dikdörtgen planlı yapının kısa duvarı ile birleşen

ve köşe oluşturan ikinci duvarın, çok az bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Uzantısı doğu ke
sit içinde kalan bu duvarın, 1997 yılında ortaya çıkarılan 3 No.lu duvarın uzantısı oldu
ğu anlaşılmıştır.

Dikdörtgen planlı yapı içinde beşinci evreye denk düşen ikinci yangın seviyesin
de üç ayaklı kaplara ait ayaklar, uzun boyunlu çömlekler ve Troia i dönemini karakteri
ze eden içe çekik ağız kenarlı çanak parçaları bulunmuştur (Resim: 9). Bu keramik gru-

9 H. Hüryılmaz, N. Sevinç, "1997 Gökçeada- Yenibademli Höyük Kazıları", Xx. KST I, Ankara 1999,315.
10 O. Höckmann, "Neolithische und Frühbronzezeilliche Idole aus Kleinasien", Ausstellungskatalog Badisches

Landesmuseum: Kunst und Kultur der Kykladeninseln im 3. Jt. v.Ctır., Karlsruhe 1976, 179, Şek. 176,10.
11 Cw. Blegen, ve diğ., Troy 1.2. Gerıerel lrıtroductiorı the First and Second Settlements, Princeton 1950, Lev. 360,

No:35.40, 35.208.
12 1998 yılında Bakla Tepe'de bulunan idoller Prof. Dr. Hayat Erkanal tarafından Ankara'da 24-28 Mayıs 1999 tarihinde

düzenlenen 21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nda bilim alemine tanıtılmıştır.
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bu ile birlikte aynı yangın seviyesinde pişmiş topraktan yapılmış koç figürinine ait bir
baş (Resim: 10) ve sap delikli taş balta parçası ele geçirilmiştir.

3. mimarı tabakaya ait üçüncü duvar, dikdörtgen planlı yapı ile aynı dönemde in
şa edilmiştir. Kuzeydoğu- güneybatı istikametinde uzanan bu duvarın genişliği 0,40 m.,
uzunluğu 2,30 m., yüksekliği ise 0,95 m.dir. Kuzeydoğu ucu, dikdörtgen planlı yapının

kısa duvarına yaslanan bu duvarın (Resim: 7) güneybatı ucu 1. ve 2. mimarı tabakala
ra ait duvarların inşası sırasında tahrip edilmiştir. Keramiğe göre bu duvar ile dikdört
gen planlı yapı arasında bir zaman farkı bulunmamasına karşın, mimarı açıdan duvarın

fonksiyonu henüz anlaşılamamıştır.

4. mimarı tabaka açmanın kuzeyinde, kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uza
nan güçlü bir duvar olarak karşımıza çıkmıştır (Çizirn: 3; Resim: 11). Bu duvarın açma
içinde kalan uzunluğu 4,40 m., genişliği 0,60 m.dir. Ust üste sekiz taş sırasının korun
duğu duvarın yüksekliği 1,02 m.dir. Duvarın her iki yüzünde kullanılan taşlar iri olması
na karşın, iç dolgusu düzensiz ufak taşlardan meydana gelmiştir. 1997 yılında H 10 aç
masının kuzeybatı köşesinde kısmen açığa çıkarılan 8 No.lu duvarın uzantısı olduğu

anlaşılan bu duvarın güneybatı ucu hem 1 No.lu duvarın altında, hem de kazılmayan

alan içinde kalmıştır. Duvarın korunan yüksekliği ve uzunluğu dikkate alınırsa, bunun
büyük bir yapıya ait olması ihtimal dahilindedir.

Küçük bir sondaj çalışması açmanın kuzeybatı köşesinde gerçekleştirilmiştir (Re
sim: 11). Bu alanda enkaz görünümünde birkaç taştan başka, herhangi bir mimarı ka
Iıntıya ulaşılamamıştır. Zaman yetersizliği nedeniyle bu alandaki araştırmalar önümüz
deki yıllara bırakılmıştır.

PALEOCOGRAFYA VE JEOARKEOLOJiK ÇALIŞMALAR

Yenibademli Höyük'te 1998 yılında başlatılan paleocoğrafya ve jeoarkeolojik ça
lışmalar 1 3 höyüğün yer aldığı Büyükdere Vadisi'nin aşağı kesiminde ve höyükte iki nok
tada (E 9 ve H 10 plankarelerinde) yürütülmüştür. Yapılan 10 adet alüvyon sondajları

nın bir kısmı 1,00 m. kadar derinde anakayada kalırken, vadi tabanında ve kıyıdan yak
laşık 1 km. içeride 16,00 m.ye iniimiştir. Bu sondajlar sonucunda yerleşimin ilk kuruldu
ğu dönemde deniz kenarında o.!duğu, günümüzde ise kıyı çizgisinden yaklaşık 1,5 km.
içeride kaldığı anlaşılmıştır. M.O. 3. binde deniz muhtemelen höyüğün batı kenarında

bir miktar içeriye sokulmuş olmasına karşın, doğu kesimde höyük alanının ana kayaya
bağlı olduğu tespit edilmiştir.

Höyüğün batı terasında E 9 açmasında yapılan sondajda yüzey toprağından yak
laşık 1 m. derinde ana kayaya ulaşılmıştır. Bu sonuç, 1996 yılı kazı çalışmaları sırasın

da da ortaya konrnuşturı-, H 10 açmasında 1997'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sı

rasında yaklaşık 2,30 m. derine iniimiştir. Bu seviyeden itibaren yapılan sondaj çalışma
larında 3,00 m. derinde anakayaya ula,)'ılmıştır. Böylece höyüğün doğu alanında kültür
dolgusunun kalınlığının 5,00 m.yi geçtigi anlaşılmıştır.

KORUMAYA YÖNELiK ÇALIŞMALAR

Yenibademli Höyük'te kazı çalışmalarına başlamış olduğumuz 1996 yılından be
ri korumaya yönelik tedbirlerimiz, 1998 yılında da devam etmiştir. Çanakkale Valiliği'n

ce sağlanan kafes tel ve beton direkleri e höyüğün etrafı çevrelenerek küçük ve büyük
baş hayvanların yaptıkları tahribat önlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında ekibirnizi her
yönden destekleyen Çanakkale Valisi Sayın Ekrem Ozsoy'a ve Çanakkale ii Kültür Mü
dürü Sayın Mustafa Sevim'e, ayrıca 5. Komando Alayı'na bağlı Tankçı Birliği Mehmet
çiklerine şükranlarımızı sunarız.

13 Yenibademli Höyük'te 1998 yılında başlatılan paleocoğrafya ve jeoarkeolojik çalışmalar. Ege Üniversitesi Öğretim

Üyesi Sayın Doç. Dr. Ertuğ Öner başkanlığında bir ekip tarafından yürütülmektedir. Arazide yapılan sondajlardan
alınan sedimanların ayrıntıir laboratuvar analiz sonuçları Doç. Dr. Ertuğ Öner tarafından yayınlanacaktır.

14 H. Hüryılmaz, "Gökçeada- Yenibademli Höyük 1996 Yılı Kurtarma Kazısı", XıX. KSr i, Ankara 1998,363; H.Hüryıımaz,

"1996 Rettungsgrabungen in Yenibademli Höyük", The Aegean in the Neolithic, Chalcolathic and Early Sranze Age,
Urlallzmir (baskıda).
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1998 yılı kazı çalışmalarımızın sona ermesinden sonra, adanın kuzeydoğu sahi
linde bulunan iki yerleşim yeri (Harita: 1) tarafımızdan ziyaret edllrniştirtö. Henüz arke
oloji literatürüne geçmemiş olan bu iki yerleşimden biri, Vaniyeri'nin (Troia i çağdaşı
yerleşim yeri) yaklaşık 400,00 m. kuzeyinde kurumuş dere yatağının güneyinde sahil
kenarında yer almaktadır. Ana kaya üzerinde kurulduğu anlaşılan bu yerleşmenin, yü
zey buluntuları arasında qözlerıen tünel kulplu çanak parçalarının biçimi, Troia i döne
mi örneklerinin benzeridir. Ikinci yerleşim yeri, Aktaş Tepe'nin güneyetekleri ve Urfal
Dere arasında sahilden biraz içeride yer almaktadır. Bu yerleşimin yüzey buluntuları,

daha çok taş endüstrisine ışık tutacak niteliktedir. Taş çekiçler ve yassı baltalar kayda
değer buluntular arasındadır. Gerek Vaniyeri, gerekse bu iki yerleşim üzerinde gözle
nen kültür dolgularının azlığı, iskarı süresinin kısa olduğuna işaret etmektedir. Savun
maya yönelik mimarı kalıntıların olmaması, bu yerleşmelerin mevsimlik kullanılmış olma
olasılığını arttırmaktadır. En azından Troia i dönemi ve öncesinde kullanılan bu yerleş

meler, belki de balıkçılar tarafından iskarı edilmiş veya Ege Denizi'nden Karadeniz'e
açılacak teknelerin kuzeydoğu rüzqarlarına karşı barınak yeri olmuştur.

SONUÇ
Yukarıda özet olarak sunduğumuz Yenibademli Höyük 1998 yılı çalışmaları

önemli sonuçlar vermiştir. Höyüğün doğusunda 5,00 m.yi aşan kültür dolgusunun en az
2,00 m.lik bölümünün, Eski Tunç çağı ii dönemine ait olduğu belirlenmiştir. Bu dönem
de yapılaşmanın yoğun olduğu, mevcut yapıların kalıntılarından anlamak mümkün ol
muştur. Taş temel ve kerpiç duvarlı yapıların tavanıarı ahşap direklerle desteklenmiştir.

Her ne kadar bu direklere ait veriler ele geçmemiş olsa da, bunların etraflarını saran taş

kümelerinin sıra halinde varlığı bu görüşü destekler niteliktedir. En az iki yangın geçiren
bu yapılar, kısa bir süre sonra yeniden kullanılmışlardır. Keramik geleneğinde, batı te
rasta olduğu gibi höyüğün doğu alanında da, Troia i dönemi özelliklerinin ağır bastığı

anlaşılmıştır. Bu durumda Yenibademli Höyük, Marmara ve Ege Denizi kıyılarında yayı

lan "Denizsel Troia Kültürü"nün bir parçası olarak ele alınmalıdır. Höyüğün 35,00-40,00
m. kadar kuzeyine sokulan deniz, doğu yönde içeriye ilerleyememiştir. Yerleşimin

batısında bir rnlktar içeriye sokulan denizin kıyı çizgisi henüz tam olarak belir
lenememiştir. Onümüzdeki yıllarda höyüğün batı ve güneyinde yapılacak alüvyon son
dajları, Yenibademli Höyük'ün bir yarımada konumunda olup olmadığına açıklık

getirecektir.

15 Arkeolojiye gönül vermiş Gökçeadalı bir vatandaşın haber vermesi üzerine, iki yerleşim yeri tarafımızdan ziyaret edil
miş ve tescillenmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
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TEKiROAG MENEKŞE ÇATAGI KAZILARI1998 YILI
ÇALIŞMALARI

Aslı ÖZDOGAN*
Mehmet Akif IŞIN

GiRiş

istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı'nın yaz araş
tırma ve eğitim programı kapsamındaki, 6 yıldır sürdürdüğümüz Tekirdağ Menekşe Ça
tağı kazılarına 1998 yılı içinde de devam edilmiştir. Bu yıl ağırlığı Menekşe Çatağı kazı

larına vermekle birlikte, kuzeyinde Tekirdağ· Istanbul asfaltının hemen yanında bulu
nan, geçen yıl açtığımız Geç Klasik Döneme tarihlenen Trak Kralı Kersopleptes'a ait ol
duğunu düşündüğümüz bir mezarın bulunduğu Harekat Tepe Tümülüsü'nde de kazı la
ra devam eollrniştirt.

Tekirdağ Arkeoloji Müzesi ile ortak olarak Dr. Aslı Özdoğan gözetiminde "öğren
ci staj kazısı" niteliğinde yürütülen kazılara bu yıl Istanbul Unlversltes] Edebiyat Fakül
tesi'nin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden 22 öğrenci ve Edirne Universitesi Arke
oloji Bölümü'nden 3 öğrenci sürekli olarak katılmıştır. Kazımıza katılan çocuklarım da
kazıda bilfiil çalışarak ekibimize yardımcı olmuşlardır.

Arazide kazı çalışmaları 3 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Bu yıl ısı ve nem oranının mevsim normalinin çok üstünde seyretmesi arazi çalışmala

rını zorlaştırmakla birlikte bE?klediğimj,zden de iyi sonuçlar elde ettik. Bu yılki çalışmala

rımız geçen yılalduğu gibi Istanbul Universitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu tarafından

desteklenmiştir (Proje No: Sosyal 1155/240698). Başta Tekirdağ Müzesi olmak üzere,
Tekirdağ Kültür Müdürlüğü ve Gazioğlu Köyü her bakımdan bize destek olmuştur. ağ

rencilerimiz ile birlikte sürdürdüğümüz bu çalışmalara destek veren tüm kişi ve kuruluş

lara teşekkür borçluyuz.

Menekşe çatağı Yerleşmesi

Kazısı ilk kez 1993 yılında başlayan Menekşe Çatağı, Tekirdağ ili sınırları içinde,
şehir merkezine 10 km. uzaklıkta, Istanbul-Tekirdağ karayolunun hemen güneyinde de
niz kıyısında yer alan oldukça yayvan bir höyüktür. Yerleşmeyi ortadan kuzey-güney
doğrultusunda Menekşe Deresi bölmektedir. Denizin önemli bir kısmını, özellikle batı

kesiminin güney yarısını, alıp götürdüğü yerleşme Marmara Denizi'nin kuzey sahil şe
ridinde, yoğun yazlık konut alanlarının tehdit ettiği kesimde korunageimiş bir kaç yer
leşmeden biridir. Konumu bakımından Trakya'ya gelen Anadolu etkilerini en iyi yansıta
bilecek durumdadır. Yerleşmede, ağırlıklı olarak Batı Çatak'ta yürüttüğümüzçalışmalar

burada üç kültür döneminin varlığını göstermiştir: En üsttejki evreli Hellenistik Dönem,
bulunan bir sikkeye dayanarak Lysimakhos Dönemine (M.a.306-280) tarihlenmektedir.

Dr. Aslı ÖZDOGAN, l.Ü. Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 istanbulfTÜRKiVE
Mehmet Aklı IŞIN, Arkeoloji Müzesi Müdürü, TekirdağfTÜRKiVE
Harekat Tepe ile ilgili bilgi aynı cillle ayrı bir makale olarak verilmektedir.
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Altında yer yer Kalkolitik tabakaların içine oturan ilk Tunç çağı I-II, en altta ana kaya
üzerinde Toptepe kültürünün görüldüğü Orta Kalkolitik çağ. Doğu Çatak'ta henüz ana
toprağa kadar inmediğimiz için daha eski tabakaların olup olmadığı bilinmemektedir.

Kazı Çalışmalan (Çizim: 1; 2)
Amaç
1998 yılı kazısının amaçlarını, Batı Çatak'ta Hellenistik tabakanın son kalan açıl

mamış bölümlerini kazarak Hellenistik köy yerleşmesini tamamen ortaya çıkarmak, ge
niş bir alanda Ilk Tunç Çağı tabakasını açarak bu döneme ait yerleşme düzeni ile ilgili
bilgi edinmek, ayrıca bu tabakanın altında şimdiye kadar genellikle akıntılar şeklinde

rastladığımız Batı Menekşe Çatağı'nın ana toprağın üzerindeki en eski yerleşmesi, Or
ta Kalkolitik'e tarihlenen Toptepe kültürüne ait tabakayı in situ olarak belirlemek olarak
sıralayabiliriz.

Bu amaçlar doğrultusundageçen yıllarda çalıştığımız dört açmada kısmen geniş

\edik, kısmen de derinleştik:

1-1996-1997 yıllarında güneydoğu çeyreğinde çalıştığımız 18T açmasının bu yıl

kuzeydoğu çeyreğini ve 18U açması ile arasındaki 1.25 x 4.50 m. boyutlarındaki araba
yolunu (Baulk) kazdık (Resim: 1-4).

2- 1995 yılında açılan ve 1997'de batı yarısında 4.50 x 7.50 m.lik bir alanda Hel
leniştik tabakanın (H2) altına indiğimiz 19T açmasının bu yıl doğu yarısında derinleşe

rek Ilk Tunç Çağı tabakasını açtık (Resim: 5-6).
3- 1996 yılında açtığımız 19U açmasının kuzeydoğu çeyreğinde derinleşerek sal

taşı döşemenin alt yapısını ortaya çıkardık ve kısmen derinleşerek 19T açmasındaki

ITÇ düzleniminin devamına ulaştık (Resim: 7).
4- 1993-1994 ve 1996-1997 yıllarında çalışılan 20T açmasının güneydoğu çey

reğinde 4.50 x 2.25 m. boyutlarında yeni bir alan açıldı. Bu yeni alanın açılmasındaki

amaç 1997 yılında bulduğumuzgüneye doğru devam eden prehistorik yapının devamı

nı bulrnaktı. Ayrıca bu açmanın ana toprağa ulaşamadığımız kuzeybatı ve kuzeydoğu

çeyreklerinde ana toprağa kadar inerek bu alanın da kazısını bitirmeyi hedeflemiştik

(Resim: 8-10).

Çalışmalar

18T Açması (Resim: 1-4)
Açmanın güneydoğu çeyreğinde 1996 yılında yapı kompleksinin çok sayıda tüm

ve tümlenebilir kapların ve değişik nitelikteki aletlerinin bulunduğu mutfağını ortaya Çl
karmıştık. Mutfak, güneyde "L" biçimli bir taş duvar ile sınırlanmakta, bu duvar içindeki
0.90 m. genişliğinde bir kapı geçidi ile doğu, batı ve güneyden kerpiç ve ahşap karışık

duvarlarla çevrili depo ve mutfak işlevi taşıdığını düşündüğümüz büyük küpleri n ve am
phoraların bulunduğu 18U2 açması sınırları içinde kalan geniş bir mekana açılmaktadır.

18T-U arasındaki araba yolunda yaptığımız kazı, bu "L" biçimli duvarın da aynı özellik
leri taşıdığını ve bu duvarın diğerlerine oranla daha iyi korunmuş olduğunu ortaya Çı

karmıştır. Kerpiçlerin arasında in situ olarak bulduğumuz 1.60 m. uzunluğunda, 0.05 m.
çapındaki yanık dal parçaları, bizim yapının duvar örgüsü hakkında daha ayrıntılı bilgi
edinmemizi sağlamıştır: Ahşap hatıl ve/veya dikrnelerin arası boyutları 0.26 x 0.22 m.
ve 0.24 x 0.24 m. arasında değişen bol bitkisel katkılı kerpiç tuğlalar ile kapatılmıştır.

Şimdilik dikilme aralıklarını tam bilernemekle birlikte, ortalama 1 m. aralıkla dikilmiş ola
bileceğini düşünüyoruz (Resim: 1, 2).

Mutfağın hemen kuzey tarafında, açmanın kuzeydoğu çeyreğindeki 5 x 4 m. bo
yutlarındaki alanda, mutfak ile kuzeydeki mekanı ayıran, daha çok bölme duvarı niteli
ğinde ahşap ve kerpiç bir duvara rastlandı, Bu duvar yangın sonucu yıkılarak dağılmış,

3 Bu alanın kazısı 1994-1995 yılları içinde gerçekleştirilmiştir.
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özellikle kuzeye yayılan yanık dolgunun üzerine ve içine kiremitler kırılarak düşmüş,

kısmen de gömülmüş durumdadır. Bu kerpiç duvarın batı uzantısında, henüz açılmamış

kesime giren 0.60 m. genişliğinde başka taş bir duvarın ucu gözükmektedir. Böylelikle
kuzeydeki mekanın yaklaşık 2.75 x 4.25 m. boyutlarında ve aynı tip duvarlar ile kuzey
ve batıdan da sınırlanmakta olduğu görülmektedir. Gerek mutfak ile arasındaki kerpiç
duvar, gerekse diğer duvarlar ayrıca dıştan küçük taşlarla desteklenmiştir.

Yanık dolgunun içinde çok sayıda dağınık çanak parçası olmakla birlikte, kuzey
duvarına yakın olduğu yerde kırılmış büyük bir çömlek dışında tüm ya da tümlenebile
cek nitelikte kap bulunmamaktadır. Mekan diğer kullanım araç gereci açısından da fa
kirdir. üzeilikle mekanın güneydoğusundabir dam örtüsünü kaplayan kiremitten daha
fazla sayıda kiremite ait kırık parçaların bulunmuş olması hemen duvarın dibine bir mik
tar kiremitin istiflenmiş olduğunu göstermektedir.

Mekanın kerpiç kuzey duvarının yaklaşık 0.50-0.60 m. kuzeyde, hemen açmanın

kuzey sınırında, doğu-batı yönünde uzanan 1.90 x 0.60 m. boyutlarında orta boy taşlar

dan kuru duvar tekniğiyle örülmüş bir duvar bulunmaktadır. Kuzeydeki mekanın kulla
nım düzlemi seviye olarak "mutfak"tan 0.20-0.25 m. daha aşağıdadır. Mutfağın güne
yindeki "L" biçimli taş duvar ve güneydeki 18U açması sınırları içinde kalan yaşam düz
lemleri de göz önüne alındığında, yapı kompleksinin bu kesimde (18U-T açmaları için
de kalan kesiminde), Hellenistik yerleşmenin 2. yenileme (H1) evresinde beşer metre
aralıklarla yapılmış kuzeye doğru hafif bir teraslamanın .olduğunu göstermektedir
(Resim: 3, 4). Bu teraslamadaki amacın, ilk yerleşimin (H2), ITÇ dolgularının içine yarı

çukur kazarak oturmuş olmasından kaynaklanan yerleşmede oluşan fazla iniş çıkışları

belirli bir düzene sokmak olduğu, şimdiki verilerle ileri sürülebilir.
Geçen yıl da (1997) mekanın doğu tarafında 19T açması ile arasında kalan ara

ba yolunu kazmış ve 1996 yılında ucunu yakaladığımız, içinde çok miktarda, kırılarak

dağılmış murex türü deniz salyangozlarına ait kabukların bulunduğu hafif çukurlaştırıl

mış yaklaşık 2 x 1 m.lik bir alana rastlamıştık (Işın-üzdoğan 1998:366-367, Resim: 5-6
ve lşın-üzdoğan 1999:298). Kuzeydeki bu yıl açılan mekanın altında da deniz salyon
gozlarını içeren sığ çukurun devam ettiği görülmüştür. Kırılarak dağılmış kiremit parça
larının aralarından, yanık dolgunun içinden toplanan kabukların kesin dağılım alanını

saptayarnarnakla birlikte yaklaşık olarak 5 x 2 m.lik bir alana yayılmış olduğunu söyle
yebiliriz. Murex Ilkçağda asillerin giydiği mor/erguvani togaiarın boyanmasında kullanı

lan kabuklu deniz salyangozlarıdır. 1 gr. boya elde etmek için yaklaşık 8000 taneye ge
reksinim olduğu göz önüne alındığında bu renk kumaşların neden kıymetli olduğu an
laşılır (Eyüpoğlu ve Yaraş 1990:45). Deniz salyongozlarına ait çok miktardaki kabuk, bu
yerleşmede özellikle ilk yerleşim sırasında, boya yapılmış olduğunu düşündürmekte

dir3 . Sonraları çukurdakilerin kullanılmadan neden bırakılmış olduğunu bilemiyoruz. Yu
karıda sözünü ettiğimiz teraslama işlemi mureXıerin bulunduğu çukuru da büyük oran
da tahrip etmiştir.

19T-U Açma/an (Resim: 5-7)
19T açmasını kuzey-kuzeydoğu/güney-güneybatı doğrultusunda bölen Hellenis

tik Döneme ait taş temelin doğu yarısında, güneyden 10 No.lu taş temel ile sınırlı 4.5x
9.5 m. lik.alanda 1995 yılı kazı mevsimi sonunda Hellenistik tabakanın altındaki Helle
nistik ve Ilk Tunç çağı karışık dolguların bulunduğu tabakada bırakmıştık. 1995 yılın

dan berigeçen 3 yıl içinde açmanın doğu tarafı yer yer 50 cm.ye varan oranlarda aka
rak batıya doğru gerilemiştir.

Bu yıl söz konusu alanda 0.65 m. kadar derinleşilmiştir. Üst dolgular geçen yıl
açmanın batı yarısında karşılaştığımız toprakla, kahverengi yumuşak ve ince taneli ol
ması açısından benzerlik oluşturmakta, ancak dağınık yanmış odun parçacıkları ve
kumlu kerpiç parçalarının fazlalığı ile ayrılmaktadır. üzellikle, kumlu toprak açmanın do-

3 Geçen yıl Harekat Tepe Tümülüsü'nde bulunmuş olan mezardaki kralın üzerinden çıkan mor ve erguvani renkli
kumaşın bu yerleşmede boyanmış olabileceği de bir olasılıktır.
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ğusu ve kuzeydoğusuna doğru artmaktadır. En üst düzlemde, iTÇ çanak parçalarında
ve kırık kemik alet, kırık ağırşak parçası gibi buluntularda da kuzey yarıda belirgin bir
yoğunlaşma görülmekte, ancak bu seviyede herhangi bir mimari ile kesin ilişkisi belir
lenememektedir (Resim: 6). 98.75 kotunda kuzeydoğudaki kumlu kerpiçli alan, '95-96
yıllarında 20T açmasında hemen bu köşeye bitişik alanda belirlemiş olduğumuz kerpiç
ii alanın devamıdır ve geçen yılki şematik planda da gösterdiğimiz gibi (Ozdoğan-Işın

1999: Çizim: 2), söbe planlı bir yapının en batı ucunu oluşturmaktadır.

Açmanın ortasında 98.66 - 98.58 kotlarında dağınık taşlar zaman zaman diziler
haline dönüşmekte ve geçen yıl aynı açmanın batı çeyreğinde bulmuş olduğumuz taş

"sıraları"na benzemektedir. Açmanın güneyindeki 10 No.lu taş duvarın hemen kuzeyin
deki 3 x 2 m.lik, taşların, sürtmetaş alet parçalarının ve daha iri çanak parçalarının gö
rüldüğü alan kuzeye hafif kavisli olarak 2.5 m. kadar uzanmaktadır. Bu alanın da söbe
bir yapının bir parçası olma olasılığı yüksektir, ancak geçen yı!. bulmuş olduğumuz top
luluklar kot olarak 10-15 cm. daha aşağı seviyededir (Işın ve Ozdoğan 1999). Bu taba
ka, doğuda, kısmen daha önce açılmış 20T açmasının batı kesiminde hemen araba yo
lunda kalan yaklaşık 2 m. çapında ve 2 m. derinliğindeki Hellenistik çukur tarafından ke
silmiştir (Resim: 5). Benzeri çukurlardan biri, daha önceki yıllarda 20T açmasının orta
sında, diğeri de 18U açmasının doğu kesiminde kısmen doğu profiline girmiş şekilde

bulunmuştu. Böylelikle Hellenistik'in eski evresine ait yaklaşık aynı boyutlarda 3 tane
çukurun varlığı da kesinleşmiş oldu.

Açmada derinleşildikçeHellenistik Döneme ait parçalara oldukça seyrek olarak
rastlanmaktadır. Bu parçaların da çeşitli toprak hareketleri ve köstebek, yılan gibi hay
vanların açtığı yollar sonucu aşağı tabakalara indiği tahmin edilmektedir. Açmanın ka
zısı 98.50 kotundaki bir düzlemde bırakılmıştır.

Bu alanda çok miktarda dağınık olarak bulduğumuz ağırşak ve parçaları, yün
eğirme ve belki de dokumacılıkla ilgili bir uğraşın var olduğuna işaret etmektedir. Ileriki
yıllarda kazıların bu konuyu aydınlatacağı öngörülmektedir.

19U açması sınırları içinde Hellenistik'in üst evresine (Işın ve Özdoqan
1998:365, Resim: 2, 3) ait saitaşiı döşemede kullanılmış olan arkaik mezar stelleri kal
dırılmış, altına inilerek döşemenin yapım tekniği anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu alanda
99.39-99.01 kotları arasında derinleşilerek ITÇ tabakalarının hemen üzerinde kazı bıra

kılmıştır. Düzlem oluşturmak amacıyla döşemenin kuzey kesimine orta boy yuvarlak ve
uzun taşlardan ve kırık kiremit parçaları yerleştirilerek bir alt yapı oluşturulmuştur. Bu,
aynı zamanda geniş saltaşlartrun, üzerine gelen yük nedeniyle çatlamasını ve kırılma

sını önleyici bir destek işlevini de taşımaktadır (Resim: 7).

20T Açması (Resim: 8-10)
1993-1994 ve 1996-1997 yıllarında çalışılan 20T açmasının güneydoğu çeyre

ğinde 4.50 x 2.25 m. boyutlarında yeni bir alan açıldı. Bu alanın batı tarafı zamanla ak
tığından üstteki tarım toprağı ve Hellenistik tabakanın üzeri kısmen aşınmıştı. Bu alanın

kazılması ile birlikte ana beton noktasını korumak amacıyla bıraktığımız 2 m.lik şerit dı

şında bu açmanın kazısını ana toprağa kadar inerek bitirdik.
Açtığımız alan, tepenin en yüksek noktası olduğundan buradaki yüzey toprağı

(tarım toprağı) yaklaşık 65-70 cm. kalınlığındadır. Hellenistik'in üst (H1) evresine ait
1.70 x 0.55 m. boyutlarında kerpiç ve ahşaptan doğu-batı doğruıtusunda uzanan batı

ya doğru hafif kavisli bir duvara ait yanmış ve olduğu yerde dağılmış kerpiç parçalarına

rastladık. Kerpiçler 18T-U açmalarında, mekanları çevreleyen duvarlarda gördüğümüz

gibi biçimlendirilmemiş, tam tersine topanlar şeklindedir. Ayrıca güneyden tek dizi taş

ile desteklenmiştir. Bu özellikler bize duvarın taşıyıcı bir işlevinin olmadığını ancak bir
sundurma duvarı olabileceğini göstermektedir. Bu duvarın, 1993 yılında ortaya çıkarıl

mış olan 1.80 x 1.50 m. boyutlarındaki taş tabanlı işliğin bulunduğu mekanın (Işın

1995:22) güney duvarı olduğu kesinlik kazanmıştır. Bu mekanın kuzey duvarının bulun
mamış olmasından ötürü açık/yarı açık bir mekan olduğu ileri sürülebilir, ancak bu yö
rede özellikle rüzgarların kuzeybatıdan estiği göz önüne alınırsa, kuzey duvarının
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herhangi bir şekilde tahrip olmuş olma olasılığı yüksektir. Bu işlikte toplu olarak buldu
ğumuz çivi ve küreğin yanı sıra etrafa saçnmış çok sayıda çivi ve parçasına da rastla
mıştık. Bu yıl mekanın iç kısmında ve hemen doğusunda çanak parçası orta yoğunluk

ta, kerpiçlerin arasında da sadece bir tane demir çivi parçasına rastlandı.

Daha alttaki eski Hellenistik düzleme ait bu alanda, hemen kuzeyindeki alanın

açmanın kuzeydoğu çeyreği- tersine çok az çanak ve kiremit parçası bulunmaktadır.

Zaten 1996 yılında açtığımız kuzeyindeki alanda, çukurun dışında, güneye özellikle gü
neybatıya doğru çanak kırığı ve kiremit miktarında seyrelme görülmüştü. Buna karşılık,

açmanın doğu köşesinde Hellenistik çanakların prehistorik tabaka içinde derinlere ka
dar devam etmesi, yerleşmenin doğuya dereye doğru bir eğiminin olduğunun ipuçları

nı vermektedir. Ilginç olan, bu kesimde bulunan çanak parçaları arasında daha öncele
ri bulduklarımıza oranla daha kaliteli çanak parçalarına rastlamış olmamızdır. Ancak
bunların küçük parçalar şeklinde olması "yamaca" atılmış olan kırılmış kaplar olduğu
şeklinde yorumlanmıştır. "Yamaç" ile ilgili ikinci bir ipucu 20T açmasının kuzeydoğu kö
şesindedir: Kalkolitik tabakaların içinde devam eden 97.70 kotlarına kadar inen ve he
nüz dibine ulaşmadığımız 1.50 x 0.80 m.lik alanda çok sayıda iri Hellenistik çanak par
çalarına rastladık. Bu alanın toprağı üstteki Hellenistik tabakanın toprağının tersine yu
muşak, killi ve nemlidir.

ilk Tunç çağı ve Kalkolitik tabakaları, 1995-1997 yılları arasında kazdığınız 17U
açmasındakilere benzer bir mimari tabakalanma göstermektedir, ancak .açrlan alanın

çok dar olması bir yapıyı tam olarak bulamamamızda önemli bir etkendi. Ust tabakalar
da yanmamış kumlu kerpiçten söbe biçimli yapılara ait duvar parçalarına, altta ise ka
zık deliklerine rastladık (Resim: 9, 10). Geçen yıl açtığımız bölmeli yapının (Ozdoğan

Işın 1999:299, Resim: 12) çok sınırlı bir alanda devam ettiğini de gördük. Yapının kesi
tindeki dikme izleri 1995 yılında 17U açmasında bulduklarımıza benzemektedir.

Bölmeli yapı seviyesine eriştikten sonra açmanın kuzeydoğu çeyreğinde de ge
çen yıl bıraktığımız düzlemden kazılarak bölmeli yapının güneyde bir kavis çizdiğini sap
tadık. Bu yapının da diğer yapılar gibi söbe biçimli bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Bu ya
pının hemen güneyi dışında, olduğu yerde yan düşerek kırılmış tipik boyunlu bir "Topte
pe" çömleği bulmamız (Resim: 10) yapıyı kesin olarak tarihlendirmemizde yardımcı ol
du.

Bölmeli yapının altında, 97.99 ile 97.79 kotları arasında, 0.85 x 0.80 m. boyutların

da yuvarlak bir alan içinde, bazıları yüz veren, yanmış bol kum katkılı kerpiç topanları,

birkaç tane taş, farklı çanaklara ait değişik boyutlarda parçalar ve bol miktarda hemen he
men aynı boyutlarda bazıları çiftli cerastoderma glaucum cinsi kavkılar ve daha az mik
tarda olasılıkla crassostrea cinsi kavkılardan oluşan bir topluluğa rastlandı (Resim: 8).
Daha önceki yıllarda da bulmuş olduğumuz, delinerek takı haline dönüştürülen bu kav
kıların aynı amaç için toplanıp biriktirilmiş olduğunu ileri sürebiliriz.

Bu buluntuyu önce "ocak" olarak adlandırmakla birlikte içinde hiç kül bulunmayı
ŞI, midye ve çanak parçalarının yanık olmayışı, bu yorumdan vazgeçmemize neden ol
muştur. Bunu bir çöp çukuru olarak da nitelemek olasıdır ancak herhangi bir çukur izi
nin bulunmayışı, çevresinde de bu buluntuyu açıklayıcı herhangi bir veriye rastlamamış

olmamızdan ötürü şimdilik fazla yorum yapamıyoruz.

Sonuç
1998 yılı kazı çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçlar kısaca şunlardır.

1- 18T açmasındaki çalışmalar, yerleşmenin Üst Hellerıistik evresinde, batı kesi
minde kuzeye doğru bir teraslama yapılmış olduğunu, kuzeybatıya ve batıya doğru dü
şündüğümüzden daha geniş bir alana yayılmış olduğunu göstermektedir. Bu veriler ışı

ğında gelecek kazı mevsiminde, bu açmanın batı yarısı ve kuzeyindeki 188 açmasının
güney yarısının açılması planlanmaktadır.

2-19T-U açmasındaki çalışmalar geçen yıl da düşündüğümüz gibi bu .alanm pr,e
historik yerleşmelerinin en iyi korunmuş alanı olduğuna işaret etmektedir. Ozellikle Ilk
Tunç çağı ve Kalkolitik tabakalar arasındaki geçişin en iyi saptanabileceği alandır. Ge-
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lecek kazı mevsiminde bu alanın da, hemen doğusundaki 20T açması seviyesine indi
rilmesi planlanmaktadır.

3- 20T açmasındaki çalışmalar, daha önceki yıllarda 18U ve 17U açmalarında

genellikle akıntılar halinde bulduğumuz Kalkolitik tabakaları sağlam olarak bulmamızı

sağlamıştır. Bulmuş olduğumuz çanak çömlek ön belirlemelere göre Toptepe'nin yanı

sıra Edirne, Hocaçeşme çanakları ile de benzerlikler taşımaktadır. Ayrıca ITÇ mimarisi
ile Kalkolitik mimarinin aynı özellikleri taşıdığı da görülmektedir. Tekirdağ,Toptepe yer
leşmesinin 1989 yılı kurtarma kazılarında, "korunmuş" üst tabakalarında bulunmuş olan
geçiş malları niteliğindeki çanak çömleğin bu açrnada daha çok sayıda parça ile temsil
ediliyor olması- ilk başlarda düşündüğümüz gibi ITÇ - Kalkolitik arasında bir kesintinin
olmadığına işaret etmektedir, ancak bu konu 19T açmasındaki kazı çalışmaları ve 20T
açmasında bulunmuş olan çanak çömlek üzerindeki ayrıntılı çalışmalar sonucu açıklığa

kavuşacaktır. Şimdilik Toptepe yerleşmesinde inşaat faaliyeti sırasında tahrip edilmiş

olan tabakaların Menekşe Çatağı'nda bulunma olasılığının yüksek olduğunu söyleyebi
liriz.

4-20T açmasındaki çalışmalardan elde edilen ikinci önemli sonuç yerleşmenin

topografyası ile ilgilidir: Hellenistik Dönemde Menekşe Deresi'ne doğru bir teraslama
ya da yamacın olabileceği ve dere yatağının bugünkünden daha batıda olması gibi ola
sılıklar vardır. Ayrıca bugün kamp yeri olarak kullandığımız alandaki mutfak kısmında

yaptığımız temizlik çalışmaları sırasında bulunan Hellenistik çanak ve kiremit parçaları

bu olasılığı güçlendirmektedir. Bu verilerin ışığınde ileriki yıllarda yapılacak daha kap
samlı jeolojik çalışmalar ve kazıların Menekşe Deresi'nin eski yatağı ve yerleşme ile iliş

kisi konusunda daha ayrıntılı bilgi vereceğini öngörmekteyiz.
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Resim 1: 18T açması, taş teras duvarı ve önünde yıkılmış atışap-kerpiçmekan duvarı

Resim 2: 18T açması, aynı duvardan yanık ahşap hatıl
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Resim 3: 18T açması, yapı topluluğunun batı

kesimindeki kuzeye doğru yapılmış

teraslama ve kırık dam kiremitleri

Resim 4: Aynı alandaki kırık kiremitler ve orta
daki kerpiç-ahşap duvarın taş destek
duvarı
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Resim 5: 19T, önde ITÇ tabakası ve Hellenistik çukur, ortada bu tabakaların üzerinde
uzanan Hellenistik duvar, arkada 18T açması

Resim 6: 19T açması, ITÇ tabakasına ait taş ve çanak toplulukları
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Resim 7: 19U Hellenistik döneme ait döşeme ve altı

Resim 8: 20T Kalkolitik tabakaya ait yanık kerpiç, çanak ve midye topluluğu
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Resim 9: 20T Kalkolitik tabakaya ait söbe planlı

yapı parçası, dışında başka bir yapıya
ait dikme izleri

Resim 10: Aynı yapının güney dışında bulun
muş olan in situ "Toptepe" testisi
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1998 YILI LiMAN TEPE KAZıLARı

Hayat ERKANAL *

Liman Tepe bilindiği gibi lzmir Körfezi'nin güneyinde, Karantina Adası'nın tam
karşısında yer almaktadır. Urla'nın Iskele Mahallesi'nde bulunan Liman Tepe, antik Kla
zomenai kenti ile aynı yerleşim alanını paylaşmaktadır.

Yarımada üzerindeki yerleşim izmir-Çeşmealtı yolu tarafından ikiye bölünmekte,
dolayısıyla bu yola göre kazı alanları da güney ve kuzeyolmak üzere ikiye ayrılmakta

dır (Çizim: 1).1998 yılında daha çok güney ve kuzey kazı alanlarında belli problemlere
yönelik çalışmalar yaprlmıştır". 1998 yılı çalışmalarını 6 grup halinde değerlendirmek
mümkundür-'.

GÜNEY ISAZI ALANINDA ERKEN TUNÇ ÇAGI /i SAVUNMA SiSTEMiN
DE YURUTULEN SONDAJ ÇALIŞMALARI

Daha önceki yıllarda bu alanda iç kale savunma sistemine ait bir bastiyon ve bir
sur duvarı açığa çıkantrruştırs. Buradaki bastiyon kerpiç iç dolguya sahip olup güneye,
yani anakaraya doğru at naiı şeklinde uzanmaktadır. Dış yüzü aşağıya doğru rampa
şeklinde eğimli olup plaka halindeki kireç taşlarıyla muntazam bir şekilde örülmüştür.

Sur duvarı bastiyonla birleşmemekte, bastiyona dayanmaktadır. Bu durumda iç kale
savunma sisteminde bastiyonların ayrı ayrı bağımsız olarak inşa edildiği, daha sonra
aralarının sur duvarlarıyla kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu sistem sayesinde herhangi bir
alanda ortaya çıkan tahribatın yayılması önlenmiş olmaktadır.

En az 5 m.lik bir yüksekliğe sahip olan bastiyonun batı kesimi çok iyi korunmuş,
buna karşın doğu kesimi Klasik Çağa ait bir kuyu ve bir sarnıç tarafından tahrip edilmiş

tir. Tahrip edilen kesimde 1997 yılında yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda basti
yanların iç yapılarıyla ilgili yeni bir sistem ortaya çıkarılmıştır. Bu sisteme göre bastiyon
kenarlarında trapez veya yarım daire şeklinde hücre mekanlar bulunmaktadır. Bu

Prof. Dr. Hayat Erkanal A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 06100 Slhhiye-AnkarafTÜRKiYE
1998 yılı kazı çalışmaları Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Institute for Aegean Prehistory (INS
TAP), A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenmiştir. Tüm bu kurum yetkilileri
ne Liman Tepe kazı kurulu olarak candan teşekkür ederiz. Urla Belediye Başkanlığı bundan önceki yıllarda olduğu gi
bi 1998 yılında da maddi, manevi her türlü desteği sağlamış, çalışmaların aralıksız devamında büyük roloynamıştır.

Bu nedenle başta Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kıpkıp olmak üzere tüm Urla Belediyesi mensuplarına ayrıca te
şekkürü bir borç biliriz.

2 1998 yılı çalışmalarına katılan kazı kurulu üyeleri: H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arma
ğan Erkanal; Çukurova Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Yard. Doç. Dr.
Serdar Girginer; Doğu Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Rıza Tuncel; H. Ü. Edebiyat Fakültesi Ar
keoloji Bölümü Araş. Gör. Ayşegül Aykurt; Arkeolog Tayfun Caymaz, Arkeolog Meryem Kocabay, Arkeolog Fatma Şa

hin, Arkeolog Mirat Şentürk, Arkeolog Ozlem Tütüncüler; A.U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğren

cileriAyrıur çevik, Evrim Güzey; H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Koray Akıncı, Halim Özatay; Ata
türk Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri Hacer Motor, Sinan Şimşek, Ha
diye Türkmen; Ege Universitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeolojl Bölümü Öğrencisi Elvan Tural. Efes Müzesi Uzmanı Dr.
Gamze Tuluk kazı çalışmalarına Kültür Bakanlığı uzmanı olarak katılmıştır.

3 H. Erkanal ve H. Hüryılrnaz, 1992 Liman Tepe Kazıları Xv. KST 1,1993,367-369, Res. 5-8; H. Erkanal. Early Bron
ze Age Urbanization in the Goastal Region of Westem AnatoHa, Housing and Selt/ement in AnataHa. A Histarical
Perspective, istanbul 1996, 77, Res. 8-9.
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mekanların üç duvarı, iki yan ve bir arka duvarı tek sıra halinde plaka taşlarla örülmek
tadir. Hücrelerin iç kısımları daha sonra taş ve toprakla doldurulmakta, dışa doğru açık

olan kenarları ise aşağıya doğru rampa şeklinde ayrıca örülerek kapatılmaktadır. Böy
lece bastiyonların çevresinde içleri doldurulmuş bir hücre mekanlar zinciri oluşmakta

dır. Bu teknik sayesinde içteki kerpiç dolgunun dışa baskısı frenlenmektedir.
1997 yılında Erken Tunç çağı ii bastiyonu önünde, bastiyona yaslanan Orta

Tunç çağı mimari özellikleri tespit edilmiş, bu nedenle bastiyonun bu kesimindeki kap
lama taşları açığa çıkarılamamıştır. 1998 yılında bastiyon üzerindeki Orta Tunç çağı mi
mari özellikleri inceltilerek dar da olsa bastiyon kaplama taşlarını açığa çıkarmak üze
re bir alan kazanıımıştır (Çizim: 1/1). Bastiyonun güneyinin doğu yarısını kapsayan bu
dar alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bastiyonun güney kenarına ait kapla
ma taş sıraları tespit edilebilmiştir (Resim: 1). Sadece 1,20 m. uzunlUğundaki bir alan
da taş sıraları henüz saptanamamıştır. Burada iki noktada taş sıraları oldukça yüksek
bir seviyede ortaya çıkmıştır. Bu noktalardan batıdakinin seviyesi 0,86 m., doğudakinin
ki ise 0,82 m.dir. Her iki nokta arasında bulunan kaplama taşları 0,05 m. yüksekliğinde,
yani oldukça alçak bir seviyede ortaya çıkmıştır. Bahar yağmurları bu kazı alanında ta
ban suyunun yükselmesine neden olmakta ve bazı duvarlar su altında kalarak tahrip ol
maktadır. Böyle bir durum karşısında iki yüksek uç noktasının tahrip olmasını önlemek
amacıyla, daha alçak olan orta kesim aynı teknik ve sistem dahilinde restore edilerek
uç noktalar hizasına kadar yükseltilmiştir. Bu amaçla kullanılan orijinal taşlar gizli beton
harcıyla içte birbirlerine bağlanmış, dışta ise çıplak bırakılmıştır. Restore edilen bu kesi
min batısında ve bastiyonun güney kenarının takriben ortalarında bulunan 1,20 m.
uzunluğundaki alanda Oseviyesininin altına, yani taban suyu altına inilmesine rağmen,

düzgün ve orijinal yapıya sahip bir taş sırasına rastlanmamıştır. Bu nedenle bu kesim
de herhangi bir restorasyon çalışması yapılamamıştır. Ancak 1999 yılında taban suyu
pompayla çekildikten sonra burada araştırmalara devam edilecek ve ortaya çıkan so
nuca göre yeni bir çalışma programı uygulanacaktır.

Bastiyonun güney kenarını açığa çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar
sırasında, inceitilen Orta Tunç Çağı mimari özelliklerinin altında, kuzey-güney istikame
tinde uzanan, kuzeyde bastiyon kaplama taşlarına yaslanan, güneyde ise Orta Tunç
Çağı mimari özelliklerinin altına giren, Erken Tunç Çağına ait başka bir duvar açığa çık

mıştır. Bu duvarın mevcut uzunluğu 1,14 m., kalınlığı 0,64-0,66 m., yüksekliği ise 0,80
m.dir. Plaka halindeki yassı taşlarla inşa edilen bu duvarın batı yüzü düzgün olup, do
ğu yüzünde taşlar düzensiz bir görünümdedir (Resim: 1). Bu haliyle daha çok bir kör
duvar durumundadır. Anlaşılan Erken Tunç Çağının geç bir evresinde bastiyon önünde
bir teras oluşturulmuş, bu duvar da terası batıdan desteklemiştir. Orta Tunç Çağı mima
ri özellikleri bu terası tahrip ettiğinden daha detaylı bilgi edinmemiz bugün için mümkün
olamamıştır.

Bu alandaki çalışmalar sırasında, Orta Tunç Çağı mimari özellikleri inceltilirken,
aynı çağın başlarına ait seramik örnekler ele geçmiştir. Buna karşın bastiyon kaplama
taşları üzerinden, teras duvarı çevresinden ve taban suyu içinden Erken Tunç Çağı ii
seramik örnekleri açığa çıkarılmıştır. Seramik örneklerin buluntu durumu, mimari özel
liklerin yapısına ve düzenine uyum sağlamaktadır.

Erken Tunç Çağı ii bastiyonu 1999 yılı çalışmaları sonucunda farklı boyutlara sa
hip olmuştur. At naiı şeklindeki bastiyonun uzunluğu daha önceki yıllarda tespit edildiği
gibi 12 m.dir. Bastiyonun güney yüzü 13,94 m.lik bir mesafeden sonra kuzeydoğuya

doğru bir eğim yapmakta ve kazılmayan alan içinde kuzeye doğru devam etmektedir.
Bu durumda bastiyon genişliğinin 16 m.ye yaklaşması gerekmektedir. 1999 yılında gü
ney kazı alanı doğuya doğru genişletilerek bastiyonun doğu kenarı açığa çıkarılacaktır.

GÜNEY KAZı ALANıNıN GÜNEYiNDE YÜRÜTÜLEN GENişLEME ÇALIŞ
MALARI
Güney kazı alanı kış aylarında, yağan yağmurlar nedeniyle bir göl halini almış,

uzun süre alan içinde kalan sular özellikle güney ve batı açma kenarlarının çökmesine
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neden olmuştur. Çöken açma kenarları güney kazı alanını doldurmuş, bu nedenle kazı
alanının yeniden temizlenmesi ve eski haline getirilmesi için uzun bir süre çalışılmıştır.

Bu çalışmalar sırasında batı açma kenarından düşerek toprakla birlikte zemine yay!la~
aynı kaba ait çok sayıda seramik parçası toplanmıştır. Bu toplanan parçalar bırleştırıldı
ğinde bir hydria ortaya çıkmıştır (Resim: 2). Bu hydria devetüyü renginde astar üzerine
kahverengi bezemelere sahiptir. Karnın üst kısmında bant bezeme ve birbirine bağlı pa
ralel dalga bezemeler bulunmaktadır. Boyun tümüyle boyalıdır. Tek dikey kulp üzerinde
saç örgüsü motif bulunmaktadır. Bu kap, uzmanları tarafından Erken Protoqeometrik
Döneme, M.O. 10. yüzyıla tarihlendlrilrnektedlr". Bu kabın geldiği tabaka veya mımarı

yapı belirgin değildir.

Güneyaçma kenarındaki tahrip alanlarını ortadan kaldırmak ve aynı tarzdaki ye
ni bir su tahribatını önlemek amacıyla güney kazı alanı güneye doğru 1,10 m. kadar ge
nişletilmiştir. Bu 1,10 m.lik genişleme alanında suyun yeni açılacak profili bozmaması
için bir taş destek duvarı önqörülrnüştür, Böylece güney kazı alanının güneyinde 1,10 x
14,60 m. boyutlarında yeni bir alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür (Çizim: 1/2).

Bu dar kazı alanının doğusunda, 2,67 m. seviyesinde, bir oval eve ait mimari ka
lıntılara rastlanmı§tır. Alanın darlığı nedeniyle çok az bir kısmı açığa çıkarılan bu ev ku
zeybatı-güneydogu istikametinde uzanmaktadır. Bu evin açığa çıkan kısmı 4,48 m.
uzunluğundadır. 0,Ş7 m. yüksekliğinde korunan duvarının kalınlığı 0,53-0,69 m. arasın
da değişmektedir. Ust üste üç sırası korunan taş duvarda orta büyüklükte toplama taş

lar kullanılmıştır. Sıralar oluşturulurken daha büyük taşların kenarlarda bulunmasına

dikkat edilmiştir. Bu ovai evin tabanı belirlenememiştir. Yapının yüzeye yakın olması ve
çok .karıştırılmış bir tabaka içinde bulunması nedeniyle tarihlendirilmesi mümkün deQiI
dir. Içinden M.O. 9. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar her döneme ait seramik örnekler açıga
çıkarılmıştır.

Hemen bu yapının altında, 1,91 m. seviyesinde başka bir oval ev tespit edilmiş

tir. Bu evin de açığa çıkarılan kısmı bir önceki gibi 4,48 m. uzunluğundadır (Resim: 3).
0,37 m. yükseklıkte korunan duvarının kalınııgı 0,75-0,78 m. arasında değişmektedir.

Burada duvarın iç kısmına dik olarak yassı taşlar yerleştirilmiştir. Bu dik taşların arka
sında bulunan orta büyüklükteki toplama taşlar ise daha çok dolgu malzemesi olarak
kullanılmıştır. Bu yapının tabanı aralıklı olarak 0,57 x 0,40 x 0,09 m. boyutlarındaki ker
piçlerle döşenmiştir.

Bu evin tabanı üzerinde yanmış kerpiç parçaları ve ağaç kalıntıları tespit edilmiş

tir. Taban üzerinde bulunan seramik örnekler tek devrin özelliklerini taşımaktadır. Bu ör
neklerden bir kısmı hydria tipinde bir kaba aittir. Çoğu boyalı olan seramik örnekler ge
nel olarak erken Protogeometrik Döneme tarihlendirilebilir. Fakat bazı örnekler Submi
ken özellikleri taşımaktadır. Seramik parçaları göz önüne alındığında bu yapının M:O.
12 veya 11. yüzyıla tarihlendirilmesi imkan dahillndedir". Bu konudaki çalışmalar halen
devam etmektedir.

Her iki oval yapının üst üste bulunması ve aynı boyutlarda olması bir tesadüf ese
ri değildir. Büyük olasılıkla her iki yapı birbirinin devamıdır. Kısmen zemin içine gömü
len bir oval evin zemin içindeki kesimi ve zemin dışındaki kesimi iki ayrı yapı şeklinde

karşımıza çıkmış olabilir. Bunu yanında aynı binaya ait iki ayrı safha da burada söz ko
nusu olabilir. Kazı alanının çok dar oluşu, daha kesin bir sonuca ulaşılmasını engelle
miştir. 1999 yılında aynı kazı alanı daha çok genişletilerek konuya açıklık kazandırılacak

ve Batı Anadolu'da nadiren ele geçen karanlık döneme ait mimari özellik ve buna bağ
/I tabaka ayrıntılı bir şekilde araştmlacaktrrö.

Güney kazı alanının güneyinde yürütülen genişleme çalışmaları sırasında karan
lık döneme ait mimari özellikler açığa çıkınca çalışma programında değişiklik yapılmış,
derinleşme çalışmaları durdurularak bu tabakayı koruma amacıyla bazı önlemler alın

mıştır. Güney profilini koruma amacıyla inşa edilmesi düşünülen destek duvarı öne alın
mış, karanlık devri temsil eden oval evi ve bağlı olduğu tabakayı da koruyacak şekilde

4 Bu konuda bilgilerini bizden esirgemeyen Yaşar Ersoy'a candan teşekkür ederiz.
5 Yaşar Ersoy bu konuda da bizlere yardımcı olmuştur.

G Bu tür yapuar ızmir bölgesinde Bayraklı'da da tespit edilmiştir: E. Akurgal, Eski Çağ'da Ege ve lzmir, izmir 1993, 46,
Lev. 32 a, Şek. la-c.
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yeniden düzenlenmiştir. Bu destek duvarının en alttaki taş sıralarında oturdukları mima
ri özellikleri bozmamaları için kesinlikle harç kullanılmamış, üst sıra taşlarında ise diğer

orijinal duvarlardan kolaylıkla ayırt edilebilmesi için dışa taşırılarak abartmalı bir şekilde

harç kullanılmıştır. Bu destek duvarı karanlık devir tabakasına kadar yükseltilmiş, kışın

yükselme ihtimali olan taban suyunun bu önemli tabaka üzerinde yapacağı tahribat bu
şekilde önlenmiştir.

Kl./ZE"Y .KAZI ALANINDA ERKEN TUNÇ ÇAGI i SAVUNMA SiSTEMiNDE
YURUTULEN SONDAJ ÇALIŞMALARI

Daha önceki yıllarda Liman Tepe'yi ikiye bölen izmir-Çeşmealtı yolunun hemen
kuzeyinde Erken Tunç çağı I'e ait bir savunma sistemi açığa çıkarılmış ve bu sistemin
kuzeyinde, kuzey kazı alanının güneybatısındaderinleşilerek dönemin mimari tabaka
larına açıklık getirilmeğe çahşılrruştu? (Çizim: 1/3). 1996 ve 1997 yıllarında aynı alanda
derinleşme çalışmalarına devam edilmiş ve Erken Tunç Çağı I'in üç mimari tabakası

açığa çıkarılmıştır. Her üç mimari tabaka da aynı savunma sistemini kullanmıştır. Bilin
diği gibi bu savunma sisteminin şu ana kadar 15,50 m. uzunluğundaki bir kısmı açığa

çıkarılmıştır. Kalınlığı 0,90 m. olan sistem üzerinde üç adet çıkma bulunmaktadır. Lev
ha halindeki kireç taşlarıyla örülen duvar her iki yönde, henüz kazılmayan alanlar için
de devam etmektedir. Bu savunma duvarının alt kısmı dıştan rampa şeklinde düzensiz
toplama taşlarla kaplanmıştır. Ayrıca bu savunma duvarına dik açıyla bağlanan çok ka
lın başka bir duvar açığa çıkarılmıştır. Kuzey-güney istikametinde uzanan bu duvar top
lama taşlarla inşa edilmiştir. Savunma sistemini desteklemek amacıyla yapılan ikinci
duvarın güney ucu sur duvarına dayanmakta, kuzey ucu ise kazılmayan alan içinde de
vam etrnektedire, 1997 yııı çalışmaları sonucunda savunma sistemi 2,70 m.lik bir yük
sekliğe sahip olmuştur.

1998 yılında gerek Erken Tunç Çağı i savunma sisteminin, gerekse bunu destek
leyen duvarın alt yapısını ortaya koyabilmek için iki sondaj çukuru açılmıştır. Bu sondaj
çukurlarından bir tanesi sur duvarının alt yapısına yönelik olup doğu-batı istikametinde
dir. Burada -0,88 seviyesine, yani taban suyu içine iniimiştir (Resim: 4). Ikinci sondaj
çukuru ise sur destek duvarının dibinde açılmıştır. Burada taban suyu içinde -0,55 m.
seviyesine iniimiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda savunma sistemi 3,42 m., destek
duvarı ise 3,27 m.lik bir yüksekliğe sahip olmuştur (Çizim: 2). Her iki duvarın son temel
taşları bu derinleşme çalışmaları sonucunda da açığa çıkarılamamıştır. Yani temelleri
daha derin seviyelere inmektedir.

Her iki sondaj çukuru değerlendirildiğindesavunma sisteminin değişik bazı yeni
özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Savunma duvarının 2,70 m. yüksekliğindeki üst
kısmı plaka halindeki kireç taşlarıyla çok muntazam bir şekilde inşa edilmiştir. Bu mun
tazam duvar, toplama taşlarla örülen daha kaba yapıdaki temel duvarı üzerine oturtul
muştur. Gerek temel duvarının üst taş sıraları, gerekse savunma duvarının alt taş sırala

rı üstteki ağırlık nedeniyle kuzeye, yani iç kısma doğru kayarak meyletmiştir (Resim: 4).
Hatta bu kayma sırasında bazı plaka taşlar duvardan dışarıya fırlamıştır. Sadece des
tek duvarının yaslandığı kısımda, ne savunma duvarında, ne de savunma duvarı teme
linde bir meyil söz konusu değildir. Bu da destek duvarının gerekliliğini açık bir şekilde

ortaya koymaktadır. Temel duvarının daha alttaki taş sıraları üstteki ağırlıktan etkilen
memiş ve orijinal konumlarını muhafaza etmiştir. Hem savunma duvarına, hem de ay
nı duvarın temel kısmına dik olarak yaslanan destek duvarının doğu yüzü düzdür. Sa
vunma duvarının temel kısmı gibi orta büyüklükte toplama taşlarla gelişigüzel örülen bu
duvarın arka kısmında, yani doğusunda, dar bir alanda derinleşiimiş ve burada farklı bir
görünüme sahip olduğu görülmüştür. Arka kısmı kısmen açığa çıkarılan bu destek du
varının kalınlığı 1,37 m.dir. Aynı arka yüzde ayrıca 0,62 m. uzunluğunda bir çıkma bu
lunmaktadır. Bu çıkmanın gerçek kalınlığı ve genel yapısı kazı alanı darlığı nedeniyle an
laşılamamıştır (Çizim: 2).

7 H. Erkanal ve S. Günel, 1995 Yılı Liman Tepe Kazıları, XViii. KSr 1.1997,246-247.
8 H. Erkanal, 1996 Liman Tepe Kazıları, XıX. KSr 1,1998,388-389, Res. 4.
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Bu alandaki sondaj çalışmaları sırasında 1997 yılında açığa çıkan Erken Tunç
çağı I'in 3. mimari tabakasına ait kalıntılar kaldırılırken, daha çok Troya i Dönemi A6,
A12 ve A16 türlerinde seramik örneklere rastlanrruştrrs. Yerli seramik örneklerin yanın

da ayrıca Kiklad kökenli bir boyalı seramik parçası ve bir urfirnis sos kabı parçası tes
pit edilmiştir. -0,40 m. derinlikten itibaren seramik örneklerin karakteri değişmiş, Erken
Tunç çağı seramiği azalırken, Geç Kalkolitik çağ örnekleri çoğalmaya başlamıştır. Bu
durumda savunma sistemi temel duvarlarının Geç Kalkolitik çağ tabakaları içine yer
leştirildiği ve bu alanda takriben -0,40 m. derinlikten itibaren Kumtepe Ib ile Çağdaş

Geç Kalkolitik Çağ kültürünün bulunduğu anlaşılmaktadır.

Buradaki kazı alanı güney kazı alanı gibi kış aylarında yükselen taban suyundan
etkilenmekte ve zaman zaman bazı olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. Savunma du
varının alt kısmındaki taşların kaymış olması tehlikeli bir durum ortaya koymuştur. Bu
taşların taban suyundan etkilenerek daha da tehlikeli bir duruma gelmemeleri için ge
rek sondaj çukurları, gerekse kazı alanı, temel taşlarının en üst sınırına kadar yeniden
toprakla doldurulmuştur.

