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Hatay ili, Samandağ ilçesi, Meydan Köyü yakınlarındaki Üçağızlı Mağarası'nda
1999 yılı çalışmaları 14.07.1999-14.08.1999 tarihleri arasında katılımiı müze kazısı
olarak gerçekleştirilmiştir. Kazı, Hatay Müzesi Müdürü Hüseyin Dinçer'in başkanlı
ğında, Prof.Dr, Erksin Güleç (bilimsel danışman), Dr. St~ve Kuhn, Dr. Mary Stiner, Dr.
ısmail Ozer, Dr.Mehmet Sağır, Cesur Pehlevan, Barış Ozener, Kristopher Kerry, Amy
Margaris, Natalie Munro, Faruk Ertunç, Ayşen Açıkkol. Başak Koca, Ozden Kaban ve
Candan Nalbantoğlu'nun katılımlarıyla yapılrruştır.
Üçağızlı Mağarası, Suriye sınırına çok yakın bir mesafede yer almaktadır ve denizden yüksekliği yaklaşık 18 m.dir. Mağaranın doğusunda uzanan sırt duvarlarının önünde ve güneyinde bulunan yan odada (A. Minzoni - Deroche'nin kazdığı alan/lokus 1)
in situ çökeller bulunmaktadır.
Daha önceki deneme kazılarından, mağarada stratigrafik katmanlar içeren Erken
Paleolitik'in en az iki evresinin bulunduğunu bilmekteydik. 1999 yılında buna ilaveten
Epipaleolitik içeren çökeilere de rastlanmıştır (Çizim: 1).

EPipALEOLiTiK
Hatay bölgesinde 1950'li yıllardan beri yürütülmekte olan kapsamlı kazı ve arazi
çalışmalarınarağmen, bugüne değin elde edilmiş Epipaleolitik buluntu son derece azdır. Bu durum Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki diğer buluntu yerleri ve Levant'taki Epipaleolitik buluntuların bolluğu düşünülecek olursa son derece şaşırtıcıdır. Bunlar, yörede ele geçirilen ilk in situ Epipaleolitik kalıntılardır.
Üçağızlı Mağarası'nda Epipaleolitik kalıntıların bulunduğu iki alan mevcuttur.
Bunlardan bir tanesi mağaranın güney ucunda bulunan yan odada (Iokus 1) yer alır ve
yaklaşık olarak üç metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Güney uçtaki bu rezervden
çıkarılan buluntular; taş aletlerle birlikte faunal kalıntıları ve önemli miktarda süs eşyası
olarak kullanılmış deniz kabuklarını içerir.
Taş aletler içerisinde mikrolitler yoğunluktadır. Yeniden işlenmiş aletler içinde en
sık rastlananı "microgravette"lerdir. Bunlar Epipaleolitik Çağın epeyce başlarına ait
olduğuna işaret etmektedir (Çizim: 2).
Hüseyin DiNÇER, Hatay Müzesi Müdürlüğü, HatayrrÜRKjYE
Prot.Dr, Erksin GÜLEÇ. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih·Coğrafya Fakültesi Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, 06100
Sıhhiye-AnkararrÜRKiYE

Steve KUHN, University of Arizona, Department of Anthropology, Tucson, AZ. 85721.0030, USA
Mary STINER. University of Arizona, Department of Anthropology, Tucson, AZ, 85721.0030. USA
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Mağaradaki faunal kalıntılar çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Buluntular
arasında büyük ve küçük memeli türleri, kuşlar, kabuklu deniz hayvanları ve hatta
büyük balıklar bulunmaktadır.

Süs olarak kullanılan deniz kabukları az miktarda bulunmalarına karşın, "dentalium" bile içeren geniş bir tür çeşitliliğine sahiptir.
Mağarada Epipaleolitik kalıntıların bulunduğu ikinci alan kuzeyde yer almaktadır.
Bu kalıntılar, bugünkü zeminin yaklaşık olarak üç metre yukarısında doğu duvarına
yapışıktır ve birleşmiştir. Burada ele geçirilen sırtlı dilgiler, dilgi çekirdekleri ve boncuk
olarak kullanılan deniz kabukları, buluntuların Epipaleolitik çağa ait olduğunu kesinleştirmek için yeterli özelliklere sahiptir.
Bu Epipaleolitik buluntuların ep önemli özelliklerinden biri de jeolojik olmalarıdır.
Neredeyse üç metrelik bir depozit (Ust Paleolitik ve Epipaleolitik) mağara tavanı çöktükten sonra aşınarak yok olmuştur. J3u kalıntılar ayrıca çökmenin ne zaman olduğuna
dair ipuçları sunar ki, biz bu olayın Ust Paleolitik yerleşimden bir hayli sonra gerçekleştiğini düşünmekteyiz.

ÜST PALEOLiTiK (ERKEN ÜST PALEOLiTiK)
Mağarada yer alan Üst Paleolitik buluntular Üst Paleolitlk'ln erken evrelerine aittir ve iki bölüme ayrılmaktadır. Daha qenç olanlar Erken Ust Paleolitik (Early Upper
Paleolithic), daha eski olanlar da Oncül Ust Paleolitik (Initial Upper Paleolithic) olarak
tanımlanmaktadır (Çizim: 3, 4).
Erken Üst Paleolitik katmanları mağaranın kuzeydoğu kısmında yer alır (aynı
zamanda Minzoni-Oeroche tarafından kazılan alanda da bulunmaktadır). Çökeller bol
miktarda beyaz kül içeren, bazen çimentolaşmış kırmızımsı kilden oluşur (B, 131, 132,
133 katmanları).
Bu dönem aletleri çoğunlukla önkazıyıcı (endscraper) ve yeniden işlenmiş sivri
uçlu dilgilerden (blades) oluşur. Bunların bir kısmı o kadar çok işlenmiş ve asimetrik bir
form kazanmıştır ki, neredeyse tek tarafı düzlenmiştir. Taş kalemlerin çok nadir bulunmasına karşın bol miktarda bıçağa rastlanmaktadır. Soft hammerlar ya da bir cisim
aracılığıyla çift yönlü prizmatik çekirdeklerden geniş dilgiler çıkarılır (Çizim: 5).
Üçağızlı Mağarası'nın bu buluntularına en yakın benzerlik gösteren aletler Ksar
Akil'in 16, 17 (Azoury 1986, Bergman 1988). katmanlarıyla Yabrud'un ikinci sığına
ğındaki Orta Aurignacian'nin 4 ve 5. katmanlarından bilinmektedir (Schyle 1992). Buna
ilaveten birçok kez işlenmiş uçlar Kuzey Kafkasya'da yer alan bazı Gravettian buluntuları hatırlatmaktadır.

Yukarıda sayılan buluntuların yanı sıra Üçağızlı Mağarası'ndan çıkarılmış kemikten
aletler (uçlar ve bızlar), çekiçler ve bazıları aşı boyası ile kaplanmış örslere de rastlanır.
Üçağızlı'daki Üst Paleolitik bileşenlerin bir diğer kayda değer özelliği ise sus
eşyalarının bolluğudur. Bunlar genellikle delinmiş deniz kabuklarıdır. Buna ilaveten bir
adet yırtıcı kuş pençesini n de bu amaçla modifiye edilerek kullanıldığını saptadık. Bugüne kadar sadece üst katmanlardan (13-133) 500 adetten fazla deniz kabuğu topladık.
Süs olarak kullanılmış deniz kabukları Nassarius gibbosula ve Columbella rustica türlerine aittir.
Bir diğer önemli ve benzeri olmayan buluntu ise; belirgin bir ocak özelliği taşıma
yan küllü çökellerin bulunduğu bir alana bitişik ve tek kat taştan oluşan duvar kalıntı
sıdır. Bu, muhtemelen uyumak için kullanılan ot yatakların yakıldığı alan olmalıdır
(Çizim: 6).
Erken Üst Paleolitik faunası zengin bir faunadır. En bol bulunan hayvanlar geyik
(cervid) ve keçilerdir (caprid). Yoğun bir bitki örtüsüne işaret eden karacanın (capreotus capreolus) bulunması da oldukça nadir görülen bir durumdur. Ayrıca çok bol miktarda deniz kabuğuna da rastlanmaktadır (patella ve Monodonta). Fauna genel hatlarıyla göreceli olarak nemli bir ortama ve daha yüksek bir deniz seviyesine işaret
etmektedir.
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Erken Üst Paleolitik katmanlarında bol miktarda küle rastlanmasına rağmen çok
az kömür vardır. Bu nedenle B-B3 katmanlarındaki yaş tayini deniz kabuklarından
yapılmaya çalışılmıştır. Katmanlardan bu metotla elde edilen yaş 32 ila 35 bin yıldır.

ÖNCÜL ÜST PALEOLiTiK
Mağarada bulunan en eski katmanlar kuzeydoğuda yer alan Öncü i Üst Paleolitik
tabakalardır. Çökeller genellikle kırmızı kil ve içinden bol miktarda kültürel buluntu ele
geçirilen sarımsı küllü killerden oluşur (F, G, H ve i katmanları). Bu katmanlarda birçok
in situ ocak kalıntısına rastlanmıştır (Çizim: 7).
Öncül Üst Paleolitik buluntuları bol miktarda uç kazıyıcılar (kısa ve küçük) içermektedir. Bir miktar yeniden işlenmiş ve sivrileştiriimiş dilgilere de rastlanmaktadır.
Daha üst tabakalarda da olduğu gibi taş kalemlere hemen hemen hiç rastlanmazken,
Levallois uçlarıyla yakrn benzerlik gösteren birçok örnek ele geçirilmiştir (Çizim: 8). En
erken Levant üncül Ust Paleolitik'inin tipik buluntuları olan Emireh uçları ya da ctıerı
freinlere (Gilead 1991, Volkman, P. ve D. Kaufman 1983) ise hiç rastlanmamıştır.
Her ne kadar dilgiler yeniden işlenmiş parçaların çoğunluğunu oluştursa da,
teknolojik açıdan göreceli olarak yonga ve dilgiler eşit miktardadır. Çekirdekler çeşitlidir,
ama genellikle tek yönlü Levallois dilgi çekirdeklerine benzeyen düzleştiriimiş düz bir
vurma yüzüne sahiptir.
Üçağızh Mağarası'nda F, G, H, i katmanlarından bulunan alet kültürü Ksar Akil'in
20-21. tabakalarından (A evresinin sonu / B evresinin başı) bulunan malzemeylehem
tipolojik hem de teknolojik açıdan benzerlik gösterir (Azoury 1986). Bunlar en erken
Oncül Ust Paleolitik katmanlarında bulunan Levallois'e benzeyen görünümü korumakla birlikte chanfreinlere hiç rastlanmaz.
Geniş bir açıdan bakıldığı zaman Üçağızlı'nın bu katmanları Doğu ve Orta
Avrupa'daki Bohunician (Kozlowski 1992, Svoboda ve Svobodova 1995) buluntularına
benzetilebilir.
Üst katmanlardaki kadar olmamakla birlikte, Öncül Üst Plaeolitik katmanlarında
da süs eşyası olarak kullanılmış birçok deniz kabuğu bulunmuştur. Burada bulunan türler üst katmanlarda bulunanlardan oransalolarak istatistiksel farklılıklar gösterir.
Faunanın yapısı da üst katmanlarda bulunan faunadan farklılık gösterir. Yaklaşık
aynı miktarda tür vardır, arıcak keçi ve alageyik bu katmanlarda daha fazla bulunmaktadır ve bu da bize Oncül Ust Paleolitik'te daha kuru bir iklimin varlığını göstermektedir. Buluntular arasında üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü çok iri bir büyük baş hayvana da rastlanmıştır. Kabuklu deniz hayvanlarının yiyecek olarak çok az tüketilmesinin
nedeni o dönemde denizin muhtemelen biraz daha uzak olmasına bağlanabilir.
1999 yılı buluntuları içinde paleoantropolojik açıdan en önemlisi lokus 2 buluntu
yerinin E tabakasında bulunan ve Erken Ust Paleolitik'in ilk evrelerinde yaşamış bir bireye ait süt molardır. Bu buluntu mağarada 1990 yılında bulunan premolardan (Güleç,
1994) sonra ele geçirilen ilk insan kalıntısıdır (Resim: 1). Genel hatlarıyla modern bir
özellik gösteren bu azı dişinde taurodontism ve çürüğe rastlanmamıştır. Çiğneme
yüzeyinde (ocelusal contact facet) bir miktar aşınma gözlemlenmektedir. Fosil insanlara ait buluntuların taşıdığı potansiyel e karşın -sınırlı sayıdaki kazılara paralel olarakne yazık ki son derece az buluntunun ele geçirildiği ülkemizde bu buluntu ayrıntılı bir
çalışmanın konusunu oluşturacaktır.
Tarihlendirme işlemleri henüz jamamlanmamakla birlikte, bazı radyo-karbon
sonuçları elde edilmiştir. Buna göre Oncül Ust Paleolitik'in başlangıç aşaması 42-43
bin takvim yılına karşılık gelmektedir:
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Örnek No.

Tabaka

Tarih

KÖMÜR
UC1
UC6
UC5
UC16a
UC17a
UC19a
UC21
UC8a
UC13a
UC5a

Karışmış

23,800 +/-210
38,900+/-1100
39,400+/-1200
33,040+/-1300
35,020+/-720
41,400+/-11 00
39,100+/-1500
34,000+/-670
35,670+/-730
31,060+/-440

H
H
H
F
H
G
F
H/I
alt

breş tabakası

DENiz KABUKLARı
UC24
Epipaleolitik
UC26
B
UC28
B1

17,530+/-140
32,670+/-760
29,130+/-380

patella
monodonta
monodonta

SONUÇ
Üçağızlı Mağarası 1999 yılı çalışmaları bir dizi önemli ve çarpıcı bilgilerin açığa

çıkmasını sağlamıştır:

Hatay'da Epipaleolitik depozitlerin az olduğu kanısı kuvvetlendirilmiştir.
Mağarada bulunan Erken Paleolitik'in bu iki evresi Doğu Akdeniz'deki insan
adaptasyonları konusunda bize son derece önemli yeni bilgiler vermiştir.
Faunal kalıntılar, deniz kabuklarının bulunuş miktarı, kullanılış amaçları ve duvar
kalıntısı aynı döneme ait başka hiçbir buluntu yerinden bilinmemektedir.
Süslenme amacıyla kullanılan deniz kabuklarının çok bol miktarda bulunuşu kişi
sel süslenmenin Doğu Akdeniz'de Ust Paleolitik'in çok erken bir evresinde başladığını
bir kez daha doğrulamıştır. Bu kapsamda Oncül Ust Paleolitik süslerin ortaya çıkışını bu
bllqilerle 40 bin takvim yılı olarak ortaya koyabiliriz ki bu durum Doğu Asya'da Modern
Insan'ın davranışına ilişkin yeni bilgiler kazandırmaktadır.
TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkıları bulunan National Science Foundation, University of Arizona, Office of the Dean of Research, Kültür Bakanlığı, Hatay
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KAYNAKÇA

AZOURY, i. 1986. Ksar Akil, Lebanon 1; Leve/s XXV-Xıı. Oxtord: British Archaeological Reports,
International Series, 289.
BERGMAN, C. 1988. Ksar Akil and the Upper Paleolithic of the Levant. Pa/eorient 14/2:201-21 O.

4

GILEAD, i. 1991. The Upper Paleolithie period in the Levant. Journal of World Prehistory5:105153.
GÜLEÇ, E., 1994. An Analysis of Aurignaeien Age Premolar from Üçağızlı Cave, Hatay.
HUMANA- Bozkurt Güvenç'e Armağan, Ministry of Culture, 305-317.
KOZLOWSKI, J. 1992. The Balkans in the Middle and Upper Paleolithie: the gateway to Europe
or a cul de sac? Proceedings of the Prehistoric Society 58:1-20.
SCHYLE, D. 1992. Near Eastem Middle Paleolithic Cultural Stratigraphy. Weisbaden: Dr. Ludwig
Reiehert. Beihefte zum Tübiger Atlas des Vordern orients, Reihe B, Nr 59.
SVOBODA, J. ve H. SVOBODOVA. 1995. Les industries du type Bohunieien dans leur cad re
stratigraphique et eeologique. L,Anthropologie 89:505-514.
VOLKMAN, P. VE D. KAUFMAN. 1983. Reassessment of the Emireh point as a possible type
fossil for the teehnologieal shift from Middle to Upper Paleolithic in the Levant. E.
Trinkaus (ed), The Mousterian Legacy, 35-52. Oxford: Britysh Arehaeologieal Reports,
International Series, S164.

5

Çizim 1: Üçağızlı Mağarası Haritası (numaralar lokaliteleri,
çizili alanlar kazılan alanları göstermektedir

Çizim 2:

--.-

Taş

aletler, Epipaleolitik (1-5
micrograveiteler; 6 microburin; 7-8 çekirdekler)

o

cm

5

~ ~f'~" ~,'~' ~ ~ ~~.ı•. ~'4 f~~~L
~"·
j: ~ II .'. , ;
lt b
!iIL \.iijlrr
i ~t,.'.' 1\ '.'
II
i

.

.i

• 'ı
! gi

1(;

:.'

.'..,.'.,

,"%·.'.l.

j,

bı'

2

i'~

.•• ,1.

&,.-,
•..
,,'.