KUZEY KAZı ALANIORTA TUNÇ ÇAGI OVAL Evi içiNDE YÜRÜTÜLEN
SONDAJ ÇALIŞMASI

1993 yılında Orta Tunç Çağı'nın 4. mimari tabakasında iyi korunmuş bir ovai ev
açığa çıkarılmıştır. Bu yapı kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Uzunlu
ğu 9,80 m., genişliği ise 4,80 m.dir. Takriben 0,40 m. kalınlığındaki dış duvarlar daha
çok taş yığını görünümündedir. Duvarlar daha çok ağaç malzeme kullanılarak inşa edil
miş olmalıdır. Yapının batı yuvarlak dar kenarında taş döşeli bir platform tespit edilmiş

tir. Ev tabanı üzerinde seramik yığınları ve ocak yerleri açığa çıkanlrruştrrt? (Çizim: 1/4).
1993 yılından beri açıkta duran bu yapının tabanı yağmur sularıyla yıkanmış ve

aşınma sonucu bazı yeni ocak yeri izleri ve seramik parçası grupları ortaya çıkmıştır. Bu
yeni görüntüyü açıklama amacıyla, bu yapı içinde bir sondaj çalışması yaprlrruştrr. Bu
çalışma sırasında yapının batı kesiminde, ortada 0,20 m. çapında bir ağaç dikme deliği

bulunmuştur. Bu delikten evin çatısının en az bir dikmeyle desteklendiği anlaşılmakta

dır. Ev tabanı içinde 0,15-0,20 m. derinleşildiğinde oval yapının güney duvarına paralel,
kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan yeni bir duvar kalıntısı bulunmuştur (Re
sim: 5). Bu duvar 4,49 m. uzunluğunda, 0,42-0,48 m. kalınlığındadır. Küçük ve orta boy
taşları yan yana dizme suretiyle yapılmıştır. Sadece yatay bir taş sırası mevcuttur. Bu
duvarın kuzeyinde ayrıca üç tane fırın tabanı açığa çıkarılmıştır. Kısmen tahrip olan fırın

tabanıarının orijinal şekilleri kaybolmuştur. Oval bir şekle sahip olmaları imkan dahilin
dedir. Her üçünün de tabanında seramik parçaları kullanılmıştır (Resim: 5). Bu fırın ta
banları alt seviyede ele geçen duvar kalıntısıyla bağlantılı olabilir. Fakat bunun yanında

üstteki oval ev tabanıyla da ilişkili olabilirler. Fırın tabanlarının batısında ayrıca bir işlik

bulunmaktadır. Plaka halindeki kireç taşlarının yan yana dizilmesiyle oluşturulan bu iş

lik ve çevresinde bol miktarda karbonlaşmış tahıl taneleri bulunmuştur. Fırınların aksi
ne bu işlik kesinlikle alttaki duvar kalıntısıyla bağlantılıdır. Gerek işlik, gerekse fırın ta
banları çevresinde çok sayıda seramik parçası tespit edilmiştir. Bu seramik parçaların

dan bir kısmı Orta Anadolu özellikleri göstermektedir. Diğer bir kısım ise mat boyalı ör
neklerden oluşmaktadır. Hamur içindeki katkı maddeleri göz önüne alındığında, bu ör
neklerin Argolis kökenli olmaları imkan dahilindedir. Böylece Orta Anadolu Assur Tica
ret Kolonileri Çağı ile Lerna V tabakası kültür ürünleri burada da bir arada karşımıza çık
maktadır.

Oval evin altında çıkan duvar kalıntısı daha eski bir yapıya aittir. Bu eski yapı, üs
tündeki yapı gibi kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Gerek seramik ör
nekler, gerekse diğer kalıntılar dikkate alındığında, her iki yapının da aynı kültüre ait ol
duğu görülür. Bu nedenle alttaki mimari kalıntıların üstteki oval yapının daha eski bir
safhası şeklinde değerlendirilmesi gerekir.

9 C. Biegen ve diğerleri, Troy i 2. Generet lntrodııctlon the First and Second Seitlemerıts, Princeton 1950. 223a.
10 H. Erkanal ve S. Günel, 1993 yılı Liman Tepe Kazısı . XVi. KST 1,1995,286. Şek.4.
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KUZEY KAZı ALANIORTA TUNÇ ÇAGI KUYUSU KORUMA ÇALIŞMALARI

Kuzey kazı alanının kuzeydoğu köşesinde 1995 yılında bir su kuyusu ve birbirle
riyle ilişkisi olmayan bazı duvar kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1/5). Su kuyusu üst
kısımlarda 1,90 m. uzunluğunda ve 1,55 m. genişliğinde oval bir görünüme sahiptir
(Resim: 6). Derinleştikçe oval görünüm 0,90 m. çapında dairesel bir şekle dönüşmek

tedir. Kuyunun ilk ortaya çıktığı seviye 5,20 m. dir. Ulaşılan en alt seviye ise -0,80 m.
dir. 6 m.lik bir kısmı temizlenen kuyunun tabanı henüz açığa çıkarılamamıştır. Duvar
çemberi örgüsünde üst kısımlarda levha halinde kireç taşları kullanılmıştır. Toplama taş

ların da kullanıldığı alt kısımda örgü tekniği basitleşmekte, hatta taş örgü yer yer kay
bolmaktadır. Duvar kalıntıları ve su kuyusu arasındaki bağlantı höyük yüzey tahribatı

nedeniyle tespit edilememiştir. Seramik örneklere göre duvarlar Orta Tunç Çağının 1.
ve 2. mimari tabakalarına aittir. Kuyu da içinden çıkan malzeme dikkate alınırsa aynı ta
rihi yansıtmaktadır. Kuyu içinden ele geçen seramik örneklerden bir kısmı kıta Yunanis
tanıda da yaygındır 1 2 .

Üst kısmının batı yarısı höyük yüzey tahribatı sırasında bozulan bu kuyunun ko
runabilen ağız kısmı aradan geçen zaman içinde dış etkenler nedeniyle dağılmış ve can
emniyeti açısından tehlike arz etmeye başlamıştır. Bu tehlikeli durumu ortadan kaldır

ma amacıyla kuyunun bulunduğu kazı alanının kuzeydoğu köşesinde bir kazı çalışma

sı yapılmıştır. Bu çalışma sırasında 6,48 m. seviyesinden 5,42 m. seviyesine iniimiştir.

Takriben 1 m.lik derinleşme çalışmaları sonucunda alanın kuzeydoğu köşesinde büyük
bir duvar ortaya çıkarılmıştır. 3,44 m. uzunluğundaki bu duvarın arka kısmı kazılmayan

alan içinde kalmıştır. Bu nedenle genişliği belli değildir. Korunan yüksekliği ise 0,62
m.dir. Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan duvar, kuzeybatıda açma kenarı içi
ne girmekte, güneydoğuda ise bir dik açıyla dönerek gene açma kenarı içinde devam
etmektedir. Bu duvarın temeli çok iri toplama taşlarla bir veya iki sıra şeklinde düzen
lenmiş, temelin üzerinde ise levha halinde işlenmiş kireç taşları kullanılmıştır (Resim:
6). Taşların büyüklüklerinden duvarın çok kalın olduğu ve büyük bir binaya ait olduğu
anlaşılmaktadır. Seramik örneklere göre bu duvar Orta Tunç Çağıının 3. mimari tabaka
sına ait olmalıdır. Bu tabakadan ayrıca üç tarafı işlenmiş bir maden kalıbı, bir seramik
makara ve bir insan yüzlü kap parçası elde edilmiştir.

Bu alandaki kazı çalışmaları sırasında, kuyunun bozulan ve tehlike arz eden üst
kısım taşları kaldırılmış, dolayısıyla kuyu ağzında düz bir yüzeyelde edilmiştir. Ayrıca

yeni oluşan kuyu ağzının üst sıra taşları kaldırılmış, gizli harç kullanılarak yeniden örül
müştür.

KORUMA YA YÖNEliK ÇALIŞMALAR

izmir bölgesi son yıllarda çok yağışlı günler yaşamakta, hatta bu yağışlar büyük
ölçüde can ve mal kaybına neden olmaktadır. Liman Tepe'de taban suyu çok yüksek
olduğundan yağışlar sonucunda kazı alanları su ile dolmakta, eğer su uzun süre çekil
mezse açma kenarları mimari kalıntılarla birlikte çökmektedir. Bu tür olumsuzlukları ön
lerne amacıyla 1998 yılında iki büyük destek duvarı inşa edilmiştir. Bu duvarlardan bir
tanesi güney kazı alanının güney kenarını korumaktadır. Bu duvar sayesinde Liman Te
pe'de ilk olarak ortaya çıkan erken Protogeometrik Devir oval evinin kazılan kısmı em
niyet altına alınmıştır. Diğer duvar kuzey kazı alanında Erken Tunç Çağı Il'ye ait merke
zi yapının (koridarlu ev) güneyindeki açma kenarını korumaktadır. Bu duvar sayesinde
bir taraftan merkezi yapının toprak altında kalması önlenmiş, diğer taraftan Orta Tunç
Çağına ait tek mimari örnek olan oval evin toprak çökmesi sonucu tahrip olması engel
lenmiştir. Duvarlar inşa edilirken alt taş sıralarında harç kesinlikle kullanılmamış, bunun
dışında ise abartmalı bir şekilde dışa taşırılarak kullanılmıştır. Böylece destek duvarları

nın orijinal duvar olmadığı vurgulanmıştır.

11 H. Erkanal ve S Günel, 1995 Yılı Liman Tepe Kazıları XViii. KST 1,1997,234-235, Res. 1.
12 S. A. Immerwahr, The Athenian Agora, New Jersey 1971, 60-61,77, Lev. 19: 286; H. Goldman, Excavations at Eutre

sis in Boeotia, Cambridge 1931, 138-139, Lev. 187:3; A. J. Wace, Prehistoric Thessaly, Camdridge 1912, 62,159,
Res. 32a, 103d.
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Güney kazı alanındaki Erken Tunç çağı ii bastiyonunda ve kuzey kazı alanında

ki Orta Tunç çağı kuyusunda sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda

daha önceden toplanan ve muhafaza altında tutulan orijinal taşlar kullanılmıştır. Taşlar

yerleştirilirken gizli beton harç kullanılmış, böylece taşların birbiri üzerinden dışa kay
ması önlenmiştir.

Ayrıca can emniyeti açısından tehlike arz eden güney kazı alanındaki Roma Dö
nemi sarnıcının ve kuzey kazı alanındaki Orta Tunç çağı kuyusunun üstleri kapatılmış

tır. Kapatma işleminde yuvarlak, parmakiıkiı demir çerçeveler kullanılmıştır.

SONUÇ
Kazı çalışmaları yanında alt yapı çalışmalarıyla da meşgulolan Liman Tepe kazı

kurulunun 1998 yılında elde ettiği önemli sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
1. Liman Tepe'de ilk olarak Erken Protogeometrik Döneme ait bir mimari tabaka

ve bu tabakayla bağlantılı bir oval yapı tespit edilmiştir. Çok az bir kısmı kazılabilen bu
yapının tamamı 1999 yılında açığa çıkarılacaktır.

2. Güney kazı alanında bulunan Erken Tunç Çağı lI'ye ait bastiyonun tüm güney
kesimi tespit edilmiştir. Henüz toprak altında bulunan doğu kesimi 1999 yılında açığa

çıkarılacak, böylece bastiyonun tümü ortaya konabilecektir.
3. Kuzey kazı alanında bulunan Erken Tunç Çağı i savunmasisteminin çok güç

lü bir temel üzerinde oturduğu anlaşılmıştır. Henüz 0,72 m.lik bir yükseklikte kazılabilen

sur temeli daha derin seviyelere inmektedir.
Liman Tepe Kazısı artık sürekli olarak kullanabileceği bir kazı evine kavuşmuş

tur. Urla Belediye Başkanlığı tarafından tahsisi edilen bu kazı evinde bir kazı kurulunun
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanım rnevcutturts. Bu ev sayesinde bundan sonraki
yıllarda daha farklı boyutlara sahip bilimsel çalışmalar gerçekleştirilebilecektir.

13 Bu evin tahsisini ve büyük çapta donatılmasını gerçekleştiren Sayın Bülent Baratalı'ya ve Urla Belediye Başkanı Sa
yın Mustafa Kıpkıp'a Liman Tepe kazı kurulu en derin şükranlarını sunar.
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LiMAN TEPE 1998

Çizim 1: Liman Tepe kazı alanları
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Resim 1: Erken Tunç çağı ii bastiyonunun yeni
kazılan güney kesimi

Resim 2: Erken Protogeometrik Dönem vazosu
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Resim 3: Erken Protogeometrik Dönem oval yapısı

Resim 4: Erken Tunç çağı i savunma sistemi
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Resim 5: Orta Tunç çağı oval yapısı

Resim 6: Orta Tunç çağı kuyusu ve duvarı
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1998 BAKLA TEPE KAZıLARı

Hayat ER~ANAL *
Turhan OZKAN

izmir'in güneyinde, Menderes ile Gümüldür arasında bulunan ve 1997 yılından
itibaren su tutmaya başlayan Tahtalı Barajı bir yıl içinde büyük bir göloluşturmuştur. Ba
Zi Klasik çağ merkezleri gibi prehistorik bir merkez olan Bakla Tepe de bu baraj gölü
tarafından tehdit edilmektedir. Bu nedenle 1998 Haziran ayı başında Bakla Tepe'de kur
tarma çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmalar 1998 Kasım ayına kadar devam etmiş

tir'. 1998 yılında Bakla Tepe'de altı farklı alanda ve konuda çahştlrruştırv.

BAKLA TEPE/NiN DOGU VE GÜNEY sıNıRLARıNı TESPiTE YÖNELiK
SONDAJ ÇALIŞMALARI

Daha önceki yıllarda Bakla Tepe'nin kuzey ve batı sınırları kesin olarak tespit
edilmiştir. Buna karşın doğu ve güney sınırları modern köy yerleşimi nedeniyle tespit
edilememiştir. Bulgurca Köyü ortadan kalkınca yıkıntılar arasında 6 adet sondaj çukuru
açılmıştır. Bu sondaj çalışmaları sayesinde yerleşimin doğu ve güney sınırları yaklaşık

olarak ortaya konabilmiştir (Çizim: 1)
Batıdan doğuya doğru sıralandığında 5 x 5 m. boyutlarındaki 1. sondaj çukurun

da düzenli mimarı özellikler tespit edilememiştir (Çizim: 1/1). Yüzey toprağının hemen
altında taş yığınları qörülrnüştur. Taş yığınlarının 9üneybatısında dört adet tahrip olmuş

ocak tabanı ortaya çıkarılmıştır. Erken Tunç Çagı i seramiğinin hakim olduğu bu son
daj çukurunda ayrıca çok sayıda obsidiyen parçası bulunmuştur. Bu parçalar daha çok
üretim atığı görünümündedir. Obsidiyen parsaları arasında bir tane de kırık ok ucu bu
lunmaktadır. Bu özellikler göz önüne alındıgında, bu alanda bir obsidiyen işleme atöl
yesinin bulunması gerekmektedir. Erken Tunç Çağı i yerleşmesi Bakla Tepe'nin en yük
sek kesiminde bulunmaktadır. Höyüğün en güneybatısında yer alan bu sondaj çukuru
ile Erken Tunç Çağı i yerleşimi arasında uzun bir mesafe bulunmaktadır. Erken Tunç
Çağı i yerleşmesinin sadece tepenin en yüksek kesiminde bulunduğu düşünülürse, bu
sondaj çukuru alanının yerleşimden uzak bir atölye olarak değerlendirilmesi gerekir.

Prof. Dr. Hayat ERKANAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı Başkanı, Slhhiye-Ankara-TÜRKjYE
Dr. Turhan ÖZKAN, izmir Arkeoloji Müzesi Müdürü, Konak-izmirfTÜRKiYE
1998 yılında Bakla Tepe kazıları Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, osı izmir Bölge Müdürlüğü, Anıtlar ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü, Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) ve izmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün değerli katkılarıy

la gerçekleştirilmiştir. Bu kurumların yöneticilerine ve tüm çalışanlarına özverili yardım ve destekleri için candan teşek

kür ederiz. Kültür Bakanı Sayın istemihan Talay çalışmalarımızia yakından ilgilenmiş, kişisel çabalarıyla sağladığı ek
ödenekle kazı çalışmalarının sürekliliğini saölamıştır. Bu nedenle kendilerine en derin şükranlarımızı sunmayı bir borç
biliriz.

2 1998 yılı Bakla Tepe kazı çalışmalarına katılan kurul üyeleri: H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Antropoloji BÖlümü öğretim ele
manları Yard. Doç. Dr. Yılmaz Erdal, Araş. Gör. Dilek Erdal; A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Araş. Gör. Vasıf Şahoğlu; H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları Araş. Gör. Kadir Büyükulu
soy, Araş. Gör. Neyir Kolankaya; Arkeolog Oğuz Bostancı, Arkeolog Ümit çayır, Arkeolog Dilek Karakızu, Arkeolog
Görkem Koç, Arkeolog Özlem Oyman, Arkeolog lrtarı Tuğcu, Arkeolog Zeynep Yılmaz; A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Esra Gülseven, Levent Keskin; H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğren

cileri Koray Akıncı, Göknil Arda, Nuray Aslan, Gürbüz Beydiz, Ulaş Deniz, Ebru Oral, Gülay Şahin, ilkay Şen, Çetin
Yıldırım; Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Soydan Bakış, Harun Beyhantopçu

263



2. Sondaj çukuru 5 x 5 m. boyutlarındadır (Çizim: 1/2). Bu çukurda dağınık vazi
yette ızgara planlı bir eve ait mimari kalıntılar ve kalıntılarla bağlantılı seramik kaplar
açığa çıkarılmıştır. Bu kalıntılar Bakla Tepe'de tespit edilen Geç Kalkolitik Çağ'ın 1. mi
mari tabakasına aittir. Geç Kalkolitik Çağ kültürünü yansıtan 2. sondaj çukuru, bağlı ol
duğu yerleşimin en güneybatısını oluşturmaktadır. Bu alan göz önüne alınırsa, Geç Kal
kolitik Çağ yerleşiminin Bakla Tepe'de en az 300 m. uzunluğundaki bir bölgeye yayıldı

ğı görülür.
Daha doğuda bulunan 3. sondaj çukuru 5 x 5 m. boyutlarındadır (Çizim: 1/3). Bu

çukurda da Geç Kalkolitik Çağın 1. mimari tabakası devam etmektedir. Daha eski mi
mari tabakalara yönelik bir derinleşme çalışması yapılmamıştır. Bu sondaj çukurunda
ayrıca Erken Tunç Çağı I'e ait olması gereken bir küp mezar bulunmuştur. Bu mezarın

küpü 2,10 m. uzunluğundadır. Diğer Erken Tunç Çağı i mezarları gibi doğu-batı istika
metinde uzanan bu küp mezarın ağzı başka bir küp parçasıyla kapatılmıştır. Kapatma
sırasında ortaya çıkan boşluklar da ayrıca muhtelif taşlarla doldurulmuştur. Antik dö
nemlerde tahrip edilen bu mezar içinde bazı insan kemikleri tespit edilmiştir. Kemikle
rin önemli bir kısmı ve kafatası bulunamamıştır. Kemiklerin yanında küçük bir siyah as
tarlı, yayvan gaga ağızlı testi ve kolye tanesi olarak kullanılan bazı gümüş çubuklar ele
geçmiştir. Ayrıca kurşundan küçük bir spiral de gene mezar eşyası olarak burada tes
pit edilmiştir.

10 x 10 m. boyutlarındaki 4. sondaj çukurunda Geç Kalkolitik Çağın ilk üç mima
ri tabakası da tespit edilmiştir (Çizim: 1/4). Burada her üç mimari tabakada da ızgara

planlı evlere ait duvar kalıntıları açığa çıkarılmıştır. 1. mimari tabakada ayrıca içi iri ça
kıl taşlarıyla döşeli bir yuvarlak yapı görülmektedir. Yarısı bir mezar tarafından tahrip
edilen bu yuvarlak yapı, orta boy dere taşlarıyla sınırlandırılmıştır. Takriben 1,80 m. ça
pındaki yapı, Bakla Tepe' de ele geçen daha önceki örnekler gibi tahıl ambarı olarak
kullanılmış olabilir. Ayrıca Geç Kalkolitik Çağ 3. mimari tabakasında 1,10 m. çapında yu
varlak bir ocak yeri bulunmuştur. Muntazam bir sıvaya sahip olan bu ocak yerinin ke
narları hafifçe yükseltilmiştir. Aynı şekle sahip bir ocak yeri, Bakla Tepe'nin kuzeyinde
bulunan kazı alanında da görülmektedir. Ikinci ocak yeri de aynı tabaka ürünüdür. Bu
sondaj çukurunda mimari tabakalar dışında ayrıca üç adet bebek sanduka mezarı açı

ğa çıkarılmıştır. Bu mezarların yapımında levha halindeki taşlar kullanılmıştır. Mezar ke
narları bu taşları dik kullanarak yapılmış, üst kısımları da aynı karakterdeki taşlarla ka
patıimıştır. Bu küçük sanduka mezarlar altta bulunan Geç Kalkolitik Çağ 1. mimari ta
baka ızgaralı evlerini tahrip etmiştir. Bu nedenle Erken Tunç Çağı I'e ait olmaları gerek
mektedir. Bu mezarlar içinde ele geçen bebek iskeletleri iyi korunmamıştır. Sandukalar
yanında ayrıca bir basit toprak mezar tespit edilmiştir. Bu mezarın yarısı çukurun kuzey
profili içinde kalmıştır. Bu nedenle kazılmayan alan içinde kalan iskeletin kafatası ve gö
ğüs kısmı incelenememiştir. Iskelet kuzey-güney istikametinde yatmaktadır. Ayaklarının

yanında mezar eşyası olarak iyi korunmamış bir kap bulunmaktadır. Bu mezar büyük
olasılıkla Geç Kalkolitik Çağa aittir.

4 x 2 m. boyutlarındaki 5. sondaj çukurunda seramik yoğunluğu azalmaktadır

(Çizim: 1/5). Ele geçirilen parçalar da oldukça küçük olup aşınmıştır. Bu küçük sondaj çu
kuru büyük olasılıkla Geç Kalkolitik Çağ yerleşiminin yakınında, fakat dışında açılmıştır.

6. sondaj çukuru 5 x 4 m. boyutlarındadır (Çizim: 1/6). Burada yüzey toprağının

hemen altında 2 küp mezar açığa çıkarılmıştır. Doğu-batı istikametinde uzanan bu iki
mezar yüzeye çok yakın oldukları için tahribata uğramıştır. Içlerinde yok denecek kadar
az kemik kalıntısına rastlanmıştır. Mezar eşyası olarak da sadece bir ağırşak bulunmuş

tur. Çukur içinde yerleşime ait izler tespit edilmemiş, bu nedenle bir yerleşim dışı me
zarlığı olasılığı gündeme gelmiştir.

ERKEN TUNÇ ÇAGI II'YE AiT MEZARLıK ALANI VE YERLEŞiM YERi
ÇALIŞMALARI

6. sondaj çukurunun yeni bir yerleşim dışı mezarlığı emareleri göstermesi üzeri
ne aynı bölgede 20 x 20 m. boyutlarında yeni bir kazı alanı açılmıştır. Olumlu sonuçlar
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alındıktan sonra, bu bölge ilk olarak baraj suları altında kalacağından, mevcut bu ala
na 10 x 10 m. boyutlarında üç adet açma daha eklenmiştir. Böylece 700 m2 lik kazı

alanı elde edilmiş ve bu alanda toplam 64 mezar açığa çıkarılmıştır(Çizim: 1/7). Bu me
zarlardan 4 tanesi basit toprak mezar, 17 tanesi çömlek mezar ve geri kalan 43 tanesi
küp mezardır. 4 basit toprak mezardan iki tanesinin kenarları trapez şeklinde taş sıra

larıyla çevrilmiştir. Küp mezarların tümü Erken Tunç Çağı Il'ye aittir. Bunun yanında ba
sit toprak mezarlar ve kısmen de olsa çömlek mezarlar daha eski bir döneme aittir.
Bunlar büyük olasılıkla Geç Kalkolitik Çağa aittir. Mezarların bulunduğu alan üzerinde
eskiden çiçek ve sebze seraları kurulmuş, seralarda kullanılan gübre özellikle seramik
malzemeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Gübre içinde bulunan asit, bazı mezar küpleri
ni eriterek tanınmaz hale getirmiştir. Mezar eşyası olarak ele geçen seramik örnekler
de asitten etkilenmiş, bu örneklerin restorasyonu bu nedenle büyük güçlüklerle yapıla

bilmiştir. Erken Tunç Çağı Il'ye ait olan küp mezarların tümü doğu-batı istikametinde
uzanmaktadır. Küplerin ağzı doğuya yöneltilmiştir (Resim: 1). Bu küpleri n bir kısmının

ağzı yassı taşlarla kapatılmış, diğerlerinin ağızları ise daha küçük taşlarla doldurulmuş

tur. Bazı örnekler iyi korunmadığından ağızlarında nasıl bir kapatma düzeni olduğu an
laşılamamıştır. Bir kısım küpün ağız kısımlarının iki tarafında küçük taş duvarlar bulun
maktadır (Çizim: 2). Bu taş duvarlar mezar yerlerini belirlemek amacıyla yapılmış olma
lıdır. Ayrıca bazı küpler yanlarına konulan taşlarla dengelenmiştir.

Bir küp mezar içinde bir veya birden fazla iskelet bulunabilmektedir. iskelet sa
yısı dörde kadar çıkmaktadır. Hatta bir mezarda 6 birey tespit edilmiştir. Mezar içine ye
ni bir ölü yatırıldığında eski kemikler küpün bir tarafında veya dibinde toplanmakta, ye
ni gömme için yer açılmaktadır. Tüm iskeletler Hacker pozisyonunda bulunmuştur.Ay
rıca bazı mezarlar içinde karbanlaşmış buğday taneleri tespit edilmiştir. Bu gelenek
Geç Kalkolitik Çağdan itibaren Bakla Tepe'de görülmektedir.

Daha çok seramik örneklerden oluşan mezar eşyaları genelolarak mezar içinde
tespit edilmektedir. Bazı hallerde küpün ağız kısmının önüne de eşyalar bırakılabilmek

tedir. Seramik örnek olarak karşımıza çıkan blr anthropomorph kap bölgenin önemli bir
geleneğini devam ettirmektedir (Resim: 2). ızmir Bölgesi'nde özellikle Liman Tepe'de
bu tür kaplar Erken Tunç Çağından Geç Tunç Çağına kadar her devirde karşımıza çık

maktadıre. Bakla Tepe örneği daha çok minyatür görünümde olup oval gövdeli küçük
bir vazo şeklindedir. Bu kabın boyun kısmı insan yüzü şeklinde işlenmiştir. Burun, kaş

lar, göz kapakları kabartma olarak yansıtılmıştır. Kulpsuz vazonun ön kısmında iki yum
ru halinde göğüsler ifade edilmiştir. Yüz hatları dikkate alındığında Bakla Tepe örneği

nin daha çok Elmalı-Karataş örneğiyle berızeştiqi qörülür'. Seramik mezar eşyaları ara
sında bulunan bir depasın ağız kenarı hafifçe dışa çekiktir (Resim: 3). Gövde düz dibe
doğru daralmaktadır.Ağız kenarının altından çıkan iki yuvarlak kesitli kulp diple birleş

mektedir. BLJ tür depas örneklerine Troya ii kültür tabakasında rastlanmaktadırö. Ayrıca

Keos - Aya Irini ve Syros-Kastri depas örnekleri de Bakla Tepe örneğine yakın özellik
ler taşımaktadrrs. Aynı tipi temsil eden depas örnekleri ızmir bölgesinde Liman Tepe ve
Panaztepe kazılarında da ortaya çıkarılmıştır. Depas dışında tankard olarak tanımlanan

kaplar da bu mezarlıkta oldukça yaygındır. Bu tür kaplar arasında üç farklı tip qörülrnek
tedir. Bunlardan birincisinde tek kulp boynu yuvarlak karınla birleştirmektedir. Ikincisin
de tek kulp omuzia yuvarlak karnı birleştirmektedir. Uçüncüsünde ise çift kulp boynu
karınla birleştirmektedir.Bu tiplerin tümü Erken Tunç Çağının geç evrelerinde yoğun bir
şekilde karşımıza çıkmaktadır". Mezar ..eşyaları arasında pyxes türü kaplar da önemli
bir grubu oluşturmaktadır (Resim: 4). Uç ayaklı bu tür kapların yuvarlak gövdeleri üze
rinde yatay yivler bulunmaktadır. Kaplara nazaran farklı karakterdeki kapaklar sonra
dan yakıştırılmış olmalıdır. Bu tür kapların tam paralelleri olmasa bile benzerleri Ege'de
qörüiebilmektedire. Küçük boy çaydanlık biçimli kaplar seramik örnekler arasında en

3 H.Erkanal ve S. Günel, 1994 Liman Tepe Kazıları, XVii. KST 1,1996,309.
4 J. L. Warner, Elmalı-Karataş II, Bryn Mawr 1994, Lev. 166, KA 602.
5 C. w. Biegen ve diğerleri, Troy 12. Generet ımroductlorı the First and Second Setl/ements, Princeton 1950, Lev. 381,

36.844, 36.856.
6 J. L. Caskey, Investigations in Keosi, Hesperia 41,1972, Fig. 7, C47-C48; E.-M. Bossert, Kastri au! Syrosi, Archaio

logikon Deltion 22,1967, Res. 4, 3-4.
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büyük grubu oluşturmaktadır. Erken Tunç çağının en geç evrelerindeki örnekleri anım
satan? sepet kulplu bu tür kaplardan bir tanesinin arka kısmında volüt şeklinde bir çı

kıntı bulunmaktadır. Bu çıkıntı sayesinde aynı şekli yansıtan metal kaplarla bağlantı içi
ne sokulması imkan dahlltndedlrtc. Gaga ağızlı testiler özellikle farklı gaga ağız şekille

riyle değişik tipler oluşturmaktadır (Resim: 5). Bu tipler Anadolu'ya ve bir ölçüde Ege'ye
yabancı değildir. Bunlar arasında bulunan geniş kesik ağızlı testilerin en yakın benzer
leri batıda yaygın olup Manika'da bile qörülrnektedir!t. Diğer kap tipleri genel anlamda
Ege'ye özgü bazı özellikler göstermektedir. Fakat bu özelliklerinin yanında yöresel ka
rakter taşıyan yönleri de bulunmaktadır. Çanaklar, çömlekler ve vazolar gerek şekil ola
rak, gerekse teknik olarak büyük çapta çeşitlilik gösterir. Uç ayaklı örneklere sık olma
sa bile zaman zaman rastlamak mümkündür. Tünel kulplar yanında, ip delikli yatay
kulplar da yaygındır. Bazı örnekler üzerinde çizi bezeme dekoratif özellikler görülmek
tedir. Seramik örneklerin çoğu gri mal türündendir. Bunların yanında kırmızı mal örnek
leri de görülebilmektedir. Birçok örnek üzerinde hızlı bir çarkın izleri açık bir şekilde göz
lenmektedir. Seramik hamuru oldukça ince niteliktedir. Hamur içinde mika zerrecikleri
ve taş parçacıkları katkı maddesi olarak kullanılmıştır.

Mezar eşyası olarak seramik örnekler dışında ikinci büyük grubu madeni bulun
tular oluşturmaktadır. Silahlar arasında hançer, bıçak; süs eşyaları arasında başlı iğne,

bilezik, yüzük çoğunluktadır. Bileziklerden bir tanesi helezon şeklinde kıvrılarak yapıl

mıştır. Oldukça basit görünümde olan silah ve süs eşyalarının tamamı bronzdan yapıl

mıştır. Bronz eşyaların dışında seramik ağırşaklar ve bazı taş boncuklar da mezar eş

yası olarak kullanılmıştır.

Mezar eşyası olarak çıkarılan seramik örnekler değerlendirildiğinde, bu mezarlı

ğın Erken Tunç Çağı II'nin sonuna tarihlendirilmesi gerekmektedir. Buluntular arasında

bulunan az sayıda örnek, daha geç bir dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Erken Tunç
Çağı Il'de Ege'de ilk olarak açığa çıkarılan bu kadar kapsamlı bir mezarlık içinde, bu geç
örneklerin de aynı tarihi çerçeve içinde ele alınmaları imkan dahilindedir.

Oldukça geniş bir alanı kaplayan Erken Tunç Çağı ii mezarlığına ait yerleşim ye
rini bulma amacıyla yürütülen çalışmalar 1998 yılında sonuçlanmış ve Bakla Tepe'nin
doğusunda açılan 10 x 10 m. boyutlarındaki bir sondaj çukurunda aynı kültür tespit
edilmiştir (Çizim: 1/8). Mezarlıkta görülen ince nitelikli gri mal örnekleri, burada tespit
edilen tabakada oldukça fazla miktarda ele geçmiştir. Gri mal örnekleri yanında ayrıca

gene bu döneme ait olan siyah astarlı, perdahiı seramik parçaları açığa çıkarılmıştır. YÜ
zeye çok yakın olan bu tabakanın mimari özellikleri büyük çapta tahrip olmuştur. Bazı

taş temel duvarlarının ancak tek yatay taş sırası korunabilmiştir. Bu duvarlar dikdörtgen
rnekanlara aittir. Mekanların taş ve seramik parçalarından oluşan tabanıarı yer yer ko
runmuştur. Açığa çıkarılan mevcut özelliklerden mimari bir bütünlüğü ortaya çıkarmak

imkansızdır. Erken Tunç Çağı IIIye ait mimari kalıntılar Geç Kalkolitik Çağ tabakaları

üzerine oturtuımuştur.

Erken Tunç Çağı i yerleşim alanının hemen doğusunda bulunan başka bir kazı

alanında da Erken Tunç Çağı ii kültürünü yansıtan seramik örnekler açığa çıkarılmıştır

(Çizim: 1/11). Elde edilen seramik örnekleri arasında ince nitelikli kırmızı ve siyah as
tarlı parçalar Erken Tunç Çağı ii sonu için karakteristik buluntulardır. Belirgin bir taba
kaya ait olan bu seramik örnekleriyle birlikte ayrıca çok sayıda idol açığa çıkmıştır. Or
talarında boğumlar bulunan bu basit idol örnekleri mermer, taş ve seramikten yapılmış-

7 1. Tip: A. Sampson, Manika. An Early Helladic Town in Chalcis. Athens 1985, Res. 84; V. Milojclc, Samos i, Bonn
1961, Lev. 21,1. 2. Tip: L. Bernabô-Brea, Poliochni i, Roma 1964, Lev. CXLlII a-d; C. W. Biegen & diğerleri, Troy i 2.
Genereı lntroduction the First and Second Selt/ements, Princeton 1950, Lev. 378, 33.229; J. L. Warner, a. g. e., Lev.
175, KA 467. 3. Tip: C. W. Biegen & diğerleri, Troy 12. Generet ttıtroouctiotı the First and Second Selt/ements, Prin
ceton 1950, Lev. 380,35.415; J. L. Warner, a. g. e., Lev. 165, KA 332; H. Goldman, Excavations at Gôztiikule- Tarsus,
New Jersey 1956, Lev. 265, 472.

8 H. Schliemann, l/ios. Stadt und Land der Trojaner. Leipzig 1881, Nr. 263; R. Wünsche, Studien zur aginatischen Ke-
ramik der frühen und milt/eren 8ronzezeit, Berlin 1977, Res. IXC.

9 C. W. Biegen ve diğerleri, Troy 112. The Third, Fourth and Fitth Selt/ements, Princeton 1951, Lev. 183, 17.
10 H. Schmidt, H. Schliemanns Sammlung trojanischer Altertümer. Berlin 1902, Nr. 6147.
11 A Sampson, a. 9 e., Res. 81.
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tır. Gene aynı alanda çok sayıda bronz dikiş iğnesi bulunmuştur. Aynı tabakada mima
ri bir kalıntıolmadığı için bu idollerin ve dikiş iğnelerinin neden bu alanda yoğun bir şe

kilde bulundukları anlaşılamamıştır.

Erken Tunç çağı ii kültürünü yansıtan her iki kazı alanı, bu kültür tabakasının bü
yük ölçüde tahrip olduğunu göstermektedir. Bu döneme ait yerleşim üniteleri Bakla Te
pe'de büyük olasılıkla gruplar halinde dağınık olarak karşımıza çıkacaktır.

ERKEN TUNÇ ÇAGI i YERLEŞiM YERi ÇALIŞMALARI

1996 yılında Bakla Tepe'nin batısında bulunan en yüksek kesiminde Erken Tunç
çağı I'e ait mimari kalıntılar ve bu kalıntıları tahrip eden bir Geç Tunç çağı oda mezarı

açığa çıkarılmıştır 1 2 . Geç Tunç çağı oda mezarının doğusunda bulunan taş kaplı Erken
Tunç çağı i yolunun güneyinde, güney-kuzey istikametinde uzanan evler bulunmakta
dır. Uzun ev tipindeki bu yapılar müşterek ara duvarlara sahip olmasının yanı sıra bir
den fazla mekana da sahiptir. Duvarları kısmen tahrip olan bu evlerin güneyinde, doğu
batı istikametinde uzanan ve taş döşeme tabanı bir ölçüde korunan büyük bir yapının

kuzey duvarı 1996 yılında kısmen açığa çıkarılabilmiştir. 1998 yılında bu büyük yapıyı

açığa çıkarabilmek için mevcut kazı alanının güneyinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Ça
lışmalar sonucunda bu büyük yapının özellikle güney çevresi temizlenmiş, bunun dışın

da kazı alanı içinde kalan bölümü tamamen ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1/9).
Ele geçirilen seramik örnekler ve mevcut mimari özellikler dikkate alındığında, bu

yapının Erken Tunç Çağı I'in 1. mimari tabakasına ait olduğu görülür. Dikdörtgen plan
lı, tabanı taş döşeli kuzeydoğu köşesinde kapı açıklığı bulunan bu büyük yapının tek iç
mekanının içten uzunluğu 9,10 m., genişliği ise 4,60 m. dir (Resim: 6). Çağdaşı olan di
ğer yapılarla karşılaştırıldığında, duvarlarının çok daha kalın olduğu görülmektedir. Du
varlarının kalınlığı 1 m. ile 1,75 m. arasında değişmektedir. Basit toplama taşlarla geli
şigüzel örülen duvarlar 0,95 m. yüksekliğinde korunabilmiştir. Sadece kuzey duvarı

farklı yapıdadır. Bu duvar iki ince duvarın yan yana inşa edilmesiyle oluşturulmuştur. Bu
yapı mevcut Erken Tunç Çağı i yerleşiminin en güney kesiminde bulunmaktadır. Daha
güneyinde yerleşimin devam edip etmediği belli değildir. Modern Bulgurca Köyü inşa

edilirken daha güneyinde bulunması gereken mimari özellikler tümüyle ortadan kaldırıl

mış olabilir. Bu nedenle yapının Erken Tunç Çağı i yerleşim alanı içindeki gerçek konu
munun ortaya konması şu an için mümkün değildir. Fakat duvar kalınlıkları dikkate alı

nırsa, önemli bir yapı olması ve diğerlerine nazaran farklı bir işleve sahip olması gerek
mektedir. Ayrıca bu yapının ikinci bir mekanla daha doğuda, kazılmayan alan içinde de
vam etmesi de imkan dahilindedir.

Bu yapının tabanı altında daha eski bir safhaya ait mimari özellikler açığa çıka

rılmıştır (Resim: 6). Bu mimari özellikler arasında doğu-batı istikametinde uzanan, 9,25
m. uzunluğunda ve 0,60 m. genişliğinde bir uzun duvar bulunmaktadır. Bu duvarın üst
üste beş sıra taştan oluşan şu andaki yüksekliği 0,43 m. dir. Duvar daha derinlere git
tiğinden gerçek yüksekliği tespit edilememiştir. Ayrıca zemin toprağının hareketi sonu
cu duvar güneye doğru yan yatmıştır. Bunun yanında doğuda aynı nedenle bir çökün
tü alanı oluşmuş, dolayısıyla aynı duvar bu kesimde dik bir meyille daha derin bir sevi
ye içine girmiştir. Bu uzun duvarla, bir önceki safhaya ait binanın güney duvarı arasın

da kalan koridor şeklindeki uzun alan, iki kısa dik duvarla küçük rnekanlara bölünmüş
tür.

Her iki mimari safhanın seramik örnekleri arasında belirgin bir fark tespit edilme
miştir. Buna karşın Erken Tunç Çağı i yerleşim alanı genelolarak değerlendirildiğinde,

bu safhaların farklı mimari tabakalara ait olduğu söylenebilir. Burada yalnız 1. mimari
tabakaya ait dikdörtgen yapı, alttaki tabakaya ait güney duvarını, güney temel duvarı
olarak kullanmış olabilir. Ikinci mimari tabakaya ait küçük mekanların hangi amaçla ya
pıldığı ve ne tür bir işleve sahip olduğu, ancak bundan sonraki yıllarda gerçekleştirile
cek kazı çalışmaları sonucunda ortaya konabilecektir.

12 H. Erkanal &1. Özkan, 1996 Bakla Tepe Kazıları, XıX. KST 1,1998,406-410, Res. 1.
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ERKEN TUNÇ ÇAGI i SAVUNMA SiSTEMi ÇALIŞMALARI

1996 yılında Erken Tunç çağı i yerleşim alanının kuzeyinde bulunan dik yamaç
üzerinde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda bir savunma duvarı açığa çrkanlrnıştrrt''.

Doğu-batı istikametinde uzanan duvarın bir taraftan doğuya, diğer taraftan batıya doğ

ru kazı alanı dışında da devam ettiği aynı yılortaya konmuştur.

1998 yılında bu savunma duvarının batı uzantısını bulmak amacıyla tepenin ku
zey yamacında çalışmalar sürdürülmüştür (Çizim: 1/10). Bu çalışmaların sonunda 1996
yılında tespit edilen savunma duvarının devamı, 10 m. lik bir kısmı daha açığa çıkarıl

mıştır (Resim: 7).1996 yılında açığa çıkan kısmıyla birlikte savunma duvarı 19,50 m. lik
bir uzunluğa kavuşmuştur. Duvarın 1998 yılında açılan kısmı diğer kısmı gibi güneyde
korunmuş, kuzeyde ise dağılmıştır. Güneye, yani yerleşim içine bakan yüzünde üst üs
te altı taş sırası tespit edilmiştir. Bu sıraların oluşturduğu yükseklik 1,10 m. dir. Kalker
cinsindeki bu taşlar çevrede doğalolarak bulunmaktadır. Taş sıraları kademe halinde
aşağı doğru bir meyiloluşturmaktadır. Sur duvarı kuzeyde, yani dışa bakan yüzde yü
zeye yakınlığı nedeniyle dağılmıştır. Dış yüz taşları 4,60 m. genişliğinde bir alan üzerin
de dağınık bir durumda tespit edilmiştir. Bu nedenle duvarın gerçek kalınlığı tespit edi
lememiştir.

Savunma sistemine yönelik ikinci bir kazı alanı Erken Tunç Çağı i yerleşim ala
nının doğusunda bulunmaktadır (Çizim: 1/11). 1997 yılında bu alanda yürütülen çalış

malar sırasında kuzey-güney istikametinde uzanan, 5,10 m. uzunluğunda ve 2,10 m.
genişliğinde bir duvar açığa çıkarımıştır. Bu duvar alanın güneyinde daha iyi korunmuş,
buna karşın kuzeyinde tedrici olarak bozuımuştur (Resim: 8). Orta büyüklükte toplama
taşlarla inşa edilen bu duvarın batıya bakan yüzü rampa şeklinde muntazam bir şekil

de işlenmiş, bunun yanında doğuya bakan kısmı işlenmemiş, bu yüzüyle duvar Geç
Kalkolitik Çağ tabakalarının oluşturduğu yüksekliğe dayandırılmıştır (Resim: 8). Bu
özellikleriyle daha çok bir kör duvar görünümündedir. Duvarın doğusunda Geç Kalkoli
tik Çağ seramik örnekleri tespit edilirken, batısında, yani düzgün bir duvar görünümün
deki yüzünün dışında Erken Tunç Çağı i ve ii seramik örnekleri bulunmuştur. Bu durum
Geç Kalkolitik Çağ tabakaları içine kazılarak yerleştirilen kör duvarın tarihine açıklık ge
tirmektedir. Duvar dıştan bağlı olduğu tabaka göz önüne alındığında Erken Tunç Çağı

l'e aittir.
Rampa şeklindeki bu kör duvarın Erken Tunç Çağı I'deki gerçek işlevini anlamak

amacıyla, kazı alanı 1998 yılında batıya doğru, yani Erken Tunç Çağı i yerleşim alanı

na doğru uzatılmıştır. 1998 yılında açılan yeni alanda kuzey-güney doğrultusunda uza
nan yeni bir duvar tespit edilmiştir. 9,10 m. lik bir kısmı açığa çıkarılan bu duvar her iki
istikamette kazılmayan alanlar içinde devam etmektedir (Çizim: 3; Resim: 8). Duvarın

alttan genişliği güneyde 3,40 m., kuzeyde ise 2,70 m. dir. Oldukça iri, kalker cinsi top
lama taşlarla inşa edilen bu büyük duvar, kuzey yamaçtaki savunma duvarı gibi her iki
tarafta aşağı doğru kademeli bir meyil yaparak genişlemektedir. Ana kayaya kadar de
rinleşilen küçük sondaj çalışmalarında, bu duvarın doğuda üst üste 15 taş sırasının ko
runduğu, mevcut yüksekliğinin 1,56 m. olduğu anlaşılmıştır. Bu duvarla bağlantılı taba
kada ele geçirilen seramik örneklere göre, bu büyük duvar ile yerleşimin kuzey yama
cında tespit edilen savunma duvarının çağdaş olduğu söylenebilir. Bu durumda bu bü
yük duvarın, kuzey yamaçtaki savunma duvarının devamı olarak değerlendirilmesi ge
rekmektedir. Tahribat nedeniyle dış tarafı belirgin olmayan kuzey yamaç savunma du
varının genel görünümü bu yeni duvardan farklı olmamalıdır.

1996 yılında açığa çıkarılan kör duvar, 1998 yılında ortaya çıkan doğu yamacı sa
vunma duvarının tam karşısında yer almaktadır. Her iki duvar kesinlikle aynı düşünce

doğrultusunda inşa edilmiştir. Erken Tunç Çağı i yerleşim alanının doğu yamacı, kuzey
ve batı yamaçları kadar dik değildir. Bu nedenle burada savunma duvarının ön kısmı

na, Geç Kalkolitik Çağ tabakaları içine 3,40 m. genişliğinde bir hendek açılmış, hende
ğin yumuşak dolgu toprağından oluşan doğu kenarına da bir kör duvar inşa edilmiştir.
Böylece hendeğin bir tarafında savunma duvarı bulunurken, diğer tarafı da kör duvar
tekniğiyle inşa edilen bir destek duvarıyla sağlamlaştırılmıştır.

13 H. Erkanal ve 1. Özkan, 1996 Bakla Tepe Kazıları, XıX. KST i, 1998, 406-407, Res. 6.
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ERKEN TUNÇ ÇAGI i MEZARLıK ALANI ÇALIŞMALARI

1996 ve 1997 yıllarında Erken Tunç çağı i yerleşim alanının doğusunda, Erken
Tunç çağı i savunma sistemine kadar doğu-batı istikametinde uzanan bir kazı alanın

da çalışılmıştır. Bu kazı alanında bir taraftan Geç Kalkolitik çağ mimari tabakaları araş

tırılmış, diğer taraftan da bu tabakalar içinde bulunan Erken Tunç çağı i mezarları açı

ğa çıkanlrmştırt-, 1998 yılında bu kazı alanının kuzeyinde, kuzey-güney istikametinde,
20 x 15 m. boyutlarında yeni bir kazı alanı açılmış ve her iki kazı alanı birleştirilmiştir.

Bu yeni kazı alanında da daha önceki yıllarda olduğu gibi bir taraftan Erken Tunç çağı

i mezarları, diğer taraftan Geç Kalkolitik çağ mimari tabakaları araştırılmıştır.

Bilindiği gibi Bakla Tepe Erken Tunç çağı i yerleşimi, yerleşimin doğusunda bu
lunan ve Geç Kalkolitik Çağ'da iskarı edilen bölgeyi mezarlık alanı olarak değerlendir

miştir (Çizim: 1/12). 1998 yılında bu yeni alanda yürütülen çalışmalar sonucunda da ye
ni Erken Tunç Çağı i mezarları açığa çıkarılmıştır. Bu mezarların bir tanesi taş sandu
ka, bir tanesi küp, diğerleri ise basit toprak mezardır.

Taş sanduka mezarın dışında, hemen kuzeybatısında bir düzensiz iskelet tespit
edilmiştir. Bu iskelet sandukanın ikincil kullanımında dışarı atılmış olmalıdır. Doğu-batı

istikametinde uzanan dikdörtgen mezarın üzeri farklı boyutlarda 8 adet yassı levha ha
lindeki taşla kapatılmıştır. Mezarın kapalı uzunluğu 1,96 m., genişliği ise 1,44 m. dir
(Resim: 9). Açık sandukanın dıştan uzunluğu 1,50 m., genişliği 1,08 m. ve derinliği 0,72
m. dir. Dört kenarı levha halindeki dört taşı dik olarak kullanarak oluşturulmuştur. Me
zarın toprak zemini kumla kaplanmıştır. Mezar içinde en az iki farklı bireye ait iskelet ka
lıntıları mevcuttur. Her iki bireyin kemikleri mezar içinde dağınık vaziyettedir. Bu birey
lerden bir tanesi dağınık olsa da mezarın batısında Hocker pozisyonunu muhafaza et
mektedir. Mezar içinde ayrıca eşya olarak bir testi, iki adet kırık durumda testicik ve bir
bronz (?) bıçak tespit edilmiştir.

Küp mezar sanduka mezarın hemen doğusunda bulunmaktadır (Resim: 9). Di
ğer mezarlar gibi doğu-batı istikametinde uzanmaktadır. Burada mezar olarak dışa eğik

ağız kenarlı, oval gövdeli ve yuvarlak dipli bir küp kullanılmıştır. Küpün iki tarafında tek
doğru üzerinde dörder adet kulp bulunmaktadır. Küpün uzunluğu 1,63 m., genişliği ise
1,03 m. dir. Küpün ağzı gene bir küp parçasıyla kapatılmıştır. Içinde bulunan iskelet çok
bozuk durumda ele geçirilmiştir. Iskelet dışında bu mezar içinde eşya olarak iki adet
yayvan gaga ağızlı testi bulunmuştur.

Aynı kazı alanında bir sanduka ve bir küp mezar dışında çok sayıda basit toprak
mezar ele geçirilmiştir. Bunlar arasında mezar eşyası bulunmayan bazı toprak mezar
ların devirleri belirgin değildir. Bu mezarlar Erken Tunç Çağı i mezarlık alanına ait ola
bilecekleri gibi, Geç Kalkolitik Çağ yerleşim içi mezarları da olabilirler. Kesin olarak Er
ken Tunç Çağı i mezarlık alanına mal edilen basit toprak mezarlar, daha önceki yıllar

da ele geçirilen örneklerle bütünleşmektedir. Iskeletler genelolarak yarı Hocker duru
munda yatmaktadır. Iskeletlerin baş kısımlarında ve ayak kısımlarında mezar eşyaları

bulunmaktadır. Mezar eşyası olarak daha çok madeni hançer, iğne, küpe ve seramik
küçük kaplar tespit edilebilmiştir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl açılan mezar
larda da bol miktarda karbonlaşmış buğday taneleri bulunmuştur.

1997 yılında açığa çıkarılan trapez formdaki sanduka mezarın doğu ucunda, dik
olarak oturtulan içi taş dolu çok büyük bir küp tespit edilmiştir. Mezarlarla bağlantılı olan
bu tür küp örneklerden 1998 yılında aynı bölgede, sanduka mezarlar çevresinde iki adet
daha bulunmuştur. Bu yıl açığa çıkarılan iki örnek de diğeri gibi çok büyük olup içleri
yumruk büyüklüğünde taşlarla doldurulmuştur. Daha çok sanduka mezarlar çevresinde
bulunan bu küplerin üst kısımları kesinlikle yüzeye taşırılmış olmalıdır. Protogeometrik
ve Arkaik Dönem mezarlarında bilindiği gibi bazı büyük vazolar mezar yerini belirleme
amacıyla bir çeşit mezar taşı gibi kullanılmaktadır. Bakla Tepe'de Erken Tunç Çağı i me
zarlığında görülen bu büyük küplerin de aynı amaçla kullanılmış olmaları imkan dahilin
dedir.

14 H. Erkanal ve 1. Özkan, 1996 Bakla Tepe Kazıları, XıX. KST 1,1998,410-413, Res. 7-11.
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GEÇ KALKOLiTiK ÇAG YERLEŞiM ALANI ÇALIŞMALARI

Erken Tunç çağı i mezarlık alanının bulunduğu yeni kazı alanında bir taraftan Er
ken Tunç çağı i mezarları açığa çıkarılırken, diğer taraftan bu mezarların büyük çapta
tahrip ettiği Geç Kalkolitik çağ tabakaları araştırıımıştır (Çizim: 1/12). Geç Kalkolitik Ça
ğın 1.mimari tabakası hem yüzeye yakınlığı nedeniyle, hem de Erken Tunç Çağı i me
zariarı nedeniyle büyük ölçüde bozulmuştur. Ayrıca mimari tabakaların iç içe girmesi de
yapıların tahribine neden olmuş ve mimari bütünlüğe sahip tek örnek ele geçirilmemiş

tir. Fakat bozulmuş veya tahrip olmuş olsalar da, mevcut kalıntılar sistem hakkında bi
ze açıklayıcı bilgiler verebilmektedir. Diğer kazı alanlarında olduğu gibi bu kazı alanın

da da apsidal planlı, ızgaralı evler çoğunluktadır. Evler arasında bulunan dar sokaklar
kısmen taş döşeli sert bir zemine sahiptir. Evlerin inşaatında "wattle and daub" siste
mi tercih edilmiştir. Evlerde bol miktarda ele geçirilen karbonlaşmış tahıl taneleri yoğun
tarımsal üretime işaret etmektedir.

Geç Kalkolitik Çağın 1. mimari tabakasında bu tabakaya ait karakteristik seramik
örnekler yanında bol miktarda cürut kalıntısı tespit edilmiştir. 1998 yılında bu tabakadan
cüruf yanında ilk kez maden üretimiyle ilgili bir üfleç ele geçmiştir. Bu üfleç sayesinde
bu dönem madeciliği yeni bir boyut kazanmıştır.

Aynı kazı alanında yer yer Geç Kalkolitik Çağ 2. mimari tabakası kalıntıları tespit
edilmiş, fakat 1. mimari tabakada olduğu gibi bir yapıyı ana hatlarıyla tespit etmek
mümkün olamamıştır. Mevcut mimari kalıntılar yerleşimin genel yapısına uygun olarak
1. tabaka özelliklerini taşımaktadır.

Bu kazı alanında sadece bir yerde Geç Kalkolitik Çağ 3. mimari tabakası tespit
edilmiştir. Alanın batısında 5 x 3,60 m. boyutlarında sıvanmış bir taban parçası bu ta
bakaya aittir. Bu taban parçasının ortasında daire şeklinde bir ocak yeri bulunmaktadır.
Bu ocak yeri 0,025 m. yüksekliğinde kenarlara sahiptir. Ocağın ağzı doğudadır. Yangın

sonucunda gerek ocak yeri, gerekse taban sıvası, kırmızıdan siyaha kadar değişen ton
larda renklenmiştir. Bu taban üzerinde ayrıca 0,20 m. çapında 4 adet yuvarlak delik tes
pit edilmiştir. Bu deliklerden 1 tanesi ocak yerine denk gelmiştir. Bunlar büyük olasılık

la daha geç bir tabakaya ait dikme delikleridir (Post holes).
Geç Kalkolitik Çağın 4. mimari tabakasına, kazı alanının doğusunda açılan bir

sondaj çukurunda ulaşılmıştır. Bu sondaj çukurunda yangın geçirmiş "wettie and daub"
enkaz kalıntıları tespit edilmiştir. Ele geçirilen seramik örnekler arasında 4. mimari ta
bakaya özgü ip delikli kulplu maşrapalara ait parçalar bulunmuştur. Bu durum daha ön
ceki yıllarda tespit edilen tabakalaşmaya uyum sağlamaktadır.

SONUÇ
1998 yılında Bakla Tepe'de elde edilen önemli sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
1. 1998 yılında Bakla Tepe'de yeni bir mezarlık alanı ve buna bağlı olarak yeni bir

yerleşim yeri tespit edilmiştir. Ger~k mezarlık, gerekse yerleşim yeri Erken Tunç Çağı

Il'nin sonlarına tarihlenmektedir. Ozellikle mezarlık alanı tüm Ege'de bu kadar geniş

kapsamlı tek örnek olmaktadır. Mezar eşyası olarak ele geçirilen seramik örneklerin bir
kısmının yapımında gelişmiş bir çark kullanılmıştır. Seramik örnekler gerek teknik, ge
rekse şekilolarak Anadolu'ya önemli yenilikler getirmektedir.

2. Erken Tunç Çağı i yerleşim alanında şimdiye kadar bilinen mimari örnekler dı

şında farklı bir mimari sistem açığa çıkarılmıştır. Çok kalın duvaralara sahip dikdörtgen
görünümde bir yapının gerçek işlevi anlaşılamamıştır.

3. Erken Tunç Çağı i savunma sistemi büyük çapta açıklığa kavuşturulmuştur. Bu
sisteme göre yerleşimin dik yamaçlarında, taş kaide kısmı her iki taraftan aşağı doğru
kademeli bir şekilde genişleyen savunma duvarları yapılmaktadır. Yerleşimin fazla dik
olmayan yamaçlarında ise a~nı tarzda inşa edilen savunma duvarlarının önüne bir de
hendek açılmakta, bu hendegin kenarları destek duvarlarıyla takviye edilmektedir.

4. Erken Tunç Çağı i mezarlık alanında bazı mezarların yakınlarına içi taş dolu
çok iri küpler dikilmektedir. Bu küpler büyük olasılıkla belli mezarları bir mezar taşı gibi
belirlemektedir.
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5. Geç Kalkolitik çağ yerleşimi 1998 yılında çok daha geniş bir alana yayılmıştır.

Bu alanın uzunluğu 300 m.nin üzerindedir.
6. Geç Kalkolitik çağ mimari tabakalarında gelişmiş bir maden üretimi mevcut

tur. Ortaya çıkan cüruf kalıntıları bunu kanıtlamaktadır. 1998 yılında gelişmiş bir üflecin
bulunmuş olması, bu dönem maden üretimine yeni bir boyut kazandırmıştır.

7. 1998 yılında özellikle baraj suyunun tehdit ettiği alanlarda çalışmalara hız veril
miştir. Bu alanlarda daha çok mezarlıklar bulunmaktadır. Bu nedenle 1998 yılı çalış

maları büyük ölçüde mezar kazılarına yöneltilmiştir. 1998 yılında Geç Kalkolitik çağ, Er
ken Tunç çağı i, Erken Tunç çağı ii dönemlerine ait toplam 112 adet küp, çömlek, san
duka ve basit toprak mezar açılmış ve bu mezaralardan ele geçirilen tüm iskeletlerin ilk
antropolojik değerlendirmeleri yapılmıştır.
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Resim 1: Erken Tunç çağı ii mezarlık alanı

Resim 2: Erken Tunç çağı ii sonuna ait insan yüzlü
kap
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Resim 3: Erken Tunç çağı ii sonuna
ait depas



Resim 4: Erken Tunç çağı ii sonuna ait bir küp mezardan çıkan seramik örnekleri

Resim 5: Erken Tunç çağı ii sonuna ait mezarlardan ele geçen gaga ağızlı testiler
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Resim 6: Erken TunçÇağı i yapısı

Resim 7: Erken Tunç Çağı I, kuzey savun
ma duvarı
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Resim 8: Erken Tunç çağı I, doğu savunma sistemi

Resim 9: Erken Tunç çağı I'e ait bir sanduka me
zar ve bir küp mezar
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1998 PANAZTEPE KAZı SONUÇLARI

Armağan ERKANAL *

.. 1998 yılı Panaztepe kazıları Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün, Hacette
pe Universitesi'nin, Türk. Tarih Kurumu'nun, Green Active PR ve Institute for Aegean
Prehistory'nin (INSTAP-New York) maddi ve manevi desteği ile sürdürülmüştür. Bu ve
sileyle tüm ilgililere buradan şükranlarımızı sunarız.

Kazı ekibl Prof. Dr. Hayat Erkanal, Yrd. Doç. Dr. Nazlı Çınardalı, Yrd. Doç. Dr.
Bora Uysal; Oğr. Gör. Dr. Derya Yalçıklı; Arkeolog Umit Çayır, Dilek Karakızlı, Seçil Ko
ca, Görkem Koç, Gülay Şahin ve arkeoloji öğrencilerinden M. Ersin Aktaş, Berrin Ateş,

Olgu Becerikoğulları, Ulaş Deniz, Olkay Şen ve Haluk Yıldız'dan oluşmuştur.

1998 Panaztepe kazısı yaklaşık iki ay sürmüş olup, bakanlık temsilcisi olarak Si
vas Arkeoloji Müzesi'nden Enver Akgün görev yapmıştır. Kendisine yapıcı yaklaşımla

rından ve özverili çalışmalarından ötürü şükranlarımızı sunarız.

1998 yılında yapılan çalışmalar Liman kentin kuzey bölgesinde yürütülen kazı

çalışmaları, restorasyon çalışmaları ve seramik deposu inşaatı çalışmaları olmak üzere
üç grup altında ele alınabilir.

LiMAN KENT KUZEY KAZıALANI ÇALIŞMALARI
Liman kentin kuzeyalanında 1994 yılından itibaren sürdürülen kazı çalışmaların

da açığa çıkarılan yapı kalıntıları ve bu yapı kalıntılarının bağlı olduğu katmanlar Panaz
tepe'nin doğu yamacı üzerinde bulunduğundan kesin stratigrafik bilgilere ulaşılamamış

tır'. Erozyon sonucunda mimari katmanlar ya tümüyle yok olmuş ya da özelliklerini bü
yük çapta yitirmiştir. Bu nedenle 1997 yılından itibaren çalışmalar alanın daha çok hö
yük karakteri taşıyan doğusuna kaydırılmıştır. Bu kesimde 1994-1996 yılları arasında

Bizans Devrine ait çeşitli yapı kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Bu yapıter arasında kalan
boş bir alanda derinleşilerek daha eski tabakalara ulaşılmıştır. Ust tabakaların tahriba
tı sonucu Geç Tunç Çağı mimari kalıntıları çok kez plan olarak tanınmayacak hale gel
miştir.

Sadece Geç Tunç Çağının sonlarına tarihlenen bir mimari katmanda bir yapı kıs

men de olsa tespit edilebllrniştire. Burada söz konusu yapının tek mekanının bir kısmı

açığa çıkarılmıştır. Aynı mekanın diğer kısmı kazılmayan alan içinde kalmıştır. Açığa Çı

kan kısmında bu mekan, kuzey-güney ve doğu-batı istikametlerinde uzanan iki duvara
sahiptir. Bu duvarlardan kuzey-güney istikametinde uzanan duvar 1,95 m., doğu-batı

istikametinde uzanan duvar 3,95 m. uzunluğunda ortaya çıkarılmıştır. Her iki duvarın
genişliği 0,40 m. - 0,52 m. arasında değişmektedir. Korunan yükseklikleri ise 0,20 m. 
40 m. arasındadır. Daha çok temel görünümünde olan bu duvarlar plaka halinde yassı

kireç taşlarıyla inşa edilmiştir. Inşaat sırasında bu taşlar yan yana diziimiş, arada kalan

ProfDr. Armağan ERKANAL,· Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 06542
Beytepe! AnkaraITÜRKiVE

1 A. Erkanal, "1994 Panaztepe Kazıları Sonuçları", XVii. KSr i, 1996,330-335
2 A. Erkanal, "1996 Vıiı Panaztepe Kazıları Sonuçları", XıX. KSr 1,1998,459, Res. 1.
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boşluklar ise daha küçük taşlarla doldurulmuştur. Bazı yerlerinde 2, bazı yerlerinde ise
4 dikey taş sırası korunmuştur. Panaztepe'de yaygın olan bir özellik, bu her iki duvarın
oluşturduğu köşede de görülmektedir. Köşeye dikilen monolit türü kabaca işlenmiş bir
taş, köşenin daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Buradaki köşenin iç kısmında, aynı

zamanda tek sıra taşla çevrilmiş dikdörtgen bir bölüm bulunmaktadır. Elde edilen kap
lar dikkate alınırsa, burasının bir çeşit işlik olarak değerlendirilmesi gerekir (Resim: 1).
Kısmen yassı taşlarla kaplı bir tabana sahip olan bu mekan içinde duvara dayalı vazi
yette bir amphora, Minyas tekniğinde yapılmış dört kulplu bir çömlek, Minyas tekniğin

de fincanlar, kırmızı astarlı yerli seramik örnekler ve Minyas tekniğinde yapılmış dip
parçaları bulunmuştur. 1998 yılında bu yapıya "A" yapısı adı verilmiş ve 1996 yılında açı

ğa çıkan tek mekanın diğer kısımlarını araştırmak amacıyla buradaki kazı alanı güneye
doğru genişletilmiştir. Bu genişleme çalışmaları sonucunda kuzey-güney duvarı 2,25 m.
uzamış ve toplam uzunluğu 4,20 m. olmuştur. Güneye doğru duvarın genişlediği görü
lür. Bu genişlik en güneyde 1,04 m. dir. 1998 yılı çalışmalarında bu mekanın tabanı üze
rinde 6 adet tüm, ya da tüme yakın kap tespit edilmiştir. Kapların yanında ayrıca öğüt

me taşları, ağırşak ve ağırlıklar kayda değer buluntular arasında sayılabilir. Kaplar de
ğerlendirildiğinde bu yapının, dolayısıyla yapının bağlı olduğu tabakanın Troya Geç VI
Vlla tabakalarıyla çağdaş olduğu anlaşılmıştır.

Bu mekana ait 1998 yılının en ilginç buluntularından birisi de bir depastır(Resim:

2, 3). Tek kulpu noksan olan bu depas büyük bir mutfak kabının içinde ele geçirilmiştir.

Aynı alandan elde edilen ve kapak olarak kullanım gören kısa pedesta/ kap kaideleri gi
bi bu depas da daha eski tabakalardan ele geçirilmiş ve bu yapının sakinleri tarafından

ikinci kez kullanılmıştır. Bir çömleğin içinde bulunması ve korunan kulpunun karşısına

gelen kesiminde çarpma izlerinin yoğunluğu bu kabın, ikinci kez kullanım aşamasında

aktarma kabı olarak değerlendirildiğini göstermektedir.
Panaztepe'de ele geçen depasın çok yakın bir benzeri 1995 Liman Tepe kazıla

rında, "koridorlu evin"in geç mimari evrelerinde ele qeçirilrniştire. 1998 yılı Bakla Tepe
kazılarında da bir küp mezar içinde benzer özelliklere sahip bir depas bulunmuştur. Ege
Bölgesi için Erken Tunç çağı il'nin sonlarına tarihlenmeleri gereken tüm bu depas ör
nekleri büyük olasılıkla aynı kültürün ürünüdür. Benzer özellikler gösteren örneklere A
45 tipi altında Troya ii d-g evrelerinde rastlanmaktadır-, Aynı tip P. Z. Spanos tarafın

dan DI grubu olarak tarutılmaktadrrö. Bu depas örneği yanında, 1997 yılında yağmur su
larının etkisiyle açığa çıkan üç çan biçimli kap da dikkate alınırsa, Panaztepe'de geliş

miş bir Erken Tunç çağı kültür katmanının varlığı anlaşılmaktadır.

1995-1997 yılları arasında aynı kazı alanında Orta Tunç çağının olgun evresine
ait bir mimari katman tespit edilmiş ve bu katman içinde iki evreli büyük bir yapı ortaya
çıkarılmıştır. "B" yapısı olarak adlandırdığımız bu yapının birinci evrede uzunluğu 18,70
m., genişliği ise 5,60 m. dir. Ikinci evrede ise boyutlar küçülmüş, uzunluk 12,10 m., ge
nişlik ise 4,50 m. olmuştur. Tüm duvarların kalınlığı 0,60 m. dir. Eski evreye ait duvar
larda farklı bir inşaat sistemi uygulanmıştır. Genelolarak duvarın bir kenarında iri taş
lar, diğer kenarında ise daha küçük taşlar tek yatay sıra halinde kullanılmıştır. Ikinci ya
tay sırada ise kullanım ters olmuş, böylece duvar örgüsünün daha güçlü olması sağlan

mıştır. Ikinci evre duvarlarında küçük ve orta boy taşlar gelişigüzel diziimiştir. Bu yapı

lar henüz tümüyle kazılmamış olmasına rağmen içlerinden çıkan malzemeye göre bu
yapılar uzun süre kullanılmışlardır. Bu malzeme içinde bulunan koç başı şeklinde bir
akıtacaklı kap6 ve diğer bazı seramik örnekler, bu yapıların dinsel işleve sahip oldukla
rını göstermektedir. 1998 yılında bu yapıda 1995 yılında parçalar halinde açığa çıkarı

lan yonca ağızlı bir testi restore edilmiştir. 1998 yılmda muhtemelen bu katmanla bağ

lantılı sadece 4 adet mutfak kabı açığa çıkarılabilmiştir. Içlerinde bulunan hayvan kemik-

3 H. Erkanal ve S. Günel, "1995 Yılı Liman Tepe Kazıları", XV/II KST /,1997,243.
4 C. Blegen ve diğerleri, Troy 12, General/ntroduction the First and Second Settlements, Princeton 1950, 285-286, 327,

339, Lev. 381, 36.844, 35.852, 35.857;
5 P Z Spanos, Untersuchungen über den bei Homer "depas amphikypellon" genannten Getesstypus, Tübingen 1972,

89, Lev.6, Res.1.
6 A. Erkanal, 1995 Panaztepe Kazıları Sonuçları, XVIII. KST 1,1997,290, Res. 5.
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lerinden ve çevrelerinde bulunan bazı taşların durumlarından bu kaplarda yemek hazır
landığı ve büyük olasılıkla yemek hazırlığı sırasında burasının aniden terk edildiği düşü

nülebilir. Bu yapı katında ayrıca bir bronz iğne ve bir bronz delici de ele geçirilen ese
ler arasındadır.

1997 yılında bu kazı alanının en alt seviyesinde, kuzey-güney istikametinde uza
nan büyük bir binanın, "C" yapısı, ancak bir kısmı açığa çıkarılmış, diğer kesimlerinin ka
zısı 1998 senesine bırakılmış ve 1997 yılında açığa çıkan kısmın uzunluğu 8,66 m., ge
nişliği ise 6 m. olan bu binanın iki evreli olduğu saptanrmştı".

Duvar inşaatında farklı boyutlardaki yassı taşlar uyumlu bir şekilde yan yana di
zilmiş, bunun dışında daha farklı bir teknik kullanılmamıştır. Bu yapıda iki dış uzun du
var, ortada bir ara duvarla bağlanmaktadır. Bu ara duvarın orta ve doğu kesimi tahrip
olmuştur. Tahrip olan orta kesimde bir kapı açıklığının bulunması gerekmektedir. 1997
yılında böylece yapının ancak iki mekanı tespit edilebilmiştir. Güneyde bulunan meka
nın güneyinde ise yan yana çok bozulmuş bir ocak tabanı ve oldukça iyi korunmuş bir
fırın tabanı bulunmaktadır. Bu fırının çöken kubbe parçaları taban üzerinde ve çevrede
tespit edilmiştir. Bu mekanın orta kesimlerinde özgün taban büyük ölçüde korunmuştur.

Taban çok küçük taşlarla sık bir şekilde kaplanmıştır. Küçük taşların yanında, geniş yas
sı taşlar da taban kaplaması olarak kullanılmıştır.

1998 yılında bu yapının kuzey ve güney kesimlerinde gerçekleştirilen kazı çalış

maları sonucunda farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Binanın boyu 8,66 m. den 14,70 m.
ye ulaşmış ve mekan sayısı da üçe çıkmıştır (Plan: 1). Fakat tüm bu yeni kazı çalışma

larına rağmen, yapının hem kuzey ucu, hem de güney ucu açığa çıkarılamamıştır. Bu
bina tahmin edilenden çok daha uzundur. Binanın iç kısmında yürütülen kazı ve temiz
lik çalışmalarında güney mekanı içindeki fırın tabanının ilk kez daha eski olan birinci mi
mari evrede yapıldığı, ikinci evrede de onarılarak yeniden kullanıldığı anlaşılmıştır. Fırın

çevresinde ayrıca oldukça yoğun yanık kerpiç enkazı görülmüştür. Bu enkaz yapının

yangın geçirdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu kerpiç kalıntılar sayesinde, bina duvar
larının üst kısımlarının kerpiçle örüldüğü açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Enkaz içinde
bulunan sağlam bir kerpiç, bu yapıda kullanılan kerpiçlerin boyutları hakkında bilgi ver
mektedir. Kerpiç boyutları 0,325 x 0,265 x 0,07 m.dir. Bazı kerpiçlerin üzerinde bulunan
derin + işareti, kerpiçlerin harcı daha iyi kavraması açısından önem taşımaktadır.

Böylece bu yapıda saptanan ikinci kullanım evresine ait taş taban döşemesi ara
sında bulunan bazı seramik parçalarına dayanarak, bu evrenin Liman Tepe Orta Tunç
çağı 5. mimari tabakasıyla çağdaş aletuğu anlaşılmaktadır. Liman Tepe Orta Tunç Ça
ğı 5. mimari tabakası genelolarak M.O. iii. binin sonlarına tarihlendirilmekte ve bir çe
şit Erken Tunç Çağından Orta Tunç Çağına intikal devri olarak değerlendirilmektedir.

1998 yılındaki çalışmalar sırasında yapının kuzey ve güney kesimlerinde çeşitli

boyutlarda taşlar kullanılarak yapılmış yeni döşeme parçaları saptanmıştır (Resim: 4,5).
Parçalar halinde de olsa ortaya çıkan bu döşemeler büyük bir olasılıkla yapının son kul
lanım evresine aittir.

Yapının bu son evresi ile ilgili açığa çıkarılan buluntular arasında Minyas tekni
ğinde yapılmış kaliteli parçaların olması, bu seramik grubuna bağlı kültürün ızmir ve
çevresindeki etkinliği bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu evre ile bağlantılı olarak
ayrıca bir bronz iğne, mermerden yapılmış kırık durumda bir bıçak kabzası ilginç bulun
tular arasında sayılabilir.

Özetleyecek olursak, 1997 ve 1998 yıllarında da saptadığımız gibi bu binada bu
lunan seramik örnekleri iki farklı grubu yansıtmaktadır. Bu gruplardan biri gelişmiş çark
tekniğine sahip olup gerek teknik olarak, gerekse şekilolarak Orta Tunç Çağını temsil
etmektedir. Buna karşın ikinci grup, açık bir şekilde görüldüğü gibi Erken Tunç Ça
ğından Orta Tunç Çağına geçiş dönemine aittir. Bu nedenle bu uzun yapının ilk olarak
Erken Tunç Çağı sonunda inşa edilmiş, daha sonra çeşitli onarımlar geçirerek Orta
Tunç Çağında da kullanılmaya devam ettiği anlaşılmıştır.

7 A. Erkanal, "1997 Panaztepe Kazıları", Xx. KST /, 1999, s. 372 ydd, Plan: 2, Resim: 3.
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RESTORASYON ÇALIŞMALARI

1998 yılında Panaztepe'de hem mimari restorasyon, hem de küçük buluntu res
torasyonunda faaliyet gösterilmiştir. Mimari restorasyon Erken Tunç çağı sonuna ve
Orta Tunç çağı başına tarihlenen ve şu ana kadar 14,70 m. lik bir kısmı açığa çıkarılan

uzun ev duvarlarına uyguıanmıştır. Bu yapının mevcut duvarlarını dış etkenlerden koru
ma amacıyla bazı taşlarına gizli harç yöntemiyle takviye yapılmış, bazı yerleri de güç
lendirilmiş toprakla sıvanmıştır.

Panaztepe küçük buluntu restorasyon ve konservasyon laboratuvarı Yrd. Doç.
Dr. Nazlı Çmardalı'run denetiminde 1998 yılında Panaztepe'nin yanı sıra, Bakla Tepe
kazılarına da hizmet vermiştir.

SERAMiK DEPOSU iNŞAATı ÇALIŞMALARI

Bu çalışmaların yanı sıra, lzrnır Arkeolo]! Müzesi'nin fiziki kapasitesinin yeterli ol
maması nedeniyle, 1997 yılında IZDERSAN (ızmir Deri Sanayi) tarafından Kültür Ba
kanlığı'na devredilen iki bina onarılarak ve gerekli emniyet önlemleri alınarak depo bi
nası haline getirilmiştir. Bu binaların yanında bulunan ağaç konstrüksiyon bir depo bi
nası ödenek yetersizliği nedeniyle değerlendirilememiş, bu binanın yenileştirme işlemi

1998 yılına ertelenmiştir. 1998 yılında binanın çürüyen ağaçları sökülerek yerine demir
konstrüksiyon portatif bir baraka inşa edilmiştir. 10 x 15 m. lik bir alanı kaplayan bu ba
raka içine demir raflar yerleştirilmiştir. Bu raflar 0,60 x 0,40 x 0,20 m. boyutlarında 2200
kasayı taşıyacak kapasiteye sahiptir. Bu baraka sayesinde Bakla Tepe kazılarının he
nüz değerlendirilemeyen tüm tasnif dışı seramik örnekleri emniyet altına alınabilecektir.

Bunun yanında Panaztepe, Liman Tepe kazılarının ve ızmir bölgesi yüzey araştırmala

rının tüm seramik örnekleri de toplu halde korunabilecektir. Panaztepe'de oluşan depo
kompleksinde mevcut tüm malzeme 1999 yılında sistematik olarak tasnif edilecek, bu
tasnif sonucunda araştırmacılarınhizmetine sunulabilecektir.

SONUÇ
Sonuç olarak, 19. yüzyıldan 20. yüzyılın son çeyreğine kadar Batı Anadolu araş

tırmalarında önderliği yürütmüş olan Troya kazılarının ortaya koyduğu kronolojik veriler,
ızmir bölgesinde yürüttüğümız çalışmaların ortaya çıkarmaya başladığı yeni sonuçlarla,
bir taraftan Troya'yı yalnızlıktan kurtararak senkron katman bilgileri ile kültürel ilişkileri

sağlamlama işlemlerinin yapılmasına olanak verecek, diğer taraftan da hipotezler ha
linde çeşitli bilim adamları tarafından ileri sürülen Batı Anadolu'daki olası kültür bölge
lerinin -eğer gerçekten varsa-, sınırlarının çizilmesini sağlayacaktır. Bakla Tepe ve li
man Tepe'nin yanı sıra Panaztepe'de çok güçlü bir Eski Tunç Çağı yerleşmesinin bu
lunduğunun anlaşılmış olması nedeniyle, bundan sonraki kazı çalışmalarımızda araştır

malarımızın odağı, tüm teknik zorluklara rağmen, bu kültürün geniş bir alanda araştırıl

ması yönünde olacaktır.

282



..._----_._----_.... ;

,

ftf<tJ
~

i ,----,---- ----- 7:'l';;-"_

PANAZTEPE 1997-98

Plan 1: Panaztepe 1997-98

283

Plan 1

'7



Resim: 1

Resim: 2

284



Resim: 4

285



Resim: 5

286



1998 YILI TROiA KAZı SONUÇLARI

Manfred KORFMANN*

1988 yılından beri yürütmekte olduğumuz Troia kazılarına, 1998 yılında, on fark
lı yerde, bin yüz yirmi bir metre karelik bir alanda yapılan çalışmalarla devam edilmiştir

(Çizim: 1). Bunun yanı sıra, Çanakkale Müzesi'yle birlikte Beşik-Sivritepe kurtarma ka
zısını da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu seneki kazıda, Bakanlık temsilcileri Zehra
Taşkıran'a, Sibel Alpaslan'a ve Funda Körpe'ye ve uzun yıllardır bize, çalışmalarımıza
büyük bir içtenlikle destek veren Çanakkale Kültür Müdürü Mustafa Sevim'e teşekkür

ederim.

ilk Tunç Çağmdan Orta Tunç çağma: Troie I-III Dönemi
Megaran Yapılannm Olduğu Alan: F 3/4
Schliemann yarmasındaki uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda, Troia i taba

kalanmasını aşağıdan yukarıya doğru tam olarak saptayabildik. Burası mimarı açıdan

oldukça problemliydi. Daha önceleri buradaki bazı alanlarda Schliemann, Dörpfeld ve
Blegen sondajlar yapmışlardı. Kalenin iç kısmı, özellikle güneydeki alan, komplike bir
çok mimarı evreyle tanınmaktadır. Bu alan, her yapı evresinde düzeltilmiş ve üstüne
tekrar yeni binalar yapılmıştır. Bu nedenle, burada in situ buluntulara rastlamak nere
deyse imkansız gibiydi. 1998 yılında yapılan özenli çalışmalar sonucunda burası, Cari
Blegen'in 30'lu yıllarda E4 / 5 karesindeki toprak konide Troia II-LLL-IV dönemi için oluş

turduğu tabakalanmayla birleştirilebildi. Birçok şeyin eski yayınlardan farklı olduğu sap
tandı. Blegen'in tespit ettiği yapı evrelerine en az yedi-sekiz tane daha yapı evresinin
eklenmesi gerektiği ortaya çıktı. Troia i tabakalanması içerisindeki büyük yapıları aşa

ğıdan yukarıya doğru saymaya başladığımızda, şimdiki Troia II a= Troia lo olmakta ve
Blegen evrelerindeki Troia IIc'ye tarihlenen büyük megaran, bizim evrelerimizdeki Tro
ia lu'ya işaret etmektedir (Çizim: 2; Resim: 1).

Çanak çömlek konusundaki çalışmalar ise henüz daha bitirilmemiştir. Troia i ça
nak çömleği, Troia III'ün sonuna kadar kullanılmaya devam etmiştir. Aynı zamanda Tro
ia ii malları, Troia i tabakalarında da tespit edilmiştir.

Savunma Duvan Üstündeki Çalişmalar
G6 Karesi
Eski kazılar sonucunda tahrip edilmemiş Troia ii Dönemi buluntularına rastlamak

için son şans bu alandaydı. 1997 yılında, işte bu nedenle G6 karesinde, özellikle ören
yerinin görüntüsünü bozmayacak bir yerde kazı yapmaya karar verdik. Kazı alanı, Tro
ia ii Dönemine ait yanmış kerpiç duvarın hemen arkasında ve Troia II geç dönem şehir

girişinin hemen doğusundadır.

Kazının son günlerinde bulunan megaronla çalışmalar doruk noktasına ulaşmış

tır (Resim: 2). Buluntular, bu tip binalara özgü karakteristik özelliklere (ante ve merke-

Prof.Or. Manfred KORFMANN, Univesitat Tübingen Institut tür Ur-und Frühgeschichte Schloss, 0-72070
Tübingen/ALMANYA
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zi mekana) sahiptir. Megaronun 1,5 metreden daha yüksek olan sıvalı duvarlarıyla bir
likte, merkezi bir konumda olan bir ocak yeri açığa çıkarılmıştır. Bütün bunların yanı sı

ra, bu tür önemli binalarda ilk defa hemen girişin yanında önemli birçok buluntu ele ge
çirilmiştir:

Birçok kabın yanı sıra, tipik Troia i Dörtemine ait bir kapak, Troia ii kültürü olarak
tanımlanan kaplarla birlikte ortaya çıkmıştır. Ustünde kulp işlevi gören iki idolun olduğu

bir kült kabı da bulunmuştur (Resim: 3). A hazinesinde, aynı formdaki gümüşten kaplar
zaten bilinmektedir. Diğer buluntuları ise şöyle sıralayabiliriz:

Küçük tunç nesneler, bir karneol ve bir fayans boncuk, bir parça dağ kristali, boy
nuzdan bir halka; fayanstan yapılma bir tür asa başı, yani szepter (Resim: 4). Onceleri
mavi-yeşilimsi olan bu buluntunun Mısır'dan getirildiği tahmin edilmektedir. Sıraladığımız

eserlerden anlaşılacağı üzere, burada "hazine buluntuları" evresinde bulunmaktayız.

Bu bina tabanında bulunan kömürleşmiş arpa tanelerinden alınan örnekler, bu
yapının, Troia III'ün yanık tabakasına, ya da Troia ii sonuna yani M.O. 2300 ile 2200
arasına kalibre edilmiş olarak tarihlenmektedir.

Sonuç olarak, binanın konumu, ateş yeri ve buluntuların genel durumu, bir kült
sel işleve işaret etmektedir. Troia'daki megaran tipi binaların bu tür bir işleve sahip ol
duğu daha önce de öne sürülmesine rağmen, şimdiye kadar kesin bir tanımlama yapı

lamamaktayd i.

Aşağı Şehir ve Ahşap Savunma Sistemi
K17 ve KL 16 i 17 Kareleri
Buradaki açmalardaki tabaka derinliği, günümüzdeki toprak yüzeyinden, kireçta

şı özellikli ana kayaya kadar 3 metre ile 3,5 metre arasında değişmektedir. En eski mi
marı kalıntı, en az 40 metre Uzunluğunda, ana kayanın içine oyulmuş ahşap direnek
sistemidir. Bu sistemin özü, 70 santim derinliğinde, yaklaşık 30 santim genişliğinde kü
çük kanaldan meydana gelmektedir ve ayrıca bu sistem 2,70 metre aralıklarla yan ya
na diziimiş direklerle desteklenmiştir. 1998 yılında bu direnek sisteminin devamı ve gi
rişi açığa çıkarılmıştır (Resim: 9; Çizim: 4). Giriş yolu, ana kayanın üstünden hafif bir de
rinliğe doğru ilerlemektedir. Direnek sisteminin dolgusu (kireçtaşı) Troia i / ii Dönemi
keramiği içermektedir. Bu sonuç C 14 tarihleriyle de desteklenmiştir. Böylece "Denizsel
Troia Kültürü"nün aşağı şehir suru da bulunmuştur. Troia i ve II buluntularının dağılımı

na göz attığımızda, kalesi ve onu çevreleyen aşağı şehri ile Troia'nın 3. binde Anadolu
ve doğudaki bu dönem kent merkezlerine benzediği tezi bir kez daha doğrulanmıştır.

Orta ve Geç Tunç çağı Kezıterı; Troia Vi i VII Aşağı Şehir

EF 10 Kareleri
Geçen sene bulunan, odeiona ait, M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen sütun sırasının gü

neyindeki taş döşeme, 1998 yılında, buranın kuzeyinde açılan paralel açmada da açı

ğa çıkarıldı. Bu taş döşemenin asıl genişliğini saptamak artık olası gözükmemektedir.
Troia VI-ortadan VI- geçe kadar tarihlenen döşemenin hemen üzerinde, sağa köşe

yapan bir duvarın, güneydoğu yönünde devamını bulduk. Burada söz konusu olan,
Troia VI- geç dönemine tarihlenen sağlam taş temelli büyük bir evdir (Resim: 5). Bu da,
kaleye yaklaştıkça taş temelli evlerin yoğunlaştığı ile ilgili teorimizi bir kez daha
doğrulamıştır.

Aşağı Şehir, Kalenin Hemen Batısmdaki Yerleşim Alerıı

y718 ve A718 ve z5 Kareleri
Burada, etrafı küçük taşlarla çevrili, kireç sıvalı tabanıara sahip, en azından üç

tane Troia VI- yapısını açığa çıkardık.

Bu alanın birçok yerinde oldukça belirgin olan yanık ve yıkıntı tabakaları, bir ihti
malle, depremin neden olduğu şiddetli bir sona işaret etmektedirler. Kaleden oldukça
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uzak olan bu alanda, bunu izleyen Troia Vlla evresinde de oldukça yaygın bir pithos
kullanımı saptanmıştır (Resim: 6). zô karesinde önümüzdeki senenin hazırlık çalışma

ları gerçekleştirildi. Troia VI-kale duvarının en batı köşesindeki, eski Blegen açmaları

tekrar, kısmen kazıldı burada Troia VI-kale duvarına dik açı yapan, büyük taşlardan ya
pılma, olasılıkla, aşağı şehir savunma duvarlarının bir kısmı olan duvar parçası bulun
muştur. Bu duvar, kuzeydoğu bastiyonundaki duvarda olduğu gibi kerpiçle kaplanmıştı

(Resim: 7).

Kuzeydoğu Bastiyonu
K4 Karesi
Kuyunun içindeki çalışmalarla ulaşılmak istenen amaç, bu alandaki dolguyu

1997 yılına göre biraz daha detaylı açıklayabilmekti (Resim: 8). Bu nedenle zor koşul

larda gerçekleştirilen çalışmalara, 1997 yılındaki derinliğe tekrar ulaşabilmek, daha da
derine inebilmek amacıyla başlandı, istenilen amaca da ulaşıldı. 1997 yılında olduğu gi
bi, kuyu dolgusunda taş, kısmen killi toprak, kömürleşmiş ahşap, hayvan kemikleri ve
çanak çömlekle karışık bir durumda gözlemlendi. Çanak çömlek, Buckelkeramik ile da
ha kesin olarak Vllb2 evresine tarihlenmektedir. 16.30 m. derinliğinde yapılan el burgu
su sonucunda, bu derinlikten sonraki dolgunun oldukça fazla su içermekte olduğu ve
taban derinliğinin en az 13 metreye kadar indiği tespit edilmiştir. Daha sonra ise, çalış

ma güvenliği nedeniyle, buradaki çalışmalara son verilmiştir.

Buradaki çalışmalarda ayrıca, kuyu duvarında, 18.20 m. ve 17.90 m. derinliği

arasında ahşap kaplamanın olduğu da tespit edilmiştir (Çizim: 3). Ahşap bir konstrük
siyona işaret eden bu bulgu, kuyunun terkedildiği dönemde, söz konusu ahşabın tü
müyle yok olmayacağı kadar nemi içerdiği sonucunu ortaya koymaktadır. Bu derinliğin

hemen altında bulunan çok sayıdaki hayvan kemiği ve Troia Vllb çanak çömleği ise, ku
yunun en geç Troia Vllb2 evresinde terkedilmiş olabileceğini bize göstermektedir.

Aşağı Şehir, Kaynak-Mağara ve Çevresi
u15 ve st 14 Kareleri
(W)ilios=Wilusa özdeşliği bağlamında iki senedir kazmaya başladığımız kaynak

mağarayı şu ana kadar tarihleyemedik. Bu tür bir sistemi tarihleyememek, buranın Ro
ma Dönemine ait su havuzlarının yapımı sırasında tahrip edilmiş olması nedeniyle nor
maldir. Mağaranın hem önünde bulunan su toplama havuzlarının en erken olanları M.S.
1. ve 2. yüzyıla aittir. 1998 yılında kısmenaçığa çıkarılan bir başka havuz ise Erken Ro
ma Dönemine tarihlenmektedir. Buradaki kalıntılar, eski konstrüksiyonlara yönelik hiç
bir ipucu vermemektedir. Işte bu nedenle de tarihöncesi arkeologlarının ve hititologla
rın bu sorun için en eski havuzlara bakmaları gerekmektedir. Mağaranın içindeki kazı

lar, mağaranın üç kolunda yapıldı (Çizim: S). Kuzeyindekinde, doğuya doğru giden ve
şimdiye kadar bilinmeyen iki geçiş daha tespit edilmiştir. Açığa çıkarılan set duvarları

nın arkasında birikmiş duru su görülmüştür. Kazı tekniği açısından bu yan kollarda da
ha derinde çalışamadığımızdan, buranın uzunluğu ve tarihiyle ilgili bir şey söyleyecek
durumda değiliz.

Mağara kollarının işlevi ile ilgili şunları söyleyebiliriz: Mağara kollarının üst yüzey
lerinin genişletilmesiyle birlikte, biriken su oranı da çoğalıyordu, yani ne kadar fazla üst
yüzey, o kadar fazla su. Bu nedenle, suyun akışında belirgin alçalıp yükselmeler de olu
şuyordu. Haziran ortasından, ağustos ortasına kadar olan su birikimi günlük olarak SOO
ile 1400 litre civarındadır. Bu süre içerisinde, sadece bir kere, yağmurlu bir günde su
seviyesi 3000 Iitreye kadar çıkabiliyordu. Bütün bunlar, zaman zaman kaybolan ve tek
rar ortaya çıkan su sistemiyle bağlantılı KASKAL.KUR fenomenini açıklamaya yardım

edecektir. Bu mağara bize göstermektedir ki, bu tür sistemlere Troia ve çevresinde
rastlamak teorik olarak olasıdır.
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Aşağı Şehir

09 Karesi
Schliemann ve Dörpfeld tarafından araştırılmış bu bölgede, Troia projesi kapsa

mında ilk olarak 1989 yılında, son olarak da 1993 yılında kazılar yapılmıştı. Derindeki
tabakalar sadece küçük bir alanda araştınlrmştı. O zamanki amacımız, Troia VI-savun
ma duvarının hemen önünde bir aşağı şehrin olup olmadığını anlamaktı. Değerlendir

meler .scnucunda prehistorik evlerin üstünde bir yanık tabakanın bulunduğu ve bunun
da M.O. 10. yüzyılın başlarına tarihlenebileceği ortaya çıkmıştı; bu sonuç da 1998 yılın

da burada daha geniş bir alanda çalışmak için yeterli bir nedendi. Prehistorik Troia'nın

son evresinin daha detaylı araştırılması gerekmektedir. 1998 yılındaki kazılar ise, üst ta
bakalardaki dolgunun Arkaik Döneme ait olduğunu bize gösterdi. Bu tabakalar, Klasik
Dönem kalıntıları ve özellikle de Hellenistik Döneme ait teraslarla örtülmüştü. Burada
ki arkaik tabaka, yanık tabakanın hemen üstünde başlamaktadır. Bir kesim yerleşim

boşluğu (hiatus) bu bölgede de (Toia'nın başka yerlerinde de olduğu gibi) vardı.

Ölçme, Be/ge/erne, Mimarr Ka/mtı/an Koruma ve Sergi/eme Çelışmeten

Her yıl kazı çalışmalarına paralel olarak y'~rüttüğümüz restorasyon ve koruma
çalışmaları, yedi farklı alanda gerçekleştirilmiştir. Uç yerde doğrudan kalıntıları koruma
ya yönelik ve iki yerde ziyaretçilerin ören yerinde daha fazla kalıntıyı görebilmelerini
amaçlayan, sergilemeye yönelik tamamlama çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan

bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Troia II Dönemine ait FL girişine dayanmış güney kana
dında, yani girişe dayalı kulede -erken "Troia ii" Dönemine ait duvarın çökmesi ni engel
lemek amacıyla yapılan çalışmalar.

VIM sarayındaki güney ve batı duvarının temizlenmesi ve sarayın güneydoğu kö
şesindeki restorasyon çalışmalarına başlanması.

Troia ii Dönemine ait üç savunma duvarının üzerinden geçen ahşap köprüyle.
"Troia 11/111" taş rampanın güneyindeki ahşap platformun birbirine bağlanması.

Ayrıca bütün bu çalışmalarımıza ek olarak, Daimler-Chrysler AG ile yaptığımız or
tak çalışma sonucunda, Türkçe, Almanca ve Ingilizce olarak hazırlanmış modern bilgi
panolarının açılışı eylül ayında gerçekleştirilmiştir.
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Çizim 1: 1998 yılırda Troia'da kazı yapılan alanlar
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Çizim 2: Yeni Troia kronolojisi
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Çizim 3: Kuzeydoğu bastiyonunun kesiti
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Çizim 4: I/KIL 16/17 karelerindeki giriş ve direnek sistemi
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Çizim 5: Aşağı Şehirdeki kaynak-mağara ve önündeki su toplama
havuzları

Resim 1: F4 karesindeki megaron yapıları
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Resim 2: G6 karesindeki megaron

Resim 3: Megaronun içinde bulunan kült kalıbı
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Resim 4: Megaronun içinde bulunan fa
yanstan asa başlığı



Resim 5: Kalenin dışında, ElF 10 karelerinde bulunan Troia Vi-geç dönemine ait ev

Resim 6: Troia Villa dönemine pithoslar (y7 karesi)
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Resim 7: Troia Vi kalesinin en batısındaki Troia
Vi savunma duvarı

Resim 8: Kuzeydoğu bastiyonundaki (K4) Troia
V negatif mimari ve Troia VI erkene
tarihlenen, ana kayanın içine oyul
muş çukur

297



Resim 9: K 17 ve K 16 karelerindeki Troia i ve ii
dönemine ait direnek sistemi

Resim 10: Duvarları, girişiyle birlikte restore edilen Troia ii rampası ve önünden
geçen ahşap turist yolu
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BOGAZKÖY-HATTUŞA 1998 YILI ÇALIŞMALARI

Jürgen 8EEHER*

Boğazköy/Hattuşa'daAlman Arkeoloji Enstitüsü adına yapılan 1998 çalışmaları,

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile mayıs sonundan ekim ortasına kadar
sürrnüştürı.

Topografik Ölçümler
Son senelerde ölçümleri bitiriimiş topografik haritanın üzerine eski kazılarda bu

lunmuş yapı planlarının işlenmesi de tamamlanmıştır (Resim: 1)2.

Prospeksiyon Çaltşmalan

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da elektrik rezistans ölçümleri yapıldı. En
önemli ölçüm alanı bu yıl, Yukarı Şehir'in güneybatı kısmındaydı. Tapınak Mahallesi'nin
batısında, burun gibi, aşağı yukarı 200 m. kuzeye doğru uzanan bir plato vardır. Son
senelerde çekilen hava fotoğraflarında bu plato üzerinde yan yana iki ince uzun çukur
alan dikkatimizi çekti. Bunun üzerine burada yaptığımız elektrik rezistans ölçümleri ve
daha sonra Kiel Universitesi'nden Dr. H.Stümpel'in ekibi tarafından yapılan elektrik re
zistans ve manyetik ölçümler sonucunda burada gerçekten yaklaşık 70 m. uzunluğun
da ve 15 metre genişliğinde yan yana iki çukurluğun olduğu anlaşıldı. Bu ölçümlerde
çukurlukların kenarları taş, ortası ise toprak dolgu olarak yorumlanabiidi. Stümpel'in öl
çümlerinin bu çukurlukların 2-3 metre kadar derinliğe sahip olduklarını göstermesi üze
rine burada yan yana iki havuzun bulunduğuna yönelik düşüncemiz daha da kuvvet
lendi. Kazı yapmadan kesin bir yorum yapmak olanaksızsa da buranın su depolamak
ve dağıtmak için ideal bir nokta olması görüşümüzü desteklemektedir. Burası Hattuşa

Yukarı Şehir'in hemen hemen en yüksek yeridir ve burada depolanacak suyu bütün
şehre dağıtmak mümkündür. Şehir planlaması, gelişimi ve su ihtiyacının karşılanması

için bu çok önemli bir buluştur ve özellikle önümüzdeki seneler için planladığımız Yuka
rı ŞE?hir'in batı kısmını kapsayan yeni kazı programımız için bu havuzlar ilginç olacak
tır. Onümüzdeki sezonda bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayacak kazı

çalışmaları bu alanda yapılacaktır.

Prospeksiyon çalışmaları yaptığımız ikinci bir alan da Aşağı Şehir'de Mihraplıka

ya yakınlarındadır. Burada amaç, kuzey şehir surunun yerini saptamaktı. Burada kıs

men, sandık duvar tekniğindeki sur başarıyla tespit edilebildi, ancak Mihraplıkaya'ya

bağlandığı düşünülen kesimlerde yoğun Bizans tahribatı yüzünden iyi sonuç alınamadı.

Dr Jürgen SEEHER, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ayazpaşa Camii Sok. 48, TR-80090 istanbulITÜRKiYE
Dr. Jürgen Seeher başkanlığındaki eklpte arkeolog ve arkeoloji öğrencileri M.Ateş, Dr. A. Baykal-Seeher, M.Brückle,
Dr.R.Czichon, D.Etkin, B.Fischer MA, M.Flender, Dr.H.Genz, U.Schoop MA, B. Ulmer MA, D.Yaşln, Topograf
Dipl.lng.H. Birk, Arkeobotanlst Dr. R.Neel, Jeolizikçi Dr. H. Stümpel ve ekibi, Fotoğrafçı D.Johannes, Filolog DrE.Neu,
Ch.Rüster (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Boğazkale Müzesi'nde), H.Özel, M.Can (arazide plan çizimler!),
G.Özel (çanak bahçesinin idaresi), A.Arabul, K.Baykal (buluntu restorasyonu) görevalmıştır. Boğazkale Müzesi'nden
H.Şahin Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü temsil etmiştir

2 Aynı harita Archaeologischer Anzeiger'deki 1998 yılı çalışmaları ön raporunda büyük boyutlu olarak (1:5000)
yayınlanacaktır
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Üçüncü çalışma alanımız Büyükkaya üzerindeydi. Arazi yapısından dolayı daha
başka tahıl silolarının varlığını tahmin ettiğimiz alanlarda Stümpel'in yaptığı elektrik di
renç ölçümleri sonunda, gerçekten de alt platoda 1 ve 3 No.lu silolar arasında ve 2 No.lu
silonun doğusunda başka silo çukurlarının da olabileceği ortaya çıkarıldı (Resim: 2).
Böylece alt platodaki silo çukurlarının iki sıra halinde olduğu anlaşıldı.

Kazı Çalışmalan

Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da ana kazı bölgemiz Büyükkaya idi. Altıncı kazı

mevsimi ile Büyükkaya'daki kazı programı sona ermiştir. Hattuşa'nın kuzeydoğusunda,

boğazı'!. diğer yakasında yer alan Büyükkaya'da en eski yerleşim izleri Kalkolitik çağa,

yani MO. 6. bine aittir. "Bu dönemde yerleşim platonun yanlızca en güneyindedir. Sü
rekli yerleşim ancak MO. 3. binin son dönemlerinde, Ilk Tunç Çağında başlar. En kalın

yerinde 1,4 metrelik dolgusu olan Ilk Tunç Çağı yerleşimi üst platonun hemen hemen
tümüne yayılmış gibidir. Resim 3'te bu döneme ait bir idol başı görülmektedir. Karum
Dönemine ait buluntular varsa da (Resim: 4) ait oldukları tabaka tamamen ortadan yok
olmuştur. Bu erken döneme ait yerleşimler Büyükkaya'nın en yüksek kesimi olan üst
platoda yer almaktadır.

Büyükkaya Hitit surunun en güney (güneydoğu) ucunun açığa çıkarılması için
yapılan kazılar sonucunda burada surun son kule (Kule No. 2) ucuna baQlanarak de
vam ettiği anlaşılmıştır. Bu kesimde, alışık olduğumuz sandık duvar teknigi görülmez;
burada sur yalnız bir iç ve bir dış duvardan ibarettir (Resim: 2). Bundan sonra surun
güneye doğru ne şekilde devam ettiğini anlamak çok zordur. Son derece sarp kayalık

lar üzerinde ancak 200 metre kadar ileride ve 80 metre kadar aşağıda kaya üzerine
oyulmuş duvar yatakları ve zıvana delikleri vardır.

Üst platoda Hitit imparatorluk Çağının erken dönemlerine ait büyük bir yapı yer
alıyordu. Kazımızda elde edilen sonuçlar bundan evvelki raporlarda verilmişti. Çok oda
Iı bu yapının üst platonun kuzeyinde de bir kanadı olabileceği düşünülerek yapılan ka
zılarda hiçbir ize raslanmamıştır. Bu yılonarımı tamamlanan (Resim: 5) bu yapının sur
dan daha önce yapıldığı stratigrafik olarak belgelenmiştir. Bu anıtsal yapıyla çağdaş ya
da daha eski bir surun varlığını gösterecek hiçbir ize rastlanmamıştır.

Büyükkaya kazılarının en önemli sonuçlardan biri, burada M.Ö. 13. yüzyılda bü
yük tahıl silolarının inşa edilmiş olmasıdır. Resim 2'deki dağılım planında görüldüğü gi
bi Büyükkaya'nın alt ve orta platolarında toplam 11 yeraltı silosu kazılarla ortaya çıkarıl

mıştır. Elektrik direnç ölçümleri ile varlıklarını saptadıklarımızla birlikte bu sayının daha
da fazla olduğunu biliyoruz.

Alt platodaki siloların en küçüğü yaklaşık 6 x 6 metre, en büyüğü 8 x 8 metre bo
yutlarındadır. Orta platoda yer alan silolar, belki arazinin düz oluşuna bağlı olarak daha
büyüktür. Resim 6'da görülen 8 No.lu silo yaklaşık 12 x 18 metredir. Kazısı geçen se
zon tamamlanan ve taban üstünde kalın organik kalıntıların bulunduğu bu siloda da, di
ğer silolarda olduğu gibi çeşitli kullanım evreleri tespit edilmiştir. Belli bir kullanım süre
sinden sonra içine atılan toprak ile küçültülen silolar bu şekilde kullanılmaya devam et
miştir.

Büyükkaya'daki silolar M.Ö. 13. yüzyıla aittir. Ancak, daha önceki dönemlerde ta
hıl silolarının şehrin hangi bölümünde olduğu hakkında bilgimiz yoktu. Bu şekilde tahıl

muhafaza etmek bu dönem için yeni bir buluş olmamalıydı: Nitekim, geçtiğimiz kazı mev
siminde bu yer tespit edilebildi. Altmışlı yıllarda, Aşağı Şehir'de Poternli Sur'un yanında

büyük bir yapının temelleri kazıımıştı. Bu yapının genişliği 40 metre ve kazılmış olan ke
siminde uzunluğu 50 metreyi bulmaktadır. Resim Tde görüldüğügibi, yapı yaklaşık 16 x
6 metre boyutlarında iki sıra odadan oluşuyordu. Bizi buraya çeken, eski yayınlarda bu
odaların dolgusu içinde tespit edilen koyu renkli organik tabakaların yer aldığı profilin fo
toğrafıydl3 . Büyükkaya'daki silolardan iyi bildiğimiz benzer tabakaları yakından izlemek
amacıyla, eski kazı çukurlarından birini yeniden temizledik ve daha derine indik.

3 W.Schirmer. Boğazköy-Hattusa (a Vi. Die Bebauung am ımıeren Büyükkale-Nordweslhang in Boğazköy (1969)
Lev.2D:a.
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Sonuç olarak, burada Büyükkaya silolarından çok iyi bildiğimiz bazı özellikler ile
karşılaştık: Bu yapıdaki odaların tabanıarı kaba bir taş döşeme ile kaplıydı. Döşemeyi
oluşturan kireç taşlarının yüzeyi belli bir zaman asit etkisinde kaldığından tebeşir gibi
yumuşak ve beyaz bir görünüm almıştır. Taşların üzerinde kalın bir organik tabaka yer
alıyor. Ustteki dolguda birkaç organik tabaka daha bulunmaktadır.Duvarlara doğru, bu
tabakalar gittikçe dikleşip duvarlara paralel bir şekilde yukarıya doğru dönüyor (Resim:
8). Botanik uzmanı Reinder Neef tarafından alınan numunelere göre bu organik taba
kalarda hem arpa taneleri, hem de tarlalarda tahıl ile beraber yetişen yabani atların to
humları çok yoğun olarak bulunmaktadır.

Bu yapının temelleri 1,5 m. kalınlığındadır. Kazdığımız kısımda taş temellerin yük
sekliği 1,5 metredir ve onun üzerinde 1,5 m. yüksekliğinde kerpiç kısmı vardır. Böyle
ce, toplam yükseklik en az 3 metreyi bulmaktadır. Bu kalın duvarları Büyükkaya'daki si
lolardan da iyi bilmekteyiz: Oradaki silo 8 ve 9 arasında da aynı özellikleri taşıyan taş

temelli ve 1,5 m. kalınlığında üstünde yine kerpiç kesimi bulunan bir ayırma duvarı var
dı.

Yanlarında yükselen kayalardan anlaşıldığına göre, Poternli Sur'un arkasındaki

yapının odaları yer üstünde değil, yer altındaydı. Yapı, Poternli Sur'un arkasında arazi
nin çukurluk yaptığı bir alanda yer alır. Plandaki münhaniler de bu konumu göstermek
tedir (Resim: 7). Plandan arazinin yapısı ve münhaniler izlendiğinde, bu yapının uzun
luğunun kazılandan çok daha fazla olabileceği görülüyor. Burada eksik olan bir patern
de bu yapının gerçek uzunluğunun çok daha fazla olabileceğine işaret ediyor: Nitekim,
surun altındaki paternlerin birbirine uzaklıkları 80 ile 100 metre arasındadır (Resim: 1).
Ancak bu yapının bulunduğu yerde bu aralık 180 metredir; yani bu yapı yüzünden ade
ta burada bir patern atlanmıştır. Buna göre, bu yapının uzunluğunun yaklaşık 100 m.
kadar olabileceğini düşündüğümüzdenönümüzdeki sezon burada da sondaj çalışma
ları yapacağız.

Altmışlıyıllardayapılan kazılarda bu yapı Erken imparatorluk Dönemine tarihlen
miştir ve Geç Imparatorluk Döneminde fonksiyon dışı bırakıldığı saptanmıştır. Işte tam
bu dönemde, Büyükkaya'daki silolar başlar, ve bunlar büyük olasılıkla aynı silo gelene
ğinin devamını oluştururlar. Şartlar, bu dönemde siloları Büyükkaya'daki sağlam ve em
niyetli surların arkasına almayı gerektiriyor olmalıydı.

Büyükkaya'da altı mevsimden beri sürdürülen çalışmaların Hattuşa'nın tarihçesi
ne getirdiği önemli bir yenilik, daha önceki raporlarda da değinilmiş olan Karanlık Ça
ğa ait bir yerleşimin saptanmasıdır. MO. 12. / 11. yüzyıjda Büyükkaya'da orta plato üze
rinde başlayan yerleşim, bir şekilde devam ederek, MO.9. yüzyılda bütün Büyükkaya'yı

kapsayan bir Demir Çağı yerleşmesi haline gelmiştir. Bu yerleşme Büyükkale ii ve Ali
şar Höyük IVc öncesine tarihlenebilir. Ancak s.yüzyılda, yani Büyükkale ii döneminde,
yerleşme şehrin diğer kısımlarına kaymıştır -özellikle Büyükkale ve Aşağı Şehir'e. Bü
yükkaya'daki yerleşimde azalma görülüyor, ancak bu dönemde Büyükkaya üst platoda
bir sur inşa ediliyor (Resim: 9, 10). Yaklaşık 2 metre genişliğinde, kenar taşları ortada
kilere nazaran büyük ve düzenli olan sur duvarı ile burada yaklaşık 50 x 50 metre bo
yutlarında bir alan (yani üst plato), orta platoya karşı korunaklı hale getiriliyor. Diğer

yönlere doğru sarp yamaçlar zaten yeterli koruma sağlıyordu. Burada yapılan kazılar,

üst platonun yalnızca bazı kısımlarında binalar bulunduğunu, büyük bir bölümünün ise
boş olduğunu göstermiştir. Burası adeta dışardan gelen bir tehlikeye karşı korunmak
için geri çekilebilecekleri korunaklı bir rnekandı. Tabii, böyle bir mekanda aynı zaman
da hayvanlar için de yer olmalıydı.

Bazı yapılar surun hemen arkasında yer alıyordu. Bunlardan birinde kurntaşın

dan yapılmış bir stel bulundu; benzer kaba steller Boğazköy'den tarunmaktadır-. Olçü
leri 1,15 x 0,65 x 0,32 m. olan stelin hemen yanında yer alan etrafı taşlarla desteklen-

4 Boğazköy'de bulunmuş iki kumtaşı stelde üst bitime yakın, yanlarda oluşturulmuş girintilerle kabaca insan biçimi ve
rilmiştir. Üçüncü bir minyatür örnekte ise yalnızca bir yanda ince bir oluk vardır ve bu örnek özenli işçilik olmaksızın
da bu tür stellerin antropomortik karakter taşıyabileceğini göstermektedir (R.M.Boehmer, Boğazköy-Haltusa (e Vii.
Die Kleinfunde von Boğazköy, 1972, Lev.79:2144. 2147. 2148).
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miş çukurluk içinde oturduğu anlaşılmaktadır (Resim: 12). Bu stel, önünde 1,5 m. ge
nişliğinde bir taş döşeme bulunan dörtgen biçimli, tek odalı yapıya aitti (Resim: 11). Taş
döşeme doğuda 5 x 2,5 metrelik bir kayaya dayanmaktadır. Kayanın yüzeyi çok aşın

mış olduğundan yapay bir biçimlendirme işleminin olup olmadığı saptanamamaktadır.

Uzunluğu 6.5 metre, genişliği isebelli olmayan odanın içinde köşelerde, dikdörtgen bi
çimli 40 - 60 cm. genişliğinde platformlar yer alıyordu. Bu yapı Orta Anadolu Bölge
siinde bulunan dağ üstü kutsal alanları ile bağlantılı olarak yorumlanrnalıdrre.

Hem bu mekan hem de yanındaki yapılar şiddetli bir yangın geçirmiş olsa gerek
tir ve bu nedenle içlerinde taban üstünde çok miktarda çanak çömlek ele geçirilmiştir

(Resim: 13, 14). Tarihlemede özellikle siluet stilinde bezenmiş parçalar önem taşır, çün
kü bu şekilde bu yapıların erken Büyükkale II dönemine ait oldukları anlaşılır. Yangın

dan sonra surda ikinci bir evre vardır, ancak surun içinde bu ikinci döneme ait fazla ya
pi kalıntısına rastlanmadı. Ikinci evrede sur 2.5 metre genişliğindedir ve bir de dörtgen
kulesi vardır. Dışta 6 m. genişliğindeki kule Büyükkale Demir çağı suru kulelerinde ol
duğu gibi ayrı bir bütün olarak inşa edilmiştir (Resim: 9). Kulenin doğusunda sur 5 m.
daha ilerler ve basit bir kapı girişiyle son bulur. Kapının diğer kenarı tahrip olmuştur, an
cak surun kuzeydoğuya doğru yön değiştirdiği ve kayalık kesime doğru ilerlediği izle
nebilmiştir. Surun batı bitimi ise buradaki erozyon yüzünden tam olarak anIaşılamamış

tır. Böylece Büyükkaya'daki Demir çağı yerleşimi MO.8. yüzyılın sonlarına doğru sona
erer, ve bundan sonra yalnız boğazın öbür tarafında, yani Aşağı ve Yukarı Şehir'de yer
leşim devam eder.

Diğer Çalışmalar

Her yılolduğu gibi botanik numunelerin hazırlanması, çivi yazılı metinlerin ince
lenmesi ve çevre araştırmaları devam etmiştir.

Altıncı ve son mevsimi olduğunu bildiğimiz Büyükkaya kazılarının yayın çalışma

larına başlanmıştır. Demir çağı çanak çömleği Dr.H.Genz, Kalkolitik çağ çanak çörnle
ği Ulf Schoop tarafından yayına hazırlanmaktadır. Bu aşamada malzeme çalışmasına

ağırlık verilmiştir.

5 M.J.Mellink, Temples and High Places in Phrygia. A.Biran (ed.), Temples and High Places in Biblical Times (1981) S.
96 tt.
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Resim 1: Hattuşa'nın yeni topografik planı
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Resim 2: Büyükkaya: Hitit suru üst platodaki Hitit anıtsal
yapısı, alt ve orta platodaki silo çukuru

Resim 3: Büyükkaya: Ilk Tunç çağına ait idol başı
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Resim 4: Büyükkaya: Karum dönemine ait taş mühür

Resim 5: Büyükkaya: Yukarı platodaki anıtsal Hitit yapısının restoras
yondan sonraki görünümü

Resim 6: Büyükkaya: Silo 8
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Resim 7: Aşağı Şehir: Poternli sur'un arkasındaki silo yapısı

Resim 8: Aşağı Şehir: Poternli sur'un arkasındaki silo yapısı. Profilde organik madde
ile dolu tabakalar, kalın taş duvarlar
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Resim 9: Büyükkaya: Üst platodaki iki evreli Demir çağı suru

Resim 10: Büyükkaya: Üst platodaki iki evreli
Demir çağı suru ve arkasındaki ya
pılar
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Resim 11: Büyükkaya: Üst plato Demir çağı
Stelli yapı



Resim 12: Büyükkaya: Üst plato. Demir çağı. Stelin oturduğu taş
la çevrili çukurluk

Resim 13: Büyükkaya: Üst plato. Demir çağı. Yangın geçirmiş ya
pının taban üstü buluntuları

Resim 14: Büyükkaya: Demir çağı'na ait tek kulplu,
boya bezekli kap
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Anıtlar ve Müz~ı"~~;:~Mudi)ri~dkoverdici; iZni say;s",M~~ A",,~n Araştı
rıma Kurumu'nun finansmanıyla 1998 yılı yaz ve sonbaharında Kuşaklı/Sarissa'da 6.
dönem kazılarının yapılabilmesimümkün oldu. Arazi çalışmaları 24.7:1998 tarihinden
2.10.1998'e kadar sürdü. Bunu takiben daha önceki kazılarda elde edilen malzemeler
üzerinde araştırmalar yapıldı. Kazı Kuşaklı akropolündeki C yapısı olarak adl.andırılan

görkemli binanınaçığa çıkarılmasıamacıyla yapılan araştırmalarda yoğunlaştırıldı. Bu
na ek olarak güneydoğu kapısıyla şehirsurlarında ve şehrin yukarısındaki Huwasi-Kut
sal yeri olduğu spııılanalandakazılar yppıldı. Arkeolojikkazıların yanında çeşitli araştır

malar yapıldı: 1. Jeôfiziksel prospeksiyorilar, 2. Arke6botanikanalizler,·3. Dendro tarih
leme araştırmaları ve4. Jeomorfolojik .vetopra~ bilitT)sel incelemeleri. . .

Araştırmaların başarısı kazıya TOrkiye, Kanada, Fransa ve Almanya'dan katılan
bütün kazı ekibi sayesinde gerçekleştP. Kazıya katılan Bakanlık temsilcileri; Niğde Mü
ze'sinden Mahmut Altuncan ve Ankara Etnoğrafya Müzesi'nden Nejat Atar ile bizden
hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Sivas Müzesi çalışanlarına teşekkür ederiz:

Kuşaklı Akropolünde C Yapısmda Yapılan Kazilar
Mimari
1994-1995 yıllarında akropolün batı kısmında A ve B diye adlandırılan binaların

açığa çıkarılmalarından sonra, son yıllarda çalışmalar C yapısında yoğunlaştırıldı. Bu
görkemli yapı akropolün tüm güneydoğu kısmını kapsamaktadır (Çizim: 1). Bina teras
larla kademeli olarak yamaca inşa edilmiş yapının, güneydoğu kanadı azami 74 m.ye
ulaşmaktadır. Yamacın alt kısmında kalan güney ve doğu köşeleri açığa çıkarılarak, bi
nanın bu kesimdeki sınırı böylelikle açıklık kazandı (Çizim: 2). Buna karşılık çalışmaların

daha kuzey ve batı köşelerinde yapılması gerekmektedir. Bugünkü kazılan alanlara ba
kılırsa buradaki uzunluğun 76 m. ortalama eninse 61,5 metre olduğu söylenebilir. Bina
nın alanı en azından 4660 metre kare. Böylece bu yapı Hattuşa'daki Büyük Tapınak'ın

iki katı (magazinleri haricinde) büyüklüğündedir. Geçtiğimiz dönemde C yapısının ilk

Prot.Dr, Andreas MÜllER-KARPE, Philipps-Universitat Marburg-Vorgeschichlliches Seminar 0.35032
Marburg/AlMANYA
1998 kazıları Prof. Dr. Andreas Müller-Karpe'nin başkanlığında sürdürüldü. C binasındaki açmaların sorumluluğunu

Vuslat Müller-Karpe, güneybatı şehir kapısındaki açmaları Andreas Schachner, Hitit göletinin kenarında su akıntı hen
değindeki açmaları Doç. Dr. Tuba Ökse ve batı yamaçtaki malzemenin incelenmesini Dirk Mielke üstlendi. Niels Ble
icher, Ahmet Güngör. Andreas Hüser, Bertram Dietze, Jared Miller. Barbara Muhle, Şenay Schachner ve Claudia Tap
pert kazı ve malzeme çalışmalarındagösterdikleri gayret ve özverili çalışmalarıyla kazımızın başarısına katkıda bulun
dular. Eric Jean Kuşaklı'nın yakın çevresinde yaptığı yüzey araştırmalarıyla yerleşim alanının boyutlarının saptanması

konusunda çok değerli yeni bilgiler edinmemizi sağladı. Jeofiziksel çalışmalar Dr. Harald Stümpel başkanlığında, Bir
ger Lühr, Georg lohr, Ingolf Bode, Tonio Kling, Filiz Bilgili ve Nurdan Sayın'dan oluşan bir ekip tarafından gerçekleş

tirildi. Botanik çalışmasını Rainer Pastemak üstlendi. Restorasyonları Şakir Akbaş yaptı ve coğrafi araştırmaları Prof.
Dr. Helmut Brückner ve Dr. Walter Wilhelm Jungmann ekibi başlattı.
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etapta güney ve doğu kanatları açığa çıkarıldı. Toplam 17 yeni açma açıldı. Özellikle
kuzeybatı kesiminde hala çok eksikler vardır. Yine de şu anda yapının ana hatları belli
olmuş durumdadır. Ana öğe olan büyük dikdörtgen bir iç avlunun en azından iki tarafı

direkli galerilerle çevriliydi. Bu orta avlu etrafında çeşitli oda grupları yerleştirilmiştir.

Şimdiye kadar 70 oda saptandı. Binanın çok katlı olduğu hesaba katılırsa bu sayının

çok daha yüksek olduğu varsayılabilir.

Güneydoğudakidış duvarlar öne ve arkaya doğru birçok çıkma yapmaktadır. Bu
nun statik bir sebebi olmasının yanında, böylelikle bazı oda grupları özellikle betimlen
mekteler. Binanın kuzeydoğudaki duvarlarının hemen hemen hepsi açığa çıkarıldı. 73,5
metreye varan genişlikteki bu duvar düz inşa edilmiştir. Şimdilik kısmen açığa .çıkarıl

mış diğer dış duvarlar da aynı biçimde düz biçimde yapılmış izlenimi veriyorlar. Ozellik
Le C yapısının güney köşesindeki oda grupları 1-3, yaptıkları öne çıkmayla, göze bat
maktadır. Bu odaların kuzeydoğudan komşu mekanlar grubu 4-6 ile sıkı ilişkileri olduğu

izlenimini veriyor. Başkent Hattuşa'da tapınak yapılarıyla karşılaştırıldığında bunlar kült
odalar grubu olarak nitelenebilirler. 1-3 mekanlarının benzerlerini Hitit dini mimarisinde
bulmak mümkün. Iç tarafı açık kare şeklindeki köşe odası 1; Boğazköy Yukarı Şehir ta
pınaklarından 2-4'teki; nişlerle diğer cepheden ayrılmış 13b odasına karşı qelmektedire.
Dar dikdörtgen bir koridorla (13a) ana kutsalodaya (13) bağlanmaktaydı. C yapısında

bu koridorun vazifesini 2 No.lu oda almakta. Buna ek olarak (bodrumda) üçe bölünmüş

3 No.lu mekana ulaşılıyordu. Buna benzer bir buluntuyu Hattuşa Yukarı Şehir'deki Ta
pınak 5'ten tanıyoruz. Ana kült odasıyla bağlantılı yan mekanları Rudolf Naumann E. SA
olarak niteliyor. Hitit metinlerinde sık sık, bu mekan için; "Dünyevi bakışlardan uzak,
özel yerde, tanrı heykeli yıkanıp, yağlanır ve qiydirilir">. Olasılıkla Kuşaklı'da da bu oda
lar grubu aynı şekilde açıklanabilir. Dikkat çeken diğer bir husus ise burada duvarların

özellikle kalın inşa edilmiş olmasıdır. Buna bağlantılı olarak orada korunmaya değer,

değerli kült aletlerinin konduğu düşünülebilir. Bina ateşe verilmeden önce yağmaIan

dığından, burada hiçbir kalıntıya rastlanmamıştır.