ri

3

4

1

~101 ~ \ \ ~\ t1
~~~ i e M'
~.

8
..,..

6

o

en

,

~- ~ ~~~ ~~ ~O!V
~~r>,*
I'

J,

If /

,',

\\

','

9

10

'\.

..~.

i .• i

&", ir

.1< !

11

12

1
'.'

I:::.

13

6

ÇlZlm O,

Taş

aletler, kat B-BO (HO
uçlu dilgiler)

- -o

-

cm
-~

s

~m

.~W,
7

f(•~"• ~.i~.· ·
10

'11

Çizim 4: Taş aletler, kat 8-83 (1-6, 8-10 ön
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Çizim 7: D-I

katmalarının

stratigrafik kesiti

Çizim 8:

Resim 1: Üçağızlı Mağarası'nda bulunan
mo lar
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Taş aletler, kat F, G, H (1, 2, 8 levallois; 2, 9 düzeltili dilgiler; 3, 10
uçlar; 6, 7, 12-15 ön kazıyıcılar;
11, 16-18 çekirdekler)

1999 YILI KARAiN KAZıLARı
Işın YALÇINKA YA *
Harun TAŞKıRAN
A. Levent AT/CI
M. Beray'.KÖSEIy1
Kadriye OZÇELlK
Metin KARTAL
C. Merih EREK

GiRiş

.. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve ödeneği; Ankara Universitesi Rektörlüğü ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın parasal katkılarıyla gerçekleştirilmiş olan 1999 yılı Karain kazıları, Prof. Dr. Işın Yalçınkaya'nın başkanlığında
23.07.1999 ve 05.09.1999 tarihleri arasında sürdürülmüştürt.
Kazılara, bu yazının yazarlarının yanı sıra, Lieqe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Marcel Otte, Asistan Rebecca Miller, Asistan Pierre Noiret, Teknisyen Thierry Brutout'dan;
Institut de Paleontologie Humaine (Paris)'den Salah Abdessadok, Christophe Aguera,
Gilles Berilion, Abderrazzak Djerrab'dan oluşan bir uzmanlar grubu katrlrruştır, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı'ndan 20 öğrenci ile Liege Universitesi'nden 2 yabancı uyruklu öğrenci de uzmanlar grupuna eşlik etrniştlr-. Kültür Bakanlığı'nı ise Aydın Müzesi araştırmacılarından Handan Ozkan-Uçar temsil etmiştir".
1999 yılı kazıları, Karain'in "E" ve "B" gözlerinde gerçekleştirilmiştir.

E GÖZÜ KAZISI
1999 yılı kazı sezonunda "B" gözündeki kazı çalışmalarına ağırlık verilmesi nedeniyle "E" gözünde çalışılmamıştı (Yalçınkaya ve diğ., 2000). Bu yıı tekrar "E" gözünün
Prof.Dr. Işın YALÇiNKAYA, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-AnkarafTURKIYE
..
Harun TAŞKıRAN, Ankara Universitesi Dil ve Tarih·Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-An
karafTURKIYE
A.Leyent.ATICI, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-Anka
rafTURKIYE
M.B~ray .KÖSEM, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-Anka
rafTURKIYE
Kadriye
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-An
karafTURKIYE
Metin KARTAL, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-Anka
rafTURKIYE
C.Merih EREK, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, HatayfTÜRKiYE
Adı geçen kurumların yetkili ve ilgililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Adı geçen uzmanlara değerli billmsel katkılarından ötürü; Qrkun Urhan, Bora Cem Sevencan, Tolga Uğursay Gürsoy,
Tolga Çiftçi, Unver Göçen, Burcu Ozaslan, Tuncay Bulut, Inan Doğan, Büşra Bolay, ~ehrg Filiz Bilir, Filiz Akdaş, Güler Demirei, Duygu Gökalp, Edibe Sevgi Şentürk, Murat Ateş, Reyhan Şenal, Saniye Oz, Ozlem Şen, Bülent Yerli, Erdem Güngör, Sophie Bodarwe, Alice Boseq adlı öğrencilere ise güç koşullar altındaki özverili çalışmalarından ötürü
sonsuz teşekkürlerimizi yineliyoruz.
..
Görevini titizlikle ve ekip le tam bir uyum içinde yerine getirmiş olan Bakanlık temsilcisi Handan Ozkan-Uçar'a da te-
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3

şekkürlerimizi sunarız.
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iki kazı alanından biri olan ana dolguda kazılara devam
arkeometriye yönelik bir dizi çalışma yapılrruştır.

edilmiştir. Doğu

profilinde ise

Stratigrafi
Ana dolgu üzerinde yer alan H16, H 17, H 18, G 16, G17 ve G 18 karelerinde
aşağı katlara doğru inilmeye devam edilmiştir (Tablo: 1; Çizim: 1).
Kazıya öncelikle G 18 karesinin 18. arkeolojik seviyesinin (-6.90 m.) dikit tabanı
nedeniyle daha önceki yıllarda kazılmadan bırakılan kısmından başlanmıştır (Jeolojik
Unite 1.6). Jeolojik seviye i. 6'ya ait olan bu artık kısım alındıktan sonra 29. arkeolojik
seviyenin tabanına (-8.10 m. ) kadar iniimiştir. Bu karenin 27. arkeolojik seviyesinin (GH
111.1- 111.2) tabanı üzerinde bulunan iri bir kalker blok da yerinden kaldırılmıştır. Bu taş
blokun buraya insan tarafından mı getirildiği, yoksa tavandan mı düşmüş olduğu kesin
olarak anlaşılamamıştır. Ancak izole oluşu, bunun insan tarafından herhangi bir amaç
doğrultusunda zemine yerleştirilmiş olabileceği olasılığını kuvvetlendirmektedir. Daha
sonra dönüşümlü olarak H16, H17, H18, G16 ve G17 karelerinde kazıya devam edilmiştir. H16 karesinde 1994 kazı sezonunda 23. arkeolojik seviyenin tabanına kadar inilmişti (Yalçınkaya, 1996: 51,53). Bu yıl kazıya 24. seviyeden başlanmış, 33. seviyenin
tabanına iniimiştir (GH 111.2.1/111.3).
H17, ana dolgunun en sağlam karesi olup tam 1 m2.dir. Kazıya başlamadan önce üzeri oldukça sert bir kalsit tabakasıyla örtülüydü (GH 1.6 ve 1.7). Hemen altında yer
alan 11.2'ye ait kahverenkli yumuşak toprağın büyük bir kısmı, zaman içinde akıp gittiğinden bir boşluk oluşmuştu. Altı desteksiz kalmış olan kalsit örtü blok halinde kaldırıl
mış ve altındaki dolgu, ilk aşamada 30. seviyenin tabanına kadar kazılmıştır. Ancak bu
seviyede hayvan etkinlikleriyle oluşmuş irili ufaklı çatlak ve yarıklarla karşılaşılmıştır.
Sağlam bir zemin elde edilememesi nedeniyle karenin öncelikle 50 cm.lik doğu yarısın
da, daha sonra ikinci yarısında 33. arkeolojik seviyenin tabanına kadar iniimiştir (GH
111.2.1/ 111.3). H17'nin kazısı sırasında yer yer dikitlere de rastlanmıştır. Bunlardan biri,
H17 karesi ile kısmen H18'in kuzeydoğu köşesini kaplayan, 18. ile 20. arkeolojik seviyeler (GH 1.6- 11.2) boyunca uzanan bir dikittir. 20. seviyenin tabanına ulaşılınca kaldı
rılmış ve analizlerde kullanılmak üzere koruma altına alınmıştır. Bir diğeri yine H17 karesinin 24. seviyesinde (GH 111.1) açığa çıkarılmıştır. Bu dikit oluşumunu tamamlayamamış minik bir dikittir. 1989 kazı sezonunda, H18 karesinin üzerinde, i. jeolojik üniteye
ait, tamamen çimentolaşmış bir "örnek sediman kolonu" daha sonraki yıllarda yapıla
cak analiz çalışmalarında kullanılmak üzere bırakılmıştı (Yalçınkaya, 1991: 47, Çizim:
4). Söz konusu kolon, 1990 sezonunda kesilerek "F" gözüne taşınmıştı (Yalçınka
ya,1992: 39). Bu yıl uzun süredir kazılmadan bekleyen bu karenin 14. arkeolojik seviyesinden (GH 1.6) başlanarak 28. seviyesinin (GH 111.2) tabanına kadar olan kısmı kazılmıştır. Bu karenin kazılması sırasında saptanan en önemli antropojenik etkinlik göstergesi, karenin batı kenarında yer alan yanma izleridir. 28. arkeolojik seviyede (GH
111.2) karşılaşılan, ancak etrafında herhangi bir ocak yapısının saptanamadığı bu küçük
alanın bir ocak yeri olma olasılığı çok yüksektir. Bu alanda ele geçirilen irili ufaklı odun
kömürü parçaları, tamamen yanmış olan suaygırı dişi gibi hayvan dişleri ve tanımlana
mayan çok sayıdaki hayvan kemiği ile yine yanmış yontmataş parçaları, bu olasılığı
güçlendirmektedir. Ayrıca oldukça iri bir aşıboyası yumrusu da yine bu seviyede ele
geçirilmiştir. Ateş izlerinin alt tabakalarda devam edip etmediği gelecek yıl yapılacak
olan kazılarla anlaşılacaktır.
1997 yılı kazı sezonunda kalsitik oluşumlar ve dikitler yüzünden tamamı kazıla
mayan G16, G17 ve G18 karelerinin bu kısımları kaldırılmış ve buluntuları 1997 yılı buluntularına eklenmiştir. Tabanı G16 karesinin üzerine oturmuş olan ve ilk kez 1997 yı
lında 20. arkeolojik seviyede ortaya çıkmaya başlayan, 60 cm. boyundaki bir dikit kaldırıldıktan sonra 31. arkeolojik seviyenin (GH 111.2.1) tabanına kadar iniimiştir.
Böylece kazılan bütün karelerde llL. jeolojik ünitenin farklı seviyelerine ulaşılmış
tır (Tablo: i).
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KARE
G 18
G 18
G 18
G 18
G 18
H 18
H 18
H 18
H 18
H 18
H 18
H 18
H 17
H 17
H 17
H 17
H 17
H 17
H 17
H 17
H 17
G 17
H 16
H 16
H 16
H 16
H 16
H 16
H 16
G 16
G 16
G 16

GH

i. 6
11.2
111.1
111.1/111.2
111.2
1.6
1.6/1.7/11.1
11.2
11.2/111.1
111.1
111.1/111.2
111.2
1.6/1.7/11.2
11.2
11.2/111.1
111.1
111.1/111.2
111.2
111.2/111.2.1
111.2.1
111.2.1/111.3
111.2
11.2
11.2/111.1
111.1/111.2
111.2
111.2/111.2.1
111.2.1
111.2.1/111.3
111.1
111.1/111.2
111.2/111.2.1

BAŞ. KOTU
AH
18,19
-6.90 m.
20,21,22,23,24
-7.10 m.
25
-7.60 m.
26,27
-7.70 m.
28,29*
-7.90 m.
14,15
-6.50 m.
-6.70 m.
16,17,18,19
20,21,22,23
-7.10 m.
-7.50 m.
24
-7.60 m.
25
-7.70 m.
26
27,28*
-7.80 m.
18
-6.90 m.
19,20,21,22,23
-7.00 m.
-7.50 m.
24
-7.60 m.
25
26,27
-7.70 m.
-7.90 m.
28
29,30,31
-8.00 m.
-8.30 m.
32
33*
-8.40 m.
-7.80 m.
27,28,29,30,31*
24,25
-7.50 m.
-7.70 m.
26
-7.80 m.
27
-7.90 m.
28,29
-8.10 m.
30
-8.20 m.
31,32
-8.40 m.
33*
-7.80 m.
27
-7.90 m.
28
-8.00 m.
29,30,31*

BITiş KOTU
-7.10 m.
-7.60 m.
-7.70 m.
-7.90 m.
-8.10 m.
-6.70 m.
-7.10m.
-7.50 m.
-7.60 m.
-7.70 m.
-7.80 m.
-8.00 m.
-7.00 m.
-7.50 m.
-7.60 m.
-7.70 m.
-7.90 m.
-8.00 m.
-8.30 m.
-8.40 m.
-8.50 m.
-8.30 m.
-7.70 m.
-7.80 m.
-7.90 m.
-8.10 m.
-8.20 m.
-8.40 m.
-8.50 m.
-7.90 m.
-8.00 m.
-8.30 m.

Tablo: I

Arkeolojik Buluntular
Ana dolgu üzerinde 1999 yılında kazılan karelerin içerdikleri arkeolojik buluntuların tümü Orta Paleolitik'e aittir. Ele geçirilen yontmataş endüstri toplulukları, Karain tip
rnousterien'in tipik alet ve üretim ürünlerini vermiştir. Her yılalduğu gibi, bu yıl da aletler içindeki baskın tipler, ileri bir işçilik gösteren kenar kazıyıcılardır (Çizim: 2:1-3; 3:3,5).
Yine mousterienln tipik uçları (Çizim: 2:3, 5, 6; 3: 2, 4), dişlemeli ve çontuklu aletler, alı
şılagelmiş tipleri temsil etmektedir. Gerek 11., gerekse iii. jeolojik ünitelerdeki yongalama ürünleri, özellikle çekirdekler (Çizim: 3: 1, 4), Levallois tekniğinin her iki ünitede de
yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir.
11

Fauna
"E" gözünde bu yıl yapılmış olan kazılar, fauna kalıntılarının oldukça zengin bir
görünüm sergilediğini ortaya koymuştur. Bu kalıntılar üzerinde yapılan ön çalışmalar
sonucunda jeolojik seviyelere göre aşağıdaki taksonomik gruplar saptanmıştır:
Seviye 1.6- Yabani koyun-keçi (Ovicapra), yabani sığır (80s primigenius), Anadolu alageyiği (Dama dama), mağara sırtlanı (Cracutta speleae), kaplumbağa (Testudo),
kemirgenler (Rodentia), kuşlar (Avifauna).
Seviye 11.2- Yabani koyun (Ovis orientafis), yaban keçisi (Capra aegagrus),
yabani sığır, Anadolu alageyiği, yaban domuzu (Sus scrofa), suaygırı (Hippopotamus
amphibius), kaplumbağa, kemirgenler.
Seviye 111.1- Yaban keçisi, Anadolu alageyiği, yaban domuzu, yabani sığır, suaygırı, kaplumbağa, kemirgenler, kuşlar.
Seviye 111.2- Yabanl koyun-keçi, Anadolu alageyiği, yaban domuzu, yabani at
(Equus hydruntinus), suaygırı, mağara sırtlanı, panter (Panthera sp.), oklu kirpi (Hystrix
cristata) kaplumbağa, yengeç (Crustacea) , küçük kemirgenler (Muridae).
Seviye III .2.1- Yabanl koyun-keçi, Anadolu alageyiği, yaban domuzu, kaplumbağa, kemirgenler.
Kazılan bütün seviyelerde yanmış kemik parçaları ele geçirilmiş olmakla birlikte,
bunların en yoğun olarak bulunduğu jeolojik seviyeler 111.2 ve III.2.1'dir. Ayrıca yine,
ii 1.2.1 'de olduğu gibi, etçiller tarafından taşınmış ve kemiriimiş kemiklere de rastlanmış
tır.

Görüleceği gibi, yontmataş buluntular, fauna kalıntıları ve yanma izleri açısından
zengin olan 11.2 ve 111.2 jeolojik seviyeler içinde yer alan arkeolojik tabakalar, insan etkinliklerini yoğun bir biçimde yansıtmaktadır. Böylece 11.2 ve II1.2'nin birer oturma tabanı oldukları hemen hemen kesinlik kazanmıştır.

8 GÖZÜ KAZISI
Karain Mağarası "B" gözünde bu yıl, 1998 yılında kazılmış olan F12 ve F13 karelerinin devamı olan F14 karesinde çalışılmıştır. Bu karenin kazılmasının nedeni, kuzey
ve batı profilleri arasındaki stratigrafik ilişkiyi kurabilmek ve bu yolla her iki kesit üzerindeki tabakaların uzanımlarını izleyebilmek, en önemlisi de gelecek yıllarda G11, G12,
G13 ve G14 karelerinin Pleistosen seviyelerini kazarken ayrıntılı bir stratigrafik referans
kesitine sahip olmaktı. Esasen 1998 sezonunda "G" karelerinin Holosen seviyelerinin
tamamen kazılmasına karşın Pleistosen seviyeler, F12 ve F13 kareleri dışında, tam anlamıyla bir referans kesiti verecek oranda kazılmamıştır. Söz konusu seviyelerin kazıl
maları durumunda oldukça geniş ve basamaksız bir kesit verecek olan kuzey profili,
stratigrafi çalışmaları açısından büyük kolaylık sağlayacaktır.
Stratigrafi (Çizim: 4, 5, 6)
F14 karesinde kazıya başlamadan önce F14 ve F13 kareleri arasında bulunan
ve kazılarak kaldırılacak olan geçici kesit çizilmiştir (Çizim: 4). Böylece gerek bu kesitin, gerekse F14 karesinin kazılmasından sonra batı profili üzerinde oluşacak olan kesitin (Çizim: 5) yardımıyla tabakaların mağaranın içine doğru olan uzanımları saptanabilecekti.
F14 karesindeki kazıya 16. arkeolojik seviyeden (H IV) başlanmış, 26. seviyenin
(P 111.2) tabanında son verilmiştir (Tablo: II).
Tabloda da görüleceği gibi, F14 karesinin en üstteki H IV (H: Holosen) jeolojik
seviyesinin dışındaki bütün seviyeleri Pleistosen katlaşımıarı vermiştir.
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KARAiN B GÖZÜ 1999 (F14 KARESi)
AH
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
24
24
24
25
26

GH
HIV
P 1.1
HIV
P 1.1
P 1.2
P 1.1
P 1.2
P 1.1
P 1.2
P 1.2
P II
P 1.2.
PII
PII
P II
PII
P 111.1
P 111.2
P 111.2
P 111.2

BAS.KOTU
-3.70
-3.73
-3.80
-3.80
-3.85
-3.90
-3.90
-4.00
-4.00
-4.10
-4.16
-4.20
-4.20
-4.30
-4.40
-4.50
-4.53
-4.58
-4.60
-4.70

BiT. KOTU
-3.80
-3.80
-3.88
-3.90
-3.90
-4.00
-4.00
-4.10
-4.10
-4.20
-4.20
-4.26
-4.30
-4.40
-4.50
-4.53
-4.58
-4.60
-4.70
-4.80

Tablo: II
P i ünitesinde 1998 yılında F12 ve F13 karelerinde saptanan P 1.3, bu yılki kesit
üzerinde izlenememiştir. (Krşz. Yalçınkaya ve diğ., 2000: 19, Çizim: 2 ile Çizim: 4, 5,
6). Bununla birlikte, kuzey ve batı profillerinin Pleıstosen kesitleri tam anlamıyla ortaya
çıktığı zaman durum kesınlik kazanacaktır. Bu yılki gözlemler sonucunda jeolojik seviyelerin aşağıdaki özellikleri gösterdikleri saptanmıştır:
P 1.1, kızıhrnsı kahverengi, killi, küçük kalker döküntülü bir sediman yapısı göstermektedir. Ust sınırı düzensiz olup girintıli çıkıntılıdır. P 1.2 ise yine kızılımsı kahverengi, killi ve ince kumlu bir yapıdadır. Yoğun olarak küçük ve orta boy kalker döküntü içermektedir. P i jeolojik ünitenin seviyeleri içinde birçok oyuk ve delik ortaya çıkmıştır. Ayrıca tabakaların kuzey kısımları güney kısımlarına göre daha sert bir toprak yapısı göstermektedir. Bu sertleşme, büyük bir olasılıkla, bu alanın üzerinde, tavanda bulunan bir
sarkıttan damlayan kalsiyum karbonatlı sulardan ileri gelmiş olmalıdır.
P Il'nin sedimanlarının üst seviyeleri yağlı görünümlü, koyu kahverengi, ince
kumlu küçük ve orta boy kalker döküntülü bir yapı sergilemektedir. Alt kısımları ise devetüyü renkli, ince kumlu, küçük boy kalker döküntülü sedimanlardan oluşmaktadır.
P 111.1, kahverengi, iri kumlu bir sediman yapısına sahiptir. irili ufaklı kalker döküntüler içermektedir. P 111.2 ise, koyu kahverengi, yine iri kumlu sedimanlardan oluş
maktadır. Küçük ve orta boy kalker döküntüler içermektedir. Ayrıca bu seviyede, geçirilen yılki kazılar sırasında F13 karesinde ortaya çıkmış olan dikitin yayvan kökü 26. seviyenin tabanını tamamen kaplamaktadır (Çizim: 5).
Kazı sonunda F14 ve E14 karelerinin batı profili üzerinde oluşturdukları kesit birbirleriyle bağlantılı bir biçimde çizilmiştir (Çizim: 4). Böylece P i ve P ii jeolojik ünitelerinin söz konusu profil üzerindeki uzantıları izlenebilmiştir.
13

Arkeolojik Buluntular
P i (P 1.1 ve P 1.2) jeolojik ünitesi Epipaleolitik; P ii seviyesi Üst Paleolitik; P iii
(P 111.1 ve P 111.2) ise Orta Paleolitik'e ait buluntular vermiştir (Çizim: 6).
P 1.1 ve P 1.2'den oluşan Epipa/eolitik seviyeler, Öküzini Mağarası'nın alt seviyelerinde olduğu gibi, geometrik olamayan mikrolitlerin baskın olduğu endüstri topluluklarını vermiştir (Çizim 7: 1-6). Mikrolit/erin yanı sıra dişlemeli (Çizim 7: 8 ) ve çontuklu alet;
budanmış parça (Çizim 7: 10, 11, 18); budama üzerine taşkalem (Çizim: 7:20); düzeltiIi dilgi ve yonga (Çizim 7:12, 13); taş delgi (Çizim 7:19) gibi tipler makrolitik aletleri
oluşturmaktadır. A/et grubu içinde en yoğun olarak görülen parçalar ön kazıyıcılardır
(Çizim 7: 14-17). Piramit biçim ii çekirdeklerin yanı sıra prizmatik olanlar çoğunluktadır
(Çizim 7: 21). Prizmatik çekirdeklerin çoğu iki kutupludur. Kemik alet grubu delikli iğne
ve bızlarla temsil edilmektedir. Ayrıca yumuşakça kabuklarından kolye taneleri süslenme objelerini oluşturmaktadır.
P ii jeolojik seviye, P 1.1 ve özellikle de P 1.2'ye oranla daha az sayıda işlenmiş
parça vermekle birlikte, yontmataş endüstride dikkat çekici bir değişim görülmektedir.
Azeilikle yongalama artıkları Epipaleolitik'inkilere göre daha kaba görünümlüdür. Bununla birlikte, dilgi ve dilgicik üretimi devam etmektedir. Ote yandan yontmataş aletlerin hemen hemen tamamı omurgalı ön kazıyıcılardan oluşmaktadır (Çizim 8: 1,2,4,5).
Aletler arasında boğumlu dilgi ulamına sokulabilecek çift çontuklu bir parça (Çizim 8: 3)
ve dufour dilgicikleri dikkatl çeken parçalar arasındadır. Endüstrinin bu genel qörünümü, bu seviyeyi şimdilik Ust Paleolitik'e bağlamaya olanak vermektedir. Ancak bunun
Ust Paleolitik içindeki yerine oturtulabilmesi için zaman henüz erkendir.
Mağaranın bugün için görebildiğimiz en eski arkeolojik kalmtılan, P 111.1 ve P 111.2
seviyelerinden elde edilmiş olan Orta Paleolitik'e ait buluntulardır. Azeilikle çeşitli tiplerdeki kenar kazıyıcılar (Çizim 8: 6, 7) ve uçlar (Çizim 8: 8), disk biçimli çekirdekler (Çizirn 8: 9) ve Levallois tekniği ürünleri Karain "E" nin Karain tip mousterieniyle benzerlik qösterrnektedir. Ancak burada P 111.1 her ne kadar Orta Paleolitik'e bağlanmışsa da,
bu seviyede Ust Paleolitik'in bazı kültür öğelerine de rastlanmış olması altı çizilmesi gereken bir husustur. Bu karışıklık Epipaleolitik buluntuların Orta Paleolitik seviyelerin içine sızmasından ileri gelmiş o/abilir ya da olası bir transizyon evresi söz konusudur. Bu
sorunun çözümlenebilmesi için de kazıların ilerlemesini beklemek gerekmektedir.
Fauna
Karain "E" ye göre fauna kalıntılarının çok daha zengin ve çok daha iyi korunmuş
olduğu "B" gözünün kemikleri üzerinde yapılmış olan ön çalışmalar, jeolojik ünitelere
göre şimdilik aşağıdaki sonuçları vermiştir:
Ünite/: Bu ünitenin en çarpıcı özelliği, daha alttaki ünitelere oranla kemiklerin sayısında görülen aşırı artışa karşın, tür çeşitlenmesindeki azalmadır. Kemikler o denli yoğun bir şekilde depolanmışlardır ki bu üniteyi, "kemikli ünite" olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Bu özelliğin yanı sıra kemikleri n iyi korunmuş olmaları, sıklıkla artiküle
pozisyonda bulunmaları ve bazılarının, üzerlerinde kasaplık izlerini taşımaları, "B" gözünün Epipaleolitik'te "mezbaha" olarak kullanılmış olabileceği izlenimini vermektedir.
Ele geçirilen kemiklerin hemen hemen tamamına yakın bir kısmı koyun ve keçilere aittir. Bu ise, koyun ve keçiyle sınırlanmış, dolayısıyla özelleşmiş bir avcılığın olup olmadı
ğı sorusunu akla getirmektedir. Ancak burada altı çizilmesi gereken bir nokta, koyun ve
keçi arasındaki temsil edilme oranının koyunun lehine oluşudur.
Ünite ii: Bu ünitede ele geçirilen fauna kalıntıları, ünite I'inkine göre daha az sayıdadır. Ele geçirilen kalıntı/ar büyük bir çoğunlukla otçul hayvan/ara aittir. Temsil edilen
türler; Anadolu alageyiği (Dama dama), yaban keçisi (Capra aegagrus), yabani koyun
(Ovis orientalis), yabani sığır (Bos primigenius), yabani tavşan (Lepus europaeus), kı
zıl tilki (Vulpes vu/pes), yaban kedisi (Felis sylvestris) dir. Bu ünitenin en önemli özelliği keçinin koyuna göre belirgin olarak daha fazla avlanmış olmasıdır. Kemiklere ilişkin
olarak yapılan tafonomik gözlemler, kemik/erin üzerinde çok sayıda kesme ve parçalama yani kasaplık izlerinin bulunduğunu göstermiştir. Bu ise avlanan hayvanların insan14
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Ünite iii: Bu jeolojik ünitede ele geçirilen kemikler sayıca azdır ve görece daha
az korunmuştur. Bir hayli de parçalanmıştır. Kemiklerin büyük bir çoğunluğu otçullara
aittir. Anadolu alageyiği ve yaban keçileri kesinlikle tanımlanabilir olmakla birlikte, keçi
ya da koyun olarak emin bir biçimde tanımlanamayanlar Caprinae ailesi altında daha
genelolarak sınıflandırılmıştır. Böylece iii. ünitede keçinin varlığı kesin olarak bilinirken
koyunun varlığı sorgulanması gereken konular arasındadır. Bunların dışında kızıl geyik
(Cervus elaphus) ve kaplumbağa da tanımlanabilen diğer hayvanlardır.
LABORATUVAR ve ARKEOMETR; ÇALIŞMALARI
Karain kazı çalışmaları çerçevesinde önemli bir yer tutan laboratuvar ve arkeometri çalışmalarına 1999 kazı sezonunda da devam edilmiştir.
Bu bağlamda "E" ve "B" gözlerinin mikro ve makro fauna kalıntıları tasnif edilmiş,
özellikle de makro faunanın determine edilebilecekleri ayrıldıktan sonra, yukarıda belirtilen ilk taksonomik tanımlamalar yapıımıştır.
"E" gözü ana dolgu kazıları sırasında antropojenik etkinliklerin yoğun olduğu arkeolojik tabakaların bazılarından trasiyolojik analizler için sedimanıyla birlikte yontmataş örnekleri alınmıştır. Bunların üzerinde kullanım izi araştırmalarının yanı sıra Gas
Chromotography analizleri yapılacaktır.
Bu yıl, Paris'teki Institüt de Paleontoloqle Humaine'den gelen dört kişilik bir uzman grubu, Doğu Profili'nde arkeometrik çalışmalara başlamıştır. Çalışmalar çerçevesinde öncelikle profilin çizimi ve 8usceptibilite meqnetique ölçümleri yapılmış ve daha
sonra sediman örnekleri alınmıştır. Bu sediman örnekleri palinoloji, sedimantoloji, mikromorfoloji, paleomagnetizma ve magneto stratigrafi analizlerinde kullanılacaktır. Yine
aynı ekip tarafından Doğu Profili'nin üst seviyesinden alt seviyesine kadar tüm stratigrafi boyunca 8usceptibilite meçrıeüoue analizleri için her 5 cm.den yaklaşık 2-3 gr. sediman örneği alınmıştır.
Yine daha önceki yıllarda kazılarla G15 karesinden çıkarılan 125 cm. boyundaki
bir dikitten (GH i; AH 1-12) ve F15, F16 karelerinden elde edilen bir diğerinden (GH 11.2;
AH 20-23) örnekler alınmıştır. Ayrıca bu yıl H17 karesinin 1.6- 11.2 (AH 18-20) ve 111.1
(AH 24) seviyelerinde açığa çıkarılan iki dikit de örnek almak amacıyla kullanılmıştır.
Mermer atölyesinde uzunlamasına eksenleri boyunca kestirilen büyük dikitlerin birer
parçası ile iki küçük dikit analiz ve yaşlandırma malzemesi olarak kullanılmak üzere
yurtdışına gönderilmiştir. Dikitlerin diğer parçaları kazıevi deposunda koruma altına
almrruştır, Yurtdışına gönderilen parçalar üzerinde UITh, ESR, TL, 016-18, C13/C14 ve
palinoloji analizleri yapılacaktır.
Yine 1990 yılında kesilerek "F" gözüne taşınmış olan "örnek sediman kolonu"
üzerinden yaşlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere örnekler; TL yaşlandırmaları
için iki adet yanmış çakmaktaşı; ESR, AA (Amino Asit) analizleri için ise etütlük hayvan
dişleri aıınmıştır.

"B" gözü kazılarından ise C14 çalışmaları için F14'ün bütün tabakalarından "yüzdürme yöntemiyle" alınan kömür örneklerinden bazı tabakalara ait olanlar, analiz edilmek üzere yurtdışına gönderilmiştir. Bu analizlerin sonucunda kısa sürede aşağıda
gösterilen yaşlara ulaşılmıştır.
AH
18
19
21
22

GH

P 1'1/P 1.2
P 1'1/P 1.2
P 1'2/P ii
P ii

YAŞ (BP)
16.740±100
16.750±90
17.025±80
18.360+90
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ilk iki tarih tipolojik yaşlandırmayla uyuşmakla birlikte son ikisi fazlaca uyuş

mamaktadır. Nitekim 1998 yılı kazı sezonunda F13 karesinin 22. arkeolojik seviyesinden alınan bir kömür örneği, 27.980 (240 C14 yaşı vermişti ki bu, tipolojik yaşla
bağdaşmaktadır. Devam etmekte olan arkeometrik ve tipolojik çalışmaların bu yaşı andırmalara kesinlik kazandıracağı umulmaktadır.

KAYNAKÇA

YALÇiNKAYA,I., 1992 -1990 Yılı Karain Kazıları. Xiii. Kazı Sonuçlan Toplantısı 1:33-54, Kültür
Bakanlığı, Ankara.
YALÇiNKAYA,I., 1993 - 1991 Yılı Karain Kazıları. XıV. Kazı Sonuçlan Toplantısı i: 23-42, Kültür
Bakanlığı, Ankara.
YALÇiNKAYA,I., 1996 Yılı Karain Kazıları, 1994. XVII. Kazı Sonuçlan Toplantısıl: 49-70, Kültür
Bakanlığı, Ankara.
YALÇiNKAYA, 1., M. OnE, H. TAŞKıRAN, K. özçELiK,AL. ATICI, M.B. KÖ8EM, C.M. EREK,
M. KARTAL 2000-1998 Yılı Karain Kazıları. XXi. Kazı Sonuçlan Toplantısıl: 15-288, Kültür
Bakanlığı, Ankara.

16

KARAiN
E GÖZÜ
121

H-+++-H-++-p..j==i=c=F*==fi, 20
19
,....:>i--+-H!'lt--r-H 18
17
-16

15
14
13
f-I-:H+-f-:;;t'-l--=t"'t-+--HI'-+-t-H---ı 12
i

Mağara Duvarı

---\t--t--ı--[

Kalsit

Kökten

Sondajı

11

ıJlIlr-t--r-H 10

Ana Dolgu
Kazılan

fi=EEmımEB

Kareler

~

O

3m

9

Çizim: 1

rm /'21)
ıı.

~
H17/ZZ
11.2

•

H1$/1!l

11.2

t

2

H18/Z0
LU

17

Çizim: 2

V

H17/25
nıt

H16/26
LLL.1

5

~

i

H16/Z5

:

al

ııL1~_ _...

H15/25
III.1

Hı .1

H17/Z8
ııu

Çizim: 3

KARAiN B
1999
F13/F14 ARAsı
GEçici KESIT

o

Çizim: 4

18

50cm.

metin kartal

KARAiN-B
1999
BATi PROFili

E14

F 14

~KALKER TAŞ
~ ÇAKMAKTAsı
~KEMIK
~ SERAMiK
lThLI KARBON
o

50em.
METiN KARTAL

Çizim: 5

KARAIN MAGARASI

B GÖZÜ 1999
Gl'

--~_14_-

Gii

o •
-200

iMAlı'
Çizim: 6

19

~35Q

Çizim: 7

Çizim: 8

20

1999 YILI ÖKüziNi KAZISI
Işın

YALÇINKA YA *
Metin KARTAL
Kadriye
M.Beray KOSEM
A.Levent AT/CI
Harun TAŞKıRAN
C.Merih EREK

ozçeu«

Giriş

1999 yılı Öküzini Mağarası kazısı 20.08.1999 tarihinde başlamış, 02.09.1999 tarihinde sona ermiştir.
Antalya Müzesi Müdürü Metin Pehlivaner'in başkanlığınçla ve Prof. Dr. Işın Yalçınkaya'nın bilimsel danışmanlığında, 1999 yılı Karain kazısı ekibi' tarafından gerçekleştirilen söz konusu kazı, yukarıda verilen tarihlerden de anlaşılacağı gibi, diğer yıllara
göre daha kısa sürmüştür.
Fotosentez olayının yoğun olduğu Öküzini Mağarası'nın sedimanları, üzerleri siyah naylonlarla örtülü olduğu halde, yırtılan kısımlardan sızan ışıktan ötürü yer yer bitkilerle kaplanmıştır. Yine naylonlar kaldırıldığında kesitlerden, az da olsa, toprak akması
olduğu saptanmıştır. Bitki vedöküntü sedimanlar temizlenerek mağara kazıya hazır bir
duruma getirilmiştir.
Kazdar
Bu yılın kazı çalışmaları, C profilinin alt kısmında ve M3 kesitinin devamındaki
sondaj alanında gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1, 2). 1998 yılı kazısında M3 kesitine yaslanan ve en alttaki kotiara denk gelen kısımda büyük kalker bloklarla karşılaşılmıştı (Yalçınkaya ve dig., 2000: 32, Çizim: 2). Bu kalker blokların ana kaya olup olmadıkları, zamanın yeterli olmaması nedeniyle, anlaşılamamıştı. Bu yıl kesiti genişleterek sorunu ç ö zümlemek amacıyla söz konusu alanda kazı çalışmalarına devam edilmiştir.
Kazı L7d, M6c, M7a ve M7c çeyrek karelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu karelerde
kazılan seviyeler ile başlangıç ve bitiş kotları Tablo I'de gösterilmiştir.
Prof.Dr. Işın YALÇIN~AYA, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100
Slhhiye-AnkaraITURKIY.!=
M~tin KARTAL, Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-Ankara/
TURKIYE
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-Anka
Kadriye
ralTURKIYE
M. Baray KÖSEM, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-Anka
raITURKIYE
A. Levent ATICI, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhlye-Anka
raITURKIYE
Harun TAŞKıRAN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-AnkaraITURKIYE
..
..
.
C.Merih EREK, Mustafa Kemal Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, HatayITURKIYE
Bu kitapta yer alan "1999 Yılı Karain Kazısı" başlıklı raporda adı geçen uzman ve öğrencilere katkı ve özverili çalış
malarından ötürü teşekkürlerimizi yinefiyoruz. Ayrıca Antalya Müzesi Müdürü Sn. Metin Pehlivaner başta olmak üzere
anılan müzenin tüm çalışanlarına gösterdik/eri anlayış ve yardımdan ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Çeyrek kare

L7d
M6c
M7a
M7c

ÖKüziNi 1999 YILI KAZıLAN KARELERi
AH
GH
27, 28
X, XI
26, 27, 28
Viii, X, Xi
21,22,23,24,25,26
VII, VIII
21,22,23,24,25,26,27,28
Vii, VIII, X, XI

Baş.Kotu

-442
-432
-382
-382

Bit.Kotu

-462
-462
-442
-462

Kazıya öncelikle M7c ve bunu izleyerek M7a çeyrek karelerinin 21. arkeolojik
seviyelerinden (GH VIIi) başlanmış, daha sonra sırasıyla M6c'nin 26. (GH VIII), L7d'nin
27. (GHVIII) seviyeleri kazıımıştır. M7a hariç, diğer çeyrek karelerde 28. seviyenin
tabanına (GHXI) kadar iniimiştir. M7a'nın 26. arkeolojik seviyesinde ortaya çıkan, küçük
bir kısmı M7c çeyrek karesine giren oldukça büyük bir kalker blok, M7a'yı tamamen
kapladığından kazıyı bloke etmiştir (Çizim: 2). Dolayısıyla bu karede 28. seviyenin
tabanına kadar inilememiştir. Bu ve daha önceki yılda ortaya çıkan kalker bloklar, ana
kaya olasılığını güçlendirmektedir. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir diğer olasılık da mağaranın bu kesiminde, dolgu boyunca son derece iri blokların bulunmasıdır
(Çizim: 2). Gerek tavandan düşmüş olan bu bloklar, gerekse mağara girişinin göçmesinin ürünü olan diğer büyük bloklar, Antalya yöresinde zaman zaman yer sarsıntılarının
oluşmuş olabileceğini de akla getirmektedir. Ancak bu olasılıklardan hangisinin geçerli
olduğunu anlayabilmek için M7a'ya bitişik olan diğer karelerin de kazılarak alanın
genişletilmesi gerekmektedir.
Stratigrafide insan aktivitesini, dolayısıyla da oturma tabanını gösteren önemli
göstergelerden biri, M7c'nin 27. arkeolojik seviyesinde saptanan yoğun bir kül depolanmasıdır. Bu kül birikiminin etrafını çevreleyen herhangi bir yapı izinin bulunmamasına
karşın, burasının bir ocak yeri olduğu kesindir.
Kazılan dolgu boyunca kızıl ve kahverengi tonlarının baskın olduğu, killi ve çok
nemli bir tabakalaşma görülmektedir. Sedimanların aşırı derecede nemli oluşları, daha
önceki yıllarda da belirtildiği gibi mağaranın bulunduğu alandaki taban sularından ileri
gelmiş olabilir. Bu nemden ötürü çok yapışkan olan sedimanların kazılmaları ve elenmeleri bir hayli güç olmuştur.

Arkeolojik Buluntular
1999 yılında kazılan tüm seviyeler Epipaleolitik endüstri toplulukları ve hayvan
kalıntılarını vermiştir. Endüstri toplulukları daha çok geometrik olmayan mikroiitleri içermektedir (Çizim 3: 1-9). Geometrik mikrolitler sayısalolarak yüzdeyi bozmayacak kadar azdırlar. Geometrik olmayanlar; sırtiı dilgicikler (Çizim 3:4, 5, 7, 9), düzeltili dilgicikler (Çizim 3: 2), eğik budanmış dilgicikler (Çizim 3: 3), minik uçlar (Çizim 3: 1, 6- 8) gibi
ulamlarda toplanmaktadır. Minik uçlardan bazıları uç bitimlerinden almaşık düzeltilerle
işlenmiştir (Çizim 3: 1). Makrolitik aletler arasında ise ön kazıyıcılar büyük bir çoğunlu
ğu temsil etmektedir (Çizim 3: 11- 18). Görece az sayıda olan taş delgiler, dişlemeli ve
çontuklu aletler, düzeltili dilgiler (Çizim 3: 10; 4: 1) ön kazıyıcılara eşlik etmektedir. Sırtı
çıkıntılı bir parça ise alışılagelmiş alet tiplerinin dışında bir parçadır (Çizim 4: 3).
Çok sayıdaki düzeltilenmemiş dilgi (Çizim 4: 5), yonga ve çekirdek (Çizim 4: 4,
6-8) yongalama tekniğinin anlaşılmasında önemli verileri oluşturmaktadır. Çekirdekler
daha çok iki kutuplu prizmatiklerle temsil edilmektedir. Tam anlamıyla tüketilmiş olan
minik dilgicik çekirdeklerinin (Çizim 4: 7, 8) yanı sıra bir yüzünden dilgi ya da dilgicik,
diğer yüzünden yonga alınmış karma çekirdek tipleri de dikkati çekmektedir (Çizim 4:
4,6).
Endüstri toplulukları içinde çekirdeklerin yanı sıra çok sayıda yongalama artı
ğının, çekirdek tablasının, dönümlü ve tepeli dilgilerin (Çizim 4: 2) bulunuşu, yongala-
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ma işleminin mağaranın içinde gerçekleştirilmiş olduğunu düşündürmektedir. Kaldı ki,
endüstri toplulukları içinde ele geçirilmiş olan bazı radyolarit yumruların varlığı da bu
saptamayı desteklemektedir. Yassı ve çakıl halindeki yumrular, Oküzini'nin bu seviyelerinde yaşamış olan insanların hammaddeyi, gerek Yağca Köyü'nün girişindeki Çakmaktepe'nin radyolaritlerinden gerekse Kızılin Deresi'nin çakıllarından sağladıklarını
göstermektedir.
Yine bu seviyelerden dentaliumdan boncuk çekirdekleri ve boncuk taneleri ele
qeçlrilrniştir. Kemik alet olarak ise yalnızca tek bir kırık bız gün ışığına çıkarılmıştır.
Esasen Oküzini'nin alt seviyelerine doğru kemik endüstri öğelerinde gözle görülür bir
azalma kendisini hissettirmektedir.
Dört çeyrek kareden elde edilmiş olan buluntu topluluğunun niceliği, Öküzini'nin
ne denli önemli bir Epipaleolitik merkez olduğunu göz önüne sermektedir.

Fauna
Faunal buluntulara gelince, kazı sırasında oldukça iyi korunmuş olan kemikler
üzerinde yapılan incelemeler sonucunda av hayvanlarının çoğunu, koyun ve keçinin
oluşturduğu saptanmıştır. Ancak, Karain B Epipaleolitik seviyelerinde olduğu gibi,
keçiye oranla koyun kalıntıları çok daha fazladır. Koyunlar Ovis orientalis, keçiler ise
Capra aegagrus türleri ile temsil edilmektedir. Gerek avcılığın koyun ve keçi üzerinde
özelleşrnesi, gerekse koyunun keçiye oranla sayısal artışı, Karain B Epipaleolitik'i ile
Oküzini Epipaleolitik'inin alt seviyeleri arasında kurulabileceği düşünülen ilişkiye yeni
bir boyut daha kazandırmıştır.
Laboratuvar Çalışmalan
1999 yılı bahar aylarında çevreye yağan yoğun yağmurIJ:ı.rın taban suyunun yükselmesine neden olduğundan, geçen yılalduğu gibi, bu yıl da Oküzini'nin önündeki ova
tamamen sular altında kalmış ve bataklığa dönüşmüştür. O nedenle, bu yıl da söz
konusu ovada açık hava laboratuvarını kurmak mümkün olmamıştır. Kazılan toprak gün
boyu kovalarda biriktirilmiş ve Karain açık hava laboratuvarına taşınmıştır. Toprağın
elenmesi, kurutulması arkeolojik ve paleontolojik buluntuların ayıklanması ve tasnifi
burada gerçekleştirilmiştir. Tasnif edilen arkeolojik materyalin çizimleri yapılmış fotoğ
rafları çekilmiştir. Ayrıca makro memeli hayvan kalıntılarının ilk taksonamik çalışmaları
da burada gerçekleştirilmiştir.
Her arkeolojik tabakadan C14 tarihlemelerinde kullanılmak üzere gerek kazı
sırasında gerek laboratuvar çalışmaları sırasında "yüzdürme yöntemiliyle kömür örnekleri toplanmıştır.
Kazı sonunda profil çizimleri yapılmış ve daha sonra kazı alanı fotosentez olayına
ve doğal tahribata karşı siyah naylonlarla örtülerek kapatılmıştır.
Bugüne kadar Öküzini'nde yapılmış olan kazılar ve bu kazılarda elde edilmiş olan
materyal üzerindeki çalışmalar, mağaranın gerek kültürel stratigrafisi gerekse kronostratigrafisine ilişkin doyurucu veri ve sonuçlar vermiştir. 1999 yılında çalışmalarımızı,
hazırlamakta olduğumuz Oküzini monografyası üzerinde yoğunlaştırmayı planladığımız
için kazıya bir yıl ara vermeyi düşünmekteyiz.
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KÖMÜRCÜ i KALETEPE OBSiDiYEN ATÖLYESi KAZISI
1999
Nur BALKAN-ATLI*
Didier BiNDER
Erol FAYDALı

1. GiRiş VE GENEL BiLGiLER
KömürcülKaletepe obsidiyen atölyesinin üçüncü kazısı Kültür Bakanlıqı, Anıtllar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Niğde Müzesi başkanlığında, Istanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı'nın bilimsel danışmanlığında 1 Eylül -2 Ekim 1999 tarihleri arasında gerçekleşmiştir 1 .
1995 yılı Niğde, Nevşehir ve Aksaray obsidiyen yüzeyaraştırmaları sırasında Kömürcü'de (Niğde) saptanan Kaletepe atölyesi (Balkan-Atlı & Cauvin, 1997; Cauvin &
Balkan-Atlı, 1996) 1997 ve 1998 yıllarında kazılmıştır. 1 ile 9 m2 arasında değişen on
kadar sondaj ve 2 profil çalışması yapılmıştır (Fig. 1). Bu çalışmaların çeşitli amaçları
vardı:

• Atölyenin korunma durumunu ve kapladığı alanı saptamak; yüzey araştırmasın
da bulunan farklı obsidiyen üretimlerini (iki vurma düzlemli yongalama, tek vurma düzlemli baskı, tek vurma düzlemli dolaylı vurma ve iki yüzeyli teknikleri) göreceli ve mutlak bir kronolojiye yerleştirmek.
• Üretim organizasyonunu ve bölge içi veya uzak bölgelere ihraç edilen ürünlerin tiplerini anlamak için yongalama artıklarından yeterli bir örnekleme yapabilmek.
-Obsidiyen üretiminin yanı sıra diğer faaliyetlerin izlerini aramak.
• Ortam hakkındaki bilgileri tamamlamak (obsidiyen yatağı, jeomorfoloji, doğal ve
antropik stratigrafi).
1997 yılı kazısı profil çalışması neolitik yongalama artıklarına ait düzlemlerin varlığını ortaya çıkarmıştı. Bu artıklar kolüvyonlar ile art arda 6 metreyi geçen bir depolanma göstermişti. Bu profil (81) yongalama üniteleri arasında önemli farklılıklar olduğunu
ve obsidiyen yatağının kullanılmasının o ana kadar hiçbir şekilde tahmin edilemeyen
zenginlik ve önemini sergilemişti. Ayrıca atölyenin erozyon dışındaki alanlarda daha küçük sondajlar (82 ve 83) üst üste birçok yongalama alanının varlığını göstermişti (Balkan-Atiı et aL., 1998 ve 1999).
1998 yılında atölyenin güneybatı ve köye yakın kısmında köylülerin ev damlarını
yenilemek için toprak aldıkları yerde açtıkları çukurlar önemli bir obsidiyen topluluğunu
ortaya çıkarmıştı. Bu alanda (P sektörü) yaptığımız profil temizliği ve çalışması önemli
Doç. Dr. Nur BALKAN-ATlı, ıu Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 Beyazıt, istanbuırrÜRKiYE
Dr. Didier BINDER, CNRS-UPR 7558, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, FRANSA
Erol FAYDAlı, Niğde Müze Müdürlüğü, NiğderrÜRKiYE
Kazı Ekibi Çiler Altınbilek, Mahmut Altuncan. Merve Andaç, Nur Balkan-Atlı, ipek Bilgi, Didier Binder, Marie Claire Cauvin, Hülya Çalışkan, Tay1un Denizhan. Füsün Ertuğ, Frederic Gerard, Nurcan Kayacan, Görkem Kızılkayak, Catherine Kuzucuoğlu, Vanessa Lea, Mustafa Özkul, Anne Marie Petrequin, Ayşin Tüfekçioğlu ve Semra Yıldırım'dan
oluşmuştur.
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bir stratigrafi ortaya çıkardı. Dolaysız iki vurma düzlemli çekirdeklerle baskı teknikli tek
vurma düzlemli çekirdeklerin bir arada bulunması ve bunların hem sayısal açıdan yoğunluğu hem de çok iyi korunmuş olmaları bu iki farklı üretim zincirini iyi bir şekilde anlamamızı sağlamıştı (Balkan-Atlı et aL., 1999).
1998 kazısı ihraç edilen ürünlerin tipleri ve sayıları hakkında ilk değerlendirmeyi
yapmamızı sağlamıştı.

Teknik verilerin ışığında Kaletepe ürünlerinin Orta-Fırat bölgesine (Mureybet,
Dja'de, Halula) ve Kıbrıs'a (Schilourokambos) gittiğini ve bu yerleşmelerin tarihleri ışı
ğında, bu ihracatın orta PPNB ve hatta Erken PPNB dönemlerinde gerçekleştiği varsayımında bulunmuştuk. Ayrıca bu ürünlerin Iç Anadolu ortamında (Aşrkl: Höyük, Musular,
Can Hasan III, Çatal Höyük) bulunmadığını belirtmiştik. Bu veriler Iç Anadolu'nun neolitikleşmesi hakkında yeni bilgiler sunuyordu.
1997 ve 1998 sondajları ayrıca obsidiyen yongalama faaliyetlerine bağlı olmayan
diğer faaliyet izlerinin bulunması (ok uçları ve aletler, bölgedeki diğer obsidiyen yataklarından gelen obsidiyenler, ocakların varlığına işaret eden yanmış obsidiyen buluntular) atölyedeki yaşam hakkında ipuçları vermişti. Ayrıca P profilinde farklı üretim artıkla
rı barındıran tabakaların varlığı da saptanmıştı.
Böylece objektiflerimizden birisi olan üretim sırasında atölyenin yerleşim tipine
ait izlerin saptanması (geçici kamplar ?) ve yongalama alanlarının organizasyonu (yongalama noktalarının farklılıkları, atık düzlemleri) doğrulanmıştı.

2. AMAÇ
1999 yılı kazısının öncellikli amacı P sektöründe geniş bir açma açmak, farklı
düzlemlerin yapısını anlamak ve tarihlendirilebilecek öğelerin aranması idi. 100 m2'lik
bir alan bu sektörün mekansalorganizasyonunun anlaşılması için yeterli bilgi verebilirdi. Atölye öncellikle faaliyet ve atık alanlarının üst üste binmesiyle oluşmuştur. Bu alanın mikrostratigrafik analiz ve mekansal dağılım analizi özellikle yongalama artıklarının
dağılım tipi ve bunların birleştirilmesi (römontaj) üzerine kuruldu. Atölyenin oluşum sürecinin analizi üç boyutlu bir belgeleme yöntemi gerektirmektedir. 100 m2'lik bir alanın
bu yöntemle kazılması hem sayıca büyük bir ekip hem de bu yöntemi bilen kişiler gerektirmektedir.
Kaletepe'nin jelojik ve jeomorfolojik yapısıyla yakından bağlı olan hammadde çı
karımının incelenmesi daha sonraya programlandı. S 2 (BX-BY 152-154) açması önceliğin P sektörüne verilmesi üzerine bu yıl açılmadı.
3. 1999 KAZISI
Kazı P alanında yoğunlaştı (Fig.1). 1997 topografi alanı dışında kaldığından bu
alanın metrik karelajı sitin genel karelajından farklı olarak numaralandırıldı, ancak genel
topografyaya doğru olarak oturtuldu.
1998 yılında temizlenen ve incelenen profil büyük ölçüde hasar görmüştü. Dolayısıyla bu profil 8.50 m. boyunca tekrar 50 cm. genişliğinde kesildi (B -K 18). B-H 18
ünitelerinde malzeme 1/4 m 2lik alanlara ayrılarak sadece çekirdek, dilgi ve aletler üç
boyutlu olarak toplandı. J-K 18 açmasında ise tüm buluntular üç boyutlu belgelendi ve
bu açmada ana toprağa kadar inilerek bir sondaj gerçekleştirildi.
Profilin hemen 1 metre kuzeyinde 100 m2 lik bir açma açıldı (A-K 20-29). Bu alan
kuzey-batıdan güney-doğu yönünde çok önemli bir eğim göstermektedir. Bu gerçekten
yola çıkarak eğim yönünde depolanmanın geometrisini çözmek için 4 m2'lik üç sondaj
açıldı (B-C 27-28, E-F 24-25, ve H-J 21-22).
B-C 27-28 ve H-J 21-22 açmalarındaki kazının ilerlemesi orta sondajın (E-F 2425) bırakılmasına neden oldu. B-C 27-28 sondajı 1998 P profilinin stratigrafisinden çok
farklı bir stratigrafi sundu ve bu sondaj genişletilmedi. Ancak H-J 21-22 açmasında P
profilinin C4 tabakasına ulaşıldı ve bu sondajla bağlantılı olarak 30 m2'lik bir alanda ça28

IIŞlldl (C-K 20-23). Kazının ikinci yarısında B-C 27-28 açması ile C-K 20-23 açmasının
stratigrafik bağlantısı bir tranşe (A 24-17) ve A-B 23 açmasının kazısı ile yapıldı.
Geçen yıl kullanmaya başladığımız zenital sayısal fotoğraflar belgeleme işini hız
landırdı. Resim veri tabanı renkli orijinal resim/eri saklayan bir dosya ve resimlerin siyah beyaz uygulanması için diğer bir dosyayı kapsamaktadır. Bu siyah beyaz resimler
Adobe Photoshop programında işlenmekte ve siyah beyaz lazer çıktılar alınmaktadır
(1/4 m 2'lik alan 10/25 cm.lik plana uygulanarak). Bu hem belgelemeyi hızlandırmakta
hem de rölövenin kesinliğini arttırmaktadır.
Bu alanda 2 cm.den büyük tüm obsidiyenler üç boyutlu olarak belgelendiler, 2
cm. den küçükler 1/4 m 2'lik ünitelerde toplandı ve tüm toprak elendi.
Belgelenen tüm buluntu/ar bilgisayarda üç boyutlu bir veri tabanına geçirildi (Paleo 3 programı: Foxbase programından A.-P. Gillioz- [Naters, ısviçre] tarafından uyarlanmış). 1999 kazısı veri tabanı 1900 veri (10.000'den 11.900'ya) ve elekten gelen 500
veriyi (100.000'den 100.480 olarak numaralandırıldı) kapsamaktadır.

B-C-27-28 Sondajı
Bu sondajın getirisi son derece önemlidir. Hem arazi eğiminin dinamiği ve üst tabakaların oluşma süreci hem de üretim mekanının yapılanması hakkında kesin veriler
sunmaktadır.

Bu sondajın stratigrafisi şöyledir:
• Yüzey (O): gri, tozlu toprak (15-20 cm. kalınlığında).
• i. Tabaka: Sertleşmiş kahve-kırmızı killi kumlar, mini pomza taneleri ve kızarmış
(yanmış ?) düzlemler (düzensiz 20-40 cm. kalınlığında); çok az obsidiyen içeriyor.
• II. Tabaka: Sarı ve gris kumlar, çok sayıda köstebek çukuru barındırıyor (kuzeybatıda 50 cm. den güneydoğuda 15 cm. kalınlığında), çok az obsidiyen içeriyor, ancak
bunlar çoğunlukla dilgiler.
• iii. Tabaka: Sertleşmiş kızıl kırmızı kumlar, mini yonga ve granül obsidiyen açı
sından zengin, yatay şeritler halinde yapılanmış (30-40 cm. kalınlığında). II!.tabakanın
başlangıcı sondajın her tarafında yüzeyden 125 ile 140 cm. derinliğinde gözüküyor. Bu
tabakanın üstü C-K 20-23 açmasının neolitik depolanmasının üstü ile aynı. Bu gösteriyor ki neolitik yontucular günümüze göre daha az eğimi olan bir alana yerleşmişler. P
alanının günümüz eğimi yaklaşık %20 ve bu ikinci tabakanın kumlu formasyonunun art
arda erozyonu ve sertleşmesi ile oluşmuş bir pedojenez (I. tabaka) oluşturmuş. iii. tabakanın içinde obsidiyen endüstrisine ait buluntular içeren ve sertleşmiş düzlemlerle
ayrılmış birçok kumlu hatlar bulunuyor. Bu tabakadaki farklılıklar önemli:
• Kuzeydoğuya doğru yumuşak kumla setleşmiş düzlemlerin art arda gelişi blok taşlar üzerinde, çakıllı ve çok sert bir formasyonda bitiyor (antropik yapı ?).
• Güneydoğuya doğru tabakanın üst kısmı gris renkli ve yanmış kil parçacıkları içeren bir mercek gösteriyor. Bu dağılmış bir ocak veya yanmış atık
lara işaret edebilir (2 ufak kömür tanesi AMS analizi için alınmıştır).
• ıv. Tabaka: Çakıllı ve buluntu içermeyen bir tabakadır. Düzensiz kalınlığı 10 ile
30 cm. arasında değişiyor.
• V. Tabaka: Beyaz bir kabuk ile kaplı riyolit bloklarına aittir. 10 - 20 cm. kalınlı
ğında bir tabaka riyolit kayanın üzerinde. Buluntu yok.
iii. Tabakadan üç mikromorfoloji örneği ve bu örneklere bağlı olarak toprak örnekleri alınmıştır.

A-K 20-23 Açma/an
Bu açmaların kazısı Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme ait birçok ikamet ve obsidiyen işleme düzlemini ortaya çıkarmıştır.
29

ilk olarak C-G 20-23 ve H-K 20-23 açmalarında kazıya başlanmış ve ana sedimantalajik üniteler saptanmıştır. Daha kısıtlı olarak C 23, C-H 22 ve H 21 açmalarında
çalışılmıştır. Bu çalışmaların rölöveleri sayısal fotoğraflarla gerçekleştirilmiştir.
Bu alanın en üst tabakası (1998 P profilinde ilk olarak gözlenmişti) yongalama
artıklarına aittir (US 11.412) ve bir yükselti meydana getirmektedir (en yüksek noktası
E 22-23 açmasında). Bu yükseltinin yamaçları C 23 (kuzeybatı) ve H 22 (kuzeydoğu ve
güneydoğu) çok belirgindir.
Bu açmada iki metre uzunluğunda ve 50 cm. genişliğinde bir taş sırası gözlenmiştir. Taşlar farklı boyutlarda köşeli riyolit bloklarıdır. Taş sıra yaklaşık kuzey-güney yönündedir ve kuzeyde profilin içine girmekte; güneyde ise yok olmakta veya birinci tabakanın yanmış toprağı tarafından örtülmektedir. Kazısı henüz tamamlanmadığı için niteliği bilinmemektedir. Ancak antropik niteliği açıktır. Yıkılmış bir duvar, bir barınak kenarı
olabilir.
Bu yapının hemen yakınında farklı bir yapıya sahip sert bloklar bulunmaktadır.
Geometrileri kerpiçi andırmaktadır. Bu malzeme B-C 27-28 sondajındaki iii. tabakadaki yapıya benzemektedir. Stratigrafik olarak bu taş sırası US 11.412 buluntularının üzerindedir.

B-K Profili ve J-K 17-18 Sondajı
A K 20-29 açmasının hemen güneyinde bulunan profildeki çalışmaya bu yıl da
devam edilmiştir. Bu profildeki çalışma antropik depoların stratigrafisinin iyi korunduğu
nu doğrulamış, ancak geçen yılki sonuçlardan farklı bir sonuç vermemiştir. Profilin üst
tabakaları (C 2-3) B-C 27-28 sondajının i. tabakası ile, C 4 tabakası ise iii. tabaka ile
ilişkilidir. Profilin J-K 18 kısmı köstebekler tarafından çok bozulmuştur. Buradaki buluntular profilin diğer kısımlarına göre daha azdır.
J-K 17-18 sondajında alt tabakalara iniimiştir. Bu alanın verilerinin analizi henüz
tamamlanmamıştır. Ancak bu sondajda riyolit ana kayaya iniimiştir. Bu ana kaya kuzeydoğuya doğru bir eğim göstermektedir. Ana kayanın hemen üstünde steril, hiçbir
buluntu içermeyen bir dolgu ve bu dolgunun hemen altında ve riyolit ana kayanın hemen üstünde kabuklu riyolit bloklar ve obsidiyen açısından zengin bir dolgu vardır. Obsidiyen az veya hiç yuvarlanmamış ve gri-yeşil bir patina ile kaplıdır. Bazı yongaların yanı sıra bu obsidiyen buluntular Orta Paleolitiğe tarihlenebilecek bir seri Levallois çekirdek içermektedir (Fig. 2). Bu önemli buluş ayrıca atölyenin sedimantolojik oluşumu için
son derece önemli bilgiler verecektir.
4. GENEL JEOMORFOLOJi VE SEoiMANTOLOJi
Kaletepe'nin ve çevresinin jeomorfolojik oluşumu üzerinde yapılan çalışmalar
devam etmektedir. Bu çalışmalar özellikle Kaletepe'nin kökeni, yapısı ve göreceli kronolojisi ile ilgilidir.
Volkan sedimentlerinin analizi bu perspektif içinde devam etmektedir. 1999 örneklemesi şu sonuçları vermiştir:
• Kaletepe'nin üst kısımlarındaki vadiler ince kumla dolmuştur;
• Pomza ve obsidiyen külleri atölyenin hemen üst kısmında ve Alt ve Orta Paleolitik buluntuların zengin olduğu bir alanda gözlenmektedir.
Ayrıca çevredeki farklı kayaçların bir örneklemesi yapılmıştır. Gerek farklı kayaçIarın gerekse farklı riyolitlerin tanınması atölyedeki hammadde kullanımı (vurgaç veya
barınak yapımı) için çok önemlidir.
5. BULGULAR
Radiokarbon Tarihleri
1997 yılında S 1 profilinden alınan mikro karbon örneklerinin analiz sonuçları tamamlanmıştır. Bu C14 tarihleri profilin üst kısmı için geç tarihler verirken alt kısmı
PPNB'ye ait bir tarih vermiştir.
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Eşantiyon

14,31-7F
17,70-7G
19,15-7G
19,45-7F

ref.

Eşantiyon

GifA
GifA
GifA
GifA

n°
99087
99088
99089
99090

Yaş

(BP)
5.940 ± 80
5.870 ± 80
5.790 ± 80
8.850 ± 90

Yaş Kalibre BC (2 sigma)
5.042 - 4.608
4.918 - 4.539
4.817 - 4.463
8.037 - 7.620

Bu tarihlere göre atölyenin doğusuna ait en eski tarih orta PPNB'ye aittir. Ancak
bu alandaki buluntu topluluğu P profili ve sektöründen farklıdır.
Diğer üç tarih ise Kalkolitik Döneme aittir, fakat bölgede bu döneme mutlak olarak tarihlenmiş bir yerleşme yoktur. Ancak E. Coqueugniot tarafından yapılan Güvercin
Kayası obsidiyenlerinin analizi dolaylı vurma teknolojine ait bir yongalama olduğunu
göstermiştir ve bu yongalama tipi de S 1 profilinin üst kısımlarının teknolojisiyle ilişkilidir.
Buluntulann Değerlendirilmesi
Bu yılki buluntuların incelenmesinde B-K 20-29

açmasındaki

buluntulara öncelik

verilmiştir.

Teknolojik Bulgular
boyunca bu açmadan gelen buluntular sınıflandı ve sayıldı. Buluntular çift
kod sistemi ile belgelendiler: Arazideki ilk gözlemler (KOD 1) laboratuvarda test edildi
(KOD 2). Veri tabanına her gün giriş yapıldı ve envanter ve tablolar için günlük çıkışlar
Kazı

alınabildi.

Genelolarak bu yılkı buluntutann değerlendirme sonuçları 1998 yılı kazısından
çok farklı değiL. B-K 20-29 açmalarının üst tabakalarında yaklaşık 700 tipik buluntu ele
geçirildi. Bulunan yongalar sadece taslak ve önform hazırlama sırasında çıkan yongalar. Henüz atölyede sadece yongaya yönelik bir üretime rastlanmadı.
Kazı geçen yılki gibi baskı yöntemli tek vurma düzlemli yongalama tekniği ile
doğrudan vurma yöntemli çift vurma düzlemli yongalama tekniğinin beraber kullanıldı
ğını gösterdi.

çift Vurma Düzlemli Yongalama
.. Bu yılki kazı bu teknoloji (Fig. 3) hakkında çok önemli tamamlayıcı bilgiler getirdi: Ozellikle önformların boyutları ve biçimleri ve de yongalama ritmi.
Çok sayıda bulunan vurma düzlemi açma ve yenileme tabletleri gerek önformların gerekse tükenmiş çekirdeklerin standart boyutlarını doğruladı. Tüm bulunan bir önform (Fig. 4) geçen yılki sonuçlara göre önerilen boyutları teyit etti. Böylece her çekirdekten çok kısıtlı bir üretim (üç merkezi di19i) varsayımı da desteklendi.
Tek Vurma Düzlemli Yongalama
1999 kazısı bu üretim için de önemli bilgiler verdi. Tüm olarak bulunan dilgi ve
dilgicikler bunların tamamen baskı ile elde edildiklerinin kanıtıydı (Fig. 5). Böylece şim
diye kadar bir varsayım olarak öne sürdüğümüz baskı yönteminin varlığı kanıtlandı.
Atölye Ortamında Sıradışı Buluntular
Bu yılki kazı bir atölye ortamı için sıradışı olarak kabul edilebilecek buluntular ortaya çıkardı. Bu buluntular yontucunun yontma işlemi dışındaki faaliyetlerine işaret edebilir.
Bu buluntuların bir kısmını Kayırlı ve Nenezi atölyelerinden gelmiş olan yonga ve
dilgiler meydana getiriyor. 3 adet obsidiyen (bir yonga, bir upsilon dilgi ve bir yan dilgi)
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Nenezi Dağı'ndan, 7 yonga, bir dilgicik ve de Aşıkıl Höyük tipi bir dilgi kalem Kayırlı atölyesinden gelmektedir (Fig. 6).
Ayrıca, düzeltili parçalar içinde, üç parça özellikle dikkati çekmektedir.
1) Tek yüzeyi kaplayan düzeltili ok ucunun üst kısmı. Baskı düzelti ile yapılmış bu
ok ucu Musular ve Can Hasan III ok ucu tipini çağrıştırmaktadır. Ok ucu arka yüzeyinde kazıyarak yapılmış bir piktogram taşımaktadır (Fig. 7: 4). Bu tip piktogramlar şimdi
ye kadar sadace Can Hasan III ok uçlarında görülmüştür (Ataman, 1988).
2) Atölye dışında ancak köy içinde tek yüzü baskı düzeltili bir ok ucu bulunmuş
tur (Fig. 7: 2). Bu ok ucu da Musular (Ozbaşaran, 1999) ve Can Hasan III (Ataman,
1988) tiplerine benzemektedir.
3) Yine köy içinde bir ok ucu sapı bulunmuştur. Sap tamamiyle paralel, eşarp tipi baskı yöntemi ile yapıımıştır (Fig. 7: 1). Güneydoğu Anadolu ve Suriye-Filistin bölgesinde Abu Gosh tipi olarak tanınan bu ok ucu Iç Anadolu'da ilk olarak gözlenmektedir.

6. SONUÇ
1999 kazısı yeni amaçlarımızı cevaplandırmak için veriler sundu. Bunlar özellikle atölye içinde bir stratigrafinin ve yongalama mekanının organizasyonunu belirtecek
izlerin varlığıdır. Bunların önümüzdeki yıl araştırılmaya devam edilmesi bize varsayım
larımızı sınama olanağı verecektir. Atölyenin Orta Paleolitik Dönemde de kullanıldığını
gösteren izler ise sürpriz bir buluntu niteliğindedir.
Genelolarak Kaletepe obsidiyen atölyesi kazısı iç Anadolu neolitiğini anlamak
için önemli ve şaşırtıcı veriler sunmaktadır.
• Son derece uzmanlaşmış ve seri üretim yapan bu atölye döneminin sosyal organizasyonu için önemli ipuçları taşımaktadır.
• Ürünlerinin uzak mesafelere dağılımı yine dönemi için karmaşık bir değiş/tokuş
veya ticareti işaretlemektedir.
.• Atölyenin şimdiki veriler ışığında kendi yakın çevresi ile ilişkisi yoktur. Şimdiye
kadar Iç Anadolu Neolitik Dönem yerleşmelerinde Kaletepe ürünlerine ve Kömürcü obsidiyenine rastlanmamıştır. Bu saptamanın açıklanması gerekmektedir.
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Kaletepe 1999 kazısının parasal kaynağını istanbul Üniversitesi, Araştırma Fonu
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Çizim 1: Kaletepe topografik planı

~-($Z~

t~iJIf!AI.Wd,//~;,

Çizim 3: iki vurma düzlemli yongalama: 1.
Kaletepe çekirdeği, 2-4 dilgiler
(çizim G.Der Aprahamian)

Çizim 2: Kaletepe Paleolitik bulguları (çizim G. Der Aprahamian)
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Çizim 4: Kaletepe çekirdeği önformu
(çizim G. Der Aprahamian)

bd

Çizim 5: Tek baskı düzlemli yongalama:
1. çekirdek, 2. damlı dilgi, 3-4. yan
dilgiler, 5. merkezi dilgi (çizim G.
Der Aprahamian)
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Çizim 6: Kaletepe atölyesinde sıradışı buluntular: 1-2. Nenezi Dağ Dilgileri;
3-5. Kayırlı yonga ve dilgileri; 6
yüzeyden Çatal Höyük tipi ikiyüzlü (çizim G. Der Aprahamian)
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Çizim 7: Kaletepe atölyesinde sıradışı buluntular: 1. Abu Gosh tipi ok ucu
(yüzey); 2. baskı düzeltili okucu
(yüzey); 3-4. baskı düzeltili ok uçları; 5. dişli dilgi (çizim G. Der
Aprahamian)

36

1999 YILI ÇANKIRil ÇORAKYERLER KAZISI
Ayla Sr=ViM*
Yücel KIPER

Çankırı-Çorum havzası içerisinde yer aları Çorakyerler (Elekçiardı), Geç Miyosen
Döneme tarihlendirilen bir fosil lokalitesidir. Uç yıldır sürdürülen kazı çalışmaları 1999
yılı nda 26.08.1999-13.09.1999 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çorakyerler, diğer
pek çok tosll yatakları gibi, 1968-1970 yıllarında Türk-Alman araştırma ekibi tarafından
yapılan linyit araştırmaları sırasında belirlenmiştir. Lokalite 1997 yılında koruma altına
alınmasına rağmen, gerek yol çalışmaları gerekse inşaat alanı olarak seçilmesi nedeniyle oldukça tahribata uğramıştır. Tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan
bu lokalitenin ivedilikle kazılması gerekmektedir. Buna rağmen kazı çalışmaları için yapılan başvurularda karşılaşılan bazı bürokratik nedenlerden dolayı alarıda ancak çok kı
sa süreli çalışmalar yapılabilmiş, buna rağmen oldukça önemli fosiller ele geçirilmiştir.
Kazı alanının hemen yolun kenarında yer alması pek çok vatandaşın dikkatini çekmekte ve diğer kazılarda olduğu gibi bu kazı alanında da kaçak çalışmalar yapılmaktadır.
Ekip üyeleri her yıl yöre halkını biraz daha fazla bilinçlendirdikleri için bazı kişiler tah ribatın önlenmesinde bize kazı sezonları dışında da yardımcı olmaktadırlar.
1999 yılı kazı çalışmalan Çankın Müze Müdürü Yücel Kiper başkanlığı ve Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Oğretim Uyesi Doç. Dr. Ayla Sevim'in bilimsel başkanhqında
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra ekipte; ProfDr. Erksin Güleç, Dr. ısmail Ozer, Dr.
ıyıehmet Sağır, Araş .GÖr. Cesur Pehlevan, Araş. Gör. Ayşen Açıkkol. Araş. Gör. Barış
Ozener, Araş. Gör. Başak Koca, yüksek lisans öğrencisi Hakan Yılmaz, lisans öğrenci
lerinden, Kezlban Şerefli, Semin Barutçu, Nail Uslu, Sevil Şahin ve Ferhat Kaya yer almıştır. Çankırı ii Ozelldaresi 1998 yılında olduğu gibi 1999 yılı kazısının maddi giderlerine de katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra bu yılki çalışmalara Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi de maddi destek sağlamıştır. Her iki kuruluşa da katkılarından dolayı teşek
kürü bir borç biliriz. Çalışmalarımız süresince desteklerini esirgemeyen Vali Vekili Sayın M. Edip Eren, ii Kültür Müdürü Sayın Ziya Kaleli, Belediye Başkanı Sayın Ahmet B~
kan ve kazı ekibinin kalacak yer sorununun çözümünde yardımlarını esirgemeyen A.U.
Çankırı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sayın Prof. Dr. Sabahattin Balcı'ya teşekkür ederiz.
Çorakyerler kazı alanı, Çankırı'nın kuzeyinde, Yapraklı yolu üzerinde, yolun sol
tarafında yer almaktadır. Geç Miyosene tarihlendirilen bu fosillokalitesi 1:25 OOO'lik haritada G31 d3 pattasında gösterilmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda alanın deniz seviyesinden yüksekliği 738-746 m. arasında belirlenmiştir.
Daha önceki yıllarda yapılan stratigrafik jeomorfolojik çalışmalara ek olarak bu
kazı sezonunda da MTA elemanlarından Mustafa Karabıyıkoğlu'nun alana ilişkin sedimantolojik çalışmaları olmuştur. Çorakyerler omurgalı fosil yatağı kırmızı çamur taşı, olasılıkla dış alüvyon yelpazesi geçişinde gerçekleşen çökelimi yansıtmaktadır. ÇorakyerDoç.Dr. Ayla SEviM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı, 06100
Sıhhiye, AnkarafTÜRKiYE
Yücel KiPER, Hititolog, Çankırı Müze Müdürü, ÇankırıfTÜRKiYE
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omurgalı fosil yatağından, bölgenin Geç Miyosen'de (yaklaşık 9-10 milyon yıl önce)
kurak-yarı kurak iklim koşullarına sahip düz ve karasal bir ortamı yansıttığı söylenebilir.
Fosillerin sığ su ortamında suyun kıyısında parçalanıp kısa mesafeli bir taşınmayla fosilleştiği anlaşılmaktadır. Bu lokalitede 1999 yılında yapılan çalışmalarda fosillerin daha
çok güneybatıdan kuzeydoğuya doğru bir yayılım gösterdiği anlaşılmıştır (Çizim: 1).

ler

Alanda yapılan kesit çalışmalarına göre en üst tabakada yüzey toprağı, onun altında kırmızı masif çamur taşından oluşan bir tabaka, bu tabakanın altında sığ su çökeIlerinin varlığını gösteren yeşil çamur taşı, daha sonra karasal çökelme ortamlarının göstergesi karbonatlı açık kırmızı tabaka, onun altında da fosillerin bulunduğu killi tabaka
yer almaktadır. Fosilli tabakanın altında ise pedojenik karbonat çökelleri bulunmaktadır
(Çizim: 2). Bunun yanı sıra Çorakyerler'in litostratikrafik kesiti incelendiğinde iki farklı
ortamdan söz edilebilir. Bunlardan birincisi; yeşil kil ara katmaniı nodüler jips (killi
jips)'in yer aldığı gölsel evaporit ortamı, ikincisi ise kaba kumtaşı ara katmaniı kırmızı çamur taşı ile masif pedojenik karbonat ve kırmızı çamur taşı tabakalarının bulunduğu karasal ortamdır (Çizim: 3).
Yaklaşık 3 yıldır devam eden Çorakyerler 1999 yılı kazı sezonunda da her yıl olgibi belli bir çalışma düzeni izlenmiştir.
Buna göre ilk olarak bir önceki sezonda kazı çalışmasının bitiminde üzeri naylonlarla kapatılan ve koruma altına alınan bölüm temizlendikten sonra 10 x 8 metrelik bir
alanda, 2 x 2 metrelik açmalar oluşturularak yeniden kazıya başlanmıştır.
Fosilleri, üstü açılmaya başlandıktan sonra ekip elemanları son derece dikkatli
ve titiz bir çalışmayla çıkarmışlardır (Resim: 1). Son derece sert bir toprak olan alandan
bu kazı sezonunda 87 adet etütlük fosil bulunarak çıkarılmıştır. Ele geçirilen buluntularla ilgili gerekli izinler alındıktan sonra laboratuvara taşınan bu fosillerin hemen hepsinin
temizlik ve onarımıarı yapılmış ve her birinin aile, takım, tür düzeyinde değerlendirilme
si için uzmanlar tarafından çalışmalara devam edilmektedir. Bu çalışmalar tamamlandı
ğında ayrıntılı sonuçlar bilim dünyasına sunulacaktır. 1999 yılı kazı sezonunda ele geçirilen fosillerin listesi aşağıdaki gibidir.

duğu

Artiodactyla (Resim: 2, 3, 4)
Suidae: Microstonyx cf major
Giraffidae: Gen. indet., cf Achtiaria
Cervidae: Gen. Et. Sp. indet.
Bovidae: Tragoportax sp.
"Palaeoreas" ct elegans
Oioceros sp.
Gazella sp.
Ovibovini indet.
Bovid gen. Et sp. indet (çok iri)
Perisodactyla (Resim: 5)
Equidae
Hipparion sp. (çok büyük form)
Hipparion sp. (orta büyüklükteki form)
Rhinoceratidae
Dicerotini indet (ilkel, büyük form)
Chilotherium sp.
Proboscidea: Choerolophodon cf pentelici
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Bu kazı sezonundaki buluntuların genel dağılımına bakıldığında, en çok ele geçiparçaların mandibu/a, metapodium ve boynuzlar olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra üst ve alt ekstremitelere ait bölümler de küçümsenmeyecek düzeyde bütün veya bütüne yakın olarak bulunmuştur (Grafik: 1). Türkiye'de Geç Miyosen fasil buluntularına sağlamlık ve bütünlük açısından bakıldığında, en iyi malzemenin Çorakyerler'den
geldiği görülmektedir.
rilen

Buluntuların takım dağılımına bakacak olursak, en çok Artiodacty/alara ait fosillerin olduğunu, daha sonra sırasıyla Perisodacty/aların ve Proboscid/eaların bulunduğu
görülmektedir. Bunun yanı sıra buluntuların yaklaşık % 10'u henüz tanımlanamamıştır
(Grafik: 2). Foslllerin aile düzeyindeki dağılımında en büyük bölümünün Bovidaeın oluş
turduğunu, ikinci sırada Rhinocerotidaeın ve daha sonra da Equidae, Suidae ve Giraffidaeın geldiğini görmekteyiz. Bu grubun % 15'in üzerindeki bir bölümünü bilinmeyenler oluşturmaktadır (Grafik: 3).
Çorakyerler'de ele geçirilen buluntuların morfolojik özellikleri, ekolojisi, biyostratigrafisi, Orta Miyosene tarihlendirilen Kalecik Çandır fosilleriyle karşılaştırıldığında, gerek evrimsel düzeyde gerekse paleoekolojik ortamın değişimi açısından bize önemli
ipuçları verecektir. Zira Çandır Orta Miyosende ormanlık. yarı ormanlık ve tatlı su ortamının olduğu bir dönemi yansıtırken (Güleç, 1990-19981), Çorakyerler Geç Miyosende
kurak, yarı kurak iklim özelliklerini yansıtmaktadır (Sevim ve Kiper, 2000). Bu açıdan
değerlendirildiğinde, birbirinin devamı niteliğini taşıyan ve aynı havzada yer alan bu iki
lokalitede ele geçirilen fosillerin karşılaştırılmasından elde edilecek veriler zaman süreci içinde türlerin değişimi ve evrimsel ilişkiler açısından yeni bilgilerin gün ışığına,çıka
rılmasını sağlayacaktır. Çandır ile henüz çalışmaları devam eden Çorakyerler fosilleri
morfolojik açıdan karşılaştırıldığında bile, dişlerdeki farklılıklar hemen dikkati çekmektedir. Ancak daha kesin ve güvenilir sonuçları sunmak açısından Çorakyerler fosillerinin
detaylı çalışma sonuçlarını beklemek doğru olacaktır.
Çorakyerler 1999 yılı kazı çalışmaları daha çok fosil çıkarmaya yönelik yapılmış
tır. Kazı alanındaki çalışmalar, 13.09.1999 günü alanın yine naylonlarla kapatılıp üzeri
toprakla örtüldükten sonra tamamlanmıştır. Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü'nün
işbirliği ile alanın daha fazla zarar görmemesi için bir tabela yerleştirilmiştir (Resim: 6 ).
Kazı çalışmaları daha sonraki yıllarda da fosiHerin yayılım alanlarının belirlenmesi amacıyla yapılacak yüzeyaraştırmaları ile birlikte devam edecektir.
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GÜVERCiNKAYASI1999 KAZISI
Sevil GÜLÇUR*
Muhsin ENDOGRU

Kazı giderleri İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, çevre düzenleme
giderleriyse Aksaray Ili valilik makamınca üstlenilen Güvercinkayası kazısı, 1. Ağustos
15 Eylül 1999 tarihleri arasında Aksaray Müzesi başkanlığında, I.U. Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı'nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kazı süresince, dönüşümlü olarak, Güner Sağır (Müze Araştırmacısı) ve Demet Kara (Arkeolog), Aksaray
Müze Müdürlüğü'nü temsil etmişlerdir.
Kazı çalışmalarının yanı sıra, Arkeolog/Desinatör Ayşe Haznedar-Özkan (istanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı), 1998 yılında başlattığı çanak
çömlek ve küçük buluntulara yönelik arşiv çalışmasını sürdürmüş, kazı ekibi yeni üyelerinden Dr. Eric Coquegniot (CNRS Fransa) 1996-1999 yılları obsidiyen buluntularını
incelemeye almış, Dr. Rosalia Christidou (CNRS BurslusuNunanistan) ise kemik aletlere yönelik kullanım izi anallzleri qp çalışmasını kısmen tamamıamıştır. Ankara Başkent
Meslek Yüksek Okulu, Istanbul Universitesi Klasik Arkeoloji ve Prehistorya Anabilim
Dalları öğrencileri desteğinde oluşturulan restorasyon çalışma grubuysa, 1999 kazı sezonunun önemli yeniliklerindendir.
Mamasun Barajı su seviyesinin yol açtığı zararları azaltmak amacıyla, 19961998 yılları araştırmalarının büyük bölümü, yassı höyüğün doğu ve kuzey periferisindeki alanlarda yoğunlaştırılmış, höyük merkezindeki 7-8 H kareleriyse geniş alan çalışma
larına aynlrmştıt. 1999 kazısı için saptanan çalışma programının hedefleri, periferide yer
alan açma sınırlarını, koordinat sistemine uyacak şekilde, aralarında birer metrelik geçitler bırakarak höyük yönünde ilerletmek, dalga erozyonuna açık kuzey teras üzerindeki, plana alınmış ocak ve fırınları yavaş yavaş kaldırmak, vakit kalırsa höyük merkeziyle diğer alanlar arasında bağlantıyı kurmak üzere, yeni karelerde çalışmak ve 7-8 H
merkez açmasını da kuzey sınırına kadar genişletmektL Bu bağlamda, bir yandan yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda eski alanlarda çalışılırken, öte yandan 6 J açması doğu yarısı, yeni çalışma birimi olarak başlatıldı.
Doğu A/an 5-6 /J-K Açma/an (Plan: 1, 2)
Büyük bir bölümü 1996 ve 1997 yıllarında açığa çıkarılan 5-6 K açmalarının batı
kesimlerinde, bu yıl gerçekleştirilen çalışmalar, Güvercinkayası mimarı dokusunun, önceden tasarlanmış bir plan doğrultusunda, sıraevler türünde oluşturulduğu varsayımını
daha da kuvvetlendirmiştir.
Yrd.Doç.Dr. Sevil GÜLÇUR, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34450 istanbul!
TÜRKiYE
Muhsin ENDOGRU,Aksaray Müzesi Müdürü, 68100 AksaraylTÜRKiYE
Güvercinkayası 1996·1998 Kazıları için bkz: S. Gülçur, "Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları", Arkeoloji ve
Sanat 78, 1997, 2-13, renkli res. 1·12; "Güvercinkayası: Eine vorgeschichtliche Felsrückensiedlung in Zentralanatolien", Anatol/ca XXiii, 1997,85-110; "Güvercinkayası 1997", Anatol/ca XXV, 199953·85; S. Gülçur-M. Endoğru, "Güvereinkayası 1996 Kazıları", XıX. Kazı Sonuçlan Toptentısı ı. Ankara 26-30 Mayıs 1997 (1998), 85-111; "Güvercinkayası 1997 Kazısı", Xx. Kazı Sonuçlan Toplantısıl, Tarsus 25·29 Mayıs 1998 (1999), 77-99, S. Gülçur, M. Endoğru, D.
Kara, "Güvercinkayası 1998 Kazısı", XXi. Kazı sonuçlan Toplantısıl, Ankara 24-28 Mayıs 1999 (2000),55-70.

47

5 J açması yüzey toprağının hemen altında beliren moloz dolgunun yayılış biçigeçmiş kazı döneminin ilk ilginç bulgusudur. Ana kayanın batı yönünde, giderek
yükseldiği alanda, moloz dolgu, çok açık bir biçimde, konutların sınırlarını da belirlemiş
tir. 5 J açmasını ikiye ayıran, doğu geçidinin (M6) uzantısını da belirleyen, birbirine koşut mekanlar. kuzeybatı-güneydoğu yönlerinde bulunmaktadır (Plan: 1, 2). Geçidin güney sınırı boyunca uzanan bu odalar dizisinin, alt evrede, birer kapıyla doğrudan geçide açıldığı, daha sonraki bir evrede bu girişlerin, kapıların önüne, dıştan yerleştirilmiş,
birer fırınla bloke edildiği belirlenmiştir (Resim: 1). Fırınlar, çoğunlukla irice ocak taşlı,
alçak platformlar üzerine oturtulmuştur. Bu tür bir uygulamanın, yerleşmenin savunmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu kesindir. Höyük içine doğru genişliği ±2.00 m.yi bulan
yolun yer yer ufak çakıl taşlarıyla döşendiği, yer yer de sert kabuk benzeri, gri renkli bir
toprak tabakasıyla örtüldüğü izlenmiştir. Bu sert, kabuk benzeri tabaka, yolu kuzeyden
sınırlayan duvarın üzerine kadar çıkmaktadır. Duvarın önünde, geniş bir oda uzanmaktadır. Bu odanın ortasında, taban içine açılmış bir tandır ya da silonun bulunduğu sanıl
maktadır. Geçidi sınırlayan duvarla geniş mekanın, açmanın kuzeydoğusunda yer alan
diğer yapı üniteleriyle olan ilişkisi, henüz açıklık kazanmamıştır.
mi,

Batıya doğru ilerletilen 6K ve araştırılmasına yeni başlanan 6 J plan kareleri, hem
1996 ve 1997 yıllarında açığa çıkarılan doğu teras yapılarının, hem de mimarınin höyük
içine doğru nasıl geliştiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır (plan: 1, 2).
6 K açmasının batı profili önünde, yüzey toprağının biraz altında ele geçirilen, tek
bir sıra oluşturacak şekilde, kuzeybatı/güneydoğu yönünde dizili iri ocak taşları, ilk yıl
larda doğu ve kuzey teras geçitierinin bulunduğu açmalarda gözlemlenen, ikincil konumdaki bazı taş sıralarını anımsatmıştır. Bu dizinin hemen önünde yer alan taban kalıntıları ve açmanın kuzey yarışında açığa çıkarılan, yerinde kırılmış iki ayrı kap, büyük
olasılıkla, bir alt evreye aittir. Ustten üçüncü evreyse, iri taş bloklarının hemen altında
ve aynı doğrultuda, doğuya bakan yüzü sıvalı bir duvarla belirlenmiştir. Bu duvara kavuşan, biri kısa, diğeri uzun, birbirine koşut iki duvar, alanı üçe ayırmaktadır.
Açılan alanın güney yarısını kaplayan M5 odası, 1997 yılında kazılan M4 odası
na bitişiktir. Odanın doğu duvarı saptanamamıştır. Güneydoğu köşede oldukça büyük,
en az 6 kullanım evreli bir fırın, fırının biraz batısında, çok harap şekilde ele geçirilen
olası bir maltız, bunların ± 0.80 m. kuzeyinde, taban döşemesi üzerinde, özenle şekil
lendirilmiş, oval öğütme taşı ve ana kayaya açılı kazık sokusu, olağan envanteri oluş
turmaktadır. Doğu duvarının olması gereken yerde açığa çıkarılan, taş döşeli, yuvarlak
silo tabanıysa, büyük olasılıkla daha eski bir evreye aittir.
Çift ocak taşı genişliğindeki uzun duvarın doğrultusu, iki yıl önce açığa çıkarılan
M5 adasının güney duvarına uymaktadır (Plan: 2). Uzun duvarın kuzeyindeki M7 ve M6
mekanlanysa. 6 K/M5 ve 5K/M1 odalarına batıdan bitişmektedir.
Batı açma kesiti önünde, pulluk toprağının hemen altında beliren, bir öğütme sekisi ve hemen arkasındaki in situ kap, 6 K/M6 odası üst kullanım evresinin ilk belgeleriydi. 4 K/M9 odasına geçişi sağlayan kapı açıklığının bulunduğu kuzeydoğu köşede de,
etrafı taşlarla desteklenen, kahverengi alacalı, açkılı kase de büyük olasılıkla bu yaşam
düzlemine aitti (Çizim: 1: 15). Alt evreler, yerden yükseltilmiş öğütme sekisinin hemen
önünde, öğütme sekisinin altına doğru giren, yoğun tahribe uğramış, yuvarlak bir ocak,
taban sıvasının iç bükey bir şekilde hafifçe yükseldiği, güneydoğu köşedeki bir öğütme
taşı ve öğütme taşının altında, petek benzeri, ağzı pervazlı bir kap sokusuyla izlendi.
1999 yılı mimarı kalıntıları arasındaki er) ilginç bulgulardan biri de 6 J açmasında
ortaya çıkarılan mutfak ya da kiler ünitesidir. Içinde yerlerinde kırılmış kaplara ait parçalar bulunan, irili ufaklı 6 soku, yakın dönemlere kadar Anadolu'da örneklerine sıkça
rastlanan benzerleri gibi, kendi başına ayakta duramayacak kadar ufak ya da dengesiz dipli kapların nasıl yerleştirildiği konusuna da açıklık getirmiştir (Resim: 2). Art arda
sıralanmış bu sokular, dikine yerleştirilmiş taşların etrafı çamur sıvanarak oluşturulmuş
tur. Kaplardan biri, siyah açkılı, çift kulplu bir küpçük ya da yerel adıyla küpecik (Çizim
4: 2), bir diğeri açık zemin üzerine kahverenqi tonlarında, çift renk, geometrik bezekli,
yatay kulplu, irice bir çörnlekti (Çizim: 6). Uçüncüsüyse, gene siyah açkılı bir küpün par-
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çalarıydı (Çizim 5: 2). Açık gri renkli ve gözeneksiz bir taştan,
kilendirilmiş bir öğütme taşı da, odanın kuzeybatı köşesinde

son derecede özenle şe
bulunan, büyük sokunun

kaidesini meydana getirmekteydi.
6 J açmasının (Plan: 2) bu yıl araştırılan doğu yarısında, doğu/batı doğrultusun
da saptanan her duvar, çalışma alanını yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda, boydan
boya kateden, oluk biçimli bir tahrip çukuru tarafından kesilmiştir. Tahrip çukurunun izleri, kesilmiş taban dolguları ve duvarlarıyla, komşu 5 J açmasında da izIenebilmektedir. 6 J açmasında, mutfak biriminin yanı sıra, en az 6 mekan daha yer almaktadır. En
kuzeydeki M4 odasında, yüzeyden alt evre tabanına kadar inen bir silo peteği bulunmaktadır. 8ilo peteğinin etrafına, 7-8 H zahire ambarlarında olduğu gibi, dal örgü izli
kerpiç parçaları saçtlrnıştır. Oda, güneyden oldukça kalın bir duvarla sınırlanmıştır. Bu
kalın duvarın ± 2.80 m. güneyinde, alışılagelmiş türden, çift ocak taşı genişliğinde, ikinci bir duvar daha yer almaktadır. Bu duvar, bir fırın kalıntısının üstüne oturtulmuştur. Duvarın batı ucu düzgün bir şekilde, olası bir kapı açıklığına işaret edecek biçimde, kesilmiştir. Bu duvarın her iki yanında uzanan, M1 ve M2 odalarının işlevi, yoğun taş akıntı
Si nedeniyle, tam olarak anlaşılamamıştır. Bu alandaki çalışmalar, 2000 yılında devam
ettirilecektir.

Kuzey Alan 5 i Açması (Plan: 1,2)
5 i açması çalışmaları, güney karelaj çizgisine oturtmak amacıyla, oldukça dar bir
alanda (± 2.00 x 8.00 m.) yürütülmesine karşın, önemli verilere götürmüştür. Yüzey top-

rağı hemen altında gözlemlenen olağan taşlı dolgu temizlendikten sonra, yeni açılan
alanın orta bölümünde, tatlı bir meyille doğu-batı yönünde alçalan bir yaşam düzlemi
saptanmıştır. Açmanın güneydoğu köşesi önündeyse M4 ve geçirilen yıldan bilinen M1
odalarını güneyden sınırlayan iki duvar parçası açığa çıkarılmıştır. Burada izlenen dış
bükey duvar parçaları, bilinen diğer örneklere de uyacak şekilde, önlerinde yer alan
kubbeli fırınların da arka desteğini oluşturmaktadır. M1 odasının, üst evre fırını, en az üç
defa kapsamlı onarım geçirmiştir. M4 odası fırınınınsa, ancak kil sıvalı tablası (± 1.40
1.80 m.), günümüze kadar ulaşabiimiştir. Oldukça geniş bir alanı kaplayan fırın tablası
nın, en az dokuz kez yenilendiği belirlenmiştir. Ilginç özellik, M4 odası fırınının (Tn. 6/2),
altında yer alan, aynı boyutlardaki alt evre M3 odası fırının (Tn. 6/1) dıştan düz kubbesi üzerine oturtulmasıdır. Ust evre M4 odasının güney duvarının olası uzantısı, açma kesiti altında uzanan, çok katlı, beyaz renkli, kalın sıva katmanlarıyla belirlenmektedir. Altta yer alan, gövdesi çamur sıvalı, eski evre M3 odası fırınl(±1.40 1.80 0.70 m.), tüm
olarak ele geçirilmiştir. Fırının batı-güneybatıya bakan, yuvarlak ağzı, en az birkaç kat
ve kalın pervaziıdır. Fırının hemen bitişiğine, at naiı biçimi bir maltız yerleşmiştir. Fırın
ağzı önündeyse alçak bir seki göze çarpmaktadır. Fırın gövdesinin oturduğu taban üzerinde, bazı cüruf parçalarının kümelenmesiyse ilginçtir. Cürufların türü, ancak analizler
sonucu anlaşılabilecektir.Alışılagelmiş envanteri tamamlayan, yuvarlak ocaksa, karşı
lıklı iki kapı arasına gelecek şekilde, oda tabanı üzerine yerleşmiştir. Ocak açığa çıka
rılmadan önce yeri, mekan dolgusu içinde, yuvarlak şekilde kümelenmiş bir taş yığınıy
la sezilmekteydi. Benzer bir dolgu işlemi, komşu açmadaki bir fırın (5 J/M6-Tn. 6) kalıntısında da izlendiğine göre, belki de bu uygulama, görevini tamamlamış ısınma ve pişirme aygıtlarına gösterilen bir saygı nişanesidir.

x

x

x

M1 odasına açılan, kuzeydoğu kapısı, 1998 yılı saptamasıdır. Bu yıl açığa çıkarı
lan güneybatı-batı kapısıysa, 0.80 m. genişliğindedir. Kapının iki yanında uzanan duvar
parçaları ve eşik, çok özenle sıvanmıştır. M3 odasından bakıldığında, kapının sağında
kalan duvarın alt yarısının şarap rengine boyandığı saptanmıştır. Odanın, güneyaçma
duvarıönündeyse,6 J mutfak/kiler bölümünde ele geçirilen, bikrom boyalı iri çömleğin
bir diğer benzerine ait parçalar bulunmuştur. Kapının arkasında uzanan mekanın kuzey
bölümünde, petekler bulunmaktadır. Açma duvarı altında devam eden güney bölümdeyse in situ vaziyette, siyah açkılı bir küpün yarısı görülmektedir (Resim: 3). Küp parçasının biraz üstündeyse, 7-8 H yaruklı alanından bildiğimiz türden, yüksek ısı sonucu
cüruflaşmış, olası bir kerpiç parçası sarkmaktadır.
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Yan/k/ı Alan 7-8 H Açması (Plan: 2,6)
Höyük merkezinde yer alan 7-8 H açması, belirlenen çalışma hedefleri doğrultu
sunda, kuzeye doğru (± 2.00 x 9.00 m.) i1erletilmiştir (Plan: 1-2). Bu çalışma sonucunda, 1997 yılında bir bölümü temizlenebilen M2 odası fırınının büyük bölümü açığa çıka
rılmıştır. Diğer kubbeli fırınların aksine, buradaki örneğin gövdesinin kerpiçle şekillendi
rildiği saptanmıştır. Fırının içinde yer aldığı oda tabanının bir bölümü, taş plakalarla döşenmiştir. M3 odasını kuzeyden sınırlayan duvarın oldukça iri, çift sıra ocak taşı örülü
olduğu ve 0.80 m. genişliğe eriştiği anlaşılmıştır. Duvarın batı ucuna yakın bölümü, kuzeye doğru yönlenen, ufak taşlı bir akıntıyla örtülmüştür. Taş akıntının altına denk düşen kesimde, duvarın 0.70 m. genişliğinde, olası bir kapı açıklığı oluşturacak biçimde
kesildiği sanılmaktadır.

Çalışma alanının kuzey profili önünde açığa çıkarılan, yaklaşık doğu-batı yönünde uzanan, analı kuzulu, 3 kerpiç tuğla genişliğindeki, sekmeli kerpiç duvar, Güvercinkayası mimarısinde yeni bir öğedir. Bu duvarın önünde, şimdilik kaydıyla, ancak iki
mekan (M5 ve M7) belirlenebilmiştir. Yaklaşık 4.20 m. qenişliğindekl, M5 odasında, kerpiç duvarın biraz önünde, büyük bir öğütme taşı bulunmaktadır. Oğütme taşının üzerindeyse, yerinde kırılmış bir kabın parçaları izlenmektedır. Açmanın kuzeybatı köşesini
oluşturan ve şimdilik kaydıyla, kerpiç duvarın tahrip edilmesiyle kazarnldığı sanılan M7
odasında da gene yerinde kırılmış bir küpün parçaları seçilmektedir. Kerpiç duvarın,
hangi mimarı evrede uygulandığıysa, henüz kesinlik kazanamamıştır.

Çanak Çömlek
1999 kazılarının en sevindirici sonuçlarından biri de, höyük içine doğru qenlşletl
len alanlarda,. yerinde kırılmış tüm ya da tüme yakın kapların sayısındaki artıştır. Ozellikle 6 J ve 5 i açmalarında açığa çıkarılan, birbirinin benzeri, uzun boyunlu, şişkin karın üzerinde yatay kulplu, krem renkli zemin üzerine kahverengi tonlarında, çift renk,
geometrik desenli iki çömlek, bu türün şimdiye değin ele geçirilen, ilk örnekleridir (Çizim: 6). Bunların yanı sıra belgelenen, iki adet açık renkli, yuvarlak gövdeli ufak kase
(Çizim 1: 12,16), kahverengi açkılı, karından omurgalı, konik kase (Çizim 1: 15), siyah
açkılı, çift kulplu küpecik (Çizim 4: 2) ve siyah açkılı, orta boy bir küp (Çizim 4: 3), kap
biçimlerinin anlaşılmasına büyük katkıda bulunmuştur. Siyah açkılı gruba giren ilginç örneklerden biriyse, ağızdan omurga üzerine bitişen kulpu oğlak başı biçiminde şekillen
dirilmiş bir maşrapa parçasıdır (Çizim 2: 14). Yüz oldukça sivri, baş kısmı arkaya doğ
ru kıvrılmaktadır, çifte boynuzludur. Gözler, ufak birer obsidiyen parçasıyla vurgulanmıştır. Basit ağız içte, konik bitimli, kısa oluk bezeklidir. Kulpun gövde üzerine bitiştiği
omzu, parmak baskı bezekli, kabartma bir şerit çevrelemektedir.
Bu yıl da dışı siyah içi kırmızı, ya da siyah, boz veya kahverenginin değişik tonlarında tek renk açkılılar en baskın mal grubunu oluşturmuştur (Çizim 1: 1-11, 13-15,
17). Apıike boynuz betimlemeleri (Çizim 1: 4; 5), çifte uygulanmış ufak memecikler (Çizim 1: 2) ve basit sokma bezekler (Çizim 1: 5, 8, 10; 2: 5, 8, 11), bu grubun geçen yıl
lardan da bilinen bezeme türleridir. Ikinci büyük mal grubuysa gene açık renk, süpürge
izlildüzeltili örneklerle temsil edilmiştir (Çizim 2: 1-3, 6-7). Yerleşmenin çeşitli alanların
da az sayıda ele geçirilen, açık renk yüzeyli, ağızları kendinden dudaklı, dışa açılan kı
sa boyunlu yapımlarınsa (Çizim 3: 1-2) biçim açısından süpürge izli mallarla birlikte, güneyden, Toros geçitieri üzerinden gelen etkileri yansıttığı önerilmektedir.
Pişmiş Toprak Eser/er
1999 yılında da, ortadan kırılmış bir ağırşak parçasıyla temsil edilen, çanak çömlek dışındaki pişmiş toprak eserler, Güvercinkayası'nda şimdiye değin yok denecek kadar az sayıda ele geçirilmiştir. Gene de bu kırık ağırşak parçası, yerleşme alanında, dokumacılıkla ilgili etkinliklerin de varlığını belgelemesi açısından büyük önem taşımakta
dır. Bu bağlamda, tüf taşından, ortadan dikine delikli, küremsi, ufak nesnenin de bir
ağırşak olabileceği, akla yakın gelmektedir.
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Kemik Aletler
işlenmiş kemikler arasında bızlar/mablaklar ve boynuzdan sap yuvaları en büyük
grubu oluştururken, aletlerin ve depolanmış boynuzların sayısında belirgin bir gerileme
saptanmıştır. Bunun nedeni, herhalde, bir süre işlik alanı olarak kullanıldığı sanılan kuzey ve güney geçitierinin taş akıntılı dolgularının dışına çıkılmasında yatmaktadır. Kemikten yapılma, askı delikli, mekik biçimi, uzun gerdançe (?) parçası, bovid boynuzundan, sap delikli, çekiç balta benzeri, ufak boyutlu alet ve gene sap delikli bir aleti yapmak üzere hazırlanmış geyik boynuzu ucu, kayda değer buluntulardandır.
Kazı ekibinin yeni üyelerinden Dr. Rosalia Christodou, kemik aletlerden edindiği
ilk izlenimlere göre, Güvercinkayası bız ve mablaklarının, büyük olasılıkla dericilikte kullanıldığını düşünmektedir.

Obsidiyen Aletler
Gene bu yıl kazı ekibine katılan Dr. Eric Coquegniot, Eylül ayı içinde, obsidiyen
aletler üzerindeki ilk incelemelerine başlamıştır. Obsidiyen aletler üzerindeki görüşler,
bundan böyle kendisinin gözlemleri baz alınarak aktarılacaktır. Coquegniot'nun ilk belirlemelerine göre, Güvercinkayası obsidiyenleri arasında düzeltili dilgiler (Çizim 7: 6; 8:
3, 6-9) , kazıyıcılar (Çizim 7: 1, 3, 7; 8: 10) ve tarımsal faaliyetlerin bir göstergesi sayı
lan, silika parlaklığı içeren 'orak bıçaklarına (Çizim 7: 4; 8: 4) sıkça rastlanmaktadır.
Conquegniot, geçmiş kazı dönemlerinde, yaruklı alanda ele geçirilen, son derecede
özenle çıkarılmış bir dizi dilgiyi de, üretimin hiç olmazsa belirli bir bölümünün yerleşme
alanında gerçekleştirildiğininkanıtı olarak yorumlamaktadır (Çizim 9: 11-9).

Sürtme

Taş

Aletler

1999 yılında ele geçirilen örneklerle beraber, sürtme taş aletlerin sayısı, 200'ü
bulmuştur. Bunların içinde, grubun en yoğun buluntu topluluğunu oluşturarı öğütme taş
larının yanı sıra, teknik açıdan, daha başka işlevler üstlenmiş alet ve gereç de bulunmaktadır. Yerleşme alanının besin ekonomisinde, özellikle besinlerin işlenmesinde,
önemli bir yer tutan bu öğütme taşlarının, doğru şekilde yorumlanması, büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, Aşıklı Höyük sürtme taşlarını inceleyen, Prag Universitesi'nden
Dr. Ivan Pavlu'yla, Güvercinkayası örneklerini de incelemesi hususunda anlaşmaya vanlrruştır.

Beyaz renkli, mermerimsi görünümlü, dikdörtgenler prizması biçiminde, havan
eli tarzında şekillendirilmiş, ± 8.00 cm. uzunluğunda, ne olduğu anlaşılamayan, taştan
bir nesne, bu sezonun vurgulanması gereken buluntularındandır. Bu taştan nesnenin
bir yüzünde, ancak dikkatli bakıldığında.~eçilebilen çok sayıda, içi boş, 0.02 cm. çapın
da halkaların izleri göze çarpmaktadır. Uzerinde belirli bir şeyin döndürülmesiyle oluş
tuğu sanılan bu izlerin de, uzman bir kişi tarafından incelenmesi gerekecektir. Bu denli küçük halkalar, akla ilk olarak boncuk (?) üretimini getirmiştir.
Güvercinkayası özetle, tüm kurumlarıyla kentleşme ve kent devletlerine götQren
gelişmelerin giderek ivme kazandığı, bir Kalkolitik çağ yerleşmesidir. Groningen Universitesi laboratuvarlannda yapılan C14 analizlerine göre kalibre edilmemiş kesin tarihlendirmesi, ± G.O. 6000 yıllarına denk düşmektedir .Yerleşmenin, önceden tasarianarak, bir plan doğrultusunda gerçekleştiriimiş mimarisi, bunun en büyük kanıtıdır. Ozellikle, yerleşmenin son dönemlerinde dışa kapalı bir kale görünümü kazanması, kentleş
meye doğru götüren gelişmelere birlikte, savunma olgusunun da önceliği artan bir gereksinim haline geldiğini vurgulamaktadır.
Güvercinkayası yerleşmesinin hem mimarı açıdan, hem de çanak çömlek açısın
dan en yakın türdeşi, Niğde yakınlarındaki Köşk Höyük'ün üst evresidir. Benzer bir çanak çömlek, Alişar Höyük Kalkolitik tabakalarından da bilinmektedir.
1998 yılında ele geçirilen, geyik betimlemeli damga mühür ve çoğunlukla konik
kaselerle temsil edilen, açık renkli, süpürge izli ya da tarazlı çanak çömlek, yerleşme
nin uzak bölgelerle olan ilişkilerinin bir kanıtı olarak algılanmaktadır. Orta Anadolu'nun
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kentleşme süreci içinde, belirgin bir yer tuttuğu na inandığımız Güvercinkayası'nda yabancı bir öğe olarak karşımıza çıkan sekmeli duvarın da, bu doğrultuda mı yorumlanması gerektiği, cevaplandırılması gereken bir sorudur. Gene 1999 yılında ilk olarak tüm
ve tüme yakın örnekleri ele geçirilen çift renk boyalı çanak çömleğin de, paralellerinin
saptanması

gerekecektir.
Bölgede, Güvercinkayası dışında, yüksek kayalıkları seçmiş, en az üç Kalkolitik
çağ yerleşmesi daha mevcuttur. Elden geldiğince çok yönlü araştırılmasına çalışılan
Güvercinkayası yerleşmesinden elde edilecek verilerin, diğer türdeşi yerleşmelerin de
neden yüksek alanları seçtiği sorusuna ışık tutacağına inanmaktayız.
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Plan 1: Güvercinkayası kazı alanlarını gösterir topografik plan
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Çizim 1:

Çizim 2:

Güvercinkayası 1999 çanak çömlek
örnekler. Süpürge izli konik kaseler;
koyu renk açkılı sokma bezekli
kaseler, oğlak başı kulplu maşrapa
ve çömlekler
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Güvercinkayası 1999 çanak çömlek
örnekleri. Koyu renk açkılı ve açık
renk hamurlu yalın ve bezekli kaseler
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Çizim 3:

Çizim 4:

Güvercinkayası 1999 çanak çömlek
örnekleri. Koyu renk açkılı, kulplu
çömlekler/küpler
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Güvercinkayası 1999 çanak çömlek
örnekleri. Açık renk hamurlu, dışa
açılan boyunlu çömlekler ve koyu
renk açkılı küp
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Çizim 5:

Güvercinkayası1999

çanak çömlek örnekleri. Koyu renk açkılı,
kabartma boynuz betimlemeli,
yatay tutamaklı çömlekler/küpler
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Çizim 6: Çift renk, geometrik boyalı, yatay kulplu çömlek
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1999 obsidiyen örnekleri.

ve orak
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Kazıyıcılar,

düzeltili dilgiler, delici
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Güvercinkayası

1998

Kazısı,

7·8 H açması, obsidiyen
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işliği,

dilgiler

Resim 1: 5 J/M9 odası cümle kapısını bloke eden, alçak
podyum üzerine oturtulmuş fırın

Resim 2: 6 J/M3 mutfak!
kiler ünitesi, art
arda sıralanmış
kap sokulan
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Resim 3: 5 I/M3 odası
küp parçası

Resim 4: 7 H/M5

batı duvarı

odasını

ve yan odaya

güneyden

sınırlayan,
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açılan kapı.

Arka planda in situ

sekmeli kerpiç duvar

ÇATAlHÖYÜK 1999
Shahina FARID*
lan HODDER

INTRODUCTION
The 6 month 1999 season at Çatalhöyük was prompted by the need to evaluate
potential damage to the lower levels of the site caused by the faliing water table. The
water table in the area around and under the site has fallen dramaticaly since the
1980's, dehydrating the earliest archaeological depasits. An assessment of these
deposits was required in order to direct the future management of the water levels and
conservation of the site.
Directed by Farid under Hodder, a team of 20 professional archaeologists from
Britain, Turkeyand elsewhere worked from April to September excavating to the base
of the mound in the South Area. During Julyand August the Berkeley team based at
the University of California (BACH), led by Dr. Ruth Tringham and Mirjana Stevanovic,
worked on Building 3, on the northern part of the mound. A large trench was alsa excavated off-site te the north by the Konya Basin Palaeoenvironmental Research Team
(KOPAL) led by Dr's Neil Roberts and Peter Bayer. In September the Regional Survey
Team led by Dr. Douglas Baird continued their survey work.
The following commentary draws on the reports of the team leaders and environmental and artefact specialists, as collated in the 1999 Archive Report.
THE EXCAVATIONS
The BACH Excavations
The BACH team continued to excavate Building 3, dated to Level VINII (Fig. 1).
The main room was furnished by a series of five platforms located against the outer
walls. The northwest platform was backed bya panel of red paint on the west and north
walls. An infant burial had been cut through it and resealed; more burials remain to be
excavated. Hearths and fire pits were associated with the central and southern part of
the main room, albeit of possibly temporary nature due to their lack of superstructure.
Just above the floor in the centre of the main room was a collapsed bucranium (the
skull and horns of a large bull) and two human skulls. To the west, a side 'screen' wall
divided off a long room used for starage and other activities, possibly associated with
more traditional domestic activities. Excavation alsa took place in three eell-like rooms
to the south, divided from Building 3 by dauble walls.
The South Area
In the South Area excavation in the main room of Building 2 (Level iX), was completed. This building, under excavation since 1998, is defined as two rooms, a large
Shahina FARID, Department of Archaeology, Downing Street Cambridge, CB2 3DZ.) iNOiLTERE
lan HODDER, Department of Archaeology, Downing Street Cambridge, CB2 3DZ. i INGILTERE
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rectangular room, Space 117, connected by an access hole to a smailer room to the
east, Space 116. The larger room was furnished with shallow plattorrns on either side
of the access hole and consecutive truncated and remodelled hearths and domed
ovens were located along the southem wall. The ovens and hearths and associated
ash rakeout and occupation debris deposits were confined to the south by a shallow
raised edging. To the north of this barrier were successive white plaster floors. The
arrangement of designated activity areas, which can be seen in terms of 'clean' and
'dirty', is a pattern repeated in most of the buildings excavated across the site so far.
Interestingly no human burials were found beneath the floors or the platforms of
Building 2, however a number of shallow scoops containing caches of obsidian were
found cutting through the 'dirty' floors associated with the hearths and ovens. This
occurrence of similarly located obsidian hordes is another regular pattern found in most
buildings and suggests an association of obsidian with fire, cooking, dirt and messy
areas. The obsidian is usually in the form of unfinished pieces, most likely roughed-out
at source, and stored in the buildings, being retrieved for fashioning and use as necessary. Obsidian storage and transformation may therefore be defined as a 'dirty' activity.
A smail geometric painting of red paint on white plaster was found on the north
side of the access hole with traces of an overlying pattern in black strokes (Fig. 2). This
may represent symbolism and ritual as well as domestic activities, occurring in all buildings, whether large and elaborate, or smail and simple. The painting was consolidated, Iifted and is currentıyon display in the Konya Archaeological Museum.
Building 6 represented the remains of what Mellaart called Shrine 10 at Level
Viii. The building constituted a large roughly square room, connected to a western narrow room by an opening to the north and a smail hole to the south. The square room
had been largely excavated by Mellaart in the 1960's but there were traces of basins,
smail podiums and hearths along the northern wall and the truncated remains of a
large domed oven to the south. Close to the oven was an obsidian hoard, plus a smail
pit filled primarily with fired whole and fragmented clay balls. Nine single burials were
excavated below the floors. Six of these were neonates or infants, buried in baskets
made of specific types of wild grasses, some were made from the floral portion of the
plant indicating a spring death. One infant was laid on a reed mat with bracelets and
anklets of bone and stone beads and a dusting of orange/red ochre. An adult female
was buried with alayer of owl pellets over the torso, perhaps suggesting that owls had
special symbolic significance, a Iink between their night-time activities and death? A
further burial was that of a headless man (Fig. 3), buried with legs apart and a mat of
reeds and a plank of hackberry wood laid on his chest. His head had been removed
prior to burial as cut marks on the neck bones indicated. Headless human forms are
depicted in the site's wall paintings.
The narrow room to the west repeated activities taking place in the large room.
To the north were remains of storage bins while to the south there was a hearth with
evidence of numerous renovations and repairs. An infant burial within a reed basket
was also found near by. The central area was a succession of white plaster floors separated from the 'dirty' area by a shallow step.
Below Building 6, and on the same plan was Building 17, dated to LevellX. The
two rooms were joined by a single hole in the partition wall to the north. The walls were
successively plastered throughout the life span of the building. The constant application of plaster over former irregularities resulted in an overall elaborate ripple effect; in
some places this may have been deliberate. This feature may be represented as a
ridged 'dado' effect on the east wall, with traces of red palnt below. A tiered shelf was
located in the northwest corner, made of moulded plaster.
Only two phases of this building have been excavated so far. In the larger room
of the earliest phase, a series of domed ovens were situated in the northeast corner
(Fig. 4). The associated ash-rakeout and debris was confined to a narrow area by a
shallow raised edging; two shallow plaster basins were also situated in this area. A
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raised platform was located against the centre of the southern wall (Fig. 5), through
which an old woman had been buried. To the west of the platform, in the corner of the
room, were a series of shallow plaster basins and smail pedestals, while in the opposite corner an area of low rimmed hearths and surrounding ash and debris was confined to the corner again, by a shallow raised edging. The floors across the main area
of the room consisted of successive fine white plaster floars and bedding, the so-called
'Cıean' area of the building. These floors were cut by two single burials, both infants,
one buried in a reed basket with a piece of worked bone, possibly a belt-hook. At the
end of the life cycle of this phase the floor area was covered with a shallow layer of
plaster-type infiii, prior to the relocation of same of the internal furnishing.
The domed ovens in the northeast corner were flattened and covered with plaster, creating a shallow platform over which a series of starage basinl bins were constructed. A new domed oven was then constructed in the opposing southwest corner
of the room, built over the former basins and smail pedestals. A new platform was constructed against the length of the western wall while the platform and hearth area
against the southern wall were untouched. A clay figure found broken at the neck, and
the head of asimilar figure were found in the accumulated debris deposits 'swept' into
this 'dirty' area. These represent the largest figures found from the current excavations
and are described as self-supporting clay figures, featureless and sexless representations (Fig. 6). A cattle scapula, perhaps used as a sweeping implement, was found over
the 'rakeout' deposits in this corner. At the end of the building's life evidence indicates
that the roof beams were removed priar to the roof posts, the resulting holes indicating
how the roof was supported.
The deposits in Building 17's smail room were of quite a different nature. Here
the 'f1oors' consisted of accumulated discontinuous lenses of mixed occupation debris
with scattered fragments of potsherds, bone, stone and obsidian. One smail flattish
stone (Fig. 7) was incised on one face with criss crossed lines and dots and on the
other face with three incised parallel lines, a possible pre-cursor to stamp-seals.
The base of the mound was reached in Space 181 below the area James
Mellaart excavated as Shrines 1 and 8. These buildings had been excavated to Level
X, at which point Mellaart excavated a 'deep sounding' in Shrine 8. Remnants of these
structures indicated that they were built on the same plan and had comparable internal furnishing and activity areas. Much of Building 18 (Shrine 8, Level X) had been
excavated, however, the little that sıirvived was enough to reconstruct the general plan
and the activities within it. To the north was a narrow room housing starage bins and
basins, while to the south lay a series of ovens and hearths. Near the latter was a
neonate burial with scarched bones, due to its proximity to the fire. This building plan
was the same as neighbouring Building 23 (Shrine 1, Level X); the two were Iinked by
an access hale. Once more, a narrow room was located to the north (not excavated
this season) accessible from the larger room by holes in the party wall to the east and
west. Successive 'Cıean' plaster floors covered the main area and were cut in the northwest corner by two infant burials in baskets. A partition of basal mudbricks for a possible 'screen' formed a narrow area to the west of the clean floors, where remnants of
basins and postpads were housed. The southern area of the building was again the
designated area for ovens and hearths, which displayed many phases of construction
and use. This was also an area where a number of obsidian hoards were found in shallaw scoops, but most significantly, where the first evidence of in situ obsidian knapping
has been identified at Çatalhöyük.
The buildings of Levels iX and X were constructed with party walls as opposed
to the double walled constructions of Level Viii and later. The use of such partitions not
only suggests contemporaneity of habitation but also the same construction event.
Interestingly, despite Buildings 18 and 23 being bonded and apparently constructed at
the same time the mortar used in the two buildings was deliberately different. Both sets
of bricks appeared to be of the same composition and colour, whilst the mortar of one
building was grey, and the other brown. At the shared junction the mortar was very
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carefully interdigitated. While this is interpreted as a property boundary it mayaıso
reflect different material sources.
The evidence for structural activity attributable to levels Xi and XII was only indicated by walls on either side of the excavation area, as the archaeology below the
level X buildings appeared to be a sequence of non-structural exterior deposits. Two
distinct phases, separated by the construction raft of the level XI wall, were interpreted as a 'stabling' area for sheep and goat. This interpretation was based on the identification of rich deposits of fine interdigitated but discontinuous lenses of orange-brown
deposits representing a mix of animal coprolites, dung pellets, spherulites, spreads of
plants visible as phytolith remains and dumps of clayey material, possibly representing
periodic 'bedding'. This was also supported by the presense of shed deciduous sheep/
goat teeth and articulated bones of at least 2 stillborn or neonate lambs, the polish on
same bones alsa suggesting an acidic environment possibly the result of urine. Same
plant material could alsa be identified as fodder. The absence of 'weathering' suggests
the area was sheltered.
The identification of possible animal penning areas within the layout of the settlement at Çatalhöyük has important implications for studies of animal husbandry and
early agriculture. Study of dung within settlements and other archaeobotanical and
archaeozoological remains such as phytoliths and milk teeth, is contributing to an
understanding of the management of animals and domestication.
Pre-'stabling' activity was represented by midden deposits of finely accumulated
lenses of domestic debris similar to deposits found in external areas located between
standing buildings in later periods. As the excavation area had been reduced to circa
5x2 m. it was not clear whether these deposits were bounded by standing buildings or
whether they marked the edge of the settlement. Supporting the off-site interpretation
was the nature and intensity of activities represented through the sequence. These
consisted of impromptu fires, cutting of shallow gullies and most significantly a horizon
of lime burning and/or preparation. This is the first evidence of lime burning/preparation found at Çatalhöyük and corresponds with the presense of hard red painted lime
plaster fragments found residually in Space 181's early midden sequence, the infiII of
Building 17 and red plaster floors Mellaart reported from buildings of levels Xi and XLI
(Mellaart 1965, 169).
Continuity of the environmental and cultural assemblage was reflected throughout the midden deposits to the base of the mound. However the last metre of the
sequence showed a marked change, in that the deposits were not clearly stratified and
the interface between layers and lenses was blurred. Evidence suggests this is attributable to the deposits having been exposed to periodic flooding events from seasonal
inundation of the nearby river. This would definitely place the area as 'off-site' at this
period.
Natural lake marl was reached at the base of the mound at a depth of c. 6 m.
from where exeavation began in 1999. This was also where the water table was
reached (Fig. 8). The absence of overlying backswamp deposits and the irregular and
pitted appearance of the marl surface indicated that lake marl was quarried as a raw
material for construction in the early Neolithic.
The material culture recovered from Space 181's pre-level Xii deposits differed
in many ways to those recovered from the later levels. One of the most significant was
the presence of red painted lime plaster fragments, unlike any of the wall and floor
plasters excavated so far but indicating the existence of some elaborate buildings of
this period samewhere on the site. A further significance was the absence of pottery,
which while not necessarily proving these levels to be aceramic does indicate same
change. The obsidian assemblage is distinguished by the presence of relatively frequent microliths and other implements comparable to the assemblage from the aceramic site of Aşıklı Höyük. AIso notable was the relative quantity and diversity of flint,
primarily in the form of sickel elements. There was alsa a change in the production of
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clayballs, objects which are so ubiquitous in the later levels. These transformed into a
variety of forms, conical and cuboid, some incised or pierced with dots (Fig. 9). The
faunal assemblage was stili dominated by sheep and goat with differences specific to
certain layers and generally larger in size. Human bone fragments were also present
in low quantities. Botanical evidence from some deposits was distinct with the presence of elements such as flax.
Both the nature of deposits and the environmental and material culture from the
earliest levels indicate a gradual development and not an abrupt change or interruption.
The Kapal Trench
The environmental and material assemblage at the base of the South Area have
clear parallels with the assemblage recovered from the Kopal trench excavated off-site
to the north of the east mound (Roberts & Boyer 1999). Some three metres below the
level of the modern plain two phases of prehistoric activity were identified. The earliest
consisted of pits from the extraction of natural lake marl and sand for on-site construction purposes. Quarrying took place over a period of time as cuts into the marl were
dug from different levels. The subsequent pitted landscape (Fig. 10) was filled with alluvium and post-consumption waste through the inundation by river flood water.
As in the South Area, a variety of c1ay 'objects' (cones, cubes etc.) were found,
but pottery was absent. Faunal remains included a number of large, predominantly
wild, species including cattle, boar, red deer and possible roe deer. Sheep and goat,
which dominate the settlement assemblage, were notably more rare in the Kopal
Trench. The general state of the animal bone suggests little sub-aerial exposure with
minimal gnawing by scavengers, suggesting that it may have been dumped into partly
flooded depressions around the site. Disarticulated human bone was treated in a similar manner and was mixed-in with the off-site bone assemblage. The off-site processing of animal carcasses is stili a contested issue. The chipped stone assemblage was
dominated by 'finished' objects, with no evidence of in situ manufacturing.
The 1999 Kopal trench revealed the first good evidence for cereal processing
Çatalhöyük. This was represented by deposit of phytoliths from one pit, which were
apparently the chaff and seed husks of wheat, where they had possibly been swept
from a threshing floor.
Following this phase of human activity the area was sealed by alayer of backswamp ciay, which appears to correlate to the main period of occupation of the
Neolithic site. The subsequent phase of activity in this area probably dates to the Iate
Neolithic or early Chalcholithic period. The deposits are associated with buried soil
horizons implying a stabilisation of a landscape, which had previously been regularly
inundated by seasonal river floods.
INVESTlGATlNG THE EFFECTS OF SITE DEHYDRATlON: RESULTS
Although there were few traces of surviving organic remains in the excavated
deposits, there was evidence to suggest that these layers had been waterlogged until
recently. Desiccation of these early deposits will continue with the fluctuation of the
water table. Therefore, the aim is, with the help of the DSı (Turkish Water Authority), to
maintain the level of the present water table. The DSı have, with advice from the World
Bank, constructed a trench around the site, which is connected to the irrigation scheme
and into which water can be pumped. In thes way the water table beneath the site can
be monitored and controlled.
OTHER WORK
In addition to the above work, new information panels and replica artefacts were
housed in the on-site Wisitors Centre produced by Orrin Shane and Mine Küçük from
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the Science Museum of Minnesota. A replica mudbrick house was begun as an experimental exercise by Mirjana Stevanovic, and a permanent shelter for Building 5 was
designed and erected by Lindsay Falck and David Smail, having first conserved by
Frank Matero from the Univesity of Pennsylvania.
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Fig. 1: Building 3 looking west

Fig. 2: Geometric painting from Building 2, red paint on white wall plaster
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Headless man from
Building 6, buried with
legs apart and a mat of
reeds and a plank of
hackberry wood on his
chest

Fig. 4: Building 17, remains of
domed ovens in the
northeast corner, postholes against the walls
and burial cuts to the
east

Building 17, platform
against southem wall
with hearth area to the
east and basins to the
west

70

Fig. 6: Clay figure from hearth area, Building 17

Fig. 7: Incised stone from Building 17

71

Reaching the base of
the mound and the
water table

Fig. 9: Baked clay object with
pierced markings

Fig. 10: Natural marl in
the
Kopal
Trench, cut by
quarrying pits
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MUSULAR

KAZısı,

1999
Mihriban ÖZBAŞA!3AN*
Muhsin ENDOGRU

Orta Anadolu'da, Aksaray ili, Kızılkaya Köyü'nde yer alan Musular yerleşmesi ndeki kazılar 1999 yılında dördüncü yılını tamamlamıştır. Aksaray Müzesi Müdürü Muhsin Endoğru'nun başkanlığında, Istanbul Universiteşi Prehistgrya Anabilim Dalı tarafın
dan, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni, Istanbul Universitesi Araştırma Fonu (Proje No. 1313) Aksaray Valiliği'nin malı destekleri ile sürdürülmekte olan kazı çalışmalarına 1999 yılında, (alfabetik sırayla) Erkan Akpınar, Mete Aksan, Tarık Güçlütürk,
Pınar Karabulut, Nurcan Kayacan, Ayhan Cem Mutlu, Ayşe Orhun, Seda Tunca, Ayşe
Tunçay, Zeynep Türkay ile kısa süre için Güneş Duru ekip üyesi olarak katılmıştır. Musular yontma taş alet endüstrisi Doç. Dr. N. Balkan Atlı ile Prehistorya Anabilim Dalı
yüksek lisans öğrencilerinden N. Kayacan tarafından, Dr. D. Binder'in (CNRS) zaman
zaman katılımıyla yürütülmektedir. Musular faunası Dr. H. Buitenhuis (Gröningen); flora çalışmaları Dr. R. Cappers ve H. Woldring (Gröningen); C.~14 tarihleme çalışmaları
Gröningen Isotop Laboratuvarı; insan iskeletleri Prof. Dr. M. Ozbek ve ekibi tarafından
çalışılmaktadır. Obsidiyen kaynak analiz çalışmaları Dr. M. Ci. Cauvin (ÇNRS) tarafın
dan yürütülmektedir. Toprak ve sıvalı tabanlar ise Dr. Schröder ile Dr. U. Yalçın (Bergbau Museum- Bochurn) jarafmdan çalışılmaktadır. Çalışmalarımız ayrıca Aksaray Kültür Müdürlüğü"lstqnbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Gülağaç KaymakamIığı, Kızılkaya Ilk Oğretim Müdürlüğü gibi kurumlardan yardım ve destek görmektedir.
Katkıda bulunan tüm kurumlara, kişilere ve uzmanlara teşekkürlerimiz sonsuzdur.
Musular'daki 1999 yılı kazı çalışmaları, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleş
mesinin ortaya çıkarılması ve bu yerleşme ile hemen yakınında yer alan çağdaş Aşıkıı
Höyük yerleşmesi ile lüşkilerlninı anlaşılması amacıyla planlanmış ve sürdürülmüştür.
1999 YILI ARAZi ÇALIŞMALARI
1997 ve 1998 yıllarında, yerleşmenin denizden 1120 m. yükseklikte yer alan ve
0.00 noktası olarak kabul edilen (O-P/8-9 ) en yüksek noktasının kuzeydoğusunda yoğunlaşan kazı çalışmalarına, 1999 yılında aynı alandaki beş yeni açma ile önceki yıllar
da açılan N 11, N 12 ve N 13 açmalarında devam edilmiş, kazılar toplam 550 m21ik bir
alanda gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1, 2). Yeni açmalar P 9, M 12, M 13 ve N 14 ile O
14'tür.
P 9 Açması
0.00 noktasının hemen güneydoğusunda yer alan ve 100m 21ik bir alanı kaplayan
P 9 açması, ana kaya ile çevrelendiği saptanan yerleşmede, bozulmamış dolgu topraDr. Mihriban ÖZBAŞARAN, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 istanbulfTÜRKiYE
Muhsin ENDOGRU, Aksaray Müzesi Müdürü, 68100 AksarayfTÜRKiYE
Musular, Kızılkaya Köyü sınırları içinde kalan Aşrklı Höyük dahil dört Çanak Çömleksiz Neolilik yerleşmeden birisidir.
Bölgenin yerleşme düzeninin anlaşılması, yerleşmelerin birbirleriyle ilişkileri, bölgedeki obsidiyen yatak ları na bağlı olarak daha bu dönemde başlayan ticaret ilişkileri içinde yerleşmelerin yeri ve işlevleri Musular'da başlayan çalışmaların
ana amaçlarından birisidir (Özbaşaran 1999: 148).
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ğının

son kalan yerlerden biri olması nedeniyle seçilmiştir. Nitekim yaklaşık 0.30 m. lik
pullukla tahrip olmuş yüzey toprağıyla birlikte toplam dolgu kalınlığı 1.50 m. yi (en derin yerde) bulmaktadır. Yüzey toprağının altında ortaya çıkarılan dört tabakanın sonuncusu ana kayayla (yerel adı say) son bulmaktadır. P 9, kalın dolgu toprağına karşılık,
birbirleriyle ilişkisi bulunmayan dağınık taş grupları dışında mimarı açıdan boş, yerleş
me dışı bir alan görünümündedir (Resim: 1). Dolgu toprağında az sayıda ve dağınık olarak hayvan kemikleri ile obsidiyen alet ve artıklar saptanmıştır.
M 12 Açmesı
M 12 açması, 1997 ve 1998 yıllarında kazılan ve Çanak Çömleksiz Neolitik Evre'ye ait kırmızı tabanlı yapıların ortaya çıkarıldığı N 12 açmasının hemen kuzeyine oturtırlmuştur. Söz konusu alanın kazılmasındaki amaç, N 12 açmasındaki kırmızı taban ları kesen çukurun/çukurların niteliğini anlamak, kuzeydeki uzantılarını ortaya çıkararak
bu alanın yerleşmedeki yerini saptamaya yöneliktir.1 0.00 x 10.00 m. boyutlarındaki M
12 açmasında kuzeybatı köşede, yaklaşık 10 cm. lik yüzey toprağının hemen altında
ana kaya ile karşılaşılmış (Resim: 2), ana kayanın güneye eğimli olarak devam ettiği
saptanmıştır. Bulunan dağınık, belli bir düzen göstermeyen taş grupları, kerpiç parçaları, obsidiyen ve hayvan kemiklerinin yoğunıaştığı güneydo,ğu kesim, bu alanın çöplük
olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Bu yoğunlugun hemen kuzeyinde, anakayanın oyulması/kesilmesiyle oluşturulmuş bir kanal yer almaktadır (Resim: 3).
M 13 Açması
1998 yılının N 13 a2masının kuzeyindeki 10.00x10.00 m. boyutlarındaki M 13 açmasında da M 12'de oldugu gibi kuzeyden güneye eğimli ana kaya ile karşılaşılmış, buna karşılık, açmanın yaklaşık ortalarına rastlayan alanda kuzeybatı-güneydoğu yönünde 5 m.den fazla uzunluğa sahip bir taş duvar ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 2; Resim: 4).
Duvarın kuzeye bakan dış yüzü iri taş bloklarla muntazam şekilde örülmüş, iç yüzü ise
düzensiz olarak bırakılmıştır. Duvarın batı ucu ve orta kesimi, iki adet gömüt ile tahrip
edilmiştir. Duvar taşlarının kaldırılarak kısmen içine yerleştirilen ölülerin üstlerine gömme işlemi sonrasında bazı taşların geri konduğu saptanmıştır. Bunlardan duvarın batı
bitimindeki M. 99 SK-4 No.lu iskeletin 20-25 yaşlarında ölmüş bir kadına ait olduğu, ortadaki bireyin ise, M. 99 SK- 5, 25-30 yaşlarında bir başka kadına ait 0lduğu 2 anlaşıl
mıştır (Resim: 5). Batıdaki (SK-4), diğerine oranla daha iyi korunagelmiştir; hocker pozisyonunda, sol yanına yatar vaziyette, başı batıya bakacak şekilde gömüldüğü anlaşıl
maktadır. SK-5 ise kafatası ile kol ve bacak kemikleri dışında oldukça tahrip olmuş şe
kilde ele geçirilmiştir, pek çok kemik ise kayıptır.
M 13 açmasındaki taş duvarın doğusu, dört adet iri yassı taşın dikiemesine konmasıyla son bulmaktadır (Resim: 4). Bir aralık görünümü oluşturan bu iki çift taş dizisi,
kapı ya da geçit oluşturmak için oldukça dardır; bununla birlikte işlevini açıklamaya yönelik herhangi bir ip ucu ele geçirilememiştir. Set duvarı görünümündeki duvarın güneydoğusunda, yalnızca kuzeybatı köşesi ortaya çıkarılmış dörtgen planlı bir yapı (N yapı
sı) yer almaktadır (Çizim: 2). Yapının büyük bölümü açmanın doğu ve güneyinde bıra
kılan araba yolu altında kalmaktadır. Taş temel üzerine kerpiç duvarlı yapının son kerpiç sırası ortaya çıkarılabilmiştir, önümüzdeki yıllarda tüm planın anlaşılması yönünde
bu alanda kazılara devam edilecektir.
Açmanın güneybatı köşesinde de aynı durumla karşılaşılmış, kuzeybatı-güney
doğu yönünde uzanan 0.80 m. genişliğindeki bir taş duvarın batıya ve güneye uzantısı
yine araba yolu altında kalmıştır. Ortaya çıkarıldığı kadarıyla duvar, işçilik ve boyut açı
sından N 12 açmasının kuzeybatı köşesindeki taş duvara benzemektedir; her ikisi de
doğrudan ana kaya üzerinde yer alırlar.
M 13 açmasındaki set duvarının güneyinde iri yassı bir taş grubu (Resim: 5) ile
bunun hemen güneydoğusundakiküllü alan, buradaki yaşam faaliyetleriyle ilgili ele geçirilen bulgulardır.
2

Bu bilgileri sağlayan Prof. Dr. Metin Özbek ve ekibine (Hacettepe Üniversitesi) en içten teşekkürlerimizi sunarız.
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Açmanın kuzey yarısı tümüyle say ile kaplıdır. Yüzey toprağının 10 cm. kadar altında başlayan say, eğimle güneye iner, buna karşılık doğuda oldukça düzdür; bu doğal düzlüğün açık alanlar olarak kullanılmış olması ihtimal dahilindedir, ancak bunu kanıtlayacak herhangi bir yapı öğesine rastlanmamıştır.

N-O 14 Açma/an
1998 yılının N-O 13 açmalarının doğusundaki N 14 ve O 14 açmalarında, 5.00 x
20.00 m. lik bir alanda çalışılmıştır. O 14 açmasında, yüzey toprağının hemen altında
başlayan ana kayanın bu kez kuzey yönünde, N 14 açmasına doğru eğimle saplandığı
görülmüştür. Say üzerine düzlem elde etmek amacıyla serilen bir toprak tabakası üzerinde, taş temelli dörtgen planlı bir yapının yarısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan yapının tüm planını elde etmeye yönelik çalışmalara
2000 yılında devam edilecektir.
N 13 Açması
1998 yılında kazılmaya başlanan 10.00 x 10.00 m. boyutlarındaki N 13 açması
nın kazısına 1999 yılında da devam edilmiştir. Söz konusu alan çöp çukurları, işlik alanları ve büyük bir ocak/fırının yer aldığı açık alandır (Çizim: 2). Açmanın kuzeydoğu köşesinde, düzensiz görünümlü say taşlarıyla çevrilmiş bir alanın içine oturtulmuş büyük
bir ocak/fırın yapısı yer alır. Bu yapının kuzey duvarı ve kısmen batısı korunageimiş, doğusu ise üst sınırlarının 1998 yılında saptandığı iki çöp çukuruyla tahrip olmuştur. Çukurlar ocak/fırın kullanımdan kalktıktan sonra bu alana atılan yoğun hayvan kemiği ve
küçük ve orta boy taşlar ile obsidiyen alet ve artıklar gibi çöplük malzemesini ihtiva etmektedir
N 13 açması genelinde bulunan toplam on üç adet bız ve işlenmiş kemik/kemik
alet ve bir küçük taş boncuk, ortaya çıkarılan yapı öğeleriyle uyumlu olarak bu alanın
bir tür işlik/faaliyet alanı olduğunu göstermektedir.
N 12 Açması
ilk kez 1997 yılında açılmaya başlanan N 12 açmasındaki yapılar kırmızı boyalı
tabanıarı ile bilinmektedir (Ozbaşaran 1999: 150), (Ozbaşaran-Endoğru 1999: 634).
1999 yılında, önceki yıllarda araştırılan kuzeybatıda D ve kuzeydoğudaki L tabanıarı kaldırılarak eski evre tabanıarına ulaşılmış, D'nin altında R, L'nin altında ise S tabanıarı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Taban üstünde, mekanların çatı yapısına işaret eden direk
çukurları, içinde çaytaşlarıyla birlikte bulunmuştur. Mekanlar kuzeyde çukurlarla kesilerek tahrip olmuştur.

O 11 Açması
Önceki yıllarda kazılan O 11 açmasının güney kısmındaki alanın kazısı 1999 yı
lında tamamlanmıştır. Bu alanda ana kayanın farklı bir kullanımıyla karşılaşılmıştır: Ana
kaya, yaklaşık 4 m. uzunluğundaki bir alanda, tek bir hatta kesildikten sonra, bir bölümünün yüzü yassı taşlarla kaplanmış, üzerine aynı tür taşlar yerleştirilerek bir nevi duvar örülmüştür.
1999 yılı kazı çalışmalarının sonuçlarından bir başkası, Musular yerleşmesinde
ana kaya ile yapılaşma arasındaki ilişkinin ve geniş alanlarda ortaya çıkarılan ana kaya topografyasının anlaşılmasıdır. Ana kayanın doğal haliyle temelolarak ya da işlene
rek yapı öğesi olarak kullanılması, bugün bölgedeki diğer tarihöncesi ya da çağdaş köy
yerleşmelerinden de bilinmektedir (Ertuğ 1997) (Duru 2000). Musular'da ortaya çıkarı
lan ana kaya kullanımı gerek çeşitlilik açısından gerekse bu uygulamanın bilinen en eski örneği olması bakımından önemlidir.
Musular'daki yerleşme ana kayanın eğimli bir kısmı üzerinde yer alır. Doğrudan
ana kaya üzerindeki yapılaşmanın yanı sıra, kimi zaman tesviye amacıyla ana kaya
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üzerine bir toprak tabakası serildiği ve yapıların da bunun üzerinde yer aldığı saptanTemelolarak kullanılma işlevinin yanı sıra, kesilerek kanaloluşturulduğu ya da
kesilerek bir yüzünün yassı taşlarla desteklenerek/örülerek kullanıldığı da saptanmıştır;
kimi yerde düzgün yüzeyinin açık işlik yerleri olarak kullanılmış olma ihtimali mevcut olmakla birlikte, bu henüz kanıtlanamamaktadır.
mıştır.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Yontma Taş Alet Endüstrisi
1999 kazılarında Musular yontma taş alet endüstrisine ait toplam 8747 parça obsidiyen ele geçirilmiştir. Obsidiyenlerin % 4.8'ini aletler oluşturmaktadır.
1996-1999 yıllarında yürütülen çalışmalar, gelecek yıllarda yapılması öngörülen
ayrıntılı çalışmanın ön hazırlığı niteliğinde gerçekleştirilmektedir. Istatistiksel sonuçlara
ağırlık verilen çalışmada, teknolojik farklılıklar, hammadde kullanımı ve alet çeşitliliği
gözlemlenmeye çalışılmış; daha önceki yıllarda olduğu gibi teknolojik ve tipolojik analiz
yöntemi kullanılmıştır.
Teknojik analiz yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre, yerleşmede en az iki üretim zinciri gözlenmiştir. Bunlardan birincisi, Aşıklı Höyük benzeri üretim zinciridir (Abbes, et aL. 1999). Bu üretime ait merkezi ve yan dilgiler, tabletler ve bir adet çekirdek
ele geçirilmiştir. Diğer bir teknolojik grubu ise Kaletepe benzeri ancak Kayırlı özelliği taşıyan üretim zinciri oluşturur (Cauvin-Balkan-Atlı 1996: 257, 261-262). Bu zincire ait
merkezi ve yan dilgiler özellikle 1998 yılında kazılmaya başlanan ve 1999'da çalışma
ya devam edilen N13 açmasının alt tabakalarında saptanmıştır.
Tipolojik analiz sonuçlarına göre, yerleşmede dikkati çeken, oldukça yoğun olarak ele geçirilen ok uçlarıdır (Resim: 8). Ok uçları, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem tabakalarındaki düzeltili parçaların %18.4'ünü temsil eder. Bunu %74 oranla yonga üzeri kazıyıcılar takip etmektedir (Resim: 9). Yarı çeper, çeper ve ön kazıyıcılar olarak çeşitlilik gösteren kazıyıcılar, oldukça çeşitli boyutlardadır. 8.0 x 6.2 x 1.7 boyutlarının yanı sıra 2.6 x 2.6 x 0.6 boyutlarında olanlara da rastlanmaktadır. Kazıyıcılar kalın doğal
yüzlü, kalın doğal yüzsüz, ince doğal yüzlü, ince doğal yüzsüz olarak dört farklı yonga
üzerine yapılmıştır. Deliciler ve kalemler düzeltili parçaların yalnızca %7.6'slnl oluşturur;
dilgilerin bazıları düzeltisiz kullanım gösterir.
Çekirdekler oldukça az sayıda ve biçimdışı ya da tükenmiş durumda ele geçirilmektedir. Yerleşmede çekirdeklerin az oranda bulunması, bunların başka bir işlevde
kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.

Arkeobotani Çalişmalan
Musular bitkilerinin bugüne kadar yapılan çalışmalarda tanımlanabilmiş örnekleri arasında tarıma alınmış türler az sayıda olmakla birlikte mevcuttur; yabani bitkiler ise
şu an için cinslerine göre ayrımlanmıştır, tür düzeyindeki ayrım çalışmaları ise devam
etmektedir.
Tarıma alınan bitkiler arasında arpa (Hordeum vulgare) ve ekmeklik buğday ile
Emmer buğdayı olmak üzere iki tür buğday bulunmaktadır (Triticum aestivum ve Ttiticum diccocum). Yabani bitkilerden, nohutgiller (Cicer), mercimek (Lens culinaris, ?),
burçakgiller (Vicia) ile bazı ot türleri (Euphorbia/Heliotropium, Valerianella, Chenopodium, Malva, Polygonum, Silene, Convolvulus arvensis) , ve çitlenbik (Celtis) gibi meyve
türleri Aşıklı Höyük'te de ele geçirilmiştir (van Zeist-de Roller 1995:181). Birbirine çok