Kült mekanları grubu (Nr.4-6) tümüyle açığa çıkarıldı (Resim: 1). Burada bir ön
ceki yıldan kalma açma ara duvarları da kazıldı. Bu kısımda açığa çıkarılan mekanla
rın hepsi bodrum katına aittir. Esas ana kült odası 1. katta, daha yüksekte bulunuyordu
ve 4 ve 5 No.lu odaların ikisini birden içine alarak yaklaşık 210 metrekare büyüklüğün

deydi. Böylelikle bu oda C yapısının en büyük odası olmakla kalmayıp Hitit tapınak mi
marisinden şimdiye kadar tanıdığımız en büyük aditondur. Bu ana kült adasının taba
nında 16 direk ve bodrum odaları 4 ve 5 arasındaki duvar taşımaktaydı.Tahta direkIe
rin altlıkları olan kireç taşından yapılma kaideler bodrum katının tabanı üzerinde bulun
du. Yukarı katta, kült işlemlerinin yapıldığı seviyede de tahta direklerin tavanı taşıması

amacıyla kullanıldığını görüyoruz. Devriimiş altlıklara bodrumda rastlandı. Genişliği 13
metreye varan büyük kült adasının tavanının asma bir tavan olamayacağı için, çok sa
yıda destek direk gerekmekteydi. Giriş holü vazifesini Bodrum odası 6'nın üzerinde bu
lunan oda görmekteydi. Bu odanın tabanı üzerinde büyük bir kısmı yanarak kömürleş

miş tahta hatıl açığa çıkarıldı. Bunun kuzeybatı duvarına ait bir direk olduğu ve yangın

sırasında devrilerek taban üzerine yatay düştüğü anlaşıldı. Bu direkten ve diğer numu
nelerden alınabilecek bir dendro tarihlerinin binanın yapıldığı seneyi bize vereceğini

ümit etmekteyiz. Kült adasının ön rnekanına (No.6), bodrum odası 8 üzerinde yer alan
bir revaklı avluyla ulaşılıyordu. Bu direkli galeri kuzeyden üzeri açık orta avluya açılıyor

du. Iç avlunun seviyesinin kült odası ve buna açılan rnekama aynı olduğu varsayılabi

lir. Şimdiye kadar açığa çıkarılan odaların işlevi, doğudan "aditon bodrumuna" bağlı

odalar 11 ve 12 dışında, bilinmiyar. Bu iki oda tahıl deposu olarak kullanılmıştır. Tüm
bodrum katının genelde çeşitli objeierin ve malzemenin depolanmasında kullanıldığı

düşünülmektedir. Binanın kuzey köşesine yakın bir odada pişmiş toprak kaplar içinde
ele geçirilen tahıl kalıntıları buranın da hububat deposu olduğunu göstermektedir. Bu
deponun hemen yanında bir bina girişi açığa çıkarıldı (Resim: 2). Kapının yapı dışında

kalan kısmı yumruk büyüklüğünde taşlarla döşeliydi. Dış duvarların hizasında iki tahta

2 R.Naumann, Eski Analodu Mimarlığı (1975) 462
3 R.Naumann, aynı eser, 5.468.
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direk için kireç taşından yapılma kaideler bulunmaktadır (Resim: 3). Bunların üst yüzün
de kalasları oturtmak için yapılmış zıvana delikleri vardır. Böylelikle ana kapının önüne
dışa doğru sütunlu bir ön avlu yapılarak giriş içeri kaydırıımıştı. On avluyu geçtikten son
ra, genişliği nedeniyle çift kanatlı olması gereken kapıya varılıyordu. Kapı kasa taşı,

yangından çok etkilenmiş olmasına karşın, korunmuş durumdadır. Kireç taşından yapıı

ma ortostatlar; köşelerde kerpiç duvarların önüne kaplama olarak yerleştirilmiştir. Kapı

nın görkemli yapısı tip olarak "Bit Hilani" anımsatmaktadır. Bir diğer benzer biçimde şe

killendirilmiş kapı yapısı C binasının güneybatı tarafında ortaya çıkarılmıştır. Yapıda

özenle inşa edilmiş iki giriş bulunmaktadır.

Binanın batı kanadının bir kısmının üzeri Demir Devrinde yeniden iskan edilmiş

ve bu nedenle daha tam açığa çıkarılamamıştır. Bu bölümdeki Demir Devri mimarı ka
lıntıları aynı zamana tarihlenen akropolün batı kısmında açığa çıkarılanlardan daha çok
tur. Buna dayanarak burada Demir Devrinde daha rnirnarlsi tam açıkhk kazanmamış

önemli bir binanın bulunduğu varsayılabilir. Bazı duvar kalıntıları açığa çıkarılmış olmak
la birlikte, henüz bunun tam bir planına sahip değiliz. Açıklık kazanmamış bir diğer nok
ta ise Hitit C binasının büyük iç avlusunun üzerinin Demir Devrinde inşa edilip edilme
diğidir.

C Yapısında Ele Geçen Buluntular
Buluntuların büyük bir kısmını keramik oluşturmaktadır. Özellikle 8 No.lu odanın

tabanında ve diğer bodrum odalarında zengin keramik envanteri ele qeçti. Kuzey köşe

yakınındaki kiler odasında çok sayıda in situ kap açığa çıkarıldı (Resim: 4). Ilk sırada tek
kulplu büyük küp testiler yer almaktadır. Çok kırılmış olmalarına karşın, yine de bunların

büyük kısmı tümlenebilecek ve tamamlanabilecek durumdadır.

C binasının yangın tabakasında, sadece bir kaç metal buluntu dağınık olarak ele
geçirilmiştir. Kuzeydoğu girişinde bulunan bronz okuçları ilginç bir noktayı oluşturuyor

(Çizim: 3). Okuçları dikkat çekici bir biçimde, binanın içine doğru yönlendirilmiş vaziyet
te, girişin tabanı üzerinde bulunmuştur. Bulunuş yerleri ve şekilleri tarihi bir olayı sim
geleyerek bize yansıtıyorlar. Olasılıkla okuçları C binasının istilası sırasında meydana
gelmiş çarpışmalara tanıklık etmektedir. Diğer kazı sonuçlarıyla birlikte bu olay şu şe

kilde yeniden kurulabilir; okçuların yardımıyla binaya girdiler ve yağmaladılar..paha
sonrada ateşe verdiler. Bu yıkım büyük bir olasılıkla Orta Hitit Devrine, yani M.O. 14.
yüzyılın başlarına tarihlenmektedir. Şehirdeki aynı felakete maruz kalmış ve görünüşe

göre tekrar inşa edilmiş ya da yeniden yapılmış diğer yapıların tersine C binasında bu
yönde hiçbir ize rastlanmamaktadır.

Yapının tarihlenmesi açısından damgalı kapatmalar ayrı bir önem taşımak

tadır. Bu tipteki parçalar, kült odası olduğu tahmin edilen odanın altındaki 4 ve 5 No.lu
odaların tabanında bulundu. 15 tane bu cinsten mühür baskılı parça ele geçirildi. Diğer

4 damgalı kapatma veya bulla kuzeydeki komşu oda 11 'de bulundu. Çoğunluğu, orta
sında hiyeroglif işaret bulunan çivi yazılı mühürler oluşturmaktadır (Resim: 5). Orta Hi
tit Devrine tarihlenen anonim Tabama ve Tavanana mühürleri gün ışığına çıkarıldı. Çivi
yazılı kral mühürlerinin yanında bazı hiyeroglif mühür baskıları da bulundu. Hepsi isti
nasız Orta Hitit üslubuna dahildir ve henüz Imparatorluk Devrine ait herhangi bir parça
bulunmuş değildir.

Güneydoğu Şehir Kapısı

1997'de planlandığı şekilde başlayan güneydoğu şehir kapısı kazısı 1998 yılında

tesisin tümüyle açığa çıkarılması üzerine bitirildL Binanın planı dış cephedeki aşırı yıkı

ma rağmen eksiksiz bir şekilde saptanabildi (Resim: 4). Ek olarak birkaç yapı safhası

tespit edildi. En eski yapı safhası sadece ufak bir alanda doğu kulesinin dışında sap
tandı. Geç safhaya ait olan ve Imparatorluk Çağına tarihlenen yapı, içi bazı rnekanlara
bölünmüş iki görkemli kuleden oluşmaktadır. Bu kapı üç geçişlidir ve iki kapı odası bu
lunmaktadır. Kapı kulelerinin devamı olan şehir duvarlarının şehre doğru olan yüzü ya-
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maç döşemesiyle kaplanmıştı. Bir taş merdivenle sura çıkılıyordu (Resim: 6). Taş mer
diven ve yamaç kaplaması savunma sisteminin eski safhasına aittir. Geç evrede şehir

savunma setinin üzerine, dış yüze eskiye oranla daha dar bir sandık duvar eklendi. Bu
geç yapı evresine ait şehrin içine bakan yüzünde inşa edilmiş yapının eski evreye oran
la daha kötü olduğu görülüyor.

Şehir kapısı çevresinde ele geçen küçük buluntular arasında; temel adağı olarak
bir bronz bıçak (Çizim: 5) ve mühür baskılı bir kapatma yer almaktadır. Ne yazık ki çivi
yazılı mühür çok kötü basılmış ve bu nedenle okunamıyor.

Huwasi Kutsal Alanmda Yapılan Kazılar

Sarissa hava tanrısının kutsal alanı sanılan yerde, ilk kazılara başlandı. Hitit gö
Ietinin kuzey kenarında su akıntı hendeği araştırıldı. Göletin kıyısı diğer Hitit barajların

dan tanıdığımız gibi döşemeyle kaplanmıştı. Hendeğin kazılmasından sonra burada taş

bir kanalın varlığı saptandı. Büyük taş levhalar kanalın iki tarafına dikiemesine yerleşti

rilmiş durumdadır. Bu biçimdeki kanal yapma sistemini Karakuyu ile karşılaştırabiliriz.

Ancak oradaki gibi bir yapı yazıtı ele geçirilmedi.
Göletin çevresinde çok sayıda Hitit ve daha qeç devirlere ait yapı kalıntıları sap

tanarak GPS (Satalit destekli) ile ölçüldü (Çizim: 6). Ozellikle ana kült yapısı olduğunu

tahmin etttiğimiz binanın kalıntıları göletin yukarısında bir dağ burnuna oturtulmuş ve di
ğer bir büyük harabe ise teras üzerinde tespit edilerek hepsi jeofiziksel prospeksiyon
la ölçülmüştür.

Jeofiziksel Prospeksiyonlar
1993'te başlanan ve o zamandan beri her yıl sürdürülen jeofiziksel prospeksi

yonlar 1998 yılında Kuşaklı'nın kuzeyinde yoğunlaştırıldı. Şimdiye kadar şehir sur çem
berinin içinde ve dışında ölçümler yapıldı. Savunma sistemi içinde kuzeybatı şehir kıs

mı incelendi. Yapılar hala kuvvetli bir yangın felaketinin izlerini taşımaktadır. Bu kısım

da yapılan ölçümlerin en önemli sonucu Hitit şehri Sarissa'nın dördüncü şehir kapısının

yerinin saptanması oldu (Çizim: 7). Kapının yeri ölçümlerden önce de şehir duvarların

daki kesintiden belli olmaktaydı. Ama ancak şimdi bu yerde bir kapının varlığı kesinleş

ti. Kuşaklı'da şimdiye kadar bilinen üç kapı gibi bu da iki kapı kulesi arasına inşa edil
miştir. Her kule yaklaşık 10 m. genişliğinde ve 17 m. uzunluğundadır. Kulelerin içi boy
lamasına inşa edilmiş duvarla kareye yakın iki küçük odaya ayrılmıştır.

Özellikle jeoelektrik Dipol-Dipol ölçümüne göre kapı girişine bakan kule duvar
ları karşı karşıya üç dil şeklinde dik açı yaparak, öne çıkan duvarlara eklenmişti. Bu du
var parçaları kapı çerçeveleri olarak açıklanabilir. Iki kapı odasının olduğunu varsayar
sak, kapının Kuşaklı güneydoğu kapısına benzediği anlaşılır. Kuşaklı'daki diğer iki şehir
kapısının prospeksiyon planları ise bir odalı yapılara işaret etmektedir. Hattuşa'da sa
dece Büyükkaya'dan Yazılıkaya'ya giden yol üzerindeki kapı ve Büyük Tapınak yakının

daki, aşağı şehirdeki kapıda çift kapı odası açığa çıkarılmıştır. Bu konstrüksiyonun özel
anlamını betimlemektedir. Kuşaklı kuzeybatı kapısında yapılan prospeksiyonlar sadece
kapı tesisinin planını saptamakla kalmayıp çevredeki yapı kalıntılarının izlerinin de tes
pitine yardımcı olmuştur. Ozellikle prospeksiyon resminde çizgi şeklindeki anomaliler
göze çarpmaktatır. Bunlar güneydeki kapı kulesinin batı köşesinden başlayarak, kuzey
batıya doğru uzanmaktadır. Kısmen biribirine paralel üç çizgi görünmektedir. Şüphesiz

ki bu çizgiler duvar izlerinin anomalileri olup, burada ufak bir vadiyi bölmektedir. Tesis
aslen 77 m. uzunluğunda, azami 13 m. genişliğindedir. Olasılıkla bunlar bir baraj duva
rının kalıntılarına aittir. Çevreledikleri alanın güneydoğusunda bir baraj göleti oluşmuş

ve orada su biriktirilmiştir. Benzer bir buluntu 1997 yılında, Kuşaklı'nın güneydoğu ka
pısının dışında da gözlenmiştir. Orada da arazide yüzeyden yığma set kalıntıları qörül
mektedir. Burada da yine hemen şehir duvarlarının dışında yer alan ufak bir gölet söz
konusudur. Göletlerin su toplama işlevlerinin yanında kente yaklaşmayı önleyici engel
görevini üstlendikleri de düşünülmelidir.
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Kapılar ve olası şehir duvarları prospeksiyon planlarında açık bir şekilde görün
melerine karşın, göze çarpan bir nokta, şehir sur duvarlarının sadece belli belirsiz bir
şekilde olmalarıdır. Arazide şimdi tahkimat duvarlarının gidişatını gösteren qüzerqahta
hala yüksek bir set görülmektedir. Olasılıkla tahkimatın iyi korunmuş olması sebebiyle
prospeksiyonda silik bir şekilde görünmektedir. Şehir duvarlarının taş temelleri öyle
yüksek bir setle kaplı olmalı ki sadece silik bir şekilde jeofiziksel ölçüm aletleri tarafın

dan kaydedilebilmektedir. Yine de kuzeybatı şehir kapısına kuzeyden birleşen kısımda

birbirine paralel 4 m. uzaklıkta görünen iki çizgi, sandık duvarların ön ve arka yüzü ola
rak nitelenebilirler. Güneyden birleşen kısımda birbirinden bir kaç m. uzaklıkta görünen
çeşitli çizgiler, şehir duvarlarının bir kaç yapı evresine işaret edebilirler.

Göze çarpan bir diğer yapı kalıntısının izleri kuzeybatı kapısının 30 m. güneyinde
şehir duvarlarıyla aynı hizada görülmektedir. Şehir duvarlarında rastlanan alışılmış ku
leler için bu kalıntı izleri çok büyük ve birbirine çok yakındır. Olasılıkla bunlar eski yer
lebir edilmiş şehir kapısının izleri olmalı, sonraları şimdi daha iyi korunmuş ve büyük ku
zeybatı kapısıyla yenilenmiş olmalıdır.

Kuzeyde, komple ölçülmüş şehir sur duvarlarının dışında da ölçümlere devam
edildi. Buralara kadar yayılmış Hitit ve Demir Devri yerleşmesinin izlerine rastlandı. Bu
kısmın ikinci bir sur çemberiyle çevrili olup olmadığı daha açıklık kazanmadı. Şehrin gü
neyinde olası Huwasi Kutsal alanında prospeksiyonlara devam edildi. Göletin batısın

da teraslanmış bir alan üzerinde çanak- çömlek verilerine göre Hitit Büyük Imparator
luk Dönemine tarihlenebilen kütlesel bir yapı saptandı.

Botanik Çalışmalan

1998 kazılarında toplam 104 toprak örneği alınarak, yaklaşık 1Olitre suyla elek
ten geçirildi ve içindeki yanmış tohum ve çekirdekler ele geçirilerek, Botanikçi Rainer
Pasternak tarafından incelendi. Akropoldeki C binasının kuzeydoğU girişi yakınındaki

bir odada toplu tahıl buluntuları ayrı önem taşımaktadır. Tahıılar çeşitli kaplar içinde,
özellikle testiler içine depolanmıştı. Analizlerin sonuçlarına göre, arpa ve onun bir çe
şidi, iki dizili arpa (Hordium v. cf. distichum) büyük çoğunluğu oluştururken, az miktar
da buğday ve çeşitli yabani ot tohumu da karışmış durumdadır.

C binasından ve güneydoğu kapısından alınan tahta örnekleri Prof. Kuniholm ta
rafından dendrokronolojik olarak incelenmektedir. Sonuçlar ayrıca açıklanacaktır.
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Çizim 1: Kuşaklı Akropolinde Hitit Devri arkeolojik ve jeofiziksel verilerine göre yapılaşma
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Çizim 4: Kuşaklı-Sarissa güneydoğu kapısı
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Çizim 5: Kuşaklı-Sarissa güneydoğu kapısında ele geçirilen bronz bıçak
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Çizim 6: Olasılıkla Sarissa Fırtına Tanrısı'nın Huwasi kutsal alanının planı
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Çizim 7: Kuşaklı kuzeybatı kapısının jeo-elektrik prospeksiyonu
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Resim 1: C binası; güneybatı kısım, 2-21 No.lu
odalar. Ana kült odasının bodrumu,
erzak deposu ve diğer bazı mekanlar

Resim 2: C binasının kuzey köşesinin

girişle beraber havadan görünüşü ";;"<"j,;:~",'
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Resim 3: C binası kuzeydoğu girişteki kireç taşından tahta direkleri için yapılmış

altlıklarve binanın dışındaki taş döşeme

Resim 4: C binası, kuzey köşesine yakın odalardan birinde ele geçirilen tek kulplu
içi arpa dolu testi
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Resim 5: C binasından büyük kral Tabarna mühür baskısı

Resim 6: Güneydoğu kapısı, şehir setine çıkılan merdiven
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1998 YILI ORTAKÖY-ŞAPiNUVA KAZı ÇALIŞMALARI

Aygül SQEL*
Mustafa SUEL

Çorum ili'ne bağlı ve il merkezinin 53 km. güneydoğusunda yer alan Hitit kenti
Şapinuva 1998 yılı çalışmaları, 17.7.1998-27.11.1998 tarihleri arasında gerçekleştiril

mlştlr'.

Ortaköy 1998 yılı çalışmaları, Şapinuva Hitit kentinde kazı, konservasyon, resto
rasyon, temizleme, düzenleme ve jeotizik çalışmaları olarak gerçekleştirilmiştir. Bu yıl

monümental 'A' binasında sadece temizleme çalışmaları yapılmıştır. Ortaköy-Şapinuva

Hitit kentinde 1998 yılı kazı çalışmaları, 1995 kazı sezonunda başlayan ve şehrin topog
rafik haritasında K', L', M', N', 38, 39, 40, 41 plankarelerinde yer alan ve tarafımızdan

'B' binası olarak isimlendirilen yapıda yoğunlaştırıımıştır. Amacımız, bu binanın mimari
planının tamamen belirlenmesi, koruma çalışmalarının tamamlanması, başlamış olan
restorasyon çalışmalarının devam etmesi ve iç planının temizlenip mimari-restorasyon
çalışmalarına başlanması olmuştur.

ilk çalışmalar, yapının kuzey istikametindeki temel duvarlarının ortaya çıkarılma
sı ve bu istikametteki planın tamamlanması şeklinde olmuştur. Çalışmalar sonucunda
binanın ortasında yer alan ve daha önceki yıllarda açığa çıkarılan depo mekanının

dışında yan yana iki mekan bulunmuştur. Bu mekanlardan kuzeybatıda yer alan
mekanın kuzey temel duvarı tarımsal faaliyetler sonucu büyük ölçüde tahrip olmuştur

(Resim: 1). Ancak duvar altı blokajının mevcudiyeti bu duvarı planda tamamlamamıza

imkan sağlamaktadır. Yine kuzey istikametinde, sözü edilen bu mekanın bitişiğinde ve
doğusunda yer alan bir diğer mekanın ise önünün açık olduğu yani kuzey duvarının bu
lunmadığı görülmektedir. Bu tip bir yönü açık rnekanlara Ortaköy Hitit mimarisinde sık

ça rastlamaktayız. "A'binasında örneklerini gördüğümüz bu mimari özellik bu binada da
karşımıza çıkmaktadır. Bu yan yana iki mekanın, ortada yer alan depo alanı ile iç bağ

lantısı tespit edilememektedir. Kuzey istikametindeki çalışmaların tamamlanmasından

sonra çalışmalarımız doğu istikametine kaydırılmıştır.

Binanın kuzey ve doğu istikametindeki planın birleşme noktasında yeni bir depo
alanı ile karşılaşılmıştır. 8x6 ölçülerindeki bu alanda üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Bu

ProfDr.Aygül SÜEL, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye/Ankara
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bölümlerden kuzeydekinde dört büyük küp, doğudakinde üç küp olmak üzere toplam
on adet küpün büyük tahribata uğramış izlerini görmek mümkündür. Bu küplü alanın

hemen yanında ve binanın doğu istikametindeki planın tam ortasında aynen kuzey isti
kametinde olduğu gibi 5 m. genişliğinde, 6 m. uzunluğunda önü açık bir mekan bulun
maktadır (Resim: 2). Kuzey istikametindeki açık mekan gibi bunun da tabanı blokajla
kaplıdır. Yukarıdan aşağı doğru buradaki bina yıkıntısının en üst katmanında bol miktar
da tavan ahşaplarının döküntüsü ile karşılaşılmıştır. Bu tavan döküntüsünün altında ise
çoğunluğunu tabakların teşkil ettiği yoğun seramikle karşılaşılmıştır.

Daha önceki yıllarda da belirttiğimiz gibi binamızın çalışmaları devam ettikçe, bi
nanın öncelikle yüzü güneye dönen bir depo binası olarak inşa edilmekle beraber muh
temelen ihtiyaç nedeni ile devamlı geliştiği ve uzun kenarı kuzey-güney yönünde düz
gün bir dikdörtgen olan planının daha sonra çeşitli köşelerinden yapılan eklemelerle
düzgün olmayan şaşırtmalı bir plan halinde ortaya çıktığı görülmektedir.

Binanın doğu istikametinde önü açık mekanın hemen yanında başlayan ve gü
neye doğru gelişen alanda yapılan kazı çalışmalanndan sonra ortaya çıkan plan yuka
rıdaki bu görüşümüzü desteklemektedir. Onü açık mekanın güney istikametinde bulu
nan duvar, güneydoğu istikametinde 7 m. ileriye çıkmakta ve bu noktadan dönerek gü
neybatıya 16 m. uzanmakta ve yine buradan batıya dönerek 9 m. devam etmektedir.
Ortalama 160 m21ik bir alanda iki bölümlü ve 21 küpün yer aldığı 3,5x11 ölçülerinde bir
depo alanı ve bu mekana paralelolarak uzanan 2x6,5, 1,5x6,5 ve 1,5x6,5 ölçülerinde
üç magazin yer almaktadır (Resim: 3).

Küplü alanın ön bölümünde bulunan beş adet küp düşük kotu sebebiyle burada
yapılan tarımsal faaliyetler sonucunda, hemen hemen karın bölgesine kadar tahrip ol
muş görülmektedir. Ancak iç bölme dediğimiz kısımdaki küplerin büyük ölçüde boğaz

istikametinin altı kurtarılabilmektedir. Bu alandaki kazı çalışmaları sonucunda yapılan

temizlik çalışmalarında çok güzel neticeler alınmış ve enteresan malzemelerle karşı la
şılmıştır. Küplü alanın, orta depo rnekanma bağlandığı yerde ve açık mekana bitişik du
varın önünde bir sıra halinde yer alan 5S, 35 ve 36 numaralı küplerin temizliği sırasın

da, 35 ve 36 numaralı küplerin boşaltılması sırasında Anadolu Hitit araştırmalarında ör
neğine rastlamadığımız bir malzeme ile karşılaşılmıştır. 36 numaralı küple, küpün sivri
dibinden itibaren 15 cm. yukarıya doğru eriyerek bu küpe girdiği anlaşılan yekpare bir
kurşun kütlesine rastlanmıştır. Hemen yanında bulunan 37 numaralı küpte ise 0.5 mm.
çapından başlayıp 3 mm. çapına kadar farklılık gösteren yuvarlakça kurşun tanecikleri,
bol oksidasyana uğramış halde küpün karnına yakın bölümünü doldurmuş olarak kar
şımıza çıkmaktadır, Sadece aralarında 30-40 cm, mesafe bulunan bu iki küpte farklı

kompozisyon göstererek karşımıza çıkan bu kurşun kütleleri hakkında yorumumuz şöy

ledir: Binamızın sonunu getiren büyük yangın başladığında bu iki küpün hemen yakının

da muhtemelen bir yönünden yaslandıkları duvarın üzerinde yer alan rafta levha haline
getirilmiş kurşun kütleleri bulunmaktaydı. Yoğun yangın sırasında eriyen bu kütleler bu
küplerin içine doğru akmış olmalıdır. Boş olan 35 numaralı küpün içine sıvı halde akan
kurşun, küpün şeklini alarak doldurmuş olmalıdır. Yağ, bira gibi sıvı bir madde ile dolu
olması muhtemel diğer küpte ise sıvı kurşun küçük tanecikler halinde donmuş olmalı

dır. Bilindiği gibi Hitit dünyasında kurşun bilinmekte ve levha haline getirilerek kalıba dö
kümü yapılarak teshinat elemanı imalatında yada yazı levhası haline getirilerek kulla
nılmaktadır. 1000 c'nin çok üstünde olan bu binadaki yangın, malzememizin mamul hal
de karşımıza çıkmasını engellemiştir. Bu alan'da yapılan çalışmalarda tekrar kurşun

malzemeye lastlanmamakla beraber,' küplerin içerisinde tamamlanabilen seramik mal
zeme ve bilhassa 59, 46 ve 60 No.lu küplerde 1 cm. 'çapında birçok mühür baskısı ile
karşılaşılmıştır. Bu küplerin defalarca mühürlendiğini ve yanqrn sırasındaki yıkıntı ile ku
pün ağız kenarı yakınında olan bu mühürlerin küpün içine düştüğü anlaşılmaktadır.

'B' binasının güney istikametinde daha önce bu bölgede bulunmuş olan hiyerog
lifli bazalt taş parçasının devamı veya bu hiyeroglifli taşların üzerinde yer alması gere
ken duvar kaplaması titizlikle araştınlrruştır, Ancak, birkaç yazısız döküntü küçük parça
dışında bu malzemeye rastlanmamıştır. Bilindiği gibi, binanın giriş kapısı daha önceki
senelerde bu bölgede bulunmuş idi. Bu yılki çalışmalarımızda kapı önünde yer alan he-
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men hemen 40 m2 lik bir alanın birkaç kat halinde özenli bir şekildeblokajla kaplandığı

görülmektedir. Tatlı bir rampa ile kapıya doğru yükselen bu alan, binanın önünde yağ

mur korunaklı bir düzeneğin yapıldığını bize göstermektedir (Resim: 4).
Binanın içinde şu ana kadar ele geçirilen depolama mekanlarındaki 62 küpten

hemen tamamı boşaltılmrş ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 5). Bu
restorasyon çalışmalarında binanın yıkılması gibi olayların küplerimizi tahrip ettiğini gör
mekteyiz. Daha sonra gerek tarımsal faaliyetler gerek taş sökmek için yapılan kaçak
kazılar bu küplerin kırılan parçalarının -bilhassa ağız ve boyun parçalarının- araziye ya
yılmalarına sebep olmuştur. Ayrıca binlerce yılın etkisiyle küpleri n tamamı çatlamış ve
toprak basıncı ile de gövde parçaları deforme olmuştur. Ekibimiz birkaç yıldan beri bu
küpleri tek tek açmakta, bütün parçalarını temizleyip küp yatağını düzeltip yapıştırarak

yeniden inşa etmektedir. Bilhassa orta depo alanında önemli bir miktar küp, omuz hi
zasına kadar onarılmış ve alan orijinal haline getirilmeye çalışılmıştır. Eldeki küplerin ta
mamının toprak içindeki kısımlarının yapıştırılıp sağlamlaştırılmasından sonra, kazı ala
nından çıkan, tarla yüzeyinden toplanan ve halen gruplaştırılarak saklanan parçalar
mümkün olduğunca ait olduğu küple birleştirilmeye çalışılacaktır.

'B' binasının kazı çalışmaları -detay kazı çalışmaları hariç- ana kütle olarak bitiril
miş durumdadır. Böyle bir nadide yapının kültür mirası olarak bizden sonraki nesillere
aktarılması başından itibaren ekibimizce çok önemli bir mesele olarak ele alınmıştır. Bu
maksatla bina ilk yıldan itibaren seyyar, hafif çelik konstrüksiyon ile kapatılmaya devam
edilmiş ve 1200 m.ye yakın bir alan bu yılki çalışmalarımız sonucu kapatılmıştır. Halen
binanın bütün kütlesi her türlü hava şartlarına karşı koruma altına alınmıştır.

Bu yıl yapılan çalışmalar sonucu ele geçen buluntular içerisinde insan yüzü biçi
minde bronz malzeme oldukça dikkat çekicidir (Resim: 6). Bu malzeme bronz bir lev
hanın şekillendirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Sağdan sola doğru bakan bir erkek yüzü ize
lenmektedir. Göz ve kaşın bulunduğu alan boş bırakılmış olup muhtemelen burası renk
li bir malzeme ile doldurulmuş olmalıydı. Kaşın hemen üstünde başlayan saçlar kulağı

arkada bırakarak geriye doğru uzanmaktadır. Düz ve sık saçlar geriye doğru uzanmak
ta ve enseye yakın bölgede düz olarak kesilmiş görülmektedir. Başın en yüksek yerin
de muhtemelen bu bronz parçayı monte etmeye yarayan metal bir parça olmalı idi.
Ağız, çene ve burun aynı dolgun yanaklar Hitit'e dikkat çekecek kadar benzemekle be
raber, saçlar Mısır'da firavun I.Setos'un dua evindeki rölyefindeki saçlara benzemekte
dir. Bu saç tipini Mısır sanatında Yeni Krallık Döneminde, I.Amenofis'ten itibaren bilhas
sa Haçepsut Döneminden çok iyi tanımaktayız. Bu malzeme, 'B' binasının orta alanın

daki depo mekanında ne yazık ki daha önce yoğun bir biçimde karıştırılmış olan bir
alanda elimize geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla malzemenin bulunduğu yere ne şe

kilde düştüğü, yanında neler bulunduğu konusunda bir şey söyleyememekteyiz. Ancak
malzemenin bir yere aplike edildiği üst kısımda kırık olan tırnaktan anlaşılmaktadır. An
cak bunun bir qiysi mi yoksa başka bir malzeme üzerine mi aplike edildiğini söyleye
memekteyiz.

Bu yıl, önceki arşivlere ait çivi yazılı tabletlerin yanı sıra Hitit hiyeroglif yazılı mü
hür baskıları da ele geçirilmiştir. Ayrıca, pişmiş toprak kaplar, tabaklar (Resim: 7), de
koratif amaçlı obsidiyen malzeme, bronz ok ucu (Resim: 8), gümüş çivi (Resim: 9) ve
bronz iğneler küçük buluntular arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Gittikçe yoğunlaşan kazı çalışmalarımız ve genişleyen ekibimiz nedeniyle gerek
barınma gerekse depolama ve laboratuvar imkanlarının yetersizliği ortaya çıktığından,

ikinci bir binanın inşaatına başlanmış, Çorum Valiliği'nin yardımları ile uzunca bir süre
ihtiyaçları karşılayacak ek kazı evi yapılrmştır.
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Resim 1: Kuzeybatı köşe

Resim 2: Hatılır mekan
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Resim 3: Güneydoğu



Resim 4: Güneydoğu
köşe ve kapı

giriş rampası

Resim 5: Doğu deposu
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Resim 6: Bronz baş



Resim 7: Pişmiş toprak
tabak

Resim 8: Bronz ok ucu
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Resim 9: Gümüş çivi



ALACA HÖYÜK 1998 Yılı KAZı ÇALIŞMALARI

Aykut ÇINAROGLU*
ElitGENÇ

Alaca Höyük kazıları; 1935-1983 yılları arasında Türk Tarih Kurumu adına R.O.
Arık, HZ Koşay ve M. Akok tarafından yürütülmüştür. Ancak; 1983 yılından itibaren
höyükte herhangi bir çalışmanın yapılmadığı qözlenrnektedirt. Höyükte gün ışığına Çı

kartılmış olan mimarı kalıntıları bu süre zarfında, (yerel müzece zaman zaman temiz
lense de) doğanın tahribatına maruz kalmış, yağışlar yüzünden büyüyen ağaç ve otlar
mimarı kalıntılara telafisi zor zararlar vermeye başlamıştır. Ağaçlar ve otlar tarafın

dan kapatılan ve görünmez hale gelen veya yukarıda sayılan sebeple yıkılan duvar
lar, Alaca Höyük'le bağdaştırılamayacak bir hal almıştır. Alaca Höyük'te bakım ve ona
rım çalışmaları bu açıdan kaçınılmaz hale gelmiştir. Alaca Höyük'ü ününe layık bir
yer haline getirmek ve bunun yanı sıra henüz çözülmeyi bekleyen arkeolojik problem
Ierin aydınlatılması gerektiği düşüncesi ile; 1997 yılında çalışmalara başlanmıştır. 1997
yılında kazı heyetimiz çalışmalarını; özellikle mabet-saray olarak yorumlanan binanın

temizliği ve ören yerinin otlardan arındırılmasına ayırmıştı. Bu arada, zamanın ve doğa

nın tahribatına maruz kalmış duvarlardan en kötü durumda olanların restorasyonu ya
pılmıştır. Restorasyonu yapılan duvarların hiçbirisi gerçek Hitit duvarı olmayıp mabet
saray ile sfenksli kapı arasında kalan alan yapay duvarlardır. Onarımı zorunlu görülen
bu duvarlar ise, sıva ile kaplanacağı düşüncesiyle ve sıvanın iyi tutmasını temin ama
cıyla onarım malzemesi seçilmiştir.

1997 kazı mevsiminde heyetimize katılan Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Je
ofizik Bölümü öğretim elemanları yaptıkları çalışmalarla Alaca Höyük'te kazılmamış

alanları saptamışlardı. Bu çalışma sonucunda, 1998 yılında kazılacak alanlar da he
yetimizce belirlenmiştir.

1998 yılı çalışmaları, 27.07.1998-31.08.1998 tarihleri arasında Ankara Üniversi
tesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fen Fakültesi ve BilkentUniversitesi' nden öğre

tim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile sürdürülmüştür".

1998 yılı çalışmaları: a) Temizlik b) Restorasyon c) Kazı olmak üzere üç aşama

Iı olarak gerçekleştirilmiştir.

Prof.Dr. Aykut ÇINAROGlU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeoto
[isi Anabilim Dalı, Slhhiye-AnkaraffÜRKiYE
Arş.Gör.Elit GENÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabi
lim Dalı, Slhhiye-AnkaraffÜRKiYE

1 Baltacıoğlu,H; 1995, s. 91-106; 1996,353-361.
2 1998 yılı çalışmaları Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle, Anıtlar ve Müzeler Gerıel

.Müdürıüğü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu'nun maddi katkıları ile gerçek
leştirilmiştir. Kazıya; Bakanlık temsilcisi olarak K. Ereğli Müzesi Md. Vekili Ahmet Mercan, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi Yüksek Lisans öğrencileri; Elif Genç ve A.Tuba Uçar, öğrenciler; Kamuran Öncü, Derya Yıl

maz, Gamze Atak, Nilgün Coşkun, Bilge Gülsoy, Sıla Mangaloğlu, Işık Erol, Emine Sevim, Aylin Berkcan, Ü.levent
Şahin ve Utku Hızal, Bilkent Üniversitesi öğrencisi Beste Rodoslu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Bö
lümü'nden Araş. Gör. M.Emin Candansayar ve Dr. Emin Ulugergerli, Fotoğrafçı Arkeolog Mustafa Tanır katılmışlar

dır.
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a- Temizlik Çalışmalan

1998 yılı bahar aylarındaki yoğun yağmurlar, doğalolarak, bütün kazı yerlerinde
olduğu gibi Alaca Höyük'te de fazla miktarda atların büyümesine, yer yer toprak kay
masına neden olmuştur. Kazıdan önce, temizlik işleri bu doğruıtuda yapılmış ve özel
likle önceki kazılardan kalan mabet-sarayın duvarlarını adeta görünmez hale getiren ot
lar yeniden temizlenmiştir. Bu bağlamda şiddetli yağmur sonucu akan topraklar ve du
var kenarları yeniden takviye edilerek yıkılmaları bir ölçüde engellenmeye çalışılmıştır.

b- Restorasyon ÇalişmaIan

Özellikle, mabet-saray binasının önünde yer alan, sfenksli kapı ile anıtsal mabet
saray binası arasında kalan alandaki duvarlarından sadece, yağmur etkisiyle bozulan
kısımlarından düşen taşlar yerine konmuştur.

Bu arada, taşların üzerini kaplayan yosun şeklinde görülen (fungus) bir çeşit

mantarın, taşlara büyük zararlar verdiği gözlenmiştir. Su ile temasında oluşan mantar,
sfenksleri ve orthostatlarını tamamen kaplarmştır. Taşın yüzeyine yayılan mantar, yer
leştiği bölgeyi kopararak parçalamaktadır. Ozellikle üzerinde kabartmalar bulunan taş

lara verdiği zararın ne kadar büyük olduğu açıktır. 1997 çalışmalarında, taşlar üzerine
yerleşmiş olan bu mantarlar ilk aşamada, doğal su ve yumuşak fırça ile temizlenmeye
çalışılmıştır. Bir sene sonra 1998 yazında bu temizlenen taşlar üzerinde mantarlaşma

nın az da olsa tekrar oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu nedenle temizlik işlerini ta
kiben taşın yeniden mantarlarla kaplanmasını önlemek amacıyla bir kimyevi madde
(Biosid gibi) ile kaplanması gerekliliği anlaşılmıştır.

c- Kazı ÇalişmaIan

1997 yılında kazı heyetinin jeofizik elemanlarınca belirlenen ve höyükte LXII /
40-42 plankarelerinde 15x5 m. ölçülerinde bir açmada kazılara başlanmıştır. Açma, ku
zey-güney doğruıtulu olup, höyüğün doğusunda yer almaktadır (Resim: 1; Çizim: 1).

Satıh toprağının içerisinden pek profil vermeyen MÖ. iii., ll., i. bin ve az olarak
sırlı seramikler karışık olarak gelmiştir. Satıhtan itibaren 80 cm. kadar karışık seramik
ler bulunmaya devam etmiştir. Bu seviyede herhangi bir tabaka ya da mimarı izine rast
lanmamıştır.

Açmanın kuzey bölümünde 80 cm. derinlikten itibaren bir fırın tabanı ve bu ta
banın doğusunda yaklaşık 2 m. kadar devam eden bir su akıntı kalıntısı taş döşe

meli olarak çıkmıştır. Höyük Köyü'nün 1935' ten önceki yerleşimine ait fırın ve kanalcı

ğın çevresinden kahverengi ve yeşil sırlı seramik parçaları toplanrruştır.

Açmanın güneydoğu köşesinde; yüzeyden yaklaşık 1.30 cm. derinlikte, güney
batı/ kuzeydoğu istikametinde iki safhalı bir odanın köşesine ait iki duvar parçası or
taya çıkarıldı (Çizim: 2 ). Odanın açığa çıkarılan duvarlarının uzunluğu, 5x3 m. ve kalın

lığı ise yaklaşık 50 cm.dir. Duvarların birleştiği köşe kısmı tahrip olmuş ve uzunluğu

ancak duvarın iç yüzünde korunmuş olan sıvadan anlaşılmıştır. Odanın ilk safhasına

ait güney duvarı 50 cm. yüksekliğindeki dört taş sırasından oluşmaktadır. Yassı taşla

rın düz yüzü kenara gelecek şekilde yerleştirilip arası küçük taşlarla doldurulmuştur.

Tabanı sıkıştırılmış topraktandır. Uzun duvara paralel, taban içine gömülmüş ve 2 m.lik
kısmı korunmuş olan bir hatıl da açığa çıkarılmıştır. Hatılın üzerinde üç adet demir çivi
ve yanında iyice pasıanmış teneke parçaları da bulunmuştur. Odanın ikinci safhasına
ait duvar parçası daha iri ve özentisiz taşlardan inşa edilmiştir. Ilk safhaya ait toprak ta
banın üzeri iri yassı taşlarla ve küçük düzensiz taşlarla yükseltilip üzeri çamurla sı

vanarak ikinci taban oluşturulmuştur. Oda tamamen çevre toprağından farklı, sarı renk
li taş ve topraktan oluşturulmuş bir blokaj üzerine inşa edilmiştir. Odanın dışında he
men batı kenarında, bir alanda çöp çukuru ortaya çıkartıldı. Çöp çukuru içinden kuş

cinsi hayvanların kemikleri (ördek, leylek vb.) karışık olarak toplanmıştır.
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Açmanın tam ortasına isabet eden bir bölümde doğu-batı istikametinde, kalınlı

ğı, en geniş kısmında, 2 m. olan bir kerpiç duvara rastlanmıştır. Bu kerpiç duvar, kazı

çukurunu ikiye bölmüştür (Resim: 2; Çizim: 3, 4, orta alan) .
Açmanın güneybatı kenarıda ve 2m. derinlikte şiddetli yangın geçirmiş ve oda

tabanı korunmuştur (Çizim: 3 ). Kuzey-güney doğrultuda devam eden ve dış yüzünde
sadece beş taşı korunmuş duvarın içe bakan kısmında çok sayıda yanmış ağaç kalın

tıları bulunmuştur. Yanmış ağaç kalıntıları, taban üzerinde belli bir sıra oluşturarak düş

tüğü anlaşılmaktadır. Ağaç kalıntılarının altında ve taban üzerinde bir adet demir spa
tül bulunmuştur (Çizim: 5). Bütün bu malzemeler taş döşeli taban üzerinden topları

mıştır. Bu seviyede bol miktarda Frig seramiği ve özellikle boyalı Frig seramiği MO. i.
binin ilk yarısına tarihlendirilmektedir3 (Çizim: 6).

Kuzeyaçmasında 2 m., güneyaçmasında 3.40 m. derinlikte, kuzey-güney doğ

rultusunda uzanan, 15 m. uzunluğunda ve yaklaşık 1m. genişliğinde bir duvar ortaya
çıkartıldı (Resim: 2; Çizim: 4 ). Duvar, açmanın doğu yönü boyunca uzanmakta ve aç
manın ortasında hafif bir kıvrım oluşturmaktadır. Höyüğün topografik eğimine uyum
sağlayan duvar, irice taşlardan yapılmış ve 1.5 m. yüksekliğinde olup en fazla altı sıra

sı korunmuştur (Resim: 3). Duvarın irice taşlarının düzgün kenarları dışa gelecek şe

kilde yerleştirilmiş ve orta kısmı ise küçük taşlarla doldurularak Sıkıştırılmıştır. Kuzey aç
masındaki uzantısı alttan üste doğru hafif bir meyiloluşturmaktadır (Resim: 2-4). Du
var, mabet-saray yapısına paralel uzanmaktadır. Çok iyi bir işçilik ile yapılmış olduğu

görülen bu duvarın önünde, moloz taşlarla döşenmiş bir platformun varlığı anlaşılmış

tır. Taş duvarda görülen duvar örgü işçiliği mabet-saray binasındaki duvar işçiliğinden

farklı değildir4 .

Kuzeyaçmasında, bu taş duvarın 1.60 cm. batısında yarı yanmış ve taş duva
ra paralellik gösteren bir kerpiç duvar açığa çıkarılmıştır (Resim: 4; Çizim: 4). Taş du
varla aynı seviyede bulunan bu kerpiç duvar, yukarda sunulan ve açmayı doğu-batı

doğrultuda ikiye bölen kerpiç duvara dik bir biçimde devam etmektedir. Taş duvara
paralel uzanan kerpiç duvarın yüksekliği hemen hemen taş duvarla aynıdır. Taş temel
li kerpiç duvar 1.5-2 m. yükseklikte ve açığa çıkarılan kısmı ile 7,5 m. uzunluğundadır.
Kerpiç duvarın iç yanı mabet-saray tarafında kalan yüzünün beyaz badanalı ve kamış

la kaplandığı, bununda yanmış olduğu gözlenmiştir. Bu yanık ve beyaz badanalı ka
mış kaplı kerpiç duvarın köşe kısmı, açmanın orta bölümünde ve doğu-batı istikame
tinde de ele geçirilmiştir. Kerpiç duvar ve özellikle kamış kaplı yönü için kazı esnasın

da jeo-tekstil türü kumaş temini mümkün olmadığı için, gerekli geçici koruma tedbirleri
alınmıştır. Gerek duvar örgü tekniği ve gerekse bu seviyede ortaya çıkarılan çanak
çömleği; bu kalıntıların MO.Il.bine tarihlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Hitit Dönemine tarihlendirdiğimiz taş duvar önceki yayınlarda da belirtildiği gibi5 ,
sur duvarının bir parçası mı yoksa şehir surlarını kuvvetlendiren bir teras duvarı par
çası mıdır? Bu koruma duvarı ile taş temelli kerpiç duvarı arasında ne gibi bir işlevsel

bağlantı bulunmaktadır? Bu tür soruların aydınlatılması gelecek sene yapılacak olan
kazı sonuçlarına bırakılmıştır.

Sonuç olarak; 1998 yılı kazı çalışmaları, Alaca Höyük'te kazıların yeniden başla

ması gerekliliğini bir kere daha ortaya koymaktadır.

3 Koşay-Akok; 1966, s.7-8, 33(2), Lev 71; Sams; 1994, PI 51; Neve-Biltel-Gülerbock; 1975 pp.32 Abb 17-c; Schmidl;
1932, PI XLV (903);

4 Koşay; 1951, s.10; Koşay-Akok; 1966, s. 8-17; Akok; 1979, s.110.
5 Koşay- Akok; 1966, s. 12, Lev 1,78. - Akok; 1979, s.110-111 Res. 1,10-16.
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HAREKATTEPE rÜMÜlÜSÜ

fı!l.Akit [Ş/N*

Aslı OZDOGAN

Konumu
Tekirdağ'ın 12 km. doğusunda, Tekirdağ-istanbul karayolunun hemen kuzey bi

tişinde yer alır. Antik dönemde Perinthos ile Bysanthe arasında bulunan Heraion kenti
nin 1 km. batısında yer alır: (Harita: 1). Trakya'nın büyük boy tümülüslerinden biri olup,
denize uzaklığı 200 m. kadardır. Trakya'da tespit edilmiş denize en yakın tümulustür.
Çevrenin en büyük tümülüsüdür (Resim: 1). Bugünkü yüksekliği 14.5 m., çapı yaklaşık

90 m. kadardır. 1959 yılında Istanbul-Tekirdağ sahil yolu yapılırken, güney bölümünden
bir kısmı kesilmiş, tepenin üzerinden güneybatıya doğru tıraşlanmıştır (Çizim: 1, 2).
Doğu, batı ve kuzeyi tarla sürümü nedeniyle aşınmıştır. Bu nedenlerden dolayı tepe öz
gün biçimini yitirmiştir.

istanbul-Tekirdağ karayolu bugünkü trafik akışında yetersiz kaldığından, yol TCK
tarafından genişletilme çalışmaları kapsamına alındığından, acil kurtarma kazısına ge
rek duyulmuştur. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 02.07.1997
gün ve 5249 sayılı izinleriyle 9 Temmuz tarihinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. I\i=lZI
Tekir.çjağ Müze Müdürü Mehmet Akif Işın başkanlığtnda, Tekirdağ Müzesi uzmanı On
der Oztürk ve bilimsel danışman ve kazı üyesi Aslı Ozdoğan ve öğrencileri tarafından

sürdürülmüştür. Daha önce yapılmış olan tümülüs kazılarındaki bulgular göz önüne alı

narak sistemli bir kazı tekniğinin uygulanmasına karar verilmiştir-. Bu doğrultuda tümü
lüsün güneydoğu-kuzeybatı aksına dik olarak kuzeydoğu-güneybatı yönünde 21 m.
uzunluğunda 1.70 m. genişliğinde, uzun bir açma açılmıştır (Çizim: 1). Açmanın açılma

sındaki amaçları kısaca özetlersek:
1- Tümülüsün, söz konusu doğrultudaki dolgu kesitini alarak, tümülüsün özgün

yüksekliğini saptamak,
2- Tümülüs dolgusunun hangi yöntemle yükseltildiğini saptamak,
3- Alınan kesitte tümülüs dolgusunu tespit ederek dromos ya da mezar odasına

giden doğrultuyu saptamak.
Yukarıda sözünü ettiğimiz gibi tümülüs yol yapımı ve yoğun tarla sürümleri ile öz

gün şeklini yitirmiş ve yüksekliğini kaybetmiştir. Açılan uzun açmada belirlendiğine gö
re açmanın açıldıgı yerde yükseklik ana toprağa kadar 4.60 m.dir. Ancak açmanın ku
zeydoğu bölümündeki kesitte tümülüsün dolgusu sırasında bir çekirdek koni oluşturdu
ğu ve bu koninin üzerinin 10-15 cm. genişliğindeki kil bir bant ile kaplandığı görülmüş
tür (Resim: 2). Kesitlerdeki çekirdek koninin ölçümleri yapıldığında her 2 metrede bir, 1
m. yükseldiği ortaya çıkmıştır. Bu durum göz önüne alınarak kesitin güneybatısında tü
mülüs dolgusunun merkez doğrultusunun saptanmasıyla bu kesimde tümulus yüksek-

Mehmet Aki! IŞIN, Müze Müdürlüğü, TekirdağrrÜRKjYE

Dr.Aslı ÖZDOGAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,
istanbuırrÜRKiYE

1 M.Hamdi Sayar, Perinthos-Herakleia, Wien, 1998.
2 Ö. Öztürk, Hayrabolu Hacıllı Köyü Tekhöyük Tümülüsü Kazısı, M.K.S. Viii, Ankara, 1997.
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liğinin 13-12 m. arasında olabileceği ortaya çıkmıştır (Çizim: 3). Bugün 14.5 m. olan tü
mülüs yüksekliğinin özgün yüksekliği şu andaki verilere göre 20-21 m. arasında olma
lıdır (Çizim: 2).

Açılan açmanın kuzey kesitinde, tümülüs dolgusunun nasıl yükseltilmiş olduğu

belirgin olarak izlenebilmektedir. Koyu kahverengi tarla toprağı, tarla toprağının altında

ki sarı kum ve kil ile karışık toprak ve çevrede yoğun olarak bulunan kumtaşı ile tümü
lüs dolgusu oluşturulmuştur. Kesitin güneybatısında kahverengi toprak dolgu izleri mer
keze doğru kavis çizmektedir. Kuzeydoğuya doğru tümülüsün kademeli olarak doldu
rulduğunu gösteren birbirine yaklaşık koşut giden hatlar açıkça görülmektedir. Bu hat
lar içinde en belirgin olanı, tümülüsün çekirdek dolgusunun üzerine konan 10-15 cm.
kalınlığındaki sarı killi topraktan oluşan kaplamadır. Belirli bir düzen gösteren ve tepe
noktasına doğru birbirinin üzerine takip' ederek tek veya çift sıra işlenmiş kumtaşı dizi
leri dolguların arasına yerleştirilmiştir (Çizim: 3).

Kesitin güneybatısındaki kavisli dolgu, merkez hattının bu bölümden geçtiğini

göstermektedir. Bu duruma göre tümülüsün açmanın açıldığı bölümdeki yarıçapı yakla
şık 29 m. kadardır. Dolgu merkezi doğrultusunun açmanın güneybatısında olduğunu

düşünürsek, buradan kuzeybatı doğrultusunda açılacak bir açma ile dromos ya da me
zar odasına ulaşılacağı düşünülmekteydi.

Yakma Çukuru
Başlangıçta 20 m. olarak başlanan açmanın güneybatısında köşede yanık bir ize

rastlanmıştır. Bu yanık izinin yakma çukuru olacağı düşünülerek, açma güneybatı ucun
dan 1 m. güneybatıya, 1 m. kuzeybatıya doğru genişletilerek ana topraga kadar iniImiş

tir. Yanık izinin bir ölü yakma çukuruna ait olmadığı çukurun boyutlarından anlaşılmıştır.

1xO.50 m. boyutlarında, ana toprağın içine 0.20 m. derinliğe kadar kazılarak bir yakma
çukuru yapılmıştır. Yakma çukurunun belirgin, düzgün bir kenarı bulunmamaktadır. Ke
narları yoğun ateşten ötürü tuğlalaşmıştır. Yakma çukuru içinde bol miktarda odun kö
mürü izlerine ve bir kaç tane Klasik kap parçasına rastlanmıştır. Bu yakma yeri büyük
bir olasılıkla mezar yapılıp tümülüs oluşturulmadan önce mezar x-evresinde tören ama
cıyla yakılmış bir kaç yakma yerinden sadece bir tanesinin oldugunu düşündürmekte

dir. Tümülüs dolgusu içinden de Klasik Döneme ait birkaç çanak çömlek parçası ile
amphora dibi bulunmuştur. Ayrıca Klasik Döneme ait olabileceği düşünülen üzeri oksit
li tunç sikke de buluntular arasındadır.

Kazının ikinci aşamasında, kesitten alınan bulgular doğruıtusunda açrnarun gü
neybatısından, kuzeybatıya doğru yeni bir açma açılmasına karar verildi. Iç kesimdeki
kesiti de daha iyi görmek amacıyla 2,5 m. genişliğinde, 4 m. uzunluğunda açma açıldı.

Açmanın kuzeybatı kesitinde dolgu eğrilerinin merkezinde ilerledi~imiz saptandı. Taban
seviyesine kadar inildiğinde giriş doğrultumuzun iyi seçilmiş oldugu görüldü. Küçük bir
sapmayla bir kademe daha kuzeybatıya gidildi. Kesitteki dolgu eğrileri çok belirgin olup
yan kesitlerle de dolgu merkezine ilerlememiz kontrol edilmekteydi. Tabana inildi~inde

taban düzleminde çevrede bulunmayan iki taş ile ana dolgu olduğunu tespit ettigimiz
yaklaşık 1 m. yüksekliğinde siyah toprak dolguyla karşılaştığımızda mezar yapısına çok
yaklaştığımız kesinleşmişti. Kazı süresince bölgede süren yağışlar ve mali nedenlerden
ötürü kazı çalışmaları aralıklarla devam etmiştir.

Açılan son açmamız da 2,5 x 3,5 m. boyutlarındaydı. Tabana doğru ilerIediğimiz

de kesitler dolgu merkezinin tam ortasında olduğumuzu gösteriyordu. Tabana 2 m. yak
laştığımızda siyah ve sert yağlı toprağa rastladık. Bu toprak çok sert bir toprak olup ka
zılması son derece zordu. Taban düzlemine yaklaştığımız bu sırada, mezar yapısının ar
tık bir oda mezar ya da dromoslu bir mezar yapısı olmadığı düşüncesi oluşmuştu. Biraz
daha inildiğinde bir kapak taşı (Resim: 3) ve kapak taşının kenarında kırık olarak iki adet
mermer a/abastron parçalarına rastlandı. Kapak taşı temizlendiğinde, kapak taşının de
niz kabuklarının sıkışmasıyla oluşmuş (fosilize) kalker bir kayaçtan yapıldığı ve boyutla
rının 2,35 x 1 m. olduğu tespit edildi. Taşın kalınlığı 20 cm. kadardı. Mezarın çevresin
de küçük taş kırıklarından oluşturulmuş bir zemin bulunmaktaydı. Bu kırıklar büyük bir
olasılıkla kapak taşının yontulmuş kırıklarıydı. Tümülüste uyguladığımız kazı tekniği 0.50
m.lik bir sapmayla sonuçlanmıştır (Resim: 4).
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Kapak taşı dirençli bir kayaçtan olmaması nedeniyle kaldırılırken üç parçaya ay
rıldı. Kaldırılan kapak taşının altından 2,15 x 0.80 x 0.60 m. boyutlarında bir samtık me
zar ortaya çıktı (Resim: 5). Sandık mezar yekpare taştan içi oyularak yapılmıştı. Uzerin
deki basıncın ağırlığıyla yan kenarlarda çatlamalar olmuş içe ve dışa doğru çökmeler
oluşmuştu. Mezarın iç yüzeyi demir oksitli kırmızı renk bir boyayla boyanmıştı. Sandık

mezarın içteki dört köşesi ile uzun kenar ortalarına dikine kazıklar çakılmış, bu kazıkIa

ra kaplama tahtası monte edilerek iç yüzey tahtayla kaplanmıştı. Ayrıca mezarın üzeri
de tahtayla kaplanarak ahşap bir sanduka oluşturuımuştu. Kaplanan tahta üzerine kak
ma tekniğiyle şimşir ağacından yapılmış yaprak motifleri işlenmiştir. Bir tahtanın üzerin
de bu motifler tam olarak saptanmış olup mezar içinde şimşirden yapılmış yaprak ve in
ce dal parçalarına rastlanmıştır (Resim: 6). Kakma yapılan ağaç çam cinsi bir ağaç ol
duğundan büyük bir bölümü çürümüştur. Ancak şimşir olduğu tahmin edilen süsleme
parçaları gayet sağlam olarak ele geçirilmiştir. Mezarın içi bir çeşit kil dolguyla yatak ha
line getirilmiş ve ölen kişi başı doğu yönünde olacak şekilde sırt üstü yatırılmıştı. Uzerin
de ince ahşap izleri gayet net olarak görülmekteydi. Uzunlamasına sırt üstü, kollar ve
eller yanda olacak şekilde yatırılmış olan iskelet, kaburgalar dışında sağlam durumda
olup, kafatası güneydoğu köşeye düşerek foramen magnumu (omurilik deliği) üstte ka
lacak şekilde bulunmuştur. Alt çene ayrılmış durumdaydı. Düşmüş olan kafatasının üs
tünde meşe dalı şeklinde yapılmış bir diadem, konduğu şekilde duruyordu. Meşe dalının

yaprakları ve palamut denen meyveleri ayrıntılı şekilde işlenerek yapıımıştı (Resim: 7,8).
Bu diademin bir benzeri Vergina'da Philip II'nin mezarında bulunmuştur". Teknik

ve işçilik olarak da birbirine çok benzemektedir. Ikinci bir diadem sol kolun üzerinde bu
lunuyordu (Resim: 9). Bu diadem de sarmaşık dalı şeklinde olup, aralarda çiçekleri bu
lunmaktadır (Resim: 10). Benzerine sadece Yunanistan'da Dion Müzesi'nde rastlan
mıştır. Bu tür diademleri, Dionysos'un ve Dionysos müritlerinin kullandığını, figürlü ke
ramiklerin ve sikkelerin üzerindeki (örnek: Taşoz sikkesi) Dionysos başına işlenmiş sar
maşık diademlerden anlamaktayız4(Resim: 11).

Kemiklerin ve tahtaların üzerinde yer yer kumaş ve deri kalıntıları saptanmıştır.

Kumaş erguvan (mor) renginde olup üzeri küçük ve büyük boy kemik üzeri altın kapla
ma boncuk)arla süslenmiştir. Göğüs kısmında da açık erguvan renk elbise kalıntıları gö
rülmüştür. Iskeletin sağ el parmağında üzerinde kazıntı olarak oturan bir Demeter ve
onun karşısına Eros işlenmiş altın bir yüzük bulunmuştur (Resim: 12). Sağ leğen kemi
ğinde sarılı deri parçaları saptanmıştır. Bacak kemikleri gayet muntazam olup sağ ayak
altındaki toprağın kaymasıyla sağ ayak dağılmıştır. Sol ayakta altı kösele olup üç deri
bantla bağlanan bir sandalet bulunmaktadır. Çok yıpranmış olan sandaletin alt ve üst
kısmında zar kadar ince altın levhalar bulunmuştur. Bunlar sandalet süsleri olabilirler.
Iskeletin çenesinin altında mezarı tarihlememize yarayan gümüş bir sikke bulunmuştur

(Resim: 13). Sikkenin ön yüzünde Apolion başı, arka yüzünde ise ata binmiş bir süva
ri tasvir edilmektedir. Süvarinin üzerinde <pLAL1T1Tü (Philip .ii) yazısı okunmaktadır. Sik
keyle yapılan tarihlemeye göre mezar Philip ii dönemine (1.0. 359-336) tarihlenmekte
dir. Kafatası oldukça sağlam olup saçlarının bir kısmı sağlam olarak durmaktadır. Yapı

lan antropolojik incelemede 39 yaşında öldüğü anlaşrlrruştrr', Giysi ve buluntular ince
lendiğinde bölgenin en önemli yöneticisi olduğunu düşündürmektedir. Bilindiği üzere
erguvan renk elbiseler daha sonraki dönemlerde de görüleceği gibi kral ya da prensIe
rin giysileridir. Bu nedenledir ki tümusulün büyüklüğü ve konumu göz önüne alındığın

da, bu mezar ii. Philip döneminde 1 km. uzaklıktaki Heralen kentinin yöneticisine ait ol
malıdır. Sarmaşık diademden anlaşıldığınagöre de bu kişi Dionysos rahibi ya da Diony
sos mürididir. Bu dönemde Heraion'da Odyris Kralı Kersopleptes hüküm sürmektedir
(1.0.360-341). Marmara Denizi kıyısındaki kolonileri haraca bağlamıştır. ILPhilip Hera
ion'u Kersopleptes'ten almıştır. Mezarda bulunan kişinin Kersopleptes olması büyük bir
olasılıktır. Sol kolunda ölümünden 10 yıl önce meydana gelen kırılmanın yarattığı iltihap
lanmadan ötürü ölmüştür. Onemli bir kırık olması nedeniyle kaynamayan kol, 10 cm.

3 Manolis Adronicos, Vergina, Atina, 1984, s. 172-173.
4 R. David Sear, Greek Coins, London 1959, s. 173, Res. 1750-1752.
5 Metin Özbek çalışmalarını 1999 sempozyumunda bildiri olarak sunmuştur.
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kadar kısalmıştır. Philip ii ile savaş 352 yılında yapıımıştır. Bu savaşta sol kolunun bir
kılıç darbesiyle ya da düşme neticesinde kırıldığı varsayılırsa, 10 yıl sonraki ölümü 342
olacaktır ki, bu da kralımızın Kersopleptes olma olasılığını kuvvetlendirmektedir. Arıtre

polojik incelemeler Prof.Dr. Metin Ozbek tarafından yapılmıştır. Kafası Çukurova Uni
versitesi'nden Prof.Dr. ılter Uzel tarafından etlendirilecektir.

Harekattepe Tümülüsü kazısında çok önemli bir kral mezarının ortaya çıkmasıyla

birlikte uygulanan kazı yöntemi, bundan sonra yapılacak tümülüs kazılarına da örnek
teşkil edecektir. 1998 yılında ölünün gömülürken nasıl bir tören yapıldığını incelemek
amacıyla, bulunan ateş çukurunun diğerlerini saptamak amacıyla kazıya başlandı. Bu
amaçla mezardan 12 m. uzaklıkta, 7 m. uzunluğunda bir koridor açıldı (Çizim: 1). Bu ko
ridorda ikinci bir yakma çukuruna rastlanmadı. Ancak yakma çukurunun mezarın 12 m.
güneydoğusunda bulunduğu düşünülürse, ikinci yakma çukurunun ise mezarın 12 m.
güneybatısında olması düşünülmektedir. Büyük bir olasılıkla ölü iki ateş arasında meza
ra götürülmüş ve ateşler gece boyunca yanıyor olmalıdır,
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1998 YILI YÖRÜKLÜ / HÜSEYiNOEOE KAZISI

Tunç SİPAHİ*
Tayfun. YILDIRlfVI

ısmet EDIZ

Hüseyindede kazısı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle ..16.8.1998
4.9.1998 tarihleri arasında Çorum Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Ankara Universitesi,
D.T.C.F., Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Tunç Sipahi ve Yrd. Doç.
Dr. Tayfun Yıldırım'dan oluşan bilim heyeti ile sürdürülmüştür. Kazı heyetinde Müze
Müdürü ısmet Ediz, aynı müzeden Hatice Ipek, fotoğrafçı Mustafa Büke, şoför Doğan

Sağır yer alrruştırt. .
Çalışmamız Ankara Üniversitesi Araştırma' Fonu'nun desteği 2 ve Dil ve Tarih

Coğrafya Fakültesi'nin katkılarıyla yürütülmüştür.

1997 yılında T.Yıldırım ve T.Sipahi'den oluşan ekibimizin yürüttüğü Çorum bölge
si yüzey araştırmaları sırasındaö burada bulunan kabartmalı Eski Hitit vazoları ile tanı

nan Hüseyindede, Çorum Ili, Sungurlu Ilçesi, Yörüklü Kasabası'nın 2.5 km. güneybatı
sında yer almaktadır (Harita: 1). Kuzey-güney doğrultusunda uzanan Hüseyindede'nin
güney ucundaki Ağburun mevkiinde kazımızın gerçekleştirildiği nokta yer almaktadır.

Hüseyindede Tepesi güneybatı-kuzeydoğu yönünde 2 km. uzunlukta olup, doğu-batı

yönünde en fazla 750 m. genişliğe ulaşır (Plan: 1). Kuzey kesimindeki, tepenin en yük
sek yeri 776 m. yüksekliktedir. Bu kesimde, çevre köylerdeki vatandaşlar tarafından

Hüseyinbaba (Hüseyindede) olarak tanınan şahsın mezarının bulunduğu rivayet edil
mektedir. Hüseyindede Tepesi genelolarak jips (alçıtaşı) kaya yapısına sahiptir. Güney
ve güneybatı kesimlerinde de yer yer kalker kaya yapısı mevcuttur. Ana kaya bazı ke
simlerde yükselerek zemin yüzeyini kaplamaktadır. Kazımızın gerçekleştirildiği alan ve
çevresindeki kalker ana kaya, yüzeye oldukça yakın ve belirgindir.

Hüseyindede'nin güney ucunda 1997 yılında Çorum Müzesi başkanlığında, eki
bimizle birlikte bir kurtarma kazısı qerçekleştlrilmlştlr'. Bu çalışma sonucunda kaçak ka
zı sonucunda tahrip edilen oda temizlenmiş, sağlam kalan mimarı kalıntılar kısmen or"
taya çıkarılmıştır. Ayrıca çevredeki kaçak kazılar sırasında oluşan enkaz yığıntıları kal
dırılmıştır.

1998 yılında Hüseyindede Tepesi'nde bir arkeolojik kazı yapılmasının nedenleri
ni şu şekilde sıralayabiliriz:

Yrd.Doç.Dr. Tunç SiPAHi, A.Ü., D.T.C.F., Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Slhhıye/AnkarafTÜRKiYE
Yrd.Doç. Tayfun YILDIRIM, A.Ü., D.T.C.F., Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Slhhıye/AnkarafTÜRKiYE
ismet EDiZ, Çorum Arkeoloji Müzesi Müdürü, ÇorumfTÜRKjYE
Tüm yardımları için Müze Müdürü ismet Ediz'in şahsında tüm müze çalışanlarına teşekkür edriz. Ayrıca, çalışmaları
mıza gösterdiği yakın ilgi için Sungurlu Kaymakamı Sn. ismail Demirhan ve her türlü desteği için Yörüklü Belediye
Başkanı Sn. Ergülü Gökçetin'e teşekkürü bir borç biliriz.

2 Yörüklü/Hüseyindede Kazısı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu'nun 98010610 No.lu projesi ile desteklenmiştir.

3 T Yıldırım, TSıpahi, 1997 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları, XVi. Araştırma Sonuçlan Toplantısı, I. 25-29 Ma
yıs 1998-Tarsus, Ankara 1999, s.435.

4 i. Ediz - Ö. ipek - TSipahi - T Yıldırım, Yörüklü/Hüseyindede Kurtarma Kazısı, ıX. Müze Kurtarma Kazıian Semine
ri, 27-29 Nisan 1998- Antalya, Ankara 1999, s. 189.
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1. Daha önce kabartmalı vazoların bulunduğu ve kaçak kazılarla tahrip edilmiş

odanın tam planını çıkararak ait olduğu mimarı kompleksi tanımlamak.
2. Hüseyindede Tepesi'ndeki Eski Hitit yerleşiminin karakterini anlamak ve sınır

larını belirlemek.
1998 yılı kazı çalışmalarımızdamaddi imkanlanrruz nedeniyle, kısıtlı olan süremiz

gözönüne alınarak, küçük sondajların açılması, sondajlarda belirlenen mimarı izlerin
takip edilerek 10 x 10'luk karelerde kazının gerçekleştirilmesi planlanmıştır (Plan: 3).

Bu yönde ilk sondajımız 3e karesinde yapılmış ve bu kesimde kazılmamış bir kist
toprak yığını tespit edilmiştir. Burada herhangi bir mimarı ize rastlanmamıştır (Plan: 4;
Resim: 1).

Daha sonra 5d plankaresinde diğer sondaj açılmış, yüzeyden itibaren 30 cm. ka
dar derinlikte, rnlmarlye ait temeller ortaya çıkarılmıştır. 5d karesindeki temeller, düzgün
ve irice taşlardan yapılmış olup, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 75-80 cm. kalınlığı ko
ruyarak uzanmaktadır. Buraya bağlı olan daha dar bir bölme duvarın temelleri de tes
pit edilmiştir (Resim: 2). Bunun üzerine bu mimarınin devamının ve kabartmalı vazola
rın bulunduğu odaya olan bağlantısının tespiti amacıyla 4d, 4e, 5d kareleri birlikte ka
zılmaya başlanmıştır (Plan: 4).

Çalışmamızın odak noktasını oluşturan 4e odası 1997 yılında kabartmalı vazola
rın ve diğer seramiklerin bulunduğu odadır. Odanın doğu ve batı duvarları kaçak kazı

tahribatı sırasında temel altına kadar tahrip edilmiştir. Bu yıl yapılan çalışmalarda batı

duvarının temel seviyesinin altında, temel taşlarının oturduğu, küçük taşlardan yapılmış

temel yatakları tespit edildi (Resim: 3). Bu izlerin ışığında oda, plan üstünde tamamlan
mış ve dıştan dışa 6.5 x 4.5 m. ölçülerinde olduğu kesinleşmiştir. Oda duvarlarının ka
lınlıkları ise 60-70 cm. civarındadır. Temel duvarları taş örgü olarak taban seviyesinden
yükseltilmiştir. Ana odanın kuzey duvarının doğu aksında 4 m. sonra tekrar ana kaya
başlamaktadır. Burada tepenin yamaç kesimlerinde, ana kaya üzerinde düzlenerek ya
pılmış 60-70 cm. kalınlığında bir duvara ait temel taşlarının oturabileceği düzlenmiş, bir
temel yuvası ortaya çıkarıldı (Resim: 4). Ana odanın kuzey duvarı doğuya doğru uza
nan ve kaya içine oyulmuş temel yuvasına bağlı olmalıdır (Resim: 5). Bu durumda, 4 e
odasının yükseltilmiş temel duvarının son taş seviyesi 3e-f odasının temellerinin ilk taş

seviyesine denk gelmektedir.
4e karesindeki ana odanın hemen batısında 3 m. genişliğinde ve güneye doğru

eğimli bir şekilde uzanan kalker kaya kütlesi yer almaktadır. Bunun her iki tarafında te
mellerin devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kaya kütlesi, güneye doğru izlenmiştir. 4d ka
resindeki dikdörtgen planlı odadan sonra tekrar bir ana kaya kütlesi mevcuttur 4d plan
karesinde yer alan odanın kısa duvarları, 4e odasına zıt olarak doğu ve batı yönünde
dir. 4d odasının doğu duvarına yakın bir kesimde bir dikdörtgen bölme mevcuttur (Re
sim: 7). Bu bölme oda, bir magazin görünümü sergiler. Bu özellikleri ile 4e ve 4d oda
ları depo odası görünümü kazanmaktadır(Plan: 4). 4e odasının seramik buluntuları da,
dini bir yapının depo envanterine uygundur5. 5d karesindeki kalın duvarın hemen ku
zey doğusurıda kalan kaya yer yer yarılmış bir görünümdedir. Burada kaya ve temel
taşları arasına, iri taşlarla bir blokaj yapılmıştır. 4d karesindeki dikdörtgen planlı odanın

güney temeli doğudan gelerek, önüne çıkan kaya üzerinde temel genişliğindeki kaya
ya oyulmuş 10-15 cm. derinlikte bir yuva içinde devam etmektedir. Bu odanın güney
batı köşesinin dışında kalan iki adet yarısı tahrip olmuş, ocak, fırın (?) yeri mevcuttur
(Resim: 2, 6). Bunların tabanıarı yuvarlak küçük taşlarla döşenmiştir (Plan: 4).

Bütün veriler birlikte ele alındığında, şu genel değerlendirmeler yapılabilir: Orta
ya çıkartılan mimarı tümüyle 4e odasından güneye ve batıya doğru alçalan eğimli bir
alanda yer almaktadır. Mimaride eğimli araziye yerleştirilirken teraslama tekniğinden

faydalanılmıştır. 4e odasının taban seviyesinden, 5d karesinin güneybatı köşesindeki

temel seviyesine kadar 1 m.lik kot farkı mevcuttur (Resim: 6).

5 T.Özgüç, inandıktepe, Eski Hitit Çağmda Önemli Bir Kü!t Merkezi, TTKY V/43, Ankara 1988, 5.39.
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Kabartmalı vazoların bulunduğu odanın ait olduğu yapı kuzeye vedoğuya doğru
uzanmaktadır. Bu durumda, 4e odası ve yanındakiler, yapı kompleksinin en güneydeki
odalarıdır. 5d'de ortaya çıkan temeller de bu yapıyı çevreleyen diğer yapılara veya bir
yapı grubuna ait olmalıdır.

Ana binayı çevreleyen ikinci yapı grubunun bu yönde, geniş bir dönüşle kuzey,
kuzeybatıya doğru genişlediği, 4a karesinde yapılan sondaj sonucunda tespit edilmiş

tir. Burada ortaya çıkarılan 50 cm. kalınlığında 4 m.lik bir duvar parçası ve köşe, başka

mimarı yapıların da çevrede var olduğunu ve yerleşimin, bu kesimdeki hafif eğimli bir
arazi yapısına sahip olan tarlalara doğru yayıldığını göstermiştir. Ayrıca, bu kesimde ku
zey-kuzeydoğuya doğru 150 m., batıya doğru 75-100 m.lik alanda Eski Hitit Dönemine
ait seramik parçaları toplanmıştır.

Bu veriler yerleşimin niteliği ve yayılımı konusunda ilk önemli bilgileri sağlamıştır.
Kazılar sırasında mimarı içinde, çevresinde ve üst seviyelerinde Eski Hitit seramik par
çalarına rastlanmıştır (Resim: 8). Mimarı temellerinin ilk taş seviyesi altına yapılan son
dajlarda, başka bir kültürel ya da mimarı seviye ile karşılaşılmamıştır. Tarlalarda yapı

lan küçük seri sondajlarda temel izlerinin yine aynı seviyeye ait olduğu gözlenmiştir.

Buralardaki seramik parçaları da Eski Hitit Dönemine aittir.
4e karesinin hemen kuzeyindeki küçük sondaj sırasında, geçen yıl 4e odasından

parçaları toplanan, kabartmalı küçük vazonun eksik ağız kenarı parçaları ve yine aynı

yerden gövdesinin bir kısmı toplanan, kesik gagalı Eski Hitit testisinin eksik parçaları,

bu yılki çalışmalarımız sırasında bulunmuştur. Yine aynı çevreden kırık durumda yuvar
lak ağızlı bir testinin parçaları toplanmıştır.

Toplanan parçalarla yuvarlak ağızlı bir testi, kesik gaga ağızlı bir testi ve küçük
kabartmalı vazo restore edilmiştir. Böylece 4e adasının seramik envanteri tamamlana
rak yayın hazırlık çalışmaları da bitirilmiştir. Aynı odanın envanterine ait olan daha bü
yük boyutlu ikinci kabartmalı vazonun restorasyon çalışmaları devam etmektedir

Tamamlanan yuvarlak ağızlı testinin yakın paraleli inandık'ta Eski Hitit mabedin
de bulunmuştur. Ayrıca geçen yıl toplanan parçalar ve tamamlanan diğer seramik form
ları da aynı paralelliği desteklemektedir. Kesik gaga ağızlı testi Eski Hitit seramik reper
tuarında yeni bir tipi temsil etmektedir.

Bilindiği gibi, Boğazköy, Bitik, Alaca Höyük, Alişar, Kabaklı, Eskiyapar ve Kaman
Kalehöyük'te kabartmalı vazolara ait parçalar bulunmuştur. Bunların dışında tek sağlam

kabartmalı vazo lnandık vazosu idi. Restorasyonu tamamlanan kabartmalı küçük Hü
seyindede vazosu, Inandık vazosundan sonra ikinci tüm örnektir. Inandık-Bitik grubu
vazolarda görülen, ağız kenarındaki su haznesi, gizli boru ve içeriye bakan boğa baş

larının oluşturduğu düzenleme, Hüseyindede vazosunda mevcut değildir. Kulpsuz Hü
seyindede vazosunun frizi çok küçük eksikler dışında ortaya çıkmıştır. Figürlerin eksik
yerleri friz üzerinde olduğu gibi bırakılarak. bunlar çizim üzerinde tamamlanmıştır. Friz
deki ana konu, müzik ve dans eşliğinde boğa üzerinde ve çevresinde qerçekleştirilen

dans veya akrobasi hareketleridir. Boğanın üzerindeki figür ve pozisyonu M.O.II. bin
yılın ilk çeyreğinde sevilen ve geniş bir alanda yayılım gösteren bir motifi sergiler. "Mi
nos-Miken" kültüründen tanınan ve "Bull Leaping" olarak tanımlanan bu motifine, ben
zeri Mısır'da Teli EI-Dab'a kazılarında duvar boyası üzerinde bulunmuştur", Ayrıca Ku
zey Suriye mühürlerinde de benzer sahneler rnevcutturs.

Hüseyindede kabartmalı vazoları gerek formları gerekse frlzlerlndeki tasvirlerin
üslup ve fizyonamik detaylarıyla, diğer kabartmalı vazo parçaları ve Inandık vazosu ile
yakın paralellikler taşımaktadır.

Sonuç olarak, 1998 yılı Hüseyindede kazısı, daha önce 1997 yılındaki yüzey
araştırmamızve kurtarma kazısı sırasında toplanan Eski Hitit eserlerinin bulunduğu ye
rin rnlrnarisl ve yerleşim konumu hakkında önemli bilgiler vermiştir. Burasının, bir kült

6 A Evans, "Ona Minoan Group of a Galloping Bull and Aerobalie Figure from Crele", JHS 41, 1922, s.248.
7 M. Bielak and N..Marinalos, "The Minoan wall painling from Avaris", Egypt and Levant 5, 1995, s. 49-71.
8 D. Collon,. 1994, "Bull-Leaping in Syria", Egypt and The Levant 4, s.81-84.
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binasıyla onu çevreleyen diğer yardımcı yapılarınaluşturduğu, bir yerleşim yeri olması
ihtimali güçlenmektedir. Hüseyindede'deki kabartmalı kült vazolarının ve seramik tiple
rinin, Inandık Mabedi'nde bulunanlar ile yakın paralellikler taşıması, bu görüşü destek
lemektedir. Ayrıca, Hüseyinçlede Boğazköy'ün kuşuçumu 45 km. kuzeybatısında yer al
makta olup Boğazköy'den Inandık-Bitik yönüneuzanan bir eski yol hakkında da bilgi
vermektedir. Hüseyindede'nin Boğazköy'e olan yakınlığı, Hattuşaş'a yakın mesafedeki
mabetiere Hitit kralları tarafından gerçekleştirilen kültgezilerine dikkat çekmektedir.

Hüseyindede'nin tarihlemesi için kabartmalıvazolar en önemli bilgiyi sağlamak
tadır. Vazoların form özellikleri, kabartmaların üslupları ve fizyonçımik özellikleri, ayrıca

yuvarlak ağızlı testiler ve diğer seramiklerEski Hitit Döneminde Inandık mabedi ile ta
rih olarak paralellik qösterrnektedir'',

Hüseyindede'nin lokalizasyonu ileilgili yapılacak olan filolojik çalışmalar önemli
bilgiler sağlayacaktır. Hüseyindede, Hitit çekirdek bölgesindeki coğrafi konumu ve
önemli buluntularıyla, Hitit sanatı ve arkeolojisindeki yerini almıştır.

9 1. Özgüç (Bkz. dipnot 5), s.42·43.
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Plan 1: Topografik plan üzerinde Hüseyindede kazısının yapıldığı yer
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Plan 2: Hüseyindede'deki kazı alanları
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Plan 3: Hüseyindede'de 1998 yılında ortaya çıkarılan Eski Hitit yapılarının planı
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ULUCAK HÖVÜK KAZILARI1998

_Eşref~BAY*
Ha/uk SAGLAMTlMUR

Turan ÖZKAN

izmir ili'nin 20 km. doğusunda, Ankara yolu üzerinde yer alan Ulucak Höyük'te
ki 1998 yılı kazı çalışmaları mayıs-haziran ve eylül-ekim ayları içinde iki dönem halinde
sürdürülmüştür. ızmir Arkeolo] Müzesi'nin başkanlığmda, Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu,

Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin, Oğr. Gör. Dr. Eşref Abay ve Oğr. Gör. Haluk Sağlamtimur yö
netiminde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına 15 arkeoloji öğrencisi katılmıştır.

1998 kazı döneminde, daha önceki kazı dönemlerinde çalışma yapılan P12 plan
karesinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu kazı döneminde höyük üzerinde S10,
011,012 ve N12 plan karelerinde yeni kazı alanları açılmıştır. Bunun yanında höyüğün

150 m. güneydoğusunda keşfedilen extramural tarzdaki mezarlık alanında ilk kazı ça
lışmaları da bu kazı döneminde başlatılmıştır (Plan: 1).

Höyük Çalişma/an

Bilindiği gibi Ulucak Höyük'teki 1998 öncesinde yürütülen çalışmalarda, sadece
P12 plan karesinde Erken Tunç çağına ait yapı katlarma.rastlanrmştn'. 1998 yılı kazı ça
Iışmalarımızda höyük üzerinde açtığımız yeni kazı alanlarında (011,012 ve N12 plan
karelerinde) yine yoğun olarak Erken Tunç çağına ait mimarı katlar bulunmaktadır. Bu
nun yanında ilk olarak S10 plan karesinde Roma Dönemine ait mlmarltabakalara da
rastlanmıştır.

Roma Dönemi
S10 plan karesinde 10x10 m2 genişliğinde bir alanda yürütülen çalışmalarda

Geç Roma-Erken Bizans Dönemine tarihlenen üç mimarı tabakaya rastlanmıştır.

Yüzey toprağının 15 cm. altında yer alan ilk mimarı tabaka kalıntıları, höyüğün

modern dönemde ekim alanı olarak kullanılmasından dolayı oldukça tahrip olmuştur ve
sadece taştan yapılmış kısa bir duvar parçası, küçük taşlardan oluşan blokajın bir bö
lümü günümüzedek korunagelmiştir (Plan: 2a).

Bu ilk mimarı tabakaya ait kalıntıların hemen altında 219.60 m. derinlikte ikinci
mimarı tabakaya ait güneydoğu ve kuzeybatı yönünde uzanan bir yapı kompleksi açığa
çıkarılmıştır. Art arda sıralanmış odalardan oluşan bu yapı kompleksinin duvarları 0.80
0.90 m. kalınlığında olup taş ve tuğladan yapılmıştır. Yapının bazı odalarının tabanıarı

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

Dr.Eşref ABAY, Ege Üniversitesi Edebiyat Faküitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı,

izmirfTÜRKiYE
Haluk SAGLAMTiMUR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı, izmiri
TÜRKiYE
Dr. Turan ÖZKAN, Arkeoloji Müzesi Müdürü, izmirITÜRKiYE
Derin, Z. ve E. Öner, 1997: 'Ulucak Höyük Kazıları ve Paleo-Coğrafya Araştırmaiarı-1995; XVII/ Kazı Sonuçlan
Toplantısı i; S. 411·440.
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genelde taş ve kiremit kırıklarıyla doldurularak döşeme elde edilmiştir. Bu yapı komplek
sinin S 10 plan karesi dışında da geniş bir alana yayıldığı anlaşılmaktadır (Plan: 2a).

Yaklaşık 219.07 m. derinlikte yine Geç Roma-Erken Bizans Dönemine tarihlenen
üçüncü mimarı tabakaya ait taş duvar kalıntılarınarastlanmıştır. Bu mimarı yapı katı ge
nelde ikinci yapı katı rnlrnartsl altında kalmış ve büyük tahribata uğramıştır (Plan: 2a).
Uçüncü mimarı kata ait duvarlar taş aralarındatuğla ve kiremit kullanılmaması nedeniy
le ikinci mimarı kattaki mimarı tarzdan belirgin bir şekilde ayrılmaktadır.

Üç mimarı kattan elde edilen önemli buluntular kırmızı astarlı Roma Dönemi ke
ramikleri (Çizim: 1), çatı kiremitleri, küçük cam parçaları ve hayvanlara ait olduğunu

sandığımız kemik parçalarıdır. Bunların yanında, üçüncü mimarı katın toprağından çıka

rılan karışık malzeme grubu içinde Lidya Dönemine ait olduğunu sandığımız keramik
parçaları ele geçmiştir.

Erken Tunç çağı

Ulucak Höyük'te daha önceki kazı dönemlerinde ve 1998 kazı döneminde yapı

lan çalışmalarda Erken Tunç Çağına ait üç mimarı kat tespit edilmiştir. Erken Tunç Çağı

ii Dönemine tarihlenen bu mimarı katlar yoğun olarak höyüğün merkezinde yer alan
011, 012 ve N12 plan karelerinde ortaya çıkarılmışlardır (Plan: 1).

Yüzey toprağının hemen 25 cm. altında ortaya çıkarılan ilk mimarı tabaka olduk
ça tahrip olmuştur. Parçalar halinde 011,012 ve N12 plan karelerinde ele geçen taş

tan yapılmış duvarlar herhangi bir plan arz etmemektedirler (Plan: 2b).
Erken Tunç Çağı Il'nin ikinci mimarı katına ait mimarı buluntular 011 ve 012 plan

karelerinde ortaya çıkarılmışlardır. 012 plan karesi içerisinde kuzeydoğu-güneybatı

doğruıtusunda uzanan, yaklaşık 90 cm. kalınlığındaki taş duvar ile 011 plan karesinde
kuzeybatı-güneydoğuyönünde uzanan taş duvar, olasılıkla aynı mekana aittiler. Fakat
bu iki duvarın birbirine bağlandığı bölüm tahrip olduğundan fazla bir şey söylemek
mümkün değildir. 012 plan karesi içerisinde bulunan duvar batıya doğru köşe yapmak
tadır (Plan: 2b). Bu taştan yapılmış duvarlar dışında bu mimarı tabakaya ait herhangi
bir mimarı öğe ele geçirilememiştir.

Daha önceki kazı dönemlerinde P12 plan karesinde ortaya çıkarılan ve kuzey
güney yönünde uzanan geniş duvarın Erken Tunç Çağı il'nin üçüncü mimarı katına ait
olduğu 1998 yılı kazılarında anlaşılmıştır. Bu kazı döneminde 012 plan karesinde bu ge
niş duvarın kuzey yönüne uzanan devamı ortaya çıkarılmıştır (Plan: 2b). Farklı boyutta
ki taşlardan yapılmış duvarın özellikle 012 plan karesinde kalan kuzey kısmı oldukça
tahrip olmuştur. Uçüncü mimarı kata ait olan bu duvar, batıdan doğuya doğru belirgin
bir seviye farklılığı göstermektedir ve bu duvarın bir teras oluşturduğu düşünülebilir. O
12 plan karesinde, yine üçüncü mimarı tabakaya ait olan ve yukarıda bahsettiğimiz ka
lın duvara yaslanmış bir mekanın doğu-batı ve kuzey-güney yönünde uzanan iki duva
rı ele geçirilmiştir. Yaklaşık 50 cm. kalınlığındaki duvarlar orta boyda taşlardan yapılmış

lardır (Plan: 2b).
Üç mimarı tabakaya ait küçük buluntular ve keramikler birbirinden pek farklılık

göstermemektedir ve bunlar Erken Tunç Çağı ii Dönemine ait keramiklerden (Çizim: 2
4)2, sapan taşlarından (Çizim: ôa-c), ağırşaklardan (Çizim: 5d-f) ve taş baltalardan (Çi
zim: 6g-h) oluşmaktadır. Ayrıca bu üç mimarı tabakaya ait mekanlarda, hayvan kemik
leri, işlenmiş çakmaktaşı alet parçaları (Çizim: 6a-f) ve midye kabukları ele geçmiştir.

Bunun yanında N12 plan karesinde, dolgu toprağı içinde bulduğumuz pişmiş top
raktan yapılmış ve benzerlerine Geç Neolitik Dönemde rastlanan bir ana tanrıça figüri
ni (Çizim: 5h), bizi Ulucak Höyük'te gelecek kazı dönemlerinde daha erken dönemlere
ait kültür katlarını saptayabileceğimiz için umutlandırmaktadır.

2 Benzerleri için bak. Efe. 1. 1988. Demircihüyük, Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1978, Band iii, 2 (Hrsg. Von
Manfred Karfmann), Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.
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Mezarlık Alanl3

1998 yılı kazılarında elde ettiğimiz en önemli keşiflerden biri ise Ulucak Höyük'ün
150 m. güneyinde yer alan ve TT 24, 25, RR 21-23 ve SS 19 plan karelerine denk ge
len extramural tarzdaki mezarlığın bulunmasıdır (Plan: 1). Bugünkü Socotap Tütün Iş

letmesi bahçesi içinde kalan mezarlık alanı, sözü geçen fabrikanındepo inşaatı sırasın

da ortaya çıkarılmış ve bu sırada mezarlığın bir bölümü inşaat çalışmaları sırasında tah
rip olmuştur.

Bu dönem içinde yaptığımız çalışmalarda toplam 33 adet mezar ortaya çıkarılmış

olup, bunların farklı boyutlardaki kaplardan oluşan küp gömüler olduğu tespit edilmiştir
(Plan: 3). Elde edilen veriler ışığında, mezarlık alanının iki ayrı dönem içinde, Erken
Tunç çağı ve Orta Tunç Çağında gömü için kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

ETÇ Mezarlan
Erken Tunç Çağı Dönemine ait, 4 adeti TT 24-25 plan karelerinde (Mezar No. 26,

28,31-32),10 adeti RR 22-23 plan karelerinde (Mezar No. 2, 4, 6-13) olmak üzere top
lam 14 küp mezar tespit edilmiştir (Plan: 3). Bu mezarlar 30x30 m21ik bir alana dağıl

mış durumdadır. Olüler, Batı Anadolu'da bir çok ETÇ mezarında görüldüğü gibi, küpler
içine 'Hoker' pozisyonunda ve başları küplerin ağız kısmına gelecek şekilde konulmuş

tur. Küplerin ağızları taşlarla kapatılmıştır. Küp mezarlar genelolarak güneydoğu-ku

zeybatı doğruıtusundaolmalarına rağmen 6 adet mezar (Mezar No. 6-9, 11, 31) doğu

batı doğruıtusundadır. Bütün mezarların ağızları doğu ve güneydoğuya doğru açılmak

tadır.

OTÇ Mezarlan
Bu döneme ait mezarlar ETÇ mezarları üzerine yapılmış olup 60170 m21ik bir ala

na yayılmaktadır. Orta Tunç Çağı Dönemine ait olan 19 mezardan hepsi küp mezar
olup 6 adedi büyük küp (Mezar No. 21-25, 27), diğerleri ise daha küçük küp (Mezar No.
5,14-15,20,30) ve çömlek (Mezar No. 1,3,16-19,29,33) mezarlardır (Plan: 3).

Mezarlar içinde iki farklı tür gömünün yapıldığı anlaşılmıştır. Ölüler ya (inhumas
yon) herhangi bir işlem uygulanmadan 'Hoker' durumunda (Mezar No. 5, 14-15, 17, 19
25, 27, 30) küpler içine gömülmüşler ya da ceset yakıldıktan sonra (kremasyon) (Me
zar No. 1, 3, 16, 18, 29, 33) kemikleri küpler içine konulmuştur. Yüz yüze iki ölünün ko
nulduğu 23 No.lu mezar hariç, gömüler genelde bir kişiliktir. Bu dönem mezarlarında

belli bir yön tercihi yoktur. Mezarlar farklı taraflara yönlendirilmişlerdir.

Sonuç
Genelolarak Ulucak Mezarlığı'ndan elde edilen buluntulara bakacak olursak

ETÇ ve OTÇ Döneminde küp gömülerin tercih edildiği ve 'Hoker' tarzında gömü yapıl

dığı anlaşılmaktadır. ETÇ Döneminde gömülerde belli bir yön tercihi yapılırken OTÇ'de
ise belli bir yön tercihi yoktur.

ETÇ Dönemi mezarlarından elde edilen buluntuların (Çizim: 7b-c) sınırlı olmasın
dan dolayı tarihlemede bazı zorluklar bulunmaktadır. Buna rağmen, höyükten elde etti
ğimiz veriler ışığında bu mezarların Erken Tunç Çağının, ikinci evresine (ETÇ ii) tarih
Ienmesi gerekmektedir.

Orta Tunç Çağ mezarlarını tarihlememizde ise mezarlarda ele geçirilen keramik
le~ (Çi~!m: 7a), tunç bilezikler (Çizim: 7 d-f) ve özellikle kremasyon gömü geleneğini
goz onune alarak, mezarların, kremasyon uygulamasının Anadolu'da yaygın olduğu bir
dönem olan M.O. ii. binin ikinci yarısına ait olduğu sonucuna varmış bulunmaktayız.

3 Detaylı bilgi için bak. Derin Z. veT. Özkan 1999, 'Ulucak Höyük Mezarlığı', Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu
3-5 Haziran 1999 (baskıda).
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Çizim/erin Listesi

Çizim 4: Geç Roma dönemi keramik buluntuları

4a: Çizim No. 1568, ağız kenarı, hamur ve astar kiremit rengi, ince kum katkılı, çark yapımı, çok iyi pişmiş,
Kod. ADK.

4b: Çizim No. 1135, içe dönük ağız kenarlı çanak, hamur ve astar kiremit rengi, ince kum katkıli, çark
yapımı, çok iyi pişmiş, Kod. ADE.

4c: Çizim No. 1020, içe dönük ağız kenarlı çanak, hamur ve astar kiremit rengi, ince kum katkılı, çark
yapımı, çok iyi pişmiş, Kod. ADK.

4c1: Çizim No. 1220, terra sigilataya ait dip parçası, kiremit renkli hamur, deve tüyü renkli astar, kum, mika
ve taşçık katkılı, çark yapımı iyi pişmiş, Kod. AEA.

4d: Çizim No. 990, dip parçası, hamur rengi gri, dış astar siyah, kum ve saman katkılı, çark yapımı, iyi
pişmiş, Kod. ADE.

4e: Çizim No. 1187, dışa çekik ağız kenarlı çömlek, kırmızımsı kahve renkli hamur, kum katkılı, çark yapımı,

iyi pişmiş, Kod. ADZ.
4f: Çizim No. 1433, dışa çekik ağız kenarlı tabak, kiremit renkli hamur, kum katkılı, çark yapımı, iyi pişmiş,

Kod. AEU.
4g: Çizim No. 1355, dışa çekik ağız kenarlı çömlek, kiremit renkli hamur, kum ve taşçık katkılı, çark yapımı,

iyi pişmiş, Kod. AEK.

Çizim 5: Erken Tunç çağı ii dönemi keramik buluntuları

5a: Çizim No. 518, kulplu çanak parçası, kahve renkli hamur, koyu gri astarlı, kum ve taşçık katkılı, el
yapımı, orta pişmiş, Kod. ABJ.

5b: Çizim No. 394, içe dönük ağız kanarlı çanak, kahve renkli hamur, gri astarli, kum katkılı, el yapımı, orta
pişmiş, Kod. ABE.

5c: Çizim No. 398, içe dönük ağız kenarli çanak, kiremit rengi hamur, kahve rengi astar, kum ve taşçık

katkılı, el yapımı, iyi pişmiş, Kod. ABE.
5d: Çizim No. 469, içe dönük ağız kenarlı çanak, kahve rengi hamur, koyu kahve rengi astar, kum ve taşçık

katkılı, el yapımı, iyi pişmiş, Kod. ABE.
5e: Çizim No. 341, içe dönük ağız kenarlı çanak, açık kahve renkli hamur, deve tüyü renkli astar, kum

katkılı, el yapımı, orta derecede pişmiş, Kod. AAZ.
5f: Çizim No. 340, içe dönük ağız kenarli çanak, kahve renkli hamur, gri astar, kum katkılı, el yapımı, orta

pişmiş, Kod. AAZ.
5g: Çizim No. 265, içe dönük ağız kenarlı kase, gri renkli hamur, kahve renkli astar, kum ve taşçık katkılı,

el yapımı. iyi pişmiş, Kod. AAY.

Çizim 6: Erken Tunç çağı II dönemi keramik buluntuları

6a: Çizim No. 368, kulplu çömlek, koyu kahve renkli hamur, siyah astar, küçük taşçık ve kum katkılı, el
yapımı, orta pişmiş, Kod. ABC.

6b: Çizim No. 436, kulplu ağız kenarı, deve tüyü renkli hamur, açık kahve renkli astar, kum ve taşçık katkılı,

el yapımı, iyi pişmiş, Kod. ABG.
6c: Çizim No. 275, çanak ağız parçası, gri renkli hamur, kahve renkli astar, kum ve taşçık katkılı, el yapımı,

iyi pişmiş, Kod. AAV.
6d: Çizim No. 474, çanak ağız parçası, deve tüyü renkli hamur, kahve renkli astar, kum, mika ve taşçık

katkılı, el yapımı, orta pişmiş, Kod. ABG.
6e: Çizim No. 826, çanak, açık kahve renkli hamur, siyah renkli astar, kum ve taşçık katkıli, el yapımı, iyi

pişmiş, Kod. ABN.

Çizim 7: Erken Tunç çağı ii dönemi keramik buluntuları

7a: Çizim No. 844, çömlek, kahve renkli hamur, gri astar, kum ve taşçık katkıli, el yapımı, orta pişmiş, Kod.
ABN.

7b: Çizim No. 1150, çanak ağız parçası, kahve renkli hamur, koyu kahve renkli astar, kum ve taşçık katkılı,

el yapımı, iyi pişmiş, Kod. ADS.
7c: Çizim No. 942, çanak ağız parçası, kahve renkli hamur, deve tüyü renkli astar, kum ve taşçık katkılı, el

yapımı, iyi pişmiş, Kod. ACO.
7d: Çizim No. 456, çanak ağız parçası, gri renkli hamur, koyu deve tüyü renkli astar, kum katkılı, el yapımı,

kötü pişmiş, Kod. ABK.
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7e: Çizim No. 950, çanak ağız parçası, kahve renkli hamur, kahve renkli astar, kum ve saman katkılı, el
yapımı, iyi pişmiş, Kod. ACV.

7f: Çizim No. 828, kase, kahve renkli hamur, kahve renkli astar, kum ve taşçık katkılı, el yapımı, iyi pişmiş,
Kod. ABN.

7g: Çizim No. 405, çanak ağız parçası, koyu gri renkli hamur, kiremit renkli astar, kum, saman ve taşçık
katkılı, el yapımı, iyi pişmiş, Kod. ABE.

Çizim 8: Erken Tunç çağı ii dönemi küçük buluntuları

8a: Çizim No. 39, pişmiş toprak sapan taşı, Kod. ABE.
8b: Çizim No. 40, pişmiş toprak sapan taşı, Kod. ABJ.
8e: Çizim No. 41, pişmiş toprak sapan taşı, Kod. ABJ.
8d: Çizim No. 71, pişrniş toprak ağırşak, Kod. AEK.
8e: Çizim No. 19, pişmiş toprak tekerlek, Kod. ADP.
8f: Çizim No. 20, pişmiş toprak tekerlek, Kod. APP.
8g: Çizim No. 18, pişmiş toprak kapakçık, Kod. ADI.
8h: Çizim No. 197, pişmiş toprak figürin, Kod. AJZ.

Çizim 9: Erken Tunç çağı ii dönemi küçük buluntuları

9a: Çizim No. 31, çakmak taşı kesici alet, Kod. AAZ.
9b: Çizim No. 23, çakmak taşı kesici alet, Kod. AAZ.
9c: Çizim No. 27, çakmak taşı kesici alet, Kod. ABD.
9d: Çizim No. 32, çakmak taşı kesici alet, Kod. AAY.
ge: Çizim No. 24, çakmak taşı kesici alet, Kod. ABG.
9f: Çizim No. 31, çakmak taşı kesici alet, Kod. AAY.

9g: Çizim No. 42, taş balta, Kod. ABR.
9h: Çizim No. 43, taş balta, Kod. ABC.
9i: Çizim No. 51, riton, Geç Roma Dönemi, Kod. ADN.

Çizim 10: Mezarlık buluntutan
10a: Çizim No. 2666, basit ağız kenarlı kase, kiremit rengi hamur, katkısız, çark yapımı, iyi pişmiş, Kod. ANU.

24 No.lu mezarda bulundu.
10b: Çizim No. 2668, yonca ağızlı testicik, deve tüyü renkli hamur, kum ve küçük taş katkılı, el yapımı, orta

pişmiş, Kod. AOA. 28 No.lu mezarda bulundu.
10c: Çizim No. 2667, yonca ağızlı testicik, kiremit renkli hamur ve astarlı, kum ve küçük taş katkılı, el yapımı,

iyi pişmiş, Kod. AOA. 28 No.lu mezarda bulundu.
10d: Çizim No. 198, tunç bilezik, Kod. AM!. 22 No.lu mezarda bulundu.
10e: Çizim No. 199, tunç bilezik, Kod. AM!. 22 No.lu mezarda bulundu.
10f: Çizim No. 203, pişmiş toprak ağırşak, Kod. AKM. 8 No.lu mezarda bulundu.
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1998 YILI HARMANÖREN (GÖNDÜRLE HÖYÜK)
MEZARlıK KAZISI

Mehmet ÖZSAiT*

Isparta'nın 27 km. kuzeydoğusunda yer alan Göndürle Höyük mezarlığındaki
1998 yılı kazılarımıza Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel MQdürlüğü'[lün izniyle,
Isparta Müzesi Müdürlüğü adına, bilimsel başkanlığımız altında, Istanbul Universitesi
Rektörlüğü Araştırma Fonu'nun mali desteği ve sınırlı olarak I.U. Edebiyat Fakültesi De
kanlığı'nm katkıları ile devam edllmiştir",

Alan yöneticiliğini Arkeolog Nesrin Özsait'in yaptığı kazıya, l.Ü. Edebiyat Fakül
tesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Araş. Gör. Hamdi Şahin, Yüksek Lisans öğren

cilerimizden Ayla Yüksel, Petek Aytaç, Zeynep Gürhan, Arkeolog Ozgür Kahraman, Ar
keolog Çağlar Sarıca, Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Gönül Apçaalı, Nevin Yelyen,
Deniz Köseoğullan, Sanat Tarihi Bölümü'nden Deniz Uzunömer, Ayten Parlak, Ebru
Gürsoy; I.U. Edebiyat Fakültesi Taşmabilir Kültür Varlıklarını Onarım.. ve Koruma Bölü
mü'nden Mimar-Restoratör H. lşıl Ozsait Kocabaş, Konya Selçuk Universitesi, Eski
çağ Tarihi Anabilim Dalından Araş. Gör. Ozdemir Koçak, ..Sakarya Universitesi Tarih Bö
lümü'nden Araş. Gör. Adern IŞık, Tıbbi Biolog Bilge Ş. Ozsait ve Isparta Müze Müdür
lüğü'nü temsilen Arkeolog ılhan Cüceren katrlrruşlardtr''.

1998 yılı kazı sezonunda tek açmada çalışıldı. 5 x 5 m. boyutlarında başlanan N
açması, açılan ceple batıya doğru genişletildi. Ayrıca, M açması içinde, açma kuzeyba
tı köşesinde, 2 x 2 m. boyutlarında ve 3 m. derinliğinde, bir derinlik sondajı yapıldı.

Bu yıl, önceki yılların aksine, tek tip küp mezara rastlandı. Açığa çıkartılan on bir
küp mezarın da ağız açıklıkları düz bir taşla örtülerek, kapak taşının arkası, küpün üstü
ve etrafı, toplama iri tarla taşlarıyla korunmaya alınmıştır. Gömülerden bir tanesi hariç",
tümü doğu-batı doğruıtusunda, ağız açıklıkları hafif sapmalarla doğuya yönelik, N 3 ise,
hemen hemen kuzey-güney doğrultusunda ve ağız açıklığı güneydoğuya bakmaktadır.

Açmanın güneydoğusunda, küpün şekli ve gömü durumu belirlenemeyen, fakat
yoğun taş ve keramik kırıklarından dolayı 13 olarak numaralandırdığımız gömü veya
küpten başka, küplerin tümü el değmemiş, fakat doğanın tahribine uğramış, ezik ve kı
rık ele geçti.

Prof. Dr. Mehmet ÖZSAiT, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 34459 istan
buırrÜRKiYE

1085/010598 sayılı projemizi destekleyerek bize huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan Lü. Rektörlüğü Araştırma Fonu
Yürütücü Sekreterliği'ne ve Lü. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalışmaları

mızın yürütülmesinde değerli yardımlarını aldığımız Yük. inşaat Mühendisi Sayın Şevket Demirel'e, Isparta Valiliği'ne,

Atabey Kaymakamı Sayın Hikmet Aydın'a, Atabey Belediye Başkanı Sayın izzet Kutlu'ya, Harmanören eşrafından Ta
lat Tosun'a candan teşekkür ederim.

2 Özverili ve uyumlu çalışan tüm ekip üyelerine ve Sayın llhan Cüceren'e yürekten teşekkür ederim.
3 Kazıda ele geçen kemik parçaları Genel Müdürlüğümüzün görüşleri de alınarak, incelenmek üzere A.Ü. Dil ve Tarih

Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Berna Alpagut'a gönderilmiş

tir. Gelen bilgiler doğrultusunda kesin sonuçlar yayınlanacaktır. Bu konuda yardımcı olan Sayın Alpagut'a ve Sayın Dr.
Insaf Gençtürk'e candan teşekkür ederim.
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Mezar N 1'in (Resim: 1) ünik bir yapısı var. iç içe geçen iki küçük küpten olu
şan ana mezar küpü doğrudan doğruya toprağın üzerine konmamış, orta boy bir kü
pün alt yarı parçası üzerine yerleştirilmiş, eğimi, ağız altına üst üste konan birkaç düz
toplama taşla verilmiş. Mezar küpünün ağız açıklığı düz bir taşla örtüldükten sonra, tüm
küpün üstü ve çevresi, küp parçaları ve toplama taşlarla örtülmüş.

Mezar N 2 (Resim: 2): N 1 ile hemen hemen aynı seviyede ve eğimi yok dene
cek kadar az. Kulpsuz ve tutamaksız, kırmızı açkılı, düz dipli bu mezar küpü de bulun
tu ve gömü vermedi.

Mezar N 3 (Resim: 2): Ağız açıklığı en fazla güneye yönelik olan N 6 gibi hilal
tutarnaklı, düz dipli olan bu küçük küp de buluntu vermedi.

Mezar N 4 (Resim: 2, 3): Dışa dönük dudaklı, dibe doğru daralan gövdeli, dört
simetrik dikey kulplu, düz dipli büyük bir küp. Omuz ve gövdede birkaç sıra halinde dü
zensiz parmak baskı bezeme var. Hafif güneydoğuya yönelen ağız açıklığı, çok büyük
dairesel doğal bir taşla örtülmüş. Kapak taşının arkası ve küpün gövdesi iri toplama taş

larla ve küp kırıklarıyla örtülmüş. Boynu üstünde sağ ve sol tarafta, iki gaga ağızlı testi
çok sıkı bir şekilde koruma taşları arasına yerleştirilmiş. Soldakinin (Kazı Env. No. 1)
gagası zamanında düzeltilmiş, kırmızı astarlı, açkılı, yuvarlak gövdeli, düz dipli, burma
kulplu, boynundan aşağı doğru iç içe genişleyerek inen diyagonal yivlerle süslenmiş

testi. Ağız açıklığı yukarı gelecek şekilde dik yerleştirilmiş. Sağdaki ikinci gaga ağızlı

testi (Kazı Env. No. 2) ağız açıklığı güneye yönelik, yatay yerleştirilmiş olup grim
si- siyah astarlıdır (Resim: 4). En fazla ve çeşitli buluntu elde ettiğimiz bu büyük mezar
küpü, Harmanören kazılarında ilk defa görülen yeni üç tip gömü hediyesi vermiştir. Bun
lar, bir depas amphikypellon (Kazı Env. No. 7) ile matara biçimli bir kap (Kazı Env. No.
6) ve kireç taşından, küçüklü büyüklü, beş yassı disk idallerdir (Kazı Env. No. 10-15).
Ayrıca, konik başlı bir "toggle-pin" (Kazı Env. No. 9), çivi başlı bir iğne (Kazı Env. No.
8) ve baş kısmı kırık (Buluntu No. 16) bir tane olmak üzere, üç tunç iğne bulunmuştur

(Resim: 8).
Oepas amphikypellon4 Harmanören N 4 depası, dışa dönük ağızlı, ağızdan dibe

doğru çok hafif bir "S" yaparak daralan, düz dipli (1 cm.) depasın kolları boyun altın

dan başlayarak düz bir meyille dibin biraz yukarısından gövdeyle birleşmektedir. Kulp
ların 2 cm . üstünden başlayan, 1 cm. genişliğindeki yedi yiv, iki tanesi kulplar arasın

da olmak üzere, yarı gövdesine kadar paralel inmektedir (Resim: 5). Krem hamur üze
rine kırmızımsı kahverengi astarlıolup astar, geniş ağzın iç kenarında 0.6 cm. eninde
bir bant şeklinde dönmektedir. Çok iyi açkılanmış Harmanören N 4 depasını Troia ii 9 
h'da ve Troia III'te bulunan depas ve depas parçalarıyla karşrlaştrrabtltriz>. Uşak Mü
zesi'ne satın alma yoluyla gelen, buluntu yeri belli olmayan iki depass ile Aphrodisias
depası/ form olarak bu gruba girer. Sadberk Hanım Müzesi'nde, Hüseyin Kocabaş kol
leksiyonundan gelme Pisidia tipi bir depas form bakımından bizimkine benzer, fakat bi
raz daha hacimlidire. Eskişehir bölgesinde Bozüyük'te, gövdesi paralel yivli Pisidia
tipi depaslar bulunmuşturv.Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan Karaoğ

lan depası (K.940 348, 117 35 Env.) Harmanören N 4 depasına boyutları bakımından

en fazla benzeyendir.

4 Arkeoloji literatüründe "depas amphikypellon" olarak tanınan bu iki kulplu bardak, Anadolu'da Troia'dan Çukurova is
lahiye bölgesine kadar görülmektedir. Geniş bilgi için bkz. P. Z. Spanos, "Untersuchungen über den bei Homer 'de
pas amphikypellon' genanten GeBastypus" Istbuler Mitteilungen, beiheft 6, Tübingen 1972; W. Orthmann, Die Kera
mik der Frühen Bronzezeit aus /nneranatolien, Berlin 1963.; U.B. Alkım, "islahiye Bölgesi Araştırmaları ve Gedikli (Ka
rahöyük Kazısı)", TAD XiV /1-2,1965, s. 79-86; Anatolie I, Geneve, 1968, s. 93,99,115,119,126,128, Resim: 40,
55.

5 CW. Blegen, Tray 11/2, Cincinnati 1951, PI. 67; M.Kolimann, "Ausgrabungen 1990 und 1991", Studia Troica 2, s.22,
Abb.20.

6 H.Hüryllmaz, "Uşak Arkeoloji Müzesi'nden Bir Grup Depas Amphikypellon", i.M. Akyurt-B. Devam Am Kitabı, istan
bul, 1995, s.178, Şek. 1, Lev. 7 c.

7 K.T. Erim, "Aphrodisias Results of the 1967 Campaign" TAD XVI / 1,1967, s. 71, PI. 73.
8 Ç. Anlağan, "Sadberk Hanım Müzesi'nde Bulunan Bir Grup Eski Tunç Çağı Eseri", Türk Tarih Kongresi X / 1, 1990,

s. 69, Resim: 31.
9 T. Efe, Demimhüyük III, 2-Die Keramik 2, Mainz, 1988, Tat. 64, 1 ve 6.
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Matara biçimli kap10: Ağız kenarı hafif dışa dönük, kesik gaga ağızlı, ince uzun
boyunlu, mercimek gövdeli, dudak dibinden omuza inen tek burma kulplu, grimsi siyah
astarhdır (Resim: 6). Yakın benzeri Yortan grubu içinde qörulmektedlr!t. Yortan kabının

gövdesi düzdür. Harmanören N 4 kabının gövdesinde tek merkezden başlayarak he
men hemen eşit aralıklarla yayılan spiral yiv bezeme vardır. Bunu, spiral yivleri farklı

da olsa, Eskişehir bölgesinden iki testiyle karşılaştrrabilirizte.

ldeller (Resim: 7): Geometrik stilize edilmiş yarım daire gövdeli, kolları olmayan
uzun bir boyun üzerinde disk kafalı bu tip idoller, Anadolu'da, özellikle Güneybatı Ana
dolu ve Batı Anadolu'da IT 2 başlarından beri görülür. Harmanören idollerinin benzer
lerine Troia III ve IV'te13, Kusuraı-, Beycesultan 15, Aphrodislas!", Sernayük"? ve Kül
lüoba'dats görülmektedir.

N 4'te, kemiklerindurumundan üç birey gözlenebilmektedir. ilk gömünün biri
çok daha genç olan iki bireyi içerdiği, daha sonra bunların küpün dibine itelenerek şim

di görülen üçüncü bireyin yerleştirildiği görülür (Resim: 8). Bu sonuncusu, baş, küpün
ağız tarafında olmak üzere hafif kuzeye dönük, yarı hacker durumunda yerleştirilmiş.

Kollar karın üzerinde kıvrılmış. Kemiklerin çok kırık olmasına karşın, tüm iskelet in situ
ve parçaları hemen hemen tam izlenebilmekte. Uçüncü bireyin altında, evvelki gömü
nün kemikleri küpün dibine doğru çoğalarak dağınık bir şekilde görülmekte. Cranium
dağılmış, fakat parçalar tamam. Küpün orta sol yanında dağılmamış torax ile bu kesim
de görülen cranium parçaları ve dişler, ilk gömünün ikinci bireyine ait olsa gerek.

Hediyelerin buluntu durumuna gelince; küpün omzuna dayanmış şekilde, küp
gövdesi boyunca, cranium hizasında depas, hemen yanında kesik gaga ağızlı, matara
biçimli kap (Resim: 9), biri mataranın hemen altında, diğeri küpün karnında, üçüncü bi
reyin kalça hizasında idoller bulundu. ldeller burada görülen ikinci bireyin vertebra
ve kostaları kaldırıldıktan sonra bulundular. Iğnelerden biri, ideller ile birlikte, bu gö
müye ait olabilir. Çivi başlı iğne üçüncü bireyin çenesi altmda. konik başlı "toggle-pin"
ilk bireyin calvare'sinin sağ tarafında, dik olarak; üçüncü kırık iğne ise, calvare'nin al
tında ele geçti.

N 4 kapak taşı önünde iri küp gövdeleri ve tarla taşlarıyla oluşturulan destek kit
lesinin açma güney duvarı tarafında, gaga ağızlı, büyük memecikli, uzun dik boynu
üzeri yatay paralel yiv bezemeli bir testi (Kazı Env. No. 5) bulundu (Resim: 10).

N 5 kapak taşının arkasındaki iri toplama destek taşları altında, N 4'ün sol om
zu hizasında, biri çok ezik gaga ağızlı iki testi (Kazı Env. No. 3, Kazı BuL. No. 4) bu
lundu (Resim: 3). Dışa dönük dudaklı, dar boyunlu, geniş omuzlu, aşağı doğru dara
lan beyzi gövdeli, düz dipli, yaprak şekilli tutamakları olan N 5'in içinden çok iri taşlar
çıktı. Niteliği belirlenemeyen uzun kemik parçaları ve gaga ucu zamanında kırılmış kır
mızı astarlı bir testicik (Kazı Env. No. 17) ele geçirildi.

Mezar 6 (Resim: 1) ağız seviyesi N 1'in altında kalmakta, fakat dibi daha de-
rinde ve çok daha dik yerleştirilmiş. Düz ağızlı, yumurta gövdeli, düz dipli, geniş hilal tu
tamaklı, orta boy bu küp de bulurıtu vermedi.

Açmanın N kuzey duvarının batı köşesi önünde, açma duvarı içinde görülen taş

ve keramik parçaları ve M açmasındaki küplerin doğrultusu bize burada da bir gömü
nün olabileceği işaretini verdi. Burada kuzey duvarı önünde açtığımız bir ceple N 12
ve N 8 açığa çıktı (Resim: 11). Mezar N 12, N 8'in üzerinde, çıkma yumru tutarnaklı.

10 Matara biçimli kaplar M.Ö. iii. Bin, M.Ö. ii ve M.Ö. i. Binde Anadolu'da Troia'dan Çukurova bölgesine kadar görülür-
ler, Geniş bilgi için bkz. Ö.Bilgi, M.Ö. II. Binyılda Anadolu'da Bulunmuş Olan Matara Biçimli Kaplar, istanbul 1982.

11 T. Kamil, Yortan Cemetery in the Early Bronze Age of Western Anatolia, Oxlord 1982, s. 109, 282 a. b.
12 T. Ele, Aym Eser, Tat. 65, 1-2.
13 C.w. Blegen, Aym Eser, PI. 41, 48, 56 nr. 33-270.
14 W. Lamb, "Excavations at Kusura Near Alyonkarahisar", Archaeologia 86, 1937, s. 29, lig. 11,5; -87, 1938, LX, 11.
15 S.L1oyd-J.Mellaarl, Beycesultan I, London 1962, TL. XXXII,4.
16 M. Joukowsky, Prehistoric Aphrodisias II, Louvain, 1986, s. 595,38; 599,4; 600, 6.
17 M. J. Mellink, "Excavaitions atKarataş-Semayük in Lyc, 1963", AJA 68, 1964, P1.82, 24-25; "Excavalions at Sema

yük", AJA 71,1967,s.54, PI.77,14-15.
18 T. Efe," Küllüoba 1997 Yılı Kazısı", KSTXX/1, 1999, s. 174, çizim: 4.
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düz ağızlı, silindirik gövdeli, düz dipli orta boy bir küp. Eğimi yok denecek kadar az.
Çok ezik durumda ele geçti. Parçalar kaldırılırken dağılıyordu. Buluntu yok.

Mezar N 8 (Resim: 11), N 4 ile aynı formda ve açmanın ikinci büyük küpü, 45
dereceyi aşan bir meyille yerleştirilmiş. Hafif dışa dönük, düz-kalın dudaklı, simetrik
dört dikey kulplu, düz dipli, omuzu ve gövdesi düzensiz parmak baskı bezekli. Gömü
çok dağılmış ve kanşmış. Cranium ve maxilla parçalarına göre, birden fazla, iki ya da
üç bireyolsa gerek. Insan kemiklerinin yanı sıra, kemiriciye ait olduğunu düşündüğü

müz hayvan kemiklerine de rastlandı. Pişmiş topraktan bir ağırşak, kemik yığınları ara
sında bulundu (Kazı Env. No. 11).

Mezar 9 (Resim: 2): N 4 ile birlikte ve N 4'ün sağ yanında, geniş ağızlı, dibe
doğru daralan geniş gövdeli, düz dipli, simetrik dört dikey kulplu, orta boy bir küp. Gö
mü yok. Küpün dibinde, ağız açıklıkları yukarı bakan, yan yana, kuş gözlü, iki gaga
ağızlı testi ile sap delikli taş balta bize N s'un bir anı küpü ya da N 4'ün hediye küpü
olabileceği fikrini vermektedir (Resim: 12)

Mezar N 10-11 (Resim: 13): Çıkma yumru tutarnaklı, düz ağızlı, düz dipli. Bu
luntu vermeyen bu küpler, bebek gömüsü ya da anı küpleri olabilirler.

Sonuç olarak, bu yılki buluntular, çeşitliliğinin yanı sıra, bize kesin tarihlerne 019-
nağ i sağlamaları bakımından çok önemlidir. Matara biçimli kap ve depas IT 2 sonu IT
3 başlarına tarlhlenebilir. N 5 kapak taşı önünde bulunan iki gaga ağızlı testiyi, hamur
ve astar bakımından IT 3 başlarına koyabiliriz. Ayrıca, N 4 kapak taşı dış yanında bu
lunan gaga ağızlı testi, gerek gaga ve gerekse form bakımından IT 3 sonlarını vermek
tedir. Bu da bize, ayrıca, N 4'te depas ve matara biçimli kabın da ilk gömüye ait ola
bileceği ve üçüncü birey yerleştirilirken bunların yerlerinde bırakıldığı fikrini vermekte
dir.

374



Plan 1: Harmanören-Göndürle Höyük ve mezarlık alanı
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Resim: 1
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iKizTEPE KAZISI 1998 DÖNEMi SONUÇLARI

Önder BiLGi*

istanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı adına yürütülmekte olan Samsun ikizte
pe kazı çalışmaları, 1998 döneminde 10 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 41
gün süre ile gerçekleştirildi.

1998 dönemi çalışmalarına kazı heyeti üyesi olarak Araştırma Görevlisi Şevket
Oönmez, Arkeolog Güneş Tabanoğlu, Arkeoloq-Desinatör Burhan Gülkan, Restoratör
ler Nergis Iper ve Gülbin Söğütlüoğlu ile Istanbul Universitesi stajyer lisans öğrencileri

Esra Ceylan, Ali Bingöl, Begüm Saltık, Oerya Tanış, Ayşe Onder, Murat Türkteki, De
met Türkmen, Işı i Kayı, Pınar Bayar ve Umut Turunçoğlu katıldı. Bakanlık uzmanı ola
rak Samsun Müzesi araştırmacılarından Şükran Atalar kazıda görevaldı.

1998 Dönemi kazıları da 1993 yılında ilk defa kazılmaya başlanan Tepe 111'te ge
liştiriidi. "L" Açması'nın D 7-11/114 plankarelerini kapsayan 125 m21ik bir alanında (bkz.
Topografik Plan) geliştirilen kazılar sonucunda 1993-1997 dönemlerinde ortaya çıkarıl

mış bulunan 11 mimarı tabakadan sadece 9, 10 ve 11. mimarı tabakaların devamı ta
kip edildi. Ayrıca, D 10-11/114 plankarelerini kapsayan 50 m21ik bir alanda daha da de
rinleşilerek 8 yeni mimarı tabakanın, yani 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. mimarı ta
bakaların varlıklarıortaya çıkartıldı.

Kazı çalışmalarının başlangıcındaki temizlik çalışmaları sırasında pişmiş toprak 2
ağırşak ile 1 tezgah ağırlığı ele geçirildi.

D 7/114 ile 08/114 plankarelerini kapsayan 50 m2lik bir alanda 7.60 ile 7.45 m.
yükseklikler arasında yer aldığı görülen 9. mimarı tabakada mimarı kalıntıolarak sade
ce kil tabanlar ortaya çıkarıldı (bkz. Plan).

D 7/1 14 (b.3550) ve D 8/1 14 (b.3551) plankarelerinde ortaya çıkarılan kil taba
nın, sınırları tam olarak belirlenemeyen bir yapının avlusunu oluşturduğu görüldü. Bu
avlu üzerinde dağınık durumda ele geçirilen 5 adet orta büyüklükteki taşın işlenmemiş

çaytaşları olduğu gözlendi. Bunlardan 3 adedi 07/1 14 (b.3550), 2 adedi ise D 8/1 14
(b.3551) plankaresinde ortaya çıktı (Resim: 1),

9. mimarı tabakada küçük buluntu olarak pişmiş toprak 1 tezgah ağırlığı, taş 1
nesne ve kemik 1 ağırşak ele geçirildi.