yakın bu iki yerleşmeninaynı ekolojik bölge içinde yer aldığı, dolayısıyla aynı bitkilerden
yararlanıldığı açıktır; bununla birlikte, Musular'daki ot çeşitlemesinin daha zengin olduğu görülür. Bitkilerin tür düzeyinde tanımlanmalarının sonuçlanmasıyla, besin kaynağı
olarak kullanılan bitkiler, çeşit zenginliliği sunan yabani otların hangi işlevle kullanıldık
ları, yıllık mı mevsimlik mi oldukları, dolayısıyla Musular'daki yerleşme süresi ile ilgili ip
uçları sağlayıp sağlayamayacakları araştırılacaktır. Çağdaş Kızılkaya Köyü'nde halen
toplanan ve gerek yenmek üzere gerekse yakacak, hayvan yemi vs. olarak ya da tıbbi
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amaçlarla tüketilen bitkiler ile3
Iışılacaktır.

karşılaştırma yapılarak,

soruna

açıklama

getirilmeye ça-

Tarihlendirme Çalışmalan ve Sonuç
Musular Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşme ile ilgili sonucu alınmış dört örnek,
(kalibre edilmemiş GO tarihleri ile) sırasıyla
M.96-5
GrN- 23518
GÖ 7980 ± 220
M.98-115
GrN- 24918
GÖ 8300 ± 90
M. 96-19 (k)
GrN- 24923
GÖ 8370 ± 10
M. 96-25 (k)
GrN- 24924
GÖ 8420 ± 110 tarihlerini vermiştir.

Bu sonuçların da gösterdiği üzere, Musular'da, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'de, günümüzden önce 9. binyılın sonunda yerleşildiği kesinleşmiştir. Söz konusu
tarih, Aşıklı Höyük yerleşmesinin 2. tabakasının en üst evreleriyle çağdaştır (Esin 1998:
103).
Önümüzdeki yıllarda sürdürülmesi planlanan çalışmalar, Musular yerleşmesinin
niteliğini, Aşıkh Höyük ile olan ilişkisini, bu ilişki çerçevesinde bölgedeki yerleşme düzenini ve dolayısıyla Orta Anadolu bölgesinin neolitikleşme sürecini bir bütün olarak anlamamızı sağlamayı amaçlamaktadır.
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Resim 1: P 9 açması; 1. ve 2.
tabakada bulunan
taş grupları, alt soldakı dördüncü kademe, ana kaya

Resim 2:

Kuzeybatıdan M
eğimli

12 açması;
ana kaya

açması, ana
kayanın kesilmesiyle oluşturul
muş kanal

Resim 3: M 12
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Resim 4: M 13 açması,
ran yassı taş

Resim 5: M 13

doğudan;

set

açması, duvarın batı

duvarı, duvarın doğu

ucundaki SK·4 iskeleti
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bitimindeki iki çift dik du-

Resim 6: N-O 14 açmaları, ana kaya ve
dörtgen planlı taş yapı

Resim 7: N 12

açması,

D ve L

tabanlarının altındaki
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R ve S
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KıRKLARELi HÖVÜGÜ 1999 YILI ÇALIŞMALARI
Mehmet ÖZDOGAN*
Necmi KARUL
AhmetAYHAN

ÖZET
1993 yılında Trakya Projesi kapsamında başlamış olduğumuz Kırklareli kazıları
na, 1999 yılında 1 ay süre ile devam edilmiştir. Kırklareli il merkezinin hemen güneyinde bulunan tarihöncesi yerleşim yerlerinden bu yıl yalnızca Aşağı Pınar mevkiinde çalışılmış, Kanlıgeçit mevkiinde ise yerleşmenin güneydoğu sınırını saptamak için bir sondaj açılmıştır. Aşağı Pınar kazıları 1997 yılında, höyüğün kuzeydoğu kesiminde başlan
mış olan açmalarda Kalkolitik Döneme tarihlenen 3. ve 4. yapı katları içinde sürdürülmüş, çok sınırlı bir alanda da 5. yapı katı içine girilmiştir. Bu yıl Neolitik çağ ile ilgili yeni bir çalışma yapılmamış, ancak önceki yıl açılan Neolitik çağ yapısının uzantısı doğ
rultusunda yeni birkaç açma açılmıştır.
1999 yılının en önemli sonuçlarından biri, önceki yıllarda tek bir yapı katı ile tanı
dığımız 3. ve 4. kültür katlarının içinde en az üçer yapı katının bulunduğunun ortaya çık
mış olmasıdır. Anlaşıldığı kadarı ile önceki yıllarda 3. ve 4. tabakalarını geniş olarak açmış olduğumuz höyüğün batı kesiminde, yerleşmenin tümünü etkileyen büyük yangın
lardan sonra alan, alttaki dolguların bir kısmını da ortadan kaldıracak şekilde tesviye
edilmiş, bu kültür katlarına ait ara tabakalar ancak arazi eğiminin çukurlaştığı belirli kesimlerde korunabilmiştir. Bilindiği gibi, buluntu topluluğunda görülen süreklilik, Aşağı Pı
nar'daki yerleşimin 2-5. tabakalar arasında herhangi bir kesintiye uğramadan yaklaşık
bin yıl gibi uzun bir süre devam ettiğini göstermişti; ancak bu sürece ait yapı katlarının
sınırlı olması da açıklanması güç bir durum ortaya çıkarmıştı. 1999 yılında kültür katlarının içindeki ve arasındaki yapı katlarının varlığının saptanması bu sorunu geniş ölçüde çözümlemiştir.
1999 yılı çalışmaları ile ortaya çıkan ikinci önemli sonuç, Kalkolitik ve Neolitik Dönem arasındaki boşluğu dolduracak buluntulara rastlanmış olmasıdır.
Yerleşimin kuzeydoğu kesiminde her iki dönem dolgularının ya da olasılıkla bu
dönemlere ait höyük yamaçlarının kesişme yeri saptanmış ve burada, Aşağı Pınar'da
daha önceki yıllarda görmediğimiz bazı çanak çömlek türlerine rastlanmıştır. Ancak
bunlar halen tabakalanmış olarak değil, karışık dolgular içinden gelmektedir.
1999 yılının en ilginç buluntu topluluğu 3. yapı katı içinde saptanmış olan boncuk
işliğidir. Yerleşimin kuzey kesiminde önceki yıllarda da 4. yapı katı içinde çeşitli işlik yerleri ile çok sayıda malahit ve spondylus boncuk bulunmuştu. Bu arada 1998 yılında bine yakın boncuktan oluşan gerdanlığın hemen güneyinde bu yıl, yaklaşık 3x5 m. boyutlarında spondylus ve malahit boncuk işliği olarak kullanıldığı anlaşılan bir yapı saptanmıştır. Şiddetli bir yangın ile tahrip olan bu yapı da çok sayıda işlenmemiş, yarı işlenProf.Dr. Mehmet ÖZDOGAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 istanbulfTÜRKiYE
Necmi KARUL, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 istanbulfTÜRKiYE
Ahmet AYHAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 istanbulfTÜRKiYE
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miş, işlenirken bozulmuş malahit ve spondylus ile birlikte boncuk işçiliğinde kullanıldı
ğı anlaşılan aletler bulunmuştur. Yaklaşık 50 cm. kadar kalınlıkta dolgusu olan ve karmaşık bir iç düzenlemesi olan yapının bu yıı ancak bir bölümü açılabiimiştir; yapının güneyinde de, olasılıkla bu yapı ile bağlantılı üç fırın ortaya çıkmıştır.

Uzun yıllardır üzerinde çalışmakta olduğumuz Aşağı Pınar açık hava müzesi düzenlemesinin kesin projesi 1999 yılında tamamlanmış ve ilk uygulama denemesi olarak, Ahmetler Köyü'nde terkedilmiş durumdaki iki dal örgü yapı sökülerek Kırklareli'ne
taşınmış ve Aşağı Pınar mevkiinde hazırlanmış olan yere başarı ile kurulmuştur.

KAZı EKiBi VE ÖN BiLGiLER
Önceki yıllarda olduğu gibi çalışmalarımız istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı adına, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Istanbul Universitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu ile Alman Arkeoloji Enstitüleri'nin
desteği ile sürdürülmüştür. Bu yıl Arkeoloji ve Sanat Dergisi'nin, koruma çatıları ile açık
hava müzesi ön çalışmalarına yaptığı katkı için Sayın Nezih Başgelen'e özellikle teşek
kür borçluyuz.
Kazı ekibi Prof. Dr.Mehmet Özdoğan'ın yönetiminde, alan sorumluları Arkeolog
Necmi Karul ve Arş.Gör. Ahmet Ayhan, çakmaktaşı uzmanı Dr.lvan Gatsov (Sofya), Arkeozoolog Dr.Norbert Benecke (Berlin) ile Mich.ael Hochmuth (Berlin), Restoratör-Mimar Zeynep Çres (Istanbul), çizimci ılknur Arı (Istanbul) restoratörler Ahmet Demirtaş
(Istanbul) ile Ozlem Diri, atölye sorumluları Ayşegül Palak Ayhan, Ozlem Aydın, Demet
Tanın, Betül Açıktepe, açma yöneticileri Arkeolog Senem Oztürk, Eylem Ozdoğan, Aysun Akdağ, Yasemin Alamaz, Şenay Seba, Andreas Northe (Halle) ve Peter Barta (Bratislava) ile arkeoloji öğrencileri Vildan Gürdil ve Berkay Dinçer'den oluşmuş, Monika
Ambron (Berlin), ile Dr.Svend Hansen (Boehum) malzeme üzerinde çalışmalarını surdürmüştür. Kültür Bakanlığı adına bu yıl aramıza katılan Erman Bediz, dostluğu ve meslektaşça yaklaşımı ile bize güç vermiştir. En az ekip üyelerimiz kadar her işimize koşan
Kırklareli'nden şöförümuz Sayın Casim Karabaş'ın özverili çabaları olmasaydı, herhalde 1999 kazı mevsiminde birçok işimiz eksik kalırdı.
Önceki yılolduğu 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 yürümesini sağlamak için, görevlerinin gereğinin çok ötesinde bir içtenlikle bize yardımcı olmuşlardır. Yakın ilgisini esirgemeyen Kırklareli Valisi Sayın Kemal Onal'a çok şey borçluyuz.
Kırklareli Müze Müdürü Zülküf Yılmaz'a yardımları ve meslektaşça yaklaşımı için
teşekkür borçluyuz. Kampımızın bulunduğu Ahmetçe Köyü Muhtarlığı'na da, gerek çaIışmalarımızı, gerek kamp yaşamımızı kolaylaştıran katkıları için çok şey borçluyuz. Bu
yıl kazımızı ziyaret ederek, bilgi ve deneyimlerinden yararlanma olanağı veren çok sayıdaki meslektaşımıza da, gösterdikleri ilgi ve dostluk için teşekkür etmek isteriz.

1999 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE KAZı STRATEJiSi
GAP bölgesindeki Kargamış Barajı göl alanı kurtarma çalışmaları nedeni ile 1999
yılı Kırklareli kazılarının çok sınırlı tutulması önceden kararlaştırılmıştı. Bu nedenle,
1- Kanlı Geçit Mevkii
1998 yılında koruma amaçlı olarak örtülmüş olan akropol kesiminde, bu koruyucu örtüyü bozmamak için bu yıl herhangi bir çalışma yapılmaması, buna karşılık aşağı
şehrin sınırlarını saptamak için çevre tarlalarda bazı sondajlar ile yetinilmesi kararlaş
tırılmıştır.
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2-

Aşağı Pınar

Mevkii

Çalışmanın höyüğün kuzeydoğu kesiminde, Neolitik tabakalara inmek için önceki yıllarda açılmasına başlanmış alan ile sınırlı tutulmasına, zorunlu olmadıkça yeni açma açılmamasına karar verilmiştir. Bu yıl sınırlı bir çalışma yapılacağı için, önceki yıl koruma çatısı içine alınmış olan Neolitik yapıya da dokunulmaması kararlaştırılmıştır.

3- Açık Hava Müzesi Uygulaması
Önceki yıllarda geliştirmeye başladığımız açık hava müzesi projesinin geliştirile
rek bitirilmesi, deneysel nitelikte bazı uygulamaların da yapılması önqörülmüştür.
4- Yayın Hazırlığı
1999 yııı ile 7. yılına giren Aşağı Pınar kazıları ile ilgili olarak ara raporlar için çalışmaların hızlandırılmasına, bu arada özellikle sonuç aşamasına gelen Kalkolitik Çağ
çanak çömleği ve yapı kalıntıları ile ilgili ciltlerin basıma verilir duruma gelmesine karar
verilmiştir.

1999 YILI KAZı ÇALIŞMALARI
1- Kanlı Geçit Mevkii
Yukarıda da değinildiği gibi Kanlı Geçit mevkii 1999 yılı çalışmaları aşağı şehir ile
ilgili sondajlar ile sınırlı tutulmuştu. Ancak, Aşağı Pınar'daki işlerin sandığımızdan çok
daha yoğun olması ve özellikle çalışmayı düşündüğümüz tarladaki ekinin bu yıl geç
kalkması gibi etkenlere bağlı olarak 1999 yılında yalnızca yerleşimin en güneybatı kesimini oluşturan tek bir tarlada çalışılmıştır. Bu tarlada, 1994 yılında bulduğumuz Son
Kalkolitik Çağ kalıntısının yaklaşık 30 m. güneyinde 15x2 m.lik bir sondaj açrlrmştır.
Sondajda yüzey toprağının altında, hiç bir mimarı iz vermeyen ve taşınmış izlenimi veren sığ bir dolgu ile bunun hemen altında kumlu ana toprağa rastlanmıştır. Bunun üzerine kazı alanı birer metrelik üç küçük sondaja dönüştürülmüş, yüzeyin 40 cm. kadar altında su çıkması üzerine bu kesimdeki çalışmaya son verilmiştir. Ilk Tunç Çağı yerleşi
minin sınırlarını saptamak amacı ile açılan bu sondajın yerleşme sınırının hemen bitimine geldiği görülmüş, bu şekilde aşağı şehir yerleşiminin güneybatı sınırının topografik
konumu anlaşılmıştır. Sondajın bir diğer ilginç sonucu da, yüzeyin hemen altında su oluşumlu kum katmanlarına rastlanmış olmasıdır ki, bu da yerleşmenin Haydardere'nin bir
kıvrımının içine yerleştiği şeklindeki görüşleri destekler niteliktedir.
2- Aşağı Pınar
1999 yıh Aşağı Pınar mevkiinde toplam olarak 11 açma biriminde 650 metrekarelik bir alanda çalışılmıştır. Neolitik yapının çevresinde yoğunlaşan bu açmalardan 8/RS, 9/N-S ve 10 R önceki yıllarda 3. kültür katı içine kadar ve 10 P plankarelerinde de,
Neolitik yapının uzantılarını tam olarak görebilmek için yeni açmalara başlanmıştır. Bu
yıl elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:
a) Demir Çağı ve 2. Yapı Katı: Bu yıl yeni açılan alanlarda, yüzey toprağının hemen altında çok sayıda Demir Çağı çukuru saptanarak temizlenmiş, bunların içinde
amphora parçalarına rastlanmıştır. Tüm alanda Kalkolitik Çağa ait 2. yapı katı, çukurların arasında çok bozuk durumdaki taban ve ocak parçaları ile temsil edilmiştir.
b) 3. Yapı Katı: Bu yıl açılan alanlarda alanın hemen her yerinde 3. yapı katının
yanık dolgusuna rastlanmıştır; önceki yıl 3. yapı katına iniimiş olan eski açmalarda ise
bu tabakanın alt evreleri saptanmıştır. Bu tabaka içinde saptanan en ilginç yapı 9-10 P
açmasında bulunan işliktir. 1998 yılında 9 P açmasında 3. tabakanın üst dolgusuna inilmiş, yoğun bir kerpiç yanığı ile karşılaşılmış ve çok sayıda yarı işlenmiş malahit ve
spondylus parçalarına rastlanrruştı. Yanık moloz yığınının hemen kuzeyindeki açık alan85

da da çok sayıda malahit ve spondylus boncuktan oluşan bir gerdanlık bulunmuştu. Bu
bu ilginç yanık yapıyı tüm olarak görebilmek için kazı alanı 10 P açmasını içine alacak şekilde genişletilmiştir. 10 P açmasında, yanık yapının güney sınırı belirlenmiş, bunun 2 m. kadar gerisinde, yüksekçe bir set üzerinde, en az üç yenileme tabanı olan üç
yuvarlak fırın bulunmuştur. Yaklaşık olarak 4x4 m. boyutlarında dörtgen planlı tek bir
odası olan yapının, bu tabakadaki diğer yapılar gibi, iğmeli yapım sistemi ile yapıldığı
anlaşılmaktadır. Yapı şiddetli bir yangın ile tahrip olmuş, dal örgü duvarların içine doldurulmuş olan kerpiç topanları içeriye çökmüştür. Yanık molozun içinde değişik düzlemlerde çökmüş taban parçalarının bulunması, tabanın yerden oldukça fazla yükseltilmiş
olduğunu göstermektedir.
Yapının yanık kerpiç molozlarından oluşan dolgusu içinde işlenrnemiş ya da yarı işlenmiş durumda çok sayıda malahit ve spondylus bulunmuştur. Ilginç olan bunlarla
birlikte ve karışık olarak çok sayıda öğütme taşı parçasına da rastlanmış olmasıdır. Henüz parçaların analizi yapılmadığından bu taşların malahit işçiliğinde kullanılıp kullanıl
madığı bilinmemektedir. Bir başka ilgi çekici nokta da yapının güneyinde, iyi düzenlenmiş bir açık avluda bulunan fırınlardır. Aşağı Pınar malahitleri üzerinde önceki yıllarda
yapılan çalışmalar, malahitin dövülerek soğuk biçimlendirildiğini göstermişti. Malahit
boncuk işliği olduğundan kuşkumuz olmayan bu yapı ile ilişkili olarak bulunan bu fırın
ların ışığında, malahit endüstrisinin yeniden ele alınarak incelenmesi, kanımızca Güneydoğu Avrupa madenciliğinin ilk başlangıç aşamaları ile ilgili ilginç sonuçlar verecektir. Bu yıl yanık moloz ancak kısmen temizlenmiş, ancak yapının iç düzeninin sandığı
mızdan daha karmaşık olduğunun anlaşılması üzerine son temizliği önümüzdeki yıla bı
yıl

rakılmıştır.

Önceki yıllarda başlayan açmalardan doğuda bulunan 8-10/R-S açmalarında ön-

yıl 3. tabakaya ait iki yangın geçirmiş yapı saptanmıştı. Bu yıl yapılar yeniden temizlenmiş ve bunların en az üçer yenileme evresi olduğu görülmüştür. Bu sonuç Aşa
ğı Pınar kronolojisi açısından büyük bir önem taşımaktadır; önceki yıllarda malzeme
üzerinde yapmış olduğumuz değerlendirmeler yerleşmede 4. ile 3. tabakalar arasında
süreklilik olduğunu göstermiş, ancak açılan alanlarda bu sürekliliği gösteren yapı izleri
bulunamamıştı. Bu bakımdan 3. tabaka içinde bu yıl saptanan yenileme tabanıarı bu
boşluğu dolduracak niteliktedir.

ceki

10 S açmasında bir kısmı önceki yıl açılmış olan yapı ve çevresinde çalışılmış, 3.
tabakaya ait olan bu yapı ile birlikte çevresindeki taban ve ocakların, en az üçer kez yenilendiği görülmüştür. Ancak gene de yapının işlevi tam olarak belirlenememiştir. Yapı
nın duvarlarının çok ince ve kerpiç toprağı ile sıvanmış kamış çit şeklinde olması, bunun bir ambar olduğuna işaret etmekteyse de, boyutları bunun başka bir amaç için kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.

10 S açmasındaki ile hemen hemen aynı nitelikte bir başka yapıya, alanın güneybatı kesiminde, 9-10 R açmasında rastlanmıştır. Bu yapının içinde de gene çok sayıda
düşük durumda, kamış çit izli yanmış kerpiç topanlarına rastlanmış, işlevini belli edecek
başkaca bir buluntu ortaya çıkmamıştır.
10 R ile 10 S açmalarındaki iki yapının arasında yaklaşık 20 x 10 m. boyutların
da olan ve özelolarak hazırlanmış bir açık alan saptanmıştır. Bu açık alanın içinde çeşitli kil, kalker ve sarımsı topraklardan oluşan dolgular görülmüş, bu dolguların da sık
sık yenilendiği anlaşılmıştır. Tüm alan içindeki buluntuların azlığı, bu alanın kerpiç toprağı ya da sıva hazırlamak gibi özel bir amacı olduğunu düşündürmektedir. Kaz! ilerledikçe bu açık alanın ortaya doğru belirgin bir şekilde çukurlaştığı görülmüştür. Ilk baş
larda bir hendek olarak değerlendirdiğimif:' bu çukurluğun içinde Aşağı Pınar'da daha
önceleri hiç rastlamadığımız Son Neolitik-lIk Kalkolitik geçiş dönemi çanak çömleği bulunmuştur; bu nedenle hendek olarak yorumladığımız bu çukurluğun Neolitik höyük ile
Kalkolitik höyük arasındaki sınırı, ya da her iki höyüğün de yamacının kesişme yerine
ait olabileceğini düşünmekteyiz.
3. yapı katı ile ilgili olarak 8 ve 9 M açmalarında da yanık yapı molozlarına rastlanmıştır. Bu molozun temizlenmesi ile, bunların da belirgin duvarları olmayan lekeler
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şeklinde olduğu ve içlerinde yer yer bozuk durumda taban izleri bulunduğu görülmüş
tür. üzellikle 8 M açmasındaki yapının, 1996-97 yıllarında 7M-9L açmalarında ortaya Çı
kan yanık yapılar ile ilgili olduğu da belli olmuştur. Bu şekilde 3. yapı katının yerleşme
düzeni, oldukça geniş bir alanda belirlenmiş olmaktadır.
9 N açmasında 5. tabaka yapı katına iniimiş ve burada yangın geçirmediği için
yalnızca sıva izleri ile belirlenen yapının, dörtgen planlı iki küçük odadan oluşan küçük
bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Güneyadasının içinde dairesel bir ocağı bulunan yapının
bir kısmı kazı alanının dışında kalmıştır. Çok sığ bir dolgusu olan yapının içinde dağınık
durumda, çok sayıda düşük sıva parçasına da rastlanmıştır.
Aynı açmada, söz konusu olan yapının yaklaşık olarak 1.5 m. batısında, aynı yapi katına ait ikinci bir yapının daha olduğu görülmüştür; ancak bu yapının çok büyük bir
kısmı kazı alanı dışında kalmakta, yalnızca arka odanın bir bölümü ile fırının yarısı bu
açma sınırları içine girmektedir.

KAZ/EViNDE YAP/LAN ÇALIŞMALAR
1999 döneminde Ahmetçe Köyü'ndeki kazıevinde, malzemenin yıkanma, yazıI
ma ve analizlerinin yanı sıra, onarım, sertleştirme, temizlik gibi atölye işlerine devam
edilmiş, bunun yanı sıra fişleme ve arşivleme de yapılmıştır. Mimarı, çakmaktaşı, kil figürin, öğütme taşları, hayvan kemiği grupları üzerindeki, son yayına dönük çalışma da,
kısmen kazıevinde, kısmen de Kırklareli Müzesi'nde devam etmiştir. Çakmaktaşları, figürinler ile hayvan kemiklerinin büyük bir bölümü üzerindeki çalışmalar sona ermiş, mimarı ile ilgili değerlendirme çalışmaları ise bitirilmiştir. Buna karşılık, diğer buluntu türleri üzerindeki çalışma ileriki yıllara bırakılmıştır. Çakmaktaşları üzerinde yapılan değer
lendirme özellikle 3. ve 4. yapı katlarında, bu döneme ait diğer yerleşmelerde pek rastlanmayan mikrolitik bir endüstrinin olduğunu ortaya koymuştur. Kil insan figürinlerinin
ise bilinçli olarak, baş, gövde ve ayak olarak kırıldığı ve bunların yerleşme içindeki dağılımının da buna göre olduğu anlaşılmaktadır.
KORUMA VE AÇ/K HAVA MÜZESi iLE ıuuu ÇALIŞMALAR
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, ileride oluşturulması düşünülen açık hava
müzesinde sergilenmesi öngörülen yapıların, çatısı olan ahşap bir koruma yapısının içine alınarak korunmaları saötanrmştrr. Geçici olan bu yapıların içlerindeki kalıntıları tam
olarak koruduğu görülmüştür. Ust örtü yapılmadan yalnızca ahşap konstrüksiyon ile koruma altına alınan Kanlı Geçit mevkiinde bozulan bazı yerlerin yenilenmesi gerekmiş
tir.
Bu yıl açık hava müzesi ile ilgili projelendirme çalışmaları tamamlanmış, uygulama projesi için daha ayrıntılı bir çalışma başlatılmıştır. Istranca dağlık bölgesi içindeki
Ahmetler Köyü'nde terkedilmiş iki dal örgü yapı satın alınarak, sökülüp Aşağı Pınar'a taşınmış ve başarı ile yeniden kurulmuştur. Yaklaşık olarak 80 yaşında olan bu yapıların
çok az bir zarar ile yeniden kurulabilmiş olması, düşündüğümüz açık hava müzesi projesinin uygulanabilirliği ile ilgili umutlarımızı artırmıştır.
KAZ/EViNDEKi ÇALIŞMALAR VE YAY/N HAZIRLlGI
Ahmetçe Köyü'ndeki k,azıevi ile ilgili düzenleme çalışmaları bu yıl da devam etmiş, depo alanı yeniden düzenlenmiştir. Kırklareli kazıları ile ilgili çıkacak yayın dizisinin
ilk cildini oluşturacak olan Kalkolitik Çağ çanakçömleği üzerinde Dr.H.Parzinger'in çalışmaları tamamlanmıştır; ayrıca N.Karul'un Kalkolitik Çağ rnimarlsi, Dr.B.Hansen'in figürinler üzerinde yaptığı çalışma da sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Z.Eres'in de açık
hava müzesi düzenleme projesi ile Istranca sivil mimarisi ile ilgili çalışması tamamlanmıştır. Diğer buluntu türleri üzerindeki çalışmalar halen sürmektedir.
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PROJE iLE ııatu YAYıNLAR
Araştırma Fonunuz tarafından da desteklenmekte olan Kırklareli araştırmalarımız
ile ilgili yayınlar, önceki yıllara ait raporlarımız ile Fon Sekreterliği'nize bildirilmişti. Projemizin son yıllarını içeren birçok yayın halen basım aşamasındadır ve yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi ayrı bir seri olarak da basımı için gerekli anlaşma sağlanmıştır.
Aşağıda,
nulmaktadır:

projemiz ile ilgili olarak 1999

yılında basılmış

olan

yayınların

listesi su-

ÖZDOGAN, M. 1999
"Anadolu'dan Avrupa'ya Açılan Kapı: Trakya. Gerçekleşen Çalışmalar ve Beklentiler", Arkeoloji ve Sanat 90, s.2-28.
PARZINGER,H., M.ÖZDOGAN, N.KARUL 1999
"Ander Schwelle vom Orientzum Oksident", Antike Welt 30.4, s.325-336.
ÖZDOGAN,M., H. PARSINGER, N.KARUL
"Kırklareli Höyüğü 1997 Yılı Kazısı ". xx. Kazı Sonuçlan Toplantısı I, s.139-164.
ÖZDOGAN, M. 1999
"Northwestern Turkey: Neolithic Cultures in Between the Balkans and
Anatolia. M.Ozdoğan (ed.) Neolithic in Turkey, Arkeoloji ve Sanat yay.
s.203-224.
ÖZDOGAN M. 1999
"Concluding Remarks" M.Özdoğan (ed.) Neolithic in Turkey, Arkeoloji ve Sanat
yay. s.225-236.
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1999 YILIMERSiN / YUMUKTEPE KAZıLARı
Veli SEviN*

Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Prof. Dr. Veli
başkanlığında yapılan kazı çalışmaları 14.8.1999 - 02.9.1999 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.

Kültür

Sevin

Yumuktepe Höyüğü'nde 1999 yılı çalışmaları iki sektörde yürütülmüştür: Batı yamaçtaki Prehistorik açmalar ve güney yamaç açması.
Kazı çalışmalarına bilim kurulu üyesi olarak Roma La Sapienza Üniversitesi'nden Dr. IsabellaÇaneva, Marmara Universitesi'nden Yard. Doç. Dr-, Kemalettin Köroğ
lu, Mimar Sinan Universitesi'nden Yard. Doç. Dr. Gülgün Köroğlu. ltalya'dan Topograf
Mimar Ivan Davide Pellandra, Restoratör Anna Maria Graz;jani, Istanbul Universitesi'nden yQ.ksek lisansiyer Güner Coşkunsu, Istanbul Teknik Universitesi'nden Mimar Ayşegül Ozmen ile 6 lisans öğrencisi katılmış, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü temSilciliğini ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi araştırmacısı Filiz Akman
yapmıştır.

Kazıçalışmalar.ını maddi yönden, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müdürlüğü, Istanbul Universitesi Araştırma Fonu, Roma La Sapienza
Erol Makzume desteklemişlerdir.

Müzeler Genel
Universitesi ve

Prehistorik Açmalar
Dr.lsabella Caneva başkanlığında yürütülen çalışmalar bu yıl EBA, GF, GF 8,
GFN 1-5 ve H 1 açmalarında yaklaşık 450 metrekarelik bir alanda yürütülmüştür.
Bunlardan geçen yıllarda açılmış olan EBA açmalarında ortaya çıkarılmış bulunan Garstang'ın 26. tabakasının ayrıntıları üzerinde çalışılmıştır. Burada tam planı ortaya çıkmıştaş temelli evin güney bölümünde ise daha erken yapı katına ulaşılmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla güneybölümdeki 26. tabaka mimarisi önceki kazılar sırasında kaldı
rılmıştır. Ancak ilginç bir biçimde Garstang tarafından 26. tabaka mirnarisi olarak yayın
lanan yan yana diziimiş kare veya dikdörtgen biçimli magazinlerin 27. tabakada da
varlığı belirlenmiştir. Magazinlerin boyutları 1.2üx2. 50 m., duvar kalınlıkları ise 0.65 m.
kalınlığındadır. Bu yapılarda taş temel üzerinde yükselen çamur duvarların olduğuna
ilişkin bulgular elde edilmiştir. Varlığı belirlenen 3 magazinden güneydeki yangın geçirmiştir.

Yangın geçirmiş

magazinin içinde taban üzerinde (alan 25) çatı örtüsüne ait
duvar sıvasına ait izler, kül kalıntıları,
küçük yassı taş bir balta, pişmiş topraktan minyatür bir tabak ve kemik bir mühür ele
geçirilmiştir. Uzerinde çizgilerden oluşturulmuş Z biçiminde bir ana motif ve bunun
çevresi ve içi birbirineparalel ve dik çizgilerle bezenmiştir. Çok iyi açkılanmış olan
mührün arkası ise düğme deliklidir.
GFN açmalarında geçen yıl saptanan Kalkolitik Döneme ilişkin (16. tabaka)
teraslı alangenişletilmiştir. Burada evleri bir yönden sınırlayan terasların arasında çakıl
döşeli bir yolun varlığı belirlenmiştir. Höyüğün batı eteğinden doğuya doğru kıvrımlar
olduğu düşünülen kömürleşmiş ahşap parçaları,

ProfDr. Veli SEViN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 34459 istanbuırrÜRKiYE
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yaparak yükselen bu yol yaklaşık 1.20 - 1.50 m. genişliğindedir. Bu alanda yol ile ilişkili
olabilecek büyük bir çömlek ele geçirildi. Yol kenarında ayrıca bu yol ile çağdaş bir ev
ortaya çıkarıldı. Kare planlı evin kerpiçten yapıldığı anlaşılan duvarları taş temellidir. Mekanın ortasında bir tandır tabanı in situ durumda açrlrrnştır, Burada ele geçirilen buluntular arasında tüm bir çömlek ve iki adet kemik alet (biri bız, biri spatu/a) sayılabilir.
Çalışma alanının doğusunda yer alan GF 8 açmasında geçen yıl bir bölümü açı
lan 24. tabakaya Halaf Döneminin başlangıcına ilişkin sur duvarının detayları araştırıldı.
Doğu bölümünü biraz daha inceleyebilmek amacıyla açılan GF 8 açmasında, 2.5 m.
kalınlığındaki surun yenileme evreleri ve duvarın daha da kalınlaştırıldığına ilişkin bulgular elde edildi. Bu kadar kalın bir duvarın varlığı dönemi için oldukça ilginçtir.

Güney Yamaç Açması
Güney yamaç açması 5 m. genişliğinde, kuzey-güney doğruıtusunda ise 1999 yılı
çalışmaları ile birlikte yaklaşık 15 m. uzunluğundadır. Bu alanda çalışmalar esas olarak
1997 yılında başlamıştır. En üstte höyükteki Bizans Dönemi yerleşmelerini çevrelediği
anlaşılan bir sur kalıntısı saptanmıştır. Bunun hemen altında zirve açmalarından da tanınan Demir Çağına ilişkin bir yapı katı ortaya çıkarılmıştır. 1998 yılında Demir Çağ tabakasının altında Geç Tunç Çağına ilişkin, ana toprağa çakılan hatıllar yardımıyla oluş
turulduğu gözlenen bir rnimarlye ait izler ortaya çıkarılmıştır. Höyüğün güney yamacında bu tabakanın altında oldukça kalın bir dolgu toprağı kazılmıştır (yaklaşık 1.50 m.).
Güney yamaç açmasında 1998 yılı çalışmalarında oldukça büyük bir yangın geçirmiş
duvarlara ait olduğu anlaşılan kerpiç molozuna ulaşılmış ve çalışmalar bu noktada yoğunlaştırılmıştır.

1999 yılı çalışmaları bırakılan bu noktadan, hem kerpiç molozunun nasıl bir mimariye ilişkin olduğunu hem de stratigrafisini saptamaya yönelik olarak geliştirilmiştir.
Derinleşme çalışmaları sonucunda, açmanın doğusunda kuzeydoğu-güneybatı yönlü
kerpiç bir duvar ile bu duvarın kuzeydoğu uçtan batıya dönüşü; açmanın batısında ise
bir silo ortaya çıkarılmıştır. Bu sözünü ettiğimiz mimarınin güneyinde sürdürülen kazı
çalışmalarında da daha erken tabakalara ulaşılmıştır.
Yangın geçirmiş kerpiç duvar üzerinde yürütülen çalışmalar duvarın bu alanda
sağlam olarak günümüze ulaşmadığını ortaya koymuştur. Muhtemelen yangın geçirdikten sonra yeni duvar temelleri oluşturmak için tümüyle kazılmıştır. Ancak yangının toprakta bıraktığı kırmızı izlerden kalınlığının 1.40 m. kadar olduğu anlaşılmıştır. Kuzey-güney yönünde yayıldığı alan ise 6.50 m.dir. Bu duvar kalıntısı içersinde bütünüyle ulalanmış kerpiç kırıkları yanında birkaç parça da olsa sağlam kalanlar ele geçirilmiştir. Ancak
bunlar da in situ değildir. Sağlam kerpiçlerin boyutları anaç olanlar; 42x35x13 cm., kuzu
olanlar; 30x20x13 cm.dir. Bu duvarın molozu içerisinde ele geçirilen çanak çömlek
parçaları üstteki Geç Tunç Çağı formlarına benzemektedir.
Yangın geçirmiş duvarı tahrip eden ve onun yıkıntıları üzerine yapıldığı anlaşılan
kuzeydoğu-güneybatı yönlü duvar ise yangın geçirmemiştir. Dere taşlarından oluşturul
muş temel üzerinde yükselen bu duvarın uzunluğu 2.95 m., kalınlığı ise 60 cm.dir. Günümüze ulaşan mevcut yüksekliği 75 cm.dir. Kuzeydoğu köşeden batıya dönen bölümü
ise çok tahrip görmüştür. Açmanın doğusundaki silo da kerpiç molozun içine kazılmıştır.
Taban çapı 1.55 m. olan silo yükseldikçe genişlemekte ve 1.70 m. genişliğe ulaşılmak
tadır. Taban, üzerindeki kalıntısından anlaşıldığına göre kalın bir çamurla sıvanmıştır. Silonun üst bölümünde Ortaçağ, orta kesiminde Orta Tunç Çağına ilişkin malzeme ele
geçirilmiştir. Olasılıkla bu silo da hemen doğusundaki yangın geçirmemiş kerpiç duvarla çağdaştır.
Açmanın güney ucundaki derinlik çalışmalarında henüz fikir verecek türde bir
mimarı ortaya çıkmamış olmasına karşın, ele geçirilen çanak-çömlek parçalarının Orta
Tunç Çağına ait olduğu anlaşılmaktadır.
Yumuktepe Höyüğü 1999 yılında taş temelli, kafes telli bir duvar ile çevrilmiştir.
Ayrıca 1998 yılında çalışmalarına başlanan höyüğün doğu yamacındaki depo binası
restorasyon u büyük oranda tamamlanmıştır. Ancak bunların korunması için gerekli ören
yeri bekçisi ise ne yazık ki yoktur.
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BADEMAGACI KAZıLARı 1999
Refik DURU*

Bademağacı Höyüğü kazılarının 7. dönem çalışmalarına, 25 Temmuz/15 Eylül
1999 tarihleri arasında devam edilmiştirt. Bu süre içinde höyüğün kuzey yarısındaki A
açmasının pek çok yerinde derinleşilip, daha eski dönemlerde kazılan yapıların ayrıntı
ları araştırılırken, açmaya güney kenarda 300 m2 ve kuzey kenarda 100 m 21ik alanlar
katıldı (Çizim:1). Höyüğün ortalarındaki en yüksek kesimde 250 m2 genişlikte bir alanda da (C açması) kazılara başlandı.
1999'da Erken Neolitik çağın (ENÇ) en erken yerleşmelerinin araştırıldığı 8x10
m.lik derinlik açmasında, 25 cm. kadar inildi. Höyükte inilen en derin nokta, höyüğün
tepesindeki nirengiye göre -8.05 m.dir.
Tabaka/aşma: ENÇ'nin izlendiği derinlik açmasında inilen en erken yerleşmeye,
ENÇ 7 yapı katı adı verildi. Bu kazı mevsiminde de ana toprağa varılamadı. Ancak bu
çukurda höyük çevresindeki tarlalar düzeyine iniimiştir ve ana toprağa çok yaklaşıldığı
anlaşılmaktadır.

larda

Çok geniş bir alanda izlenen ilk Tunç Çağı (iTÇ) yerleşmelerinin, daha önceki yıl
halinde saptanmış olan tabakalaşma durumunda, herhangi bir

beş ayrı yapı katı

değişiklik olmamıştır.

C açmasındaki taş yığınının altında yürütülen çalışmalar sırasında bir kilisenin temelleri ortaya çıktı. Ancak ne kilisenin yakınlarında, ne de höyüğün bir başka yerinde,
bu döneme ait çanak çömlek (çç) veya herhangi bir Geç Roma/Bizans Dönemi buluntusu ele geçirilemediğinden, höyüğün tabakalaşma sıra düzenine bir Bizans çağı tabakasının eklenmesi gereği duyulmamıştır.
Erken Neolitik çağ: Erken Neolitik'in, ana toprak üzerindeki en eski yerleşmele
rinin tabakalaşma durumunu saptamak amacıyla yapılan çalışmalar, mevsimin çok yağışlı olması nedeniyle çok verimli olmadı. Çalışılan 25 cm.lik birikimde herhangi bir yerProfDr. Refik DURU, Yazanlar Sokak 2/6, Suadiye 81070 Kadıköy-istanbuırrÜRKiYE.
Başkanlığını yaptığımız kazı kurulu, Dcç.Dr.Gülsün Umurtak (Başkan yardımcısı ve arazi çalışmaları sorumlusu) ile öğ
rencilerimiz Nuran Salar, Angela Beli, Sabahattin Ezer, lşıl Demirtaş, Murat Nabi Durmaz, Nilüfer Sayit, Nurhayat Cinli, Doğan Güneş, ve Nilüfer Kızık'tan oluşuyordu. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilci olarak, Antalya Müzesi uzmanlarından Nermin Çolak görevlendirilmişti. Kazı fotoğraflarının bir kısmı ile küçük buluntuiarının resimleri, istanbul Arkeoloji Müzelerinden, Fotoğraf Uzmanı Turhan Birgili tarafından çekildi. Kazıyı gerçekleştirmede emeği geçen ekip üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Çalışmaların harcamaları, her yılolduğu gibi büyük ölçüde istanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Yürütücü Sekreterliği
(proje No: 1257/050599) ile Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından karşılandı. Bazı harcamalarımız da Türk
Tarih Kurumu Başkanlığı ödeneğinden yapıldı. Kazıya katılanların Antalya'ya gidiş-dönüş otobüs biletleri Ulusoy Otobüs işletmesince sağlandı. Çalışmalarımızı destekleyen kurumların değerli yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım.
Bademağacı kazılarının yayınlanmış olan yıllık ön raporları şunlardır:
RDuru; "Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları. 1993 Yılı Çalışma Raporu", Bel/eten LX (1997): 783-800,
R.Duru; "Bademağacı Kazıları. 1994 Yılı Çalışma Raporu", Belleten LXI (1998): 149-159,
R.Duru; "Bademağacı Kazıları. 1995 ve 1996 Yılları Çalışma Raporu", Belleten LXI (1998): 709-730,
R.Duru; "Bademağacı Kazıları. 1997 ve 1998 Yılları Çalışmaları Raporu", Belleten (Baskıda),
RDuru; "Bademağacı Kazıları. 1999 Yılı Çalışma Raporu", Belleten (Baskıda).
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leşme izine rastlanmamış olmakla
ları olarak kabul edilmiştir.

birlikte, ele geçirilen çç, ENÇ 7

yapı katının

buluntu-

ENÇ mimarlığının en iyi izlendiği ENÇ 3 yapı katına ait (Çizim: 2) üç yeni yapı ortaya çıkarıldı. Tek odalı olan evlerin planları, yerleşmenin diğer evlerinde olduğu gibi,
hafif yamuk dikdörtgendir (Resim: 1). ENÇ 3 yerleşmesinin birbirinden sokaklar ve
meydanlarla ayrılan ev gruplarından oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu planlama kuşkusuz
istenerek, bilinçli şekilde yapılmıştı.
Neolitik Çağ yerleşmelerinin höyüğün kuzey ucuna doğru nasıl geliştiği belli değildir. Bu alanda 1 m. kadar derinleşiimiş ve ENÇ'nin 2. veya 1. yapı evrelerine ait olması gereken, çok sayıda ateş yakma alanı veya ocak tabanı bulunmuştur. Bu taşın
mazların ait oldukları yapılarla ilgili mimarı izler ele geçirilmemiştir.
ENÇ'nin en erken katlarının çömlekçiliği konusunda önceki yıllarda öğrenilen lere bu yıl çok fazla katkı olmamıştır. Derinlik açmasında ele geçirilen 7. yapı katının kısıt
Iı sayıdaki çç'si, açık renk hamurlu, az açkılı ve genellikle düz ağızlı küçük boy kaplara
aittir.
ENÇ 3 yapı katının yeni açılan üç binası içinde, daha önceki kazı dönemlerinden
iyi tanınan kap biçimlerine ilginç formda bazı yeni kaplar katılmıştır (Resim: 2). Bu kaplardan biri basık gövdeli, üst üste ikişer ip delikli tutamağı bulunan çömlekçik, diğeri kapanan ağızlı küçük bir çömlektir.
Erken Neolitik yerleşmelerin küçük buluntularının en ilginçlerinden biri, pişmiş
topraktan yapılmış baskı mühürü/pintadera'dır (Resim: 3). Mührün dikdörtgen baskı yüzünde, çok başarılı şekilde yerleştirilen, simetrik yiv bezeme vardır.
ilk Tunç ççığ/an: 1999 kazı döneminde, höyüğün doğu yamacı yakınlarında, eski yıllarda açılan ITÇ'nin 2. ve 3. yapı katlarının megaronumsu planlı yapılarında sürdürülen çalışmalarda, önceki yıllarda kapalı mekanlar olduğu sanılan 3 ve 4 numaralı yapıların arka duvarlarının olmadığı, bu yapıların kapalı bir mekan -ev- değil, bir geçiş yeri gibi kullanılmış olabilecekleri anlaşılmıştır (Çizim: 3). Bu kesimdeki yapılardan sadece 1 ve 2'nin gerçekten megaron olduğu söylenebilir.
Açmanın güney kenarındaki genişleme çalışmaları sırasında kaldırılan 50 cm.lik
üst birikimde rastlanan yapı temellerinin hangi döneme ait olduğu tam olarak belli olmamıştır. Bu alandaki çalışmaların gelişmesiyle, mimarlık kalıntılarının tabakalaşma
içindeki konumları anlaşılabilecektir.
Bu yılki çalışmalarda, iTÇ yerleşmesinin etrafını çeviren surun gelişmesi konusunda yeni bilgi edinilememiştir. Surun dışındaki yamaç kaplamasının -glacis-, höyüğün
kuzey ucunda da devam ettiği ve büyük olasılıkla bütün yerleşmeyi çevirmekte olduğu
anlaşılmıştır (Resim: 4).
iTÇ çömlekçiliğinin eski kazı dönemlerinden bilinen biçim repertuarına bu yıl bazı yeni örnekler eklendi (Resim: 5)
1999 sezonunun küçük buluntuları arasındaki en ilginç grup, A açmasının kuzeybatı kesimindeki genişleme kazıları sırasında, höyük yüzeyinin hemen altında ele geçirilen, doğal kireç taşı levhalarından yapılmış, bir tarafı hafif sivrileştirilen, yuvarlak -ya
da kalp/damla biçim ii- nesnelerdir. Çapları 4.5-13.4 cm., kalınlıkları 0.7-0.9 cm. arasın
da değişen ve büyük bir kısmı sağlam durumda ele geçirilen eserlerin sayısı 300 civarındadır (Resim: 6). Bunları isimlendirmek ve ne işe yaradığı konusunda öneri yapmak
pek kolay değildir. Ancak tümünün bir arada bulunmaları ve kazı alanının diğer kesimlerinde hiç örnek vermemeleri nedeniyle, bunların bulundukları mekan içinde üretildikIerini, büyük olasılıkla Bademağacı'na özgü olduklarını ve yaygın kullanımı olmayan
nesneler olduğunu söylemek mümkündür.
Yuvarlak nesnelerle birlikte, uzunluğu 24.5 cm. olan, el baltası görünümde bir
buluntu daha ele geçirilmiştir. 0.6 cm. kalınlıkta levhadan yapılan bu eserin nasıl bir iş
leve sahip olduğu belli değildir.
Kilise: 1999'da höyüğün tepe kesimindeki yoğun taş birikiminin kaldırılması sonucu, bu alanda 15.5X13 m. ölçüsünde, üç nefli, uzun aksı doğu-batı yönünde, küçük

98

çıkarılmıştır (Çizim: 4). Temellerinin yer yer 80 cm. yüksekliğe kadar alt
kısmı korunmuş olan kilisenin yapımında, orta ve irice boy işlenmemiş kaba taşlar kullanılmış ve duvarlar kireç harcıyla örülmüştür. Nefler arasındaki geçitierin eşiklerinde
ise, çok iri kalker taşından bloklar kullanılmıştır.

bir kilise ortaya

Kilise tümüyle kazılmadığından, plan özellikleri henüz tam olarak belli değildir. iı
ginç olan bir husus, bina içinde, küçük buluntunun yok denecek kadar az olmasıdır.
Hıristiyan kültürüne ait çanak çömlek parçası, mozaik taşları, haç, kitabe veya monogram gibi herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir.
Sonuçlar: 1999 kazıları sonunda da, ana toprağa inilememiş ve Erken Neolitik'in
tabakalaşma durumu kesin şekilde anlaşılamamıştır. Onümüzdeki yıllarda derinlik açmasının genişletilmesi düşünülmektedir. Bu arada ana toprağa kadar olan birikim de
kaldırılacaktır. Böylece, hem Neolitik yerleşmeler çok daha geniş alanlarda incelenecek, hem de höyükteki en eski yerleşmeler konusunda açıklayıcı yeni bilgiler elde edilecektir.
Bademağacı ENÇ'sinin kronolojik konumunun saptanması için, ENÇ 3 katından
alınan bir ağaç körnürü örneğinden yapılan C14 ölçümleri M.O.6440-6395 tarihlerini
vermiştir. Bu ölçüm, daha erken yerleşmelerin tarihinin 7. binyılın başlarına ve belki 8.
binyılın sonlarına kadar geri gidebileceğini göstermektedir.
Bademağacı'nda en iyi şekilde izlenen ENÇ yerleşmesi olan 3. katın genel yerleşim şeması, Anadolu'nun diğer yörelerindeki çağdaş ENÇ yerleşmelerinden, örneğin
Çatal Höyük'ten farklıdır. Bademağacı ENÇ yerleşmeleri -hatta Burdur yöresindeki tüm
Neolitik yerleşmeler- hem mimarlık hem çömlekçilik açısından -şimdilik-, Anadolu'daki
çağdaşlarından önemli bir farklılık sergiler gibi görünmektedir. Bu husus Göller Bölgesi
Neolitik'inin orijininin, diğer bölgelerden, özellikle de doğu komşusu Konya Ovası Neolitik'inkinden ayrı olması ile açıklanabilir.
iTÇ yerleşmelerinin 2. ve 3. mimarlık evrelerinin yapıları. ve yerleşmenin genel
planlaması konusunda bilinenler artmıştır. Her iki yapı katının ITÇ lI'ye ait olduğunda
kuşkumuz yoktur. A açmasının güney kenarında, bu yıl kazılmasına başlanan kesimdeki temelleri ve bunlarla ilgili olan ve in situ olarak bulunan, bir ucu sivrileştirilmiş yuvarlak taş nesneleri tarihlemek mümkün olamamıştır.
Bademağacı kazılarının ilk yıllarından beri, hem höyüğün doğal çevre özelliklerinin bozulmasının önlenmesi, hem de kazılarla ortaya çıkan taşınmaz kültür varlıklarının
korunması ve onarılması amacıyla, gerekli çalışmalar ve girişimler yapıımıştır. Son yıl
larda bu konularda giderek artan olumsuzlukları en aza indirmek için yerel yöneticilerle görüşmeler yapılmış ve bazı önlemler alınmıştır. Ayrıca ortaya çıkarılan yapıları onarma ve koruma çalışmalarına da hız verilmiştir. Bu arada kilisenin korunması amacıyla
da önlemler alınmış, yapının içinde ve temeller üzerinde, hayvanların kontralsuz dolaş
masını önlemek için, yapının dışına demir direkler dikilip, iri gözlü kafes teli ile çevrilmiş
tir.
Bademağacı kazıları, bugün varılan noktada, gerek ENÇ ve iTÇ, gerekse Hıris
tiyanlık dönemleri açısından büyük önem kazanmıştır. Bu önem, sadece arkeoloji bilimi
açısından değil, aynı zamanda Antalya yöresinin turizm potansiyeli açısından da geçerlidir.
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Resim 4: iTÇ yerleşmesini çeviren taş döşeme -glacis-

Resim 5: iTÇ kaplarından
grup

Resim 6:
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KÜLLÜOBA 1999 YILI KAZISI
Turan EFE*

Giriş

istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı adına, başkanlığım altında sürdürülmekte olan Küllüoba kazıları kapsamında, 1999 yılında yapılan çalışmalar ve sonuçları aşağıda özet olarak ele alınmıştır.
Küllüoba 250x150 m. ebatlarında oval bir höyük olup ova seviyesinden yüksekliği 10 m. kadardır; Eskişehir'in 35 km. kadar güneydoğusunda, Seyitgazi'nin 15 km. kuzeydoğusunda, Seyitgazi-Yenikent karayolunun 200 m. sağında ve Yenikent Köyü'ne
1300 m. uzaklıktadır.
Höyükte bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, stratigrafik olarak
saptariabilen en eski kültür katları, Geç Kalkolitik .sonlanna tarihlenmektedir (takriben
M.O. 3500-3300). Bu evreden itibaren höyükte M.O. 1800 yıllarına kadar -türn Ilk Tunç
çağı boyunca- kesintisiz yerleşildiğini söyleyebiliriZ. Doğu ve güneydeki tarlalarda ise
Klasik Dönem yerleşmeleri söz konusudur: Bu sene doğu taraftaki düzlükte açılan AR
22 açmasında küçük çapta yapılan çalışmada, yüzeyde Roma Dönemi malzemesi ele
qeçirilmiştirt.

Höyükte -önceki senelerde Qlduğu gibi- bu sene de çok önemli bazı bilimsel sonuçlar elde edllmişttrv, Istanbul Universitesi Araştırma Fonu bu sene de projemize
maddi destek vermiştir (Proje No.: 1090/010598); ayrıca, bu sene merkezi New York'ta
bulunan Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) kazımıza ilk defa maddi destek sağ
lamış ve bu sayede kazıevi bahçesine, büyük gereksinim duyduğumuz mutfak binası
ve duşlar inşa ettirilebilmiştir (Resim: 1). Bu şekilde kazı ekibi daha rahat bir çalışma
ortamına kavuşmuştur. Mayıs ve haziran aylarında sürdürülen inşaat faaliyetlerinden
sonra, 1 Temmuz 1999 tarihinde kazılara başlanmış ve 1 Eylül 1999 tarihinde de çalış
malara son verilmiştir. Kazı sonunda, Eskişehir Hava Kuvvetleri'nden sağlanan bir helikopterle, höyük ve çevresinin hava fotoğrafları çekilmiştir (Resim: 2)3.
Kazımızda Bakanlık temsilcisi olarak görevalan Ankara Etnografya Müzesi araş
tırmacılarından Sayın C. Baykal Aydınbek MA, asıl görevi yanında, bize her konuda
yardımcı olmuştur. Bu vesileyle kendisine en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, kazı-

2

3

Prof.Dr. Turan EFE, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabiiim Dalı istanbuifTÜRKiYE
Küllüoba ile ilgili bugüne kadar yapılan yayınlar için bkz.: 1998, 1999,2000 yılları Kazı Sonuçlan Toplantısı raporları;
T.Efe, A. lıasu, "Pottery Links between the Troad and Inland Northwestern Anatolia during the Trojan Second Seltlernent" Poliochni E L'anfica eta del Bronzo Nell'Egeo Settentrionale (yay.haz. Chr. Doumas, V. La Rosa). Atina 1997,
s. 596-609; T. Efe, Deniz Ş.M. Ay, "Early Bronze Age i Poltery from Küllüoba near Seyitgazi, Eskişehir" Anatolia Antiqua vın. 2000, s.1-87
Kazı ekibi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Deniz Ş.M. Ay (MA), Adnan Şakar (Topograf); arkeologlar: Özge Bekar,
Murat Afşar; öğrenciler: Ali Pala, Ozan Karabulut, Deniz Sarı, Bike Yazıcıoğlu, Kemal Alemdar, Erkan Fidan, Devrim
Yıldırım, Deniz Emral, Cihan Çolak, Tolga Can Saygılı.
Bu vesileyle, kazımıza yaptıkları maddi katkılardan dolayı istanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Or. Kemal Alemdaroğlu
ve istanbul Üniversitesi, Araştırma Fonu Yürütücü Sekreteri Prof.Or. Engin Bermek'e; Institute for Aeagean Prehistory (INSTAP) yetkililerine ve hava fotoğraflarının çekilmesini sağlayan Eskişehir 1. Tak.Hv. Kv. irt. Kıt'a K., Hv.Plt. Bnb.
Faruk Yalap ve mesai arkadaşlarına en içten teşekkürlerimi sunarım.
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mıza gerekli ilgi ve yardımı esirgemeyen Eskişehir yali Yardımcısı Sayın B. Şahin Tütüncü'ye, Bözüyük Eczacıbaşı'ndan Sayın Serdar Ozdemir ve Süleyman Ay'a, öğret
men-muhasebeci Osman Şenel'e, Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdiresi, Sayın Kıymet
Tuna ve müze personeline minnet ve şükran duygularımı belirtmek isterim. Buradaki
mimarı çizimleri yapan anabilim dalımız yüksek lisans öğrencilerinden Murat Afşar ve
resim 13'teki boyunlu çömleği çizen (M.A) Deniz Ş.M. Ay'a da teşekkür borçluyum.

Kazı Ça/ışma/an
çalışmalar da batı ve doğudaki konilerde gerçekleştirilmiştir.Ayrıca höyüğün doğusundaki tarlada, AR 22 açmasında kısa süreli bir çalışma yapılmıştır (Re-

Bu seneki

sim: 3).
Batı Konisi
Bu kesimde kazının ilk senesinden beri çalışmalar Sayın Deniz Ş. M. Ay (MA)
başkanlığında başarıyla sürdürülmüş olup bu sezon U 9 ve U 10 açmalarında, geçen
sene bırakılan seviyelerden itibaren kazıya devam edilirken, esas itibariyle daha kuzeydeki U 8 plankaresinde, IT i yerleşmesinin kuzey sınırını saptamak amacıyla, yüzeyden
itibaren yeni bir çalışma başlatılmıştır. Söz konusu bu çalışmalar sonucu toplam 98 m3
toprak kaldırılmıştır.

U 9 ve U 10 Açma/an
Bu kesimde önce, U 10 plankaresinin geçen sene daha yüksekte bırakılmış olan
batı kesiminde 4.5x4.5 m. ebatlarındaki alanda kazıya devam edilmiştir. Çalışmaya
başladıktan kısa bir süre sonra, tüm bir amphora ele geçirilmiştir. Hemen bunun alt seviyesinde, geçen sene derin kısımda köşesi ortaya çıkarılmış olan kerpiç evin iki duvarı takip edilmiş ve evin içi boşaltılmadan bu kesimdeki çalışmaya son verilmiştir.
U 9/10 açmasında esas çalışma, daha önceki senelerde derinleşiimiş olan doğu
kesimde 4.5x5.5 m. ebatlarındaki alanda yoğunlaştırılmıştır. Once, geçen sene ortaya
çıkarılmış olan ve 4. evreye tarihlenen silo ortadan kaldırılmıştır. Bu sırada silonun güney tarafında, taş temel kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarların altında, doğu-batı
yönünde bir kerpiç duvar belirmeye başlamıştır.
Nihayet altta, 5. evre duvarlarının üst seviyesine ulaşılmış ve bunların arasında
ki boş alanlarda dolgu maddesi olarak kullanılmış olan kırmızı ve sarı renkli steril dolgunun boşaltılmasına başlanmıştır. U 9 açmasında, daha önceki senelerde kısmen kazılmış olan evin ön kısmında, trapez şeklinde bir ön odanın olduğu ve bu odaya öndeki avludan bir kapı ile girildiği anlaşılmıştır. Onceki sene 1.5 m. yüksekliğe kadar korunmuş olarak bulunmuş olan direk deliği, bu odanın ortasında yer ahr-, Dolayısıyla, oda
çatısının bir direkle desteklendiği anlaşılmaktadır. Bu odadan da iki girişle arkadaki iki
odaya ulaşılır. Burada en azından 3 odalı bir ev söz konusu olmalıdır (Resim: 4). Açmanın kuzey yarısında, gelecek sene kazmayı planladığımız alttaki Geç Kalkolitik dolguya
ulaştıktan sonra, bukesimdeki kazı çalışmalarına son verilmiştir.
U B Açması
5. evre yerleşmesinin kuzey sınırının saptanması amacıyla, esas itibariyle U 8
ve kısmen de U 7 ve V 8 plankarelerinde, toplam 85 m 2lik bir alana tekabül eden yeni açmalar açılmıştır.
Bu kesimde yerleşmeyi çevreleyen güneydoğu-kuzeybatı yönünde bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Ustte 80 cm. kalınlığında olan ve dip kısmına doğru genişleyen bu kerpiç duvar, eşit aralıklarla zikzaklar oluşturur. Bu zikzakların bulunduğu kısımlara iç taraftan ev duvarları bağlanır. Bir sonraki evrede bu çevre duvarının dış yüzüne, 3.0-3.5 m.
4
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genişliğinde ham toprak yığılmıştır ve duvar bu şekilde en azından 4 m. kalınlığa ulaş
mıştır (Resim: 4). Bu sıkıştırılmış toprak yığının dış yüzünde bir ahşap kaplama veya diğer bir duvarın yer alıp almadığı konusunda henüz herhangi bir delil ele geçirilememiş

tir.
Sonuç olarak, U 9/10 açmasında, arka kısımları çevre duvarına (sur?) dayanan
trapez şeklindeki evlerin ön tarafta avluya açıldıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Küllüoba 5. evre yerleşim planı, batı Anadolu'da en iyi Demircihüyük'ten tanıdığımız ve M.
Korfmann tarafından "Anadolu Yerleşim Planı" olarak adlandırılan planın karakteristik
özelljklerini taşımaktadır. Ancak bu katta ele geçirilen malzeme kesin olarak Demircihüyük Ilk Tunç çağı katları öncesine tarihlenmektedir. Dolayısıyla, Küllüoba 5. evre yerleşmesi, bu planın bölgede bilinen en eski örneğini Oluşturması bakımından büyük
önem taşımaktadır.
Bu surun hemen kuzeyinde Geç rr i ve iT ii tabakaları, surun üst seviyesinden
kuzeye doğru oldukça meyilli bir şekilde inmektedir. Bu dolgu içinde içlerine gömü yapılmış iki çömlek ve 1.5 m. yüksekliği olan in situ bir dikilitaş ele geçirilmiştir. Bu durum
bize, hemen hemen surdan itibaren -kuzey ve batıdaki tarlalara doğru- höyük mezarı1ğının başladığını göstermektedir.
Doğu Konisi
Bu kesimdeki çalışmalar, Resim 4'teki topografik planda görüldüğü gibi, 3 ayrı
alanda yoğunlaştırılmıştır:
1. Megaran kompleksi ile ilişkili olarak AC 18, AD 18 ve AC/AD 19 ve AC 20 açmalarında yapılan çalışmalar.

2. Doğu yamaçtaki AG 18, AH 18, Ai 18, AJ 18 ve AL 18 açmalarında yapılan

çalışmalar.

3. Doğudaki tarlalarda AR 22 açmasında başlanan sondaj çalışması.
Tüm bu 3 alanda yapılan çalışmalar sonucu toplam 190 m3 toprak kaldırılmıştır.

AC 18, AD 18 ve AC/AD 19 ve AC 20 Açma/an
Daha önceki yıllarda açılmış olan AC/AD 19 ve AC 20 açmalarında çalışmalar
tekrar başlatılmış ve kuzeyde de (AC 18 ve AD 18 plankareleri) yeni açmalar açılrruştrr.
AC 20 Açması: Geçen sene dolgusu kısmen boşaltılmış olan megaron kompleksine ait güney yapısının arka kısmındaki büyük ambar tamamen ortaya çıkarılmıştır. Batı duvarına bitişik bir bölme duvarı vardır. Bu duvarla sınırlandırılmış olan kuzeybatı köşenin zeminine kil döşenmiştir. Bu kil tabanın hemen kenarında, küçük bir hayvana ait
tüm bir iskelet ele geçirilmiştir. Daha doğu tarafta, iki anbarın kapladığı alana eşit büyüklükte diğer bir ambarın mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bunun içinde kalın bir direğe ait
delik ortaya çıkarılmıştır. Bu direk büyük olasılıkla üstte ki ahşap tabanı desteklemek için
dikilmiş olmalıdır. Duvarları yapınınkilerden bağımsız olarak inşa edilmiş olan bu üç göz
ambar, arka odanın tüm zeminini kaplamaktadır. Yapının iki odasını birbirinden ayıran
bölme duvarı, büyük ambarın doğu duvarına bitişik olarak inşa edilmiştir (Resim: 5, 8,
9).
AC/AD 19 Açması: Güney yapısının doğu taraftaki ön odasında, daha önceki senelerde ortaya çıkarılmış olan ve kerpiç platform olarak tanımlanan kısım alınarak altta
oda tabanına ulaşılmıştır. Söz konusu bu taban odanın orta kısmında bir çukurluk oluş
turur. Kerpiç platformun alt yüzünde sıva ele geçirildiğinden, bunun oda içine yıkılmış
bir kerpiç duvar olduğu anlaşıldı. Odattm güneydoğu köşesinde, taş temel üzerine kerpiçten inşa edilmiş küçük bir silo kısmen ortaya çıkarılmıştır. AC 19'un güneydoğu köşesinde, doğu profili boyunca ortaya çıkarılmış olan taş kümesi, ya bir ocak tabanına,
ya da odanın bölme duvarına aittir (Resim: 5).
AC 19 plankaresinin kuzeybatı köşesinde 3.5x5.0 m. ebatlarında yeni bir açma
açılmıştır. Bu alanın güney tarafında hemen yüzeyin altından başlayan büyük bir çukur
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ortaya çıkarılmıştır. Kuzey tarafta ise, yine yüzeye yakın seviyede, bir grup taşın yakı
nında tüme yakın bir depas ele geçirilmiştir (Resim: 11). Altta kuzey profili boyunca ortaya çıkarılan çift duvar, nihayet kuzey tarafta da kompleksin diğer bir ek yapısının bulunduğunu göstermiştir. Burada duvar kuzey profili içine girmektedir. Bu profilde, kuzey
yapısına megarondan geçişin bulunduğunu gösteren, ancak daha sonra kapatılmış
olan kapıya ait deliller ele geçirilmiştir. Bu kısımda megarona ait duvar üzerinde bir bölme duvarı ve onun hemen batısında bir paye ortaya çıkarılmıştır. Payenin sıvası içinde
küçük bir adak kabı bulunmuştur (Resim: 5).
Ayrıca AC 19'un güneybatı köşesinde de -kısmen yüzeyden itibaren ve kısmen
de daha önce açılan alanlarda derinleşme şeklinde- çalışma yapılmıştır. Burada merkezi megarona ait ambarın içi kısmen boşaltrlrmş ve bu kesimdeki duvarlar daha iyi ortaya çıkarılmıştır. Bu sırada megarona ait duvarın içinde diğer bir minik adak kabı ele geçirilmiştir.

Diğer taraftan AD 19 plankaresinin kuzeybatı köşesinde, 3.0x2.5 m.lik bir alanda
yüzeyden alttaki megaron tabanına kadar iniimiştir. Bu açmada da üstte önce IT III çukurları kazılmıştır. Altta ele geçirilen birkaç tümlenebilir kap, megaronun bölme duvarı
nın hemen üzerinde ortaya çıkarılmış olan taş temelle ilişkili olmalıdır. Bu kaplardan biri, saklı astar bezemeli küçük bir tankarda aittir. Red Coated Ware bu kattan itibaren
söz konusudur. Burada megaronun ön duvarı ve üzerindeki girişi kısmen ortaya çıkarıl
mıştır (Resim: 5, 6, 7).
Daha sonra, megaronun ön odasında kazılarak bir alttaki tabana ulaşılmıştır. Bu
sırada ortadaki ocağın geri kalan kısmı da açığa çıkarılmıştır. Maalesef, bu ocak daha
sonraki evrede, ortasına açılan bir çukur tarafından büyük oranda tahrip edilmiştir. En
azından küçük bir alanda ocağın yanık orijinal tabanını ele geçirmek mümkün olmuştur
(Resim: 5, 6, 7). Bu sırada megaronun sundurmasında da çalışılmış ve altta zeminin tamamen taş döşeme içerdiği anlaşılmıştır. Megaron girişindeki eşik, taş döşemeye göre
biraz yüksektedir ve bunun önünde kerpiçten basamakların bulunabileceğine dair deliller ele geçirilmiştir.
Ayrıca, AD 19 plankaresinin doğu kısmında da çanşılmıştır. Burada kuzey profili
boyunca, daha önce saptanmış olan duvarın altında yine IT III Dönemine tarihlenen daha eski bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarın hemen yanında tüme yakın çark yapı
mı tipik bir IT III amphorası ele geçirilmiştir (Resim: 12).
AC 18 ve AD 18 Açma/an: Kompleksin planını tümleyebilmek için kuzey tarafta
AC 18 ve AD 18 açmalarında yüzeyden ltibaren kazıya başlanmıştır. AC 18 açmasında
(4.0x3.0 m.) her zamanki gibi, önce üstteki IT III çukurları boşaltılmıştır. Bu çukurlardan
birinde, Troya'da ii. yerleşmeden itibaren çok tipik olan dikey ve yatay kulpları olan,
boyunlu bir çömlek ele geçirilmiştir (Resim: 13). Daha sonra altta, kuzeyden yassı taş
larla sınırlandırılmış çok sert bir tabana ulaşılmıştır. Bu taban ve taşlar alındıktan sonra
altta, kuzey yapısının kuzey duvarı ve bu duvara dik açı ile yerleştirilmiş iki bölme duvarı ortaya çıkarılmıştır. Bu bölme duvarları, ortadaki megaronunkilerle aynı hat üzerindedir.
AD 18 açmasında (5.5x3.5 m.) ise höyükteki ır III Döneminin ilk defa açık bir
stratigrafisi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 10). Bu sonuç, alttaki megaron kompleksinin tarihlendirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Burada hemen yüzeyin altında,
Ilk Tunç çağının sonlarına tarihlenen, diğer bir deyişle Orta Tunç çağına Geçiş Döneminin (Ubergangsperiode) özelliklerini yansıtan bir malzeme grubunun ele geçirildiği bir
çukur ortaya çıkarılmıştır. Buluntular arasında dikey kulplu tüm bir kase, sap delikli küçük bir kemik çekiç ve bakır veya tunçtan kovaniı bir keski başta gelmektedir.
Bir alt evreye ait taş temel bu çukur tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Bu duvarın yakınında 3 ayn depasa ait parçalar ele geçirilmiştir. Sonra açmanın batı tarafında
derinleşilmiştir. Once, herhangi bir mimarı kalıntı ile ilişkilendirilemeyen daha eski bir tabaka kazılmıştır. Bu sırada, kuzey profili boyunca, bir alttaki tabakaya ait kuvvetli bir taş
temel ve bunun güney tarafında da bu duvarla ilişkili bir taban ortaya çıkarılmıştır. Söz
konusu bu taban üzerinde in situ olarak üç ayaklı bir mutfak kabı ve gövdesi üzerinde,
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kenarları kabartma bantlarla sınırlı, dikey saklı astar bantlar içinde barbotin bezeme içeren bir kesik gaga ağızlı bir testinin büyük bir kısmı ele geçirilmiştir. Tabanın altında taş
döşeme bulunmaktadır. AC 19 plankaresinin kuzeybatı köşesinde, direkt megaran duvarı üzerinde ele geçirilen buluntular (bkz. yukarıda AC/AD 19 açması), bu yapı ile
çağdaş olmalıdır. Büyük olasılıkla ilk red-coated ware bu katta ortaya çıkmaktadır.
Taş döşeme taratından altta kilitlenmiş olan bir çukurda ele geçirilen el yapımı
yarım tüm bir tankard IT ii malı özellikleri taşımaktadır ve bant-astar (rim-slip) içermemektedir. Bu evrede, bu kesimde sadece çukurlar açılmış ve belki yerleşilmemişti. Bu
buluntır stratigrafik açıdan büyük önem taşımaktadır ve Troya'daki gibi, Küllüoba'da da
Ilk Tunç III'ün başlarında önce tankard formunun, sonra da çark yapuru çanak çömleğin ve depas formunun ortaya çıkmış olabileceğini göştermektedir. Onümüzdeki kazı
sezonunda bu katların daha geniş alanda araştırılarak IT III çanak çömleğinin gelişimi
konusunda daha ayrıntılı bilgiler edinilmesine çalışılacaktır.
ır III katları geçildikten sonra, nihayet alttaki megaran kompleksinin dolgusuna
ulaşılmıştır. Daha önceden tahmin ettiğimiz gibi, burada megaronun iki evreli kuzey antesi ortaya çıkarılmıştır. Ustteki evrede anteye bitişik bir hücre söz konusudur. Burası
çatıya çıkmak için inşa edilmiş bir merdiven boşluğu olabilir. Bir önceki sene bu hücrenin simetriğindeki diğer köşede, kıvrık duvarla çevrili bir ambar (?) ortaya çıkarılmıştı.
Alttaki evreye ait sundurmanın taş döşemesi kuzey tarafta da ortaya çıkarılarak bu açmadaki çalışmalara son verilmiştir.
Açıkça görüldüğü gibi, ortadaki avluya inşa edilmiş olan ve maksimum 21x21 m.
ebatlarındaki yapı kompleksi, ortada çekirdek yapıyı oluşturan bir megaron ve bunun
her iki tarafına uzunlamasına yerleştirilmiş iki yapıdan oluşmaktadır. Bu yapıların her birinin bağımsız kendi duvarları vardır. Uzun duvarlar üzerindeki birer girişle, ortadaki megarandan yan yapılara geçilmektedir. Yapıda simetriye mümkün olduğunca dikkat edilmesi, gayet düzgün dış konturların söz konusu olması ve zemini taş döşeli megaran
sundurmasının yapının ön cephesinden dışarıya doğru çıkarılması gibi nedenlerle, yapının önceden tasarlanan plana göre inşa edilmiş olduğu izlenimini vermektedir. Ortadaki megaranun sundurması, yapının ana girişini oluşturur. Güney duvar üzerinde, ayrıca bir tali giriş bulunmaktadır. Sundurmanın gerisindeki ön-odada, megaran için tipik
olan büyük bir ocak vardır. Arka odaların tabanıarı altında, yer seviyesi altına inşa edilmiş olan depo yerleri bulunmaktadır (Resim: 5, 8, 9).
En azından üç evreli bu megaron-kompleksi içinde in situ olarak ele geçirilmiş az
miktardaki çanak çömleğe -özellikle en üst evresine alt siyah ağız kenarlı (black topped) kaseler- ve sundurması üzerinde saptanmış olan IT III stratigrafisine göre, IT Il'nin
sonlarına (Demircihüyük N-O evreleri) tarihlenmektedir ve iç kuzeybatı Anadolu'da bu
dönemde en azından siyasal erkin merkezi durumundaki yerleşmelerde, bağımsız olarak inşa edilmiş kamuya ait yapıların bulunabileceği hususunda önemli bilgiler vermiş
tir.
Doğu kesimde yapılan çalışmalarda ayrıca, höyüğün, konisi üzerinde etrafının bir
duvarla çevrili olduğu bir Yukarışehir'in (akrapolis) bulunduğuna dair deliller de ele geçirilmiştir. Söz konusu çevre duvarı, ilk sene AG 18 açmasında yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır. Bu duvara, avluya bakan evlerin arka kısımları dayanmaktadır. Bu evler AG 18 açması haricinde, güney yamaçta AC 22 ve AC 23 açmalarında da saptanmıştır (Resim: 2, 3).
Bu Yukarışehir'in yerleşim planı da, batı açmalarında olduğu gibi, Demircihüyük'ünkine benzemektedir ve dolayısıyla Ilk Tunç çağının başlarından itibaren höyükte
'Anadolu Yerleşim Planı'nın söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Burada Demircihüyük'ünkinden farklı ve önemli olan husus, ortadaki merkezi avluda kamuya ait bir yapı
nın (saray?) bulunmasıdır.

Doğu

Yamaçta Yapılan Çalışmalar
AF 18 ve AG 18 açmaları ile aynı hat üzerinde,
linde yeni açmalar açılrruştrr.
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doğu

yamaçta step-trench

şek

AG/AH 18 Açması: Önce her iki açma arasındaki araba yolu ve bu araba yolu ile
çevre duvarı arasında bırakılmış olan dolgu kazılmış ve bu şekilde 10x2 m. lik bir alanda çalışma yapılmıştır. Çevre duvarının tüm dış yüzü ortaya çıkarılmıştır. Kullanım dışı
bırakıldıktan sonra, bu duvarın dış yüzünde biriken kerpiç moloz, doğuya doğru çok dik
bir yamaç oluşturmuştur. Bu yamaç üzerinden başlayan ve höyüğün tüm doğu yamacı
boyunca devam eden, içinde duvar kalıntılarının ortaya çıkarıldığı, yumuşak, koyu gri
renkli ve oldukça kalın bir tabaka söz konusudur. Bu dolgu esas itibariyle IT II. Döneminin sonlarına ait olup bunun üzerinde yüzeye yakın seviyelerde az miktarda IT III malzemesi ele geçirilmiştir.
Çevre duvarına dik açı ile bağlanan doğu-batı yönündeki duvarı takip edebilmek
amacıyla, AH 18 plankaresinin kuzeybatısında, 3.0x2.0 m. ebatlarında ilave bir açma
açılmıştır. Uç kısmı tahrip olmuş olan bu duvar, belki de çevre duvarı üzerinde yer alan
bir kuleye ait olabilir. Bu kule, bu kesimde bulunduğunu tahmin ettiğimiz Yukarışehir girişine ait olabilir.