9. mimarı tabaka çanak-çömleğinde kaba ve özensiz ile ince ve kaliteli olmak
üzere 2 ana grup saptandı. Kaba ve özensiz olanların iri bitki, iri ve orta mineral katkılı

hamurlarının koyugri, gri ve koyu bej renkli oldukları gözlendi. Çoğunlukla hamurunun
renginde astarlı olan bu kapların bir kısmının fırınlamadan dolayı siyah yüzeyli oldukla
rı görüldü. Bu grup içe dönük veya dışa açılan ağızlı ya da yatay tutarnaklı, bazen me
mecikli çanaklar ile düz yükselen ya da içe kapanan,ağız kenarı seviyesinde yatay tu
tamaklı çömlekler ile iç yüzeyi bej, dış yüzeyi siyah renkli meyveliklerden oluşur.

ince ve kaliteli olangrubun ince bitki ve mineral katkılı hamurlarının koyu gri, gri
ve koyu bej renkli oldukları gözlendi. Bir kısmı hamurunun renginde astarlı olan bu kap-

Prot.Dr.Önder BiLGi, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, istanbuırrÜRKiYE
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ların çoğunluğu fırınlamadan dolayı siyah yüzeyli olup genellikle iyi açkılıdır. içe dönük
ağızlı yuvarlak veya omurgalı çanaklar ile düz yükselen veya içe kapanan ağızlı ve ağız

seviyesinde yatay kulpu olan çömleklerin oluşturduğu bu kaplarda bezeme olarak silin
ti ve kazı bezek teknikleri görüldü.

D 7/114 ile D 8/114 plankarelerini kapsayan 50 m21ik bir alanda 7.45 ile 7.30 m.
yükseklikler arasında yer aldığı gözlenen 10. mimarı tabakada kil bir taban dışında her
hangi bir mimarı kalıntıortaya çıkmadı.

07/1 14 ile 08/1 14 plankarelerini kaplayan ve b.3552 ile b.3553 olarak kodla
nan geniş kil tabanın yer yer yangın geçirmiş bulunduğu görüldü.

10. mimarı tabakada küçük buluntu olarak pişmiş toprak 3 tezgah ağırlığı, taş 1
nesne, kemik 1 delici ve kavkıdan 1 pandantif ele geçirildi.

10. mimarı tabaka çanak-çömleğinde de kaba ve özensiz ile ince ve kaliteli ol
mak üzere 2 ana grup saptandı. Kaba ve özensiz olanların iri bitki, iri ve orta mineral
katkılı hamurları koyu gri, gri, açık bej ve koyu bej renkli oldukları gözlendi. Çoğunlukla

hamurunun renginde astarlı olan bu kapların bir kısmının fırınlamadan dolayı siyah yü
zeyli oldukları görüldü. Bu grup içe kapanan ağızlı veya ağız kenarı seviyesinde yatay
tutarnaklı derin çanaklar ile tutamağı tarak gibi dişli bir alet ile düzeltilmiş veya dikey şe

rit kulplu iri çömleklerden oluşur.

ince ve kaliteli olanların ince bitki ve mineral katkılı hamurları koyu gri, gri ve ko
yu bej renkli oldukları gözlendi. Bir kısmı hamurunun renginde astarlı olan bu kaplarm
çoğunluğu fırınlamadan dolayı iç yüzeyleri siyah yüzeyli olup genellikle iyi açkılıdır. Içe
dönük veya düz yükselen ağızlı iç yüzeyleri koyu bej dış yüzeyleri siyah olan ve içe ka
panan ağızlı ve memecikli çanaklar ile dikey veya yatay kulplu çömleklerin oluşturduğu

bu grupta bezeme olarak silinti ve kazı bezek teknikleri görüldü.
07/1 14, 08/1 14 ve D 9/1 14 plankarelerini kapsayan 75 m2lik bir alanda 7.30

ile 6.80 m. yükseklikler arasında yer aldığı görülen 11. mimarı tabakada ahşap bir ya
pıya ait kalıntılar ile bu yapının avlusu olduğu düşünülen bir taban ortaya çıkarıldı (bkz.
Plan).

08-9/114 plankareleri içinde ortaya çıkan ve bir bölümü açmanın kazılmamış ku
zey kesiminde kalan, kareye yakın dikdörtgen planlı yapının mevcut boyutu 6.65 x 5.25
m. dir (Resim: 2). b.3557 olarak kodlanan bu yapının temelini oluşturduğu anlaşılan

ağaç kasnağa ait yatay hatıl boşlukları ortalama 0.20 m. genişliğindedir. Ağaç kasna
ğın toprakla ilişkisini kesip, nemden korunması amacıyla altına işlenmemiş taşlar yer
leştirildiği güneybatıdaki hatıl boşluğunda 1 ve güneydoğudaki hatıl boşluğunda 3 adet
in situ taşlardan anlaşıldı. Kazılan bölüm içinde girişi saptanamayan ve yer yer bozul
muş olmasına rağmen tüm tabanın özenle yapılmış kil sıva ile kaplı olduğu görülen ya
pının güneybatı kenarında 4.05 x 1.60 m. boyutundaki bir kesiminin yaklaşık 0.20-0.25
m. yükseltilmiş olduğu gözlendi. Yapının kuzeydoğusunda, bir bölümü açmanın kazıI

mamış kuzey kesiminde kalan, tabandan mevcut yüksekliği 0.25 m., genişliği 0.75 m.
ve uzunluğu 2.00 m. olan yuvarlatılmış kenarlı ve düzgün sıvalı kil bir platform saptan
dı. Bu platormun güneyinin de yapının güneybatı kenarı gibi yaklaşık olarak 0.15-0.20
m. yükseltilmiş olduğu gözlendi. Yapı içinde in situ pişmiş toprak 1 çanak, 1 fırça sapı,

3 tezgah ağırlığı, taş 1 nesne ve tunç 1 yüzük ele geçirildi.
07/114 (b.3554) plankaresinde ortaya çıkan ve yapının batısında yer alan kil ta

banın avlu olduğu düşünüldü. Avlu üzerinde dağınık durumda ortaya çıkan 5 adet orta
büyüklükteki taştan üçünün öğütme, diğer ikisinin ise işlenmemiş iri çaytaşları olduğu

gözlendi (Resim: 2).
11. mimarı tabakada pişmiş toprak 1 bardak ile 1 minyatür kap bulundu. Küçük

buluntu olarak pişmiş toprak 1 sapan tanesi, 1 ağırşak, 4 tezgah ağırlığı ile taş 1 sapan
tanesi ele geçti.

11. mimarı tabaka çanak-çömleğinde üst yapı katlarında olduğu gibi, kaba ve
özensiz ile ince ve kaliteli olmak üzere 2 ana grupsa pişmiş topraktandi. Kaba ve özen
siz olanların iri bitki, iri ve orta mineral katkılı hamurları koyu gri, gri ve koyu bej renkli
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oldukları gözlendi. Çoğunlukla hamurunun renginde astarlı olan bu kapların bir kısmı

nın fırınlamadan dolayı siyah yüzeyı i oldukları görüldü. Bu grup içe dönük veya içe ka
panan, bazen ağız seviyesinde yatay tutamağı bulunan derin çanaklar ile dışa dönük
ağızlı ve dikey kulplu çömlekler ile iç yüzeyi bej, dış yüzeyi siyah renkli meyveliklerden
oluşur.

ince ve kaliteli olanların ince bitki ve mineral katkılı hamurlarının koyu gri ve gri,
az olarak da koyu bej renkli oldukları gözlendi. Bir kısmı hamurunun renginde astarlı

olan bu kapların çoğunluğu fırınlamadan dolayı siyah yüzeyı i olup genellikle iyi açkılıdır.
Içe dönük veya dışa açılan ağızlı memecikli çanaklar ile düz yükselen veya içe kapa
nan ağızlı ve dikey kulplu çömleklerin oluşturduğu bu grup pişmiş toprakta bezeme ola
rak yanlızca silinti bezek tekniği görüldü.

Sadece D 10/114 ile D 11/114 plankarelerini kapsayan 50 m2lik bir alanda daha
da derinleşildiğinde 6.80 ile 6.50 m. yükseklikler arasında 12. mimarı tabaka ortaya Çı
karıldı. Bu tabakada mimarı kalıntıolarak yanlızca kil bir taban görüldü.

D 10/1 14 (b.3558) ve D 11/1 14 (b.3559) plankarelerini kapsayan yangın geçir
miş kil tabanın, kalıntıları belirlenemeyen bir yapının avlusunu oluşturduğu düşünüldü.

12. mimarı tabakada pişmiş toprak 4 çanak ve 4 bardak ele geçti. Küçük bulun
tu olarak pişmiş toprak 1 pota, 1 sapan tanesi, 1 nesne, 2 ağırşak ile 6 tezgah ağırlığı,

taş 5 nesne, çakmaktaşı 2 kesici, kemik 5 delici ve boynuz 1 balta ile 1 çekiç ele geçti.
12. mimarı tabaka çanak-çömleğinde kaba ve özensiz ile ince ve kaliteli olmak

üzere 2 ana grup saptandı. Kaba ve özensiz olanların iri bitki, iri ve orta mineral katkılı

hamurları koyu gri, gri ve koyu bej renkli oldukları gözlendi. Ayrıca yalnızca bu mimarı

tabakada görülen kahverengi hamurlu ve yüzeyli bir çanak parçası dikkat çekicidir. Ço
ğunlukla hamurunun renginde astarlı olan kaba ve özensiz grubun bir kısmının fırınla

madan dolayı siyah yüzeyli oldukları görüldü. Bu grup dışa açılan veya düz yükselen
ağız seviyesinde yatay tutarnaklı veya memecikli çanaklar ile dışa dönük ağızlı iri çöm
lekler ile iç yüzeyi bej, dış yüzeyi siyah renkli meyveliklerden oluşur.

ince ve kaliteli olanların ince bitki ve mineral katkılı hamurları çoğunlukla koyu gri
ve gri az olarak da koyu bej renkli oldukları gözlendi. Bir kısmı hamurunun renginde as
tarlıolan bu kapların çoğunluğu fırınlamadan dolayı siyah yüzeyı i olup genellikle iyi aç
kılıdır. Bu grup düz yükselen veya dışa dönük ya da dışa açılan ağızlı çanaklar ile düz
yükselen ağızlı veya içe kapanan, ağız kenarı dışı dikey kulplu çömleklerden oluşur. Bu
dönem kazılarında en erken bezemenin saptandığı 12. mimarı tabakada bezeme ola
rak silinti ve kabartma halat bezeme tekniği görüldü.

D 10/114 ile D 11/114 plankarelerini kapsayan 50 m2lik aynı alanda daha da de
rinleşildiğinde, 6.50 ile 6.10 m. yükseklikler arasında yer aldığı görülen 13. mimarı ta
bakada kalıntıolarak bir fırın ile yangın geçirmiş kil bir taban saptandı (bkz. Plan).

14. mimarı tabaka fırın kalıntısının üzerine inşa edilmiş olduğu gözlenen, D 10
11/1 14 plankarelerinin kesiştiği alanda yer alan ve b.3564 olarak kodlanan köşeleri yu
varlatılmış dikdörtgen planlı fırın 0.90 x 0.75 m. boyutundadır. Fırının 0.35 m. genişliğin
deki ağzı kuzeybatıya bakmaktadır. Büyük bir tahribata uğramış olduğu gözlenen ve
yanlızca kuzey ile doğu duvarının çok az bir kısmı mevcut olan fırının duvar kalınlığı 0.10
m.dir. Fırının doğusunda yer alan ve fırından koparak kuzeye doğru çökmüş olduğu

gözlenen 1.25 m. uzunluğunda, 0.75 m. genişliğinde ve 0.20 m. yüksekliğindeki kil
konstrüksiyonun fırının işliği olduğu düşünüldü (Resim: 3). D 10/114 (b.3561) ile D 11/1
14 (b.3563) plankarelerinde ise bu fırınla ilişkili yangın geçirmiş kil tabanlar saptandı.

Bu fırın yapısal açıdan ayrıntılı bir biçimde incelendiğinde, inşa edildiği zeminin
öncelikle kil ile yükseltildiği, sonra birbirine bitişik durumda çapları 0.10-0.12 m. olan ve
sayıları 10'u bulan ahşap hatıllarla kuzey-güney yönde döşenerek sağlamlaştırılmış ol
duğu, daha sonra da bu ağaç döşemenin üzerine 0.20 m. kalınlığında kilden bir sıva
yapılmış bulunduğu gözlendi. Kil ve ahşap konstrüksiyonla oluşturulmuş bu yükseltinin
yüzeyinin düzgün bir hale getirilmesi için 0.03 m. kalınlığındaki son sıvasının altına ça
kıltaşlanndan dolgu yapılmış olduğu görüldü.

383



13. mimarı tabakada pişmiş toprak 1 çanak ile 2 minyatür kap bulundu. Küçük
buluntu olarak pişmiş toprak 1 tezgah tarağı sapı, 1 ağırşak ve 11 tezgah ağırlığı, taş 1
kazıyıcı, 2 ezgitaşı ve 1 nesne, çakmaktaşı 1 kesici, kemik 1 delici ve boynuz 1 alet ele
geçti.

13. mimarı tabaka çanak-çömleğinde yine, kaba ve özensiz ile ince ve kaliteli ol
mak üzere 2 ana grup saptandı. Kaba ve özensiz olanların iri bitki, iri ve orta mineral
katkılı hamurlarının koyu gri, gri ve koyu bej renkli oldukları gözlendi. Çoğunlukla hamu
runun renginde astarlı olan bu kapların bir kısmının fırınlamadan dolayı siyah yüzeyli ol
dukları görüldü. Bu grup dışa açılan ya da içe kapanan dikey kulplu çanaklar ile içe ka
panan ağızlı ve ağız seviyesinde yatay tutamağı bulunan veya yatay ya da dikey kulp
lu iri çömleklere ait parçalardan oluşur.

ince ve kaliteli olanların ince bitki ve mineral katkılı hamurları çoğunlukla koyu gri
ve gri, az olarak da koyu bej renkli oldukları gözlendi. Bir kısmı hamurunun renginde
astarlı olan bu kapların çoğunluğu fırınlamadan dolayı siyah yüzeyli olup genellikle iyi
açkılıdır. Bu grup dışa açılan ağızlı çanaklar ile içe kapanan ağızlı ve dikey kulplu çöm
leklerden oluşur.

D 10/1 14 ile D 11/1 14 plankarelerinde devam edilen derinleşme sonucunda 6.50
ile 5.60 m. yükseklikler arasında yer aldığı görülen 14. mimarı tabakada mimarı kalıntı

olarak üstünün sundurma ile kapatılmış olduğu düşünülen bir fırın ile yangın geçirmiş

kil bir taban saptandı (bkz. Plan).
b.3565 olarak kodlanan bir fırın kalıntısı D 10-11/114 plankarelerinin birleştiği kı

sımda ortaya çıkartıldı. Oval planlı fırının uzunluğu 1.05 m. genişliği ise 0.75 m.dir. Or
talama duvar kalınlığı 0.15 m. olan fırının güney duvarının bir bölümü açmanın kazıIma

mış güney duvarı içindedir. Fırının batıya bakan 0.35 m. genişliğindeki ağzının sıvalı ola
rak ortaya çıkması fırının faaliyet halinde iken tahribata uğramış olduğunu düşündürdü.

Iyi sıvanmış tabanı güneydoğudan kuzeybatıya doğru 0.15 m. kot farkı yaparak uzanan
fırının ağzının ön kısmında küçük bir bölümü açmanın kazılmamış güney duvarı içinde
kalan ve mevcut boyutu 0.40 x 0.50 m., yüksekliği ise 0.15 m. olan düzgün sıvanmış

bir işlik yer almaktadır. Fırının kuzeydoğusunun fırına bitişik olarak zeminden yaklaşık

0.10-0.15 m. yükseklikte bulunan başka bir işliğin yer aldığı görüldü. 1.15 x 0.65 m. bo
yutundaki bu işliğin batısını 0.55 m. uzunluğunda, 0.08 m. genişliğinde kilden bir yük
selti sınırlamaktadır. Fırının kuzey ve kuzeybatısında ise tabandan yüksekliği 0.10 m.
olan 1.20 x 1.05 m. boyutunda kilden oluşturulmuş ve iyi sıvanmış sert bir tabana sa
hip bir platformun yer aldığı gözlendi (Resim: 4).

Fırının üstünün bir sundurma ile kapatılmış olduğu D 10/1 14 (b.3568) ile D 11/1
14 (b.3567) plankarelerinde ortaya çıkartılan 8 adet dikeç boşluğundan anlaşıldı. 0.15
m. çapında ve 0.20 m. derinliğindeki Viii numaralı dikeç boşluğu fırının 1.45 m. doğu
sunda yer alır. Bu dikeç boşluğunun 1.75 m. kuzeybatısında yer alan ve aynı hat üze
rindeki VII numaralı dikeç boşluğu 0.10 m. çapında ve 0.20 m. derinliğindedir. Bunun
5.10 m. batısındaki LV numaralı dikeç boşluğu ise, 0.25 m. çapında ve 0.55 m. derinli
ğindedir. Bu dikeç boşluğunun 1.80 m. güneydoğusundaki V numaralı dikeç boşluğu

0.20 m. çapında ve 0.30 m. derinliğindedir. Ayrıca, D 10/1 14 plankaresinin batı tarafın

da yer alan ve düzgün bir hat oluşturan i, ii ve iii numaralı dikeç boşlukları ile bunların

yakınında yer alan Vi numaralı dikeç boşluğunun büyük olasılıkla açmanın kazılmamış

batı kesit duvarı içinde kalan bir yapıyla ilişkili olduğu düşünüldü (Resim: 4).
Yapısal açıdan incelendiğinde fırının 3 aşamalı olarak inşa edilmiş bulunduğu

gözlendi. Birinci aşamada fırının eklentisinin yapılmış olduğu, alanın kuzey-güney yön
de birbirine bitişik olarak diziimiş ahşap hatıllarla döşenmiş olduğu anlaşıldı. Fırının ku
zeydoğusunda yer alan eklentinin taban altında yine 0.07-0.08 m. çapında 7 adet hatıl

boşluğu görüldü. Fırının batı ve kuzeybatısını çevreleyen platformun altında ise, çapla
rı 0.08-0.10 m. oları ve kuzey-çüney yönde fırının altına doğru da uzanan 15 adet hatıl

boşluğu bulundu. Ikinci aşamada bu ağsW döşemenin üzerinin 0.10 m. kalınlığında kil
bir sıva ile kaplanmış olduğu gözlendi. Uçüncü aşamada ise, halen mevcut yüksekliği

0.25 m. olan fırının kubbesini oluşturmakta yaş ağaç dallarının kullanılmış olduğu
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saptandı. Fırının kuzey duvarının üzerinde 5, doğu duvarı üzerinde 2 ve güney duvarı

üzerinde ise 1 adet olarak görülen 0.03-0.04 m. çapındaki bu boşluklardan, yaş ağaç

dallarının karşılıklı olarak bağlanarak kafes şeklinde örülüp, içinin ve dışının kil ile sıvan

masıyla kubbenin oluşturulmuş olduğu anlaşıldı.

Fırının temizlik çalışmaları sırasında in situ pişmiş toprak 1 ızgara parçası, 1 tez
gah tarağı sapı,14 ağırşak ve 1 tezgah ağırlığı ele geçirildi.

Bir miktar karbonlaşmış tahılın da görüldüğü 14. mimarı tabakanın moloz topra
ğı içinden küçük buluntu olarak pişmiş toprak 1 ağırşak, 2 tezgah ağırlığı ile ponza 1
zımpara, çakmaktaşı 1 kesici ve kemik 1 delici ele geçirildi.

14. mimarı tabaka çanak-çömleğinin büyük çoğunluğunun kaba ve özensiz
gruptan olduğu saptandı. Bunların iri bitki, iri ve orta mineral katkılı hamurlarının koyu
bej renkli olduğu gözlendi. Çoğunlukla hamurunun renginde astarii ve bir kısmı zayıf aç
kılı bu kapların dışa açılan ağızlı çanaklar ile içe kapanan veya dışa açılan ve ağız se
viyesinde yatay tutamağı bulunan derin çanaklar ve çömleklerden oluştuğu görüldü.

Çok az sayıdaki ince ve kaliteli olanların ince bitki ve mineral katkılı hamurlarının

çoğunlukla koyu gri ve az koyu bej renkli oldukları gözlendi. Bir kısmı hamurunun ren
ginde astarlı olan, ancak çoğunluğu fırınlamadan dolayı siyah yüzeyı i ve genellikle iyi
açkılı bu grupta içe dönük ağızlı çanaklar görüldü.

14. mimarı tabakadan sonra D 10/1 14 ile D 11/1 14 plankarelerinde sürdürülen
derinleşme çalışmaları sonucunda 5.60 ile 5.45 m. yükseklikler arasında yer aldığı gö
rülen 15. mimarı tabakada mimarı kalıntıolarak yalnızca kil bir taban ortaya çıkarıldı

(bkz. Plan).
D 10/1 14 (b.3566) ve D 11/1 14 (b.3569) plankarelerinde ortaya çıkarılan kil ta

banın, kalıntıları belirlenemeyen bir yapının avlusunu oluşturduğu görüldü. D 11/1 15
plankaresinin güneydoğu köşesinde 2 adet, D 10/1 14 plankaresinin orta kesiminde de
yine 2 adet olmak üzere toplam 4 adet orta büyüklükteki taşın işlenmemiş çaytaşları ol
duğu gözlendi (bkz. Plan).

15. mimarı tabakada pişmiş toprak 1 bardak bulundu. Küçük buluntu olarak piş

miş toprak 1 tezgah ağırlığı ile 1 tezgah tarağı sapı, taş 1 sapan tanesi, çakmaktaşı1
kesici, kemik 1 ağırşak, tunç 1 delici ve kavkıdan 1 pandantif ele geçirildi.

15. mimarı tabaka çanak-çömleğinde ise, 14. mimarı tabakanın aksine ince ve
kaliteli grubun, kaba ve özensiz gruba göre fazla olduğu görüldü. Kaba ve özensiz
olanların iri bitki, iri ve orta mineral katkılı hamurlarının koyu gri ve koyu bej renkli olduk
ları gözlendi. Çoğunlukla hamurunun renginde astarlı olan bu kaplar, içe dönük ağızlı,

ağız seviyesinde yatay tutamaklı çanaklar ile dışa dönük ağızlı ve dikey tutamaklı çöm
lekler ile dibi 10. mimarı tabakada da görülen tarak gibi dişli bir alet ile düzeltilmiş kap
lardan oluşur.

ince ve kaliteli olanların ince bitki ve mineral katkılı hamurlarının çoğunlukla ko
yu gri, gri ve az olarak da koyu bej renkli oldukları gözlendi. Bir kısmı hamurunun ren
ginde astarii olan bu kapların çoğunluğu fırınlamadan dolayı siyah yüzeyli olup genel
likle iyi açkılıdır. Bu grup içinde ilk defa qörülen ve çok kaliteli oldukları gözlenen siyah
yüzeyı i ve iyi açkılı tabaklar dikkat çekicidir. Içe ve dışa dönük ağızlı veya ağız seviye
sinde yatay tutamağı ya da dikey kulpu olan çanaklar ile düz yükselen ağızlı ve dikey
kulplu çömleklerin oluşturduğu örnekler bu grubun diğer kaplarıdır.

Yine D 10/1 14 ile D 11/1 14 plankarelerini kapsayan alanda devam ettirilen de
rinleşme çalışmaları sonucunda 5.45 ile 4.50 m. yükseklikler arasında yer aldığı görü
len 16. mimarı tabakada mimarı kalıntıolarak kilden oluşturulmuş bir platform kalıntısı
ile kil bir taban ortaya çıkarıldı (bkz. Plan).

D 10/1 14 (b.3572) ve D 11/1 14 (b.3571) plankarelerini kapsayan kil taban in yan
gın geçirmiş olduğu görüldü. D 10/1 14 plankaresinde tabanın kuzeybatı köşesinin yak
laşık olarak 3.50 x 2.80 m. boyutundaki kısmının kil ile 0.20 m. yükseltilmiş olduğu göz
lendi. b.3570 olarak kodlanan bu yükselti üzerinde birbirine çok yakın durumda herhan
gi bir plan oluşturmayan çapları ortalama 0.20-0.25 m. olan 2 dikeç boşluğu saptandı
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(Resim: 5). Bu platformun batı kenarında ve taban üzerinde in situ olarak içinde kar
banlaşmış tahıl olan pişmiş toprak 1 çanak, 1 tezgah ağırlığı ve çakmaktaşı 1 kesici ele
geçti.

Bu platform yapısal açıdan incelendiğinde, inşa edildiği zeminin birbirine bitişik

durumda çapları 0.05-0.06 m. olan ve sayıları 18 adeti bulan ahşap hatıllarla kuzeyba
tı-güneydoğu yönünde döşenerek sağlamlaştırılmış olduğu görüldü. Bu ağaç döşeme

nin üzerine ise 0.20 m. kalınlığında kilden bir sıva yapılarak platformun oluşturulmuş bu
lunduğu gözlendi.

16. mimarı tabakada küçük buluntu olarak pişmiş toprak 1 idol (Resim: 11) ile 1
tezgah ağırlığı, çakmaktaşından 4 kesici ele geçti.

16. mimari tabaka çanak-çömleğinde üst yapı katlarında olduğu gibi, kaba ve
özensiz ile ince ve kaliteli olmak üzere 2 ana grubun olduğu saptandı. Kaba ve özen
siz olanların iri bitki, iri ve orta mineral katkılı hamurlarının koyu gri, gri ve koyu bej renk
li oldukları gözlendi. Çoğunlukla hamurunun renginde astarlıolan bu kapların bir kısmı

nın fırınlamadan dolayı siyah yüzeyli oldukları görüldü. Bugrup içe dönük veya düz yük
selen ağızlı ya da ağız seviyesinde veya biraz altında yatay tutamaklı veya dikey kulp
lu çanaklar ile aynı tutamak özelliğine sahip çömleklerden oluşur.

ince ve kaliteli olanların ince bitki ve mineral katkılı hamurlarının koyu gri ve gri,
az olarak da koyu bej renkli oldukları gözlendi. Bir kısmı hamurunun renginde astarii
olan bu kapların çoğunluğu fırınlamadan dolayı siyah yüzeyli olup genellikle iyi açkılıdır.

Bu grup içe dönük ya da dışa açılan ağızlı çanaklar ile düz yükselen ağızlı çömlekler
den oluşur. Ayrıca bir ilmik kulp parçası dikkat çekicidir.

D 10/1 14 ile D 11/1 14 plankarelerini kapsayan alanda 16. mimarı tabakadan
sonra sürdürülen derinleşme çalışmaları sonucunda 4.50 ile 4.25 m. yükseklikler ara
sında 17. mimarı tabakanın varlığı ortaya çıktı. Bu tabakada kalıntıolarak yalnızca kil
bir taban bulundu (bkz. Plan).

D 10/114 (b.3573) ve D 11/114 (b.3574) plankarelerini kapsayan yangın geçirmiş

kil tabanın da kalıntıları belirlenemeyen bir yapının avlusunu oluşturduğu anlaşıldı. D 11/1
14 plankaresinin orta kesiminde bir köşe oluşturacak biçimde yerleştirilmiş 3 ahşap di
kece ait boşluklar saptandı. 0.20 m. çapında ve 0.40 m. derinliğindeki i numaralı dikeç
boşluğunun 1.25m. kuzeyindeki ii numaralı dikeç boşluğu 0.20 m. çapında ve 0.50 de
rinliğindedir. Bu dikeç boşluğundan 90 derecelik bir açı ile doğuya dönen III numaralı di
keç boşluğu ise, 0.20 çapında ve 0.40 m. derinliğindedir (Resim: 6).

17. mimarı tabakada küçük buluntu olarak çakmaktaşı 1 kesici, boynuz 1 alet ve
tunç 1 tel ele geçti.

17. mimarı tabaka çanak-çömleğinde de kaba ve özensiz ile ince ve kaliteli ol
mak üzere 2 ana grup saptandı. Kaba ve özensiz olanların iri bitki, iri ve orta mineral
katkılı hamurlarının koyu gri veya gri ve çoğunlukla koyu bej renkli oldukları gözlendi.
Genellikle hamurunun renginde astarlıolan bu kapların bir kısmının fırınlamadan dola
yı siyah yüzeyli oldukları görüldü. Bu grup dışa açılan veya içe kapanan ağızlı dikey
kuplu çanaklar ile yatay ya da dikey kulplu iri çömleklere ait parçalardan oluşur. Bu
grup içinde görülen köşeli bir parçanın bir kutuya ait olduğu düşünüldü.

ince ve kaliteli olanların ince bitki ve mineral katkılı hamurlarının koyu gri, gri ve
az sayıda da koyu bej renkli oldukları gözlendi. Bir kısmı hamurunun renginde astarlı

olan ancak çoğunluğu fırınlamadan dolayı siyah yüzeyli ve genellikle iyi açkılı bu grup
ta içe dönük ağızlı çanaklar görüldü.

Yine D 10/1 14 ile D 11/1 14 plankarelerini kapsayan alanda devam ettirilen de
rinleşme sonucunda 4.25 ile 4.10 m. yükseklikler arasında 18. mimarı tabakanın yer al
dığı gözlendi. Bu tabakada da kalıntıolarak kil bir taban ortaya çıkarıldı (Resim: 7).

D 10/1 14 (b.3575) ve D 11/1 14 (b.3576) plankarelerinde ortaya çıkarılan kil ta
banın kalıntıları belirlenemeyen bir yapının avlusunu oluşturduğu anlaşıldı. Diğer yapı

katlarına göre daha az sayıda çanak-çömlek parçası ele geçen 18. mimarı tabakanın
melez toprağı içinde herhangi bir küçük buluntu ele geçmedi.
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18. mimarı tabakada çanak-çömleğindekaba ve özensiz grubun, ince ve kalite
li gruba göre daha fazla olduğu gözlendi. Kaba ve özensiz olanların iri bitki, iri ve orta
mineral katkılı hamurlarının koyu gri ve daha çok sayıda koyu bej renkli oldukları göz
lendi. Çoğunlukla hamurunun renginde astarlı olan bu grubun içe dönük ağızlı omurga
Iı veya dışa açılan ya da ağız seviyesinde yatay tutarnaklı derin çanaklar ve çömlekler
den oluştuğu görüldü.

Sayıca birkaç parça olan ince ve kalitelilerin, ince bitki ve mineral katkılı hamur
larının çoğunlukla koyu gri ve gri, az olarak da koyu bej renkli oldukları gözlendi. Ço
ğunlukla hamurunun renginde astarlı ve iyi açkılı olan bu grupta dışa açılan ağızlı ça
naklar görüldü.

18. mimarı tabakadan sonra yine D 10/1 14 ile D 11/1 14 plankarelerinde sürdü
rülen derinleşme çalışmalarında 4.10 ile 3.90 m. yükseklikler arasında herhangi bir mi
marı kalıntı içermeyen zemin saptandı (Resim: 7).

D 10/1 14 (b.3579) ve D 11/1 14 (b.3580) plankarelerinin özellikle güney tarafla
rında ortaya çıkan ve herhangi bir maddi kültür kalıntısı içermeyen sarı renkli kil, Tepe
III'te de ana toprağa erişildiğini düşündürdü.

Bu dönem kazılarının geliştirilmesi sırasında 5 mezar bulundu. D 8/1 14 planka
resinde ve 11. mimarltabakanın moloz toprağı içinde 7.10 m. seviyede ortaya çıkarılan

ve b.3556 olarak kodlanan ilk mezarda başı güneybatıda olmak üzere sol tarafı üzeri
ne yatırılmış ve kemikleri dağılmış bir iskelet (Sk. 631) ele geçirildi (bkz. Plan). Yine ay
nı plankarede ve 11. mimarı tabaka içinde yer alan ve b.3562 olarak kodlanan ikinci
mezarın ise, b.3557 olarak kodlanan yapının güneybatısına, yapının sıvalı tabanı tahrip
edilerek gömülmüş olduğu görüldü (bkz. Plan). 7.00 m. seviyede ortaya çıkarılan iske
letin (Sk.633) başının güneybatıda, kollanrun vücudunun iki yanında olmak üzere sırt

üstü yatırılmış olduğu saptandı (Resim: 8). Iskelet toplanırken zeminde saptanan ağaç

parçalarından, iskeletin ahşaptan bir döşeme üzerine yatırılmış olduğu anlaşıldı. Her 2
iskeletin de üst yapı katı olan 10. mimarı tabakanın gömüleri olduğu kesindir.

D 11/1 14 plankaresi içinde ve 12. mimarı tabakanın moloz toprağı içinde sapta
nan ve b.3560 olarak kodlanan mezarda, başı batıda olmak üzere sırt üstü yatırılmış ve
kafatasının alt bölümü ile kolları eksik olan bir iskelet (Sk.632) bulundu (bkz. Plan). 11.
mimarı tabaka gömüsü olduğu anlaşılan ve 6.60 m. seviyede ortaya çıkarılan iskeletin
(Resim: 9) her iki ayağında birer tunç halhal, sağ ayak ucunda pişmiş toprak 1 çanak
(Resim: 10) ve mezar toprağı içinde de gümüş(?) 1 yüzük ele geçirildi.

D 11/1 14 plankaresindeki diğer bir mezar 13. mimarı tabakanın moloz toprağı

içinde 6.30 m. seviyede saptandı. b.3578 olarak kodlanan mezardaki iskeletin (Sk.634)
uğramış bulunduğu tahribat nedeniyle kemiklerinin çok az sayıda ve dağılmış durumda
olduğu görüldü (bkz. Plan). Bu mezarın ise 12. mimarı tabaka gömüsü olduğu düşünül

dü.
Yine D 11/114 plankaresinde, 17. mimarı tabaka içinde bulunan ve b.3577 ola

rak kodlanan beşinci mezarda, başı güneybatıda olmak üzere elleri karın üzerinde ho
ker durumda, sağ tarafı üzerine yatırılmış ve vücut kemikleri iyi durumda bir iskelet
(Sk.635) ele geçirildi (bkz. Plan). 4.50 m. seviyede yer alan mezarın 16. mimarı taba
ka gömüsü olduğu anlaşıldı (Resim: 6).

Bu dönem çalışmalanndaortaya çıkan değişik seviyelerdeki bu 5 mezar bize ait
oldukları mimarı tabakaların Ilk Tunç Çağı iii öncesine tarihlenmesi gerektiğini açıkça

göstermiştir. Çünkü, Ilk Tunç Çağı III'te Ikiztepe halkının ölülerini belirlenmiş bir alana
gömdükleri Tepe i daha önceki dönem kazılarında ortaya çıkarılmış mezarlıktan anlaşıl
maktadır (Resim: 12). Ele geçirilmiş olan çanak-çömlek örneklerinin de gösterdiği gibi
Ilk Tunç Çağı II'ye ait olduğu kesin olan bu mezarlardaki hoker yatışlı iskelet (Resim: 6)
ile farklı bezemelere sahip çanak (Resim: 10) bu tarihlemeyi açıkça onaylamaktadır.

Bu dönem kazılarının diğer önemli bir buluntusu ise 16. mimarı tabakada bulun
muş olan bir figürinin üst kısmıdır (Resim: 11). Şematik olarak imal edilmiş bu pişmiş

toprak figürinin yüzünde herhangi bir detay yer almaz. Tepe III'te en erken bir örneği
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temsil eden bu figürin daha önceki kazı çalışmalarında yine aynı alanda 2. mimarı ta
bakada grup halinde kutsal bir alanda ortaya çıkan örneklerden (Resim: 13) oldukça
farklıdır. Genellikle benzerleri Balkan kültürlerinde görülen düz yüzlü, fakat yüz detay
ları kabaca da olsa belirtilmiş olan figürinlerden, 5 m. kadar daha derin bir tabakada ele
geçirilmiş olması ve ITÇ lI'ye tarihlenmesi nedeniyle, son zamanlardaki yerli ve yaban
cı bilim adamlarınca yapılan değerlendirmelerle Geç Kalkolitik, hatta Orta Kalkolitik Ça
ğa tarihlenmeleri qerektiği, ileri sürülen düz yüzlü, doğala yakın görünümlü figürinlerin
ITÇ ii sonrasına, yani ITÇ III'e ait olduklarını açıkça ortaya koymuş olmaktadır.

1998 döneminde gerçekleştirilen bu kazı çalışmaları sonucunda 8 yeni mimari
tabakanın daha Tepe III'te yer aldığı anlaşıldı. Ortaya çıkarılan mimari kalıntılarla çanak
çömlek ve küçük buluntulardan bu yeni 8 mimarı tabakanın da Ilk Tunç Çağı ii 'ye ait ol
duğu anlaşıldı.

Bu dönemde açılan 125 m21ik alanda da Tepe I'de ele geçirilen metal eserlerin
üretilmiş bulunduğu fırın ve atölyelere ait izlere rastlanmadı. Bu tür atölyelerin Tepe
III'ün başka bir kesiminde bulunduğu düşüncesiyle kazılara 1999 döneminde devam
edilmesine karar verildi.

Kazı alanı koruma altına alındıktan ve 29 adeti müzelik, 102 adeti etütlük olmak
üzere toplam 131 adet pişmiş toprak, kemik, boynuz, tunç, taş ve kavkıdan yapılmış

eser Samsun Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildikten sonra kazı çalışmalarına son verildi.
Sözlerime son verirken ikiztepe kazrlanrun qerçekleşrneslne 25 yıldır kesintisiz

olarak maddi ve manevi destek sağlayan istanbu i Universitesi Edebiyat Fakültesi ile
Kültür Bakanlığı'na ve maddi destek sağlayan LU Araştırma Fonu'na1, Türk Tarih Kuru
mu ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'na ve Bafra Kaymakamlığı ile Ikiztepe Köyü
Muhtarlığı'na kazı heyeti adına huzurunuzda teşekkür etmeyi bir görev sayarım.

Bu dönem kazıları iü Araştırma Fonu'nca da desteklenmiştir. Proje No 10831010598.
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AYANis KALESi KAZILARI1998

Altan çiLiNGiROGL.U*
Zafer DERIN

Van Ayanis (Ağartı) Urartu Kalesi kazılanı 25.06.1998-12.08.1998 tarihleri ara
sında, ortalama 50 işçi ile yürütülmüştür.

Kazı kurulu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arke
olojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr.Altan Çilingiroğlu'nun başkanhğmda,

aynı üniversiteden ,Yar.Doç.Dr. Zafer Derin, Oğr.GÖr. Haluk Sağlamtimur, Ege Univer
sitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu'ndan, Arş.Gör. Ozlem Çevilc. Boston Universite
si'nden Prof. Dr.Paul Edmund Zimansky, New York Stony Brook Universitesi'nden Prof.
Dr.Elizabeth C. Stone Zimansky'den oluşmaktadır.Ayanis kazısına 15'i Türk.. 4'ü Ame
rikalı, 1'i Polonyalı olmak üzere toplam 20 öğrenci katrlrruştıre. Kazıyı Roma Universite
si'nden Prof.Mirjo Sa\vini, New York Metropolitan Müzesi'nden Dr.Oscar White Musce
rella ve Roma'dan Restoratör Ingrid Helnda] ziyaret etmiştir. Kazıya Bakanlık yetkili uz
manı olarak Mersin Müzesi'nden Yaşar Unlü katrlrruştırs.

Prof.Dr.Altan cıusoıaoöıu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Da
lı Başkanı, Bornova-izmirlTÜRKiYE e-mail: altan@edebiyat.ege.edu.tr
Yar.Doç.Dr.Zater DERiN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Bor
nova-izmirlTÜRKiYE a-mail: zafer@edebiyat.ege.edu.tr
Kazı çalışmaları 1989 yılında başlayan Ayanis Kalesi'nin yayınları ile ilgili olarak bakınız; A.Çilingiroğlu, Van -Ayanis
(Ağartı) Kalesi Kazıları, XII.Kazı Sonuçları Toplantısı 1,1991, 201-207; Van-Ayanis (Ağartı) Kalesi Kazıları, 1990-1991,
XiV Kazı Sonuçları Toplantısıl, 1993431-439; A.Çilingiroğlu-G.Kozbe,Van-AyanisKalesi Kazısı, 1992, xv.Kez, So
nuçları Toplantısı. I, 1994,445-456; A.Çilingiroğlu, Decorated stone vessels from the Urartlan Fortress of Ayanls, Tel
Aviv 21.1, 1994, 68-76; Urartu Tarihi, Bornova, 1994, 100,107; Excavations at the fortress of Ayanis, Anatollan lron
Ages 3. The porceeedings of The Third Anatollan Iron Ages Colloquium Held at Van, 6-12 August 1990, Edited by
AÇilingiroğlu and D.H.French, Ankara 1994, 41-47; AÇilingiroğlu - M.Salvini, Rusahinili in front of Mount Eiduru: The
Urartian Fortress of Ayanis (7 th. Century B.C.), Studl Mlcenel ed Egeo-Anatollcl XXXV, 1995, 111-124; P.Zimansky,
An Urartian Ozymandias, Biblical Archaeologlst 58:2 (1995), 97-98 ; A.Çilingiroğlu, Eski Çağlardan Urartu Krallığı 'mn
Sonuna Kadar Van, Van, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları/1768, Tanıtma Eserleri Dizisi! 62, istanbul 1995, 27-66; Urar
tu'da Az Bilinen Bir Sanat Dalı Bezemeli Taş Kaplar, Anadolu Araştırmaları XLV, 1996, 183-195; "Van-Ayan is Kalesi
Kazıları, 1993-1994", XVII.Kazı Sonuçları Toplantısı. I, 1996,363-377; C.Gates, "Archaelogy in Turkey, Ayanis Kale
si", American Journal of Archaeology 100, 1996, 306-307; A.Çilingiroğlu-H.Sağlamtimur, "Van-Ayanis Kalesi Kazıla

rı, 1995", XVIII.Kazı Sonuçları Toplantısı. I, 1997,363-377; AÇilingiroğlu, Urartu Krallığı: Tarıhı ve Sanatı, izmir, 1997;
AÇilingiroğlu - M.Salvini, The 1997 Excavation Campaign at the Urartian Fortress of Ayanis, stuaı Micenel ed Egeo
Anatollci XXXIX/2-1997, 287-289; A.Çilingiroğlu-Z.Derin, Ayanis Kalesi Kazlları-1996, XıX. Kazı Sonuçlan Toplantısı.

I, 1998,591-606; A.Çilingiroğlu-M.Salvini,When was The Castle of Ayanis Built and What is the Meaning of the Word
"Şuri"? IVAnadolu Demır Çağları Sempozyumu,-Fourth Anatollan Ages Symposiuttı, 19-23 May 1997, Mersin, (Bas
kıda).; Z.Derin, Potters' Marks of Ayanis Citadel, Van, IVAnadolu DemirÇağlanSempozyumu,-Fourth Anatollan Ages
Symposium, 19-23 May 1997, Mersin, (Baskıda).

internet Web sayfası ; http:fbornova.ege.edu.trredebiyatfed_web/ depart/arc_ web/pro_web/proto.html
2 Ayanis Kalesi 1998 yılı çalışmalarına, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencileri Mehmet ışıklı ve

Olcay Kenar, lisans öğrencileri Dilek Öztürk, Mücella Erdalkıran, Fulya Dedeoğlu, Aylin Erdem, Özlem Atay, Arzu
Ulaşır, Ali Ozan, Atilla Batmaz, Evren Koçhan, Yasin Muştu, Burak Güven, Harun Bayhantopçu, Bilkent Üniversite
si'nden Çiler Çilingiroğlu ile A.BD. Boston Üniversitesi öğrencileri Christine M. Bedore ve Asa Robert Randal, Yale
Üniversitesi'nden Jenifer MacCormack, New York Stony Brook Üniversitesi'nden Ken McDonough ve Polonya
Varşova Üniversitesin'den Agnieszka Korus katılmıştır.

3 Sayın Yaşar Ünlü'ye değerli katkıları için teşekkür ederiz.
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1998 kazı döneminde çalışmalar iki ayrı alanda; kalede ve dış kentte sürdürül
müştür. Kaledeki kazılar daha çok Vi No.lu tapınak alanı ile VII No.lu pithoslu alanda
yoğunlaştırılmıştır(Plan: 1).

Vi No.lu Alan (TapınakAletıı)

VI No.lu alandaki çalışmalara 1997 yılında bulunan tapınağın güneyinde ve eel/a
da başlandı. Tapınak eel/ası içinde E27a, D27b, D26d ve E26c plankarelerinde -1.00 m.
seviyelerinde başlayan çalışmalar -4.29 seviyesinde sona erdi (Plan: 2). Ortaya çıkarı

lan eel/anın boyutları 4.62 x 4.58 m. dir. Gel/anın duvarları iki sıra bazalt taşın üzerine
yaklaşık 1.80 m. yüksekliğinde kerpiçle inşa edilmiştir. Gel/anın kuzey kerpiç duvarı 4.0
metre yüksekliğe kadar korunmuştur. Kerpiç boyutları 0.51 /0.52xO.12/0.13xO.35 m.dir.
Bazalt duvardan kerpiç duvara geçişte löyfer olarak yassı ahşap hatıllar kullanılmıştır.

Korunan kısımlardan anlaşıldığı üzere içteki ve dıştaki kerpiç duvarlar beyaz badana
lıdır.

Tapınağın iç duvarlarını çevreleyen üst üste iki sıra bazalt taşın ön yüzü oyula
rak içleri taş kakma tekniğinde yapılmış çeşitli tanrı, hayvan ve bitkisel motiflerle süs
lenmiştir (Resim: 1). Ancak bu bezemelerin kireç taşından yapılan iç dolgularının büyük
bir kısmı yoğun yangın sonucu tahrip olmuştur.Tapınak duvarlarının kuzey kesimi Orta
çağ yerleşimcileri tarafından tahrip edilmiş ve tapınağın güney duvarının ikinci sırası da
parçalanm ıştı r.

Olasılıkla kalenin kullanım dışı kalmasının hemen ardından, tapınağın güney du
varı tahrip edilerek eel/anın içine girilmiştir. Bu durum celle güney duvarındaki ikinci
taş sırasının tahribatında açıkça gözlenmektedir. Tapınak cellası içinde doğu duvarına

bitişik durumda alabasterden yapılmış, üzerine insize olarak hayat ağaçları, aslan, kuş

ve insan başlı kanatlı tanrılar çizilmiş bir platform vardır (Resim: 2). Iç kısmı kerpiç
bloklarla yapılmış ve ahşap tahtalar üzerine yerleştirilmiş alabaster plakalardan oluşan

ve tamamı 1.75 x 1.65 m. boyutlarında olan platformun in situ olarak korunan kısmı

1.20 x 0.75 m. ölçülerindedir (Resim: 3). Platformun her üç tarafında da platforma ait
olabilecek çok sayıda bezemeli alabaster taş parçası bulunmuştur.

Tapınak eel/asında tanrı tahtının veya heykelinin veya adak eşyalarının konduğu

düşünülen platform kapının karşısında ve doğu duvarına bitişik olarak yer alır. Alabas
ter platformun üst yüzeyi, bir çok Urartu kemerinde gözlenen, metoplar içinde çeşitli

fantastik yaratıklar ile süslenmiştir. Son derece özenilerek yapılan motifler taşın üzeri
ne çizilerek işlenmiştir. Sadece bu özellik bile Ayanis tapınağının ünik olarak kalmasını

sağlamaktadır.

Platformun yan yüzleri de alabaster plakalarla kaplıdır. Plakaların üzerinde 2 sı

ra rozet deliği mevcuttur. Rozet delikleri siyah ve beyaz renkli taş halkalarla doldurul
muştur. Platformun ön yüzünde altın başlı bronz çivilerle tutturulan altın bir levha bu
lunmaktaydı. Uzerinde 6 adet hayvan motifleri yer alan altın levha tahribat sırasında sö
külerek alınmış ve üzerindeki hayvan izleri ile in situ durumdaki altın kaplı bronz çiviler
günümüze ulaşabilmiştir.Tapınağın içinde özellikle platformun olduğu bölgede erimiş,

akmış ve tabaka halinde zift kalıntıları bulundu. Platform, tapınağın tahribatı sırasında

yaklaşık olarak 4-5 cm. kadar tabanın içine çökmüştür.

Gel/anın kazılması sırasında çok az ahşap hatıl parçasının bulunması ilginçtir. Ta
pınağın üst örtüsünü anlamamız açısından önemli olan bu tür hatılların bulunmaması

tahribatın boyutunu sergilemektedir. Tahribat sırasında kapı milinin yer aldığı eşik taşla

rının sökülmüş olması ahşap kapının zorlandığını gösterir. Gel/adaki çalışmalarda ta
ban döşemelerinin tamamı açıldı. Tabanda 0.48 x 0.52 m. boyutlarında 90 adet alabas
ter plaka taşın kullanıldığı anlaşıldı (plan: 2).

Gel/ada ortaya çıkarılan küçük buluntuların büyük bir kısmı bazalt duvara oyul
muş motiflerin dolgu kısımlarından oluşmaktadır. Bu buluntuların yanında çok sayıda

bronz çivi, bronz çivili taş halka ve duvarları süslediği anlaşılan bronz plakalar ele
geçirilmiştir. Tapınak içinde ve dışında ele geçen 7-10 cm. genişliğindeki bronz par-
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çaları cel/anın iç duvarlarının ve tapınak dış kerpiç duvarlarının bronz şeritlerle süslü ol
duğunu qösterrnektedlr-,

Kare planlı Urartu tapınaklarının dokuzuncusu olan Ayanis tapınağı, farklı bir an
layış ve teknik sergileyen ünik süslemesi ve en uzun tapınak yazıtıyla günümüze ula
şan en önemli örnektir. Tanrı Haldi'ye adanan Ayanis tapınağı plan bakımından kule tip
li tapınaklar olarak adlandırılan Anzavurtepes, Körzüt", Yukarı Anzaf7, Çavuştepe Yuka
rı ve Aşağı Kale8 , Kayalıdere'', Altmtepe '? ve Toprakkale" tapınaklarına benzemekte
dir. Yukarıda sözü edilen Urartu tapınakları için genelde "kule tipli tapınak" tanımlama

sı yapılmış ve tapınak yüksekliğinin 18-20 m. yüksekliğe kadar ulaştığı ileri sürülmüş
tür 12. Bu özelliği ile Urartu tapınaklarının Musasir'de bulunan Korsabadkabartması üze
rindeki tapınaktan farklı olduğu ve bu nedenle Musasir tapınağının Urartu tapınakları

için bir öncü veya analoji niteliği taşımaması gerektiği betirtilrnektedirt''. Urartu ana yer
leşim alanı içinde kazılan bir çok Urartu tapınağının Musasir tapınağı ile olan benzerli
ği Ayanis Kalesi buluntuları ışığında yeniden ele alınmak durumundadır. Ayanis Kale
si'nde ortaya çıkarılan tapınak ilgili yayınlarda "payeli salon" olarak adlandırılan bir ya
pının veya yapı kompleksinin içinde yer almaktadır (Resim: 4). Bu nedenle tapınağın

içinde yar aldığı yapının dam yüksekliğinden daha fazla olması pek mümkün görünme
mektedir. Yapının yüksekliğinin ne kadar olduğu kesin olmamakla birlikte hiç bir zaman
18-20 m.yi bulmaması gerekir. Bu yükseklikteki bir yapıyı düşünmek yapı içindeki pa
yelerin de bu yüksekliğe ulaşması anlamınadır (Resim: 5).Tapınağın içinde ve yakın

çevresinde ele geçen düşük kerpiç kalıntıları 18.0 m. ulaşan kule tipli bir tapınak için
oldukça azdır. Kazılar sırasında ele geçirilen ve 4.5-5.0 m.ye varan duvar yükseklikleri
olasılıkla 10.0 m.ye kadar ulaşmakta ve bunun üzerinde çatı yer almakta idi. Cel/a için
de duvar süslemelerinin ve su mermeri gibi çok çabuk tahrip olan malzemelerin varlı

ğı ve duvarların beyaz badanalı olması tapınağın üstünün kapalı olduğunu göstermek
tedir.

Tapınağın önünde yer alan avlunun batısını sınırlayan duvarın kesit düzeltilmesi
sırasındabazı bazalt taşları dikkati çekmiş ve ilerleyen kazılar ile bu alanda yeni bir pa
yenin olduğu anlaşılmıştır. Vii No.lu paye olarak adlandırılan payenin etrafında yoğun

olarak, yanmış ahşap kalıntıları bulunmuştur. Ahşap örgülerinin detaylı temizlik çalışma

ları sırasında, çeşitli boyutlarda bronz sadaklara (Çizim: 1), miğferlere ve bir kalkana
rastlanmıştır. Sadaklar ve kalkanın avlunun batı duvarına ve VII.No.lu payeye asılı dur
duğu, tahribat sonrasında duvardan ve payeden düştüğü düşünülmektedir. Dikkati çe
ken bir özellik sadakların içlerinin ok değil, ancak yerel halk tarafından "gariz" olarak
adlandırılan bir twr tohum ile dolu olmasıdır!". Aynı şekilde içi tohumla doldurulmuş bir
başka sadak, öncekiy.ıllarda bulunan aslan başlı kalkanın yanında ele geçmiştir. Içleri
tohum dolu sadaklarAyanis tapınağında uygulanan bir adak merasiminin parçası ol-
malıdır. ..

4
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6
7
8

9
10
11
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13
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Bu durumda M~~a~irıa.Pınağlf)lnCeph$~inde.gÖZlenenyatay çizgilerin ahşap hatnlar değil bronz şeritler olduğunu
önermek çok mümkündür.«>
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Kazı döneminde tapınakta koruma ve restorasyona dönük çalışmalar da ger
çekleştirilmiştir. Tapınağın yıkık duvarları özgün boyutlarda kerpiç kesilerek restore edil
miş, eel/anın üzerine yağmur ve kar sularının girmesini engellemek amacıyla geçici bir
çatı yapılmış ve tapınağın ön kısmı demir parmaklıkla kapatılarak koruma altına alınmış

tır.

Vii No. lu Alan (Depo Mekanlan)
Vii No.lu alandaki çalışmalarımız, depo mekanları ile sur duvarının olası ilişkisi

ni ortaya çıkarabilmek amacıyla L16d plankaresinin güney bölümünde gerçekleştiril

miştir (Plan: 3). Bu alanda -24.33 m.den itibaren büyük boyutlu kireç ve bazalt taşları

nın varlığı belirlendi. Bunların, güney sur duvarına ait oldukları ve söküldükleri ya da
erozyon sonucu buraya düştükleri sanılmaktadır. L16 plankaresindeki çalışmalarda30
adet pithos ortaya çıkarıldı. Kuzeyden başlayarak doğu-batı yönünde 5 sıra olan bu pit
hoslardan kuzeydekilerinin daha iyi korunduğu, güneye doğru inildikçe arazinin eğimi

ne bağlı olarak gelişen erozyon yüzünden daqıldrkları ve neredeyse diplerine kadar kı

rıldıkları belirlendi (Resim: 6). Kaleyi güneybatı yönde çevreleyen sur duvarını açığa Çı

karmak amacıyla M16 plankaresinde kazılara devam edildi. Alanın doğusunda blokaj
yapılarak oluşturulan bir platform belirlendi. Kazı çalışmaları ilerledikçe bu alandaki taş
ların da güneye doğru kaydığı tespit edildi. 1998 kazı sezonunda depo rnekanları ile gü
ney sur duvarının ilişkisini ortaya çıkarmak mümkün olamadı. Bu amacımıza yönelik ka
zılar 1999 yılında da sürdürülecektir.

Dış Kent
Ayanis Kalesi'nin doğusundaki yamaçta ve kalenin kuzeyindeki düzlük alanda

gerçekleştirilen yüzeyaraştırmaları,Küresel Bilgi Sistemi (GIS) ve magnotometre ça
lışmaları ile tespit edilen dış kentte 1997 yılında başlayan kazı çalışmalarına 1998 se
zonunda da iki ayrı alanda; Pınarbaşı ve Güney Tepe'de devam edilmiştir.

Pınarbaşı

Dışkent IPınarbaşı olarak adlandırılan alanda, 1998 yılı kazı sezonunda açılan

20x20 m.lik açmada 1.80 m. kalınlığında payandalı dış duvara sahip yapı kompleksinin
bir bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). Kuzey, doğu ve güneydeki rnekanlar. çatısı iki
sütunla taşınan 15x1O metre boyutlarında bir ana salona açılmaktadır. Yapının duvarla
rı dik açılıdır ve ve anıtsal bir yapı görüntüsünü vermektedir. Yapının planı henüz kesin
olarak saptanamamış olsa da kazılan hiç bir Urartu kalesinde örneğine rastlanmamış

tır. Duvar kalınlıkları, kullanılan taş malzemenin niteliği, ortaya çıkarılan geniş ve birbiri
ile ilişkili mekanlar yapının idarl bir işlev üstlenebileciğini göstermektedir. Pınarbaşı'nda

bu tür yapıların sayısı birden fazla olmalıdır. Kale dışında böyle anıtsal yapıların varlığı

Urartu'da kentleşme kavramını yeniden ele almamızın gerekli olduğunu göstermekte
dir. Yapıya ait taş temeller ana kaya içine açılan temel yataklarına oturtulmuş, örülen
taş duvarların etrafında kalan çukur boşlukları killi ve küçük taşlı bir toprakla doldurul
muştur.

Yapıyı oluşturan mekanlardan birinin içinde Urartu Krallığı'ndan çok sonraya ,
Roma çağına ait bir "pithos mezar" bulunması ayrı bir öneme sahiptir. "Pithos me
zar"da; akik taşlı bir bronz yüzük, bir kemik yüzük, bir demir yüzük, gerdanlığa ait bon
cuk ve kolye uçları, kemik iğne, ağırşak,cam koku kabı ve iskeletin ağzı içinde Augus
tus'a ait bir gümüş sikke bulundu. Bu buluntular Urartu ana yerleşim bölgesinin tarihl
gelişimi açısından da çok önemlidir.

Güney Tepe
Güney Tepe'de sürdürülen çalışmalarda doğu-batı doğrultusunda uzanan eğimli

bir yol ve yolun her iki yanında iki ev kompleksine ait mekanlar tespit edildi (Resim: 8).
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Arazinin doğudan batıya eğimi planlamanın bu doğrultuda gelişmesine neden olmuş

ve konutlar bu aks üzerinde oluşturulan teraslar üzerine inşa edilmiştir. Duvarların ve
ev tabanıarının yapımında sıkıştırıcı madde olarak çoğunlukla kil kullanılmıştır. Genel
olarak yapıların temelleri ana kaya üzerine yerleştirilmiştir. Yolun güneyinde kalan ve
küçük bir bölümü açığa çıkarılan mekanlar 0.60 x 0.80 m. kalınlığındaki taş temeller
üzerinde yükselir. Orta boy taşlarla yapılmış temeller kuzeydeki mekana göre daha dü
zensizdir. Birbiri ile bağlantılı ortak duvara sahip odalardan ikisinde in situ durumda
ocaklar tespit edilmiştir.

Yolun kuzeyindeki mekanlar düzgün bir plan vermekte ve duvarların yapımına

daha çok özen gösterildiği anlaşılmaktadır. Yaklaşık; 8.70x6.35, 3.80x5.25, 2.00x3.80
ve 3.70x11.20 m. boyutlarındaki dörtgen planlı odalar merkezi bir avluya açılmakta, ya
pının güneydoğusunda diğerlerinden nisbeten büyük, içinde seki ve bir kanal bulunan
4.10x5.60 m. boyutlarında bir oda yer almaktadır. Mekanın kuzeyi kazılmadığı için bill
nememektedir. Mekanların içinde günlük yaşama ilişkin kaba ve kırmızı perdahiı Urar
tu keramikleri, taş aletler ve demir ok uçları bulunmuştur.

iki ayrı alanda yürütülen kazılar Ayanis Kalesi dış kent yerleşiminin tahmin edi
lenden çok daha geniş alanlara yayıldığını göstermiştir. Ayanis Kalesi'nin kuzey, güney
ve doğusunda kurulan, yer yer kaleyi çevreleyen surlara kadar dayanan yapı ve yapı

kompleksierinden oluşan dış kent, yüzeydeki temel izlerinden de tespit edildiği gibi ana
ve ara yolları olan düzgün bir kent planına sahiptir. Erken Urartu kalelerinden Körzüt 15

ve Norgüh'e16 oranla daha gelişmiş ve çok daha düzenli bir kent planının uygulandığı

görülür. Planlamaya önem verilerek inşa edilen Karrnlr-Blur'? ve Dutschgag18 gibi ka
lelerle paralellik gösteren dış kentte, yapılar ana caddeye açılan ve etrafında yapılar

bulunan geniş caddelerin kenarlarına inşa edilmişlerdir. Dış kentin iki farklı bölümünde
ortaya çıkarılan küçük buluntular kalede bulunan ve büyük olasılıkla yönetiei elit sınıfa

ait buluntulardan çok farklıdır. Elde edilen buluntular daha çok günlük işlerde kullanılan

türdendir ve kaliteleri de kalede bulunanlardan daha düşüktür. Ilginç olan nokta Güney
Tepe'de ve Pınarbaşı'nda ele geçirilen mimarı kalıntılar arasında da belirli farklılıkların

varlığıdır. Güney Tepe'de daha az anıtsal yapılar bulunurken ele geçen küçük eserler
ve çanak çömlekler daha kalitelidir. Pınarbaşı'nda ise yapılar daha anıtsaldır, ancak
eserler ikinci kalitedir. Bu ilk bakışta bir çelişki olarak görülmesine rağmen, anlaşılmaz

değildir. Güney Tepe dış kentin varlıklı insanların yaşadığı bölümü iken, Pınarbaşı ola
sılıkla kent içindeki idari bir yapıdır. Ayanis kazıları ile ortaya çıkarılan veriler Urartu'da
erken dönemlerden beri gelişmekte olan, ancak II.Rusa döneminde doruk noktasına

ulaşan ve kanımızca Zernaki Tepe'yi de içine alanw, bir şehireilik geleneğinden söz et
memizi gerektirecektir20.

1998 yılı Ayanis Kalesi kazısında içinde çanak-çömleklerin, bullaların (Resim: 9),
demir (Resim: 10) ve tunç (Resim: 11) ok uçlarının yer aldığı 130 adet envanterlik ve
52 adet etütlük eser bulunmuş ve bu eserler Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

15 C.A.Burney, Urartian Fortresses and Towns in the Van Region, Anatolian Studies 7, 1957,47 vd.
16 W.Kleiss-H.Hauptmann, Topographische Karte von Urartu, 1976, 19 vd.
17 K.L.Oghanesyan, Karmir -Blur IV: Arkhitecktura Teişebani, Erivan, 1955, res.1.
18 W.Kleiss, Urartaische Platze in Iranisch-Azerbaidjan, Istanbul/er Mitteilungen 18, 1968, 17.
19 Zernaki Tepe ile ilgili tartışmalar için bakınız; V.Sevin, Van / Zernaki Tepe: On the Urartian Grid Plan Once Again,

Anatolica XXiii, 1997, 174 vd.
20 Bak. M.T.Tarhan- V.Sevin, "Van Bölgesinde Urartu Araştırmaları", Anadolu Arsştıtmelsrı ıv-v, istanbul 1977, 285 vd.
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Plan 1: Ayanis'in topografik planı

Plan 1: Vi NoJualan (tapınakalanı)
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Plan 3: Vii No.lu alan (depo mekanları)
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Çizim 1: Vi No.lu alanda bulunan sadaklar
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Resim 1: Tapınak cellasının kuzeybatıdan görünümü

Resim 2: Tapınak cellasının doğudan görünümü
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Resim 4: Vi No.lu alanın (tapınak alanı) batıdan görünümü
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Resim 5: Tapınak alanını yeniden kurma denemesi

Resim 6: Vii No.lu alanın (depo mekanları) güneyden görünümü
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Resim 7: Dış kent-Pınarbaşı'nın doğudan görünümü

Resim 8: Dış kent-Güneytepe'nin doğudan görünümü
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Resim 9: Bullalar

Resim 10: Demir okuçları

':!:M::~ .,eı
Resim 11: Tunç okuçları
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KARAGÜNDÜZ HÖYÜGÜ 1998 Yılı KAZılARı

Ve/i SEviN*
Ersin KAVAKLI

Aynur ÖZF/RAT

Erçek Gölü'nün kuzeydoğu kıyılarında, Van Merkez ilçe'ye bağlı eski ~aragün
düz Köyü'ndeki höyük çalışmalarına 1998 yılında da devam olunmuştur (Harita)". Er
çek Gölü'nün sularının giderek yükselmesi nedeniyle geçen yılalduğu gibi nekropolde
çalışılmamış, kazılar yalnızca höyükte sürdürülmüştür. Qalışmalar Kültür Bakanlığı Anıt
lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle her yıloldugu gibi Van Müze Müdürlüğü ve
Istanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arkeo.lojiAraştırma Mer
kezi'nce ortaklaşa yürütülmüştür. Kazımız, başta Van Valiliği ii Ozel Idaresi ve Istanbul
Universitesi Rektörlüğü, Araştırma Fonu2 olmak üzere Türk Tarih Kurumu ile Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu'nun destekleriyle qerçekleştirllebilmiştir''.

Höyükteki çalışmalarımız toplam 750 m2 lik bir alanı kapsar. Burada kazılar hö
yüğün kuzey yamaçları boyunca uzanan 7 plankarede sürdürülmüştür (Çizim: 1).
1997'de çalışılan A, E-H açmalarına ek olarak H açmasının güneyinde 10 x 10 m. bo
yutlarında i ve A açmasının batısındaki 5 x 10 m. lik J tranşelerinin açılmasıyla alan da
ha da genişletilmiştir. 1998 yılında özellikle, daha önce ortaya çıkarılmış olan Erken
Transkafkasya Döneminin araştırılmasına devam edilmiştir.

Tabaka/aşma Durumu
Karagündüz'ün stratigrafisini belirlemeye yönelik çalışmalar şimdiye dek höyü

ğün kuzey kısmında yoğunlaştırılmış bulunan açmalarda gerçekleştirilmiştir. Bu neden
le aşağıda verilen tabakalaşma durumu yalnızca höyüğün bu kesimini yansıtmaktadır

(Çizim: 2).
Höyükteki tabakalaşma durumu şöyledir-:

1. yapı katı: Ortaçağ mezarlığı

Prof. Dr. Veli SEviN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel SanatlarFakültesi Dekanı, ÇanakkalefTÜRKiYE
Ersin KAVAKLI, Müze Müdürü, VanfTÜRKiYE
Dr. Aynur ÖZFIRAT, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 34459 istanbulfTÜRKiYE
Çalışmalara bilim kurulu üyesi olarak, bu satırların yazarlarından başka Van Müzesi'nden Arkeolog Hanifi Biber, istan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi öğretim elemanı Erkan Konyar, istanbul Üniversitesi Sosyal Bilim
ler Enstitüsü Filolog Margaret Payne, Celal Bayar Üniversitesi Arş.Gör. Anıl Yılmaz, istanbul Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü yüksek lisansiyeri Nuray Kaygaz ile Mimar Sinan ve istanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kamile Pı

nar Kandal, Gulan Ayaz, ist. Üniv. Haluk Karakaş, ve Ayşe Aslıhan Karagöz katılmışlardır. Kazı ekiblmizde, antrapo
log olarak Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Bölümü'nden Zehra Satar görevalmıştır. Arkeobotanl çalışmalarını is
tanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Zeycan Kaya yürütmüştür.

1998 yılında kazımızı Nahçıvan Bilim Merkezi'nden Dr. Veli Bahşaliyev, Roma Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mirjo SaIvi
ni, Corneli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Peter i. Kuniholm, Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi'nden Dr. Stephan
Kralı ziyaret etmiştir.

2 Bu çalışma istanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nca desteklenmektedir. Proje No: 1092/010598
3 Kazılarımızın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan, başta Van Valisi Abdülkadir Sarı olmak üzere, uÖzel idaresi Mü

dürlüğü'ne teşekkürü borç biliriz.
4 Şimdiye dek birkaç kez yayınlanmış olan Karagündüz Höyük'ü stratigrafisi birbirinden ufak tefek farklılıklar gösterir

(Sevin, Kavaklı, Özürat 1998: 573; Sevin 1998: 715). Bu, höyüğün en üst kısmındaki, kalınlığı ortalama 300 myi bulan
Erken Transkafkasya Dönemi öncesi tabakaların çok karışık ve birbirini çok tahrip etmiş olmasından kaynaklanmak
tadır. Burada sunulan yeni tabakalaşma durumu 1998 yılı kazı sonuçları gözönünde bulundurularak yapılrruştır.
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2. yapı katı: Ortaçağ

3. yapı katı: Geç Demir çağı

4c yapı katı: Orta Demir çağı- post-Urartu, "Med"
4b yapı katı: Orta Demir çağı- Urartu
4a yapı katı: Orta Demir çağı-Urartu

5. yapı katı: Erken Demir çağı

6. yapı katı: Orta-Son Tunç çağı

7. yapı katı: Erken Transkafkasya Dönemi

ORTAÇAG
Höyüğün batı ucundaki kilisenin etrafında gelişmiş olan mezarlıktaki çalışmalara

.H ve J açmalarında devam olunmuş H karesinde 30, i karesinde 87, J karesinde de 50
yeni mezar açılmıştır. Ortaçağın son evresine (1. yapı katı) ait olan bu mezarlıkta şim

diye dek incelenen mezarların sayısı 577'ye ulaşrruştırö. Tümü doğu-batı doqrultusun
da uzanan mezarlar basit toprak türündedir (Resim: 1). Mezar çukurları üstten alta
doğru genişleyen oval planlıdır; üzerlerinin nasıl kapatıldığına ilişkin hiçbir iz yoktur. Be
yaz renkli bir kumaşa sarılarak gömüldüğü anlaşılan cesetler, baş doğuya gelecek şe

kilde doğu-batı doğultusunda yatırılmışlardır. Eller kadınlarda genellikle göğüs üzerin
de, erkeklerde ise karın üzerinde birbiri üzerine gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Kimi
mezarlarda ölüler takılanyla birlikte gömülmüştür. Bunlar: Siyah, mavi, lacivert, beyaz,
sarı, yeşil, kahve, mor renklerdeki küçük camlar ve kornalin, kemik, frit ve tunç bencuk
lardan kolyeler; taş amuletler, tunçtan yapılmış düğme, sarkaç, yüzük, küpe ve biIezik
ler; cam bilezik. siyah taş amulet ve aşık kemiğidir.

Höyükteki 2. Ortaçağ yapı katı basit toprak mezarların hemen altındaki, çok sa
yıda tahıl çukuru ve tandırın bulunduğu tek evreli bir tabakayla temsilolunur. 1988 yı

lında yalnızca i ve J karelerini incelediğimiz bu yapı katı kazılan kısımda, üzeri açık ya
da kısmen sundurmalı bir işlik alanı olarak görülür. Bazıları taş, bazıları da külle doldu
rulmuş olan bu çukurlar ile tandırlar ve yakın çevresinden bol miktarda sırlı ve sırsız ça
nak çömlek parçaları bulunmuştur. Diğer buluntular ise pişmiş toprak ağırşaklar, cam
bilezikler ve cam parçaları, sikke, tunç bilezikler, kemik ağırşak ve bazalt ezgi taşıdır.

GEÇ DEMiR ÇAG/
Ortaçağ'ın hemen altından güçlü bir mimariyle temsil edilmeyen 3. yapı katı ya

ni Geç Demir çağı gelir. 1998 yılında bu dönem yalnızca H açmasında kazılmıştır. YÜ
zeye yakın olan bu tabaka bir yandan 1. yapı katı mezarları, bir yandan da Ortaçağ ve
modern çukurlar tarafından oldukça tahrip edilmiş olup hayli karışık ve zayıftır. Şimdiye

değin bu yapı katına ilişkin herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmamıştır. Bu nedenle,
üstteki 2. yapı katında olduğu gibi, höyüğün hiç olmazsa bu kuzey ucunun bu evrede
de üzeri açık bir işlik-depolama alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu alanın en
dikkat çekici birimleri yuvarlak ağızlı, şişe formunda giderek genişleyen gövdeleriyle ta
hıl çukurlarıdır. Tabanıarı ve yan yüzleri sıvalıolan bu çukurlar ve yakın çevrelerinden
dönemi için tipik olan çoğu oldukça kaliteli çanak çömlek parçaları ele geçirilmektedir.

1998 yıl i kazıları sırasında koleksiyonu zenginleştiren çok sayıda yeni malzeme
elde edilmiştir. Bulundukları fizikselortamın tam aksine yüksek bir teknik ve artisti k iş

çiliğin ürünü olan, özelliklerinden daha önce de söz etmiş olduğumuz bu kap kacağın

biçim repertuarı oldukça srrurhdıre. çoğu öncüsüz olarak birdenbire ortaya çıkan bu re
pertuarda çömleklere kıyasla çanaklar daha fazla sevilerek kullanılmıştır. Bunların bü
yük bir bölümünde kapların kiremit renkli hamurları üzerine beyazımsı-krem bir astar

5 Karagündüz insan iskeletlerinin paleoan!ropolojik analizleri için bkz. Özer, Sevim ve diğ. 1998.
6 Karagündüz Geç Demir çağı çanak çömleği hakkında ilk genel gözlemler için bkz. Sevin 1998; Sevin, Kavaklı, Öztı

ra! 1998: 575 vdd.
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uygulanmış, kimileri de boya ile bezenmiştir. Bezemeler açık zemin üzerine ya yalnız

ca kırmızı-kiremit rengiyle ya da kahverengi boya ile ya da siyah ve kırmızı-kahveren

giyle yapılmıştır. En sık rastlanan bezeme ögelerinden biri çanakların düzleştirilmiş ağız

kenarlarının üzerine uygulanmış kalın bant dizileri, üçgen, zikzak ve paralel ya da eğik

çizgi kümeleridir (Çizim 3: 2-5, 8). Bunlar daha çok Dyson'ın (1999: 125, Resim: 5/d-e,
6/a-e) "Non-'Classic' Triangle Ware" olarak adlandırdığı grupla ilişkilidir. 1998 yılı kazı

ları sırasında bu türe giren yeni parçalar elde edilmiştir.

Boya bezemeli kaplardan en yaygın olanı dışa çekik ağız kenarlı, keskin karınlı,

yuvarlak gövdeli ve bazen ompha/oslu çanaklardır (Çizim 3: 1,8). DoğuAnadolu ve Ku
zeybatı Iran'dan tanınan bu yaygın bezeme anlayışında çanakların geniş ağız kenarla
rı ile yüksek boyunlu vazoların iç yüzleri yan yana üçgenlerle dekore edilmiştir (Çizim
3: 1, 9). Sık sık siyah ve kahverengiyle bikrom olarak yapılmış olan bu üçgenler bazen
diyagonal hatlarla taranmış, bazen de boyanarak doldurulmuştur. "Triangle ware" ola
rak adlandırılan bu türden bezemeli kapların sayısı her sezon daha da artmaktadır. Ya
tay fisto dizileri de bezeme elemanı olarak beğeniyle kullanılmıştır (Çizim 3: 6, 7).

Boya bezemeler arasındaki en ilginç grup hayvan motiflilerdir (Çizim 3: 10). Ço
ğu kez şişkin karıniı çömlekler üzerinde karşılaşılan bu türden bezemede kapların kah"
verengi ya da pembemsi tonlardaki hamurları üzerine krem renginde kalınca bir astar
sürülmüş, motifler bunun üzerine bazen tek (kızıl kiremit), genellikle de çift (siyah ve ki
remit, siyah ve kahve vb.) renginde uygulanmıştır. Küçük parçalar halindeki bu figürler
de reserve tekniğine uygun olarak hayvanın konturları kızıl kahve bir çizgiyle belirlen
miş, iç kısım ise açık kiremit renginde boya ile doldurulmuştur. Henüz fazla sayıda ör
nekle temsil edilmemekle birlikte, bu grup bezemeda kullanılan hayvan cinsleri arasın

da arslanlar ve su kuşları dikkat çekicidir. Azeilikle gövdesi üzerinde, birer pençelerini
yukarı kaldırmış antitetik durumdaki, biraz acayip biçemdeki iki arslanın bulunduğu bir
çömlek parçası son derecede ilginçtir. Çünkü bu, Orta Anadolu Geç Demir Çağında ge
rek çanak çömlekler, gerekse kaplama levhaları üzerinde sık sık karşılaşılan sahnele
rin yakın bir benzeridir. Karagündüz'de birden fazla tabaka içermeyen bir stratigrafik
düzen içinde ele geçirilen farklı biçemdeki bu çanak çömlek malzemenin genelolarak
çağdaş oldukları söylenebilir. Bu tabaka doğudaki komşusu Hasanlu illA ile paralel gö
rünür.

ORTA VE SON TUNÇ ÇAG/
Karagündüz Höyüğü'nde temsilolunan en gizemli dönemler Orta ve Son Tunç

çağlarıdır. Yüzey buluntuları ve önceki kazılardan varlığı bilinen bu dönem, son dere
cede siliktir. Nitekim şimdiye değin çalışılan 400 m-lik alanda (A.,ç:-G plankareleri),bü
yük çapta sökülüp kaldırılan Urartu mimari kompleksinin altında LO. II. binyılın -1996 yı

lında saptanmış bir tahıl çukuru dışında- herhangi bir kalıntıya rastlayabilmiş değiliz.

Gerek Dilkaya ve gerekse Van Kalesi Höyüğü kazıları sırasında Orta Tunç Çağı ile Ilk
Tunç çağı arasında zengin bir Orta-Son Tunç tabakasının varlığı konusunda en küçük
bir iz belirlenebiimiş değildir. Bu çağın en belirgin özelliği, ErkenJranskafkasya Döne
mindekilerden tümüyle farklı boya bezemeli çanak çömleklerdir (Ozfırat 1997). 1998 yı

lı kazılarında bir tabakaya bağlı olmaksızın ele geçirilen ve hemen tümü Van-Urmiye kü
mesi içine sokulabilecek olan parçalar sayıca çok azdır. Monokrem ve polikrom boyalı

çanak çömleklerle temsil edilen bu kültüre ait bu yıl daha çok polikro.m boyalı parçalar
ele geçiriınıiştir (Resim: 2). Krem astar üzerine siyah, kahverengi ve kiremit renginde
yapılrruşbezemeler: kafesle doldurulmuş üçgenler, kelebekler, düz ve dalgalı hatlardır.

Bu çanak çömleklerin benzerlerine Erzurum'dan Nahçıvan'ı da içine alarak Urmiye Gö
lü'nün batı kıyılarına değin genişleyen bir bölgede rastlanır.

ERKEN TRANSKAFKASYA DÖNEMi
. Karagündüz Höyüğü'nde temsilolunan en kalın tabakalar Erken Transkafkasya
Dönemine aittir. 1998 sezonunda bu dönemin en geç evreleri A, F-G karelerinde ince
lenmiştir. Bu, höyükteki 7. yapı katını oluşturmaktadır. Çalışmalar sonucunda söz konu-

411



su tüm açmalara yayılan düzenli bir mimari dokunun varlığı ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 4).
Bu mimariyi doğu-batı doğruıtusunda uzanan 5.00 m. kadar genişliğindeki bir sokağın
iki yanına dizilmiş, genellikle dikdörtgen ve kare planlı mekanlar meydana getirir
(Resim: 3-4). Mekan boyutları 3.50 x 1.40 m., 2.80 x 1.60 m. ve 2.40 x 1.50 m., duvar
kalınlıkları ise 0.40-0.45 m. kadardır. Tüm yapılar doğrudan doğruya kerpiçtendir. Taş
temel hiç kullanılmamıştır. Birbirine bitişik düzendeki mekanlar ne sokağa ve ne de bir
birlerine geçit verirler. Yapılara olasılıkla tavandaki boşluklardan girilmiş olmalıdır. Oda
lardan kimilerinde, duvarlara bitiş!~ olarak küllüklü ocaklar ile bir odada da tam orta ke
simde bir tandır (Sevin, Kavaklı, Ozfırat 1998: Resim: 6) bulunmaktadır.

Bu yapı katının kazısı sırasında kemik bızlar, pişmiş toprak ağırşaklar, tunçtan bir
ok ucu ve çeşitli yumuşakça kabuğu ve taşlardan kolyenin (Çizim 5: 3; Resim: 5) ya
nında, çok sayıda çanak çömlek ele geçirilmiştir. Tümü el yapımı ve açkılı olan bu kap
larda biçim repertuarı zengin değildir. Büyük çoğunlukla basit ağız kenarlı çanaklarda
zaman zaman yatay delikli tutamakçıklara yer verilmiştir (Çizim 5: 5). Derince ve ağız

kenarları kulakçıklarla hareketlendiriimiş bir örnek keskin profiliyle ötekilerden ayrılır

(Çizim 5: 2). Burada kabın karın keskinliğinden ağız kenarına değin uzanan kesimi zik
zak motifi ve memeciklerle süslenmiştir. En çok sevilen biçim, S profilli, çoğu kez yu
varlak ve bazen de düz dipli çömlekler ve çömlekçiklerdir (Çizim 5: 1, 4; Resim: 6). Bu
türde kapların karın ve omuzları üzerinde sık sık kazıma ve oluklu bezemelere rastlanır.

Bezekler arasında daha çok frontal olarak konumlandırılmış çifte spiraller ve serbest
çizgisel stilde motifler dikkat çekicidir. Bunların yanında içe dönük ağızlı, şişkin karıniı

çömlekler (Çizim 5: 6) ile uzun gövdeli, omuzsuz iri depo kapları üzerinde "Nahçıvan

kulpu" denen tutamaklara sıkça rastlanır.

KATALOG

Çizirn 3

1- Çanak p.; pembe (7.5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, ince kum katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı,

çark yapımı, bezeme kızıl kiremit (10 R 4/8) ve siyah (5 YR 2.5/1). Çizim No. Kg. Höy. 1452.
2- Çanak p.; kiremit (10 R 5/6) hamurlu, krem (10 YR 8/4) astarlı, ince kum katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı, çark

yapımı, bezeme kızıl kiremit (10 R 4/8) ve siyah (5 YR 2.5/1). Çizim No. Kg. Höy. 1684.
3- Çanak p.; sarımsı kahverengi (5 YR 6/8) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, pişme nedeniyle griye doğ

ru renk değişimi var, ince kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı, bezeme kiremit (10 R 4/6) ve
koyu bordo (10 R 3/3). Çizim No. Kg. Höy. 1381.

4- Çanak p.; pembe (7.5 YR 6/4) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, orta kum katkılı, orta pişirilmiş, açkı

Iı, çark yapımı, bezeme kiremit (10 R 5/8) ve siyah (5 YR 2.5/1). Çizim No. Kg. Höy. 1410.
5- Çanak p.; pembe (5 YR 7/6) hamurlu, krem (10 YR 8/4) astarlı, pişme nedeniyle renk değişiklikleri var, in

ce kum katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı, çark yapımı, bezeme kiremit (2.5 YR 4/6). Çizim No. Kg. Höy. 1390.
6- Çömlek p.; koyu krem (7.5 YR 6/6) hamurlu, krem (10 YR 8/4) astarh, ince kum katkı!ı, orta pişirilmiş, aç

kılı, çark yapımı, bezeme koyu kiremit (10 R 4/6) ve siyah (2.5 YR N2.5/). Çizim No. Kg. Höy. 1450.
7- Çömlek p.; pembe (5 YR 7/6) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, ince kum katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı,

çark yapımı, bezeme kızıl kiremit (10 R 4/6) ve siyah (7.5 YR N2/). Çizim No. Kg. Höy. 1518.
8- Çanak p.; pembe (5 YR 7/6) hamurlu, içi hamurunun renginde dışı krem (10 YR 8/4) astarlı, pişme nede

niyle renk degişiklikleri var, ince kum katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı, çark yapımı, bezeme kızıl kiremit (10
R 4/6) ve siyah (7.5 YR N2/). Çizim No. Kg. Höy. 1412.

s- Çömlek p.; pembe (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, ince kum katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı,

çark yapımı, bezeme kiremit (iDR 4/8). Çizim No. Kg. Höy. 1449.
10- Çömlek p.; kahvemsi pembe (7.5 YR 6/4) hamurlu, içi hamurunun renginde dışı krem (10 YR 7/3) astar

Iı, ince kum katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı, çark yapımı, bezeme kızıl kiremit (10 R 4/6) ve siyah (7.5 YR
N2/). Çizim No. Kg. Höy. 1521.

Çizirn 5

1- Çömlek p.; grimsi kahverengi (10 YR 4/2) hamurlu, içi hamurunun renginde dışı siyah (7.5 YR N2/) astar
Iı, orta kum katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı, el yapımı. Çizim No. Kg. Höy. 1364.

2- Çanak p.; grimsi kahverengi (10 YR 4/1) hamurlu, içi hamurunun renginde dışı siyah (7.5 YR N2/) astarlı,
orta kum katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı, el yapımı. Çizim No. Kg. Höy. 1366.
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3- Kolye; toplam 351 boncuk: 306 beyaz manyezit, 38 yeşil tüf, 7 kahverengi. Env. no. Kg. Höy. 1506/98.20.

4- Çömlek; siyah (7.5 YR N2/) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, orta kum katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı,

el yapımı. Env. no. Kg. Höy. 1364/98. 6.

5- Çanak p.; kahverengi (5 YR 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde dışı siyah (7.5 YR N2/) astarlı, orta kum
katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, el yapımı. Çizim No. Kg. Höy. 1370.

6- Çanak p.; kahverengi (5 YR 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde dışı siyah (7.5 YR N2/) astarlı, orta kum
katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, el yapımı. Çizim No. Kg. Höy. 1377.

* Çanak çömlek tanımlarında Munsell Soil Color Charts (Baltimore 1988) renk kataloğu kullanılmış, ancak da
ha kolayanlaşılabilmesi için numaraların yanına kendi tanımladığımız renkler de yazılmıştır.
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Resim 1: Karagündüz Höyüğü Ortaçağ mezarları

Resim 2: Karagündüz Höyüğü Orta Tunç çağı

çanak-çömleği

Resim 3: Karagündüz Höyüğü Ilk Tunç çağı
yapı katı
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Resim 4: Karagündüz Höyüğü Ilk Tunç çağı yapı katı

Resim 5: Karagündüz Höyüğü Ilk Tunç çağı kolyesi

Resim 6: Karagündüz Höyüğü Ilk Tunç Çağı, çömlekçik
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1997-1998 VAN / ALTINTEPE URARTU NEKROPOLÜ
KAZıLARı

Veli SEviN*
Aynur ÖZFIRAT
Ersin KAVAKLI

Urartu Krallığı'nın başkenti ve en büyük ~e[1ti olan Tuşpa'nın (Van Kalesi) binler
ce yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. 1.0. iX. yüzyılın ortalarından başlayarak

giderek önem kazanan bu kentin önemli sayıda bir nüfus barındırdığı saruhrı. Henüz sı

nırları belirlenememiş olmakla birlikte, içinde halkın yaşadığı aşağı kentin, kalenin gü
ney, kuzey ve doğusunda geniş bir alana yayıldığı anlaşılmaktadır (Tarhan, Sevin 1993:
853 vd., Resim: 24). Onemini yüzyıllarca korumuş bulunan bu büyük kentin geniş bir
nekropolü olması gerekmektedir. Ancak yakın bir geçmişe değin bu konuda hemen hiç
bir bilgiye sahip değildik. Van Kalesi kayalıkları üzerinde yalnızca krala özgü gömüler
le ilgili 4'ü anıtsal, 3'ü de daha küçük toplam 7 adet kaya mezarı bulunmaktadır. Buna
karşılık sayıları on binlerle ifade edilebilen halk nereye gömülüydü ? Bu kalabalık ken
tin nekropolü neresiydi? Bu soruların sağlıklı yanıtları yakın zamana değin verilemiyor
du.

Modern Van Kenti'nin hemen batısında, göl kıyısındaki iskele Mahallesi'ninse do
ğusunda, içinden Van-Erciş-Ağrı karayolunun geçtiği alanda, yıllardan beri gerek kaçak
kazılar, gerekse raslantısal olarak birtakım Urartu eserlerinin bulunduğu bilinmektedir
(Harita). Nitekim bu yöreye yakın bir geçmişte verilmiş bulunan Altıntepe adı da bu bu
luntularla ilgilidir. Günümüzde ii merkezinde, Şemsibey Mahallesi'nin sınırları içinde kal
mış bulunan bu alan kuzeyde, geçmişi 1.0. iX. yüzyılın ikinci yarısına değin uzanan,
Urartulara ait Kalecik Kalesi'nin güneyeteklerinden başlayıp, giderek meyillenerek Van
Ovası'nın tabanına değin alçalan dalgalı sırtlar görünümünçledir. Kuzeyi ve doğusu ye
ni Sanayi Çarşısı, güneyi ise tren yolu ile sınırlıdır; batıda Iskele Mahallesi'nin içlerine,
olasılıkla Van Gölü kıyısı yakınlarına değin devam etmektedir. Tuşpa Kalesi'nin kuşuçu

şu 2 km. kadar kuzeyindeki bu alan kuzey-güney doğrultusunda 1 km., doğu-batı doğ

rultusunda ise birkaç km.lik bir alana yayılmıştır. Son derecede ağır bir tahrip görmüş

bulunan bu alanda büyük bir Urartu nekropolünün varlığını gösteren kalıntılar bulun
maktadır. Hatta burada, 1965 yılında, Van-Ağrı karayolunun yapımı sırasında Baki
Oğün tarafından küçük bir sondaj gerçekleştiriimiş ve bunun sonucunda da biri kremas
yon, ötekiyse inhumasyon türünde iki mezar ortaya çıkarılmıştı (Oğün,Bilgiç 1973:14;
Oğün 1978a:672; Oğün 1978b:64). Ancak o zamanlar, Kalecik Kalesi'nin 2 km. kadar
güneyinde saptandığı bildirilen bu iki mezarın böyle büyük bir nekropolün parçası ola
bileceği -doğal olarak- hiç akla gelmemişti.

Prof. Dr. Veli SEviN, Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dekan, ÇanakkalerrÜRKiVE
Dr. Aynur ÖZFIRAT, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 34459-istanbuırrÜRKivE
Ersin KAVAKLI, Müze Müdürü, VanrrÜRKiVE
Burney (1972:183) Tuşpa'nın oldukça kalabalık bir kent olduğunu ve nüfusunun da -en tutucu bir tahminle- ve XiX.
yüzyıldaki nüfusla da kıyaslanarak 50 000 kişiden az olamayacağını düşünür.
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Oldukça geniş bir alana yayılan bu nekropolün küçük bir garnizon kalesi niteli
ğindeki Kalecik'e ait olamayacağı açıktırv. Çevrede Van Kalesi'nden daha yakın başka

ca bir Urartu yerleşme yeri de mevcut değıldir. Bütün bu nedenlerle söz konusu alanın

Urartu başkenti Tuşpa'nın nekropolü oldugu anlaşılmaktadır. Burası konumu açısından
Tuşpa nekropolü içın en uygun alandır. Çünkü başkentin güneyi ve doğusu tümüyle ta
rıma elverişli ve iyi sulanabilen düzlüklerle kaplıdır, batıda ise Van Gölü bulunmaktadır.

Söz konusu sırtlar ise gömü alanı olmaya elverişli olanaklara sahiptir. Tarımsal açıdan

değerlendirilemeyen bu hafif yükselti kısmen yumuşak bir kalker kayalık, kısmen de
kum tepelerinden oluşur.

Altıntepe Urartu nekropolü 1990'11 yılların başlarından beri istanbul Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi ile Van Müze Mü
dürlüğü'nce gözlem altına alınmış, buradaki kaçak kazılar ile yapılaşmanın önlenebil
mesi ıçin gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına gayret edilmiştir. Ancak tüm çabala
ra karşın yağmanın önü alınamamış ve sonuçta Urartu arkeolojisi açısından büyük
önem taşıyan bu alan, bilimsel bir araştırma bile yapılamadan tümüyle yok olma tehli
kesi ile karşı karşıya kalmıştır. Vahim bilimsel kayıplara yol açacak bu durum üzerine
söz konusu nekropolde bir kurtarma kazısı yapılmasına karar verilmiş ve çalışmalara

1997 yazında başlanmıştır. Kurtarma etkinliğine 1998 yılında da devam edilmiştire.

Altıntepe Urartu nekropolü kazıları Kültür. Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün izniyle, Van Müze Müdürlüğü ve Istanbul Universitesi, Edebiyat Fakül
tesi, Van Bölgesi Tarih ~~ Arkeolo]i Araştırma Merkezi'nce ortaklaşa yürütülmektedir.
ÇalışmalarVan Valiliği ii Ozel ldaresi- ile Istanbul Universitesi Rektörlügü Araştırma Fo
nu'nun> destekleriyle gerçekleştirilmektedir.

AMAÇ
Altıntepe nekropolü çalışmalarının öncelikli amacı kaçak kazıları önlemektir. Bir

diğer amaç da bu geniş çaplı gömü alanını ayrıntılı bir biçimde inceleyerek Urartu me
zar mimarısi ve ölü gömme geleneklerine başkent belgeleriyle yeni katkılar sağlamak

tır. Bunların yanında, mezar armağanı olarak ele geçirilecek çok sayıda buluntuyla söz
konusu kültürü daha iyi tanımak, Van Müzesi'nin zenginleşmesine katkıda bulunmak ve
son olarak da bölgeye yeni bir turistik gezi-ilgi alanı kazandırmak öteki düşüncelerimiz
arasındadır.

KAZı UYGULAMASI
Henüz jeolojik-jeomorfolojik bir inceleme yapılmamış olmakla blrlikte", ilk göz

lemlerimize göre, Van Ovası'nın kuzeybatı köşesindeki bu alan yumuşak bir kalker ta-

2 1973 yılında Kalecik'in güneydoğu etekleri civarında saptadığımız soyulmuş kaya mezarının bile bu geniş nekrapole
ait olması olasılığı vardır: Sevin 1986: 336 vd., res. 21-23.

3 Çalışmalara bilim kurulu üyesi olarak, bu satırların yazarlarından başka, 1997 yılında: Erciyes Üniversitesi'nden Arş.

Gör. (MA) Hakan Sivas'ın yönetiminde, Van Müzesi'nden Arkeolog Hanefi Biber ile Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabi
at Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden Yıldız Atar, Azerbaycan Bilimler Akademisi, Nahçıvan Ilim Merkezi'nden
Arkeolog Dr. Veli Bahşaliyev, Dicle Üniversitesi'nden (MA) Jale Velibeyoğlu, istanbul Üniversitesi'den Okutman Er
kan Konyar, doktorant Margareth Payne, yüksek lisans öğrencileri Z. Nilüfer Aydı ıı ' Süreyya Algül ve Nuray Kaygaz,
Istanbul Teknik Universitesi yüksek lisans öğrencisi Sabiha Akman, Mimar Sinan Universitesi Arkeoloji ve Sanat Tari
hi Bölümü lisans öğrencileri Semra Aldoğan ve Davut Paşayiğit; 1998 yılında da Dr. Veli Bahşaliyev, Okutman (MA)
Erkan Konyar ve Arş.Gör, (MA). Selim Pullu'nun gözetiminde istanbul Üniversitesi'nden yüksek ıisans öğrencisi EI
van Eti, lisans öğrencileri Burcu Özçelik, Muzaffer Ozçiriş ve Nezih Gündüz, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Ar
keoloji Bölümü lisans öğrencisi Aslı Yıldız katılmışlardır. Konservasyon çalışmaları istanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Bölümü öğrencilerinden Ellal Kiraz (1997) ve Mehmet Uğuryol (1998) ta
rafından yürütülmüştür. Kazı ekibimizde, antropolog olarak Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Bölümü'nden Zehra
Satar çalışmıştır. Her iki yıl da fotoğrafların bir bölümü Istanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği üyesi Firdevs
Sayılan tarafından çekilmiştir.

4 Kazılarımızın gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayan Van Valiliği iı Özel idaresi'ne Sayın Vali Abdülkadir Sarı 'nın

şahsında teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca her türlü sorunumuzun çözümüne gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle Özel
Idare Müdürü Sayın Ali Keser ile yardımcıları Sayın Baki Unsal, Sayın Kınyas Oflaz ve Muhasebe Müdürü Sayın Ra
mazan Gökdemir'e şükranlarımızı sunarız. Arazideki topografya sorunlarımızın çözümünü sağlayan Karayolları Xi.
Bölge Müdürlüğü'ne teşekkürü bir borç biliriz.

5 Bu çalışma istanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nca desteklenmiştir Praje No. 10921010598.
6 1993 yılında nekrapolün batısındaki kum tepeleri üzerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik MühendiSliği Bölümü'nden

Yrd. Doç. Dr Mahmut Drahor, küçük bir kesit çalışması gerçekleştirmiş ve bu kesimin kalın kum tabakalarıyla kaplı ol
duğunu saptamıştır.
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bana oturur. Özellikle batı ucunda, bu taban üzerine yığılmış kum tepecikleri yer alır.
Arazi güneye doğru alçaldıkça kalker kayalık zaman zaman yer yüzüne doğru çıkar.
Mezarlar ya bu kayalara oyulmuş ya da kum tepeleri içine basit çukurlar halinde açıl-
mıştır. .

Düz ve dalgalı sırtlar halinde uzanan Altıntepe nekropolü bugün kısmen buğday
tarlaları ve iç göçler nedeniyle oldukça hızlı inşa edilen evler ve mahallelerie kaplıdır.

Bu alan define arayıcıları tarafından delik deşik edilmiştir. Ancak, özellikle son yıllarda,

define kazılarından sonra mezarlar yeniden toprakla doldurulduğundan, hem soyulmuş

hem de dokunulmamış yeni mezarların yerlerini belirleyebilmek oldukça güçtür. Bu
amaçla önce yüzeyden görülebilen kaya mezarlarının temizlenmesine qirişilrnlş.jsonra

da çeşitli noktalarda sondajlar yapılarak yenilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Iki se
zon sonunda, çoğunlukla önceden kazılan mezarlar temizlenerek yeniden açılmıştır.

Nekropolde şimdiye değin 3 tür gömü belirlenmiştir (Çizim: 1). Kaya mezarları; umalar;
basit toprak mezarlar. Her iki sezon incelenenlerle toplam mezar sayısı 38'j bulmuştur.
Mezarlar: Tuşpa Altıntepe nekropolü (TAN), kaya mezarı (KM), uma (Ur) ve basit top
rak mezar (TM) gibi kısaltmalarla ifade olunmuştur.

Kaya Mezar/an
Altıntepe nekropolünde şimdiye değin incelenen en yoğun grup kaya mezarları

dır. Şimdilik değerlendirme açısından çok erken olmakla birlikte, bunlar alanın gitgide
alçalan güney ucunda, kayanın yükselerek yüzeye yaklaştığı kesimde yoğunlaşmış gi
bidir (Resim: 1). Sayıları 33'e ulaşan irili ufaklı kaya mezarlarının tümü daha önceden
definecilerce, hatta kimileri de çok daha eski zamanlarda soyulmuştur. Bunlardan 14
tanesi 1997 yılında, geri kalan 19 adedi de 1998 sezonunda incelenmiştir.

Tümü yumuşak kalkere kazınmış olan kaya mezarları çoğu kez ortak özelliklere
sahiptir (Çizim: 2-5). Buna karşılık yön, boyutlar ve işçilik açısından birbirlerinden olduk
ça farklıdır. Toprak altındaki tüm mezarlara ortalama 0.90 x 0.90 m. kadar boyutların

da kuyu biçimli bir dromosla girilebilmektedir. Çoğu kez özenli bir işçilik gösteren dro
mos çukurları büyük bir çoğunlukla mezar odalarının kısa duvarlarından birinin önüne
açılmıştır; genellikle daha alçaktaki bir odaya (Resim: 2), tek bir örnekte de iki ayrı oda
ya (KM 28) geçit sağlarlar. Bazen silmeli olan kapı geçitieri dikine yerleştirilmiş, kum ta
şından ince uzun levhalarla örtülüdür. Mezarlar daima tek odalı ve farklı yüksekliktedir;
boyutlarla orantılı olarak bu yükseklik 2.00 m. ila 0.86 m. arasında değişir. Düzgün dik
dörtgenimsi plan veren yalnızca bir mezar bulunmuştur (KM 1: boyutları 3.80 x 2.80 m.)
(Resim: 3); iki örnek de görece düzenli bir dörtgen plana sahiptir (KM 20: boyutları 2.90
x 1.72 mj KM 24: boyutları 1.13 x 1.25 m.). Bunların dışında tüm odalar, şimdiye değin

tanınan, daha çok kalelerin eteklerindeki kayalıklara oyulmuş, resmi görünümlü Urartu
mezarlarından oldukça farklı biçimde, son derecede kaba işçiliktedir: Elips, yuvarlak, L
biçimli, kabaca karemsi ya da biçimsiz bir oyuk şeklinde olanlar vardır. Duvarlar dik de
ğildir, tavanlar düzensizdir. Ortak özelliklerden biri de duvarlar üzerinde, tabandan yak
laşık 0.50 m. kadar yükseklikte, irili ufaklı nişlere yer verilmiş oluşudur. Bunların kimile
rinin tabanıarında yuvarlak dipli bir kabın oturtulabilmesi için çukurluklara yer verilmiş

tir. Az sayıda nişsiz örnek de vardır. Kimi odalarda ise alçak sekiler bulunur.
Birkaçı dışında genellikle bugüne değin fazla tanınmayan kaba ve düzensiz plan

larıyla dikkati çeken mezarlardan bir başka ilginç grup da yarım bırakılmış olanlardır.

Bunlar bazen yalnızca bir dromos çukuru, bazen de bir kapı ve oda olarak kazılmaya

başlanan sığ bir oyuktan ibarettir. Anlaşıldığına göre yeni bir mezarın yapımı sırasında

taş ustaları önce sağlam bir ,kaya yüzü bulmuşlar ve burayı dik ve düzgün bir çukur ola
rak kazmaya girişmişlerdir. Işlemin ilk aşamalarında kaya damarının ince olduğu anla
şıldığı takdirde oyma işlemine derhal son verilmiştir. Bu durum son aşamalarda ortaya
çıktığında ise kayanın çürük bölümlerinin taşlarla örülmesi yoluna gidilmiştir. Bazen da
marın daha kalın, oyulmaya elverişli yanını bulmak üzere dromostan birkaç yöne doğ

ru geçitler açılmasına çalışılmıştır. Bu durum Urartu halk mezarlarında giriş yönünün
fazla önem taşımadığını, ana amacın oyulabilecek denli sağlam ve kalın bir kaya kütle
si bulmak olduğunu gösterir.
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TÜ,mü soyulmuş oldu~unda~ k.ayaya ?yulll]~.ş oda mezarlarında uyqulanan gö~
me türlerı konusunda çok saglıklı bılgıye sahıp degılız. Ancak çok yakın bır geçmışte yag
malanmış mezarlarda definecilerden artakalan buluntular arasında çok sayıda uma par
çası ile yanmamış insan kemiklerine beraberce rastlanmaktadır. Böylelikle daha önce
Erzincan/Altıntepe (Sevin 1980: not 3), Adileevaz (üğün 1978b: 64 vd.), Dilkaya (Çilin
giroğlu 1991: 30) ve Karagündüz Erken Demir çağı nekropolü (Sevin, Kavaklı 1996a:
7; 1996b: 24) gibi mezarlıklardan da bilindiği üzere, çok sayıda gömünün yapıldığı oda
larda qenellikle inhumasyon ve kremasyonun yan yana varolduğunu söyleyebilecek
durumdayız. üzgün durumu bize değin kısmen korunabilmiş kimi iskeletlerden, yanma
mış cesetlerin odaya büzülerek yani hoker durumunda bırakıldığı saptanmıştır.

Her ne kadar yağmalanmış olsa da her mezarda soygunculardan artakalan mal
zemelerin sayısı az değildir. Bunların büyük bir bölümünü de çanak çömlekler oluşturur

(Çizim 6: 1-3). Parlak kırmızı cilalı yuvarlak ya da yonca ağızlı testiler yine sevilen tür
lerdendir (Çizim 6: 5, 6). Bunların bazılarında özellikle kulpların üzerine gelecek şekil

de kazınarak yapılmış hiyeroglif işaretlerine yer verilmiştir (Çizim 6: 5). Ayaklı kadehler
tanınan biçimleri aynen yinelerler (Çizim 6: 4). Madeni buluntular arasında demir, ah
şap ve tunçtan yapılmış kınları içinde duran demir kılıçlar ve bıçaklar (Çizim 7: 11) ile
ejder başlı tunç bilezikler (Çizim 7: 8), iğneler (Çizim 7: 6) ve fibulalar (Çizim 7: 5, 7)
dikkat çekicidir. Tunç ve gümüşten küpeler (Çizim 7: 1-4) çoktur. Bunlarda Urartu için
tipik olan granülasyon tekniğine sıkça yer verilmiştir. Akik, kornalin ve manyezit gibi taş

lardan boncuklar çok sayıda ele geçirilmektedir (Çizim 7: 9, 10; Resim: 4,5).

Uma Mezarlar
Nekropoldeki ikinci büyük grubu uma türü mezarlar meydana getirir; ancak 1997

ve 1998 yılı kazıları sırasında şimdiye değin in situ yalnızca 3 mezara rastlanmıştır. Bu
tür, yakılarak gömülen cesetlerle ilgilidir. Burada, kremasyona uğramış cesetten artaka
lanlar ölü kabı içine konarak ağzı bir çanakla kapatılmış ve sonra kap ya doğal bir ka
ya oyuğu içine (Ur. 1, 3) (Resim: 6) ya da üç yanı taş levhalarla çevrili, niş görünümlü
yapay bir hazneye (Ur. 2) yerleştirilerek üzeri toprakla örtülmüştür (Resim: 7). Kaya
odalarından farklı olarak bunlar bireysel mezarlardır. Mezarlıkta özel bir yerleri olup ol
madıkları henüz açık bir biçimde anlaşılamamakla birlikte, mevcut buluntu durumu ka
ya odalarıyla iç içe ya da yan yana olabileceklerine işaret etmektedir.

Daima ağızları yukarı gelecek şekilde düz olarak yerleştirilen umalar biçim yö
nünden bilinenleri yinelerler (Çizim: 8); Urartu için tipik olanlar parlak kırmızı cilalıdır,

omuzları üzerinde tek, ikili ya da üçlü deliklere yer verilmiştir (Derin 1994),. Benzerleri
ne Iğdır (Barnett 1963: Resim: 12), Nor-Areş (Hodjasch 1980), Adilcevaz (üğün 1978a)
ve Dilkaya'da (Çilingiroğlu 1991) rastlanan bu türden mezarlarda da ölülerle birlikte ki
mi armağanlara yer verildiği, hatta cesedin giyinik olarak ziynet eşyalarıyla beraberce
yakıldığı, yakma işinden artakalan parçaların umalar içine konduğu anlaşılmaktadır. Ki
şisel süs eşyaları arasında taş boncuklu kolyeler (Çizim 8: 2), tunçtan süs iğneleri

(Çizim 8: 5-6), yüzükler (Çizim 8: 3) ve bilezikler (Çizim 8: 4) sayılabilir. Bir kısım arma
ğanlar ise ,umanın dışına bırakılmıştır. Yakılmamış olan bu grupta tunçtan kemerler ön
sırayı alır. Ikiye katlanarak kullanılmaz duruma sokulmuş olan kemerler kül kabının dış

yüzüne bitişik olarak yerleştirilmiştir.

Basit Toprak Mezarlar
Karagündüz'deki üçüncü grubu basit toprak mezarlar oluşturur. Şimdiye dek bu

türden 2 mezar incelenrniştir". Toprağa açılan çukur içine biri tam, ötekiyse yarım ho
ker durumunda yerleştirilen cesetlerin başları kuzeydoğuya bakar. Yüzeyden 1 m. ka
dar derinde saptanan bu mezarlardan ilkinde (TM 1) in situ iskeletin altında ayrıca iki
eski iskeletin karışık durumdaki kemiklerine rastlanmıştır, Eğer bir karışma söz konusu
değilse, bu durum aynı çukura farklı zamanlarda çok sayıda gömü yapıldığını gösterir.

7 Daha önce Kalecik'te bulunduğu bildirilen (Öğün 1978a: 673) basit toprak mezarın da bu nekropole ait olduğu açıktır
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Oda mezarlardan iyi tanınan bu uygulamanın toprak mezarlardaki varlığına ilk kez bu
rada rastlanmış bulunmaktadır. Bu mezarda, en üstteki son gömünün kafatası elvartnda
parlak kırmızı açkılı çanak çömlek parçaları ile kimi tunç parçaları ele geçirilmiştir. Uze
ri bir kireç taşı kümesiyle kapatılmış olan ikinci mezarda (TM 2), (Resim: 8; Çizim: 9) ise
ceset, kulaklarında tunçtan helezon biçimli küpeleri (Çizim 9: 1, 2), parmağında birkaç
sıralı halka yüzüğü (Çizim 9: 4), bileğinde boncuklu bileziği (Çizim 9: 3) ve boynunda
da kolyesiyle (Çizim 9: 7, 8) gömülmüştür. Boyun bölgesi ve göğsünde iki adet tunç süs
iğnesi ele geçirilmiştir (Çizim 9: 5, 6). Silindirik, çift konik ve küre biçimli yarı kıymetli

taşlar ve yumuşakça kabuklarından yapılmış olan kolyenin ortasında siyah ve iri bir taş

vardır. Bitmenden yapılmış ve olasılıkla amulet olarak kullanılmış olan bu taş büyükbaş

bir hayvan kafası biçimindedir. Bunlardan, baş kısımları dövülerek yassılaştırılmış olan
küçük delikli süs iğneleri üniktir.

Boncuklar, içi boş tunç halkadan helezon biçim ii küpeler ve süs iğneleriyle bu
mezar klasik Urartu örneklerinden farklı özellikler taşır. Bu belki de mezarın biraz daha
erken bir döneme gidebileceğini düşündürür. Nitekim aynı çukurda demirden bir iğne

nin bulunmuş olması da bu erken tarih görüşüne destek olacak niteliktedir (Sevin, Ka
vaklı 1996b: Resim: 20-21). Basit toprak türünde bir çocuk mezarına Karagündüz nek
ropolünde de rastlanmıştır. Şimdiye değin Dilkaya (Çilingiroğlu 1989: 249, Resim: 7),
Giyimll (Erzen 1974: 199 vd., Resim: 22-23), Iğdır (Barnett 1963: 154 vd.) ve Uç'ten
(Oğün 1978a: 674 vd., Textabb. 13) tanınan bu türde mezarlar hakkında fazla bilgi yok
tur.

Van/Altıntepe şimdiye dek bilimselolarak incelenen en geniş Urartu halk nekro
peludur. Çok sayıda kaya mezarı ile uma ve normal gömününün yan yana görüldüğü

bu nekropolden derlenecek veriler yalnızca Urartu gömü göreneklerini değil, aynı

zamanda onların kültürlerini çeşitli yönleriyle de öğrenmemize yardımcı olacaktır.
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KATALOG

Çizim6
1- 11 No.lu kaya mezarından. Çanak; kahverengi (5 YR 5/6) hamurlu, kızıl kiremit (10 R 4/6) astarlı, ince kum

katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Çiz. No. TAN. KM 11. 2.
2- 2 No.lu kaya mezarından. Çanak; kahverengi (5 YR 5/6) hamurlu, kızıl kiremit (10 R 4/8) astarlı, ince kum

katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Env. No. TAN. KM 2. 34/97. 31.
3- 20 No.lu kaya mezarından. Çanak; kahverengi (5 YR 5/6) hamurlu, kızıl kiremit (10 R 4/6) astarlı, ince kum

katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Çiz. No. TAN. KM 20. 31.
4- 2 No.lu kaya mezarından. Kadeh; kiremit (2,5 YR 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde, dışı ve ağız ke

narı içi kızıl kiremit (10 R 4/6) astarlı, ince kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Çiz. No. TAN.
KM 2. 46.

5- 17 No.lu kaya mezarından. Testi; pembemsi kiremit (10 R 5/6) hamurlu, içi hamurun renginde, dışı ve ağız

kenarı içi kızıl kiremit (10 R 4/6) astarlı, dışında pişmeden kaynaklanan siyah izler var, orta kum kat
kılı, iyi pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Çiz. No. TAN. KM 17. 7.

6- 2 No.lu kaya mezarından. Testi; kahve (5 YR 5/6) hamurlu, kızıl kiremit (10 R 4/6) astarlı, ince kum katkı

Ii, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Çiz. No. TAN. KM 2. 40.
* Çanak çömlek tanımlarında Munsell Soil Color Charts (Baltirnore 1988) renk kataloğu kullanılmış,

ancak daha kolayanlaşılabilmesi için numaraların yanına kendi tanımladığımız renkler de yazılmıştır.

Çizim 7
1- 19 No.lu kaya mezarından. Gümüş küpe. Env. No. TAN. KM 19. 5/98.2.

2- 26 No.lu kaya mezarından. Tunç küpe. Çiz. No. TAN. KM 26.10.
3- 14 No.lu kaya mezarından. Kurşun küpe. Çiz. No. TAN. KM 14. 31.
4- 6 No.lu kaya mezarından. Gümüş küpe. Env. No. TAN. KM 6. 8/98. 1.

5- 14 No.lu kaya mezarından. Tunç fibula. Çiz. No. TAN. KM 14. 21.
6- 9 No.lu kaya mezarından. Tunç iğne. Env. No. TAN. KM 9. 2/98. 31.

7- 9 No.lu kaya mezarından. Tunç fibula. Çiz. No. TAN. KM 9. 3.
8- 6 No.lu kaya mezarından. Tunç bilezik. Env. No. TAN. KM 6.17/98.21.

9- 6 No.lu kaya mezarından. Boncuk kolye; toplam 13 boncuk: grili beyazlı alacalı taş. Env. No. TAN. KM 6.
33/98. 21.

10-14 No.lu kaya mezarından. Boncuk kolye; toplam 27 boncuk: 1 beyaz, 22 yeşil, 4 açık kahverengi taş.

Env. No. TAN. KM 14. 36/97. 26.

Çizim8
1- 3 No.lu uma. Kapak çanağı; sarımsı kahverengi (5 YR 6/8) hamurlu, içi hamurunun renginde dışı kızıl ki

remit (10 R 5/8) astarlı, pişme nedeniyle yüzeyde siyah alacalar var, ince kum katkılı, iyi pişirilmiş,

açkılı, çark yapımı. Env. No. TAN. UR 3. 2/98. 51b. Uma; Pembemsi kiremit (2.5 YR 5/6) hamurlu, içi
hamurunun renginde dışı kızıl kiremit astarlı (10 R 4/8) astarlı, pişme nedeniyle yüzeyde siyah alaca
lar var, orta kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Env. No. TAN. UR 3. 1/98.51 a.

2- 3 No.lu umadan. Boncuk kolye; toplam 14 boncuk: 1 tunç, 5 kornalin, 2 gri taş, 1 deniz kabuğu, 2 beyaz
ve 1 ellatun cam boncuk. Env. No. TAN. UR 3. 6/98. 7.

3- 3 No.lu umadan. Tunç yüzük. Çiz. No. TAN. UR 3. 10.
4- 3 No.lu umadan. Tunç pazubent. Çiz. No. TAN. UR 3. 4.
5- 3 No.lu umadan. Tunç iğne. Çiz. No. TAN. UR 3. 5.
6- 3 No.lu umadan. Tunç iğne. Çiz. No. TAN. UR 3.11.

Çizim 9
1- 2 No.lu toprak mezardan. Tunç küpe. Çiz. No. TAN. TM 2.1.
2- 2 No.lu toprak mezardan. Tunç küpe. Çiz. No. TAN. TM 2.2.
3- 2 No.lu toprak mezardan. Sol el bileği boncukları; toplam 5 boncuk: 1 deniz kabuğu, 1 sarı, 1 mavi, 2 be-

yaz cam. Env. No. TAN. TM 2.9/98.8.

4- 2 No.lu toprak mezardan. Sol el, tunç yüzük. Çiz. No. TAN. TM 2.5.
5- 2 No.lu toprak mezardan. Tunç iğne. Çiz. No. TAN. TM 2.3.
6- 2 No.lu toprak mezardan. Tunç iğne. Çiz. No. TAN. TM 2.4.
7- 2 No.lu toprak mezardan. Boncuk kolye; toplam 39 boncuk: 19 tunç, 13 kornalin. 4 deniz kabuğu, 1 bitü

men. Env. No. TAN. TM 2.10/98. 5.

8- 2 No.lu toprak mezardan. Boncuk kolye; toplam 43 boncuk: 9 korrıalin, 1 frit, 4 tunç, 10 deniz kabuğu, 6
beyaz, 3 sarı, 2 siyah, 3 açık mavi ve 4 lacivert cam. Env. No. TAN. TM 2. 6/98. 6.
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Harita: Van i Altıntepe

Çizim: 1
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Resim 1: VanfAltmtepe nekropolü, genel görünüm

Resim 3: VanfAltmtepe nekropolü, kaya mezarı 1
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Resim 2: VanfAltmtepe nekropolü, kaya
mezarı 4



Resim 5: VanlAltıntepe nekropolü,
kaya mezarı 14 boncuk
dizisi

Resim 4: VanlAltıntepe nekropolü,
kaya mezarlarından bon
cuk dizileri

Resim 6: VanlAıtıntepe nekropolü, urne 1
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Resim 7: VanfAltıntepe nekropolü, Urne 2

Resim 8: VanfAltıntepe nekropolü toprak mezar 2
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1998 YILI VAN-YONCATEPE KALESi VE NEKROPOLÜ
KAZISI

Oktay BELLi*
Ersin KAVAKLI

1998 Yılı Van-Yoncatepe Kalesi ve nekropolü kazısı, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 24 Ağustos-19 Eylül tarihleri arasındasürdürül

müştür. Van Müze Müdürlüğü'nün başkanlığı ve bu satırların yazarının bilimsel deneti
minde ve sorumluluğu altında yürütülen Yoncatepe Kalesi ve nekropolü kazısına bilim
kurulu üyesi olarak Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Oğretim Ele
manı Erkan Konyar (MA), Manisa Cela] Bayar Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Araştırma Görevi isiApll Yılmi'lz,Iştarı9ul•. LJ,piyersi.t!3.si Şoşyçıl.Bi limıer Enstitüsü Yüksek
Lisans Oğrencisi G.amz!3Y'llrru:1.'t,lsti'lrıpUIWrıiYl3rşit!3siçdl3\?iYÇlİpgkyltesi. Eskiçağ Tari
hi öğrencilerindenlsmaiI,i\yrngp, •• Nihat·Tçıştekip,AkdenizUniversitesiEdebiYgİ.Fakül
tesi Klasik ArkeolojiBöıürn9.öğrerıcisi.Ş.El9a.HçıttirıprcJ()~a..rı,\la.rı.X'ü~9ncÜ '{ILUniy~rsb·
tesi Resim Böiümü öğrl3rıcis.iIl1r~ l1tE3ilginil.El'JÇln;rvı9~El§i9rÇl~~lrrnC3.Clli'lrırıdarıArk!3()I()Q
Hanefi Biber katllml~la.rcJır.rvıirni'lriçizirnleF.Erl<anK()nyar,lsmÇliIAynıi'ln vl3Anıl ••'ı1llmaz

tarafından bÜY.ük bir.baş.·-,a.r' .••.....i le..•..•..•.•...yçıp...•....l.l.m..•............I.ş-, t ı..•.••r.•.,..•.·.•.y.......•....•..o.••...k.:<......•.....b......•ü.·.•..•.Y·u.·•...•·k...•...........•..b...•.....i...•.r.·..••....•..•.oz.·.•..•.v.••·e•....•.r.. i..Y.•..........I...•.e......•...•·.ç.......•.a....•.I..'Ş•••..•.i'ln..••••... d.••••....e~~ •.rlirn~s.Jlektaşlarıma ve sevgili. öğrencileriml3içtElnlikl~)ElşElkkürEld~r.ij:rl.i</i .
Yoncatepe Kçılesive nekropolündekikazıçalışmalariVan Valiliği ve uÖzel ida

resi Müdürlüğü'nün çok az, ancak bizim için çok değerli olan maddi katkılarıyla gerçek
leştırilmlştlr". Ayrıca kazı çalışmalarının yanı sıra, kalenin kuzey eteklerinde ve sit alanı

dışında kale ve nekropol alanındaki kaçak kazıların önlenmesi, yıllardan beri süregelen
ve Yoncatepe'yi adeta bir taş ocağına dönüştüren özenle işlenmiş kumtaşı blokların sa
tışına bir son vermek amacıyla, kale bekçisinin kalacağı bir kazı evi deposu da yapıl

mıştır. Gerek kazının gerçekleşmesinde, qerekse kazı evinin yapılmasında sağlanan

maddi yardımlardan dolayı Van Valiliği ve ii Ozel Idaresi Müdürlüğü'ne bir kez daha te
şekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak kabul etmekteyim.

GiRiş

Bugünkü modern Van Kenti'nin 9 km., Urartu Krallığı'nın başkentliğini yapmış
olan anıtsal Van Kalesi kayalığınin (eski Tuşpa) ise 15 km. güneydoğusunda yer alan
Yoncatepe Kalesi, deniz seviyesindem 2Q51m. yüksekliğindedir(Hatita:1). FQ.zla dik
olmayan ve basık biçimlikotıikbirtepeü:z:et"ine kurulankale;"şLianda Türkiye'nin deniz
seviyesinden en yüksek rakımlı ı<azialanını oluştunnaktadır. Kaleninbulunduğu tepe
nin Van Ovasi'naoçıkan kUzl3Y, batı ve"doğu kesimleri fazla yüksek değil iken, güney
ve güneydoğu kestmlert gerçek bir uçurumu andırırcasına dik ve derin bir vadiye açıl-

Prof. Dr. Oktay BELli, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim DalıNan Bölgesi Tarih ve Ar
keoloji Araştırma Merkezi Müdürü, 34459-istanbulrTÜRKiYE
Ersin KAVAKLI, Müze Müdürü, VanrTÜRKiYE
Van Valisi Sayın Abdülkadir Sarı ile iı Özel idaresi Müdürü Sayın Ali Keser'e göstermiş oldukları yakın ilgi ve yardım- .
lardan dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır.
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maktadır. Vadinin dik ve derin olmasında, Rusa Barajı (Keşiş Göl) ve Doni Göleti'nden
gelerek batı yönüne akan Bakraçlı Deresi'nin yüzlerce yıldan beri araziyi aşındırarak

oymasının çok büyük etkisi olmuştur. Yoncatepe Kalesi'nin hemen kuzeydoğusunda

yer alan ve deniz seviyesinden 2800 m. yüksekliğinde olan Varak Dağı, batıda Van
Ovası'na doğru doğal teraslar yaparak alçalmaktadır. Varak Dağı'nın hemen doğusun

da ise, 3200 m. yüksekliğinde Erek Dağı bulunmaktadır. Van Ovası'nın doğusunu ya
rım ay şeklinde çevreleyen, doğudan esen soğuk ve sert rüzgarları önleyen Varak ve
Erek Dağları, aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi'nin en zengin su kaynaklarına sa
hiptir. Buradaki su kaynaklarının hemen hepsi, büyük bir hızla batıya doğru gitti~çe al
çaları ve ortalama 1750 m. yüksekliğindeki Van Ovası'na doğru akmaktadır. Oyle ki
M.O.l.bin yılın başlarında Urartu Krallığı'nın Van Ovası'nda kurulmasında su kaynakla
rı, çok olumlu koşulları hazırlamıştır. Daha genel bir deyimle Eskiçağdan günümüze de
ğin Erek Dağı çevresindeki zengin su kaynakları ve bitki örtüsü hem onbinlerce küçük
baş hayvanın su ve ot gereksinmesini karşılamış, hem de geniş ve bereketli topraklara
sahip olmasına karşın, su yönünden fakir olan Van Ovası'nda yapılan tarıma hayat ver
miştir.

Yoncatepe Kalesi'nin 800 m. kuzey eteğinde yer alan ve Harabe Barajı olarak
isimlendirilen sulama tesisi, şu anda Doğu Anadolu Bölqesi'nde bulunan barajların en
eski örneğini oluşturrnaktadırz. Yoncatepe Kalesi'nin, M.O.Il.bin yılın sonlarında halAa
kurak bir iklimin egemen olduğu Van Bölgesi'nde hem zengin su kaynaklarına, hem de
Varak ve Erek Dağları üzerinde bulunan zengin ve gür otlaklara sahip yaylalara giden
yolları denetim altında tutmak için kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Yoncatepe Kalesi
ve nekropolünde yapmış olduğumuz kazı çalışmaları, buranın Erken Demir Çağında

büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu göstermiştir. Yoncatepe Kalesi'nin Urartu
Krallığı Döneminde de önemli bir yerleşmeye sahne olduğunu, 1 km. kuzeydoğuda

Bakraçlı Köyü içinde bulunan tarihi Yedikilise mimarlık anıtının duvarlarında devşirme

malzeme olarak kullanılan ve Urartu Kralı Menua'ya ait olan çok sayıdaki çivi yazılı ya
pi yazıtı da doğrularnaktadır''. Bu yazıtların büyük bir kısmının içeriği, yine aynı kral ta
rafından kurulan Yukarı Anzaf Kalesi'ndeki yapı yazıtlarının içeriği ile aymdır-.