Ai 18, AJ 18, AL 18 ve AR 22 Açma/an: Bu açmaların ölçüleri şu şekildedir: Ai 18
(9.0x1.5 m.), AJ 18 (4.5x1.5 m.), AL 18 (9.0x1.5 m.). Bu açmaların tümünde, yukarıda
söz konusu edilen gri dolgu geçilerek alttaki kerpiç karışımlı dolguya ulaşılmıştır. AJ 18
açmasında alttaki açık kahverengi dolguda çanak çömlek konsantrasyonu ile karşılaşıl
mıştır. Bu parçaların bir kısmından flower pot denilen bir küpçüğün yarısından fazlası
tümlenebilmiştir. Bu çanak çömlek parçaları kaldırıldıktan sonra altta gayet iyi korunmuş bir fırın tabanı ortaya çıkarılmıştır. Diğer açmalarda da alttaki tabaka içinde duvar
kalıntılarının ele geçirilmesi, Yukarışehir'in eteklerinde Aşağışehir'in söz konusu olduğu
nu göstermektedir. Belki de yerleşmenin tümü, dıştan Yukarışehir'inkinden daha kuvvetli bir sur halkası ile çevrilmişti.
AR 22

Açması

Doğucj,aki tarlalarda 4.5x4.5 m. ebatlarında bir sondaj ..çalışmasına başlanmıştır
(Resim: 4). Ustte Roma Dönemi malzemesi ele geçirilmiştir. Onümüzdeki sezon bu açmadaki çalışmalarımız devam edecektir.

Sonuç
Yukarıda özet olarak sunduğumuz Küllüoba 1999 yılı kazıları, batı Anadolu ilk

Tunç Çağları ile ilgili görüşlerimizin bir kısmını kökten değiştirebilecek bazı önemli sonuçlara ulaşmamızı sağlamıştır. Bunların en belli başlılarını maddeler halinde şu şekil
de sıralayabiliriz:
1. Küllüoba'da yapılan kazılar sonucu, Yukarı Sakarya ovaları ve Frigya YayIası'nın doğu kesimini de içine alan bölgede Ilk Tunç Çağının ilk yarısında ayrı bir çanak
çömlek grubunun söz konusu olduğu anlaşılmıştır. Bu grup tarafımızdan "Yukarı Sakarya Grubu" olarak adlandırılmıştır.
2. Küllüoba, Demircihüyük ilk Tunç Çağı öncesi Anadolu yerleşim planının özellikleri hakkında önemli bilgiler vermeye başlamıştır. Bu bağlamda, yerleşmeyi çevreleyen duvarın dış yüzüne toprak yığılması geleneğine, bölgeye çok uzakta yer alan Karataş/Semayük'te de rastlanması, bu tür sur veya çevre duvarları geleneğinin tüm iç
batı Anadolu'da mevcut olabileceğini göstermektedir.
3. Batı Anadolu'da en azından iT ii Döneminden itibaren aşağı ve yukarışehirle
rin mevcut olduğu anlaşılmıştır. Daha da önemlisi, Küllüoba megaran kompleksi, bu dönem yerleşmelerinde bağımsız olarak inşa edilmiş idari yapıların söz konusu olabileceğini göstermektedir.
4. Megaran kompleksinin, ortada megaran planlı bir çekirdek yapı ve her iki tarafına bu yapıdan ulaşılan uzunlamasma yerleştirilmiş iki tali yapıdan oluşması, bu planın Troya, Poliochni ve Tarsus IT III Dönemi ev tipleri ile karşılaştırılmasını mümkün kıl
maktadır. Hatta Kültepe IT III sarayının planı da aynı grup içinde değerlendirilmelidir.
Ancak Küllüoba kompleksinin bu adı geçenlerden daha eskiye tarihlenmesi, bu planın
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ilk iç batı Anadolu'da ortaya çıkmış olabileceği olasılığını artırmaktadır; dolayısıyla, ortada bir megaran ve iki kanat yapıdan oluşan üç kısımlı bu plan, daha sonra 2. binyıı Yunanistan karasında özellikle Pylos ve Trynis'ten tanıdığımız Miken saraylarında söz konusu olan planının da esasını oluşturmuş olmalıdır.
5. iT III Dönemi iç kuzeybatı Anadolu'da ilk defa stratigrafik olarak ~üllüoba'da
saptanmış bulunmaktadır. Birçok bilim adamı bu bölgede çok kısa süreli bir IT III Dönemi öngörmekteydi. Bu bağlamda, zaman zaman Demircihüyük Ilk Tunç çağı sonunun
Troya lv, yerleşmesi ile çakıştırıldığı görülmüştür. Küllüoba'da saptanan bu stratigrafiyle şimdi artık, Troya ii. yerleşmesinde kültürde birdenbire söz konusu olan önemli değişikliklerin iç kuzeybatı Anadolu ile başlayan yoğun ilişkiler sonucu ortaya çıktığı daha
bir kesinlik kazanmış bulunmaktadır.
6. Demircihüyük'te temsil edilmeyen Erken ır i ile rr iii dönemlerinin Küllüoba'da stratigrafik olarak ele qeçirümesiyle, Eskişehir yöresi Ilk Tunç çağı kronolojisinin büyük oranda saptandığını söyleyebiliriz. Böylece, Batı Anadolu Ilk Tunç çağı kronolojisinin esasını oluşturan Troya ve Beycesultan stratigrafilerine bir yenisi daha eklenmiştir. Bu durum söz konusu kronolojinin daha sağlıklı saptanması açısından büyük
önem taşımaktadır.
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Resim 1:

INSTAP'ın (Institute for
binası ve duşlar

Aegean Prehistory)

mutfak

Resim 2: Küllüoba ve açmalar (güneyden)
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katkılarıyla yaptırılan
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Resim 4:

Batı açmaları:

5. evreye ait evler ve sur
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Resim 6: Megaron kompleksinin
taş döşeli sundurması

Resim 7: Megaron kompleksinin
sundurması ve gerisindeki mekanlar

Resim 8: Megaron kompleksinin
arka kısmı ve ambarlar
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Resim 9: Megaron kompleksinin güneybatı köşesi ve ambarlar

Resim 10: AD 18 açması ve iTÇ iii kalıntıları

Resim 11: AC 19 açmasında bulunan bir depas (iTÇ iii)
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Resim 12: AD 19 açmasında bulunan bir
amphora (ITÇ iii)

\
\

Resim 13: AC 18 açmasında bulunarı
bir boyunlu çömlek (ITÇ iii)
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1998-1999 ACEMHÖVÜK KAZıLARı
Aliye ÖZTAN*

Kültür Bakanlığı'nın izinleri ile yürütülen Acemhöyük kazıları 5.8.1998-19.9.1998
ve 2.8.199~-16.9.1999 tarihleri arasında qerçekleştirilmiştirt. Kazılara Kültür Bakanlığı
ile Ankara Universitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dekanlığı maddi katkıda bulunmuştur. 1998-99 yılı çalışmaları kazılar ve çevre düzenlemesi olarak iki grupta toplanmaktadır.

1. Kazılar: Acemhöyük'te yapılan jeofizik ölçümleri sonucunda höyükte elde edilen verilerden biri Sarıkaya ve Hatipler saraylarının arasında kalan AS olarak adlandırı
lan alana aittir 2 . Bu alanda kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu yönlerinde
uzanımlarla birbirini kesen olası duvar izlerinin varlığı ortaya çıkmıştır. Jeofizik verilerine göre bu binanın en az 50x 50 m. lik bir alanı kapladığı anlaşılmaktadır. Höyük topografyasındaki RAl 38 plankarede 1995, PAl 38 plankarede 1997, PA-RA/37 plankarelerde 1998, PA-RAl39 plankarelerde 1999 yılında yapılan kazılar bu verilerin arkeolojik
açıdan doğrulandığını göstermiştir.

/. Kat Yapılan ve Buluntulan: Bu alanlardan PA-RAl 37 ve 38 plankarelerde yüzey dolgusu içinde Yeşilova Köyü'nün mezarları -80 cm. kota kadar inmektedir. Mezarlar bu kotlardaki Assur Ticaret Kolonileri çağına ait ı. ve kısmen de ii. kat yapılarını
büyük ölçüde tahrip etmiştir. PA- RAl 37 plankarelerde ı. kata ait yapıların taş temellerinden parçalar, mezarlar dışında kalan alanlarda toprak tabanlar kısmen korunmuştur.
PA/39 plankarede ise yüzeyden 50- 70 cm. arasındaki derinliklerde açmanın ortasına
yakın bir kısımda, Assur Ticaret Kolonileri çağının ı. katına ait bir yapının tek sıra taş
tan oluşan güneye doğru meyilli, bir duvarı saptanabiimiştir. Kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanan bu duvar ııı. kat yapılarından sökülerek onların yeniden kullanılması ile
yapıımıştır. Bu duvarla sınırlanan kısmın batısında kalan alan sıkıştırılmış toprakla döşe
li bir meydan niteliğindedir.
RAl39 plankarede ise aynı kata ait, bir köşesi açmanın güney kenarında bulunan
ve açmanın hemen hemen tamamını kaplayan uzun dikdörtgen planlı tek odalı bir yapı
yer almaktadır. Bu yapının içinde, güneydoğu köşeye yerleştirilmiş, sıkıştırılmış toprak
tabanının altı çanak parçaları ile döşenmiş, ağzı batıya bakan bir fırın bulunmaktadır
(Resim: 1). Ust sırası iri, alttakiler daha küçük boy taşlardan üç sıra halinde örülen duvarlarda yine ııı. katın yangın geçirmiş binasından sökülen taşlar kullanılmıştır. ı. katın
Prot.Dr, Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, AnkaraITÜRKiYE
Kazılara benden başka Yrd. Doç. Dr. Süleyman Özkan, Arkeolog Nurperi Ayengin, Emsal Koçerdin, Ebru Tüter, Cem
Düzgün, Hasan Karabulut, arkeoloji öğrenCileri Yelda Şanlı, Esra Fırıncıoğlu, Emre Kipmen, Gökhan Zorlu, Nükhet
Kandemir, Okan Beşer, Restoratör Gamze Sarf, Füsun Şen, Ali Aşgit katıldılar. Kültür Bakanlığı'nı 1998 yılında istanbul Arkeoloji Müzeleri'nden Ferahnur Güven, 1999 yılında Nevşehir Müzesi'nden E. Murat Gülyaz ve Kastamonu Müzesi'nden Emin Torunlar temsil etti. Bütün meslektaşlarıma, öğrencilerime uyumlu ve özverili çalışmalarından dolayı
teşekkürlerimi sunarım.

2

Drahor M.G., "Acemhöyük Özdirenç ve Doğal Uçlama Çalışmaları- 1992" tx. Arkeometri Sonuçlan Toplantısı, Ankara
(1995), 229- 243; Drahor M.G., Kaya M. A., Bayrak M., ilkışık O.M., Öztan A., "Acemhöyük'ten Manyetik ve Elektramanyetik-VlF Sonuçları" DEÜ, Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 1, Sayı 1-2 (1999) 81- 99.
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fakir yapılarının buluntuları çok az buluntusu arasında, çok kireçli seramik parçaları içinde tamamlanabilen çoğu basit çanaklar, pişmiş topraktan ağırşaklar ve bilyeler bulunmaktadır.

II. Kat Yapilan ve Buluntulan: Aynı plankarelerde ii. kata ait yapılar da parçalar
halinde korunmuştur. PAl 37 plankarede açmanın ortasına yakın bir alanda, çevresinde üç dikme taşı bulunan açık alanı avlu olması gereken bir yerde bir andron ile hemen
bunların güneyinde iki ocak yer atmaktaydı. Ocakların ikisi de ağızları kuzeybatıya bakan atnalı biçiminde, düzgün sıvanmıştır. Bu kısımda doğrudan iii. katın yangın enkazı
üzerine kurulan ii. katın bir yapısına ait kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir ana
duvar ile bunu kuzeye doğru kesen bir duvarın taş temelleri kısmen korunmuştur. Ana
duvarın ortasına yakın bir kısımda III. kat binasının kerpiçleri kullanılarak bir oluk yapıl
mıştır. Aynı dönemde yıkılan ve ancak bazı temel izleri ile oluğu korunan bu yapının yeri sonradan avlu olarak kullanılmıştır. Bu kısımda androndan itibaren açmanın kuzey yarısında yoğun olarak düzensiz levhalar halinde kireç parçaları ele geçirilmiştir. Bunlardan irice bir parçanın içine geçirilmiş durumda, yuvarlak başlı, gövdesi kare kesitli tunç
bir çivi bulunmaktadır. Aynı plankarede taştan piramit biçimli bir havan eli, kilden bir tezgah ağırlığı ile ocakların yakınında çok bozulmuş durumda kurşundan iki halka ele geçirilmiştir.

RA/37 plankarede ise II. kata ait kerpiç duvarı i iki yapısı ile 1995 yılında RA/38
plankarenin kuzey kesiminde açığa çıkarılan yapının avlusu açılrruştır. Hepsi de önceki
II. kat yapısında olduğu gibi doğrudan iii. katın yangın enkazı üstüne yaprlrruştır. Bu yapılar bağımsız duvarları olan sırt sırta inşa edilmiş küçük ölçekli konutlardır. Her iki yapı
da da 45-42x38-30x10 cm. lik kerpiçler kullanılmıştır. Kerpiçler enine, bazen de boyuna
diziimiştir. Duvar kalınlıkları 45'le 40 cm. arasında değişmektedir (Resim: 2). Duvar ve
tabanıarı düzgün sıvandır. Bunlardan açmanın kuzeyinde yer alan iki? odalı konutun batıdaki büyük adasının doğu köşesine bir bebek gömülmüştür. Tabanın hemen altına konmuş, üzeri çamur sıvanmış bebeğin kemikleri fazlaca yıpranmıştır. Bu odada iki, kuzeydoğusundaki bir kısmı açılmış odada bir ağırşak ele geçirilmiştir. Bu yapıya bitişik olan
ikinci konutun iki odası kısmen açığa çıkarılmıştır. Kareye yakın planlı güneydeki odanın,
ilk yapıldığı dönemde güney köşesinde yer alan ve taşlarla desteklenmiş bir eşiği olan
kapı yeri sonradan örülmüştür (Resim: 3). Bu değişikliğin de batıdaki konutun inşa edildiği zamanda yapılmış olması gerekmektedir. Çünkü batıdaki konutun güney duvarı 2.
konutun söz konusu duvarını da sınırlayacak biçimde doğuya doğru uzanmaktadır. Bu
duvarın inşası ile işlevini yitirmiş olan kapı da bu zamanda kapatılmış olmalıdır. 2. konutun bu odasının dış duvarı ile onu sınırlayan duvar arasında kalan 50 cm. lik boşlukta
hayvan kemikleri ve kül dolgu içinde üç fincan ele geçirilmiştir. Evler arasında kalan bu
kısmın sonradan çöplük olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Aynı konutun doğudaki çok
az bir kısmı açılan odasında iki ağırşak ile bir fincan ele geçirilmiştir.
Açmanın güneyindeki avlu karakterli kısımda, köşeleri yuvarlatılarak çamurla sı
vanmış dikdörtgen biçimli bir platform üstünde bir ocak yer almaktadır. Bu ocağın doğusunda da çamur sıvalı alçak, küçük bir platforml işlik bulunmuştur. Bu kısımda iki fincan, bir çanak, mermi biçimli bir ağırlık, siyah taştan küp şeklinde bir oyun taşı ile bir ağırşak ele geçirilmiştir.
PA/39 plankarede kuzey kenara yakın kısımda i. kat duvarının hemen altında II.
katın daha küçük bir alana oturmuş yapısının kerpiç duvarları kısmen yer almaktadır. Bu
yapının hemen güneyinde ancak bir kısmı korunmuş bir oda ile bunun doğusunda ona
dayanmış dikdörtgen planlı bir ocak tabanı ele geçirilmiştir. Bu iki yapı kalıntısı arasın
da yan yana iki küçük çöp çukuru bulunmaktadır. Ocaklı mekanda pişmiş topraktan iki
çanak, dört ağırşak, kemikten yapılmış spatül/alet parçası ve kap kırığından bir ağırşak
bulunmuştur.

RA/39 plankarede i. katın büyük mekanı tarafından fazlaca tahrip edilmiş, hemen iii. kat enkazı üstüne kurulmuş II. kata ait bazı kalıtılar saptanabilmiştir. Bunlar i.
kat yapısının güneybatı köşesinin hemen altındaki bir çöp çukuru, biraz kuzeyde yer
alan iç içe geçirilmiş durumda çöplük tabanı, bunun güneyinde büyük kısmı kazılmayan
(RA/40 plankarede) alanda olan kerpiç yapının bir köşesidir. Bunlardan çöp çukurunda
120

kırıkları yanında tunçtan iki helezon, bir iğne?, bir ağırşak, kemik spatül parçası,
kapakçık; kerpiç yapıda ise iç içe bir çanak ve çanakçık ele geçirilmiştir.

kap

bir

iii. Kat Yapısı ve Buluntulan: Assur Ticaret Kolonileri çağına ait i ve II. katların
hemen altında, aynı çağın iii. katına ait söz konusu yanmış büyük bina yer almaktadır.
Acemhöyük'ün en parlak devrinin yaşandığı iii. kat zamanında iki saray yapısının arasında yer alan ve jeofizik verilerine göre en az 50X50 m. lik bir alanı kapladığı anlaşı
lan bu yapıyı açığa çıkarmak ve buluntularına göre işlevini belirleyebilmek, diğer taraftan şehrin, bu binaların inşa edildiği dönemdeki planını öğrenebilmek için başlatılan kazılara 1998 yılında PR-RA/37, 1999 yılında PA-RAl 39 karelerinde devam edilmiştir. Bir
kısım duvarları 1995 yılında saptanan iii. katın yangın geçirmiş bu büyük binasının açı
ğa çıkarılan 600 m21ik alanda saptanabilen genel özellikleri şöyledir. Ana duvarlar 53 x
33 x 8 ve 45 x 28 x 8 cm. ölçülerinde hazırlanmış kerpiçler kullanılarak 90 cm. kalınlık
ta yapılmıştır. Birbiri ardından devam eden odaların duvarları aynı hizada olmayıp 80100 cm. iç ya da dışa kaydırılarak duvarlar birbirleri ile desteklenmiştir. Duvarların iki
kez sıvandığı anlaşılmaktadır. Kerpiç üstündeki ilk sıva tabakası daha kaba olarak hazırlanmış bir çamurdan yapılrruştır. Bu katta yoğun olarak parmak izleri görülmektedir.
Daha ince bir çamurdan hazırlanmış üstteki sıva ince bir tabaka halinde sürülmüştür.
Bunun üstüne en az sekiz kat badana yapıldığı anlaşılmaktadır. Beyaz badana yer yer
kirlenip sararmış, geçirdiği yan9ınla da islenmiştir. Binada kerpiç arasında bazı yerlerde ağaç dikmelerin de kullanılıgı, sıva altındaki izlerden anlaşılmaktadır (Çizim: 1). Bugün için ahşap- kerpiç konstrüksiyonun detayları tam olarak bilinmemektedir. Ancak binanın Acemhöyük sarayları kadar şiddetli bir yangın geçirmemiş olması, ahşabın onlardan daha az kullanılmış olduğunu göstermektedir. Yine de 1. odanın batı ve güney
duvarlarında, 4. odanın kuzeybatı ve güney duvarlarında, 7. ve 8. odaların güneybatı
duvarlarında duvar genişlikleri boyunca uzanan; 2. odanın güneybatı duvarında ise yatayolarak konmuş hatılların izleri görülebilmektedir.
1998 yılında yapılan kazıda PA-RAl39 plankaredeki 1-3. odalarda tavanı taşıyan
yanmış ağaçlara kadar ulaşılmıştı. 1999 yılında yapılan kazılarda bu kalıntılar kaldırıla
rak odaların tabanıarına kadar inilmiştir. Tavan enkazı oda içinde 1-1.20 m. lik bir yığın
tı oluşturmuştur. Kuzeyde yer alan büyük oda (1. oda), 8.20x7 m. ölçülerinde olup 57.4
m-lik bir alanı kaplamaktadır. Bu odada enkazın en üstünde, tavan hatılları altında 50
cm. kadar yanmış ağaç ve kerpiç parçaları yığıntısı mevcuttur. Bu yığıntı içinde odanın
batı köşesine yakın bir yerden başlayarak odanın ortasına doğru uzanan 3 m. uzunluğunda bir ağaç bulunmaktadır. Bir başka yanmış ağaç bunun kuzeyinde, 1 m. uzunlukta kuzeybatı kapısına yakın bir kısımda; bir diğeri büyük ağacın qüneyinde, güneybatı duvarına yakın kısımda iki parça halinde idi. Kuzey kapısının 2 m. kadar içindeki 50
cm. uzunluktaki bir ağaç ise kesilmiş bir parçaya aittir. 1.odaya açılan üç kapı bulunmaktadır. Bunlardan biri kuzey köşesinin batısmda, ikincisi aynı köşenin doğusunda,
üçüncüsü güneydoğuda yer almaktadır (Çizim:1). Uçünün de kapı genişlikleri 1.30 m.
dir. Köşeleri yuvarlatılarak, eşikleri taban seviyesinden biraz alçakta olacak biçimde
özenle sıvanmıştır.
Odanın güney köşesinde yer alan, ocağın oda içine bakan kısmının köşesi yuvarlatılmış ve düzgün bir şekilde sıvanmış, tabanı çanak kırıkları ile döşendikten sonra
sıvanmıştır. Odanın kuzeydoğu ve kuzeydoğudaki kapıları arasında kalan köşesi hariç
duvarlarının dibi , tabandan 15-18 cm. yükseklikte 30-35 cm. genişlikte sekilerle çevrilidir. Köşeleri yuvarlatılmış, düzgün olarak sıvanmış seki sadece güneybatı duvarında
batı köşeye 1.90 m. uzaklıkta kesintiye uğramaktadır. Odanın ortasında 2.20 x1.60 m.
ölçülerinde 15 cm. yükseklikte bir platform mevcuttur. Platformun batı kıyısına omuz hizalarına kadar gömülmüş iki küp gömülmüş, kuzeydekinin kuzey kenarına bir başka küpün kırıkları destek olarak konmuş, çevreleri sıkıştırılıp çamurla sıvanmıştır. Düzgün bir
biçimde sıvanan platformun üstü kireç kaplıdır. Platformun üstünde, batıda bir andron,
doğuda üç çrkmtılı taşınabilir bir ocak bulunmaktaydı (Resim: 4). Odanın kuzeydoğu duvarının ortasında, ona bitişik bir başka platformlişlik 1.65x 0.85 m. ölçülerindedir. Bunun da üstü ve yuvarlak kenarları özenle sıvanmıştır.
Odada, sekilerin, platformların ve tabanın üstünde bulunan kaplar tüm ya da parçalar halindedir. Bunların büyük kısmı tabanın 40- 50 cm. üstünde, yukarıda anlatılan a121

ğaçların altında kalmış, ağaçların yanması ile de renk değiştirmiştir (Resim: 5). Odada
tamamlanabilen 57 parça eser, yukarıda belirtilenler dışında şunlardır: yedi tane çift
kulplu bardak, yedi tane böbrek ağızlı çift kulplu bardak, on üç tane fincan, iki tane iii.
Alişar denilen tipte fincan, on bir tane çanak, bir tane kulplu çanak, bir tane tabak, iki
tane vazo, bir tane çömlek, bir tane çift kulplu konik gövdeli iri bardak, bir tane kap kaidesi/altlık, bir kandil, dört ağırşak ve bir tane boynuz sap. Bunlardan kandilolarak kullanıldığını düşündüğümüz halka gövdeli, üstünde biri silindir şeklinde geniş (yağ doldurma yeri) diğeri bunun karşısında emzik (fitil deliği) olarak yapılmış iki delikli eşya, büyük kısmı odanın güneybatı köşesindeki ocağın önünde diğer kapların arasına kuzeye
doğru yayılmış olarak, bir parçası kuzeydoğu duvarındaki platformun önünde, bir diğe
ri birbirine yakın durumdaki kuzey kapılarının önündeki kısma kadar dağılmış durumda
ele geçirilmiştir. Parçaların bir kısmının ağaç hatılların hemen altında bulunması bu kabın yüksekte bir yerde korunduğu ya da tavana asılı olduğu fikrini vermektedir. Bu tipte tek delikli olarak yapılmış bir kap, Kuruçay Höyük'ünde Geç Kalkolitik çağ tabakasında ele qeçinlmiştir". Anadolu'da bilinen bu en eski örnek yanında Kuzey Mezopotamya ve Suriye'den de tanınan, gövde kısmı ile bağlantılı farklı sayıda çanakçık ve emziği olan kaplar da bulunmaktadır-. Çoğunluğu kült eşyası olarak nitelendirilen bu kaplar da kandilolarak kullanılmış olabilir..
Odada tabanın en azından bir bölümünün hasır kaplı olduğu, kaplarla taban arasında bulunan kahverengi, yumuşak dokulu kalıntılardan anlaşılmaktadır. Bu kalıntılar
güney kapısından itibaren odanın batı kısmında ve sekinin önünde yoğun olarak görülmektedir.
1. odanın batısında yer alan 1.2 x 6.5 m. ölçülerinde 7.8 m 2 lik bir alana oturan
2 No.lu, uzun odanın içinde batı duvarının ortasında, tabandan 1 m. yükseklikte yatay
bir hatılın boşluğu görülmektedir. 1. oda ile ortak doğu duvarı boyunca uzanan 35 cm.
genişlikte, 20 cm. yükseklikte bir seki bulunmaktadır. Odanın kuzeybatıdaki kısa duvarında önceleri kapı yeri olarak kullanılan kısım olmalıdır. Ancak sonradan bu kısım bir
duvarla örülerek tamamen kapatılmıştır. Bu tadilat 1. odaya dayanan duvarın üst kıs
mında kerpiçlerin ana duvara kaynatılarak eklenmesinden de anlaşılmaktadır. 2. odada
çanak ve vazo kırıkları dışında eser bulunmamıştır
1. odanın güneydoğusunda 7.5x 5.2 m. ölçülerinde 39 m 2 lik bir alana oturan 3.
odada da tabandan yaklaşık 1.20 m. yükseklikte yer alan tavanın yanmış ağaçların altında, tabandan yaklaşık 50 cm. yükseklikte yeni ağaç kalıntıları açığa çıkarıldı. Bunlar
duvardan 1 m. kadar uzaklıkta yan yana parçalar halindeydi. Bir grubu da 1. oda ile iliş
kiyi sağlayan kapı çevresinde yoğunlaşmıştı. Odanın 1997 yılında açılan kısmında kapı geçidinin iki yanında duvar içine gömülmüş kapı kasasına ait tahtaların izleri saptanmıştı (Resim: 6). Bu kısımda yapılan kazılarda kapı kasasının duvar boyunca eşiğe kadar uzanan 5 cm. kalınlıkta, 25 cm. derinlikte bir oyuk içine yerleştirildiği belirlenmiştir.
Kapı sövesinin batı yönünde ise tabandan 90 cm. yükseklikteki kısmına kadar korunmuş, 3. odanın içine doğru açıkken yanmış kapı kasası ile birlikte ele geçirilmiştir. Kapının oda içindeki ucuna düşmüş ağaç kalıntısı, lentoya ait olmalıdır. Kapı ile birleşmiş
gibi görünen 20 cm. çapındaki bu parçanın yarıya yakın kısmı kesilerek düzeltilmiş, ucu
yarıya yakın kısma kadar kesilerek bir diş oıuşturulmuştur. Lentodaki bu diş, kapının bugün içine düşmüş olan doğu kasasını oluşturan ağaçla bağlantıyı sağlamak için yapıl
mış olmalıdır. Oda tabanından aşağıda olan eşik kapı geçidine doğru eğimlidir. Oda tabanı ile birleşen kısmı hafifçe yükseltilerek sıvanmış, böylece kapının tam kapatılması
sağlanmıştır. Eşik de tabanlar gibi düzgün sıvalı olduğundan kapının mili ile olan bağ
lantı incelenememiştir. 1.30 m. genişliğindeki kapı açıklığı 3.4 cm. kalınlığındaki tek kanatla kapatılmıştır (Resim: 7). Kapı üç parça halinde hazırlanmış panoların arasına konmuş ağaç dikmelerin birleştirilmesi ile yapıımıştır. Düzgün olarak kesilmiş tahtalar çivi
kullanılmadan doğrudan dikmelere açılan lambalarla/dişlerle bağlanmıştır. Anadolu'nun
3
4

R.Duru. Kuruçay Höyük 1/. Ankara (1996), 36, Lev. 81,5.
C. Kepinski- Laeomte, "La Polarite oeeidentale d'Haradum, Moyen- Euphrate Irakien (XVııı- -XVıı· s. av. J- C.)" Anata/fa Amious III (1995), 37, Fig.4,2.

122

bugüne kadar bilinen tek örneği olan Boğazköy'de Eski Hitit çağına
geçirilmiş kömürleşmiş kapı kanadı> ile aynı teknikte yapılmıştır.

ait bir

yapıda

ele

Odanın güneydoğu köşesine yakın aynı yöndeki duvarın dibine dayalı durumda
küçük gaga ağızlı, halka gövdeli bir testi bu mekanın tek buluntusudur. Testi, ikisi boyun altından, ikisi kulpun gövdeyle birleşen kısmından çıkan kabartma olarak yapılmış
su bezeklerine sahiptir.
Güneydoğu'da yer alan ve bir kısmı açılabilen 7 No.lu mekan L planlı bir koridordur. Duvarlarının korunan yüksekliği 3.80 m. ulaşan bu mekan güneyde 70 cm. geniş
liğinde bir ara duvarla bölünmüştür. Bölme duvarının 80 cm. yükseklikte yapıldığı, ana
duvarın bu yüksekliğin üstünde kalan kısmında düzgün sıvanarak badanalanmış olmasından anlaşılmaktadır. Bu bölmede, kuzey ve güneybatı yönlerinde duvar dibine sıra
lanmış çok sayıda kapaklı vazo ve kapak, parçalar halinde ele geçirilmiştir (Resim: 8).
3. odanın güneybatısında 6.7 x 2.6 m. ölçülerinde 17.42 m2lik bir alanı kaplıyan
4. odada henüz tabana ulaşılamamıştır. 1 ve 2. odalarla ortak duvar hizasında tavan
kalaslarından bir parça kuzey köşeye yakın bir kısımda bulunmuştur. Enkaz içinde piş
miş toprak bir ağırşak bu odanın şimdilik tek eseridir.
3. ve 4. odaların güneydoğusunda, onlarla yaklaşık aynı boyutlarda iki oda (5. ve
6. odalar) bulunmaktadır. Bunlardan 3. odanın güneydoğusundaki 5. odada olasılıkla
tavan kaplamasına ait yan yana dört tahta kuzey duvarı dibine düşmüştür. Odanın yarısı henüz kazılmamış kısımdadır. Onun batısındaki 6. oda, yapının iki katlı olduğunu kanıtlaması bakımından önemlidir (Resim: 9). Diğer odaların taban seviyesinden 1.5 m.
yüksekte kuzeybatı kısımda kısmen korunmuş sıkıştırılmış toprak taban üstünde, 4.
odaya bitişik duvarı önünde bir tabak ile tek kulplu bir çömlek, önünde iki ezgi taşı ve
küre şeklinde havan eli, odanın ortasında batıdan doğuya doğru iki ezgi taşı, bir ağır
şak, bir fincan, bir ezgi taşı, hemen yanında çift kulplu bir çömlek ile çanak, üstü çentikler.le bezeli pişmiş toprak bilye, andron parçası, hilal biçimli bir ağırlık ve doğu duvarı dibinde hematitten yapılmış ördek biçimli 5 MA.NA (2534 gr.) gelen bir ağırlık ele geçirilmiştir. Odanın kuzey köşesinde doğu duvarına dayalı durumda bir çaydanlık ile iri
bir maşrapa ve bir hayvan figürini bu odanın diğer buluntularıdır. 1999 yılında yapılan
kazılarda üst kata ait olduğunu sandığımız bu taban temizlenerek bırakıldı.
1. odanın kuzeybatısında iki oda açığa çıkarılmıştır. Bunlardan 1. oda ile bağlan
tılı 9. oda 4.5 x 6.00 m. ölçülerinde 27 m2lik bir alanı kaplamaktadır. Bu odadan geçilen
8. oda, 5.20 x 4.50 m. ölçülerinde 23.40 m21ik alandadır. Birbirleri ile 90 cm. lik bir kapı
ile bağlantılı odaların içinde tavanın yanmış ağaç hatılları ve kamışlar ele geçirilmiştir.
Bu iki oda arasındaki duvar da 7 No.lu koridor bölmesi gibi 70 cm. kalınlıktadır. 8. odanın içinde kapı kasasına ait yanmış ahşap kalıntılar kısmen korunmuştur (Resim: 10).
Bu odada yanmış enkaz içinde bir bulla ile ağırşak ele geçirilmiştir. Bulla, 1.6 cm. çapında bir damga mührün üç baskısını taşımaktadır. Baskıda, kollarını iki yana açmış kuş
başlı, insan gövdeli hayvanlar hakimi ellerinde birer ceylan tutmaktadır. Kollarının altın
da çömelmiş iki maymun, bacakları arasında bir hayvan başı bulunmaktadır.
Sarıkaya ve Hatipler saraylarında yakın benzerleri bulunmuş olan bu bul/a, yapı
nın onlarla birlikte kullanıldığını gösteren en önemli kanıttır. Bugün için işlevini bilemediğimiz bu yapı, Acemhöyük'ün görkemli sarayları arasında, onlarla aynı felakete uğra
mış ve aynı zamanda yanmıştır.
2. Çevre Düzenlemesi: Sarıkaya Sarayı'nın kuzeyinde yığılı olan atık kazı toprağı ödenekler ölçüsünde sit alanı dışına taşıttırılmıştır. Yeni kazılan bina ile Sarıkaya Saray' arasında kalan bu alanın temizlenmesi, yapıların birbirleri ile olan ilişkilerinin anlaşılabilmesi için gelecek yıllarda bu kısımda yapılacak kazılara da bir hazırlık olacaktır.

5

P Neve. "Die Grabungen au! Büyükkale im Jahre 1964" MDOG 97 (1966). Abb. 16.
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EXCAVATIONS AT SOS HÖVÜK, 1999
Antonio SAGONA *
Claudia SAGONA

The sixth season of excavations at Sos Höyük, focusing on the northern and
western sides of the mound, was carried out over seven weeks in Julyand August
1999. The season proved to be productive and a large rneasure of the suceess is to be
credited to the efforts of our goverment representative, ılhan Kaymaz, whose exeeptional efficiency and professionalism ensured that the project progressed free of problems. We would also like to extend my gratitude to Adil Kır, the Kaymakam of Pasinler,
and his staff for taking an interest in our work and for being so helpful. Our thanks are
also extended to the staff of Erzurum Museum headed by its director, Mustafa Erkmen,
with whom we continued to enjoy the close working relationship. The season was
funded by grants from the Australian Research Council and the Australian Institute for
Nuclear Science and Engineering.
PERIOD VA (3500/3300 and 3000 Cal BC)
Evidence for Late Chalcolithic occupation, provisionally termed Period VA, were
exposed in trenches L17 and M17. Each deposit exposed in this area elearly postdated the establishment of the large stone curved wall that was first reported in 1996 1.
A lobe attachement was exposed on the east face of the wall, but when exactly this
wall was founded and whatpurpose it served are issues to be determined in future
campaigns.
What is clear from a series of plaster floors and circular hearths situated inside
the circular structure is that the area was occupied continuosuly over several hundred
years. The uppermost of these deposits was a freestanding house roughly circular in
plan that was built of mud bricks laid directly onto the ground (L17b, Locus 4250).
Within the house a hard-packed surface of clay was superimposed with alayer of burnt
debris that contained much carbonised organic matter, including matting. Radiocarbon
analysis of charcoal from within the house have given a reading of 3345 to 2915 Cal
BC (Beta-135362).
Three more floor levels each with a circular hearth were exposed in deposits
below the round house. The one immediately below, a lime-plastered surface (L17b,
Locus 4254), belonged to a house that was rectilinear in plan with a stone ledge built
against the east side of the curved wall. Its hearth was set in virtually the same position as that of the round house. The next floor surface (L17b, Locus 4270) was distinguished by a floor that had been founded on a deposit of pottery sherds that were purposefully crushed on the spot. Sherds surrounded a circular hearth that had been
placed against the inner face of the curved wall. Below this level another raund hearth
Antonio SAGONA, Department of Classics andArchaeology The University of Melbourne, Parkville, vcıona 3052,AVUSTRALYA
Claudia SAGONA, Department ofClassics andArchaeology TheUniversity of Melbourne, Parkville, Vicıoria 3052,AVUSTRALYA
Sagona, Erkmen, Sagona and Howells 1997: pls 11, 12; Sagona, Erkmen, Sagona, McNiven and Howells 1998: pI.5).
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was found associated with a hard-packed, burnt orange floor level (L17b, Locus 4279).
The lowest deposit reached so far within the area of large curved wall is Locus 4299,
in Trench L17b. This surface, cut by pits, did not contain a built-in hearth, but yielded
a fine example of the twin-horned andiron.
The association of ceramics with a drab, pale-coloured fabric and those with a
contrasting colour scheme of black and red continued. Some sherds are Cıearly manufactured by hand using the sı ab technique. When certain sherds are prized apart at
the centre of the core, the inner surfaces sometimes reveal the impression of the textile upon which they were manufactured. A few fragments of a new fabric emerged this
season. It is baked hard, orange in cross section, grit tempered and red -slipped.
PERIOD VB (3000-2800 Cal BC)
The Early Bronze Age i period was investigated primarily in Trench M16 and
contiguous areas.
A distinctive layer of evenly sized riverine cobbles along the western side and a
soft brown deposit, located mostly along the eastern side, speckled with charcoal and
incorporating pots in situ around a hearth deposit may be dated to this period. Much
work focussed on defining several building phases in the northern half of the trench
each defined by lime plaster surfaces and circular hearths. The best preserved was
half of a freestanding, rectangular dwelling on the very edge of the present northern
scarp. Orientated north-south, it was well built with stone foundations.
PERIOD IVB (220-2500 Cal BC)
In Trench L16d, a large trash pit, Pit 9 (Locus 4085), contained a considerable
number of ceramic fragments animal bones, tray fragment, and a bead. Nearby, in the
SW corner of the trench lay a well-crafted spearhead. Below this deposit of lenses and
pits was a fine mud brick house orientated NE-SW that was first identified in 1995. The
structure was built of standardized mud bricks and comprised at least four main rooms,
including the one exposed in 1995. Each room except one contained a circular hearth
built into the floor; two were the fiat, whereas the hearth in the easternmost room had
three high projections. Mud plastered benches were a feature. The central room did
not contain a hearth, but had what appeared to be a semi-subterranean starage area
along the western side. In terms of finds, the predominance of Kura-Araxes Late Gritty
ware should be noted, as well as the fine bone and antler work.
PERIOD ilA (1000-750/800 Cal BC)
Investigations were resumed this year in Trench J 14 in order to extend the area
that yielded, in 1995, the Early Iron Age plaster floor covered with the carbonised
remains of basketry and matting. Five distinctive floor levels were exposed, the earliest of which was the most productive. Covered by a thick deposit of white organic
material and carbonised beams of wood this earliest layer comprised the deposits of a
room associated with Locus 1293. Well preserved fragments of carbonised matting,
basketry and rope, a woven sandal, and burnt furniture were found throughout the
room, offering a rare glimpse into the domestic scene of an east Anatolian Early lron
Age room.
At the end of the season assistance was provided to Erzurum Museum in an
ongoing project to refurbish its displays.
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RESEARCHES AT TILBESHAR 1999
G.KEPIN8KI-LECOMTE*
Rifat ERGEÇ

The fourth season of excavations in Tilbeshar took place in May and June of
1999 although researches begun at this site with a first survey as early as 1994. As
each year, 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.
8ince 1998, after having passed several years studying the history of the site
and its various settlements, we have been focussing on extending the excavation of
the Earlyand Middle Bronze Levels (area J), while continuing work on a stratigraphic
trench opened in 1996 (area E).
AREAE
Over a period of two years, we have uncovered threelevels of a high terrace dating from the Early Bronze II, from about 2700 B.C. In 1999, underneath this terrace, we
exposed a level of Early Bronze I, represented by only two fragmentary rooms whose
mud-brick walls are preserved on only two or three layers. The destruction layers yielded several stone tools including polished stone axes and pottery such as reserved slip
ware and plain simple ware, including band rim ware bowls. Radiocarbon analyses situate this modest and badly preserved domestic settlement in the Early Bronze i (30002850).
Underneath a very thick layer of collapsed mud-brick, was much better preserved buildings whose walls sometimes reached a height of one and a half meters.
Large rectangular mud bricks (50x30x10 cm.) are arranged in heads and stretchers. In
the very restricted space of the sounding, we also uncovered a buttressed wall. To the
south of the trench a wall more than a meter wide might possibly be an enclosure wall.
Here again, the ceramic comes from destruction layers and has much in common with the upper level, including reserved slip ware and band rim ware. However
chaff faced ware is much more abundant. AIso present were red burnished ware,
Transcaucasian black burnished ware, a rough bevelled rim bowl, and several painted
sherds. This level would be contemporaneous with the Amuq F and the Late
Chalcolithic period, and the C14 analyses situate it at the end of the fourth millenium.
AREAJ
We dug within six 10-meters squares, covering three levels of occupation. The
upper level belongs to the Middle Bronze and the following two to the Early Bronze.
Furthermore, several tombs had been placed in the ruins of abandoned levels before
their resettlement.
Dr. C.KEPINSKI-lECOMTE, Institut d'Art et d'Archeologie CNRS Era 41 3 rue Michelet 75006 Paris/FRANSA
Dr. Rifat ERGEÇ, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep /TÜRKiYE
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Located just beneath the surface, the walls of the Middle Bronze were partly
destroyed by plows, because the lower city was cultivated until recently. At this time, it
is difficult to know if we are excavating elements of a single or of several buildings. The
rooms are generally large and several measure almost twenty square meters. Wellpreserved floors provide a stratified ceramic as well as terra-cotta figurines. Many
tombs, contemporary or slightly more recent were also brought to light. The funerary
artefacs include one or two pots, sometimes a bronze pin and a beaded necklace of
carnelian and rock crystal.
Underneath this level, and sometimes directly below the surface when the
Middle Bronze level is not preserved, we uncovered another, better preserved settlement. Here we find the foundations of imposing stone walls, composed of enormous,
sometimes Herculean blocks. The superstructures, of mud-brick, are not preserved.
The floors are covered with different types of mortar, sometimes resting on alayer of
pebbles and the walls are plastered.
We uncovered several rooms, which seemed to belong to four different adjoining buildings. These are built on terraces and in the street large successive levels form
a north-south slope that facilitates the evacuation of waste and rain waters in a gutter
of upright fiat stone slabs. The undisturbed floors, with quantities of complete pots,
often crushed, provide a well-characterized assemblage including Syrian bottles, goblets, a trojan "depas" etc. One of the floors also contained a set of bronze tools. Radiocarbon analyses place this level between 2200 and 1960 B.C.
Finally we were able to attain a third level, the oldest of this part of the city, by
continuing the exeavation underneath the level of the previous street. There we found
elements of domestic architecture, with floors once again rich in ceramics. Several pits
cut through this level, dating from after its abandon as settlement. One of them contains charcoal, permitting it to be dated between 2500 and 2300 B.C.
The architectural level, then, predates it, but we do not have enough evidence
to give it a precise dating. Mareover, the dating of ceramics from Southeast Anatolia
whether from the third or the second millenium, is so unCıear that in Tilbeshar we prefer using the absolute datings obtained from C14 analyses.
The excavations in this area also allowed us to uncover the burial jar of a young
child, which was surrounded by numerous pots; the latter suggest that this tomb is
more recent than the level it cuts through.
THE ANGtENT ENVIRONMENT OF TILBESHAR
In addition to the excavations in area J and area E, in 1999 we began a study of
the ancient environment of Tilbeshar, with the aid of a geographer and an archeozoologist. Tilbeshar is situated in the middle of a vast plain, and the current richness of the
agricuıtural soil is arecent phenomenon, due in large part to irrigation. The non-lrriqated slopes of this alveolus, where arboriculture (olıve trees, pistachio trees and vıne
yards) or dry cereal cultures are practiced, more likely resemble the ancient landscape.
Strategically Tilbeshar benefits from an especially privileged location. It is in
direct contact with the Euphrates valley to the east, the Qoueiq valley to the south, the
Afrin and the Amouq to the west. The presence of the Sajour close by is one of the reasons for the settlement on this site. However the river also constituted a menace and
its flooding in the past is well documented. This is prabably the reason for the great disorder and the poor state of preservation of the northeastern corner of the lower city.
A study of the ancient fauna is alsounderway. In the Chalcolithic period as in the
Bronze Age, attestations of wild species are rather rare, and the wild boar is the most
important hunted animaL. The presence of stags and roe deer suggests a more wooded enviranment than is now the case in the surraunding area.
GONGLUStON
A conCıusion in seven points can be given:
1 - The oldest levels excavated now at Tilbeshar date from the end of the fourth
millenium. Only the top of the citadel was inhabited then, and it could have been sur-
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rounded by an enelosure wall. The ceramics belong to the Amuq F tradition and alsa
contain Urukian elements. A settlement during this period is not really surprising in this
region, especially since two cylinder seals from Tilbeshar, now housed in the
Ashmoleum Museum, were said in the antiques market. During our survey of Tilbeshar,
we alsa found one. On the other hand nevertheless, we found no Urukian ceramics at
the surface.
2 - Above the collapsed buildings from the end of the fourth millenium, we
reached what seems to be a much more modest level of Early Bronze i, with walls preserved on one to three layers. It probably dates from not long after the abandan of the
previous buildings, judging from the thickness of the layer represented by the crumbling of the walls.
The construction techniques are radically different - we move from rectangular
mud brick arranged in heads and stretchers, buttressed walls etc., to square mud brick
walls - but the ceramics, at first view, have much in comman with those of the previous level. It will be interesting to differentiate clearly between the two, and to establish
distinct collections ; to this end, we intend to enlarge the trench, since the sounding is
at present much too narrow.
3 - Above this level, the three-tiered terrace was constructed, dating from about
2700 B.C. As far as we know, there was as yet no occupation of the lower city.
4 - The expansion of the city took place just afterwards, both to the north and
the south. This settiement, the least well-dated at present, probably took place
between 2650 and 2350 B.C. Obtaining a more precise dating will clearly be one otthe
prime objectives of the next season. This city was abandoned abruptly, and we find its
artefacts in place on well-preserved floors.
5 - The next settlement is that of a very prosperous city. It dates from the end
of the third millenium at a time when other neighboring sites like Ebla or more distant
ones such as Teli Leilan, in the Khabour, were experiencing severe restriction or abandon. This city of Tilbeshar too, was abandoned abruptly, and the floors are rich in
ceramics.
6 - Little more than these floors and same poorly preserved walls remained
when anather city was built in the Middle Bronze. It seems to stretch out over most of
the lower cities and to cover the older levels, except, perhaps, for the northeast corner,
which could have been threatened and destroyed by severe flooding. Thus, here there
is no Iimitation of the urban phenomenon as was sametimes the case elsewhere.
The pottery nevertheless loose part of its qualities, being less rich in its wares
and its variety. It exactly resemble those found upriver all along the Euphrates as far
as Iraq. This identity underlines the exchanges so well documented by the texts. Mari's
texts, for example, regularly mention that olive oil or wine, as well as certain types of
wood, were sought after in the area of Carchemish. Food products were transported in
pots that precisely determined at least a part of this cultural identity.
7 - The affinities between this corpus of the Middle Bronze and the previous
period, from the end of the Early Bronze, are only superficial, since after this excavation of the two levels, we are abie to establish very elear distinctions between the two
collections.
Thus, the concept of a transition period Early Bronze/ Middle Bronze, supported
fallawing the publication of Kurban Höyük, can no longer be considered valid. Our data
attest to the existence of two elearly marked periods which are simply combined in
Kurban Höyük's period iii. With Tilbeshar we are lucky to have two very easily distinguishable architectural levels, each associated with very well-preserved floors and rich
in ceramics, and in one case, with samples of charcoal, permitting an absolute dating.
This problem is, in Tilbeshar at least, definitively resolved. Nowwe will continue to document the more ancient periods, which saw the birth of complex societies and of cities.
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TILBESHAR
CHANTIER E - 1999

Fig 1: Area E, Late Chalcolithic level
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HORUM HÖVÜK 1999 ÇALIŞMALARI

Aksel TiaET*
Catherine MARRO
Fatma BULGAN

Horum Höyük kazıları 1 Eylül-26 Ekim 1999 tarihleri arasında Gaziantep Müzesi
Müdürlüğü'nün başkanlığındaki 12 kişilik bir ekiple yürütüldü. Kazı heyeti, kazı sorumluları Catherine Marro ve Aksel Tibet'in (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) dışın
da, Kemal Sertok (Gaziantep Müzesi temsilcisi), Füsun Aksaç (arkeolog-çizimci, Istanbul Universitesi),.. Eric Coqueugniot (yontma taş uzmanı, CNRS, Lyon), Alain Gaulon
(öğrenci, Paris i Universitesi), Alexandra Irwing (doktora öğrencisi, Manchester Universitesi), Eric Jean (doktora öğrencisi, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü),
Catherine Kuzucuoğlu (jeomorfolog, CNRS, UMR 85Ş1), Valer[~ Roitel (paleobotanik
uzmanı, CNRS, Jales), Yasemin Yılmaz (öğrenci, Istanbul Universitesi) ve Gilles
Zark'tan (topograf) oluşuyordut.
Arazide geçirilen toplam sekiz haftalık sürenin altı haftası kazı çalışmalarına
ayrıldı. Bu yılki çalışmalar beş açma üzerinde yoğunlaştırıldı (Çizim: 1); bu açmaların
üçü (B, D ve F) 1996 ya da 1997'de açılmışken, ikisinde (J ve K) çalışmalar ilk kez bu
yıl başlatıldı.

mesi;

1. 1999 ÇALıŞMALARıNıNHEDEFLERi
1999 çalışmalarının başlıca dört hedefi vardı:
A- B açmasındaki stratigrafik sondajın sürdürülmesi;
B- iTÇ tabakalarının aydınlatılabilmesi amacıyla F açmasındaki kazının sürdürülC- iTÇ LV tabakalarının daha geniş bir alanda ortaya çıkarılması amacıyla F açyeni açma (J ve K açmaları) açılması ve F açmasının doğuya

masının güneyinde iki
doğru genişletilmesi;

0- D 0012 kuyusundaki tabaka

kazısının

sürdürülerek

tamamlanması.

2. ALINAN iLK SONUÇLAR
2. 1. Ortaçağ

büyük

F, J ve K açmalarında, geçici olarak Ortaçağa (XII.-XIII. yüzyıl ?) tarihlediğimiz
yapılar ortaya çıktı. Bu yapılar birbirlerine ortak duvarlarla bağlandığından, bun-

Aksel TiBET, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Nuru Ziya Sok. No. 22, 80072 Beyoğlu-istanbuırrÜRKiYE
Dr. Catherine MARRO, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Nuru Ziya Sok. No. 22, 80072 Beyoğlu-istanbull
TÜRKiYE
Fatma BULGAN, Gaziantep Müzesi, GaziantepITÜRKiYE
Bize sağladıkları destek ve katkı için F. Bulgan ve K. Sertok'a ve Zeugma-Apameia kurtarma programı sorumlusu C.
Abadie-Reynal'a burada teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. Bu makalenin seramik levhalarının çizimini gerçekleştiren Sayın Ayşe Özkan'a da sonsuz teşekkülerimizi sunarız.
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ların belki de teraslar halinde höyüğün yamacına inşa edilmiş
duğunu düşünebiliriz.

tek bir kompleks

oluştur

F ve J açmalarında, F 0301 olarak adlandırdığımız geniş bir mekan açığa çıka
Söz konusu mekan batıda ve güneyde iki duvarla sınırlanmıştı. Batı duvarı (F0029)
11 rn., güney duvarı (J 0009) 9,50 m. boyunca izlenebildi. F 0301 mekanıyla ilişkili olan,
işlevi hakkında ipucu verebilecek yegane kalıntı, 1997 ve 1998'de açığa çıkarılan yuvarlak planlı yeraltı silosudur (F 0039). Silonun varlığından yola çıkarak mekanı, gündelik
yaşamla ilgili çeşitli etkinliklerin yürütüldüğü bir avlu olarak yorumlamak mümkün
görünmektedir. Avlunun güneyinde dikdörtgen planlı ikinci bir mekan (F 0302) vardı ve
bu mekanın batı duvarındaki bir kapı geçidinden üçüncü bir mekana (F 0303) geçiliyordu. F 0301 ile F 0302 arasındaki mimarı ilişki oldukça belirsizdir. F 0301 'in güney duvarı
(J 0009) doğuda, höyüğün yamaç çizgisine ulaştığında kaybolduğundan, bu iki mekan
arasında bir kapı geçidinin bulunup bulunmadığı bilinmemektedir.
Öte yandan, K açmasındaki çalışmalar sonucunda, aynı yapı kompleksine ait iki
yeni mekan (K 0016 ve K 0036) ortaya çıkarıldı. F 0302'ye dik olarak konumlanmış olan
bu mekanların kuzey duvarı ile F 0302'nin güney duvarı ortaktı. Mekantarla ilişkili olarak
oldukça az miktarda seramik malzeme ele geçirildi. Bununla birlikte çok renkli sgraffiata parçalar yardımıyla söz konusu yapıları M.S. XII.-XIII. yüzyıllara tarihlemek
mümkün görünmektedir. Ne var ki, bu buluntuların çoğunun, höyük yüzeyine yakın,
stratigrafik açıdan pek güvenli olmayan kontekstlerden geldiğini söylemek gerekir.
Ayrıca, gerek F 0302 mekanının içinde, gerekse K 0016'daki dolguda Osmanlı Dönemine ait birçok lüle parçasının bulunmuş olması, yapıların tarihlenmesinde son
derece temkinli davranmak gerektiğini düşündürtmektedir.
Buna karşılık, K açmasında K 0016-K 0036'nın altında ortaya çıkan dörtgen planlı, taş duvarlı K 0030 yapısı (Çizim: 5), ortak bir mimarı ayrıntının varlığı nedeniyle, A
açmasında 1996-1997'de açığa çıkarılan Ortaçağ yapısıyla benzerlik göstermektedir: K
0030 yapısının günümüze ulaşabilen iki köşesinin (kuzeydoğu ve kuzeybatı köşeleri) iç
tarafına, tek taş sırasından oluşan, çeyrek daire biçiminde bir düzenek eklenmişti. Bu
ekleri yemlik olarak yorumlamak mümkün görünmektedir. Yapıyla ilişkili ele geçirilen
malzeme içinde sarı ve yeşil sırlısgraffiato parçalarının bol miktarda bulunması, ahır
olarak kullanıldığını düşünebileceğimiz bu mekanın Ortaçağa tarihlenmesi gerektiğini
düşün-dürtmektedir. K açmasında üst üste inşa edilmiş olan K 0030 ve K 0016-K 0036
yapıla-rının Ortaçağa tarihlenen iki ayrı yapı katına mı ait olduğu, yoksa üstteki K 0016K 0036 yapısının daha geç bir döneme mi tarihlendiği soruları, ancak ele geçirilen malzemenin değerlendirilmesi ve açığa çıkarılan kalıntıların rölövelerinin ayrıntılı bir şekilde
incelenmesiyle kesin bir yanıta kavuşacaktır.
rıldı.

2.2. ın-u. Binyıllar
Gerek stratigrafik sondaim sürdürüldüğü B açmasında, gerekse Ortaçağ tabakasının hemen altında şimdilik ITÇ IV'e, belki de OTÇ i başına (M.O. yakl. 2200-1900) tarihlediğimiz oldukça iyi korunmuş kalıntıların açığa çıktığı F ve J açmalarında, Tunç Çağı
tabakaları üzerine oldukça doyurucu sonuçlar elde edildi.
B açmasındaki çalışmalar sonucu, dörtgen planlı, oldukça küçük boyutlu iki yapı
(B 0252, B 0340) açığa çıkarıldı (Çizim: 2). Yapıların güneyinde bir sokak ya da koridor
olarak yorumlanabilecek dar bir mekan (B 0339) bulunuyordu.
B 0252, kenarları yaklaşık üç metre uzunluğunda olan küçük bir rnekandı. Batı
duvarı açmanın dışında kaldığından, mekanın yalnızca kuzey, doğu ve güney duvarları
açığa çıkarılabiidi. Yöredeki üçüncü bin yıl mimarı geleneğine uygun olarak duvarlar taş
temel üzerine kerpiçten inşa edilmişti. Son derece kötü durumda günümüze ulaşan
kerpiç bölümler ancak doğu duvarında düzgün kerpiç sıraları halinde izlenebildi.
B 0340 ise, Roma Döneminde ya da Ortaçağda açılan bir çukur (B 0265)
tarafından doğu kesimi büyük ölçüde tahrip edilen, 4 x 3,50 m. boyutlarında dikdörtgen
planlı bir rnekandı. Kalıntılar belli belirsiz bir kerpiç yığını halinde günümüze ulaştı
ğından, mekanın kerpiç duvarlarının izlenmesi, özellikle de iç sınırlarının belirlenmesi
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son derece güç oldu. Yapının ancak kuzeybatı köşesi oldukça iyi durumdaydı. Taş
temeller de, güneydoğu köşesinin dışında belli belirsizdi, hatta bunların varlığından bile
emin olunamadı.
Burada, Birecik yöresi ilk Tunç çağı yapı tekniğinin, bu dönem kalıntılarının
kazısını güçleştiren bir özelliğinden söz etmek gerekir: Yeni bir inşaata başlanmadan
önce, mevcut eski yapı kalıntıları kısmen sökülerek kısmen düzlenerek yok edilmekteydi. Bu nedenle kazılarda, sıklıkla duvarları temel düzeyine kadar tümüyle yok olmuş
mekanların tabanlarıyla karşılaşılmakta ya da kısmen sökülmüş ve kerpiç üst yapıları
yıkılarak yeni yapılacak binanın üzerine oturtulacağı bir tür teras için dolgu malzemesi
olarak kullanılmış duvarlara rastlanmaktadır. B 0277, muhtemelen bu son durumun iyi
bir örneğini oluşturmaktadır. Gerçekten de söz konusu birim günümüze, içinde yalnızca
birkaç kerpiç sırasının gözlenebildiği (özellikle kuzey duvarının kuzey yüzünde) devasa
bir killi toprak kütlesi olarak ulaşmıştır.
Öte yandan, gerek B, gerekse F açmasında dört kazı mevsimi boyunca gözlemlenen, üçüncü binyılın tümünü kapsayan şaşırtıcı mimarı sürekliliği de bu yapı tekniğiyle
açıklamak mümkün görünmektedir. Aralarında bazen kalınlığı 30 ila 90 cm. arasında
değişen dolguların bulunmasına rağmen, benzer plan şemasına sahip aynı doğrul
tudaki bir dizi yapının üst üste inşa edilmesi sıkça gözlemlenen bir olgudur. B 0340 ve
B 0338 yapıları bunun iyi bir örneğidir: B 0338 yapısı, B 0340'ln tam altında, ancak bir
metre kadar daha derindedir ve aradakidolguya rağmen üstteki yapıyla aynı plan ve
boyutlara sahiptir (Çizim: 2, 3).
.
...
Söz konusu yapılarla ilişkili olarak ele ge9irilen seramik buluntuları arasında
Banded-Rim Ware tipinde birçok çanak örneği (Çızim 8: 7-13), kazı bezekli meyvelikler (Çizim 9: 6-8), düşey ve verev tipte saklı astarlı kaplar (Çizim 9: 1-5) dikkati çeker.
Böylelikle bu yapıları kabaca ITÇ I'e, yani üçüncü binyıl başlarına tarihlemek mümkün
görünmektedir. Benzer örnekler Kurban Höyük V (Algaze et al., 1990: pl. 46/M; pl.
51/A, C-E; pl. 49/L-M, O-P), Teli Qara Quzaq V (Valdes Pereiro, 1994: fig. 35/3)..ve
Birecik Barajı nekropolünde (Sertok ve Ergeç, 1999: fig. 7/A-H, fig. 8) bulunmuştur. Ote
yandan, B 0338 mekanından daha yeni olan ve çaytaşları ve çanak çömlek kırık
larından oluşan bir taban döşeğinin (B 0331) içinde ele geçirilen küçük bir Ninivite 5
çömleği parçası (Çizim 8: q), Birecik nekropolünde sı~ rastlanan bir tiptedir (Sertok ve
Ergeç, 1999: fig. 7/J~L) ve ITÇ I'in geç evrelerine, M.O. 2900 dolaylarına tarihlenmektedir 2 . Buluntular arasında, özellikle Kurban Höyük V'te (Algaze et al., 1990: pl. 44/GK) benzerlerine rastlanan, Plain-Simple Ware tipinde, ağız kenarı az çok dışa taşkın,
bazen yuvarlatılmış olan çok sayıda küçük çanak da yer almaktadır (Çizim 8: 1-5).
Buluntular üzerine yapılacak olan sistemli çalışmalar sonucunda, Horum
Höyük'te oldukça iyi temsil edilen ITÇ i tabakalarında elde edilen bu son derece bol
malzemenin üslup, hatta teknik bakımdan geçirdiği değişim süreçlerinin belirleneceği
umulmaktadır. B açmasında, B 0340 yapısı ile açmanın kuzeydoğu köşesinde .açrlan
1,50 x 2 m.lik sondajın (Çizim: 3) dibi arasında, bugüne kadar 5 m. kalınlığında ITÇ I'e
tarihlenebilen arkeolojik dolgu saptanmıştır. Tabakalaşma üzerine yapılan ilk çalış
malar, söz konusu dolgu birikiminin, iyi korunmuş birkaç yapı katının değil, birbirini
izleyen birçok yerleşme evresinin sonucu olduğunu ortaya koymuştur. Bundan yola
çıkarak, ITÇ I'in Horum Höyük'te oldukça uzun süreli bir iskana denk düştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Fırat'ın doğu yakasında, yirmi kilometre kadar daha güneyde
yer alan Zeytinlibahçe'de de aynı olgu tespit edilmiştir (Mareella Frangipane, sözlü
bilgi).
F ve J açmalarındaki çalışmalar birbirine koşut olarak yürütüldü, çünkü burada
amaçlanan, ilk olarak 1998'de açığa çıkarılan F 0129 ve F 0130 yapılarını ve bunların
bağlantılarını (Marro et al., 1999: pl. IV-V) mümkün olduğu kadar geniş bir alanda
ortaya çıkarmaktı. Çalışmaların başlamasından kısa bir süre sonra F ile J arasındaki
açma duvarı kaldırıldı ve duvarları höyüğün üst yamaç çizgisine kadar izleyebilmek için
kazı alanı 10 x 10 m.lik açmaların doğusuna ve batısına doğru taşırıldı.
2

Orta
508

Fırat

Vadisi'nin kronolojisi için bkz. Marro, 1997: 75-81; Marro, 2000: 474-477; Marro ve Frangipane, 2000: 506-
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Bu yılki çalışmalar sonucunda, bir bölümü (F 0029) 1997'de açığa çıkarılmış olan
(Marro et al., 1999: pl. iii), şimdilik Ortaçağa tarihlediğimiz büyük bir yapı kompleksinin
(F 0301) varlığı. saptanabildi (bkz. yukarıda § 2.1) (Çizim: 4, Resim: 1). Ote yandan, buradaki kazılar, ITÇ IV'e tarihlenen F 0130 gibi bazı yapıların önemini ortaya koydu. F
0130 yapısının orta duvarı (F 0095) batıya doğru 11 m. boyunca kesintisiz olarak izlenebildi. Buna karşılık, yapının kısmen 1998'de gün ışığına çıkarılan güney duvarı (F
0089), daha geç bir evreye tarihlenen F 0299 yapısına ait bir duvar (F 0149) tarafından
kesilmiş olduğundan, batıya doğru fazladan ancak 3 m. kadar izlenebildi. 1999
kazılarında F 0130 yapısına ait yeni kalıntılar bulunamadığından, oldukça büyük olduğu
düşünülen bu yapının planını eksiksiz bir biçimde saptamak mümkün olamadı. Buna
karşılık, bazı-Iarının (F 0264) kerpiç üst yapısı da günümüze ulaşmış olan bir dizi taş
duvarın, F 0299 yapısından önceki (F 0142, F 0184, F 0186, F 0187, F 0263, F 0267)
ya da sonraki ev-relere ait oldukları belirlenebiidi. Bu yapı evrelerinin kesin sıralamasını
ancak plan ve rölöveler üzerine yapılacak sistemli çalışmalar sonucunda saptayabileceğimizi düşünmekteyiz. Kalıntıları şimdilik üç grupta toplayabiliriz. F 0130 yapısının
güneybatısında kalan F 0299 yapısı tarafından oluşturulan ilk grupta üzerinde bir kapı
geçidinin (F 0149) bulunduğu, sonradan tekrar kullanılan F 0089 duvarıyla devam eden
bir duvar yer alır. Güneydeki taş döşeli tabanın (F 0146, F 0150, F 0154) ve bunun
altındaki ana akaçlama kanalı (F 0265) ile buna bağlanan tali kanalın da (F 0266) bu
yapıyla ilişkili olduğunu kabul edebiliriz (Resim: 2). F 0299 yapısının güney ve batı
duvarları, muhtemelen Ortaçağ duvarlan (F 0029 ve J 0009) inşa edilirken tümüyle
söküldüğünden günümüze ulaşmamıştır. Ilkiyle belki ilişkili olan ikinci kalıntı grubunu da
(F 0300), üzerinde yine bir kapı geçidinin (F 0151) yer aldığı bir duvar (F 0152)
oluşturur. Son grupta ise, 1998'de açığa çıkarılan ve F 0299 ve F 0300'den kesinlikle
daha eski olan F 0130 yapısına ait kalıntılar yer alır. Ancak bu yapının bazı duvarlan örneğin güney duvarı (F 0089)- F 0299 yapısı için temelolarak kullanılmıştır. Ilk bakışta
F 0149'un devamı olarak görülen F 0089 duvarı, aslında ona göre kuzeye doğru hafif
bir çıkıntı yapmaktadır. Ayrıca, temellerin indiği derinliğe bakıldığında, görünüşteki benzerliğe rağmen, bu iki duvarın aynı anda inşa edilmedikleri anlaşılmaktadır.
Bu örnek iTÇ iV mimarisinde rastlanan özelliklerden birini açık bir biçimde ortaya
koyar: Eski yapıların taştan alt bölümlerinin, kısmen de olsa, yeni yapılarda temelolarak
yeniden kullanılması oldukça yaygın bir uygulamadır. Ne yazık ki bu durum, iii. bin yıl
başları için Horum Höyük'te olduğu gibi, tabakalaşmanın ve mimari evrelerin iyi anlaşılmasını son derece zorlaştı rmaktad ır. Horum Höyük'te açığa çıkarılan bu dönerne ait
kalıntılar burada oldukça gelişkin bir mimarinin bulunduğunu göstermektedir. Işçilik, kapı geçitierinde tek parça eşik taşlarının kullanılması ya da mekanların taş döşemeli olması gibi ayrıntılarda görüldüğü üzere oldukça özenlidir. Ote yandan, döşeme altında bir
su akaçlama düzeneğinin (F 0265, F 0266) bulunması da, Horum Höyük'te iii. binyıl sonlarında belli bir merkezi planlama anlayışının varlığına işaret eder (Çizim: 4, Resim: 2).
Mimari kalıntılar, ilişkili arkeolojik dolgularda ele geçirilen seramik malzeme aracılığıyla tarihlenebilmiştir. Buluntular arasında, dalgalı ya da düz kazı bezekli bir seramik
türünün (Çizim 6: 12, 13) yanı sıra, dar boyunlu ve ağız kenarı silmeli küçük küplerle
temsil edilen krem rengi bir seramik (Çizim 6: 7-9) ağırlıktadır. Benzer buluntulara, Kurban Höyük iii (Algaze et al., 1990: 114/F-K} ya da Teli Banat/Kabir'de (Porter, 1998: fig.
19/1) rastlanmıştır. Her iki yerde de bunlar ITÇ-OTÇ geçiş dönemine tarihlenmiştir. Ote
yandan çifte kulplar (Çizim 6: 11) ve dairesel açkı bezekli koyu siyah renkli bir seramik
türü de (Çizim 7: 4, 7) bu tabakalarda en yaygın buluntular arasındadır. Bunların benzerleri, özellikle Kurban III'te (Algaze et al., 1990: 114/F-K) ve Eski Hanedan 111- Ur iii
Dönemine tarihlendikleri Cerablus Tahtani'de (Peltenburg et al., 1997: fig. 8) görülür.
Yeni bir yapı inşa edilirken orada bulunan daha eski yapılara, ait kalıntıların temel
olarak yeniden kullanılması, hatta tümüyle sökülerek düzlenmesi, ITÇ iskarı evrelerinin
yapı tekniğine ilişkin belirleyici bir ortak özellik olduğunu söylemiştik. Bir diğer ortak
özellik ise, kimi gömme geleneklerinde ortaya çıkmaktadır. Yeni doğmuş bebeklerin ya
da çocukların yerleşim alanı içindeki çömlek ya da sandık mezarlara gömülmesi iii.
binyıl boyunca görülen bir gelenektir (Çizim: 4, Resim: 3). Konut içindeki mezarlara
gömme adetine hem B açmasındaki ITÇ i tabakalarında, hem de F ve J açmalarındaki
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iTÇ LV tabakalarında (F 0158, F 0207, F 0242 mezarları) rastlanmıştır. Ayrıca B

açmasında iii. binyılortalarına tarihlenen tek bir mezar (B 0307) açığa çıkarılmıştır. Biri
dışında (F 0217) bu mezarların tümü konut tabanıarının altına gömülmüş bebeklere aittir. Ne var ki birbirini izleyen iskan evreleri boyunca yapılan değişiklikler, söz konusu
mezarların hangi seviyeden ya da tabandan itibaren kazıldığını, başka bir deyişle hangi
mimarı evreye ait olduğunu belirlememize engelolmuştur.

Yukarıda değindiğimiz gibi, konut tabanıarı altında bulunan mezarların tümü
bebeklere aittir. Buna karşılık bu yıl açığa çıkarılan mezarlar arasında bir yetişkine ait
tek örnek olan ve höyük yamacında yer alması nedeniyle hangi tabakayla ilişkili olduğu
kesin olarak belirlenemeyen F 0217 mezarı üzerine kesin bir şey söylernek şimdilik pek
mümkün değildir (Çizim: 4, Resim: 4). Söz konusu mezar muhtemelen ITÇ IV'ten daha
geç bir döneme ait olmalıdtr, çünkü mezarla ilişkili seramik buluntular (Çizim7: 10, 11)
ii. binyılın ilk yarısına, M.O. 1600 civarına tarihlenmektedir. F 0217 mezarının malzemesi, Lidar Höyük 4. ve 5. evrelerde görülen OTÇ seramiğini (Kaschau, 1999: pl. 112/14,
189/1) anımsatmaktadır. F 0217 mezarının, 1996'da B açmasında birkaç mezarı açığa
çıkarılan ve ii. binyılın ikinci çeyreğine tarihlenen nekrapole ait olduğunu düşünebiliriz.

2.3. 11.-/11. Binyıllar
1996'da başlanan D 0012 kuyusunun kazısı bu yıl da sürdürüldü. Çapı 3 m.yi
aşan bu kuyunun dibine, günümüzde korunmuş olan en üst noktasına göre, 6,60 m.
derinlikte ulaşıldı. Kuyu dibinin bulunduğu derinlik, C. Kuzucuoğlu tarafından 1997'de
başlatılan jeomorfoloji araştırmalarından elde edilen sonuçlara göre Fırat'ın o
dönemdeki seviyesine denk düşmektedir. iV. binyıl başlarında çöp çukuru olarak kullanılan kuyunun içindeki dolgunun batı yarısında gerçekleştirilen sistemli tabaka
kazısından çıkan topraklar, paleobotanik incelemeleri için V. Roitel tarafından yüzdürme
yöntemiyle yıkandı. 1999 çalışmaları sırasında bol miktarda Chaff-Faced Ware türü
seramiğin yanı sıra, dört adet damga mühür ele geçirildi (Çizim: 10). Bunlardan kemikten olan Amik D-E tipindeki üç tanesi ikonografik açıdan, aynı kuyuda 1998'de bulunan
geyik betimli mühüre benzemektedir. Kemik mühürlerden ikisi "gable-stamp" olarak
adlandırılan türdendir. Kenar uzunluğu 1,5 cm., olan kare şeklindeki bu mühürlerin
üzerinde muhtemelen tektırnaklı bir hayvanın betimi yer alır. 1 x 1,6 cm.lik küçük bir
dikdörtgen şeklindeki üçüncü kemik mühürde, son derece üsluplaştırılmış bir geyik
boynuzu ve bir vücut (kafa?) betlmlenrnlştir (Çizim 10: 2). Dördüncü mühür ise
taştandır ve "gable-stamp" tipindedir. Uzerinde üsluplaştırılmış bir yaban domuzu betimi yer alır (Çizim 10: 1). D 0012 kuyusunun dibine ulaşıldığında, kuyunun dip yüzeyinin
üzerine iki geyik boynuzu ile yavru bir yabandomuzuna ait bir kafatasının dikkatlice
yerleştirilmiş olduğunu gördük (Resim: 5). Bu durumda, kuyuda ele geçirilen beş mühürden ikisinin üzerinde geyik türü bir hayvanın, birinde de bir yabandomuzunun betiminin bulunması oldukça ilginç bir rastlantı sayılmalıdır.

3. SONUÇ
Görüldüğü gibi, Tunç Çağı, özellikle de ilk Tunç Çağı tabakaları Horum

Höyük'teki en önemli ıskan dönemlerinden birini temsil etmektedir. Bu tabakalar iii.
binyılın tümünü kapsamaktadır. Elde edilen bulgular, muhtemelen iii. binyılın ilk ve son
çeyreğinde Horum Höyük'ün yoğun bir iskana sahne olduğunu ortaya koymaktadır.
F açmasının güneyinde açılan iki yeni açmayla (J ve K açmaları) kazı alanının
genişletilmesi sayesinde, 1998 yılında açığa çıkarılan iii. binyıl sonlarına tarihlenen
büyük yapıların planları tamamlanabiimiş ve höyüğün o dönemde yoğun bir iskana
sahne olduğu anlaşılmıştır; bugüne kadar bu alanda ITÇ IV'e tarihlenen en az dört yapı
evresinin varlığı saptanmıştır. Varlığını 1996'da saptadığımız Orta Kalkolitiğe tarihlenen
kuyunun tabaka kazısı bu yıl tamamlanmıştır. Kuyuda ele geçirilen malzeme üzerine
yapılacak (taş, seramik, paleozoolojik ve paleobotanik) araştırmaların yanı sıra, kuyu
içinde açığa çıkan jeolojik kesitin incelenmesi sonucunda Holosen başlarından bu yana
Fırat'ın geçirdiği değişimlerle bağlı olarak bölgedeki iklim değişiklikleriyle ilişkili kimi
soruların yanıtını

bulmak mümkün

olacaktır.
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BULUNTU BETiMLEMELERi
Çizim:6
1. F 0130: krem rengi çark
2. F 0130 : krem rengi çark

yapımı
yapımı

mal; kum
mal; kum

katkılı; açkısız
katkılı; açkısız

yüzey.
yüzey.

3. F 0130: krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
4. F 0130: bej rengi çark yapımı mal; kum katkılı; tarak bezekli; açkısız yüzey.
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5. F 0130
6. F 0170
7. F 0170

: bej rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
: krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; tarak bezekli; açkısız yüzey.
: pembe renkli çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
yapımı

8. F 0141 : krem rengi çark
9. F 0141 : krem rengi çark
10. F 0170: krem rengi çark

mal; kum
mal; kum
mal; kum

yapımı
yapımı

katkılı; açkısız
katkılı;
katkılı;

yüzey.
açkısız yüzey.
tarak bezekli; açkısız yüzey.

11. F 0141 : kahverengimsi gri çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
12. F 0130: krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; tarak bezekli; açkısız yüzey.
13. F 170 : kej rengi çark yapımı mal; kum katkılı; tarak bezekli; açkısız yüzey.

Çizim: 7
1. B 0307 (mezar) : yeşilimsi krem renkli çark yapımı mal; kum katkılı; omuzda krem rengi
bezek; açkısız yüzey.
2. B 0307 (mezar) : krem rengi yada kahverengi frit (?) boncuklar.
3.
4.
5.
6.
7.

F 0260
F 0260
F 0260
B 0253
F 0260

boyalı

: koyu siyah çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
: koyu siyah çark yapımı mal; kum katkılı; koşut daireler biçiminde açkı bezek.
: koyu siyah çark yapımı mal; kum katkılı; koşut daireler biçiminde açkı bezek.
: bej rengi çark yapımı mal; kum katkılı; dışta yatay yivler; açkısız yüzey.
: koyu siyah çark yapımı mal; kum katkılı; koşut daireler biçiminde açkı bezek.

8. F 0158 (mezar) : bejimsi gri çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
9. F 0242 (mezar) : kızıl kahverengi çark yapımı (?) mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
10. F 0217 (mezar) : bej rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey; boyunda ve omuzda
hafif çark izleri.
11. F 0217 (mezar) : koyu siyah çark yapımı mal; kum katkılı; açkı bezek.

Çizim: 8
1. B 0358 : krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
2. B 0332 : krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
3. B 0314: bej rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
4.
5.
6.
7.

B 314: bej rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
B 0330: krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
B 0331 : krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
B 0331 : krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; kazı bezek; açkısız yüzey.

8. B 0332: krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
9. B 0332 : bej rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
10. B 0332: pembe renkli çark yapımı mal; kum katkılı; dışta krem rengi astarlı; açkısız yüzey.
11. B 0332: krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; açkısız yüzey.
12. B 0358 : pembe renkli çark yapımı mal; kum katkılı; krem rengi astarlı; düzensiz mat açkılı.
13. B 0330 : krem rengi çark

Çizim:9
1. B 0311 : krem rengi çark

yapımı

yapımı

mal; kum

katkılı; açkısız

mal (?); kum

katkılı;

yüzey.

krem rengi

saklı

astar; düzensiz

açkılı.

2. B 0364 : krem rengi çark yapımı mal (?); kum katkılı; açık krem rengi saklı astar; açkısız yüzey.
3. B 0332 : pembe renkli çark yapımı mal (?); kum katkılı; açık krem rengi saklı astar; düzensiz
açkılı.
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4. B 0289 : bej rengi çark
yüzey.
5. B 0314 : bej rengi çark

yapımı

mal (?); kum

yapımı

mal; kum

katkılı;

krem rengi

katkılı; açık

saklı

krem rengi

astar;

saklı

kazı

astar;

bezek;

açkısız

açkısız

yüzey.

6. B 0247 : pembe renkli çark yapımı mal; kum katkılı; kazı bezek; açkısız yüzey.
7. B 0247 : krem rengi çark yapımı mal; kum katkılı; kazı bezek; açkısız yüzey,
8. B 0247: bej rengi çark

yapımı

mal; kum

katkılı; kazı

bezek;

açkısız

yüzey.

Çizim: 10
1. D 0012 : koyu

yeşil taştan

açkılanmış; alt
kesitli ip deliği.

üçgen kesitli damga mühür; 2,5x2xO,7 cm.; tüm yüzeyler
yüzde hayvan betimi kazınmış; uzun eksen boyunca açılmış yuvarlak

2. D 0012 : üçgen kesitli kemik damga mühür; 1,6x1xO,5 cm.; tüm yüzeyler açkılanmış; alt yüzde
hayvan betimi kazınmış; uzun eksen boyunca açılmış yuvarlak kesitli ip deliği.
3. D 0012: gri siyah taş nesne; yüzeyi açkılı.
4. D 0012 : portakal rengi el yapımı mal; kum ve saman katkılı; açkısız yüzey.
5. D 0012: krem rengi zemin üzerine koyu kahverengi boyalı el yapımı mal; kum katkılı.
6. D 0012 : krem rengi el yapımı mal; kum ve saman katkılı; açkısız yüzey.
7. D 0012: açık portakal rengi zemin üzerine koyu kahverengi boyalı el yapımı mal; kum

katkılı.

8. D 0012: krem rengi el yapımı mal; kum ve saman katkılı; açkısız yüzey.
9. D 0012 : koyu kahverengi el yapımı mal; kum ve saman katkılı; kazı bezek; açkısız yüzey.
10. D 0012: portakal rengi el yapımı mal; kum ve saman katkılı; açkısız yüzey.
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Çizim 1: Horum Höyük. Topografik harita (P. Lebouteiller, G. Zark, J. F. Bernard)

145

~
III
ı::

"-

CIL

a:ı

LL
"")

~
"III

N

!t
e>
w

eCIL

G

i

ı

i

146

=cı..

~
ı::

ı..

'
.i·""·--·-..·-·-·-....·--"""·.. ·. .·--·-·----,·...·-·..·-~-·-· ...·..·..·-'.,

Q)

ıD

i

ıL

1

-;

~~
ı..

~

N

~
Q)

m

ı..

>
w
ı::

Q)
~
ı..

W

Iii,

.;:

<$j

~

~

a
~

>eı::
::ı

ı~

iii
~

E

e~

ıD

!

1

.::i.
:::ı
>:0

ıl!

:ı::

~

E
::ı
o

ı
!

'"

ı..

:ı::

eO)

E

'N

o.

147

f·_·_·_·_·..·_ ·_·_-_····· ·..·.._·

i~

·-:.~·

__·..----_ · ---·__ _

_

_.

I.

ıe ~~

i

i
i
i

i

•

ı

i
i

!

!

!

!
!

i

i!

l

1

i

;

i

ı

i
i

.1i

!

i.

i

i

//

lh

iL

~

.

il

:s
...
ca
...

ii

i

i

i

L

ı::

i

i

i

(i)

a:ı

!

i
!

u:

i

!

.::z
...

i

!i

i

ı

!i
i

.:.::

o.
ca

111

>

j

i
i

i
i

!

lt

i

I~'v(
ı

1//

~/'\~.

i

.................-.. __._ -._.- _.~ _.-_._

1/'
_._

_

-

...-

~
_- __

::J

iii
ca
E
~

i
_--_

ı::

ı

i

1

-_

o-

j

i

ii/

i

>-

.:.::

~;i

i;

.;::
ca

.

i

i
i

1

j

1

i

ca

N

~

ı

i

l,':h

!

i

!
!

!

-j

;

i
j

LL

.::J.

:::J

>-

:0
::ı:::

E

...::Jo

::ı:::

~

E
ON

Ö

148

llll

cıt:ı:

i

j

1
'i'

!

i

-......
ı::ı

l1l

s::

Gl

ID

i
i

LL

-;

i'

i

...

~

j

ii

l1l

N

i

i
!

':.•.•

e-...
Gl

,

>

W

s::

L"

Gl

I, •

...

~

i! t

W

.;:;

i!

l1l

~

•

a
l1l

iı i

>-

ıCl

-...
l1l

c»
l1l

i t

i

O
iii

!

i\ı'

l1l

E

c»

l1l

~

i

.::t.
:::ı
>:0

!i
i

:ı::

E

...o
::ı

fi
i

1

:ı::

ıö

E
ON
U.

.

149

Çizim 6: ilk Tunç IV-Orta..Tunç buluntuları
(F. Aksaç ve A. Ozkan)
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Çizim 9: ilk Tunç i buluntutan (F. Aksaç ve A. Özkan)
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Resim 1: F ve J açmaları. Kuzeyden genel görünüm (A. Tibet)

Resim 2: F açması. F 0265
ve F 0266 akaçlama kanalları. Güneydoğudan görünüm (A. Tibet)
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Resim 3: F açması. F 0242 mezarı (A. Tibet)

Resim 4: F açması. F 0217 mezarı (A. Tibet)

Resim 5: D açması. D 0012 kuyusunun dibine
dan bir tanesi (A. Tibet)
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yerleştirilmiş geyik boynuzların

EXCAVATIONS AT FISTIKLI HÖVÜK 1999
Susan POLLOCK*
Reinhard BERNBECK

Fıstıklı Höyük is located on the eastern edge of the Euphrates River floodplain,
approximately 4 km. south of the modern town of Birecik (Fig. 1)1. It is asmall, low
mound that covers approximately 0.5 ha and rises to a maximum height of nearly 4 m.
above the surrounding plain. Today the site is covered by a pistachio orchard, from
which it receives its name. Toward the southern end of the mound is a modern house
built of stone derived in part from the Hellenistic/Roman occupation of the site.
The site was identified in the course of a regional survey conducted by Guillermo
AIgaze and team (AIgaze et aL. 1994) and dated by them to the Halaf and
Roman/Byzantine periods. In their survey publication, the site, was labeled "Near
Zeytinlibahçe #1" due to its location near the impressive, multi-period mound of
Zeytinlibahçe.
In 1998 we conducted a systematic surface surveyand smail sondage at the
site. On the basis of that work, we were able to identify areas of the mound that seem
to have been occupied in both Halaf and later times as well as other areas where occupation seemed to have been confined principally to the Halaf period. From our initial
examination of the ceramics, we also thought there might be a pre-Halaf phase of
occupation. However, last year's work showed that the coarseware sherds that we
attributed to such a phase are in fact contemporary with the painted Halaf wares and
thus date to the early part of the Halaf period.
As a salvage excavation, one of the principal goals of our work at Fıstıklı is to
obtain a maximum amount of information on the site before it is impacted by the dam.
More specifically, however, we seek to examine patterns of mobility, both short- and
long-term, in the Halaf community. By short-term mobility we refer to the possibility that
some segments of the community may have been involved primarily in animal husbandry and hence were seasonally mobile due to the need to move flocks away from
the growing crops. Other portions of the community that concentrated principaliyon
agricultural production may have remained at the site year round (ct. Bernbeck et aL.
1999:125-26, Table 14). This hypothetical community structure would result in there
being differences within and between households in terms of their members' participa-

Prof. Susan POLLOCK, Department of Antropology State University of New York at Binghamton, Binghamton, New
York 13902-6000 U.S.A
Prof. Reinhard BERNBECK, Department of Antropology State University of New York at Binghamton, Binghamton,
New York 13902-6000 U.S.A
The 1999 excavations at the site of Fıstıklı Höyük were co-directed by Reinhard Bernbeck and Susan Pollock of the
State University of New York at Binghamton. Work at Fıstıklı Höyük was undertaken as part of the Carchemish Dam
salvage project. We wouid Iike to take this opportunity to thank Professor Numan Tuna of METU and head of TAÇDAM, Mr. Eyüp Bucak (Director of the Şanlıurfa Museum), Mr. Ahmed Mercan (Ereğli Museum and our government
representative), Necmi Yazar, Mustafa Kiliçal, our workmen from the villages around Fıstıkiı, and the students from
Binghamton, Bryn Mawr, Indiana, and Konya Universities who worked with us. All of these people contributed in many
and various ways to the success of the project.
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tion in economic pursuits, in particular the production and consumption of subsistence
goods. To address this issue we are attempting to document systematically the types,
quantities, and locations of different activities within the community and to recover evidence of plant and animal use that could provide information concerning seasonal uses
of parts of the site.
The question of longer-term mobility is related to the occupational sequence and
spans of use of the settlernent, Recent research on the Halaf period indicates that
many Halaf sites may have been occupied only briefly (Akkermans 1993:165). We
therefore wish to determine as precisely as possible the duration of use of the Halaf
settlement and of subunits within it. This requires detailed stratigraphic observations,
comparative ceramic sequences, and radiocarbon dates. We are also concerned to
specify more precisely the later periods at which the site was again used as well as the
character of those uses (for example, whether as permanent occupation, a cemetery,
etc.).

Excavation Procedures and Results
In 1999 we opened seven exeavation units (Fig. 2), labeled A - G. Of these, two
-- Units F and G -- were very smail soundings, opened in order to test possible areas
for the next season's excavations. Sterile soil was reached in several of these units. In
Unit D, which was located on the mound's summit, sterile soil was encountered only
about one meter below the surface. It seems therefore that the site had been founded on anatural rise.
The earliest phase of occupation at the site is so far attested only by a variety of
features that lack associated architecture. In Unit A on the western side of the mound,
we recovered several features lined with water-deposited silt. These may have been
channels to bring irrigation water to the site, or -- perhaps more Iikely given the settlernent's location just above the floodplain and the natural rise upon which it seems to
have been founded -- to divert excess water away from it. Two of the exeavation units,
B and G, revealed deep, complexly stratified middens containing large quantities of
ash, pottery, bone, and chipped stone artifacts.
The major phase of the site's use, itself divisible into subphases, dates to the
early part of the Halaf period. The settlement was comprised of a variety of types of
buildings, outside surfaces where various activities probably took place, and middens.
One smail and three large tholoiwere partially exposed as well as two very smail round
structures and a cell-plan building (Figs. 3, 4). All of the buildings were constructed of
plse, usually with stone foundations. The foundations generally consisted of large, calcareous stones and tended to be considerably wider than the pise walls, extending into
the interior of the building. In several instances, substantia\ repairs to the walls were
visible, indicated by the use of pise of different textures.
The largest tholos was Tholos i in Unit D, which has an interior diameter of more
than four meters. Only fragments of interior, compact silt surfaces were preserved.
Several installations were constructed within the tholos, including a narrow bench
along the northern part of the wall and a wider one along the southem wall (Fig. 3). A
portion of an interior partition wall was preserved. During an early phase of use there
was a fire installation in the center of the tholos. Surfaces outside the building contained in some cases a dense build-up of sherds, stones, and animal bones embedded in or Iying on them.
Adjacent to the tholos was a cell-plan structure, part of which was in use prior to
the construction of the tholos. During the period of use coincident with Tholos I, the earlier rectilinear walls were extended and partially rebuilt. Spaces between the cell-plan
building and the adjacent tholos were used for the disposal of trash and large stones.
Tholos II, in Unit A, was smailer than Tholos I, measuring three meters in interior diameter (Fig. 4). Portions of five surfaces were preserved inside it, three of which
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consisted of packed earth whereas two were of baked ciay. The tiıotos walls were
repaired at least once during the building's use-life. Adjacent to Tholos ii was a smaiL,
round structure, with narrow plse walls and an interior diameter of about 0.9 meters.
Two superimposed baked clay floors in the structure suggest that this served either as
a storage area or an oven (see Verhoeven and Kranendonk 1996:48 for a possible paralleı). Interestingly, on both of the floors were a series of radiating incised lines, perhaps related to the use of this structure.
Outside the ttıolos and raund building were a cooking area, a midden, and several surface littered with artifacts. A cobble-Iined hearth, full of ash, bone, and artifacts,
was associated with one of these surfaces.
The third of the large ttıotoi was located in the northern part of Unit E. Only its
stone foundations remained. Prior to its construction, asmaller tholos had existed in
this area, which had measured only 1.40 m. in diameter. Three successive interior surfaces were partially preserved, two of packed earth and one of white plaster. The earliest structure attested in Unit E is a very smail round building with a baked clay floor
that was encountered just priar to the close of excavations. It is similar to the smail
round building in Unit A and may have been an oven or a staragearea.
Fıstıklı seems to have been abandoned sometime in the early part of the Halaf
period and not reoccupied for many millennia thereafter. When it was once again used,
in Late Hellenistic to Roman times, it was mostly for burials. Burials were found in
almost all of the exeavation units, with an especially high densityon the western side
of the mound in Units A and B. The bones were in many cases poorly preserved.
Many of the burials lack chronologically diagnostic artifacts, but those that can be
dated are attributable to Late Helienistic or Roman times.
In addition to the burials, one unit, Unit C, located on the northwestern slope of
the mound, revealed a series of pits cut into sterile soil and containing primarily Roman
material, including pottery, tiles, nails, and glass. Alarge, trash-filled pit in Unit D also
contained quantities of Roman ceramics, including sherds of large starage vessels and
roof tiles. The presence of roof tiles is evidence for the occurrence of Roman architecture on the site, a/though we have yet to locate any in situ.
In surnmary, the excavations showed an unexpectedly short stratigraphic
sequence at the site. The depth of occupational debris was as little as one meter on
the mound's summit. For the most part, onlyone major Halaf-period building level was
present. Together, these indications point to a brief occupation during the Halaf period, a conclusion we hope to test further through artifact parallels with other sites and
radiocarbon dating.
Artifacts, Plerıt and Anima/ Remains
The Halaf levels yielded a rich assemblage of pottery, chipped and ground stone
artifacts, smail finds, as well as animal bones and plant remains. We have grouped
these into categories according to the activities in which they may have been used.
Artifacts may, of course, be multi-functional, and therefore same types of artifacts may
fit into more than one activity category.
Hunting is attested by trapezoidal arrowheads, chipped stone points, and clay
s/ing balls. Faunal remains include elements tentatively identified as red deer and
gazelle.
Domestic sheep, goat, and cattle are all well represented in the faunal assemblage, indicating that herding was an important activity for community members.
Studies of pastaral sites in Jordan have suggested that burins may tend to be associated with herding activities (Finlayson & Betts 1990). However, only a few burins or
burin spalls have been found at Fıstık/ı, in contrast to their much higher frequencies in
Late Halaf levels at Kazane Höyük.
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The processing and use of animal products are well attested. Bones were
shaped into awls and spatulae. Spindle whorls, both ceramic and stone, indicate that
thread, probably of wool, was spun. A variety of chipped stone tools may have been
used to process animal products: scrapers for hide preparation, plain or retouched
flakes and blades for cutting meat or skins, and piercing tools to work skins or fabric.
Agriculture, the processing of agricultural products, as well as the use of wild
plants can be inferred from a variety of items. Seeds of barley, einkorn and emmer
wheat offer direct evidence of crop plants. Sickle blades that could have been used to
harvest grain crops, are present but rare. Grinding stones -- both the hand stones and
the lawer, stationary parts -- are comman. Same of these were found reused as parts
of building foundations. A variety of pounding tools were recovered, most consisting of
unworked river pebbles with wear on one or both ends. Several smail, thick-walled
limestone vessels may have been used as mortars for the processing of smail quantities of food items. One of the more curious categories of artifacts consisted of coarseIy chipped or rounded calcareous "plates" approximately 15 cm. in diameter. Their
function remains enigmatic, but theyalmost invariably have signs of exposure to fire
on one surface, implying a possible cooking-related use. Fire installations of any kind
were rare, but we did find numerous, fist-sized stones that had been heavily burnt.
These may have been used as cooking stanes, which were heated over a fire and then
put into pots to cook the contents or piled in pits along with food to be roasted. Finally,
notched or denticulated stone tools may have been used to work plant parts, and celts
indicate woodworking.
The preparation and serving of food involved the use of the most common type
of artifacts recovered: pottery. Two basic categories of ceramic wares can be distinguished. Coarse, thick-walled, vegetal-tempered wares often have dark surfaces and
frequently are casually burnished (Fig. 6). Coarseware vessels include storage jars,
pots probably used for cooking, and a few smail pots. Fine wares are mineral tempered, have thinner walls, and generally were painted (Fig. 7). Shapes of fineware vessels include smail jars, straight-sided bowls and Büchsen. Painted motifs include the
famous Halaf bucrania as well as a wide variety of geometrical designs.
The production of chipped stone tools is well attested by the frequent finds of
cores and core rejuvenation flakes.
A variety of types of artifacts can be grouped together as mnemonic devices.
Among these are seals, two of an amulet varietyand two rectangular button seals. We
found a smail fragment of a sealing with a motif similar but not identical to one of the
seals. A smail selection of shaped, unbaked c1ay pieces may have been used as
tokens to denote numbers or things. The most comman type of mnemonic device
recovered are what we have called jetons. These are chipped ceramic or unworked fiat
river pebbles. Sarah Kielt Costella, a student at Binghamton University who is studying
these objects, has shown that they fall into distinct size Cıasses, suggesting that they
had a mnemonic function.
Most of the artifacts and building materials used in Halaf levels at Fıstıklı were
made of raw materials that were locally available. Same materials, however, had to be
procured from more distant areas. Obsidian formed only a very smail portian of the
chipped stone assemblage. There is almost no evidence for on-site working of obsidian; rather only the finished products -- blades -- were present. Same fine-textured,
non-Iocal cherts were acquired. Basalt for grinding stanes, soapstone for smail stone
vessels, and a dark greenish black stone for seals and spindle whorls all had to be
obtained from outside the immediate vicinity of the site.
Analysis of the distribution of these activities within the site is only in its preliminary stages. A comparison of Tholoi i and ii and the exterior surfaces immediately outside of them has shown that while both structures tended to be kept quite clean, Tholos
i contained a variety of artifacts -- including a stone perforatar, a spindle whorl, a grinding stone, a rubbing stone, alimestane vessel, several cores, and mnemonic devices
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-- that were absent in Tholos II. The most frequent artifact category in both trıoıoi was,
not surprisingly, pottery. The ratio of coarse ware to painted ware sherds was similar
-- approximately 3:1 -- in both ttıoloi. The outside surfaces in the two areas are more
similar to one another than the interiors of the buiIding. Both contain sherds -- once
again more coarse wares than painted ceramics -- chert cores and debitage, and animal bones. A seal and a jeton were found outside Tholos i.
The artifacts from the Late Hellenistic/Roman occupation of the site have not yet
been studied in detail; we mention here only a few examples. One grave in Unit B corı
tained an amphora and a molded sigillata bowl with the abbreviations of two names in
Greek on the bottom (Fig. 5). The bowl can be dated to the early Roman period. A
grave in Unit D included two glass vessels that can be attributed to the Iate 1st century B.e.E. A variety of types of iran artifacts were recovered, including possible slag,
nails -- many of them bent (perhaps used in coffins?) -- as well as other miscellaneous
items.
Conc/usion and Prospects
The first season of excavation at Fıstıklı Höyük has demonstrated that, despite
its modest size, the site offers a wealth of evidence on community organization in the
Halaf period. In the upcoming season we plan to expose as much as possible of the
remainder of the Halaf settlement, including architecture, exterior surfaces -- which,
judging by their dense artifact accumulations, may have been the primary activity areas
in the community -- and the remainder of the midden in Unit G.
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MEZRAA-TELEiLAT 1999 YILI ÇALIŞMALARI
Mehmet ÖZOOGAN*
Necmi KARUL
AhmetAYHAN

ÖZET
O.D.T.Ü. TAÇDAM Kargamış Projesi kapsamında, [stanbul Üniversitesi'nin bilimsel başkanlığında, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü adına, Şanlıurfa Ili, Birecik Ilçesi, Mezraa
Köyü sınırları içindeki Mezraa-Teleilat Höyüğü'nde kazı çalışmaları 3 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 16 açma biriminde sürdürülen kazı çalışmalarında
toplam olarak 1600 metrekareye yakın bir alan açılmıştır.
Mezraa-Teleilat Höyüğü Güneydoğu Anadolu'nun bilinen en önemli Neolitik Çağ
yerleşimlerinden biridir; höyük Kargamış Barajı etki alanı içinde kaldığı için ODTU TAÇDAM GAP Bölgesi Kurtarma Projesi kapsamı içine alınmış ve 1998 yılında yapılan sınırlı
bir yüzey çalışmasından sonra, 1999 yılında ilk olarak kapsamlı olarak kazılmıştır. Her
ne kadar daha önce yapılan yüzey toplamaları, höyüğün esas olarak Neolitik Döneme
ait olduğunu göstermişse de, kazı çalışmalarının ortaya çıkardığı ilginç sonuç, Teleilat'ın
Son Tunç-Demir Çağı için de önemli bir merkez olduğunu göstermiş olmasıdır. Buna
göre Mezraa-Teleilat yerleşimini, çeşitli alt evreleri olan, iki kültürel evre içinde toplayabiliriz:

i. KÜLTÜR EVRESi (Son Tunç-Oemir çağı-yaklaşık M.ö. 1400-300)
M.Ö. 2. binyılın sonları ile M.Ö. 3. ya da 4. yüzyıla kadar olan yaklaşık bin yıllık
bir süreci kapsayan i. Evre, 3 yapı katı ile temsil edilmektedir. Tüm bu dönem boyunca, tek ve büyük bir yapı kompleksinin bulunduğu belli olmaktadır. Bu yapının çevresinde ne başka ek yapılara, ne de çağdaşı başka iskarı izine rastlanmamıştır. Yamaca
yakın yerlerde yalnızca depo ya da çöp biriktirme amaçlı derin çukurlar ile, birkaç
mezar bulunmuştur. Bu da, i. kültür katı boyunca Mezraa-Teleilat'ta bir yerleşmeden
çok, idari ya da dinsel amaçlı bir yapı kompleksinin olduğunu göstermektedir.
1/. KÜLTÜR EVRESi (Neolitik çağ - M.Ö. 6 binyıl ve öncesi)
Mezraa-Teleilat Höyüğü'nde iki kültür evresi arasında en az beş bin yıllık bir
boşluk olduğu ve bu süreçte burada hiçbir yerleşimin olmadığı anlaşılmaktadır. Son
Tunç Çağının altında, tepenin boş kaldığı bu uzun süre boyunca oluşması beklenen ara
katmana rastlanmamıştır; bu da yeni bir yerleşme kurulurken, eski höyüğün üst kısım
larının tesviye edilerek düzeltildiğini, dolayısı ile de tepenin Neolitik Dönemdeki eski
topografyasının önemli ölçüde değiştirildiğini düşündürmektedir. Bu durumda II.Evrenin
en üst katmanların büyük ölçü de tahripedilmiş olmalıdır. Ancak, karışık dolguların
Prof.Dr. Mehmet ÖZDOGAN, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 34459 Laleli, istan-
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içinde Halaf türü bir parçaya rastlanmış olması, önümüzdeki yıl i. Evre yapıları
kaldırıldığında, bu döneme ait sağlam kalmış dolgulara da rastlanabileceği umudunu
vermiştir.

Bu yıl yaptığımız ilk değerlendirme Çanak Çömlekli Neolitik Döneme tarihlenen
ii. Evrenin üç kültür katına ayrılabileceğini göstermiştir; ancak bunların arasında bir
kesinti olmadığı, yerleşmede süreklilik olduğu da bellidir.
MEZRAA- TELEiLAT HÖYÜ(;Ü'NÜN TANıMı
Mezraa-Teleilat Höyüğü Şanlıurfa ili, Bilecik ilçesi'nin 5 km. kadar güneyinde,
Mezraa Köyü sınırları içinde, Fırat Nehri'nin sol yakasındaki geniş bir düzlükte bulunmaktadır. Teleilat'ın bulunduğu düzlük kuzey ve güneyinde, Fırat'ın bugünkü yatağına
kadar uzanan kalkerli sırtlar ile çevrilmiştir. Bu düzlüğü doğuda, gene kalker oluşumlu
dik sırtlar sınırlamaktadır. Doğu sınırını oluşturan kalker kayalıkların geniş bir yay çizerek içeri doğru girmesi, burasının, olasılıkla Pleistosen içlerindeki eski bir menderes
yeniği olabileceğini düşündürmektedir. Mezraa-Teleilat'nın bulunduğu düzlük de, herhalde kısmen Fırat'ın, kısmen de sırtlardan inen molozun birikmesi ile oluşmuştur.
Höyüğün çevresinde görülen tabanın da tümüyle çakıllı dolgulardan oluşması, bu qörüşurnüzü destekler niteliktedir.
Höyüğün bulunduğu düzlük, olasılıkla Pleistosen tarihli eski bir menderes yeniği
üzerinde oluşan delta görünümündedir. Bu nedenle, tepenin çevresinde ana toprak
olarak çakıllı dolgular görülmektedir. Tepenin yakınlarındaki mevsimlik dere yatakları da
göz önüne alınınca, höyüğün Fırat ile bu derelerden birinin birleştiği yerde kurulduğu,
daha sonra Fırat tarafından kısmen kesildiği, yakın zamanlarda da Fırat'ın yatağını
batıya doğru kaydırması ile içlerde kaldığı düşünülebilir. Tepenin en yüksek korunmuş
olan yeri deniz düzleminden 347.10 m., Fırat'ın bügünkü yatağından ise 10 m. kadar
yukarıdadır.

Höyük ilk olarak Dr.Guillermo Algaze'nin 1989 yılında yapmış olduğu yüzey tara1998 yılında bu proje kapsamında kısa bir

ması sırasında saptanarak yaymlanrruştrr".
belgeleme çalışması yapılrmştrr-.

•

Höyük Mezraa Köyü'nün iki mahallesi arasındaki açıklıkta, anayol boyunca uzanmaktadır. Höyük son 15 yıl içinde çok tahrip olduğundan kesin sınırlarının saptanması
oldukça güçtür; yalnızca, bu yıl kazı yaptığımız kuzey kısmının sağlam olduğu, 15 yıl
kadar önce, bu kesimin güneyinden önemli bir kısmının 3 m. derinliğe kadar kazılarak
tahrip edildiği, çıkan moloz ile de köye doğru olan bir sel yarığının doldurulduğu söylenmektedir. Tepenin doğu kısmı yol tarafından kesilmiş, yol boyu da yapılar ile kısmen
kaplanmıştır. Buna göre kuzey-güney yönünde tepe, en az 350 m., doğu-batı olarak da
170 m. genişliğindedir. Kesin olmamakla birlikte dolgu kalınlığının da en az 6 m. kadar
olduğu anlaşılmaktadır. 1999 yılı çalışma programı, eldeki olanaklar ve tepenin durumu
gözönüne alınarak tepedeki tabakalanmanın anlaşılması ve çanak çömleklidönemdeki yerleşme düzeni ve buluntu topluluğunun olabildiğince ortaya çıkarılmasına yönelik
olarak planlanmıştır.
Bu amaçla höyük konisinin korunmuş olduğu güney kesiminde çalışılmaların
yoğunlaştırılmasına ve olanaklar ölçüsünde tepenin çeşitli yerlerinde sondajlar
açılmasına karar verilmiştir.
KAZı EKiBi VE ÖN BiLGiLER
Mezraa-Teleilat çalışmaları O.D.T.Ü. TAÇDA.M GAP Projesi kapsamında,
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Anabilim Dalı ekibi tarafından qerçekleşnrllrniştlr. Kazı ekibi, Araştırma Görevlisi Ahmet
Ayhan, açma başları Senem Oztürk, Aysun Akdağ, Eylem Ozdoğan, Vildan Gürdil,
Şenay Seba ile ekibimize Eskişehir Universitesi'nden katılan Ersoy Yaşar, atölye
sorumluları Demet Tanın, Betül Açıktepe'den oluşmuş, Güner Coşkunsu açma yönetimi dışında yontmataş aletler, Dr.Helnder Neef (Berlin) arkeobotanik üzerindeki
çalışmaları sürdürmüştür. Mimar olarak ITU Restorasyon Anabilim Dalı'ndan Ayşegül
Ozer ile kısa bir süre için Araştırma Görevlisi Zeynep Eres, çizimci olarak ılknur Arı
ekibimize katılmışlardır. Maden buluntutann restorasyon ve konservasyonunu üstlenen
Zeytinlibahçe ekibinden Mine Unsal ile, buluntu fotoğraflarının çekimini yapan aynı
ekipten Roberto Ceccacci'ye ve özellikle bu ekip üyelerinin değerli zamanlarını bize
ayırmasına izin veren Dr.Marcella Frangipane'ye teşekkür borçluyuz.
Kargamış Barajı etki alanındaki çalışmalara başlamak için çok geç kalındığı ortadadır. Ancak, Dr.Numan Tuna'nın yıl boyu süren özverili çabaları olmasaydı, ne Mezraa-Teleilat, ne de GAP kapsamındaki diğer kurtarma kazıları hiçbir şekilde gerçekleş
meyecek, bütün bu yerleşimler ya baraj göl alanı içinde kalarak, ya da sulu tarım için
tesviye edilerek yok olup gideceklerdi. Bu yıl Kargamış Barajı'nın etki alanında kalan
höyüklerde yapılan kazı ve belgeleme ..9.alışmaları, insanlığın ortak kültür mirasından
nedenli önemli bilginin yok olup gidecegini açık bir şekilde göstermiştir. Keban örneği
ile ülkemize çağdaş anlamda kurtarma kazısı kavramını getiren, Karakaya ve Atatürk
Barajı göl alanlarındaki çalışmalar ile bu g.ı;3leneği sürdürdükten sonra, uzun bir aradan
sonra yeniden bu görevi yüklenen ODTU, Türk arkeoloji tarihinde ayrıcalıklı bir yer
kazanmıştır.

ODTÜ TAÇDAM'ın yanı sıra Mezraa-Teleilat kazısı istanbul Üniversitesi

Araştırma Fonu tarafından GP 14/050599 sayılı öncelikli proje olarak da parasalolarak
desteklenmiştir. Konunun ivediliğini göz önüne alarak bu desteği sağlayan Araştırma
Fonu Yönetim Kurulu'na da, gösterdikleri anlayış ve destek için teşekkür borçluyuz.

Bir ön hazırlığı olmadan çok sayı da kazı çalışmasını üstlenmek durumunda
kalan Şanlıurfa Müzesi ile Müze Müdürü Sayın Eyüp Bucak'a, gösterdiği anlayış,
dostluk ve meslektaşça yaklaşım için teşekkür borçluyuz. Bu yıl Kültür Bakanlığı'nı temsilen aramıza katılan Denizli Müzesi'nden Sayın Ali Ceylan da, yeni başlayan bir projenin karşılaştığı sorunları sabır ve anlayış ile karşılayarak bize her bakımdan destek
olmuştur; kendisini en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

1999 YILI

KAZı ÇALIŞMALARI

Kazılara başlandığında, yüzey bulgularına göre yalnızca Neolitik Dönem katmanile karşılaşacağımızı beklemekteydik. Ancak kazının daha ilk günlerinde tepenin
üstünde geniş bir alana yayılan bir Demir Çağı yapısının bulunduğu anlaşılmış; bunun
sıradan bir yapı olmadığı da belli olunca, daha önceden belirlenen kazı stratejisinin
değiştirilmesi gerekmiştir. Buna göre kazı alanı, Demir Çağı yapısının hiç değilse bir
bölümünü içine alacak şekilde bir yanda doğu yönünde genişletilirken, yamaç eğimi
nedeni ile Neolitik Çağı katmanlarının yüzeye yaklaştığı batı yönünde de yeni bir alan
açılmıştır. Bu durum, ilk planladığımızdan çok daha geniş bir alanda çalışılmasını gerektirdiği için, 1999 yılında fazlaca derinleşilememiş, açılması düşünülen sondajlardan da,
biri dışında vazgeçilmiştir.
Bu şekilde Mezraa-Teleilat Höyüğü'nün güney kesiminde 19-21/F-I ile 18/F-H
plan karelerini içeren 15 adet 1Ox1 Om.lik açma açılmıştır. Ayrıca höyük doğu kesiminin
tahribi ile oluşan yamacın 14 K plankaresinde 2x5 m.lik bir sondaj ile hemen buna
bitişik olarak 14 L açmasında 5x5 m.lik bir alan daha açılmıştır.
Bu alanda elde edilen sonuçlar, kültür katlarına göre şu şekilde özetlenebilir:
ları

I. KÜLTÜR EVRESi
. Son Tunç-Demir çağlarına tarihlenen i. Evre yapıları, kazı alanının doğusunda H
ve i plankare dizisinde yoğunlaşmış, ayrıca G dizisindeki açmalara da yer yer
yayılmıştır. Bu döneme ait hemen yüzey toprağının altında iki evreli bir kerpiç yapı
bulunmuştur.
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i A Yapı Katı: Taş temelsiz kalın kerpiç duvarları olan büyük bir yapı kompleksi ile
belirlenen i A yapı katında tepenin üzerinde, höyüğün üst yükseltisini hemen hemen
tümü ile kaplayan anıtsal tek büyük bir yapının bulunduğu anlaşılmaktadır. Güneydoğu
kuzeybatı ekseninde uzanan bu yapının kazı alanı içine, olasılıkla yapının yalnızca
beşte birlik bir kısmını temsil eden kuzeybatı köşesinin 26x20 m.lik bir kısmı girmiştir.
Yapının tümü ile kerpiç olan ve yer yer 6 kerpiç sırası yüksekliğ e kadar korunmuş olan
ana duvarlarının kalınlığı 90 cm. kadardır. Kazı alanı içine giren kısmında, batı duvarı
boyunca dikdörtgen biçimli, küçük 5 oda ile bunun doğusunda, değişik boyutlarda 5
oda daha bulunmaktadır. Doğu kısmında ise hücre gibi küçük mekanlar ile birlikte daha
büyük odalar vardır. Odalardan bazılarının içlerinde çok düzenli olmayan taş döşeme
ler ile, yer yer korunmuş yapılı taban izlerine rastlanmıştır. Kazı alanı içinde kalan kısım,
büyük bir olasılıkla magazin niteliğindeki depo ya da ambarlara aittir. Odalar arasında
belirgin kapı geçitieri, ocak, ftrrn, seki görülmemesi, yapının temel düzleminde korunmuş olduğunu göstermektedir. Içi bölmeli iki mekanda bulunmuş olan üç kil silo ya da
ambar, bulunmuş olan ender yapı öğeleri arasındadır. Yapı da kullanılmış olan kerpiçler
33x33x7 cm. boyutlarındadır. i Atabakasındaki kerpiç yapının bir onarım geçirdiği ve
bazı mekanların bölündüğü belli olmuştur. Bu onarım, ana duvarlardan farklı olarak tek
sıra ve daha ince olarak yapılmış bazı eklentiler ile belli olmaktadır.
Yapı kompleksinin içinde in situ durumda hiçbir buluntunun ortaya çıkmamış
olması, yapının terk edilmeden önce tümü ile boşaltrldığrru göstermektedir. Nitekim bazı
odaların içi, bazılarının da üzeri kerpiç bir blokaj ile örtülmüştür. Bu, yapının bilinçli
olarak terk edildiğini, ya da tümü ile aşınmış üçüncü bir yenileme evresinin daha bulunduğunu göstermektedir.
Kerpiç yapının kısmen dışında, özellikle kuzey bitiminde, duvarların dış yüzü
boyunca oldukça düzenli yapılmış bir taş döşeme bulunmuştur. Bu döşeme, kısmen
daha eski taş duvarları da içine alarak kullanılmıştır. Ancak döşemenin işlevi bu yıl tam
olarak anlaşılamamıştır.
i B Yapı Katı: Taş temelsiz kerpiç duvarlı yapı kompleksinin altında ve kısmen de
dışında, bu yapı tarafından kesilmiş, taş temelleri olan, daha büyük bir yapının daha
olduğu anlaşılmaktadır. Kerpiç yapı kaldırılmadığı için planı tam olarak saptanamayan
bu yapıda da, olasılıkla birden fazla yenileme evresi vardır; bu durum ancak önümüzdeki yıl, kerpiçli yapı kaldmldıktan sonra belli olacaktır. Bu evreye ait en iyi durumda korunmuş kalıntıya 21/H-I açmalarında rastlanmıştır. Burada kuzey-güney yönünde, irice
taşlardan yapılmış iki küçük bölmesi olan bir yapı bulunmuştur. Yapı güneyde kazı alanı
dışında devam etmekte, kuzeydoğusu ise kerpiçli yapı tarafından kesilmiş durumdadır.
Yapının doğu ve batısında onu çevreleyen bir döşeme bulunmuştur. Kerpiç yapının
kuzey bitimini belirleyen taş döşemenin içinde ve çevresinde, gene ana pusula yön-

lerinde bir takım taş duvarlar görülmüş, ancak üst evre kaldırılmadığı için bunların ne
tür bir plan verdikleri, bu yıl için anlaşılamamıştır. Kazı alanının batısındaki açmalarda
da, aynı yönlerde, bazılarının teraslama sistemine ait olduğu anlaşılan, bir takım duvar
parçaları bulunmuştur. Kazı alanımızdan yaklaşık 40 m. kuzeydeki sondajın genişleme
açmasında da aynı yönde uzanan Demir çağı duvarlarına rastlanmış olması, yapının
sandığımızdan daha büyük olduğunu düşündürmektedir.

i C Yapı Katı: Taş temelli evrenin de altında, gene taş temel kullanılan daha eski
bir evrenin varlığı belli olmuştur. Kazı alanının kuzeyindeki açmalarda, üstteki kerpiç
yapı ile yaklaşık olarak aynı yönde uzanan bu yapı katına ait büyük bir taş duvar ortaya
çıkmıştır. Yaklaşık olarak 1 m. kalınlığındaki bu duvarın yapımında iç ve dış yüzde büyük
taş bloklar kullanılmış, duvarın içi ufak taşlar ile doldurulmuştur. Ana çevre duvarı
niteliğinde olan bu duvara bağlı olarak güneye doğru çıkan daha ince duvarlar da saptanmış, ancak bu alt evrenin anlaşılması önümüzdeki yıla bırakılmıştır.
Kazı alanının batısında, 1. Evreye ait yapıların dışında, bu döneme ait çeşitli çap
ve derinlikte çok sayıda çukur bulunmuştur. Bunların en büyüğü, çapı yaklaşık 7 m. ve
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derinliği

de 3 m. kadar olan büyük bir çöp çukurudur. 18 H açmasının kuzey kenarındaki
bu çukurun kül ve kemik atıkları için oldukça uzun bir süre kullanıldığı belli olmuştur.
Bunun yanı sıra 18 G açmasında çok sayı da depo kübünün parçalanarak atıldığı ikinci bir çöp çukuru daha bulunmuştur ki, bunun yapılardan birinin yenilenmesi sırasında
istenmeyen küp kırıklarının atılması için bir kerelik kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu iki
çukur dışında bulunan diğer çukurlar dik kenarlı olarak inmekte ve genellikle içlerinde
işlevlerini belli edecek herhangi bir kalıntıya rastlanmamaktadır.
Gene batı kesim açmalarında, aynı döneme tarihlenen bazı mezar çukurları da
saptanmıştır; bunlardan en iyi korunmuş olanları 21 G açmasındaki iki mezardır.
Bunların biri, Neolitik Dönem AB yapısının doğu duvarının üst kısmını tahrip ederek içine
girmiştir; sırt üstü yatırılmış, bacakları karına çekilmiş yarı hoker durumdaki iskeletin kolları, bir kol gövdenin altında kalacak şekilde karına getirilmiştir. Mezarın üzeri silindirik
biçimli iki küp ile kapatılmıştır. Yanında hiçbir ölü armağanı yoktur. Iskeletin çevresi
taşlar ile çevrilmiştir. Kısmen hoker durumundaki ikinci iskelet ise, küçük bir köpeğe ait
bir hayvan iskeleti ile birlikte, yan yana gömülmüştür. 20 H açmasında da gene köpeği
ile birlikte gömülmüş bir diğer iskelete rastlanmıştır; bunun da çevresi küçük taşlar ile
sınırlandırılmıştır. Bunların dışında, kısmen yüzeyaşınması, kısmen de diğer Demir çağı
çukurları tarafından bozulmuş, insan iskeleti parçalarına rastanmıştır.
Malzeme tam olarak incelenmediği ve yapının da büyük bir kısmı kazı alanı
dışında kaldığı için, Teleilat i, Evre yapısını yorumlamak şimdilik olası değildir. Ancak,
Fırat boyunda birbirine oldukça yakın olarak diziimiş Akarçay, Mezraa, Zeytinlibahçe
gibi büyük höyüklerin arasında, Kargamış gibi kentsel bir merkezin oldukça yakınındaki
korunaksız bir yerde bu denli büyük bir yapının bulunması oldukça ilginçtir. Kazı alanına
girdiği kadarı ile plan, Kuzey Suriye Yeni Asur-Geç Hitit anıtsal yapıları ile yakından
benzeşmektedir. Yapı ile ilgili olarak ele geçirilen buluntuların büyük bir kısmının oldukça özenli olarak yapılmış depo küplerinden oluşması, yapının tarım ürünlerini denetleyen bürokratik bir yapı kompleksi olabileceğini düşündürmekteyse de, yapının içi ve
çevresinde 20'ye yakın adak heykelciğinin bulunmuş olması, başka yorumları da akla
qetirrnektedir. Pişmiş topraktan çok özenli olarak yapılmış olan bu figürinlerin büyük bir
kısmı lştar gelenekli tanrıça heykelcikleridir; ancak bunlarla birlikte, gene çok sayıda
Pers özellikleri gösteren at ve süvari heykelcikleri de bulunmuştur, Ilginç bir buluntu da,
atın karnından çıkan tanrıça heykelciğidir ki, bu Teleilat'ta at ve lştar kültü bulunduğunu,
yapının kutsal bir alan da olabileceğini düşündürmektedir. Yapının hemen batısında, 21
H açmasındaki bir çukurda toplu olarak bulunan maden eserlerin arasında bir. potanın
varlığı, burada bir atölyenin de bulunma olasılığı olduğunu düşündürmektedir. Işlevi ne
olursa olsun, yaklaşık bin yıllık bir süreçte, Kargamış Krallığı, Yeni Asur, Pers ve
Hellenistik Dönemde varlığını sürdürebilen yapı kompleksinin, bölge kültür tarihi
açısından büyük bir önemi olduğu açıktır. Bu, önümüzdeki yıl, yapının diğer kısımları
açılıp malzemenin incelenmesi bitirildiğinde daha açık olarak belli olacaktır.
/i A KÜLTÜR EVRESi: ÇANAK ÇÖMLEKLi NEOLiTiK DÖNEM
Demir çağı kültür katının altına inilen hemen her yerde Çanak Çömlekli Neolitik
Dönemin dolgusu ile karşılaşılmıştır. Neolitik dolgunun en üstü ile, Demir Çağının en altı
arasında 4 bin yıldan fazla bir zaman farkı olduğu ve tepenin de bu süre içinde boş
kaldığı göz önüne alınırsa, iki kültür katını ayıran steril bir toprak tabakasına rastlanması
gerekirdi, Bu tür bir ara katmanın bulunmayışı, çanak çömlekli dolgunun üst kısmının
Demir Çağı yapıları tarafından kesildiğini ve dolayısı ile de Neolitik yerleşime ait en üst
kültür katlarının, hiç değilse açtığımız alanlarda bulunmadığını göstermektedir. Nitekim,
Neolitik dolgu içinde olmadığı halde, yüzey toprağı içinde Halaf türü boya bezemeli bir
parçanın bulunmuş olması da bu görüşümüzü destekler niteliktedir.
Tüm alanda Çanak Çömlekli Neolitik Çağ katmanları, yanıktı bir dolgu ile
başlamaktadır; bu yer yer kırmızı yanık kerpiç molozu, yer yer de kül rengi tozlaşmış
ahşap molozu şeklindedir. Bu yanıkların dışında, Çanak Çömlekli Neolitik Çağın son
kısımlarına kesin olarak bağlayabilece~imiz yapı kalıntılarına bu yıl rastlanmamıştır.
Olasılıkla bu dönemin yapıları Demir Çagı yapı kalıntıları kaldırıldığında ortaya çıkacak-
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tır. Gene de, belirgin bir mimarı olmamasına karşılık, Çanak Çömlekli Neolitik Döneme
tarihlenen i ile ii B arasındaki dolgu çok ilginç bir süreci yansıtmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi bu gelişim sürecinin Halaf Dönemine kadar uzanan üst kısmı eksiktir. Buna
karşın, bu yıl saptanabilen gelişim süreci Yakın Doğu'da hemen hiçbir yerden bilinmeyen çanak çömlek türlerinin varlığını sergilemiştir; malzeme üzerineki inceleme
henüz başlangıç aşamasında olmakla birlikte, ilk değerlendirmelere göre bu süreç şu
şekilde tanımlanabilir:

/i A 1 - Son Neolltik-İlk Halaf Geçiş Dönemi
Tepede tabakalanmış dolgu olarak bulunmayan, ancak Halaf bezemeli bir
parçanın varlığı ile kanıtlanan ve bu yıl için kuramsalolarak önerilen dönem. Belirgin
özellikler taşıyan Halaf parçasınm yanı sıra, turuncumsu hamurlu ve parlak kırmızı boya
bezemeli bazı parçaların da Ilk Halaf örneklerini anımsatması, Teleilat'ta Halaf geçiş ve
olasılıkla Halaf dönemlerinin de bulunduğunu göstermektedir.
/i A 2 a: Çanak Çömlekli Son Neolitik Çağ: Kırmızı Boya Bezemeli Dönem
Hakim kap biçimi olarak hafif S kıvrımlı ya da omurgalı kaseler ile dik boyunlu
küresel gövdeli çömlekler görülmektedir. Kapların yüzeyi ve özellikle açık ağızlı türlerde
iç kısmı kalın kırmızı astar ile kaplıdır. Ender olarak krem astar üzerine kırmızı, bazen
kırmızı üzerine krem boya bezeme görülür. Bezeme genellikle kırık çizgi, içi dolu ya da
taralı üçgenler gibi geometrik bezeklerden oluşmuştur; ancak daha ender olarak kıvrık
ya da dalgalı çizgiler ile panolara da rastlanır. Kırmızı astarlı kaplar ile birlikte, kum
katkılı, özenle yapılmış açık sarımsı renkli mallara ve koyu renkli parlak açkılı parçalara
da rastlanmaktadır. Koyu renkli açkılı olan parçalar, genelolarak Yakın Doğu'nun "Koyu
Yüzlü Açkılı Mal" olarak bilinen çanak çömleği ile benzeşmektedir. Genellikle parlak
açkılı, ince kenarlıolan bu parçalarda çok ender olarak içi beyaz dolgulu çentik ya da
açkı bezeme görülmektedir. Gene bu evrede, "husking tray" olarak bilinen, Hassuna
kültürünün belirleyici kap biçimlerinden iç yüzeyi rende gibi kabalaştırılmış kaplar ile
Hassuna türü çizi bezekli parçalar da bulunmuştur.
/i A 2 b: Çanak Çömlekli Son Neolitik Çağ: Sıveştırılmış Kırmızı Astarlı Dönem.
Bu evrenin kap biçimleri ile yüzey tekniği önceki ile hemen hemen aynıdır; ancak
kırmızı kil astar yüzeye sıvaştırılmış gibi sürülmüş ve kaplar bu şekilde dalgalı bir
görünüm almıştır. Belirgin bezeklere çok ender olarak rastlanmaktadır. Bu evrede de
koyu renkli parlak açkılı mallar ile Hassuna benzeri parçalar, gene az olarak görülür.
Bezemesiz olan parçaların arasında açık renkli, yüzeyleri sıvazlanmış ya da çok hafif
açkılanmış, ince kıyıimış bitkisel katkılı örnekler sayıca artmıştır.
/i A 3 a: Çanak Çömlekli Son Neolitik Çağ: Ağız Kenarında Kırmızı Astarlı, Yelıtı
Gövdeli, Baskı Bezekli Dönem
Bu evrenin çanak çömleği baskı bezemeli ile kırmızı astarlı grup arasında bir
geçiş niteliğindedir. Kaplarda hakim olan hamur açık renkli ve bol ince kıyıimış bitkisel
katkılıolup yüzey sıvazlanmış olarak yalın bırakılmıştır. Bu malların arasında az sayıda
özenli yapılmış, ince kenarlı parçalarda yüzey parlak açkılanmıştır. Gene bu mal türüne
ait özenli yapılmış bazı kapların ağız kenarı boyunca parlak açkılı, kalın kırmızı astar
görülmektedir. Bu, özellikle düz kenarlıolarak açılan ya da hafif boyunlu kaseterde
daha yaygın olarak görülür. Ender olarak abartılı uzun boynu kırmızı astarlı, gövdesi
yalın çömlekler de vardır. Ağız kenarı kırmızı astarlı kapların bazılarının gövdelerinde
çentik ya da tarakla yapılmış baskı, çizi bezeme de görülür. Kap biçimleri arasında yarı
küresel gövdeli kase ve çanaklar ile küçük boyunlu küresel çömlekler oldukça
yaygındır. Bu evrede, kaba malolarak iri saman katkılı, kaba yüzeyli, kalın kenarlı
kaplar da görülmeye başlar.
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II A 3 b: Çanak Çömlekli Son Neolitik Çağ: impresso/ Tarak-Baskı Bezekli Oönem
Bu evrede görülen çanak çömleğin, çok az sayıdaki koyu yüzlü açkılı parçalar
dışında tümü açkısız ve açık renkli hamurdan yapılmıştır. Bu tür çanak çömleğin içinde
en yaygın olarak görülen grup ince kıyıimış bitkesel katkılıolanlardır. Kap biçimleri arasında gene küresel gövdeli çömlekler yaygın olarak görülmekte, ancak küçük kaselere
de rastlanmaktadır. Çanak çömleğin büyük bir kısmı çok ağızlı tarak türü bir aletin
bastırılması ya da kap yüzeyinde sürülerek iz açılması ile bezenmiştir. Bezekler daha
çok "impresso" olarak bilinen düzenli ya da karmaşık olarak sivri ağızlı bir aletin
basılması ile yapılmıştır. Ender olarak kırık çizgi, dörtgen, üçgen gibi bezekler oluştura
cak şekilde basılmış impresso örneklerine de rastlanmaktadır. Bu grup içinde görülen
ilginç bir bezeme de "rocker" olarak bilinen ve tarak türü aletin kaydırılması ile karmaşık
bir düzen sergileyen bezeklerdir. Gene bu tür çanak çömlekle birlikte tarakla yapılmış
dalgalı çizgilere, dalgalı çizgi ile impresso türünün birlikte kullanıldığı örneklere de rastlanmaktadır. Bunların yanı sıra çentik, nokta baskı gibi yüzeyde iz açarak yapılan
bezemelere de rastlanmaktadır. Çok ender olarak ince sürülmüş kırmızı boya ile
yapılmış kalın bant ya da çizgiler şeklindeki bezeklere de rastlanmaktadır.
Bu evrenin nitelikli olarak yapılmış malları mineral katkılı, daha sert ve iyi
fırınlanmış parçalardan oluşur. Bunların da yüzeylerinde hakim olan renk, samanlı mallarda olduğu gibi kirli sarımsı beyaz, pembemsi kirli beyaz gibi açık renklerdedir. Bu
grupta bezeme olukça enderdir ve daha çok kabartma bezek olarak görülür; en yaygın
bezek türü minik aycıklar, yumrucuklar ya da kabartma dalgalı çizgiler şeklindedir.
Küresel biçimlerin hakim olduğu bu tür çanak çömlekte bazen ağız dış kenarında dikey
tutamak gibi kulplara da rastlanmaktadır. Ender olarak bu mal grubu içinde yüzeyi pembemsi renkli açkılı olan örnekler de vardır.

/i A 4 : Çanak Çömlekli Son Neolitik Çağ: Yelırı Saman Katkılı Oönem
Teleilat'ta görülen en eski çanak çömlek, tümü ile kaba ve bol saman katkılı gruptur. Genellikle kabaca biçimlendirilmiş açık kirli sarımsı ya da pembemsi beyaz renklerdeki parçalar daha çok dar ağızlı, düşük karıniı kaplara aittir. Biçimlendirme genellikle özensiz olarak yapılmış, dudaklar düzensiz ancak ince olarak kesilmiştir. Bezeme
olarak yalnızca ağız alt kısmında çıkıntı yapan şerit ya da kabartmalara rastlanır. Ender
olarak bu tür kaplarda çok kaba ve kalın tutamaklar da görülmektedir. Bunun dışında
bezemeli parça yoktur.
/i B K,ÜLTQR EI(RESi: ÇANAK ÇÖMLEKLi VE ÇANAK ÇÖMLEKSiz NEOLiTiK
GEÇıŞ SURECI
Bu dönem oldukça iyi korunmuş yapı kalıntıları ile kazı alanının batı kesiminden
tanınmaktadır. Halen bu döneme ait 18 F (AE yapısı), 18 H (AD yapısı), 20 H (AC
yapısı) ve 21 G (AB yapısı) olmak üzere, plan veren dört yapı birimi saptanmıştır. Bu
yapıların tümü taş temelli, hücre planlı, çok odalı yapı türlerine aittir. Bunların arasında
en iyi korunmuş olanı 21 G açmasındaki AB yapısıdır. Yaklaşık olarak 9x5 m. boyutlarındaki bu yapı kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmakta, duvarları, temel düzleminde yüzleri düzletiimiş iri taşlardan, bunun üzerindeki diziler ise daha küçük kırma
taşlardan örülerek yapılrruştrr. Taş duvarların kalınlığı yer yer 1 m. yüksekliğinde korunmuştur. Taş duvarın üzerinde topan kerpiçlerden bir duvarın yükseldiği anlaşılmaktadır;
olasılıkla üst yapı ahşap bir sistem ile desteklenmekteydi. Yapının içi "hücre" türü küçük
bölmelere ayrılmıştır; bu da esas yaşam düzleminin taş duvar seviyesinin üzerinde
olduğunu ve hücre gibi bölmelerin, oturma tabanını yerden yükseltmeye yarayan sistemin parçası olduğunu göstermektedir. Çok sayıda çok iyi işlenmiş taş kapların bulunduğu bir oda dışında, diğer odaların içinde hemen hemen hiçbir buluntuya rastlanmamıştır.

Aynı yöntem ile yapılmış olan AE yapısı doğu-batı yönünde uzanan hücre planlı
üç mekan ile bunlara güneyden bağlı ayrı bir odadan oluşmaktadır. Yapı kazı alanı
dışında da devam ettiğinden tam olarak boyutları belirlenememiştir. Bu yıl yapının içi
tam olarak temizlenmemiştir.
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AD yapısı plan ve yapım tekniği açısından AE ile tam olarak benzeşmektedir.
çağı çukurlarının arasında üst kısmı ile odaları çok tahrip olmuş durumdaki bu
yapının güney-kuzey yönündeki hücre türü iki odası ile doğudaki bir odanın yarısı ortaya
çıkmış, bunun da içi, bu yıl boşaltılmadan bırakılmıştır.
Yapıların arasında, özellikle 19-20 G açmalarında avlu niteliğinde geniş açık
alanların bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu kesimlerde yanık moloz artmakta, yer yer çakmaktaşı işliklerine de rastlanmaktadır.
Yapılar her ne kadar bağımsız birimler gibi durmakta ise de, bunların arasında
bağlantı duvarlarının bulunduğunu düşündüren bazı duvar parçaları da saptanmıştır.
Ancak yerleşme düzeni gelecek yıl, yapılar tam olarak açığa çıkarıldıktan sonra anlaşı
labilecektir.
Bu yıl yapıların içleri tam olarak boşaltılmadığından ve tam olarak kazılan AE yapısı
da tarihlemede yararlı olacak buluntu vermediğinden, kesin tarihleme yapılması güçtür.
Bu nedenle, bu yapı katı için önerilen geçiş evresi tanısı önümüzdeki yıl değişebilir.
Demir

SONUÇ
1999 yılı Mezraa-Teleilat kazıları, henüz malzeme tam olarak çalışılmamış
olmakla bilikte iki önemli sonuç vermiştir. Bunlardan ilki i. kültür evresi olarak tanım
ladığımız dönem ile ilgili olarak bulunan büyük yapı kompleksinin varlığıdır. Işlevi her ne
olursa olsun, Fırat'ın sol kıyısında, Kargamış gibi büyük bir merkezin yakınında bu tür
büyük bir yapının varlığının tarihl coğrafya açısından da önem taşıdığı kuşkusuzdur. Bu
yapı ile birlikte bulunan pişmiş toprak tanrıça figürinleri ile at heykelcikleri ve özellikle
karnından tanrıça çıkartan at heykelciğinin bölgenin çok az bilinen mitolojisine yeni bir
boyut kazandıracağı kuşkusuzdur; ancak gerek tanrıça, gerek at heykelciklerinde izlenen Pers, Suriye ve Ege etkileri, uzak kültürlerin Fırat havzasında nasıl kaynaştığını
anlamak açısından da büyük bir öneme sahiptir. Kanımızca önümüzdeki yıl, yapının geri
kalan kesimleri de açıldığında birçok sorun daha açık olarak yanıtlanabilecektir.
Halen Mezraa-Teleilat'ta Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem çok sınırlı bir alanda
açıldığı için bir yorumda bulunmak için erkendir; ancak Çanak Çömlekli Neolitik Dönem
ile ilgili sonuçlar daha şimdiden Yakın Doğu arkeolojisinde önemli değişikliklere neden
olacak boyuttadır. Mezraa-Teleilat ii A evresi, Yakın Doğu'da çanak çömleğin ilk ortaya
çıkışı, gelişimi.. ve yayılımı ile ilgili beklenmedik olduğu kadar ilginç buluntu toplulukları
serqilerniştir. Azeilikle "impresso" olarak bilinen ve daha çok Akdeniz kıyı bölgelerinin
Ilk Neolitik kültürlerini simgeleyen çanak çömleğin Teleilat'taki varlığı, Orta Anadolu
Neolitik malları ile benzeşen boyalı kapların bulunması, kanımızca ileride çok
tartışılacak olan konulardır.
1999, kazının daha ilk yılı olmasına karşın Mezraa-Teleilat'ın arkeolojik potansiyelinin tüm beklentilerimizin üzerinde olduğunu göstermiştir; bu verilerin ışığında
önümüzdeki kazı mevsiminde bu ilginç yerleşmede çok daha önemli sonuçların ortaya
çıkacağından kuşkumuz yoktur.
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AKARÇAY TEPE

KAZısı,

1999
M.ARIMURA*
Nur BALKAN ATU
F.BORELL
E. BUCAK
WCRUELLS
GDURU
A. ERiM-ÖZDOGAN
J.IBANEZ
o.MAEDE
YMIYAKE
M MOUST

M. ÖZBAŞARAN

GiRiş
Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi'ne bağlı Akarçay Köyü sınırları içinde yer alan Akarçay
Tepe, Kargamış Baraj Gölü etki alanında kalan Neolitik Dönem yerleşryıesidir. 1999 yı
lındaki ilk kazı kampanyası, Şanlıurfa Müzesi başkanlığında, [stanbul Universitesi Prehistorya Anabilim Dalı, Barcelona Otonom Universitesi ve Tsukuba Universitesi öğretim
üye ve öğrencilerinden oluşan karma bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.
Fırat Nehri'nin batısında, Akarçay Deresi ya da Su Deresi olarak bilinen derenin
hemen güneybatısında, alüvyal bir ovada yer alan Akarçay Tepe, doğu-batı yönünde
350, kuzey-güney yönünde 150 m. boyutlarında yayvan bir höyüktür. Uzerinde yer aldığı Kuvarterner Döneme ait bir teras ile birlikte yüksekliği 6 m.yi bulur.
1999 kazı sezonunun ana amacı kazı ve sondajlarla yerleşmenin krono-stratigrafik silsilesini anlamak, dolayısıyla Güneydoğu Anadolu'nun ilk tanmcı topluluklarının
mimarı, çevre kullanımı, değiş tokuş sistemleri gibi sosyokültürel öğelerini ortaya çıkar
mak olarak belirlenmiştir.
Bu amaçlara ulaşabilmek için 1999 yııı kazılarında 620 m 2lik bir alanda çalışılmıştır:

1. Stratigrafik silsileyi saptamaya yönelik sondajlar ve açmalar (20 L-M-N-O-P;
22 U; 22T ve 24 O ile 24 X).
2. Geniş alanda yürütülen kazılar (19 K; 19 F-G; 27 S; 27 T ve 27 U) (Çizim: 1).
M.ARIMURA, Tsukuba Üniversitesi·JAPONYA
Nur BALKAN ATlı, Prehistorya Anabilim Dalı, istanbul Üniversitesi, 34459 Laleli·istanbuırrÜRKiYE
F.BüRELL, Barcelona ütonom Üniversitesi·iSPANYA
E.BUCAK, Şanlıurfa Müzesi Müdürü, ŞanlıurfarrÜRKiYE
W.CRUELLS, Bareelona Otonem Üniversitesi-iSPANYA
G.DURU, Prehistorya Anabilim Dalı, istanbul Üniversitesi, 34459 Laleli·istanbuırrÜRKiYE