Daha önceki yıllarda Van Bölgesi'nde Erken Demir Çağına tarihlenen Ernis (Ün
seli), Karagündüz ve Hakkari nekropollerinde kazılar yapılmasına karşın, mezar arma
ğanlarıyla paralellik gösteren yerleşim tabakalarına ve yerleşim merkezlerinin varlığına

şimdiye değin rastlanmamıştır. Ilk kez Van Bölgesi'nde Erken Demir Çağına ait bir yer
leşme yeri ile mezarları arasında yakın ilişki kurulabilecek bir kazı yapılmaktadır. Yapa
cağımız kazı çalışmalarının ana amaçlarından biri de Yoncatepe'de yerleşme alanı ile
nekropol alanında ortaya çıkarılacak buluntular arasındaki paralellikleri saptamak ve
bunların ışığında bugüne değin önemli bir sorun olarak karşımızda duran Van bölgesi Er
ken Demir Çağı kültürüne ve bu kültürün maddi kalıntılarına açıklık getirmek olacaktır.

Çalışma Alanlan
1997 yılında Van Karayolları Bölge Müdürlüğü Etüd Proje Şefi Yüksek Mühendis

Ahmet Yönder başkanlığında9 kişiden oluşan bir ekip, kalenin topografik haritasını ha
zırlayarak, karolajını yaprmştrre (Çizim: 1).

1998 kazı programı çerçevesinde tepenin batı yamacında yer alan E6 ve E7
plankarelerinden oluşan iki açmada çalışılmıştır. Bunun yanında doğu yamacında yer
alan sur kalıntılarını ortaya çıkarabilmek amacı ile bu alanda sondaj çalışması yapılmış-

2 O.Belli, 1995 Yılında Doğu Anadolu Bölgesi'nde Urartu Baraj ve Sulama Sisteminin Araştırılması, XIVAraştırma So
nuç/an Toplantısııı, 148-151, çiz.9, res.11-12.; O.Belli, Urartu Kralığı Döneminde Van Ovası'nı Sulayan Baraj, Gölet
ve Sulama Kanalları, Anatolian Iran Ages 4, Mersin 1998 (baskıda).

3 F.W.König, Handbueh der ehaldishen Insehrill, Archiv tür Orientforsehung, 8, 1955-57, Nr,55,556,64-65.
4 A.MDinçol-B.Dinçol, "Die Neuen Insehriften und besehriileten Bronzefunde aus den Ausgrabungen von den urarta

ischen Burgen von Anzaf", Studio Historiae Ardens, Aneient Near Eastem Studies Presented to Philo H. J. Houwink
ten Cate on the Oeeasion ot his 65 th Birthday, (ed. Theo P. J. Van den Hout-J. Den Roos), Amsterdam 1995, 23
50.; B,A. Salvini-M,Salvini, "Rieognizioni epigrafiehe urartaee", Studi Mieeneied Egeo-Anatoliei, 36,1995,125-129.

5 Yoncatepe Kalesi'nin topografik haritasını büyük bir başarıyla hazırlayan Etüd Proje Şefi Yüksek Mühendis Ahmet
Yönder ve ekibine içtenlikle teşekkür ederim.

436



f9tüii !~~~!wt~lw~~~~~".ı""I"''''~·''''f:::ı",L~r·~r;:i'e:,ır1ri",' 'dağılmışkerpiç ok;
alanın kesiminde bir duvarın var olabileceği ihfirn~ilini

d plankarelerinde karşılaşılan taş yığını bu alanların yer alan a ve c planka
relerine doğru yoğunluğu azalarak devam eder. Taş yığınının azaldığı bu alanda sürdü
rülen kazı çalışmaları sonucunda c plankaresinde, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uza
nan ve kesite girerek E7 açmasının a ve b plankarelerinde devam eden bir duvar orta
ya çıkarılmıştır. E6 açmasındaki mevcut uzunluğu 3.20 m. olan duvar 20x35 cm. ölçü
lerinde ve 15x20 cm. kalınlığında kum taşlarından oluşan sal taşlarından inşa edilmiş

tir. E6 açmasında küçük bir alanda izlenebilen duvarın kalınlığı, devam ettiği E7 açma
sındaki verilerle 1.80 m. olarak saptanmıştır. Birleştirici malzeme olarak çamur harç kul
lanılan duvarda dolgu malzemesi olarak moloz taş kullanılmıştır. Bunun yanında duva
rın iç yüzü olabilecek kuzey kenarında 2 cm. kalınlığında sıva kalıntıları saptanmıştır. Bu
alanda sürdürülen kazı çalışmaları sırasında bol miktarda ağız kenarı yivli, devetüyü
renkli, omurgalı ve tutarnakh Erken Demir çağı keramiği ortaya çıkarılmıştır.

E7 Açması

E6 açmasının hemen güneyinde yer alan E7 açması 1Ox1 O m. ölçülerinde açıl

mıştır. E7 açmasında başlCitllanka:z:ıçalış(lJı:ılarl sırasında E6 açmasınd? ()Iduğu gibi yü
zey toprağının hemen.altında,duYarJzlenimivermeyen dağınık durumda sal taşlarına
rastlanmıştır. Açmanın doğusunda yeralanbve dplankarelerinde yoğl.Jnluğu artmakla
birlikte, diğer alanlardada.saltaşıyı~ınları cıeyam etmiştir. Bu.sal.taşıyığmları arasın
da dağılmış kerpiç bloklarınCi yoğunolarakrastlanmıştır. Ayrıca yine buyığın içinden bol
miktarda kırık durumda Erken Demir Çağıkeramiği toplanmıştır. Devam eden çalışma

lar sonucunda c ve d plankarelerindeki taş yığını kaldırılmış ve 1.70 cm. seviyede ku
zeybatı güneydoğu yönünde uzanan 1.57 cm. kalınlığında bir duvar ortaya çıkarılmıştır.

E7 açmasındaki mevcut uzunluğu 7.65 m. olan duvar 35x65, 45x25 ölçülerinde, 15.20
cm. kalınlığında sal taşlarından yapıımıştır (Çizim: 2; Resim: 2). E6 açmasında ortaya Çı

karılan duvarda olduğu gibi bu duvarda da sal taşları arasında birleştirici malzeme ola
rak çamur harç kullanılmıştır. Açmanın a ve b plankarelerinde sürdürülen çalışmalar so
nucunda E6 açmasında saptanan duvarın E7 açmasında güneydoğu yönüne uzanan
kesimi ortaya çıkarılmıştır. Daha önce ortaya çıkarılan ve b-d plankarelerinde devam
eden 005 kotlu duvara paralel uzanan bu duvarın E7 açmasındaki mevcut uzunluğu

7.60 m. dir. Her iki duvarı açmanın doğu kenarı boyunca uzanan kuzey-güney yönlü
başka bir duvar birleştirir ve aynı duvar güneye doğru devam eder. Böylelikle E7 açma
sı içinde, kuzeybatı-güneydoğu yönlü kuzeybatı sınırı saptanamayan bir mekan ortaya
çıkarılmıştır. Mekan içi, yan duvarların yıkılmasından dolayı sal taşı yığınları ile dolmuş

tur. Bu alandaki çalışmalara 1999 kazı sezonunda devam edilmek üzere son verilmiştir.

Doğu Suru
Yoncatepe Kalesi'nin doğu yamaçları üzerinde K6a-c, K7a plankarelerinde ger

çekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda, kuzey-güney doğrultusunda uzanan, yine kum
taşlarından inşa edilmiş kale suru ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Mevcut uzunluğu

13.50 m. olan sur 35x45, 50x45 cm. boyutlarında sal taşlarından bindirme tekniğiyle

437



inşa edilmiştir. Yüzeyden 75 cm. kadar açılabilen sur duvarları üzerinde önümüzdeki
yıllarda daha ayrıntılı çalışmalaryürütülecektir.

Nekropo/ Ça/ışma/an
Yoncatepe Kalesi'nin kuzey yamaçlarında nekropol alanını belirlemek için yapı

lan kazı çalışmaları sonucunda, Erken Demir çağına tarihlenen iki adet mezar ortaya
çıkarılmıştır. Dromoslu oda türünden olan bu mezarlar toprağa kazılmış çukurların içine
sal taşlardan örgülü duvarlar ile inşa edilmiştir. Içlerine çok sayıda gömü yapılan bu oda
mezarların üst örtüsü çökmemiştir.

M1 Mezan
E1 olarak adlandırılan alanın 65 m. kuzeyinde yer alan kesimde 81 adı ile baş

latılan sondaj çalışmaları sonucunda yüzeyden 70 cm. aşağıda duvar izlenimi veren taş

dizilerine rastlanmıştır. Bundan hareketle sondaj alanı genişletilmiş ve bu taş dizilerinin
konturları ortaya çıkarılmıştır. 1.20x1.00 m. ölçülerinde dikdörtgen bir plan veren bu taş

dizilerinin içinde kalan alan sal taşları ile kapatılmıştır. Mezar odasının dromosu olabi
leceği kuşkusuyla bu alandaki sal taşları kaldırılmış ve 60x60 cm. ölçülerinde bir dro
mos açıklığı ortaya çıkarılmıştır. Dromosun mezar odasına açılan doğu kenarı dışındaki

kenarları sal taşları ile örülmüştür. Mezar odasının tabanından 1.00 m. yukarıda olan
dromos, mezar odasının yan duvarlarının devamı niteliğindedir. Dromosun doğu kena
rında oluşan 1 m. genişliğinde, 67 cm. yüksekliğindeki bir açıklıkla mezar odasına gi
rilmektedir (Çizim: 3; Resim: 4). Doğu-batı doğruıtusunda uzanan mezar odası iki bö
lüm halinde değerlendirilmiştir. Girişin hemen önündeki birinci bölüm 1.20 rr.ı. uzunlu
ğunda, 1.70 m. yüksekliğindedir ve iki yan duvarı sal taşları ile örülmüştür. Ust örtüsü
1.50x80 m. ölçülerinde sal taşı levhalar ile oluşturulan bu kısımdan doğuya doğru de
vam eden ikinci bölüme geçilir. Oldukça sert bir bileşime sahip kalkerll toprağa açılmış

olan ikinci bölüm 2.40 m. uzunluğunda, 1.80 m. genişliğindedir. Ust örtüsü beşik tonoz
şeklinde olan bu bölüm 1.50 m. yüksekliğindedir. Mezar odası tabanı ana topraktandır

ve batıdan doğuya doğru artan bir eğimle oluşturuımuştur (Resim: 5). Mezar odasından
1.00 m. yüksekteki dromos tabanına daha rahat çıkabilmek için bu yükseltinin mezar
odasına bakan kenarına bir ayak oyuğu açılmıştır.

Üst örtüsü ve yan duvarları sağlam bir şekilde ortaya çıkarılan M1 mezarı içinde
ki akıntı toprak temizlendikten sonra, mezar girişinin 1.20 m. doğusunda kuzey duvarı

na bitişik bir hoker gömü ortaya çıkarılmıştır. Baş batıya gelecek şekilde doğu-batı yön
lü yapılan bu gömünün baş ucunda bir adet çanak ile bir adet çömlek in situ olarak ele
geçirilmiştir. Bu gömünün hemen ardından doğuya doğru, özellikle toprağa açılmış olan
ikinci bölümün doğu kenarında yığın halinde insan ve hayvan kemikleri ile sağlam du
rumda çanak ve çömleklere rastlanmıştır. Oda mezar türündeki mezarlarda sıkça görü
len bu durum yeni gömülere yer açabilmek için eski gömülere ait kemikleri n ve ölü he
diyelerinin geriye doğru itilmesi sonucu oluşmuştur. Oda mezar içinde normal gömüle
rin yanında kremasyon gömü de yaprlrruştır. Mezar odası içinden toplanan yanmış ke
mik parçaları ve küllü topraklar bu durumu kanıtlamaktadır. Mezardan ortaya çıkarılan

çanakların bazılarının içinden küçükbaş hayvan kemiklerinin çıkması, gömü sırasında

bu kaplarla, ölünün başucuna yiyecek bırakıldığı sonucunu vermiştir. Amorf durumda
demir bilezik ve demir iğne parçaları ile cam, kornalin, akik boncuklar mezardan ele ge
çen diğer buluntulardır.

M3 Mezan
M1 mezarının 5 m. kuzeyinde 82 olarak adlandırılan sondaj alanında gerçekleş

tirilen kazı çalışmaları sonucunda M3 mezarı ortaya çıkarılmıştır. Yüzey toprağının 50
cm. altında saptanan dromos 1.60x1.20 m. ölçülenndedir. Doğu-batı doğrultulu dikdört
gen bir plan veren dromosun batı duvarı kenarında başı kuzeye gelecek biçimde kuzey
güney doğrultusundayatırılmış in situ durumda bir hoker gömü bulunmuştur(Resim: 6).
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Bu hoker gömü kaldırıldıktan sonra dromos tabanında 63x95 cm. ölçülerinde kapak ta
şı niteliğinde bir sal taşı ortaya çıkmıştır (Resim: 7). Yan tarafları kama taşları ile sağ

lamlaştırılmış olan bu kapak taşı kaldırıldıktan sonra mezar odasına girilmiştir (Resim:
8). M1 mezarında olduğu gibi M3 mezarı da ana toprağa açılan çukur içine, sal taşın

dan örülen duvarlar ile oluşturulmuştur. Mezar odasının kuzey ve güney yan duvarları

nın devamı niteliğinde olan dromosa, kuzey duvara yerleştirilmiş olan bir ayak taşı ile
inilebilmektedir. Dromosun mezar odasına girilen doğu kenarı dışındaki kenarları, sal
taşından örülen duvarlar oluşturur. M1 mezarında olduğu gibi bu mezarda da dromos
tabanı topraktır. Dromostan, sal taşlarından yapılmış iki basamak ile mezar odasına ini
Iir. Doğu batı doğrultusunda uzanan mezar odası 5.95 m. uzunluğunda 2.10 m. yüksek
liğinde, tabanda 1.54 m. genişliğinde tavan seviyesinde ise 80 cm. genişliğindedir (Çi
zim: 4). Yan duvarları sal taşları ile örülü olan mezar odasının doğu kısa duvarı yoktur
ancak bu alan sert bir yapıya sahip olan kalkerli toprak tabakası ile sınırlanmıştır (Re
sim: 9). Mezar odasının üst örtüsü yaklaşık 0.90x1.60 m. ölçülerinde sal taşı levhalar
ile kapatılmıştır. Yan duvarlar hafif bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Bundan dolayı me
zar odası tavan seviyesinde taban seviyesine nazaran daha dardır. Tabanı toprak olan
M3 mezarı M1 mezarındaki gibi batıdan doğuya doğru meyilli inşa edilmiştir. Mezarda
dromosta yer alan hoker gömü dışında hoker gömüye rastlanmamıştır. Her iki mezarın
duvarlarında da, klasik Urartu mezarlarının tersine, nişlere rastlanmamıştır. Mezar oda
sı içinden ele geçirilen kemiklerin üçte ikisinden çoğunun kremasyon gömüye ait olma
sı bu mezarın daha çok kremasyon gömüler için kullanılmış olduğunu akla getirmiştir

(Resim: 10). Mezar içinden ölü hediyesi olarak bol sayıda tüm durumda çanak çömlek
ele geçirilmiştir (Resim: 11). M1 mezarında olduğu gibi bu mezarda da yeni gömülere
yer açabilmek için mezar içindeki ölü armağanları ve kemikler mezar dibine doğru itil
miştir. Çanaklar içinden ele geçirilen hayvan kemikleri, tıpkı Van-Karagündüz Erken
Demir Çağı nekropolünde olduğu gibi6, ölü hediyesi olarak yiyecek sunulduğunu kanıt

lamaktadır. Bu arada göze çarpan başka ilginç bir durum da çanakların büyük bir bölü
mü içinden kafatası parçalarının gelmiş olmasıdır. Muhtemelen yeni gömülere yer aça
bilmek için kemiklerin mezar dibine itilmesi esnasında kafatasıarı çanaklar içine konu
larak bir şekilde muhafaza edilmişlerdir. Mezar içinden ele geçen ağız kenarı yivli
omurgalı, tutarnaklı kaplar Erken Demir Çağının tipik formlarını oluştururlar. Buna kar
şın, bazı kaplar üzerinde saptanan yatay bantların arasındaki zikzak boya bezeme, Er
ken Demir Çağı keramiklerinin yeni bir özelliği olarak karşımıza çıkmıştır. M3 mezarın

da ölü hediyesi olarak tüm çanak-çömleklerin dışında, amorf durumda demir, bıçak, ka
ma, yüzük ve bilezik parçaları ile bronz, iğne ve yüzük parçaları yanında bol sayıda
akik, kornalin, cam, bronz boncuk ve bir çift altın küpe bulunmuştur. Demirden yapılan

çeşitli eşya, takı ve silahların büyük bir kısmı, konservasyon çalışmaları ile kurtarılarak

bilim dünyasına kazandmlrruştır". Bronzdan yapılan çok az sayıdaki eserler üzerinde
çalışmalara devam edilmektedir. Konservasyonu yapılan demir bıçak, kama ve yuvar
lak kesitli bilezikler, Van-Karagündüz Erken Demir Çağı nekropolünde ortaya çıkarılan

demir bıçak, kama ve bileziklerin benzerini otuşturmaktadırs. Ayrıca toprağın elenmesi
sonucunda bulmuş olduğumuz karbonlaşmış tahıl türlerinin yapılan analizleri, bunların

buğday, arpa, yulaf ve üzüm çekirdeğine ait olduğunu qösterrniştire, Olülere verilen ar
mağanlar arasında tarım ürünlerinin yanı sıra üzüm gibi meyvelerin konulduğunu da do
ğrulamaktadır. Şimdilik Van bölgesinin en eski üzüm çekirdeğini oluşturan bu çekirdek-

6 V.Sevin-E.Kavakll, Bir Erken Demir çağ Nekropolü, Van-Karagündüz, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, istanbul 1996, 25
vd, res.10.

7 Demirden yapılmış çok sayıdaki bıçak, kama, iğne, bilezik, yüzük ve ne oldukları şimdilik belli olmayan nesnelerin çok
büy(jk bir kısmı, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz izin doğrultusunda istan
bul Universitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Konservasyon Bölümü'nün laboratuvarına

getirilerek, konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Değerli meslektaşım Doç. Dr. Sait Başaran'ın denetimi altında ismail
Ayman, Nihat Taştekin, Vedat Evren Belli, Yusuf Emre Başol, Ebru Memiş, Özlem Sunar'dan oluşan bir ekip, çok
sayıdaki demir eşya, takı ve silah başarılı bir şekilde konservasyonunu yaparak, bilim dünyasına kazandırmışlardır.

Yaptıkları olağanüstü çalışmadan dolayı Doç. Dr. Sait Başaran ve ekibine teşekkürlerimi sunarım.

B V.Sevin-E.Kavakll, Bir Erken Demir çağ Nekropolü, Van-Karagündüz, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, istanbul 1996, 27
vd, res.12-25.

9 Tahıl türleri ve üzüm çekirdeklerinin analizlerini yapan istanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji BÖlümü Öğretim
Elemanlarından Sayın Dr. Erdal Uzen'e, değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.
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ler, Urartu Krallığı'ndan önce de bölgede üzüm bağlarının bulunduğunu kanıtlamakta

dır.

Gerek E6 ve El açmaları gerek M1 ve M3 mezarlarında yapılan çalışmalar ve
gerçekleştirilen diğer sondajlar Yoncatepe'nin bir Erken Demir çağı Kalesi olduğunu
ortaya koymuştur. Tepenin doğu yamaçları üzerinde ortaya çıkarılan sur duvarları E6
ve EL açmalarında ortaya çıkarılan mekanlar bu durumu kanıtlayan verilerdir. Bunun
yanında kalenin kuzey yamaçlarında ortaya çıkarılan oda mezarlar bir Erken Demir Ça
ğı nekropolünün varlığını da ortaya koymuştur. Böylece Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk
kez Erken Demir Çağına ait kalede kazı çalışmaları devam edecek ve bugüne değin ay
dınlatılamayan birçok soruna ışık tutulacaktır.
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Harita 1: Yoncatepe Kalesi ve yakın çevresi

Çizim 1: Yoncatepe Kalesi'nin topografik planı
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Çizim 2: E6 ve E7 açmalarının planı
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Çizim 3: M1 mezarının plan ve kesiti
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Çizim 4: M3 mezarının plan ve kesiti
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Resim 1: E6 açması (kuzeyden)

Resim 2: E7 açması (güneyden)
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Resim 3: Kalenin doğu duvarı

(güneyden)



Resim 4: M1 mezarının giriş kısmı

Resim 5: M1 mezarının iç kısmı
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Resim 6: M3 mezarının giriş kısmın

daki hoker gömü



Resim 7: M3 mezarının girişindeki

kapaktaşı

Resim 8: M3 mezarının giriş kısmı
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Resim 9: M3 mezarının iç kısmı



~®iSim HI: M3 mezarındaki kremasyon gömüler

ı::ı®iS~m 11: M3 meaarımn içiııdeki çanak ve çömlekler
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1998 YILI ANZAF KALELERi KAZı VE ONARıM
ÇALIŞMALARI

Oktay BELLi*
Alparslan CEYLAN

1998 yılı Van-Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı, 6 Temmuz-31 Ağus

tos 1998 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlığırn altında yürütülen kazı çalış

malarına bilim kurulu üyesi olarak Erzurum Atatürk Universitesi Fen-Edebiyat Fakülte
si Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr.Alparslan Ceylan, Mi
mar Sinan Universitesi Fen-Edebiyat.FakültesiArkeolo] ve Sanat Tarihi öğretim üyele
rinden Yrd.Doç.Dr.Gülqün Köroğlu, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı

Van Bölgesi Tarih ve Arkeolo]i Araştırma Merkezi'nde Okutman Erkan Konyar (MA),
Kütahya Dümlupmar Unlversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi'nde Okutman
Nevin Ulusoy, Istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencile

rinden Pınar Güngör, Olcay Zengin, Gamze Yılmaz, Jale Yurtsever, Oğuz Yoğurtçuoğlu

ve Elif Horasan ile çeşitli fakültelerden toplam 11 lisans öğrencisi katrlmıştırı. Bakanlık

temsilciliği görevini ise Gaziantep Müzesi asistanlarından Mehmet Onal yaprmştrrs.

Çok zor ve yoğun bir çalışma ortamı içerisinde kazının sorunlarına örnek bir yaklaşım

la eğilen ve büyük bir özveriyle çalışan değerli meslektaşlarıma ve sevgili öğrencileri

me çok teşekkür ederim.
Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu kalelerindeki kazı ve onanmçahşrnalartrruz, her yıl

olduğu gibi yine Anıtlar ve Müz~le.r Genel Müdürlüğü, Istanbul Universitesi Rektörlüğü

Araşırma Fonu3 ve Van Valiliği ii Ozel Idare Müdürlüğü'nün maddi katkılarıyla gerçek
leştirilmiştir. Sağlanan maddi katkılardan dolayı sözünü ettiğimiz kurumların değerli yö
neticilerine içtenlikle teşekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak görmekte
yim.1998 yılında yapmış olduğumuz kazı ve onarım çalışmaları her iki kalede de devam
etmiştir.

AŞAGI ANZAF KALESi
. Urartu başkenti Tuşpa'nın (Van Kalesi) 11 km. kuzeydoğusunda, bugünkQ Van
Iran.. karayolunun hemen kenarında bulunan Aşağı Anzaf Kalesi, Urartu Kralı lşpuini

(M.O. 830-810) tarafından kurulmuştur (Harita: 1). Deniz seviyesinden 1900 m. yük-

Prof. Dr. Oktay BELli, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim DalıNan Bölgesi Tarih ve Ar
keoioji Araştırma Merkezi Müdürü, 34459·istanbuırrÜRKiYE

Yrd. Doç. Dr. Alparslan CEYLAN, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı,
ErzurumrrÜRKiYE
1998 yılı Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu kaleleri kazısına iisans öğrencisi olarak istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Klasik Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi ve Protohistorya Anabiiim Dalı öğrencilerinden Gamze Yılmaz, ismail Ayman, i.iz
zet Akyüz, T.Eyiem Işınak, Nihat Taştekin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabi·
lim Dalı öğrencilerinden Mustafa Sağır, Fırat Savlan. Arzu Can, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik
Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Sebahattin Erdoğan ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Murat Akcan ve Turgut Bilgin katılmıştır.

2 Görevini büyük bir titizlikle aksatmadan yapan ve kazı bilim kuruluna değerli katkılarda bulunan Sayın Mehmet Önal'a,
Anzaf kaleleri kazı bilim kurulu adına bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim.

3 Proje No:717/260495.
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sekliğinde fazla engebeli olmayan kayalık bir tepe üzerine kurulan kale, 62x98 m. bü
yüklüğünde dikdörtgen bir plan göstermektedir (Çizim: 1). Tamamen askeri amaçla ku
rulan bu küçük kale, kuzeyden Transkafkasya, doğuda da Kuzeybatı Iran içlerinden ge
len ve qüneyde başkent Tuşpa'ya ulaşan tarihi yolların son düğüm noktasında yer al
maktadır. Iri kalker taşlardan Kyklopik olarak yapılan kale duvarları, 3.80 m. genişliğin

de ve 3.5 x 4 m. yüksekliğindedir. Kurtinsiz ve bastiyonsuz yapılan anıtsal kale duvar
ları, Urartu kale mimarisinin en erken örneklerinden birini yansıtmaktadır (Çizim: 2).

ÇALIŞMA ALANI
Aşağı Anzaf Kalesi'nde 1998 yılı çalışma alanımız, kalenin kuzeyinde yer alan te

raslı yapıların hemen güneyinde Ortaçağ yerleşmecileri tarafından yapılan apsisli şapel
ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Şapelin güneyinde 10x23 m. büyüklüğünde ve yaklaşık

230 m21ik bir alanda yaptığımız çalışmanın amacı, Ortaçağ yerleşmecileri tarafından

aşırı bir şekilde tahrip edilen Urartu yapılarının planlarının çıkarılması ve hangi amaçlar
la kullanıldığının öğrenilmesidir. Urartu yapılarının üzerine inşa edilen küçük şapel, ka
zı bilim kurulumuzun üyesi Sanat Tarihçi Yrd.Doç.Dr. Gülgün Köroğlu tarafından ayrın

tılı olarak değerlendirilecektir. Şapelin duvar temelleri bir sıra taştan oldukça zayıf ola
rak yapılmıştır. Şapelin duvar taşları ve taban döşemesini oluşturan çok az sayıdaki sal
taşları kaldırılarak, Urartu Dönemine ait yapılara inilmek istenmiştir. Urartu Dönemine
ait yapıların kerpiç duvar yıkıntılarının düzeltilerek sıkıştırıldığı ve şapel için bir taban
oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Kerpiçlerin üzerinde mavi boyalara rastlanması, Urartu
kerpiç duvarlarının beyaz badanalı ve freskolu olduğunu göstermektedir.

Şapelin kuzey duvarı, doğu-batı doğrultusunda uzanan Urartu duvarı ile birleşti

rilmiştir. Şapelin güneyinde devam ettirdiğimiz kazı çalışmalarında, Urartu yapılarının yi
ne Ortaçağ yerleşmecileri tarafından aşırı bir şekilde tahrip edildiği saptanmıştır. Bu
yüzden ortaya çıkardığımız Urartu yapılarının hangi amaçla kullanıldığını ve kimler tara
fından nasıl tahrip edildiğini kesin olarak bilemiyoruz. Ancak odalarda tahrip edilmeyen
bazı sütun kaidesi ve tabarı döşemeleri, bu odaların işlevleri konusunda ilk kez çok
önemli ipuçları vermiştir. Orneğin şapelin güneydoğusunda yer alan ve bir ara duvar ile
ayrılan iki odanın tabanı, çok büyük bir şans eseri olarak Ortaçağ yerleşimcileri tarafın

dan kullanılmadığı için sökülmemiştir (Çizim: 3; Resim: 1). Taban döşemesini oluşturan

yassı sal taşları kum taşından değil, çok sert bir bileşime sahip olan kalker taşlarından

yapılrruştır. Pürüzleri düzeltilen ve özenli bir şekilde döşenen taban taşlarının üzeri,
uzun bir süre kullanımdan dolayı cilalanmış gibi parlaklık kazanmıştır. Ayrıca döşeme

taşlarının üzerinde kalın bir yangın tabakası bulunmaktaydı. Kül ve özellikle kömürler
den oluşan bu yangın tabakasının çatıyı taşıyan ahşap hatıl ve direklere ait olduğu sa
nılmaktadır. Kalede tahribata yol açmış olan bu yangının nasıl ve kimler tarafından Çı

karıldığı konusunda ise ne yazık ki şimdilik herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. Tabanı

kalın sal taşlarla döşenen odanın, güney yönüne doğru devam ettiği qörülmektedir-.
1999 yılı kazılarında taban döşemesinin devamı ortaya çıkarılacak ve odanın nasıl bir
plana sahip olduğu anlaşılacaktır. Bu iki odayı birbirinden ayıran duvar, 1.20 m. kalınlı

ğında ve yerden 30-40 cm. yüksekliğindedir. Taş duvarın üzerinde kerpiç duvarların

yükseldiği ve bu tür odaların tek katlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu odaların içinde en kü
çük bir buluntuya rastlanmamış olması, odaların hangi amaçla kullanılmış olabileceği

konusunda bir fikir öne sürmemizi şimdilik engellemektedir. Ancak gelecek yıl sürdüre
ceğimiz kazı çalışmalarında, bu odaların hangi amaçla kullanıldığını, nasıl ve kimler ta
rafından tahrip edildiği konusunda kanıt bulacağımızı ummaktayız.

Tabanı kalın sal taşlarla döşeli odaların batısında ortaya çıkardığımız odaları bir
birinden ayıran duvarlar, yine 1 m. kalınlığında ve yerden 40-50 cm. yüksekliğindedir.

Bazı duvarların yüksekliğinin 60-70 cm. ye ulaştığı görülmektedir. Ancak ne yazık ki bu
odalar Ortaçağ yerleşimcileri tarafından kullanıldığı için aşırı şekilde tahrip edilmiştir.

Odaların özgün döşemelerinin de sökülmesi yüzünden, Urartular Döneminde hangi

4 Mimari yapıların planlarını büyük bir başarı ile çizen Okutman Erkan Konyar ve ismail Ayman'a değerli katkılarından
dolayı çok teşekkür ederim.
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amaçla kullanıldığı konusunda en küçük bir bulguya sahip değiliz. Odaların tabanıarına

ocak ve tandırlar oyularak yerleştirilmiş ve ocakların çevresi kalın bir kül ve kömür ta
bakası ile kaplanmıştır. Bu odalarda bulmuş olduğumuz sırlı ve özellikle sırsız ve çok
sayıdaki çanak çömlek parçası, daha önceki yıllarda ortaya çıkardığımız ve 11.-12. yüz
yıla tarihlenen kapların benzerini oluşturmaktadır.

Bu odayı güneyinde yer alan odadan 1.20 m. kalınlığında ve ortalama 50 cm.
yüksekliğinde taştan yapılmış bir ara duvar ayırmaktadır. Duvarın güneydoğu ucuna ya
kın 1 m. genişliğindeki kapı boşluğu, bozulmadan günümüze değin özgün biçimini ko
rumuştur. Kapının tek kanatlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu odanın tabanına da Ortaçağ

yerleşmecileri tarafından 1 ocak, 2 tandır ve büyük keramik kaplar yerleştirilmiştir. Bu
yüzden odanın tabanının büyük bir kısmının tahrip olduğu görülmektedir. Yalnız odanın

tahrip olmayan taban kısmının, doğusunda yer alan ve tabanı taşlarla kaplı olan odanın

aksine, sıkıştırılmış kilden yapıldığı görülmüştür. Odanın orta kısmına doğru, tabanına

gömülen ve çevresi küçük taşlarla sıkıştırılan bir sütun kaidesi büyük bir şans eseri ola
rak Ortaçağ yerleşmecileri tarafından sökülüp çıkarılmamıştır. Sert bir yapıya sahip kal
ker taşından büyük bir özenle yapılan sütun kaidesi, 43 cm. çapındadır. Sütun kaidesi,
Urartular Döneminde bu odanın büyük olduğunu ve çatıyı ahşap direklerin taşıdığını

göstermektedir. Güneye doğru devam eden bu odanın diğer duvarları 1999 yılı kazıla

rında ortaya çıkarılacak ve nasıl bir plana sahip olduğu öğrenilecektir.

Bu odanın batısında yer alan ve bir ara duvar ile ayrılan odanın ise ancak küçük
bir bölümü açığa çıkarılabilmiştir. Kapı girişi Ortaçağ yerleşmecileri tarafından örülerek
köreitilen bu odanın tabanının da, sıkıştırılmış kilden yapıldığı gözlemlenmiştir. Odanın

kuzeybatı köşesinde bulmuş olduğumuz çivi yazılı sütun kaidesi, yine büyük bir şans
eseri olarak Ortaçağ yerleşmecileri tarafından tahrip edilmemiştir. Kumtaşından büyük
bir özenle yapılan sütunun kaidesi 70 cm. çapında ve ortalama 25 cm. kalınlığındadır

(Resim: 2). Ust kısma doğru kaideyi çepeçevre saran tek satırlık çivi yazısında şunlar

okunmaktadır:

Terırı Haldi'nin gücü sayesinde, Sarduri oğlu işpuini

bu kaleyi mükemmel bir şekilde yeptırdı.

Çeşitli mimari yapıların duvarlarında kullanılan benzer içerikli çivi yazılı taşlar, Or
taçağdan 1980 yılına kadar kalede yapılan kaçak kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Hatta in
san, çok sayıdaki benzer içerikli metnin bulunduğu çivi yazılı blokların gerçekten kale
den çıkıp çıkmadığı veya nereden bulunduğu konusunda da kuşku duyrnaktaydı. Ancak
1991 yılından beri yapılan kazı çalışmalarında ilk kez benzer içeriğe sahip çivi yazılı bir
sütun kaidesi ortaya çıkarılmıştır. Böylece kalenin hangi kral tarafından yaptırıldığını be
lirten aynı içeriğe sahip çivi yazılı taş sayısı şimdilik beşe ulaşmıştır. Bunlardan üçü ka
baca dikdörtgen biçimli taş bloklar üzerine, ikisi de sütun kaidelerinin çevresine yazıl

mıştır.

Küçük Buluntular
Buluntular arasında en ilgincini, döküm tekniği ile yapılmış bronz bir topuz oluş

turmaktadır. Sap delikli olan topuzun ortasından dört adet dörtgen piramit biçimli çıkın

tı vardır (Çizim: 4). Bu çıkıntıların her iki yanında ise, sekiz adet üçgen piramit biçimii
çıkıntı bulunmaktadır. Bu çıkıntılar iki karenin çapraz yerleştirilmesi biçimindedir. Urartu
silahları arasında bu ilginç topuzun benzerine şimdiye kadar rastlanmamıştır. Bu yüz
den topuz, Ururtu silah türünü zenginleştirmektedir. Yalnızca Yukarı Anzaf Kalesi'nde
Tanrı Haldi'ye adanan eşya ve silahların konulduğu tapınağın batısındaki küçük odada
bulunan bir kalkan parçası üzerindeki resim sahnesinde, kanatlı ejder üzerinde ayakta
duran tanrı ileriye doğru uzattığı sol eliyle bir kalkan, geriye doğru uzattığı sağ eliyle de
bir topuzun sapından tutmaktadır. Bu tanrının, Urartu tanrılarının sıra düzenini belirle
yen Meher Kapısı kaya yazıtına göre 9. sırada bulunan ve Urmiye Bölgesi'nin yerel tan
rısı Arsimela olduğu anlaşrlrnaktadrr>.

5 O.Belli, Anzat Ka/e/eri ve Urartu Tann/an, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yayınları, istanbul 1998,62-64, çiz.26.
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Onetım Çalışmalan

Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan ve Ortaçağ yerleşmecileri tarafından

aşırı bir şekilde tahrip edilen Urartu Dönemine ait mimari yapıların duvarları, seyredile
meyecek kadar perişan durumdaydı. Bu içler acısı duruma bir son vermek amacıyla,

geniş kapsamlı onarım çalışmaları başlatılmıştır. Bölgenin deneyimli ve başarılı taş us
taları tarafından onarılan duvarlarda, birkaç yıldan beri yapılan kazılarda ortaya çıkan

ve biriktirilen orijinal taşlar kullanılmıştır. Hemen her şeyden önce taş duvarlar özgün bi
çimine uygun olarak, kuru duvar tekniğiyle örülmüştür. Onarılan ve orijinal yüksekliği or
talama 1-1.5 m. arasında değişen taş duvarlar, Aşağı Anzaf Kalesi'nin eski mimarisine
çok canlı bir görünüm kazandırmıştır. Başka bir deyişle onarılan taş duvarlar, 2800 yıl

lık bir geçmişe sahip olan ve Van Bölgesi'nin en seçkin örneklerini yansıtan Urartu mi
marisinin gelecek kuşaklara daha sağlam bir şekilde bırakılmasını sağlamıştır. Gelecek
yıl yapacağımız kazı çalışmalarında, onarım faaliyetlerine aynı program doğrultusunda

devam edilecektir.
1980 yılmda Van Karayollan Bölge Müdürlüğü'ne bağlı dozerler tarafından yeni

açılan Van-Erçek-Ozalp-Saray-Iran karayolunun yapımı sırasında, kalenin güney surla
rı ile birlikte kapı ve olasılıkla kapının her iki yanında yer aldığı sanılan kulemsi çıkıntılar

da tahrip edilmiştir. 18 yıllık süre içinde doğa koşullarının etkisiyle bu tahribatın devam
ettiği görülmüştür. Yağmur ve sel suları, toprak ile birlikte duvarların taşlarını da aşağı

daki karayoluna sürüklemekteydi. Bu durum hem karayolundaki can ve mal emniyetini
tehlikeye sokmaktaydı, hem de 2800 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Urartu hisar du
varlarının en eski örneğini yansıtan duvarların her geçen gün biraz daha yıkılmasına ne
den olmaktaydı.

Kazıya başladığımız 1991 yılından beri dozerlerin yapmış olduğu bu şiddetli tah
ribatın giderilmesi amacıyla tüm hukuksal yollara başvuruldu ve sonunda Van Karayoı

ları Bölge Müdürlüğü ile anlaşma yoluna gidildi. Anlaşmanın sağlanması ve tüm bürok
ratik engellerin ortadan kaldırılması konusunda Van Valisi Sayın Abdülkadir Sarı'nın çok
büyük etkisi olmuştur. Bunlardan da önemlisi Sayın Abdülkadir Sarı, Karayolları tarafın

dan yaptırılacak olan istinat duvarının tüm parasal sorunlarını çözümlemek için konuyu
bizzat Ankara'ya götürmüş ve gerekli olan parasal desteği sağlamıştır. Bu yüzden Sa
yın Abdülkadir Sarı'ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Karayolları kendi kurumlarına

bağlı operatörlerin makinalarla yaptığı tarihsel hatayı bir ölçüde de olsa gidermek ve
bundan sonraki tahribatın devam etmesini önlemek amacıyla, yol boyunca bir perde
duvarının (istinat duvarı) yapılmasını üstlendi. Karayolu ile kalenin güney duvarı arası

na yapılan bu duvar 54 m. uzunluğunda ve 9 m. yüksekliğinde olup kalenin görüntüsü
nü engellemeyecek biçimde estetik bir görünüme sahiptir. Böylece 18 yıl önce yapılan

tarihsel hatanın doğurduğu sonuçlar, geçici olarak önlenmiş oldu. Gelecek yıl yeniden
çevre düzenlenmesi yapılarak, bu şiddetli yıkımın doğurduğu olumsuz koşullar gideril
meye çalışılacaktır.

Aşağı Anzaf Kalesi'nden Van Müzesi'ne Getirilen Çivi Yazılı inşa Kitabeleri
1998 yılı kazı çalışmalarında Aşağı Anzaf Kalesi'nden Van Müzesi'ne 3 adet çivi

yazılı inşa kitabesi getirilmiştir. Bunlardan biri bu yılki kazı çalışmasında ortaya çıkarı

lan, diğer ikisi ise 18 yıldan beri Aşağı Anzaf Kalesi'nin yakınında ve yolun aşağısına

düşmüş olanlardır. Aşağı Anzaf Kalesi'nin kuruluşu ile ilgili olan yazıtların hemen hepsi
aynı içeriğe sahiptir.

1. Bu yıl Aşağı Anzaf Kalesi'nde gün ışığına çıkarılan kumtaşından yapılmış sü
tun kaidesi 70 cm. çapında ve 25 cm. yüksekliğindedir. Ortaçağda devşirme malzeme
olarak kullanılan bu sütun kaidesi üzerinde kaideyi çepeçevre saran tek satırlık çivi ya
zısı bulunmaktadır. Kumtaşından yapılmış olan sütun kaidesi 2800 yıldan beri bozulma
dan toprağın altında kalmıştır. Ancak kuru hava ve özellikle güneş ışınlarının etkisiyle
kumtaşı kabuk atmaya ve patlamaya başlamıştır. Yağmur ve karın yanı sıra, soğuk ve
sıcak hava değişikliklerinin kumtaşını daha da tahrip edeceği anlaşılmıştır. Bu yüzden
hava ve iklimsel koşullar ile definecilerin çivi yazılı sütun kaidesine daha fazla zarar ver-
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memesi için, kaidenin Vqp Müzesi'ne taşınmasının ve korunmasının daha uygun olaca
ğı sonucuna varılmıştır. Ozenli ve dikkatli bir şekilde Van Müzesi'ne getirilen sütun ka
idesi, müzenin üstü kapalı iç avlusuna konularak, tıpkı diğer kumtaşı yazıtlar gibi teşhi

re sunulmuştur.

2. Van Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 198Qyılmda yeni açılan ve Aşağı

Anzaf Kalesi'nin güneyeteklerinden geçirilen Van-Erçek-Ozalp-Iran karayolunun yapı

mı sırasında, kalenin anıtsal bir görünüme sahip olan güney sur duvarları, kapı ve ku
leleriyle birlikte dozerler tarafından aşırı şekilde tahrip edilmiş idi. Bu tahribat sırasında
kale kapısının her iki yanında olduğu sanılan çivi yazılı inşa kitabeleri de yıkıma uğratıl

mıştır. Bu yazıtlardan biri, yolun güneyeteklerine yığılan taşların arasında yer almak
taydı. Sert bileşimli kalkerden oluşan ve kabaca dikdörtgen biçimii olan bu taşın düzel
tilen yüzünde altı satırlık çivi yazısı vardır. Bu yazıt içerik olarak Aşağı Anzaf Kalesi ka
zısında bu yıl ele geçen sütun kaidesindeki yazıtın benzeridir. Yaklaşık olarak 2-2.5 ton
ağırlığındaki çivi yazılı bloku almak için Van Karayolları'na bağlı makinalarla önce yol
yapılmış, diğer taşlar kenara bırakılmış ve yazıta ulaşılmıştır. Yükleyici iş makinasıyla

yerinden alınan yazıt Van Müzesi'ne getirilerek, müze bahçesindeki diğer çivi yazılı taş

ların yanına bırakılmıştır. Böylece tahrip edildikten günümüze kadar geçen 18 yıl boyun
ca kurtarılmayı bekleyen inşa yazıtı, nihayet kurtarılarak Van Müzesi'ne taşınmıştır.

3. Yukarıda bahsedilen yazıtın benzeri olan diğer bir yazıt ise, Aşağı Anzaf .,Kale
si'nin 1 km. güneydoğusunda ve yolun aşağısında bir bahçe içinde durmaktaydı. Once
leri diğer çivi yazılı taş gibi iri bir blok olan bu yazıt ne yazık ki halk tarafından içinde de
fine olduğu inancıyla balyozlarla parçalara ayrılmıştır. Kırılan parçalarının bir kısmı, ye
ni yapılan evlerin duvarlarında kullanılmıştır. Çivi yazılı bu sert kalker taşın ancak üçte
biri sağlam olarak kalmıştır. Bu yazıt da içerik olarak diğerlerinin benzeridir. Bu da di
ğer çivi yazıtlarıyla birlikte Van Müzesi'ne getirilmiş ve müze bahçesinde sergilenen di
ğer çivi yazılı taşların yanına konmuştur. Böylece doğa ve insanlar tarafından tahrip edi
len Aşağı Anzaf Kalesi'nin çivi yazılı inşa taşları, Van Müze Müdürlüğü'ne getirilerek gü
vence altına alınmıştır.

YUKARI ANZAF KALESi
. Aşağı Anzaf Kalesi'nin 90.0 m. güneyinde yer alan Yukarı Anzaf Kalesi, Urartu

Kralı lşpuini'nin oğlu Menua (M.O. 810-786) tarafından yaptırılmıştır. Aşağı Kale'den 10
kat daha büyük olan Yukarı Anzaf Kalesi, güneyinde bulunan ve çevresi kalın bir duvar
ile çevrelenen Aşağı Kent ile birlikte 200.000 m2 den fazla bir alana yayılmaktadır (Çi
zim: 5). Yukarı Anzaf Kalesi M.O. 9. yüzyılın son çeyreğinden, 7. yüzyılın sonlarına de
ğin Urartu Krallığı'nın mimarlık örneklerini bünyesinde barındırmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI
Güneybatıda4 No.lu Depo Yapısı

Kalenin kuzey kapı girişinin hemen batısında yer alan ve kalenin batı sur duvarı

na bitişik olarak yapılan güneybatı depo yapılarının üç tanesi, daha önceki kazı çalış

malarında ortaya çıkarılmıştı. 3 No.lu depo yapısının hemen kuzeyine bitişik olarak ya
pılan 4 No.lu depo yapısı, bugüne değin ortaya çıkarılan depo yapılarından oldukça
farklı özelliklere sahiptir. Bu odanın güneyinde yer alan 1, 2 ve 3 No.lu odalardan ayrı

lan iki önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki, doğusunda M.O.7.yüzyllda yapılan

herhangi bir teras duvarı bulunmamaktadır. Bu yüzden doğuda kalenin akropolünde
yükselen birden çok katlı yapıların yıkılarak batı yönüne doğru şiddetli bir şekilde akma
sıyla, diğer depo odalarının doğu duvarlarından çok daha fazla bu odanın doğu duvarı

yıkılarak tahrip olmuştur. Doğu duvarının iri kalker taşlarından yapılmış temel duvarları

nın yalnızca 14 m.lik kısmı günümüze ancak bir sıra taş dizisi halinde korunagelmiştir

(Resim: 3). Yıkılan iri kalker taşların yerinde, 1-1.5 m. kalınlığında bir kül ve kömür ta
bakası bulunmaktadır. Bu odanın üzerinde yıkıntı toprak tabakasının 3 m. kadar olma
sı, yapılan kazı çalışmalarını oldukça zorlaştırmıştır.
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4 No.lu odanın ikinci önemli özelliği, üç tarafı taş duvarla örülen odanın güney
batı köşesinin apsisli bir şekilde yapılmış olmasıdır. Erken Dönem Urartu mimarisini
yansıtan bu odanın plan yönünden benzerine, diğer depo odalarında rastlanmıştır. Il
ginçtir ki bu odanın kuzeybatı köşesinin de apsisli olması beklenirken, kuzeybatı duva
rı bulunamamıştır. Güneyden kuzeye doğru 22 m.den sonra, 1.5 m. genişliğinde ve ta
bandan 50 cm. yükseklikte taş yığınına.rastlanmıştır. Bu taş yığınının yapının yıkılan ku
zey duvarına ait olduğu sanılmaktadır. Ilginçtir ki buradan kuzeye doğru açmış olduğu

muz 5 m.lik bir sondajda, kum, çakıl ve topraktan oluşan bir dolgu ile karşılaşılmış ve
burasının Urartu Döneminde kesinlikle kulllanılmadığı anlaşılmıştır. Kuzeybatı duvarının

doğuda yükselen birden çok katlı yapıların yıkılarak batı yönüne doğru şiddetli bir şekil

de akmasıyla, temellerine varıncaya değin tahrip olduğu görülmektedir. Hatta sur duva
rına bitişik olarak yapılan odanın batı duvarının taşları da büyük ölçüde yıkıma uğramış

tır. Bu durum Yukarı Anzaf Kalesi'ndeki şiddetli tahribatın boyutlarını açık bir şekilde

göstermektedir.
Uzunluğu kesin olarak belli olmayan bu oda, 5.5 m. genişliğindedir (Çizim: 6). Bu

haliyle 4 No.lu oda, bugüne kadar ortaya çıkarılan beş depo odasının en dar olanını

oluşturmaktadır. Odanın tabanı, diğer depo odalarının tabanıarı gibi büyük bir özenle sı

kıştırılmış kilden yapılmıştır. Dikdörtgen biçimli bu odanın içinde çok sayıda küçükbaş ve
büyükbaş hayvanlara ait kemik bulunmuştur. Ayrıca odanın içinde bulunan basit ocak
ve tandır kalıntıları, büyük ölçüde tahrip olmuştur. Ocak, tandır ve dışarıya döküleme
yen kül yığını, ilginç bir plana sahip olan odanın, kalenin tahribi sırasında mutfak ve ser
vis odası olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu odanın, diğer depo odaları gibi
çift katlı olup olmadığı ise şimdilik belli değildir. Gelecek yıl devam edilecek olan çalış

malarda, bu odanın kuzeyi ile kuzeybatı köşede yer alan ve 5 No.lu depo yapısı olarak
adlandırılan odanın güneyi arasında kalan alanda bir başka depo yapısının olup olma
dığı araştırılacaktır.

Oepo ve Mutfak Yapılan

1997 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkardığımız ve "depo-mutfak yapıları" olarak
adlandırdığımız mimari yapılar, Haldi Tapınağı'nın kuzeybatısında ve 5 No.lu depo yapı

sı'nın doğusunda yer almaktadır (Çizim: 7). Büyük bir yapıya ait olduğu anlaşılan bu
odanın 2 m. genişliğinde olan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan kuzey duvarının bü
yük bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Dikdörtgen bir plana sahip olduğu anlaşılan bu odanın

güneyini de, yine doğu-batı doğrultusunda uzanan bir ara duvar ikiye ayırmaktadır. Do
ğu yönüne doğru devam eden bu ara duvarın ancak 5 m.lik kısmı açığa çıkarılabilmiş

ti. 1.60 m. genişliğindeki bu ara duvarın doğu ucu 2 m. yüksekliğindeyse de, batı ucu
alçalarak 50 cm.ye kadar inmektedir. Mutfak ve depo olarak kullanılan kuzeyodasının

içinde 4 tandır ve tabana gömülmüş kırık pithoslar ortaya çıkarılmıştır. 1998 yılı kazı ça
lışmalarında, kuzeyodasının doğusunda yükselen 2.5-3 m. kalınlığındaki toprak taba
kasını kaldırarak bu odanın nasıl bir plana sahip olduğunu öğrenmek ve ara duvarın gü
neyinde yer alan odanın araştırılması amaçlanmıştır.

Kuzey mutfak odasında doğu yönüne doğru devam eden kazı çalışmalarında, do
ğuda yükselen ve birden çok katlı olduğu anlaşılan mimari yapıların yıkılıp batı yönüne
doğru şiddetli bir şekilde akmasıyla, toprak tabakasının gittikçe yükseldiği ve 3.5 - 4 m.
ye ulaştığı görülmüştür. Toprak tabakasının gittikçe yükselmesi, yapılan çalışmaları ol
dukça zorlaştırmıştır. Doğu yönüne doğru devam eden ve güneydeki odayı ikiye ayıran

ara duvar, dış yüzleri kabaca düzeltilen ve fazla büyük olmayan kalker taşlardan yapıl

mıştır (Çizim: 8). Duvarın sıvalı ve beyaz badanalı olduğu anlaşılmaktadır. Ara duvarın

batı ucundan doğuya doğru 6. metresinde ve duvarın kuzey yüzüne 1.25 x1.30 m. bü
yüklüğünde bir niş yapılmıştır. Batı uçta 2 m. genişliğinde olan duvar, doğuya doğru ge
nişlemekte ve 2.5 m.ye ulaşmaktadır. Yer yer ana kaya üzerine yapıldığı gözlemlenen
bu ara duvar, sanki depreme karşı bir önlem almak üzere oldukça sağlam olarak yapıl

mıştır. Doğu yönüne doğru devam eden ara duvarın ancak 12 m.lik bir kısmı ortaya çı

karılabilmiştir. Duvarın doğu ucu 3 m. yüksekliğindeyse de, batıya doğru gittikçe alçal
maktadır ve batıdaki uç kısımda yüksekliği 50 cm.ye kadar inmektedir (Resim: 4). Do-
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ğu ile batı uçtaki seviye farkı, kerpiç kalıntılarından da anlaşılacağı gibi kerpiç duvarlar
ile gideriimiştir. Çok büyük bir olasılıkla ara duvarın doğu yönüne doğru 3.5-4 m. daha
devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu odanın kuzeyini sınırlayan duvarın da sağlam bir şekil

de yapıldığı ve doğuya doğru gittikçe yükseldiği görülmektedir.
Kuzey ve güney duvarları sağlam olan kuzey mutfağının batı kısmı ise doğuda

yükselen birden çok katlı mimari yapıların, batı yönüne doğru yıkılıp akmasıyla tahrip ol
muştur. Mutfağın tümüyle açık olan batı kısmı teras ile son bulmaktadır. 2 m. yüksekli
ğindeki teras duvarının üzerindeki taşlar da yıkılmıştır. Bu yüzden mutfağın batı kısmın

da veya güneyodasına geçit veren bir kapı girişinin olup olmadığını bilemiyoruz. Böy
lece teras duvarından doğuya doğru 17 m. uzunluğunda ve 5 m. genişliğinde dikdört
gen bir plan gösteren kuzey mutfağının doğu kısmında bulunan 4 m. kalınlığındaki top
rak tabakası da, 1999 yılı kazı çalışmalarında temizlenerek odanın kesin planı çıkarıla

cak veya herhangi bir kapı girişinin olup olmadığı öğrenilecektir.

Yapılan çalışmalar sonucunda ara duvarın kuzey yüzü dibine bir ve orta kısma

doğru bir tandır ile tabana gömülmüş kırık bir pithos daha ortaya çıkarılmıştır. Pithos ve
tandırlar, daha önce ortaya çıkarılan tandır ve pithoslar gibi aşırı şekilde tahrip olmuş

tur. 1997 yılı kazılarında ortaya çıkarılan dört tandır ve bir pithos ile toplam tandır sayı

sı şimdilik altıya, pithos sayısı da ikiye ulaşmıştır. Mutfağın taban kısmı yer yer sıkıştırıl

mış kilden yapılmıştır. Ancak nişin kuzeyinde ve pithos ile tandırın hemen yanında yas
sı ve düzgün kumtaşı bloklardan döşenmiş küçük bir bölüm daha vardır. Yani burası ba
zı eşya ve yiyeceklerin konulduğu alçak bir seki şeklinde düzenlenmiştir. 1997 yılı ka
zılarında olduğu gibi, bu yılki kazı çalışmalarında da tandırlardan külün oda dışına de
ğil, yere serildiği görülmüştür. Tandırların çevresinde tabana serilmiş kül tabakası, 35
40 cm.kalınlığındadır. Güneybatıdaki 1 No.lu depo yapısında olduğu gibi, burada da ka
leye yapılan ıskit saldırıları sırasında, savunmanın uzun sürmesi yüzünden tandır külle
rinin oda dışına değil, geçici de olsa tabana serildiği anlaşılmaktadır.

Ara duvarın güneyinde yer alan odayı araştırmak amacıyla 5.5 x 7 m. büyüklü
ğünde bir açma açılmıştır. Doğu yönüne doğru uzanan ara duvarın güney yüzünün sı

valı ve badanalı olduğu görülmüştür. Bu duvarın güney yüzünün düz bir şekilde de
vam etmediği görülmektedir. Duvarın batı ucundan doğuya doğru uzanan 4. metresin
de, duvar güney yönüne doğru 1.5 m.lik bir çıkıntı yaptıktan sonra, tekrar doğu yönüne
doğru devam etmektedir. Güney yönüne doğru yapılan bu çıkıntının, duvarın kuzey yü
züne açılan nişi sağlamlaştırmak için yapıldığı anlaşılmaktadır. Ara duvarın güney yüzü
nün ise ancak 6 m. lik bir bölümü açığa çıkarılabilmiştir. Ne yazık ki güneyodası, do
ğuda yükselen birden çok katlı mimari yapıların, batı yönüne doğru şiddetli bir şekilde

yıkılıp akmasıyla, tonlarca ağırlıktaki taş ve toprak hemen her şeyi batı yönüne doğru

sürüklemiştir. Yıkılan yüksek kerpiç duvarların izleri olduğu gibi kalmıştır. Güney odada
ki tonlarca ağırlıktaki yıkıntı toprak kütlesi, odanın batısı terasla sona eren 2 m. yüksek
liğindeki yapının doğu duvarının taşlarını bile parçalamıştır. Kuzey mutfak odasını batı

da sınırlayan 2 m. yüksekliğindeki duvarın yanlızca üst taşları yıkılmasına karşın, güney
odasını sınırlayan duvarın ancak temelleri varlığını koruyabilmiştir. Hatta duvarın güney
ucunun temelleri bile tahrip olmuştur.

Ayrıca Yukarı Anzaf Kalesi'nin çeşitli yerlerinde açmalar açılmıştır. Bu açmaların

en büyük amacı, kalede hangi tür yapıların olduğunun öğrenilmesidir. Bu açmalardan
biri, mutfak ve depo yapılarının 16 m. güneydoğusunda yer almaktadır. Kuzey- güney
doğrultusunda 5 x 6 m. büyüklüğünde açılan bu açmada, 1-1.30 m. derinliğinde kerpiç
duvarların üzerine iniimiştir (Çizim: 9). Ortalama 2 m. genişliğindeki duvarda kullanılan

kerpiçler, 50 x 35 cm. büyüklüğündedir. Kerpiç duvarların batı köşesinin iç, yani doğu
kısmında, büyük bir pithosun ağız kısmı bulunmuştur. Çivi yazısının olmadığı pithos par
çası, bu odanın içinde pithos parçalarının olabileceğini işaret etmektedir. Zamanın ye
tersizliğinden dolayı, duvarların iç kısmı şimdilik açılamamıştır. Ancak 1999 yılı çalışma

sında, açma genişletilecek ve bu odanın planının yanı sıra hangi amaçla kulllanılmış ol
duğu da öğrenilecektir.

Son açmamız ise kalenin kuzeybatı köşesinde 5 No.lu depo yapısının yaklaşık

18 m. doğusunda yer almaktadır. Yine kuzey-güney doğrultusunda 2.5x5 m. büyüklü-
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ğünde açtığımız bu açmada, 70 cm. derinlikten sonra çok büyük bir yangın ve kül taba
kasının varlığına rastlanmamıştır. Açmadaki derinleştirme çalışmaları sırasında yangın

ve kül tabakasının devam ettiği görülmüştür. Yangın tabakasının 50-60 cm. kalınlığında

olması, kaledeki tahribatın ne denli şiddetli olduğunu göstermektedir. Korkunç boyutla
ra ulaşan bu tahribatın, kalenin ıskitler tarafından ele geçirilmesi sırasında olduğu an
laşılmaktadır. Gelecek yıl açma çalışmalarına devam edilecektir.

Küçük Buluntular
Kuzeydeki mutfak odası içinden çok sayıda çanak çömlek parçası ile bazalttan

yapılmış ezgi taşları ve büyük bir yumru halinde mavi toz boya parçası bulunmuştur.

1997 yılı kazı çalışmalarında da aynı oda içinde yumrular halinde toz boya parçalarına

rastlanrruştırv. Ayrıca atılan toprağın içinden bulmuş olduğumuz mühür baskısı, bulun
tuların en ilgincini oluşturmaktadır. Oval bir biçime sahip olan 2.5 cm. büyüklüğündeki

mühür baskısı üzerinde ortada ayakta duran bir fügür, her iki eliyle birer keçiyi ayakla
rından tutarak kaldırmaktadır (Çizim: 10). Benzerine şimdiye kadar rastlanmayan bu il
ginç mühür baskısı Yukarı Anzaf Kalesi'nin ilk mühür baskısını oluşturmaktadır.

Onanm Çalışmalan

Yukarı Anzaf Kalesi'nde kazı çalışmalarının yanı sıra, onarım çalışmaları da ya
pılmıştır. Bu dönemdeki onarım çalışmaları, depo ve mutfak yapılarının duvarlarında yo
ğunlaştırılmıştır. Depo ve mutfak yapılarının kuzeyini srrurlandrran ve doğu-batı doğrul

tusunda uzanan duvarın taşları, büyük ölçüde yıkılmıştı. Iri kalker taşlardan yapılan bu
duvar 2 m. genişliğinde ve ortalama 33 m. uzunluğundadır. Yıkılan duvarın taşları, böl
genin deneyimli taş ustaları tarafından kuru duvar tekniğinde yeniden onarılmıştır. Or
talama 1-1.5 m. yüksekliğinde örülen duvar, bu yapılara çok büyük bir canlılık kazandır

mıştır. Gelecek yıl yapacağımız kazı çalışmalarında, onarım faaliyetlerine devam
edilecektir.

6 O.Belli, 1997 Yıl: Aşağı ve Yukarı Anzat. Urartu Kaleleri Kazısı, Xx. Kazı Sonuç/an Toplstıusı, 1999,512, res.13-16.
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Harita 1: Aşağı ve Yukarı Anzaf kaleleri ve yakın çevresi

01020304059......
A$A<31 ANZAF KALEsi

Çizim 1: Aşağı Anzaf Kalesi'nin topografik planı
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Çizim 2: Aşağı Anzaf Kalesi'nin planı



Çizim 3: Aşağı ve Yukarı Anzaf Kalesi'nde çalışma alanları
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Çizim 4: Sap delikli bronz topuz
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Çizim 5: Yukarı Anzaf Kalesi ve Aşağı Kent'in topografik planı
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Çizim 7: Haldi Tapınağı ve depo-mutfak yapılarının genel planı
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YUKARI ANZAF KALESİ

Çizim 9: Açma içindeki kerpiç duvarların planı

Çizim 10: Mühür baskısınınçizimi
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Resim 1: Ortaçağ yerleşmecileri tarafından sökülmeyen Urartu yapılarının taban dö
şemesi

Resim 2: Kumtaşından yapılan çivi yazılı sütun kaidesi
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Resim 3: Duvarları tahrip olan 4 No.lu depo yapısı

Resim 4: Depo-mutfak yapılarının batıdan görünümü
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