A. ERiM·ÖZOüGAN, Prehistorya Anabilim Dalı, istanbul Üniversitesi, 34459 Laleli·istanbuırrÜRKiYE
J.IBANEZ, Barcelona Otonom Üniversitesi-iSPANYA
ü.MAEDE, Tsukuba Üniversitesi·JAPONYA
YMIYAKE, Tsukuba Üniversitesi·JAPONYA
M.MüLlST, Barcelona ütonom Üniversitesi·iSPANYA
M. ÖZBAŞARAN, Prehistorya Anabilim Dalı, istanbul Üniversitesi, 34459 Laleli·istanbuırrÜRKiYE
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STRATiGRAFi VE MiMARi
Çalışılan alanın batı kesiminde yer alan ince uzun açmada (Çizim: 2), birbirini takip eden 18 tabaka saptanmıştır. Bu tabakalar yerleşme içi yapılaşma dışı yapı öğele
rinden oluşmaktadır. Tabakalar arası herhangi bir boşluk ya da yerleşmeyi terk durumu

saptanmamıştır. En üstte ise yüzeye yakın,
çukurları ortaya çıkarılmıştır.

bu silsileyle doğrudan bağlantısı olmayan

Obeyd

Yeniden eskiye doğru bu silsilede, yerleşmenin en üstteki ı. evresi, kısmı yapı
öğeleri ve büyük ocaklarla temsil edilmektedir. Bir alttaki ıı. evre ise 20 açmasındaki üç
yapı evre si ile 19 F-G açmalarındaki dörtgen yapılarla bilinir. Kesintisiz devam eden 20
açmasındaki ııı. evrede yine yapı dışı alanlar bulunmaktadır. Bu alanın en altında ortaya çıkarılan ıV. evre açık alanlarda yer alan ocaklar, direk çukurları gibi yapı öğeleriyle
bilinir. Söz konusu alanda 1999 sezonunda ana toprağa ulaşılamamıştır.
ilk üç evrenin arkeolojik buluntuları yontma taş endüstrisi ürünleri, çanak çömlek,
hayvan kemikleri ve yüzdürme ile elde edilmiş bitki kalıntılarından oluşmaktadır. lv. evrede ise çanak çömlek yoktur, bunun dışındaki buluntularda ise çeşitlilik açısından bir
fark gözlenmemiştir.
1999 yılında çalışılan alanın doğu kesiminde yalnızca iki evre saptanmıştır: YÜzeyin hemen altındaki evre, gayet iyi korunageimiş yapılarla ve iki yapı evresiyle temsil edilmektedir. Son evre ise küçük bir alanda (27 X açması) saptanmıştır.
Söz konusu son iki evre son derece zengin ve çeşitli yontma taş ve kemik buluntulara sahiptir. Ilk gözlemler ve değerlendirmeler ışığında ilk üç evre Çanak Çömlekli Neolitik Döneme (Evre i, ii ve III); son üç evre ise (Evre IV- V ve Vi) Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmelerine aittir.
Akarçay Tepe yerleşmesindeki mimarı bulgular, son yıllarda araştırma alanı dı
şında kalan Güneydoğu Anadolu bölgesi için, her iki dönem yerleşmesi açısından zengin ve çeşitli veriler sağlamaktadır. Çanak Çömlekli Neolitik yapıları teknik ve morfoloEk açıdan bir bütünlük göstermektedir. Bunlar temelleri taştan, dörtgen planlı yapılardır.
Ust yapının kerpiçten, sıvaların ise toprak ya da kerpiç toprağından olduğu gözlenmiş
tir; kireç sıvaya rastlanmamıştır. Yapı içi ya da yapı dışı mimarı öğeler çok fazla olmamakla birlikte, yerleşme içi düzen hakkında bilgi verir (19 F-G açmaları, A ve F yapıla
rı) (Çizim: 2; Resim: 1). Bunlar çok adalı, ve ortaya çıkarılan yapılardan anlaşıldığı kadarıyla küçük boyutlu özenli yapı mekanlandır. A ve F yapıları birbirinden uzun ve dar
bir geçitle ayrılmaktadır. Yenileme evrelerine sahiptir; son evrede geçidin doğusunun
kapatıldığı, dolayısıyla işlevinin iptal edildiği görülür.
Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşmeye ait yapısal bulguların da aynı şekilde zengin ve çeşitli veriler sunduğu gözlenmiştir. Veriler aynı yapı evresine ait üç yapıdan sağ
lanmaktadır: B- E ve C yapıları (Çizim: 3; Resim: 2). Bunlar, yapı malzemesi olarak taş
kullanımı; geniş, tek adalı olmaları (45 m2den büyük B mekanı örneğinde olduğu gibi);
duvar ve taban sıvalarının toprak sıva olması gibi ortak mimarı özellikler gösterir. Yapı
ların ortasında geniş bir açık alanın faaliyet alanı olduğu saptanmıştır.
Daha eski yapı evrelerinde ise, kısıtlı bulgulara karşılık, kerpiçin ve bölümlü planların (çok adalı?) (Resim: 3) olduğu söylenebilir.
Kimi olağandışı örnekler de söz konusudur: Örneğin küçük planlı E yapısının geniş duvarları kalkerden levhasal taşlarla yapılmıştır. Duvar yüksekliği yedi sıraya kadar
korunagelmiştir. Yapıların dolgu toprağında ise iki tarafı kazı bezekli taş levhalara rastlanmıştır.

ÇANAK ÇÖMLEK
Ele geçirilen çanak çömlek, ilk gözlemlere göre üç evrede incelenmektedir. En
gelişkin ilk evre (I. Evre), kaba malların yanı sıra ince malların üstünlüğüyle bilinir: Astarlılar, astar üzeri boyalılar ve basit boyalılar. Çok az sayıda koyu yüzlü açkılı mallara
da rastlanır. Bir diğer özellik ise çok sayıda ele geçirilen ve gayet iyi korunmuş husking
traylerdir.
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ikinci evre (II. Evre) boyalı çanak çömleğin azalmasıyla karakterize olur. En yo-

ğun görülen mal grubu, bitkisel katkılı kaba mallardır. Uçüncü evrenin (III. Evre) çanak
çömleği çok kısıtlı bir alanda ele geçirilmiştir. Az sayıda olmakla birlikte yeni bir çanak
çömlek dizisiyle karşılaşılır, diğer mal grupları bu evrede görülmez. Söz konusu yeni
mal grubu, koyu renk özlü (black series) ve mineral katkrlıdır; bezemesizdir, yüzeyler
hafif açkılıdır. Formlar ise basittir (basit kaselen.

Çanak çömlek üzerindeki ilk değerlendirmeler, üretimde bir devamlılığa işaret etmektedir. Bölgedeki diğer yerleşmelerle bazı ortak özellikler gösterir: Fırat bölgesindeki Kumartepe, Gürcütepe, Teli Assoud ve Teli Halula ile Balik vadisindeki Teli Sabi Abyad ve Teli Damishliya ile Ain el Kerkh bölgesi. Bu veriler Akarçay Tepe'deki silsileyi Neolitik sonuna, daha geniş anlamda Halaf öncesine, GO Vlll, binyıla tarihlemektedir.

YONTMA TAŞ ALET ENDÜSTRisi
Yerleşme, zengin ve yoğun yontma taş endüstri ürünlerini sergilemektedir. Hammadde olarak çakmaktaşı ve obsidiyen kullanılmıştır. Çakmaktaşında iki farklı hammadde kaynağına işaret eden iki grup çakmaktaşı saptanmıştır:
1. Yerel ve minerolojik olarak çeşitlilik gösteren ve yerleşme yakınındaki teraslarda bulunanlar.
2. Daha iyi kalitede, çikolata renkli, en yakın kaynağı yerleşmeye 25 km. uzaklıkta bulunan çakmaktaşı. Söz konusu hammaddenin özellikle ok ucu yapımında kullanıldığı görülür.
Yontma teknikleri farklı evreler arasında değişim göstermektedir. En eski evreler
(Vl-lv, Evreler) iki vurma düzlemli çekirdeklerden elde edilen standart bir dilgi üretimi
gösterir. III. Evreden başlayarak daha sonraki evrelerde yontma tekniği değişir, iki vurma düzlemli çekirdekler yok olur, tek vurma düzlemli yongalama ve özellikle çok vurma düzlemli çekirdeklerden yonga çıkarımı gözlenir. Alet yoğunlukları evrelere göre değişmektedir; eski evrelerde (VI-IV Evreler), Byblos tipi ok uçları, kazıyıcılar ve orak dilgiler yoğunken, yeni evrelerde (III-I. Evreler) aynı tip aletlerin yanı sıra yoğunluk kalemIere ve dişli yongalara geçmektedir.
Obsidiyen ürünler tüm silsilede gözlenir, eski evrelerde yoğunken yeni evrelere
doğru azalmaktadırlar. Bunlar özellikle dilgi ve dilgicikler ile çok az sayıda çekirdek ve
yongalardan oluşur Makroskopik gözlemler kaynakların Bingöl ve Van Gölü (yeşil ve
kahverenkliler) ile Iç Anadolu (saydam gri) kaynaklı olduklarına işaret etmektedir.
DiGER BULUNTULAR
Kemik endüstrisi özellikle bızlar ve açkılama aletleri ile (Resim: 4), kil buluntular
hayvan heykelcikleri ve şematize bir kadın figürini, takılar ise kalker ve yeşil taştan bencuklar ile özellikle Orta Fırat'ın kelebek biçimli boncuklarıyla temsil edilir. Sürtme taş buluntular arasında taş kaplar, yassı baltalar ve delikli taşlar (Resim: 5, 6) yer alır.
SONUÇ
Akarçay Tepe'nin ilk kazı mevsimi sonucunda elde edilen veriler, bölgenin Neolitikleşme sürecinde yerleşmenin ..önemli bir roloynadığını göstermektedir. Stratigrafik
veriler ve yerleşme özellikleri, GO iX. ve Vlll. binyıla ait bir yerleşmeye işaret etmektedir. Bu gözlemler, sonucu alınmış beş adet C-14 analiziyle doğrulanmaktadır:
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C-14

Sonuçları

EVRE

YERi

Evre
Evre
Evre
Evre
Evre
Evre

Vi
V
27 U -Blg.C2
20 P - 24 .
LV
ii - iii 20 N-6
20 M - 21
II
i
19 K - 9

LAB. NO.

Beta
Beta
Beta
Beta
Beta

138584 (AMS)
138583
138586
138582
138585 (AMS)

co. TARiHLERi

KAliBRE MÖ (8IG. 2)

8750
8390
7970
7470
7280

7940
7595
7185
6455
6225

± 40
± 110
± 120
± 80
± 59

- 7610 /7750
- 7145 /7495
- 6515 /7020
- 6200 /6375
-6015 / 6080

Akarçay Tepe yerleşmesi, bilgilerimizin yoğun olmadığı bir bölgedeki Neolitikleş
me sürecinin anlaşılabilmesi için son derece önemli veriler sağlamaktadır. Yerleşme aynı zamanda birçok sorunun merkezinde bulunmaktadır: üretim sisteminin transformasyonu (tarımcılığın etkinleşmesi, hayvancılığın başlaması); Çanak Çömleksiz Neolitikten
Çanak Çömlekli Neolitiğe geçiş (mimarı ve teknolojilerdeki transformasyonlar); daha
geniş anlamda VIII. binyıl topluluklarının daha iyi anlaşılması.
Akarçay Tepe'deki 1999 yılında yürütülen ilk dönem kazılarından elde edilen veriler, özellikle Fırat bölgesinin, genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tarımcı topluluklarını daha iyi anlamak için önemli bir olanak sunmaktadır.
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KARKAMıŞ BARAJI-GRE ViRiKE 1999 KAZISI
A. Tuba ÖKSE*
Eyyüp BUCAK

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi'ne bağlı Akarçay Köyü'nün 1.1 km. kuzeybatısında,

Fırat'ın doğu kıyısında yer alan Gre Virike (Çizim: 1) Karkamış Barajı rezervuar alanın
da kalmaktadır. Geç Pleistosen Dönem Fırat terası üzerine kurulmuş yerleşim 1989 1
ve 1.$982 yıllarında incelenmiştir. Kültür Bakanlığı, Devlet Su Işleri ve Orta Doğu Teknik Universitesi tarafından 22.7.1998 tarihinde imzalanan llısu ve Karkamış barajları
göl aynası altında kalacak kültür varlıklarına ilişkin yürütülecek çalışmalara ait protokol
kapsamında Şanlıurfa Müzesi adına yapılan kurtarma kazısıs, Orta Doğu Teknik Universitesi TAÇDAM tarafından desteklenmlştir-. Höyükte 4 x 9 m. boyutlarda 19 veA x
4 m. boyutta bir açmada toplam 700 m2lik alan kazılmıştır (Çizim: 2, 3)5. Kazı çalışma
ları güneyetekteki E-F 9-10, güney yamaçtaki G 8-10 ile H-I 9 ve tepedeki J 8-9 ile K

8

açmalarında sürdürülrnüşturö.

ORTAÇAG YAPILARI
E 9-10, F 9-10ile G 8-10 açmalarında çoğu kuzey-güney doğrultusunda uzanan
taş temelli kerpiç duvarlı mimarı açığa çıkarılmıştır (Çizim: 3). Genellikle tek sıra taş temelli, F 9-10 açmalarında ise çift sıra taş temelli ve açık olan güney uçlarına duvarın
kaymasını önlemek amacıyla iri bazalt taşlar yerleştirilmiş mimarınin bulunduğu alanda, karışık topraktan Geç Kalkolitik Çağ ve Erken Tunç Çağı seramiği ve küçük buluntunun yanı sıra, Bizans Çağına tarihlenen çok az miktarda kaba ya da yeşil sırlı seramik parçaları, demir çiviler ve cam bilezik parçaları ile G ~ açmasında yüzey toprağın
da bir tunç sikke bulunmuştur. Bu yapıların Ortaçağda MO. 4.-3. binyıl yerleşmesi üzerine kurulduğu ve terkedilmeden önce boşaltıldığı izlenimi edinilmiştir.

2
3

4
5

Doç. Dr. A. Tuba ÖKSE, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Beytepe-ANKARAfTÜRKjYE
Eyyüp BUCAK, Müze Müdürlüğü, ŞANLlURFAfTÜRKiYE
Algaze, G., R. Breuninger, C. Lightfoot ve M. Rosenberg, "The Tigris-Euphrates Reconnaissance Project: A Preliminary Report of the 1987-1990 Seasons", Anatolica XVii, 1991: 232, 236, Fig. 25b, No. 82, Fig. 29.; Algaze, G., R. Breuninger ve J. Knudstadt, "The Tigris-Euphrates Reconnaissance Project: Final Report of the Birecik and Carchemish
Dam Survey Areas", Anatolica XX, 1994: 54-55, Fig. 8: No. 69, Fig. 16 A-B, Fig. 18.
Ökse, A. T., 1999 "Gre Virike 1998 Araştırması", ttıeu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Vartıkterırı: Kurtarma Projesi 1998 Yılı Çalışmalan (Ed. N. Tuna ve J. Öztürk): 119-155.
Şanlıurfa Müzesi adına yürütülen kurtarma kazısına Aksaray Müzesi'nden Arkeolog Fariz Demir; Ankara Üniversitesi
Antropoloji Bölümü'ndenDoç. Dr. Ayhan Ersoy; Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Yard. Doç. Dr. Erhan
Ersoy; Biyoloji Bölümü'nden Yard. Doç. Dr. Zafer Ayaş, Yard. Doç. Dr. Cahit Doğan ve Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez;
Arkeoloji Bölümü'nden araştırma görevlileri H. Uğur Dağ ve Atilla Engin, doktora öğrencisi Ahmet Görmüş, yüksek lisans öğrencisi Özlem Erdem, lisans öğrencileri Erkan Atay, Fatma Doğan, Serap Göral, Uğur Turan Kınacı, Sibel Pamuk, llkay Yundan ve Biyoloji Bölümü lisans öğrencisi Ebru Pekşen katılmışlardır. Bize gösterdikleri dostluk ve desteklerinden ötürü Şanlıurfa Müze Müdürü Eyyüp Bueak ile Aksaray Müzesi Arkeologu Fariz Demir'e, titiz ve özverili
çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.
TAÇDAM adına Doç. Dr. Numan Tuna ile Sırma Küçük'e şükranlarımızı sunarız.
Höyüğün topografik planının çıkarılması, 10x10 m.lik karelajının koordinatları Denge Haritaeılık tarafından gerçekleş
tirilmiştir.

6

Ökse, A. T., "Gre Virike 1999 Kazısı", ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür vertıklerını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmalan (Baskıda).
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ERKEN TUNÇ ÇAGI KERPjÇ TERAS VE DESTEK DUVARı
G S-10 açmalarında ortalama 60 x 40 cm. boyutlarda kerpiçlerden örülmüş bir
döşeme açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). G S açmasına rastlayan tahribat profili temizliği, döşemenin 1.5 - 2 m. yükseklikte korunduğunu ve temelinde, taş döşeme zemin
üzerine yerleştirilen iri bazalt taşların kullanıldığını göstermiştir. Döşemenin bu kesimde teras olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Döşemenin i 9 açmasında açığa çıkarı
lan kesimi basamaklı halde inşa edilerek höyük yamacına uydurulmuştur. Bu açmada
döşeme içine açılmış ve Erken Tunç çağı iV seramiği içeren bir çukur, döşemenin bu
çağdan önce inşa edildiğini göstermektedir.
Döşemenin güney kenarı doğu-batı doğrultusunda uzanan, yaklaşık 1-1.5 m.
yükseklikte korunmuş taş duvar (Resim: 1, 3) ile sınırlandırılmıştır. Orta boy taşlarla
sağlamlaştırılan zemine yerleştirilen iri bazalt taşlardan oluşan temel üzerine, işlenme
miş taşlarla örülmüş duvarın 25 m. uzunluktaki kesimi açığa çıkarılmıştır. Taş duvarın
altından kerpiç sıralarının devam etmesi ve duvar ile kerpiçler arasında sıkıştırılmış kil
bölümler bulunması, terasın güney kenarında meydana gelen kopmaların kil dolgu ile
tamir edildiği ve taş duvarın da sonradan yapılan bir destek duvarı niteliğinde olduğu
izlenimini vermektedir.
Dozerin tahrip ettiği alanda, kerpiç döşemenin altında açığa çıkarılan bir taş döşeme ile tahribat alanının batı profilinde, höyüğün topografik yapısına uygun olarak kuzeye doğru yükselen iri bazalt bloklar dizisi, bu kesimde kerpiç terasa çıkan bir rarnpanın varlığını düşündürmektedir. Döşeme seviyesinin altında yer alan ve bazalt bloklardan oluşan bir duvar köşesi de, bu kesimde teras ve rampa ile bağlantılı bir giriş yapı
sının varlığına işaret eder niteliktedir. Tahribat alanının batısında doğu-batı doğrultu
sunda uzanan ve iri bazalt taşlardan örülmüş geniş bir duvar açığa çıkarılmıştır.
Gre Virike'de rnlrnartde kullanılan bazalt taşlar ortalama 30-40 cm. eninde levhalardan oluşmaktadır. Höyüğün yaklaşık 5 km. güneydoğusunda yer alan (Çizim: 1), Karadaq'da bazalt kayaçlar (Resim: 10) levhalar halinde çatlamış durumdadır. Karadağ'daki blokların durumu, bunların yapılarda doğal biçimleriyle kullanıldıklarına işaret
etmektedir.
ERKEN TUNÇ ÇAGI YAPILARI

J S-9 ile K S açmalarında

açığa çıkarılan ve yer yer 7 yapı katı halinde belirletaş mimarı (Çizim: 3; Resim: 2), kısmen kerpiç döşeme ve kil dolgu üzerinde yer
almaktadır. Yüzeyin hemen altında belirlenen ve genişlikleri 60 ile 100 cm. arasında
değişen taş duvarların bazılarının üst üste 7-S taş sırasının korunmuş olması ve duvarların kısmen iri taşlarla inşa edilmiş olmaları, bu kesimde büyük boyutlu yapıların bulunduğu izlenimini vermektedir.

nen

1.-2. Tabakalar
açmasında belirlenen 3 mekana ait kalın taş duvarlar, J S açmasının doğu
kesimindeki duvar parçaları ve taş döşeli işlik ile taş döşeme parçası, K S açmasının
güneydoğu kesimindeki 2 kap yerleştirme yeri ile köşesinde işlik bulunan duvar kalın
tıları, höyükte en üst seviyedeki Erken Tunç Çağı tabakalarını temsil etmektedir.

J 9

3. Tabaka

J S açmasında taş duvarlı iki mekan ile KS açmasının

batı kesimindeki taş temelli ve kerpiç duvarlı mekan (Resim: 4) 3. mimarı tabaka olarak adlandırılmıştır. Bu mekanın duvarlarının iç yüzleri kil sıvandır. Mekanın tabanı üzerine yıkılan yanmış moloz
arasında Erken Tunç Çağı 11I/IV'e tarihlenen çömlekler, çanaklar (Resim: 7) konik bardakları öğütme taşları, kireçtaşından bir yapı modeli, bir taş kap ve taş ağırlıklar bulunmuştur.

KSideki duvarları sıvalı mekan ile aynı doğrultuda uzanan, J S doğu açmasının
kuzey kesimindeki taş duvarın oluşturduğu bir mekan ve bu mekanın batı duvarında bir
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kapı yeri ile kuzeydoğu köşesinde bir taş işlik açığa çıkarılmıştır. J 8 açmasının kuzeybatı kesiminde saptanan rnekarım 2 evreli tabanı üzerinde ikisi 4. yapı katı taş duvarı
nı bozarak üst seviyedeki 3. yapı katı taş duvarına paralel yerleştirilmiş; diğer ikisi de
kuzeyaçma duvarına paralel yerleştirilen 4. tabaka duvarı ile çağdaş olan 4 kap yerleştirme yeri bulunmuştur.

4.-7. Tabakalar
J 8 batı açmasında, içinde bir kap yerleştirme yeri bulunan iki evreli mekan, 4.
ve 5. yapı katlarına aittir. Bu mekanların duvarı ile aynı doğrultuda uzanan ve açmanın
doğusunda yer alan geniş taş duvarın üç mimarı evresi bulunduğu ve her evresinde J
8 doğu açmasındaki bazı duvarlarla köşe yaptığı belirlenmiş, ancak yoğun yapılaşma
nedeniyle mekan tabanıarı korunmamıştır. J8 açmasında saptanan farklı tabakalara ait
3 mekan ile çok sayıda taş duvar parçası açığa çıkarılmıştır.
J 8-9 ve K 8 açmalarında bulunan seramik parçalarının büyük bölümü genel olarak Erken Tunç çağı 11I/IV'e tarihlenen tek renkli, çark yapımı standart seramik türüne
aittir. Bunun yanı sıra Ftrat havzasına özgü "metalik seramik" ile yatay perdah izli seramik ele geçirilmiştir. MO. 3. binyılın ilk yarısına tarihlenen saklı astar bezemeli örnekler ile "Karaz Seramiği" parçaları az sayıda temsil edilmektedir.
Kül
J 9

Tabakası

ve Kil Dolgu

açmasının kuzeydoğu kesiminde ve K 8 açmasındaki sıvalı kerpiç duvarlı
mekanın tabanı altında saptanan küllü tabakanın üzeri sarı kil ile örtülerek sert ve düz
bir zemin oluşturuımuştur. Bölgede bulunan bu geniş küllü alanın üzerini örten kil dolgu, kerpiç döşemenin bu kesimde olasılıkla bir kil dolgu ile takviye edildiğini göstermek-

tedir.

Kül Tabakası Altmdaki Tabakalar
J 9 açmasının kuzeybatı kesiminde kül tabakasının altından gelen taş mimarı
(Çizim: 3), kireçtaşından yapılmış ve üzeri zikzak hatlarla bezenmiş bir silindir mühür
(Resim: 9) ve seramik parçalarına göre Erken Tunç Çağı IlI'e tarihlenmektedir. J 8 açmasında da iki alanda açığa çıkarılan taş mimarı, bu kesimlerde 1999 yılında ulaşılan
en alt tabakaları temsil etmektedir.
MEZARLAR
açmasının güneybatı kesiminde belirlenen mezar (Resim: 5), Erken Tunç
Çağının 2. tabakasına ait bir yapının taş duvarını bozarak kerpiç blokaj içine yerleştiril
miştir. Ovale yakın yuvarlak mezar çukuru, kalın ve iri kireçtaşı levhalarla kapatılmıştır.
Kenarları 4 sıra iri taşla örülmüş mezar çukuru 70 cm. derinlikte, 120 x 95 cm. boyutlarda ve toprak tabanlıdır. Mezar tabanında iki küçük çocuğa ait iskelet kalmtrlan? açı
ğa çıkarılmıştır. Mezarda bulunan pişmiş topraktan 32 küçük kap, 7 şişe, yonca ağızlı
2 testi, 5 adet ayaklı kadeh, 4 çanakçık, 11 çanak ve 3 çömlekçikten oluşmaktadır. Bunların yanı sıra pişmiş topraktan kuş biçimli bir çıngırak, içinde bir bebek iskeletine ait
kalıntılar bulunan bir banyo teknesi (Resim: 6), iki oyuncak kağnı tekerleği, ikisi yassı
başlı, biri top başlı üç tunç iğne (Resim: 8) ile dört akik boncuk bulunmuştur. Anadolu'daki çağdaş mezarlar arasında tam benzerine rastlanmayan bu mezar, buluntuları
na göre Erken Tunç Çağı III/IV-Orta Tunç Çağı I'e tarihlenmektedir.

J 9

i 9 açmasında bozulmuş ikinci bir yuvarlak taş duvarlı mezar ile bunun kuzeyinde, kerpiç döşemeye açılan iki çukurda bebek kemikleri bulunmuştur. J 9 açmasının
güneydoğu kesiminde kerpiç döşemenin içine yerleştirilmiş, ancak yarısı ele geçirilen
7

Uysal, G., "Gre Virike 1999 Yılı Antropolojik Analiz Sonuçları",
olojik Kültür Varlık/anm Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmalan
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ltısu

ve

Karkamış

(Baskıda).

Baraj Gölleri

Altında

Kalacak Arke-

batıya yönelik ağzı, yassı bir taş ile kapatılmış çömleğin yanında
başlı, delikli iki tunç iğne ile bir akik boncuk, kemikleri korunmamış bir
ait olmalıdır.

ve

ele geçirilen top
bebek mezarına

TARiHLENOiRME VE OEGERLENOiRME
Akıntı toprakta ele geçirilen birkaç Halaf ve Obeyd çağı boyalı seramik parçası
ile el yapımı ve saman katkılı kaba seramik parçaları, buradaki yerleşimin Kalkolitik Çağa kadar indiğine işaret etmektedir. Bir teras niteliği gösteren kerpiç döşeme, J S-9 açmalarında yer yer sıkıştırılmış kil dolgu ile takviye edilmiştir. Kil dolgu üzerine inşa edilmiş yapılar, seramik ve küçük buluntuya göre genellikle Erken Tunç Çağı III/IV - Orta
Tunç Çağı I'e tarihlenmektedir. I-J 9 açmalarındaki, kerpiç döşemeye açılmış mezarlar
da aynı çağlara aittir. Kil dolgunun örttüğü kil tabakası altındaki mimarı de Erken Tunç
Çağı III'e tarihlenmektedir. Buna göre kerpiç döşemenin Erken Tunç çağı 111'te inşa
edildiği anlaşılmaktadır.

Kerpiç döşemenin temellerinde ve F-G 7-S açmalarındaki kalın duvarın yapımın
kullanılan iri bazalt blokların 5 km. uzaklıktaki Karadağ'dan taşınmış olması ve yüksekliği 2 m. ye ulaşan bir kerpiç terasın varlığı göz önüne alındığında, küçük boyutlu
bir yerleşim için bu denli emek venlrntş olması, bu merkezin özel bir önem taşımış olabileceğini düşündürmektedir. MO. 3. binyılda tepe üzerinde yer alan ve kısmen kerpiç
döşeme ve kil dolgu üzerine oturtulan bazı duvarların 1 m. kalınlıkta olmaları, burada
küçük bir yerleşime ait özel evlerden farklı bir yapının yer almış olabileceğini düşündür
mektedir. Gre Virike'nin SOO m. güneyinde yer alan Akarçay Höyük'te'' ve yaklaşık 12
km. kuzeyinde yer alan Mezraa Höyük'te? de güçlü Erken Tunç Çağ yerleşmelerinin
bulunması, birbirine bu kadar yakın yerleşimlerden oluşan bir doku içerisinde Gre Virike'nin diğerlerinden farklı bir niteliğinin olabileceğine işaret eder niteliktedir. Buna göre,
Gre Virike'de küçük bir grubun, ya da belki bir büyük ailenin yaşamış olabileceği düşü
nülebilecektir. Güney yamaçta açığa çıkarılan Bizans Çağı yapıları, mezra niteliğinde
bir yerleşime ait olmalıdırlar.
da

8
9

A. Deveei ve Y. Mergen, "Akarçay Höyük 1998: Ön Araştırma Raporu", ttısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklanm Kurtarma Projesi 1998 Yılı Çalışmalan (Ed. N. Tuna, J. Öztürk), Ankara 1999, 23-24.
Ökse, A. T. ve V. M. Tekinalp, "Mezraa Höyük 1998 Araştırması" tlısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altmda Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklanm Kurtarma Projesi 1998 Yılı Çalışmalan (Ed. N. Tuna, J. Öztürk), Ankara 1999,178-182; Ökse, A. T., A. Engin, V. M.Tekinalp, H. U. Dağ ve A. Görmüş, "Mezraa Höyük 1999 Araştırması", llısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altmda Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklanm Kurtarma Projesi 1999 Yilı Çalışmalan (Baskıda).
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Çizim 1: Gre Virike'nin konumu
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1999 EXCAVATIONS AT KiNET HÖVÜK
(VEşil-OÖRTVOl, HATAV)
Marie-Henriette GATES*

In Bilkent University's eighth season (17.06-06.08.1999) at Kinet Höyük, ancient
Issos, a staff of 30 oversaw the exeavation. research and conservation activities outlined belowt. A computerized database was introduced, and eventually will be applied
to all field records. Official support and generous sponsors assured the project's success in achieving this campaign's goals 2 .

Aims of the 1999 Season (Plan: 1)
The 1999 campaign was organized with one focus: to conclude earlier projects
in preparation for a study season in 2000. Key issues, in chronological order, involved:
1) completing exeavation of the burnt Middle Bronze II building's upper phase in the
east terrace trenches OPs. K-K2-K3, begun in 1995; 2) defining the earliest of three
Late Bronze (Hittite) levels in the west slope's OP. J/L, first exposed in 1998; 3) on the
east slope, resolving the stratigraphic relationship between a large Middle IronAge
structure ('98 OP. A) and adjacent kilns ('98 OP. A ii) by reaching these deposits in OP.
D to their west; 4) c1arifying the fourth-century B.C. defensive system uncovered in
1998's OP. G3 on the mound's upper north edge; 5) examining the medieval settlement
plan in the center of the mound, to see whether it adhered to the grid used for buildings on its north edge (1998), and east terrace (1995, 1997).
In addition, the history of Kinet's harbors was investigated. The current geomorphological project, begun in 1998 to map the immediate area's ancient river estuaries
and seacoast, gathered momentum with a hydrological surveyand the first of several
planned soundings (OP. Q) to follow the site's changing shorelines. This, together with
a diachronic collection of excavated faunal and botanical samples, is placing ancient
Kinet in a comprehensive environmental setting.

2

Doç. Dr. Marie-Henriette GATES, Bilkent Üniversitesi, iBEF (Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü), 06533 Bilkent,
AnkararTÜRKiYE
1999 Kinet staff, affil1ated with Bilkent University unless specified: M.-H. Gates, director; S.N. Redford (Georgetown),
project associate for the medieval period. Archaeobotanicaı study: M.-R. Carre, E. Koyunoğlu. Archaeozoology: S.
Ikram (American University/Cairo) with C. Çakırlar. Conservation: F. Cole (U.K.), with E. Koyunoğlu. Architectural planning: F. Sanz-Pascual (AFAN-France). IlIustrating: E. Koparal (Ege Ü.), N. Yılmaz. Photography: T. Çakar, M.-H.
Gates. Fieldiab supervisor: R. Schneider, with T. Öztunalı. Computer applications: H. Eiteljorg, ii (CSA).
Geomorphology: T. Beach (Georgetown), S. Beach (George Mason). Küçük Burnaz project: J. Tobin (U. lllinoisChicago). Site supervisors are listed below, with their operations.
The 1999 project extends warm thanks to the following institutions and individuals: the Turkish Ministry of Culture's
General Directorate of Monuments and Museums, and its representatives Dr. Naci Bakırcı (Konya Museum) and
Mustafa Ergün (lçel Museum); the Hatay Museum (Antakya); provincial and local otticıals, especially the Dörtyol
municipality: the Delta Petroleum Company, DeltaNaft-BP, and terminal manager Muzaffer Payas. Financial support
was provided by the Institute for Aegean Prehistory, the Friends of ARIT/istanbul, the David and Lucile Packard
Foundation, the Tarbeli Family Foundation, the Van Berehem Foundation (for the medieval exeavations), Bilkent and
Georgetown Universities, and several private gifts.
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Middle BronzelPhase V, East Terrace3
Excavation of the east terrace's MB ii burnt complex was carried out in the three
operations of previous seasons, OPs. K-K2-K3. They succeeded in uncovering this single building's final phase over a 200 m2 area, and reinforced previous impressions of
the building's large scale. The presence of an earlier phase was also confirmed. As in
every season since the building's discovery in 1995, its new sectors proved different in
function, expanding the repertoire of features, find types, and complete vessels.
Final building phase: The exposed plan stili consists of two parallel and independent wings separated by a continuous wall [K2 106-60-K3 57, on the central northsouth axis of the combineo trenches] (Plan: 2). This partition had been casually
patched up with bricks, river stones and thick layers of mud, suggesting hasty and
informal repair for the secondary phase that represents the building's final occupation.
lt included dividing the east wing into nine connecting starage rooms, which were furnished with storage jars in every available space. Even the narrow compartment 81
(between K2's buttress 79 and wall 82) contained two in use, since dabs of mud on
their collars attested to perishable covers (iiI. 1). A previous (1998) interpretation of this
compartment as a staircase can now be discarded.
The east wing's architectural peculiarities, notably its "buttresses", were
explained this season. Removal of the balk between K and K2 revealed that the south
wall of K's room 57 was built on a buttress that had been stripped down when this
space was remodelled into three smailer units. This razed buttress and another, newly
exposed at the southeast end of the wing (K2 116), would locate them at regular intervals. Those standing to a usable height were accomodated into its final version by connecting them with thin partitions, to create a narrow carridor on the starage wing's east
side. The corridor's far wall was a flimsy stone and mud construction against the east
balk (K2 86-K 74).
The west wing was excavated in 1999 down to its upper floor levels only. Its
function as a sector of workshops was made clear by the well-preserved northwest
quadrant (OP. K3)4, revising earlier thoughts (1998) about this wing's purpose. The current plan consists of five rooms or courts. The largest one (iiI. 2), extending almost the
entire length of K3 [58-59, 9 m. N-S], was unroofed; it may have been partly shaded
with mats, since reed-like material was scattered over its floor. In its northeast corner
was installed a brick bench for three rectangular basalt mortars, their loaf-shaped
grinding stones Iying nearbys. Thick plastering covered the floor in front of this bench,
and the stretch of wall beside it; a posthole, stili containing traces of its wood post, was
set at the end of the bench for an awning. In the central area, four clay ovens were oriented in different directions around a stone-lined well (K3 66). The smallest oven, a
portable version with two lug handles, contained charred wood covered with two fiat
sherds as an oven floor, abone awl and a stone pounder. Two more ovens stood
against the east wall, beside a pise bin propped up with bricks, and several pots, one
of them placed on a half-dozen crescentic clay spit supports enclosing a patch of burnt
flooring. Few vessels were found in this court. They included types different from those
in the east wing, including two large spouted jars with basket handles. A fragmentary
sandstone moId for casting tour tools or weaporıse, found beside the central group of
ovens, suggests that metal-working took place here.
The west wing's onlyother room with clay ovens was partially exposed beyond
the large court, in the narrow space between its north wall and the north balk (K3 72).
3
4
S
6

Supervisors E. Şerifoğlu, ç. Karabulut with A. çağan.
~P. K3 was excavated in 1997 nearly to the base of the 1.S m.-thick sterile deposit that seals Phase V here: the burnt
bricky stratum was reached that season only in medieval pits, This trench was inactive in 1998.
A contemporary arrangement on alarger scale was found in Palace Q at Teli Mardikh/Ebla, phase III A-B (Malthiae
1985: pl. 73).
KNH-949 ['99 K3 63 L. 129(. found between ovens 69 and 70: 18.3x9.7x7.4 crn., with an ancient break at the bevelled end. The four faces were carved to produce two axeheads or chisels, a punch (?), and a spearpoinl. For a nearidentical, contemporary mold, see Tarsus ıı: 30S and pl. 436:2.
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Three rooms to the court's south apparently answered other requirements. Room K2
74 was screen ed off by a thin wood partition, with access through a doorway marked
by a pivot stone in situ. This room contained a shallow octagonal pit (117) plastered
with lime and lined with two courses of river stones; caliche conglomerate slabs were
placed around it. The pit was filled with marine shells, together with two ceramic cups.
A pounder was Iying nearby. Two postholes and burnt wood indicate that this area was
shaded, perhaps in connection with the wooden screen. Farther south were the two
spaces delimited by white-plastered, waist-high partitions (called benches in 1998),
whose floors were eleared in 1999. Despite intrusive medieval pits, the larger area (K2
104) preserved enough furnishings along its narth side to associate it too with industrial activities. Beside the broad open hearth in its northwest corner were a cirele of 38
crescentic and oval spit supports enelosing a heavily burnt area and charcoal (diam =
ca. 80 cm.); two crushed jars -- one partly overlying the spit supports; fragments of pise
bins; abasalt tripod bowl coated with a vitrified green residue; and a terra-cotta figurine
of a nude woman expressing her breasts (iiI. 3)7. The west wing's southernmost unit
K2 109, between a second white-plastered partition and the trench's south balk, was
more intensely burnt than the rest of this sector. It produced crushed starage vessels,
many fragments of charred wood and a large plank (90x50 cm.), perhaps for a shelf;
and a dense yellow substance, stili to be identified.
As noted in the 1998 report, the excavated portion of this level's west wing
accounts for less than its original width, which could have been as much as 8 m.", This
scale is understandable if the entire sector was umoofed. In contrast, the east wing's
destruction tili was packed with bricks and mud-plaster with roofing impressions, showing that it was entirely covered. The distinctive architectural features of these two parallel sectors, and their specialized character, large size, and lack of access between
them, indicate that they belonged to a much larger complex. Features that might argue
against a large-scale structure, such as the poor quality of certain walls, can now be
understood as repairs to an earlier building.
Earlier building phase: The building's original version first appeared at the end
of the 1998 season in the ÜP. K2's southeast quadrant, where the tops of storeroom
103's large jars were exposed and reburied for excavation in 1999. These eventually
numbered 18: the majority storage jars like those from the east wing's later phase, as
well as an over-sized pitcher, and a large shallow pan with two handles and a tubular
spout. Since this room produced few seeds, it must have stored mainly liquid goods,
responsible for residues in the jars, and the room 's high degree of burning.
Portions of two more rooms from the early phase were newly exposed at the
southern and northern trench limits of the east wing. The southern one, K2 115, was
separated from 103 by a solid brick wall apparently contemporary with the corner buttress, but not bonded to it. Against this wall rested three jars -- one of them large and
piriform -- and a broad one-handled lid resembling a griddie. The northernmost room
(K 80) was sealed off from adjacent 66 by a solid wall constructed of square mudbricks
inside and flush with the buttress. An exceptionally large storage jar tilted against the
southeast corner; another two had exploded when the room caught fire.
The architecture of the building's early phase was defined in ÜP. K's central
rooms, which were empty and thus without time-consuming distractions. They indicate
that the original construction used large square bricks (like those of the buttresses) for
thicker walls than in the building's remodelling. Square bricks were also found along
the east edge of the buttresses below the later floor level: the buttresses thus originalIy projected from a much wider wall (Plan: 2). They can now be understood as the east
7

8

Terra-colta figurine KNH-865 ['99 K3 108 L. 204(: pres. h = 11.0 cm. (head and feet anciently broken). This figurine
conforms with Badre's "Ororıtes Valley type" (1980: type MA 1:1-2), but the closest parallel for the pellet-shaped
breasts and navel, and for the shape and placement of forearms and hands, is Tell Mardikh/Ebla TM83 G.220
(Malthiae 1985: pl. 90 e).
The only visible communicalion between rooms in the wesl wing is from 58 to 74. It is possible that the enlire west
wing formed a single open area, except for northemmost room 72.
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jambs for five evenly-spaced doorways; the west jambs were eliminated from the plan
when the later phase's central north-south divider was built 9 .
When the building was reoccupied after a first fire, its less-damaged jars may
have been salvaged for reuse. This would explain identical assemblages for the two
phases, the presence of worn vessels with missing handles and chipped rims, and
links to both MB II B and LB i types at, for instance, Tarsus and Alalakh. Much of this
generous repertoire appears to be local, in the Cilician and western 8yrian tradition: a
large Cilieian Painted jug with one loop handie on its shoulder bears a remarkable similarity to vessels from MB ii royal tombs at Teli Mardikh/Ebla (iiI. 4, far left)!", Few vessels were imported: exceptions are two burnished juglets, one painted with bichrome
concentric circies, that were brought from farther southu. Calibrated, 1-sigma radiocarbon dates (early phase: 1725-1610 bc; final phase: 1625-1450 bc) are law for the
standard chronology of this assemblage, and may confirm recent revisionary trendstz.

Late BronzelPhase IV:2, West S/ope 13
In the 1998 season, the west slope's ÜP. J/L had finished excavating two consecutive domestic structures destroyed in catastrophic eircumstances. These architectural levels, Periods 13 and 14, were characterized by similar assemblages of 13th
century B.C. provincial Hittite type, and together make up Kinet Phase IV:1. The top of
an earlier architectural stage was also reached in the trench's eastern half, where mudbrick walling appeared without intervening fill below Period 14 floaring. The investigation of this phase, now confirmed as Period 15, was carried out in 1999.
Period 15 here consists of a large single structure, for which J/L's 132 m 2 exposure is too smail to suggest overall plan or function (Plan: 3). It underwent three buiIding phases from original construction to abandonment, and suffered no misfortune; but
sealed fills gave a reliable sense of affiliations and date. Period 15 reflects the cultural
impact of the 14th century B.C. Hittite empire, when Cilicia [Kizzuwatna] was alteady
integrated into its territory. At Kinet, this level can be labelled Phase IV: 2.
The earliest architectural version (15 C), preserved as stone foundations only,
may represent two separate building units that were later combined. Broad walling (av.
w = 1.0-1.2 m) was oriented roughly north-south, with the westernmost wall not precisely parallel to the others but connected by a comman floor. The present arrangement on the west resembles a long corridor, over 10 m. long as exposed, ending at the
southwest end with an interior buttress as if for a doorway. East of the corridor, three
rooms -- onlyone of them completely within the trench (162, 2.25 x 2.80 m.) -- formed
the corner of a second unit. 8ince the foundations for this level were preserved to a
height of 0.50 m., the lack of doorways could imply basement rooms or sunken foundations. However, the presence of hearths found on various floors, and the stratigraphy show that neither optian applied. It is probable that doorways were filled in when
the building was remodelled in its next phase.
9
10

11

12
13

This explanation should replace the earlier reports', where the buttresses were thought to support vaulting. Bricks
used lar the tater walls were rectangular, halved versions ol the square brick module.
KNH-880 [ '99 K2 103 L. 206(from the earlier building phase; h = 25.8 cm. The tabrio (fine yellow; sell-slipped, polished and decorated with brown, occasionally sintered paint) is the same as for other examples lrom this building.
However, shape, loop handie and the streamers painted below the handie -- so far unique at Kinet .. are identical with
examples lrom the royal tombs ol Ebla's Palace Q (there dated 18th c. B.C., and thought to originate in the Lebanon
or Palestine: Matthiae 1989: 307 lig. 5, 308 figs. 6-7).
Red-burnished pirilorm juglet with button basa, KNH-470 ['95 K 64 L. 94(; pres. h 14.1 (handie and neck ancienlly
broken): see Amiran 1970: lig. 34:15 (Megiddo Xii) and Bietak 1979: 244-46 and pl. 26 b (Teli el-Dab'a, Stratum F
tombs with Syro-Palestinian paratlels [Iate 18th - mid 17th c. B.C.]). Red-burnished pirilorm juglet, with broad
unslipped band painted with three sets ol bichrome (red, black) concentric circles, KNH-942 ['99 K3 59 L. 149 (pres.
h = 17.4 cm. (handie and much ol neck anciently broken, surtace worn): see, lrom an MB ii tomb at Ras Shamra,
Schaeffer 1932: 18 lig. 12, and pl. 12.3, and Amiran 1970: pl. 34:14 (Ajjul).
Beta Analytic Beta-137188 and Beta-137187.
Supervisor C.w. Gates, with O. Ertürk.
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In the second building phase (15 B), same spaces were modified by adding new
features, and cancelling others. A broad buttress was inserted into the long corridor,
creating a doorway and dividing this large area into two rooms. In the east unit, room
162 was lengthened to 4 m. by shifting its crosswall narth. Higher floor levels were
compensated by raising the other foundations by several stone courses. The third and
final building phase (15 A) maintained the preceding plan. It preserved elements of the
building's white-plastered brick superstructure, although rarely higher than a single
course, and not uniformly throughout the trench. Wall foundations now lay entirely
below the plastered floor levels. Ooorways were marked by broad buttress-shaped
jambs of brick, best i1lustrated by the divider (118) between the two rooms of the eastem unit. The space in the trench's shallow northwest corner was alsa divided into two:
a stone-lined posthale and a 1.6 m.-stretch of stone uprights, against the corresponding face of wall 147, suggest a built passageway into an area now lost to erosion and
reshaping of the mound slope.
The masamy of this building's stone foundations is so far unique at Kinet to
Period 15. It was noted for the entire length of westernmost wa11147, and the junction
between the latest crosswall 158 and wall 118 (iiI. 5). Their uppermost courses were
made of fiat pebbles set in thick clay to form transverse ridges 0.20-0.30 m. apart, and
0.10-0.15 m. high. The brick superstructure was placed directıyon these ridges. 8ince
the contours of the clay beddings recall the shape of logs, they may once have held
wood headers. However, no organic matter remains, perhaps because the bui Iding did
not burn, and the humid climate here encourages decay. This technique may have
been intended to stabilize the building against earthquake damage.
Much effort went into this building's design and construction. The foundations of
its last stage stood ca. 1.25 m. high, thus were more massive as well as broader than
standard far Kinet. Its function cannot yet be proposed, since this smail sectar recalls
many farmal architectural traditions, including the Hittite empire's. Finds from the eastern rooms were items overlooked in the building's refurbishings, but even so included
a surprising number of metal objectst-. A large disk-shaped piece of copper slag and
two crucible fragments from room 135, stone pounders and tools, and a heavy ceramic mortar would point to manufacturing. These deposits were alsa rich in faunal
remains, the relicsof meals on the premises.
Period 15's ceramics were precursors for the shapes and fabrics of Periods 14
and 13, and conformed to central Anatolian types of the early empire". However, the
change from Phase IV:2 (Period 15) to Phase IV:1 (Periods 14-13), although both Late
Bronze II and Hittite, did involve same social reorganization when the manumental
structure was replaced by domestic housing. Future exeavation into the earlier levels
of trenches to the northeast of J/L should expand the plan of this impressive Period 15
building, and delineate it mare precisely.
Middle-Late Iran /Phase 11/:2-1, East Slopeı"
The east slope's Middle and early Late Iran Age levels (Periods 8-7-6, eighthsixth centuries B.C.) posed the slte's most challenging stratigraphic questions. This
eastern district was occupied by small-scale housing and workshops that changed individually rather than collectively: pitting and reuse are constant features. Coordinating
levels across the three adjacent operations was further complicated by the presence
of a long-lived street separating the informal structures in QP. A 11-0 from an oftenrenewed and more imposing building in the southeast quadrant, QP. A.
At the end of the 1998 season, a major issue concerned the relationship
between this building's two Period 8 versions and a stratum of potters' kilns to its north,
14
15
16

Metal finds numbered 21 items, including bronze pins, wire, a crescent-shaped pendant, a spearhead, asilver strip
and a lead/silver-alloy pin: more than in other 1999 operations if one excludes medieval coins.
Poltery included a large burnished pitcher with high thin neck and flaring rim; a beak-spouted pitcher; deep bowls;
occasional potmarks; and no obvious imports.
Supervisor for AP D: 1. Hodos, wilh G. Özgönül. No excavations took place in OPs. A-A ii in 1999.
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in OP. A 11 17. A solution could be anticipated from OP. D, adjacent to and west of A-A II,
and stili at a higher level. The 1999 excavations in OP. D first articulated a dense
sequence of Period 7 occupation (early seventh century B.C.), which was far better
preserved than in the two trenches on the mound edge. The gravel street, turning
southwest along the same route as in the later Period 6, was framed by housing and
open areas rebuilt or repaved at least twice (iII. 6). Three separate surfaces were also
distinguished for the street itself, which saw much traffic 18. Among its debris, and from
adjoining buildings mostly outside the trench limits, were recovered beads in a variety
of materials, two fine bronze fibulae, metal pins and wire, a complete sea-turtle carapace, and a trinket mold, suggesting a jeweler's workshop in the immediate vicinity19.
More metal objects and slag had been dumped Iate in this period into a deep refuse
pit.
This neighborhood's cohesive personality was thus linked to the street throughout Period s 7 and 6, which together marked the onset of the Late lron Age, Kinet's
Phase iii: 1. In contrast, the preceding Period 8 on the west side of the mound was distinguished by an intrusive ceramic tradition of Neo-Assyrian type in the context of a
partially excavated building of large proportions ('94 OP. C II). It was destroyed in a vi0lent fire, followed by a (brief) hiatus. Pottery connected this period to the OP. A structure mentioned above, although the transition from Period 8 to 7, and Period 7 proper,
were here less recognizable. in '99 OP. D, however, the interruption was visible as an
erosional surface littered with debris, suggesting that a break in occupation may have
occurred throughout the site after the Neo-Assyrian interlude.
OP. D also succeeded in coordinating OP. A's Period 8 building with what lay to
its north in OP. A ii. Two walls in D's southeast corner, below the erosion surface, tied
in with the final phase of '98 OP. A's large building (version 2) (Plan: 4). Asounding
below and north of this walling produced the thick earth packing that filled in the area
of OP. A II when the version 1 building was renewed, as well as masses of discarded
pottery, some of the sherds completing vessels found in the bui Iding proper. A bricky
deposit below this would belong to the building's version 1; and it in turn was constructed on top of the kiln level, whose distinctive brickwork appeared throughout the
sounding's base. In sum, the two episodes of '98 OP. A's large building followed the
period when the '98 OP. A ii kilns were active. Late Geometric imported pottery from
the deposit sealing the kiln stratum confirm Period 8 in the eighth century B.C. The
kilns would belong to a separate phase, perhaps Period 9 already known from the west
side ('93-'98 OP. F, '94 OP. C II, '95 OP. L). Both represent the final stage of Middle
Iron Age Kinet Phase 111:2, whose local Cypro-Cilician and Assyrianizing assemblages
show Iittle contact with regions farther west.

Fina! Iran Age-Hellenistic/Phase 111:1 - II, Upper North Side2D
In 1998, excavations on the mound's upper north edge had exposed a massive
fortification wall provisionally dated to the fourth century B.C., before Alexander's campaigns. To c1arify this defense's architecture and chronology, work resumed in 1999 in
OP. G3, which by season's end covered a 10 x 16 m. area, both inside (south) and outside (north of) the wall.
This fortification system was erected during the earliest of three periods found in
G3. The latest was medieval Period 1, excavated in 1998. The second belonged to
Kinet's last pre-medievaı, Late Hellenistic Period 2 (Phase 11:1, Iate second to mid-first
century B.C.), characterized by E8A pottery, and buildings roofed with terra-cotta tiles.
17
18
19
20

See Gates 2000: 196-98.
Zooarchaeologist S. Ikram notes the splintered and worn condition ol bones trorn this street.
Beads were made ol laience, glass, shell, carnelian and Iimestone. The sandstone mold KNH-980 ['99 D 159 L. 443;
w =5.25 cm.] was worn, chipped and broken at both ends belare its disposal in the street. It was carved on both laces
for trinkets such as a crescent, a disk with beaded border, a bird, and spherical beads.
Supervisor C. Bodet, with C. Eroğlu.
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The trench's east half was unbuilt, but littered with tiles and pottery. The west half was
occupied by two rooms of a domestic structure extending west into '98 OP. B21. A cylindrical pit, cut down from the structure's final floor, produced many vessels with parallels in AI Mina level 222: transport and kitchen amphoras, mortars, Cypriot stamnoi and
cooking pots, in addition to molded lamps and a smail percentage of E8A plates and
bowls. This fourth to the mid-first century B.C. repertoire must include items from the
fortification level into which the pit was sunk.
Below this stratum, a building level inside the massive wall (23) was found to be
stratigraphically earlier than Period 2. It consisted of two parallel rows of three rooms,
separated by a continuous wall (61) running across the trench (Plan: 5). Doorways
connecting the northern rooms were aligned along wall 61; those for the southern
rooms lie beyond this year's exposure. The current plan of the building is provisional,
since some sectors were not fully excavated. Architectural and structurallinks between
the fortification wall and the rooms suggest a military purpose 23.
Whereas the fortification wall was built entirely of river-stones and occasional cut
blocks to its preserved height of 2.30 m., the rooms inside it were mudbrick, set on
three to five stone courses (ilı' 7). Foundations for the east-west divider wall (61)
stepped down by four courses at each crosswall; floor levels differed accordingly by
0.30 m. 24.Thus, at least in this sectar, the building was terraced down from east to
west. Features such as brick size and color, preservation, scale, and terracing recall
the large structure excavated on the east side of the mound in '93-'95 A-A II-D. But
unlike that building, which had been carefully emptied of its contents, this one preserved in situ six large jars Iying against the north wall of room 67. Theyare identical
in fabric, but made in two styles: the basket-handled amphora of the eastern
Mediterranean, and the tall-necked amphora of Aegean inspiration. The two types are
dated to the fifth-fourth centuries B.C., and occurred together in coastal Persian contexts 25; the spouted mortaria are contemporary (ilı' 8)26. Alater floor and other finds
would extend the building's life into the third and second centuries: West 810pe and
molded megarian bowls, and several amphora stamps. A two-part sequence can be
proposed for the building: construction during the later Persian period, ca. 400 B.C.
[Phase 111:1], and continuous use for the next two centuries [Phase 11:2]. The same
sequence had been observed for the contemporary tower and gate on the west side of
the mound 27.
Outside and against the fortification wall in G3's northeastern quadrant was
uncovered a square projection with stone foundations several courses high, perhaps a
tower. It was built in the same technique as the wall, but not bonded to it: its top course
21
22
23
24
25

26
27

Since G3 is on the mound edge, this Period 2stratum was denuded by erosion, and is in any case shallow throughout the site. In G3, itwas later truncated by the medieval fortification wall (Period 1/Phase 1:2) that ran east-west in
mid-trench, and by afox burrow.
Lehmann 1998: 25 fig. 10:6. The repertoire conforms with Lehmann's assemblage 7-8. For Cypriot stamnoi from a
mid-fourth century, Persian period pit at Akko, see Raban 1993: 78-80. The Kinet pit (35) contained fragments of at
least four stamnoi, and their painted Iids.
The two north-south crosswall foundations are flush with theircorresponding buttresses.
The difference in floor levels was noted for rooms 62 and 65; room 70's floor, which should be correspondingly lower
by another ca. 0.30 m., was not reached in 1999.
The two jars illustrated here were drawn in situ before removal from '99 G3 67 L. 202: KT 13563 (basket-handled), h
= 96 cm.; KT 13561 (Aegean type), h= 84 cm. The fabric is dense, medium-fine bright orange with fine lime and dark
inclusiorıs, and hard-fired. The basket-handled amphora belongs to Humbert's type G, with pointed toe, collared rim,
and smail oval handles (1991 :586-87, and 586 fig. 8b, fifth century B.C.); for the Aegean-type jar, based on a Coan
or Rhodian type but with different proportions, handie shape and toe, see Gjerstad 1960: fig. 16:3 (Cypro-Classical
iii: 400-325 B.C.), and Stern 1982: 113 fig. 160. The two types are discussed for Persian period/Stratum V Teli el-Hesi
in Bennett and Blakely 1989: 210-14 and fig. 172.
E.g. KNH-1010 ['99 G3 65 L. 146]. rim diam =41cm. Spouted mortaria with opposing pairs of finger-grips on their rims
belong to Lehmann's assemblage 6, 540-440 B.C. (1996: pl. 107, pl. 26: 167/1, from AI Mina level 4). They do not
continue into the Hellenistlc period.
The seeter on the rnound's upper west side ('92-'95 OPs. C-E-H) involved two phases: original construction with tower,
gate and court in fourth century, pre-Hellenistic Period 3B, followed by an early Hellenistic reuse in Period 3A, when
room foundations were reworked, and new rooms added.
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coincided with the wall's base, making a brick superstructure Iikely. A short, one-course
stone wa/l inside could have supported a wooden stair. Another stretch of this defensive system may have been discovered on the south edge of the upper mound in '99
OP. p28: a solid tower foundation to protect a gate, like the arrangement on the mound's
west side.

Medieva//Phase / Operations, Upper Mound 28
S. Redford moved to the mound's center and south edge to continue mapping
prominent features of the medieval citadel's layout. Three trenches (185 m. 2) were
newly opened: 10x10 m. OP. N, in the center; 10x3.5 - 5 m. OP. P, to its south; and
5x10 m. OP. G4 to its northwest. OP. P showed the eroded configuration see n elsewhere on the mound's edges, and the medieval existed only as Iate pits cut into premedieval deposits. OP. N, in contrast, produced the four sub-phases familiar from previous seasons. The earliest medieval builders first leveled this area, exposing and
reusing wall foundations, and dumping heaps of Late Helienistic [Period 2] pottery to
the southeast. They then constructed a single rectangular building, oriented east-west
(Plan: 6). Its excavated sector consists of a large room (6x3.5 m.) whose better-preserved north wall had blocks spaced at regular intervals for upright supports. Its eastern half was paved with reused Late Helienistic rooftiles, perhaps to cover a drainage
system leading from a floor-Ievel hexagonal basin 30. At the east end were two smaIler, adjacent rooms. The northern one's door is on the same axis as the main room's
west entrance. Its back (east) wall stili lies unexposed, in the balk.
This building suffered extensive structural damage, followed by informal repairs.
The original foundation date is indicated by a pre-sgraffiato assemblage associated in
previous seasons with the earliest medieval settlement at Kinet. A lead seal may place
this as early as the 12th century (ilı' 9)31. The building was then leveled, and replaced
by a gravelled street paved with large animal bones and potsherds, and bordered on
the south by a wall running east-west -- the building alignment for this phase elsewhere
on the upper mo und and the east terrace. After a (short ?) hiatus, the street was
renewed, this time with domestic structures framing it to the north and south. Their final
refurbishing was contemporary with walling excavated this season 10 m. northwest of
OP. N in OP. G4, where another stretch of the later gravelled street connected the
northern and central areas of the medieval citadel. In both areas, the destruction that
put an abrupt end to this settlement in the early 14th century AD was again indicated
by burning, and household possessions abandoned by their owners.
Geomorptıoloqicsl Sounding,

Northwest Fie/d32
A 1.5 x 6 m. geomorphological sounding, OP. Q, was excavated 43 m. from the
mound's west end, at a projected boundary between the ancient shoreline of the north
bayand the ancient river estuary. The sounding was taken down 4 m. (1.50 ması) to
the water table; and illustrated known episodes of Kinet's later sequence, including the
hiatus between the Late Hellenistic and medieval period s, when erosion from the
mound went unimpeded. Soils mainly consisted of silty c1ays, in accord with the predicted estuarine environment. More startling was the discovery, 2.30 m. below the surface, of wall foundations preserved five stone courses and 0.90 m. high. Rooftiles and
pottery date it to Kinet's Late Helienistic Period 2. Underlying deposits contained mixed
sherds of lron Age and earlier types, many deeply weathered.
28
29
30
31
32

Since aP. P was apened for the medieval project, detailed investigation was lelt for afuture season.
Medieval project director and supervisor S. Redford with Çilingiroğlu, C. Köse with A. Bulum.
The tiles will need to be removed to understand their function, and what they were covering.
KNH-999 ['99 N30 L. 47], diam = 2.15-2.2 cm.: obv., Virgin with lelt hand raised, monogram inright field; rev., military salnt. monogram in lelt field. For alead seal from Yumuktepe, see Tekin 1998: 278, 276:19.
The sounding was conducted by 1. Beach and S. Luzadder Beach, with the kind permission of field owner Bahri
Yüksel. Itwas filled inalter excavation.
Ç.
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Beyond these geomorphologic results, the appearance of Kinet's last premedieval occupation at such a depth has redefined how the ancient settlement was
structured. A dry well visible during the 1991 survey had shown that a lower town lay
to the mound's north from the fourth century B.C. onwards. However, OP. Q extends
its coordinates well below and west of the expected area, and earlier sherd-Iaden layers suggest a much longer sequence for this low-Iying area than suspected.
Post-Season Discovery; Milangaz Bottfing Plant Construction Site
In November 1999, construction workers unearthed a gold hoard 250 m.. southeast of the mound, and ca. 2 m. below the ground surface. The hoard reportedly consisted of 1, 200 coins of Theodosius I (AD 379-395) and two gold ingots bearing an
imperial stamp. One coin from this hoard was recovered by the Hatay Museum,
Antakya. The remainder disappeared through illegal channels 33 .
Since Kinet proper was unoccupied from the mid-first century B.C. to the later
Middle Ages, it is likely that this hoard was hidden on the seashore by someone coming off a boat. The find provides useful indications about the rise in ground level (0.50
m.) in the four centuries after the Late Hellenistic harbor was abandoned, and soil
accumulation over the past 1600 years.
1999 Analytical Projects
1999 archaeobotanical research: 84 samples (av. 60 I each, total ca. 5,000 I of
soil) were systematically collected from pits, bins and hearths, ovens, ceramic containers, floor deposits and general fill in every operation at the site, and processed in
the excavation's water-separation machine.
1999 zooarchaeological research: S. lkrarn and assistant C. Çakırlar analyzed
16, 847 bones from good contexts in all operations, and 3,000 from surface fills and
the Iron Age and medieval streets. Diachronic trends in diet are emerging clearly. Cattle
and pig predominated in the medieval period, replacing earlier preferences for ovicaprids. Fishing and hunting were popular Late Bronze activities, but gradually
decreased in later times, perhaps reflecting environmental changes. Despite screening
and soil flotation, bird bones occur rarely, and mostly as wild species. However,
eggshells are common in medieval deposits, and several complete eggs were found
inside their medieval cooking pot.
1999 geomorphological survey: 1. Beach and S. Beach conducted a one-week
survey to collect soil and water samples for their long-range project on the region's
hydrological characteristics and erosional history.
1999 finds' conservation: F. Cole and assistant E. Koyunoğlu conserved,
restored and cleaned over 300 items ranging from lead to glass, pottery to bone and
ivory, stone and unbaked clay to eggshell.
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Plan 4: East slope '98 QPs. A-A ii + '99 QP. D. Middle Iran Age Period 8, final phase (8th c. B.C.)
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Plan 5: Upper north side QP. G3. Period 3 fortification wall and garrison (4th c. B.C.)
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iii. 1: East terrace MB ii building. Storage jars in compartment 81 (QP. K2)

ııı.

2: East terrace MB ii building, QP. K3
courtyard 58-59, from the north.
Bench 71 is in the lower ıeft; ovens
and well in center

219

iii. 3: MB ii terra-cotta figurine KNH-865,
. from QP. K2 room 104. Pres. h=11
cm. (Photo: T. Çakar)
-

ııı.

4: Middle Bronze ii Cilician painted and fine wares from the 1999 season. Scale= 30 cm.
(Photo: T. Çakar)

ııı.

5: West slope QP. J/L. LB ii Period 15 B and C, from the southeast. Wall 147 is at the
top of the photograph
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111.6: East slope QP. D. Early Late
Iron Age Period 7 from the
north; gravelled street in center and background

III. 7: Upper north side QP. G3. Period 3 fortification wall and garrison from the southwest, with room 67's storage jars visible
in lower right
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11l.8: Vessels from QP. G3:
1) Basket-handled amphora KT
13563 (room 67); h= 96 cm;
2) Aegean-type amphora KT
13561 (room 67); h= 84 cm;
3) mortarium KNH- 1010 (room
65); rim dlarne 41 cm.

a

b

iii. 9: Upper mound QP. N. Lead seal KNH-999: obverse (a) and
reverse (b). Diarne 2.15 cm. (Photo: T. Çakar)
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OVLUM HÖVÜK, 1998-1999
Engin ÖZGEN*
Barbara HELWING
Atilla ENGiN

Einleitung
In den Sommermonaten 1998 und 1999 wurden die Ausgrabungen auf dem
Oylum Höyük in zwei Grabungskampagnen, jeweils von Mitte Juni bis Mitte August,
fortgesetzt.
Wir danken dem Kültür Bakanlığı und dem Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
für die freundliche Erteilung der Genehmigung, und den Mitarbeitern des Museums
Gaziantep für die konstruktive Zusammenarbeit. Die Durchführung dieser Arbeiten
wurde durch die finanzielle Förderung der türkisehen Kulturministeriums, des
Deutschen Archaoloqischen Instituts und durch eine grosszügige Spende der Peter
Dornier-Stiftung ermöglicht. Das Mitarbeiterteam bestand aus Studenten der
Universitaterı Hacettepe und Bilkent. Ihnen alien sei tür ihren Einsatz gedankt.
Die Arbeiten konzentrierten sich in drei Bereichen -1. dem Stufenschnitt am
Osthang, in dem bronzezeitliche Schichten erfasst wurden, 2. auf der Westterrasse,
wo unterhalb eines Steilabbruchs Schichten des vierten Jt. v. Chr. zuqanqllch sind,
und 3. auf einem Feld westlich von Oylum Höyük, wo ein Mosaikfussboden des fürı
ften nachchristlichen Jahrhunderts zu Tage getreten war, der zu einer frühchristlichen
Kirche gehörte.
Stufensehnitt am Osthang
Seit 1993 wird auf dem Osthang ein Stufenschnitt gegraben, dessen vordringliches Ziel die Erarbeitung einer stratigraphischen Leitsequenz für Oylum Höyük
ist. Dieser Schnitt erstreckt sich über mehrere Stufen in den Hachen W-X-Y-Z 11. Die
unterste Stufe Z11 b hat nunmehr Schichten des frühen dritten Jahrtausends erreicht.
In den vergangenen beiden Jahren konzentrierten sich die Arbeiten im 8tufenschnitt
auf die Hachen mit mittelbronzezeitlichen Bauschichten, Y11. Da an dieser Stelle substantielle Baustrukturen sichtbar waren, wurde die Grabunqstlache hier um die
nördlichen Anschlusstlachen des Stufenschnittes, Y10, Y9 und X9, erweitert. Dies
erlaubt es, die Architektur der Mittelbronzezeit an dieser Stelle besser zu verstehen.
Ein wesentliches Ergebnis der vergangenen beiden Kampagnen ist der
Nachweis eines alteren frühbronzezeitlichen Tells, der gegenüber dem mittelbronzezeitlichen Teli nach Nordosten verschoben und grösstenteils der Erosion zum
Opfer gefallen ist. An den Westabhang dieses alteren Hügels ist -nach einer lanqeren
Siedlungsunterbrechung an dieser Stelle - in der spaten Mittelbronzeit eine terrassierte
Engin ÖZGEN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeclcji Bölümü, 06532 Beytepe-AnkararrÜRKiVE
Barbara HELWING, Bilkent Üniversitesi, Edebiyat ve insani Bilimler Fakültesi, Arkeclcji ve Sanat Tarihi Bölümü,
06533 Bilkent-AnkararrÜRKiVE
Attila ENGiN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeclcji Bölümü, 06532 Beytepe-AnkararrÜRKiVE
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Hangbebauung angelehnt worden. Dies bedeutet, dass an dieser Stelle des Hügels
keine vollstandiqe stratigraphische Sequenz vorliegt.
Der frühbronzezeitliche Teli
Der Mittelpunkt des frühbronzezeitlichen Siedlungshügels lag nordöstlich des
heutigen Tells. In der Abbruchkante sichtbare Architekturreste gehören zur Bebauung
der Frühbronzezeit. Frühbronzezeitliche Befunde, var allem Reste von dörflicher
Bebauung, sind bisher nur auf kleinen Flachen entlang der Hangabbruchkante erfasst
worden. Zugleich ist der gesamte frühbronzezeitliche Hügel über einen lançeren
Zeitraum, von FB II bis FB LV, als Bestattungsplatz genutzt worden. Grabtypen
umfassen Pithosqraber, Stelnklstenqraber und Karnmerqraber.
Ein Kammergrab lag direkt an der Obertlache des alten Hügels. Seine
Innenmasse sind 180x160 cm., die l.anqsachse ist Nord-Süd orientiert. Ein Eingang,
flankiert von zwei stehenden Steinen, lag an der Südseite. Die Mauern der Kammer
sind in Trockenmauertechnik aus Kalkbruchsteinen errichtet und stehen noch drei
Steinlagen hach an. Weder Decksteine noch Türsteine sind belegt. Über der obersten
Steinlage war ursprünglich eine Lage Lehmziegel erhalten. Eine Mauer der mittelbronzezeitlichen Bebauung Iiegt direkt parallel zur nördlichen Aussenmauer des
Kammergrabes. Offensichtlich war die Pasition des Grabes noch deutlich sichtbar, als
die mittelbronzezeitliche Bebauung angelegt wurde. Dies kann darauf hindeuten, dass
das Grab ursprünglich einen Oberbau aus Lehmziegeln hatte und deshalb niemals
Steinplatten zur Abdeckung verwendet wurden. Auf diesen obertaqiq sichtbaren
Oberbau hatte die Bebauung der Mittelbronzezeit eindeutig Rücksicht genammen.
Bestattungen sind in der nördlichen Halfte der Kammer erhalten. Insgesamt wurden die Skelette von vier Individuen geborgen, drei Erwachsene und ein Baby. An
Beigaben waren lediglich ein Bronzering und eine Schale erhalten.
Die ehemalige Hüqeloberflache zeichnet sich in der Flache durch eine stark verhartete Erdschicht ab. Offenbar lag diese Oberflache im Altertum für langere Zeit offen.
Darunter liegen, rings um das Kammergrab herum, weitere Bestattungen, zumeist
Kinderbestattungen in Gefassen. Bedingt durch ihre Lage dicht unter der ehemaligen
Hüqeloberflache, und oft direkt unter den massiven mittelbronzezeitlichen Mauern,
sind sie relativ schlecht erhalten.
Die mittelbronzezeitliche Bebauung
An der Westseite des frühbronzezeitlichen Tells ist gegen Ende der
Mittelbronzezeit eine terrassierte Hangbebauung angelegt worden (Abb.: 1). Diese
Bebauung verlautt hangparalle!. Das Niveau der einzelnen Haume folgt der
Hangneigung des alten Tells, so dass ein Getalle nach Westen zum heutigen
Hügelinnern besteht.
Es können zwei grosse Gebaudeeinheiten unterschieden werden, die sich
östlich und westlich einer Strasse erstrecken. Diese Strasse folgt dem Hangverlauf.
Die oberste Bauphase war bereits in der Kampagne 1996 erfasst worden. Die untere
Bauphase ist noch nicht vollstandiq ausgegraben; insbesondere die tieferliegenden
Haurne zum Hügelinneren hin konnten noch nicht untersucht werden. Vom östlichen
Gebaude ist die westliche Aussenmauer und ein kleiner Teil der lnrıenraurne erhalten.
Die Aussenmauer ist in mehreren Abschnitten aus unbearbeiteten Basaltblöcken
gesetzt. Unterhalb der Mauersteine ist eine Fundamentgrabenfüllung aus Schotter
angelegt, die ettenbar eine Drainagefunktion hatte. Die lnnenraurne des östlichen
Gebaudes sind auf unterschiedlichem Niveau angelegt und über Stufen zu erreichen.
Ihre östliche Begrenzung ist nicht erhalten. Fussböden sind aus Stampflehm ader aus
weissem Kalkmörtel mit feinen Kieseln. Diese Kalkmörtelfussböden sind offenbar für
Haurne verwendet worden, in denen mit Flüssigkeiten hantiert wurde "Küchenbereiche
und Sanitarraume. In einem dieser Haurne, wohl einer Küche, lag zerscherbtes
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Keramikinventar auf dem Boden. Unter dem Fussboden war ein Pithos bis zum Rand
eingegraben.
Weiter nach Norden schliesst ein annahernd quadratischer Hof von 52üx58ü
cm. Ausmassen an die Küche an. Er ist über zwei Einqanqe zu erreichen. Ein Eingang
liegt in der Westmauer. Schwelle und Türlaibung sind hier mit behauenen
Basaltblöcken gebaut. Ein zweiter Eingang Iiegt in der Nordwand: ein stehender
Basaltblock bildet hier den westlichen Türabschluss. Vermutlich stand ursprünglich ein
zweiter Laibungsstein an der Ostseite, ist aber heute aufgrund der Hangerosion nicht
erhalten. In der Kampagne 1996 war ein gleichartiger Stein aus dem Nordprofil von
Z1ü gefallen. Krampenlöcher ohne bauliche Verbindung in dem stehenden Stein
machen es wahrscheinlich, dass dieser Stein sich in sekundarer Lage befindet.
Der Hof war an seiner Nordseite mit unbehauenen Basaltsteinen gepflastert.
Eine Feuerstelle, ein Mörserbecken und eine grosse Wanne aus Kalkstein bilden das
Inventar, wobei die Pflasterung insbesondere unter der Kalksteinwanne liegt. Direkt
neben der Feuerstelle fand sich eine schematische menschliche Figur, wie sie z.B. aus
mittelbronzezeitlichen Schichten in Hama bekannt geworden ist.
An den Hof grenzt im Norden ein Raum an, der qanzllch mit flachen, unbearbeiteten Basaltsteinen gepflastert ist. In der Trennmauer zwischen den beiden
Bereichen finden sich weitere Spolien: eine leicht konische, glatte Saulentrommel aus
Basalt war in der Mauer verbaut. Die Westmauer des gepflasterten Raumes weist
keine Türe auf: der Fussboden des anschliessenden Raumes liegt beinahe 1 m. tiefer
als das Basaltsteinpflaster. Dieser Raum war bereits 1991 aufgedeckt worden. Die
stratigraphische Anbindung dieses Raumes an die mittelbronzezeitliche
Hangbebauung wird nunmehr, trotz der gressen Niveauunterschiede, plausibel, da nun
die Terrassierungen besser verstanden werden können.
Von dem Gebaude westlich der Strasse konnten bisher zwei Haurne untersucht
werden, jedoch ist der bauliche Zusammenhang zwischen den beiden Strukturen noch
nicht vollstandiq qeklart. In der Südwestecke von Hache Y11 liegt ein Raum von
26üx3üü cm. Ausdehnung (Raum 222), in dem ursprünglich acht ganze Pithoi standen.
Ein Knickwarıdqetass, das nachste Parallelen in Alalah VII findet1, war das einzige
andere Objekt aus dem Raum. Der Raum wurde bei einem Feuer zerstört und die
Pittıoi blieben in situ liegen.
Ein zweiter Raum weiter im Norden ist bisher noch nicht vollstandiq untersucht.
Dieser Raum war nicht verbrannt. In seiner letzen Nutzungsphase war er als Grab
benutzt worden: Langknochen und Schadel von mindestens 14 erwachsenen
Individuen lagen ohne erkennbare Ordnung in diesem Raum. Keines der Skelette
befand sich mehr im anatomischen Verband, auch wenn einzelne Knochengruppen
eindeutig zusammengehörten. Aus der Lage der Knochen wird deutlich, dass die
Gebeine in Schichten übereinander in den Raum hineingeworfen worden waren "sie
bilden eine deutlich dickere Lage im Osten. Beigaben fanden sich nur wenige, lediglich
kleinere Geqenstande aus persönlichem Besitz "ein Bronzering, mehrere Perlen, eine
beschadiqte Flasche und ein RolIsiegel.
Das RolIsiegel ist 1,7 cm. hoch und aus Harnatlt geschnitten (Abb.: 2). Das
Bildfeld ist oben und unten von einer einfachen Linie begrenzt. Die zentrale Figur in der
Bildflache ist eine knieende Figur mit Flügelpaar, die bis auf einen Gürtel nackt
dargestellt ist. Sie kniet auf dem rechten Bein, das linke Bein ist angewinkelt. Der
Oberkörper und der Kopf sind frontal dargestellt, die Arme sind vor der Brust gefaltet.
Zu belden Seiten dieser Figur kniet je eine Figur im Iangen Rock. Die rechte Figur halt
einen Ahrenzweig in der rechten Hand, die linke Figur halt eine Heugabel. Im
verbleibenden Raum hinter dieser heraldischen Szene steht ein nach Iinks gewandter
Bovide, darüber schweben zwei Vögel.

L. Woolley, Alalakh. An Account of the Excavations at Teli Atehana in the Hatay, 1937-1949 (1955) Tat. 118, 95b.
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Die Sorgfalt der Ausführung und die Detailgenauigkeit der Darstellung machen
deutlich, dass es sich hier um ein qualitativ hochwertiges Siegel handelt. Stilistisch kann
das Siegel zur Gruppe der syrischen Siegel gerechnet werden. Der heraldische Aufbau
der Zentralszene, der knieende Held in der Mitte, und die Ausführung der Füllszene
lasst sich mit zwei syrischen Siegeln aus dem Ashmolean Museum verqleichen-. Eines
dieser Siegel ist in Kilis angekauft worden -es ist durchaus im Bereich des
Wahrscheinlichen, dass auch dieses Siegel vom Oylum Höyük stammts. Unter den
Fussböden der mittelbronzezeitlichen Bebauung fanden sich insgesamt 30
Bestattungen. Es handelt sich überwiegend um Kinderbestattungen, die in einfachen
Erdqrabern oder in Gefassen bestattet worden waren. Erwachsene liegen haufig in
Hockerstellung unter Abdeckungen aus Pithosfragmenten. Regelhafte Orientierungen
lassen sich nicht erkennen.
Zu den keramischen Leitformen aus dieser Schicht gehören grosse Kessel mit
breitem, gerieftem T-Rand und sog. "Schwarze Ware", eine handgemachte, streifenpolierte Gattung, deren nachste Parallelen sich in Alalakh ıX-Vıı tlnderı-.
Knickwandqetasse sind ebenfalls hauflq. Weitere charakteristische Funde aus der mittelbronzezeitlichen Schicht umfassen Entenkopfnadeln und Tonfigurinen (Abb.: 3-4),
Kosrnetikbehalter aus Knochen und Perlenketten aus den Graberrı. Eine Datierung
dieser Bauschichten an das Ende der Mittelbronzezeit, um ca. 1550v. Chr., ist deshalb
wahrscheinlich.
Westterrasse
Seit 1997 wird auf der Westterrasse in drei schachbrettartig versetzten
Sondagen von je 4x4 m. gegraben. Eine Auswertung dieser Grabungen erlaubt inzwischen die Definition einer Schichtabfolge des Spatchalkolithlkums, wobei im
wesentlichen der altere und mittlere Abschnitt des Spatchalkollthikurns unterschieden
werden konnte>.
In Areal J31c überlagern mehrere Schichten einer dörflichen Bebauung eine
massive Baustruktur. Diese Anlage, eine fünf Steinlagen hoch anstehende
Basaltmauer mit einer Hinterfüllung aus Steinen und Scherben, kann vermutlich als
Plattform oder als Terrassierungsmauer angesehen werden. In der Verfüllung dieser
Struktur sind grosse Mengen Ubaidkeramik gefunden worden. Aus den Erdschichten,
die an die Baustruktur heranziehen, sind jedoch vor allem Scherben des beginnenden
Spatchalkolithikurns geborgen worden, so dass eine Datierung dieser Konstruktion
nach dem Ende der Ubaidzeit wahrscheinlich ist. Charakteristisch ist das Auftreten von
coba-Schalen und eine ritzverzierte Keramik, die Vergleiche mit Arslantepe Viii und
Sakçagözü erlaubt.
Diese Struktur wird von mehreren Schichten einer Dorfbebauung überlagert. Im
ergrabenen Bereich sind Teile eines Hofes erfasst worden, auf dem zahlreiche
Geratschaften und umgedrehte "Coba-Schalen" lagen. Klopfsteine aus Basalt wiesen
noch Spuren von rotem Pigment auf. Wahrscheinlich wurden hier unter anderem
Steingeri:ite hergestellt, da auch mehrere kleine Kernsteine gefunden wurden.
Die jüngeren Schichten, die vor allem in 131c erfasst wurden, gehören zu einer
Wohnbebauung mit offenem Hof. Unter diesem Hof lagen vier Bestattungen, drei in
einfachen Erdgri:ibern und eine vierte in einem Gefi:iss. Keramik aus 131c zeigt
Standardformen des mittleren Spatchatkolithtkums wie Kasserolen und
"Hackselkeramlk", so dass eine eindeutige Datierung dieser Schichten möglich ist.

2
3
4
S

B. Buchanan, Catalogue of Ancient Near Eastarn Seals in the Ashmolean Museum i (1966) 173-174 KaL. Nr. 887.
888.
bid, Kat. Nr. 888.
Woolley, op. ciL.
E. Özgen "B. Helwing et aL., Oylum Höyük 1997-1998. Die spatchalkotithische Siedlung au! der Westterrasse,
Anatolica Antiqua 7 (1999) 19-67.
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Zwischen den beiden Hauptschichten aus 131c und J31c lag offenbar ein
Besiedlungshiatus. Eine dicke Erosionsschicht trennt beide Schichten.

Oy/um West: Kirchengrabung
Im Mai 1999 war bei Raubgrabungen westlich von Oylum Höyük eine
Saulenbasis aus Kalkstein gefunden worden. Diese Saulenbasls gehörte zu einem
Gebaude mit Mosaikfussboden (Abb.: 5), welcher in den Raubgrabungslöchern teilweise sichtbar war. Es schien deshalb sinnvoll, var der weiteren Zerstörung dieses
Fussbodens Rettungsgrabungen in dem betroffenen Gelanda durchzuführen.
Zur Sicherung der Befunde wurde deshalb im Bereich der Raubgruben mit
einem 1Ox1 O m. grossen Grabungsschnitt begonnen, der spater auf 20x1 O m. erweitert wurde. Im gesamten Bereich war die Erde oberhalb des Fussbodens und der
Mauerstümpfe durch fortgesetzte Pflugarbeiten vollstandiq durchwühlt und es konnten
keinerlei archaoloqische Strukturen mehr ausgemacht werden. In der Erde fanden sich
reichlich Eisennaqel und Dachziegelfragmente. In einer Tiefe von ca. 90 cm. wurde der
Mosaikfussboden erreicht, der mit einer harten Kalk-Erde-Schicht überzogen war, so
dass zunachst keine Muster erkenntlich waren. Es dauerte mehrere Wochen, ihn
soweit freizuputzen, dass genauere Strukturen sichtbar wurden. Es handelt sich um
geometrische Muster (Abb.: 6) und "Kelimmuster", wie sie in frühbyzantinischen
Kirchen in Nordsyrien und Kilikien vorkommen.
Bislang wurden nur die westlichen Aussenmauern und eine Eingangstüre gefunden. Eine Reihe von fünf Kalkstelnsaulenbasen tren nt Hauptschiff und Seitenschiff.
Der Mosaikfussboden erstreckt sich über das gesamte ausgegrabene Areal und
darüber hinaus. Er ist in rechteckige Segmente gegliedert, die jeweils unterschiedliche
geometrische Muster aufweisen. Zur Mitte des Hauptschiffes hin sind Teile eines
achteckigen Zentralmotives freigelegt worden. Im Seitenschiff war der Fussboden an
einer Stelle aufgerissen worden, um Platz für eine Bestattung zu machen. Ein weitere
Grab befand sich neben dem Eingang: hier lag ein Steinsarkophag mit drei Skeletten
- der Kopfteil des Sarkophages war im Altertum gewaltsam aufgebrochen worden, vermutlich um Schmuck zu entwenden, der auf der Brust der Toten lag. Eine
Gürtelschnalle war von den Haubern übersehen worden. Aus dem Füllschutt über der
Kirche stammen zwei Bronzekreuze, die vermutlich ursprünglich an Ketten hingen.
Nach Abschluss der Dokumentation dieser beiden Grabungsquadranten wurde
das ganze Areal mit Sand bedeckt und darüber der Grabungaushub zurückqefüllt.
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1999 TELL KURDU

KAZıLARı

K.As/ıhan

YENER*

Chicago Üniversitesi, Oriental Institute 1999 Yılı Amik Ovası Bölge Projesi'nde
Teli Kurdu Höyüğü kazı sezonu bu yıl 5 Ağustos ile 15 Eylül 1999, Amik yüzey araştır
maları ise.. 22 Temmuz ile 22 Eylül 1999 arasında gerçekleşti. Erken ve Orta Kalkolitik
çağa (M.O. 6-5 bin yıl) ait olan 15 hektarlık bu kazı alanı, Hatay Ili'ndeki eski Amik Gölü'nün güneydoğu kenarında bulunmaktadır (Çizim: 18" 1b). Kazılar Amuk E (Ubaid Dönemi bağıntılı, M.O. 4800-4400/:;ı300) , Amuk D (M.O. 5200-48000) ve Geç Dönem
Amuk C (veya Halaf bağıntılı, M.O. 5700) dönemlerine ait üç büyük ve üç küçük açmadan oluşuyordu. Kazılar esnasında kerpiç mimari yapılar ve atölye alanlar, ortaya çıka
rıldı. Bunların yanı sıra Boğaziçi Universitesi'nden bir ekip, kazı alanının iki büyük bölümünde birer manyetometre araştırması yaptı.
Teli Kurdu, birbiri ile ilişkili biri diğerinden daha yüksek bir sırt olan, çift tepeli büyük 15 hektarın üzerindedir (Çizim: 2). Robert Braidwood 1938'de höyüğü incelediğin
de, daha yüksek olan güney höyükte Amuq E yerleşimi, karşı höyükte daha erken döneme ait olan C-D yerleşimi olmak üzere 3 evre (Amuq C-E) saptamıştı. Braidwood'dan bu yana höyük, pamuk çiftçilerinin güney höyüğü, zirvesinden 2 m. düzlemesi,
güney höyükten bir pasta dilimi alınması ve kuzey kesimin düzleştirilmesi gibi bazı değişikliklere uğramıştır. Amuq Vadisi Bölgesel Projesi (AVRP) 1996 yılında güney höyüğün doğu kenarında yapılan küçük bir sondaj ile geri dönmüştür. 1998 yılında daha genişletilen kazılarda, höyüğün güney ve kuzeyinde yer alan çeşitli büyüklüklerdeki 10
karede çalışılmış ve Amuq E safhasına ait mimari ve ilişkili depozitlere ulaşılmıştır. Daha büyük çerçevedeki 1999 kazılarının 4 amacı vardı: 1. güney höyüğün doğu yamaçlarında Amuq E mimarisinin uzanımını incelemek. 2. Amuq C-E safhalarının keramiklerini daha iyi tanımlayabilmek için güney höyüğün batı yüzünden aşağı bir step trenç
başlatmak. 3.1998 sezonunda kuzey höyükte bulunmuş olan mimarinin uzanımını tespit etmek için manyetometrik bir yüzey taraması yapmak. 4. güney höyüğün günümüz
yüzeyinin altındaki derinlik ve kapsamlarını ortaya çıkarmak.
1. 1999'da Tr.11 (10x10 m.) ve Tr.15 (5x10 m.), 1998 sezonun da açılan trenç
2'nin batı kenarı boyunca ve 1996 sondajının karşısına kazıldı. Böylece bu kompleks
alanın 300 m 2si açılmış oldu. Bu iki yeni alanda fırınlar ve yanmış çömleklerin dahil olduğu son derece fazla kalıntı bulundu (Çizim: 3). TR 11'deki dört fırın, çevresinin 3 kenarı düzenlenmiş olan yanmış pise duvarlarıyla çevrili, açık merkezi bir alan ile ilişkili
dir. Fırınların üçü kare iken 4 dördüncüsü yuvarlaktır. Bu endüstri alanında birçok aşı
rı pişmiş çömlek ve sık sık seramik parçalarının ortaya çıkarılması çömlek üretiminin
evlerle sınırlı olmadığına ve ustalık gerektiren bir zanaat olduğuna işaret ediyordu. Bu
atölye Amuk Döneminin E evresine aittir. Bu evrenin altında, TR 11 ve 15'e doğru uzanır (Çizim: 4). Bu iki karenin tüm evreleri ile ilişkili, klasik Amuq E veya Obeid ile ilişki
li stilde keramik bulundu (Çizim: 5).

K.Aslıhan

YENER, University of Chicago, The Orientallnstitute, 1155 East 58th Street Chicago, IIlinois 60637 USA.
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2. Güney höyüğün doğu yamacı, buldozer aktivitelerinin bıraktıkları ile bir yamaç
stepe dönüşmüştü ve höyüğün topografisinde tarım için genişletmenin kalıntıları vardı.
Buldazer kesintisi, bir seri çöplük depozitlerini ortaya çıkarmıştı ki bu yamaç, muhtemelen bir bina platforma, güneye doğru yukarı çıkıyordu (Çizim: 6). Tr. 14 (4x10 m.). Bu
yıl, bu trenç depozitlerin içinde açılmıştı ve gelecek dönemlerde, höyüğün bugünkü zirvesinden, ovayı çevreleyen, aşağı tabakalardaki ana toprağa doğru, step trenç olarak
yeniden kazılacaktır. 1999 sezonu boyunca bu trenç, çöplük depozitleri yataklarının yukarısına yerleştirilmiş bir binadan ve kendi kendine traşıanmış en yukarıdaki ünitelerden kısmen kurtarılamadı. Binanın kerpiç duvarlarının yaklaşık yarım metresi sağlam
duruyordu ve döşeme bir kaç defa yenilenmişti. Odanın en az üç köşesinde açık fırın
lar duruyordu (Çizim: 7). Ana odanın köşesine yerleştirilmiş açık fırınlar, binanın yarı
ömrü boyunca sıkça yenilenmişti. Binanın dışında doğuda yüzeyler ve dikçe aşağı doğ
ru düşmüş kül depozitleri belirlendi. Diğer iki kül depoziti ve yoğun çamur akıntısına ait
yataklar güneybatıdan kuzeydoğuya doğru aşağıya düşmüştü, bu çöp depozit yataklarını daha yukarıda gösteriyordu. Depozitler bir dizi mühür ve baskı parçalarını içeriyordu; bir devlet kuruluşunu veya elitini işaret ediyor olabilirdi. Bu depozit yataklarına doğ
ru giden ayrı bir duvar, belki de buldozer tarafından kesilmiş bir binanın kalıntıları idi.
Bu trençten gelen keramikler Amuk E safhasına aittir, fakat halihazırdaki özellikler tipik
Amuq E'den ayrıdır (Çizim: 5). Muhtemelen bu evrenin erken safhalarını gösteriyor olabilir. Onümüzdeki sezonlarda step trenç, çöp depozitlerinin aşağısına, ova yüzeyinin al-

tına doğru genişletilecektir.

3. 1998 yılında yapılan bir manyetometrik yüzey taramasında, kuzey höyükte
bir bina kompleksinin sınırları bulunmuştu, fakat binanın karakteri kuzey höyük
için önerilen Amuk C-D safhası için olağandışı idi. TR 12 (10x10 m.) ve TR 16 (5x10
m.nin üzerinde bir alan kazıldı) olmak üzere bu binanın batısına bitişik iki açma açıldı
(Çizim: 8). Bu alanlardaki kazı, bir avlunun büyük bir bölümünü ve iki umulmayan duvarla çevrili ikinci bir açık alanı ye bir dizi adayı açığa çıkardı. Ana duvarlar, alışılmadık
bir yapı tekniğini gösteriyordu. Once bir tabaka halinde kül ve milli çamur vardı. Dış kıs
mı görünüşte kerpiç kaplı idi. TR 12'deki avlu tuğla döşeli idi. Bu yüzey belki de son evrede yenilenmiş olabilirdi. Kerpiç döşeme avlu birkaç taban üzerinde idi. Bunlardan biri ateş kızarıklığını gösteriyordu. Avlunun içinde, daha sonraki bir ekleme olabilecek ayrı bir oda vardı. Bir dizi oda, avlunun doğu kenarını çevreleyen duvarın dış yüzü boyunca uzanıyordu. Odalar birkaç döşemeye sahipti ve biri sağlam bir platform yaratmak
için kerpiçle doldurulmuştu. Iki tabana (ateşten kırmızılaşmış) oturan bir yapı gibi idi.
Odaların doğusunda külle dolu büyük bir çöküntü alan vardı. Bu mimari ile ilişkili keramik Amuq C'nin son safhalarına ya da Halaf dönemine aittir (Çizim: 9). Bu stilde mimari ve bu dönem için bu boyutta ölçü, Halaf'ta henüz bulunmamış lokal bir gelişmeyi gösterebilir. Daha sonra bu mimarinin içine birkaç çukur açıımıştı ve 2 de gömü vardı. Çukurdan bulunan keramikler bu son olayın Amuq D Döneminde olduğunu gösterir.
4. Eski kazılar güney höyüğün ve eteklerinin büyüklüğünü ve doğasını belirlemişti. Tr. 13 (5 x 5 m.) güney höyüğün batı kenarında, taban seviyesine doğru belirlendi. Yerel halk, höyüğün tepesinin buldozer ile bu yöne doğru düzlendiğini ve iki höyük
arasındaki çukurluk dolgusunun oldukça derin olduğunu belirtmiştir. Tr. 13, höyüğün bu
kenarında aşağı dökülmüş ince bir tabaka buldozer toprağı olduğunu, aynı zamanda
erozyon ve toprak formu değişmiş olan önceki döküntülerin kalın bir tabaka halinde (1
m.nin üstündeki derinlikte) kül depozitlerinin üstünü kapladığını ortaya çıkarmıştır. Bu
ardışık kesimin tümündeki keramik Amuq E'ye aittir ve güney höyük aslında, bu yönde
dik bir meyile sahiptir. Ve ilk yerleşimciler, eğer burada var idiyse bile, oldukça derine
geniş

gömülmüş olmalıdır.

5. Tr. 18 de güney höyüğün aşağı yamaçlarında, zirvenin kuzeyinde idi. Buradaki kazı, toprağın yeniden depozitlenmesine dair hiçbir kanıt vermedi ve bozulmamış arkeolojik tabakalar, değişmiş toprağın yarım metre altında uzanıyordu. Açma, aşağı da
uzanan bir odanın köşesine kazılmış bir gömü ve birkaç çukur verdi. Odada bulunan
keramikler Amuk D'ye aitti. Bu sonuç, Amuq E yerleşimcilerine bir kuzey limit koyar. Aynı zamanda iki tepe arasındaki Amuq D yerleşimcileri, belki de en ulaşılabilir alanıdır.
Höyüğün güney kenarı boyunca bir buldozer kesintisi, 2 m.lik dik bir yükseklik yarat232

mıştı. Üç yerde tekrar düzeltilen bu kesit, erozyona uğramış döküntü ve değişmiş toprak, höyüğün güney kısmının 2 m. yukarısında yer almakta idi, fakat arkeolojik dolgular batıya doğru, yüzeye bir derece daha yakındı. Bu depozitlerin keramikleri Amuq
E'ye aitti. Höyüğün diğer kısmının buluntuları ile karşılaştırıldığında, Amuq E'nin, daha
erken yerleşmelerin yukarısında, güneybatı-kuzeydoğu yönünde oval biçimde olduğu
sonucu çıkar.
1999 sezonun son kazısı olan TR. 17 (2 x 2 m.), höyüğün güneybatısında, ova
seviyesindeki çevresinde, keramik yayılım alanının en uzağında konuşlandırılmıştır.
Açma 2 m. derinlikteki, tamamen doğal düzendeki alüvyal birikintileri ve toprak formasyonlarını verdi. Bu sonuç gösterir ki, keramik parçalarının dağılımı sitin sınırlarını gösteremez ve alüvyonlaşma, Braidwood'un belirttiği gibi en dipteki yerleşmeden sonra
devam eder.

BULUNTULAR
Küçük buluntular arasında heyecan verecek türden olanlar da vardır. Mühürler
genellikle dikdörtgen geometrik bezemeli damga şeklindedir. Bazıları değişik şekiller'
teşkil eder, örneğin konik, parmak, ve köpek şekilleri gibi. Damga mühür ile basılrmş
bir bul/a, Tepe Gawra gibi motifleri ile dış ülkeler ile ilişkilerini gösterir (Çizim: 10). Ilginç
olan bir buluntu ise, silindirik boncuk üzerine çizilmiş mühür motifleridir. Aynı motifler
beyaz disk şeklinde bir boncukta da görünür. Bunlar her ne kadar dolgu toprakta bulunmuşsa da, bin beş yüz yıl sonra ortaya çıkan silindir mühürlerin başlangıcı olarak ilgi toplar. Ayrıca, höyüğün birçok yerinde çuval etiketleri, geometrik tokenler, çamur parçacıkların üstünde ip ve parmak izleri, sepet etiketleri ve bul/alar, Teli Kurdu'nun kompleks toplumlaşma açısından çok ileride olduğunu ortaya serer.
Her türlü taştan (serpentine, obsidiyen, nefrit, bazalt, mermer, gabro v.b.) ve deniz kabuklarından boncuk ve gene çok çeşitlicilalı taş baltalar çıkmıştır. Pek az bakır
bulunmuştur, ancak boncuklar ve parçacıklar olarak bulunmuştur. Çok sayıda çakmak
taşı ve obsidiyen alet bulunmuştur (Çizim: 11). Ayrıca bazalttan yapılan ezgi taşları.
Kilden yapılmış minik insan figürinleri ve hayvan figürinleri bulunmuştur (Çizim:
12). Bunların arasındaki insan figürinleri ilgi çekicidir. Biri Köşk Höyük'te oturan, Anadolu'nun geleneksel şişman ana tanrıçası tipindedir, diğeri ise, konik başlı, kısa gövdeli, kahve qözlüdür. Hayvan figürinleri ise, her türlü hayvan türünü içerir.
Sonuç olarak, Amuq E güney höyükte, Amuq D semer içinde, Amuq C kuzey höyükte bulunmuştur. Semere yönelik küçük buluntular üzerinde çalışma, bu beklentiyi
ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. Kuzey höyükteki çalışmalar, muazzam Amuq C
mimarısini ortaya çıkarmıştır. Sitin bu kesiminde yapılacak çalışmalar, Güneydoğu
Anadolu'nun Halaf ve Halaf ilişkili kültürlerini ve Yakın Doğu'ya bitişik kesimlerindeki
kültürlerini acilen anlamamızı sağlayacaktır. Güney höyükteki Amuk E yerleşimi, gelecek araştırmalara tartışma imkanı sağlarmştır. Höyüğün doğu yamaçlarındaki fırınlar
ve depo özellikleri, yerel veya en azından yerel üretimle ilişkili bir sistemi düşündür
mektedir. Aynı zamanda, höyüğün tepesindeki mühür aktivitelerinin yoğunluğu, yönetim teknikleri ve aileler arasında var olan zenginlik ve güç farklılıklarını ortaya sermektedir. Gelecek birkaç dönemlik kazı sezonu, Teli Kurdu'daki Amuk E yerleşimcilerinin biçimini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
1999 Amik Ovası Bölgesel Proje ve Teli Kurdu kazısı Türkiye Kültür Bakanlığı
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün himayesinde gerçekleştirildi. Kazı ekibinde
bulunan kişilerin isimleri: Aslıhan Yener (Chicago Universitesi) Proje Başkanı; Christopher Edenş (pensilvanya Universitesi), Tepe Başkanı; Açma Başkanları, Steven Batiuk
(Tororıto Universitesi)" Heather Snow (Torcnto Universitesi), Jesse Casana (Chicago
Universitesi), Rana Ozbal (Northwestern Universitesl), Amir Sumika-i Fink (Chicago
Universitesi), Bakiye Yükmen (Mustafa Kemal Universitesi) dir; Holly Lundberg (FIeld
Müzesi), Marcela Hossello (Chile) konservasyon; Nadine Chenier (Canada Laval Universitesi), Bülent Demir, Ozlern Doğan, Lale Döğüşçü, Serap Güzel, Dilem Karaköse,
Halim Kes (Mustafa Kemal Universitesi), Açma Asistanları: Benjamin Diebold (Yale
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Üniversitesi), Çömlek Analisti: Heidi Ekstrorn (St. Marys Üniversitesi), flotasyon ve botanik analisti; Michelle Loyet (lIlinois Universitesi), Fauna Analisti; Brenda Craddock
(Bağımsız Akademisyen), illüstrasyon. Ankara Universitesi Fen Fakültesi'nden Çiğdem
Lüle de küçük buluntuların minerolojisini çalışrruştır, Çalışmalarda Ahmet Beyazlar Bakanlık temsilcisi olarak yer almıştır.
Kazılar Aegean Institute of Prehistory, University of Chicago, the Oriental Institute, Kress Foundation ve çeşitli özel kişilerin bağışları ile gerçekleştirildi. Bilhassa Chicago'daki Turkish-American dosttarina yardımları için candan teşekkür borçluyuz: Ayrıca yardımları için Mustafa Kemal Universitesi'ne, Rektör Profesör Dr. Haluk Ipek,
Rektör yardımcısı Profesör Dr. Miktat Doğanlar ve Dekan Profesör Dr. Berna Alpagut'a
minnettarız. Hatay'da Gökhan Aydıner (Vali) ve Hasan Eliaçık (Kültür) bize yardımla
rını hiç esirgemediler. MKU çiftliğinin lojistik yardımı sayesinde ekibin iki aylık çalışma
sı süresince rahat etmesi sağlandı. Candan teşekkür ederiz.
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Çizim 5: Teli Kurdu Obeyd Dönemi Seramik. --boz üstüne siyah boya: 1, 2; 10, 14, 15,;
boz üstüne kırmızı ve siyah boya: 3,4; boz: 5, 6, 11; 12, 13; cooking pot: 7, 8, 9;
koyu yüzlü açkılı: 16, 17, 18, 19; impressed 20. Ben Diebold
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GÖKÇEAOA YENiBAOEMLi HÖYÜK 1999 YILI KAZıLARı
Halime HÜRYILMAZ*

Yenibademli Höyük kazılarının 4. dönem çalışmaları 10 Temmuz- 9 Eylül 1999 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Çalışmalarımız önceki yıllarda olduğu gibi ~ültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün, Çanakkale Valisi Sn. Ekrem Ozsoy'urı,
Çanakkale " Kültür Müdürü Sn. Mustafa Sevim'in, Troia kazısı başkanı Sn. ProfDr.
Manfred Korfmann'ın, Gökçeada Kaymakamı Sn. Hulüsi Arat'ın ve Gökçeada Belediye
Başkanı Sn. H.Rüştü Akgün'ün destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Kazı için ana finansal
kaynak Institute for Aegean Prehistory'den sağlanmıştır. Gökçeada Atatürk Anadolu lisesi Müdürlüğü kazı ekibini konaklama yönünden, Hava Radar Kıta Komutanı Sn. Yarbay Recep Koyuncu lojistik açıdan ve 5. Komando Alay ve Garnizon Komutanı Sn. AIbay Yılmaz Çıyan da höyük yüzeyinin temizliği için 90 Mehmekçik'le desteklemişlerdir.
Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Burdur Müzesi'nden Sn. Mustafa Samur kazıya katıl
mış ve değerli katkılarda bulunmuştur.
Yenibademli Höyük kazısına emeği geçenlere, parasal katkı yapanlara ve çok
değerli yardımlarını gördüğümüz kişi ve kurumların yöneticilerine teşekkürü bir borç biliriz.
Saros Körfezi açıklarında yer alan Gökçeada (Harita: 1), Gelibolu Yarımada
sı'ndaki Kabatepe Limanı'na 14 mil uzaklıktadır. Adanın ilçe merkezini Kaleköy'e bağla
yan asfalt yolun batısında Büyükdere Vadisi'nde konumlanan Yenibademli Höyük'te
(Harita: 2), 1999 yılı çalışmaları kazı, arkeobotanik ve arkeozoolojik incelemeler ile paleocoğrafya araştırmaları olmak üzere dört bölümde toplanmaktadır.
KAZıLAR

Yeni kadastro çalışmalarından sonra Pafta 137, Ada 129, Parsel S'de kaldığı anlaşılan höyükte, orta ve güney kesiminde olmak üzere stratigrafik sorunları aydınlatmak
ve Myken Dönemi'ne ait mimarı kalıntıları saptamak amacıyla G 10 ve F 10 plankarelerinde çalışılmıştır (Çizim: 1).
Höyüğün doğu kesiminde 1997 yılından itibaren sürdürülen çalışmalarda açığa
çıkarılan mimarı tabakaların belli bir bölümünün tarımsal faaliyetler sonucunda yok olduğu anlaştlrmştırt. Bu nedenle 1999 yılı çalışmaları yerleşmenin orta kesimine tabaka
düzenini ortaya koymak amacıyla, G 10 plankaresine kaydırılmıştır.
A. G 10 AÇMASıNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Troia i Dönemi ile çağdaş üç mimarı tabakanın saptandığı G 10 açmasının en üst
tabakası sekiz duvarla temsil edilmiştir (Çizim: 2). Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde
Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojl Bölümü, Beytepe-Ankara/ TÜRKiYE
H. Hüryılmaz ve N. Sevinç, "1997 Gökçeada- Yenibademli Höyük Kazıları", XX. KST 1, Ankara 1999, 311-317; H. Hüryılmaz, "Gökçeada-Yenibademli Höyük 1998 Yılı Kazıları", 21. KST 1, Ankara 2000, 229-233.
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uzanan bir yapının uzun yan duvarları (No. 1 ve 3), ara duvarlarla (No. 2, 4, 6 ve 8) bölünerek küçük mekanlar elde edilmiştir. Yapının ön veya arka kısımlarının kazılmayan
alanlar içinde kalmasından dolayı, genel planına ve boyutlarına açıklık getirmek mümkün olamamıştır.
Birinci mimarı tabakayı belirleyen duvarlar arasında kalan dikdörtgen planlı mekan içinde bir sileks dilgi parçası ve ezgi taşından başka küçük buluntuya rastlanmazken, çanak çömleğin Troia i Dönemi keramiklerinin karakterinde üretildikleri gözlenmiş
tir. Sözü edilen mekanın güneybatısında aynı tabakaya ait ikinci bir mekan, kısmen açı
ğa çıkarılmıştır. Bu mekana ait iki taban düzlemi belirlenmiştir.
ikinci mimarı tabaka kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan tek bir duvarla
temsil edilmiştir (Çizim: 2, Duvar No. 9). Bu duvar parçasının kuzeybatı yönündeki
uzantısı açmanın batı kesiti içinde kalmış ve üst üste dört taş sırası korunmuş olması
na karşın, güneydoğu ucu açma içinde kesilmiş ve sadece iki taş sırası korunmuştur.
Söz konusu duvarın güneyinde taban düzlemine kadar derinleşiimiş ve aynı taban düzleminde siyah, bej ve kırmızı astarlı el yapımı 10 çanak in situ ele geçirilmiştir.
9 No.lu duvarın güneydoğuya doğru uzantısını saptamak amacıyla, açmanın güneydoğu köşesinde derinleşilmiştir. Bu alanda duvarın uzantısına rastlanmamış, sadece içi önceden boşaltılmış bir pithosun dip kısmı ve yakın çevresinde çok sayıda kap
bulunmuştur. Bakanlık temsilcimiz tarafından restore edilen bu kaplar çanaklardan,
çömleklerden ve testilerden oluşmuştur (Resim: 1, 2, 3, 4). Yakın benzerlerinin Troia ve
kuzey Ege Denizi adalarındaki yerleşmelerden de tanınan bu kap biçimleri, ikinci
mimarı tabakanın da Erken Bronz Çağına tarihlendirilmesine neden olmuştur.
Üçüncü mimarı tabaka iki evreli olup kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan iki
duvarla (Çizim: 2, Duvar No. 5 ve 11) ortaya konabilmiştir. Bunlardan 5 No.lu duvar geç
evreye, 11 No.lu duvar ise erken evreye aittir. Her iki duvarın uzantıları doğu ve batı kesitler içinde kalmasından dolayı, planları elde edilememiştir. Bir yangınla sona erdiği anlaşılan geç evrenin taban düzleminde yerleşmeye özgü kapaklı bir pyxis (Resim: 5) ve
yakın benzerlerini geç Troia I'den tanıdığımız bir çanak ele geçirilmiştir.
Denizsel Troia i kültürünün hissedildiği bu evrede açığa çıkarılan diğer kaplardan
biri tek kulplu fincan (Resim: 6) ve üst kısmında yumrusu bulunan iri bir kapaktır (Resim: 7). Her iki buluntunun en yakın benzerlerini Anadolu' da Troiae ve Beşiktepe-, Ege
adalarında ise özellikle Therrni" ve Poliochni'de 5 görmek mümkündür.
Üçüncü mimarı tabakanın erken evresi, açmanın doğu kesiti ve dikdörtgen planIı mekanın arasında kalan, üçgen bir alanda araştırıımıştır. Tek taban düzleminin belirlendiği bu alanda, keramik örneklerinin dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
G 10 açmasının kuzey kesiminde, Erken Bronz Çağına ait beş evre tespit edilmiştir. Birinci evrede belirgin bir mimarı özellik saptanmamıştır. Ikinci evrede, açmanın
kuzey kesitinden anlaşıldığı üzere, küçük ve orta boy toplama taşlardan oluşan bir yı
ğın açığa çıkarılmıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde 0.12 m. kalınlıkta kül katmanı
üçüncü evre yi belirlemiştir. Dördüncü evrede alanın tamamına kırmızı toprak serilmiş ve
üçte birlik bölümü taşlarla kaplanmıştır. Bu taş kaplı alanın kuzeydoğu köşesinde
mimarı özellik olarak etrafı tek sıra taşla çevrelenmiş ve içinde kül bulunan bir ocak kaIıntısına rastlanmıştır (Çizim: 2).
Alanın taş kaplı olmayan kesiminde tahıl depolamada kullanılan üç erzak pithosu açığa çıkarılmıştır. Bunlardan birincisi batı kesit yanında (Resim: 8), ikincisi alanın ortasında, üçüncüsü ise doğu kesit hizasında (Resim: 9) kalmıştır. Birinci pithosun içinde
karbonlaşmış tahıl taneleri ve olasılıkla pnhosun ağız kısmının kapatılmasında kullanı
lan tahta kapak parçaları ele geçirilmiştir. Ikinci pithosun içi önceden boşaltılmıştır. Bol
2
3
4
5

C. W. Blegen v.d., Troy 12. Generalin/roduction the First and Second Seıttements, Princeton 1950, Lev. 226, 33.693,
Lev. 231, 35.647.
M. Korfmann, "Beşik-Tepe, Vorbericht über die Ergebnisse der Grabung von 1982", Archtiologischer Anzeiger 2,
1984, Şek. 3, s. 16.314.
W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, Lev. Vııı 165.
L. Bemabc - Brea, Poliochni I, Roma 1964, Lev. CXL g.
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tahıl taneleri içeren üçüncü
masında kullanılmış olmalıdır.

miktarda

Dördüncü evreyi izleyen

pithosun içinde ele geçirilen bir kap, tahılların alın

beşinci

evrede, herhangi bir

mimarı kalıntıya ulaşılama

mıştır.

B. F 10 AÇMASıNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
1996 yılında, yerleşmeye girişi sağlayan taş döşemeli rampanın üzerinde bulunan Myken Dönemi keramik örnekleriyle ilişkili mimarı kalıntıları belirleyebilmek amacıyla, çalışmalar 1999 yılında F 10 açmasına kaydırılmıştır. Bu alanda beş mirnarl tabaka ve iki tahrip çukuru tespit edilmiştir.
Birinci mimarı tabaka açmanın güney yarısında belirlenmiştir. Özellikle güneybatı köşede açığa çıkarılan kyklopik taşlar ve kuzeydoğu - güneybatı yönünde uzanan büyük çapta tahrip olmuş bir duvar parçası (Çizim: 3) ile Myken keramik örnekleri, zayıf
bir Myken yerleşmesinin olabileceğini düşündürmüştür.
ikinci mimarı tabaka, kyklopik taşların altında, kuzeybatı - güneydoğu istikametinde uzanan bir duvarla temsil edilmiştir (Resim: 10). Iç yüzü işlenmiş taşlarla örülmüş
bu duvarın, iç dolgusunda toplama taşlar kullanılmıştır. Yerleşmeyi güneyden çevreleyen savunma surunun bir parçası olduğu anlaşılan bu duvarın, her iki ucu kazılmayan
alanlar içinde kalmıştır. Ikinci mimarı tabakaya ait buluntular arasında sap delikli taş
balta parçası ve şematik bir idol6 bulunmuştur.
Üçüncü mimarı tabaka küçük bir duvar parçasıyla ortaya konabilmiştir. Kuzeybatı ucu kesit içinde kalan bu duvarın, güneydoğu ucu sur duvarının altında kalmıştır.
Dördüncü mimarı tabaka, batı kesit hizasında tespit edilmiştir. Büyük ölçüde tahrip olan bu duvarın güney.doğu yönündeki uzantısı, açmanın ortasına isabet eden tahrip çukuru ile kesilmiştir. Ikinci tahrip çukuru açmanın kuzey kesitinden de anlaşıldığı
üzere 1 m.yi aşan bir derinliğe ulaşmıştır. Genelde açmanın merkezinde ve kuzey kesiminde etkili olan tahrip çukurları (Çizim: 3) bu alanda inşa edilen yapıların işlevlerinin
anlaşılamamasına neden olmuştur.
Son duvar kalıntısı kazı alanının güneydoğu kesiminde açığa çıkarılmıştır (Resim:
10). Düzensiz toplama taşlarla inşa edilen bu duvarın kuzey yönündeki uzantısı taş yı
ğınının altında kalmış, güney uzantısı ise, savunma suruyla bütünleşmiştir. Bu duvarın
doğusunda, taş dolgu içinde Erken Bronz Çağı'nda karakteristik olan, kuzey Ege Denizi adalarmda/, Doğu Makedonya'da'' ve Bulgaristan Trakyası'nda? yayılım gösteren bir
kil kanca parçası ele geçirilmiştir.
F 10 açmasında, birinci mimarltabaka hariç, birbiri ile bağlantılı olmayan duvarların, gerçek mimarı karakteri, ancak kazı alanı genişletildiğinde ortaya konabilecektir.
Keramik örneklerin teknik ve formlarına dayanarak, bu mimarı kalıntıların Troia i Döneminde inşa edildikleri anlaşılmaktadır.
ARKEOBOTANiK iNCELEMELER
Yenibademli Höyük'te geçen yıl başlatılan arkeobotanik incelemeler Doç. Dr.
Emel Oybak Dönmez ve Yrd. Doç. Dr. Cahit Doğan tarafından yürütülmüştür. G 10 açmasında açığa çıkarılan pithosların içindeki tahıl taneleri incelenmiş ve ön değerlendir
melere .göre birinci pithosta buğday, baklagil tohumları ve üzüm çekirdeklerine rastlanmıştır. Uçüncü pithosun içinde bol miktarda arpa, delice ve baklagil tohumları bulunmuştur. Açmanın güneydoğu köşesinde ortaya çıkarılan dördüncü pithosun içinde ise
6
7
8
9

Bu tip yassı şematik iddiler Troia i yerleşmesinde bulunmuştur. C. W. Blegen v.d., Troy 12. Generel trıtrotiuctkm the
First and Second Settlements, Princeton 1950, Lev. 127.
L. Bernabô-Brea, Poliochni I, Roma 1964, Lev. LXXXIII g; W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge
1936, Lev. XXiii 30-51.
W. A. Heurtley, Prehistoric Macedonia, Cambridge 1939, Şek. 67 k.
V. G. Childe, "Anatolla and Thrace. Some Bronze Age Relations", Anatolian Studies VI, 1956, 45, Şek. 1.
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buğday ve baklagil tohumları ele geçirilmiştir. Birinci pithosta buğdayın, üçüncü pithosta arpanın baskın oluşu, Erken Bronz çağ yerleşmecilerinin bu iki önemli tahıl bitkisi
ürünlerini ayrı ayrı depoladıklarını göstermiştir.

ARKEOZOOLOJiK iNCELEMELER
Yenibademli Höyük'ün faunasına açıklık getirmek amacıyla, arkeozoolojik incelemelere 1999 yılında başlanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Zafer Ayaş tarafından omurgalı hayvan
kemikleri ve omurgasız hayvan kabukları sınıflandırılmış ve tanımıanmıştır. Teşhis edilen omurgalı hayvanların etçiller, kemirgenler ve işkembeliler gruplarına ait hayvanlar
olduğu anlaşılmıştır. Kemik incelemeleri sonucunda domuz, koyun, keçi, kurt veya köpek, kedigiller ve sıçangiller gibi türler belirlenmiştir.
Omurgasız hayvanlara ait kabuklardan elde edilen bulgulara göre, yumuşakça
şubesinin, midyeler ve karındanbacaklılar olmak üzere iki sınıfı tespit edilmiştir. Bu sı
nıflara ait belli başlı türler deniz salyangozu, istiridye, venus kabuklusu, deniz kabuklusu ve kara salyangozudur.
PALEOCOGRAFYA ARAŞTIRMALARI
1999 kazı döneminde Doç. Dr. Ertuğ Öner ve çalışma arkadaşları höyük çevresinde paleocoğrafya araştırmalarına devam etmişlerdir. Büyükdere vadi tabanında toplam 6 adet alüvyon sondajı yaprlrmştır, Sondaj derinlikleri 3 m. ile 34 m. arasında değişmiştir. Höyüğün güneyinde yapılan sondajda, 3 m.de ana kayaya ulaşılmıştır. Diğer
derin sondajlarda denizel sedimanlar içinde kalınmış ya da ana kayaya ulaşılmıştır. Büyükdere Vadisi'nin güneyinde Holosen transgresyonunun ulaştığı en fazla ilerleme noktası belirlenmeye çalışılmıştır. Buna bağlı olarak höyükten daha güneyde ve vadi tabanının orta kesimi ile batı yamaçlara doğru denizel ortamın daha yaygın olduğu ortaya
çıkmıştır. Yeni havaalanının başlangıç bölümüne doğru olan alanda, yüzeyden 10-11 m.
derinlikte seramik parçalarının bulunması ve sedimantasyon miktarının fazlalığı çevrede başka eski yerleşmelerin var olabileceğini göstermiştir.
SONUÇ
1999 yılında Yenibademli Höyük'te elde edilen önemli sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
1- Höyüğün orta kesiminde (G 10 açması) açığa çıkarılan mimari kalıntılar Troia
i Dönemi ile çağdaştır. Bu kalıntıların planları bütün olarak elde edilmemiş olmasına karşın, bunların yer aldığı alanın depo amacına yönelik olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
2- Höyüğün doğu kesiminde olduğu gibi, orta kesiminde de yerleşme Erken
Bronz Çağında sona ermiş ve daha sonraki çağlarda iskarı edilmemiştir.
3- Yerleşmenin güney kesiminde (F 10 açması) tespit edilen zayıf blr Myken yerleşmesi ve Erken Bronz Çağı rnimarl kalıntıları, bu alanın bir taraftan M.O. ii. binyılın 2.
yarısında, diğer taraftan da M.O. LLL. binyılda iskana sahne olduğunu ortaya koymuştur.
4- Arkeobotanik incelemeler Yenibademli Höyük sakinlerinin beslenmesinde
buğday (Triticum monococcum ve Triticum dicoecum) ve arpanın (Hordeum) büyük rol
oynadığını ortaya koymuştur.
5- Tahıl ürünlerinin yanı sıra, omurgalı ve omurgasız hayvanların da Yenibademli Höyük'te besin kaynağı olarak önemli bir yer tuttuğu anlaşılmıştır.
6- Yerleşmeye girişi sağlayan rampa alanının 50 m. kadar güneyinde yapılan
sondajda 3 m.de ana kayaya ulaşılmış olması, denizin, höyüğün güney tarafında fazla
içeriye sokulmadığını ortaya koymuştur.
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Harita 1: Kuzey Ege Denizi
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1999 LiMAN TEPE KAZıLARı
Hayat ERKANAL *

Bilindiği gibi Liman Tepe, Karantina Adası'nın tam karşısında bulunan bir yarıma
da üzerinde bulunmaktadır. Urla'ya bağlı olan bu merkez, Erken Tunç Çağmda güçlü
surlarla çevrili bir iç kaleye ve güneye doğru uzayan bir aşağı şehre sahiptirt. Iç kalenin
bir kısmı ve prehistorik liman tesisleri Ege Denizi'nin yükselen suları altında kalmıştır
(Çizim: 1).
Liman Tepe'nin üzerinde bulunduğu yarımada, izmir-Çeşmealtı yolu tarafından
ikiye bölünmüş, dolayısıyla kazı alanları da kuzey ve güneyolmak üzere ikiye ayrılmıştır
(Çizim: 1). 1999 yılında daha önceden planlandığı gibi sadece güney kazı alanında
çalrşılrruştrre.

Kazı alanının çalışılmayan güneydeki bölgesinde 1998 yılında Erken
Protogeometrik Devre ait bir oval ev tespit edilmiş, fakat bu evin ancak bir tarafı kısmen
kazılabilmiştir. 1,91 m. seviyesinde bulunan bu evin açığa çıkan kısmı 4,48 m. uzunluğundadır. 0,37 m. yükseklikte korunan yan duvarının kalınlığı 0,75-0,78 m. arasında değişmektedir. Açığa çıkarılan duvarının iç kısmına dik olarak levha yassı taşlar yerleştiril
miştir. Bu dik taşların arkasında bulunan orta büyüklükteki toplama taşlar daha çok dolgu malzemesi niteliğindedir. Yapının tabanı aralıklı olarak 0,57x0,40xO,09 m. boyutların
daki kerpiçlerle döşenmiştir. Zemin içine gömülerek inşa edilen bu yapıda ele geçirilen
seramik örnekler kısmen Erken Protogeometrik Devre, kısmen de Submiken Dönemine
aittir".
Batı Anadolu'daki Karanlık Dönem açısından büyük önem taşıyan bu oval yapı
Liman Tepe'nin tepe kısmında değil, Liman Tepe mevkiinde bulunmaktadır. Liman Tepe
mevkiindeki Klasik Devir ve Protogeometrik Devir tabakalarının kazı. yetkisi Güven
Bakır başkanlığındaki Klazomenai Klasik Arkeoloji kazı kuruluna aittir. Istekleri doğrul
tusunda oval evin ve bağlı bulunduğu tabakanın bundan sonraki kazı çalışmaları bu
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259

kazı kuruluna
çıkarılmıştır.

bırakılmış, dolayısıyla

bu bölgedeki

çalışma

1999

programından

Öngörülen çalışmalardan biri yapılmayınca, tüm iş potansiyeli güney kazı alanı
bir program

nın doğu bölgesine kaydırılmış ve 17 x 5 m.lik bir açmada oldukça ayrıntılı
uygulanmıştır. Bu pogramın sonuçları 5 grup halinde değerlendirilebilir.

1.
2.
3.
4.
5.

En geç mimarı kalıntılar.
Geometrik devir küp mezarı.
Orta Tunç çağı 3. mimari tabakası kalıntıları.
Orta Tunç çağı 4. mimari tabakası kalıntıları.
Erken Tunç çağı ii savunma sistemi.

En Geç Mimarı Ketıntüs:
Kuzey-güney istikametinde uzanan 17 x 5 m. boyutlarındaki güney kazı alanının
doğusundaki yeni açmanın kuzey ucunda 2,80 m. seviyesinde bir duvar kalıntısına rastlanmıştır. Doğu-batı istikametinde uzanan bu duvar batıda dağınık olup doğuda kazıl
mayan alan içine uzanmaktadır. Uzunluğu 4,20 m., korunan yüksekliği ise 0,93 m.dir.
Duvarın güney yüzü düz, buna karşın kuzey yüzü içbükey bir görünüme sahiptir. Bu
nedenle duvar her iki uçta daha geniş, ortada ise daha dardır. En geniş yeri 0,72 m.,
en dar yeri ise 0,44 m.dir. Orta ve küçük boy taşlarla düzensiz bir şekilde inşa edilmiş,
taşlar gelişigüzel yan yana dizilmiştir. Duvar örgüsü kuzey tarafında daha düzgündür.
Bu duvarla bağlanuh bir tabaka tespit edilememiştir. Çevresinde daha çok Klasik Devre
ait seramik örnekler görülmüş, bunun yanında modern eşyalar da tespit edilmiştir. Bu
nedenle belli bir döneme tarihlendirilmesi olanaksızdır. Çok yakın bir zamana ait bir
bahçe duvarı olması da imkan dahilindedir.
Geometrik Devir Küp Mezan
Açmanın güney kesiminde, Orta Tunç Çağı 4. mimari tabaka duvar kalıntıları
üzerinde 2,16 m. seviyesinde kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan bir küp
mezar açığa çıkarılmıştır (Resim: 1). Küpün güneydoğuya bakan ağzı iki düzgün taş
parça-sıyla kapatılrruştrr, Yüksekliği 1,14 m., en geniş yeri ise 0,74 m.dir. "Yumurta"
gövdeli küpün dibi silindirik bir çıkıntı şeklinde olup kütlevi bir yapıya sahiptir. Oldukça
uzun bjr boyun yukarı doğru genişlemektedir. Dışa çekik ağız kenarı düz olarak kesilmiştir. Ustteki bazı parçaları eksik olan bu küp mezar içindeki kemik kalıntıları çok
bozulmuş ve sadece bazı kafatası parçaları ve bacak kemiği parçaları tespit edilebilmiştir. Iskelet küpün istikametine uygun olarak kuzeybatı-güneydoğu istikametinde
uzanmaktadır. Baş güneydoğudadır. 1 yaşında bir çocuğa ait olması muhtemelolan bu
iskeletin yatış şekli mevcut kemik kalıntılarından anlaşılamamıştır. Mezar eşyası olarak
baş çevre-sinde 4 adet kap bulunmaktadır (Resim: 1). Bu kaplardan bir tanesi
oinochoe, bir tanesi silindir gövdeli ve tek kulplu gri bir fincan, bir tanesi tek kulplu bir
testi ve diğer bir tanesi de gene tek kulplu maşrapadır. Oinochoenin gövdesi üzerinde
iç içe yarım daire ve yatay bantlardan oluşan bir bezeme mevcuttur. Klazomenai kazısı
başkanı Güven Bakır, kaplara göre bu mezarı Geometrik Devir başlarına tarihlemektedir. Ayrıca aynı mezarın Protogeometrik Devrin sonuna da tarihlendirilmesi olasıdır.
Orta Tunç çağı 3. Mimarı Tabaka Kalmtllan
Orta Tunç Çağı 3. mimari tabakası tüm alana yayılmış vaziyette tespit edilmiştir.
Bu tabaka açmanın kuzeyinde 2,80 seviyelerinde, güneyinde ise 2,30 seviyelerinde
açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Aradaki 0,50 m.lik seviye farkı, höyük üzerindeki meyli
ortaya koymaktadır. Açmanın kuzeyinde bu mimari tabaka çakıl taşlarından oluşan döşeme kalıntılarıyla temsil edilirken, güneyde duvar kalıntılarına sahiptir. Liman Tepe'nin
kuzey kazı alanlarında da bu tabakada aynı tarz döşeme kalıntıları saptanmıştır.
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Açmanın güneyinde bu tabakaya ait bir duvar kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Bu duvarın kuzeybatı ucu açıkta olup güneydoğu ucu kazılmayan
alan içindedir. Doğu kesiminde belli bir alanda tahrip olan bu duvar 7 m. uzunluğunda
ve 0,66 m. genişliğindedir. Korunan yüksekliği ise 0,30 m. kadardır. Çok muntazam bir
yapıya sahip olan bu duvarın inşaatında levha halindeki kireç taşları kullanılmıştır.
Duvarın dış yüzünde, güneybatısında iri taşlar kullanılmış, iç yüzünde ise sabit kalınlığı
muhafaza etmek amacıyla gerektiğinde daha küçük taşları kullanılmıştır. Bu duvarın
kuzeydoğu kenarına, yani iç kenarına daha ince bir duvar dik olarak dayanmakta, belki
de bağlanmaktadır. Tam birleştikleri yer tahrip olduğundan bağlantının şekli belirgin değildir. Kuzeydoğusu kazılmayan alan içinde devam eden bu ikinci duvarın tespit edilebilen uzunluğu 2 m., genişliği 0,50 m., korunan yüksekliği ise 0,20 m.dir. Iki duvarın
oluşturduğu köşelerde, levha halindeki döşeme taşları kısmen korunmuştur. Döşemede
ayrıca iri çakıl taşları da kullanılmıştır. Iki duvarın oluşturduğu köşelerden kuzeybatıdakinde taban üzerinde in situ bazı seramik parça grupları açığa çıkarılmıştır. Bu
parçalardan bir gaga ağızlı testi ve bir yuvarlak ağızlı çömlek tümlenebilmektedir. Gerek
mekan içi buluntular, gerekse mevcut mimari kalıntılar dikkate alındığında, burada
kuzeydoğusu tahrip olmuş bir yapının mevcudiyeti söz konusudur. Uzun duvar yapının
güneybatı dış duvarıdır. Diğer ince duvar, yapının iç kısmını iki mekana ayıran bir ara
duvarıdır. Yapının tabanı iri çakıl taşlarıyla ve levha halindeki kireç taşlarıyla döşen
miştir. Azeilikle duvar yapımındaki gelişmiş teknik, bu binanın kuzey kazı alanlarındaki
paralellerine nazaran daha itinalı bir şekilde inşa edildiğini göstermektedir.
Açmanın kuzeyinde Orta Tunç Çağı 3. mimari tabakası seviyesinden daha derinlere inildiğinde bir çöp çukuru ile karşılaşılmıştır. Oval bir yapıya sahip bu çöp çukurunun kenarları değişik karakterde taşlarla tek sıra halinde çevrilmiştir. Içten uzunluğu
1,50 m., genişliği 1,20 m. ve korunan derinliği 0,45 m.dir. Düzgün bir tabana sahip olan
bu çukurun çevre duvarı yer yer bozulmuş, bu nedenle içine Orta Tunç çağı seramik
örnekleri kaymıştır. Çukur içinde ele geçirilen boyalı Miken seramiği parçaları tarihlendirme açısından daha belirleyici bir konumda ele geçirilmiştir. Bu nedenle çöp çukurunun Geç Tunç Çağına ait olması daha güçlü bir olasılıktır.

Orta Tunç çağı 4. Mimarı Tabaka Kaltnttlan
1997 yılı kazı çalışmaları sırasında bu mimari tabakaya ait bir teras duvarı açığa
çıkarılmıştır (Resim: 2). Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan bu duvarın güneybatı yüzü belli bir teknik anlayış içinde çok muntazam bir şekilde inşa edilmiştir. 3 sıra
halindeki iri toplama taşların arasına yassı kireç taşları tek sıra halinde yatayolarak
yerleştirilmiştir. Bu teras duvarının diğer yüzü, kuzeydoğu yüzü bir taş yığını şeklinde
Erken Tunç Çağı ii içkale savunma sistemine dayandırılmıştır. Bu dayanma sonucunda
savunma sistemi büyük ölçüde tahrip olmuştur. Bu teras duvarı önünde, yani duvarın
güneybatısında bulunan hücre şeklindeki mimari düzenlemeler, çok dar mekanlar.
burada bulunması gereken yapının zemin altındaki depo odaları olmalıdır. Bir insanın
zor geçebileceği tek bir kapı aralığı dışında küçük mekanlar arasında başka bir bağlantı
yoktur. Bu durum depo bölümlerine daha çok yukardan girildiğini göstermektedir. Bu
küçük mekanları dikdörtgen görünümde çevreleyen kalın ve güçlü ana duvarlar ağır bir
yük taşımış olmalıdır. Bu yük de büyük olasılıkla zemin üzerindeki ana binadır.
Bu depo mekanları içinde ele geçirilen seramik örnekler Orta Tunç Çağının en
erken safhasına aittir. Bir kısmı tümlenebilen bu seramik örnekler, iç kale içinde Orta
Tunç Çağı 4. mimari tabakasında karşımıza çıkmaktadır.
Burada takriben O m. seviyesine kadar inen Orta Tunç Çağı 4. mimari tabaka
yapı kalıntıları, Erken Tunç Çağı ii aşağı şehir mimari özelliklerini tamamen tahrip etmiştir. Gerek büyük teras duvarı, gerekse duvar önündeki mimari özellikler doğuya
doğru kazılmayan alan içinde devam etmektedir'.
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1999 yılında, 1997 yılında açığa çıkarılan Orta Tunç çağı 4. mimarı tabaka
yapılarının doğudaki kazılmayan alan içindeki devamı kısmen de olsa açığa çıkarılmıştır.
1999 yılı doğu genişleme açmasının güneyinde 4. mimarı tabaka teras duvarının devam
ettiği ve güneydoğuya doğru diğer kazılmayan alanlar içinde de devam edeceği anlaşı
lmıştır. Bu seneki yeni kazı alanında da teras duvarı aynı istikamette, yani kuzeybatı
güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Duvarın açığa çıkan uzunluğu 5,60 m.dir.
Böylece bu teras duvarı 1997 yılında açığa çıkan kısmıyla beraber 13 m.lik bir uzunluğa sahip olmaktadır (Resim: 2). Anlaşılan, teras duvarının üst kısımları, yani Erken Tunç
çağı ii savunma sisteminin üzerinde kalan kısımları, alt kısmı gibi tek yüzlüduvar
olmayıp çift yüze sahiptir. Arka yüz, yani kuzeydoğuya bakan yüz bir yerde de olsa saptanabilmiştir. Buna göre teras duvarının orijinal kalınlığı 1,30 m. olmaktadır. Bu duvarın
inşaatında levha halindeki kireç taşları kullanılmıştır. Daha büyük olan taşlar iki kenara
muntazam bir şekilde diziimiş, arada kalan boşluklar ise daha küçük taşlarla doldurulmuştur. Zaman içinde bozulan kısımlarının takviye duvarlarıyla desteklendiği anlaşıl
maktadır. Böyle bir takviye duvarı ana duvarın kuzeybatısında, kuzeydoğu tarafında
tespit edilmiştir. 1997 yılı kazı çalışmaları sırasında da tespit edilen bu takviye duvarı,
iki yüzlü bir duvar iken> güneydoğuya doğru uzamakta ve ana teras duvarına yasIanmaktadır. Takviye duvarının 1997 yılında tespit edilen kısmının genişliği 1 m.dir. 1999
yılında tespit edilen uzunluğu 3,80 olup 1997 yılında açığa çıkan kısmı da ilave edilirse
toplam uzunluğu 5,40 m.ye ulaşmaktadır. Tali duvar da ana teras duvarı tekniği ve
malzemesiyle inşa edilmiştir.
Ana teras duvarının güneybatısında ocak tabanı veya fırın tabanıyla bağlantııı
olabilecek bazı yanık sıva kalıntıları tespit edilmiştir. Mevcut parçalar yuvarlak bir şekli
yansıtmaktadır. Bu yanık sıva kalıntıları arasında bazı seramik örnekler elde edilmiştir.
Fakat mevcut seramik örnekler belli bir devre ait değildir. Bu kesimde Klasik Devre ait
oldukça kalın bir taş dolgu tabakası bulunmaktadır. Büyük olasılıkla ocak tabanı veya
fırın kalıntıları bu dolgu tabakası tarafından tahrip edilmiş ve bu nedenle seramik
malzeme karışmıştır. Alanın darlığı nedeniyle bu kesimde derinleşme çalışmaları
yapılmamış, dolayısıyla da teras duvarının alt kesimleri hakkında bilgi edinilememiştir.
1997 yılı çalışmaları dikkate alınırsa, teras duvarının bu kesimde 2,15 m. gibi bir
yüksekliğe sahip olması gerekir.
Teras duvarının kuzeydoğu tarafında, 3. mimarı tabaka duvarlarının önündeki dar
alanda da biraz derinleşilmiş ve teras duvarının üst kısmından takriben 0,30 m. kadar
bir derinlikte bazı yassı kireç taşları açığa çıkarılmıştır. Bu taşlar daha çok döşeme taşı
görünümünde olup 3. mimarı tabakası duvarları altına girmektedir. Bu alanda ele geçirilen seramik örnekler Orta Tunç çağının 4. mimarı tabakasına aittir. Burada büyük
olasılıkla 3. mimarı tabakanın altında, 4. mimarı tabakaya ait bir yapı bulunmaktadır. Iki
yüzlü teras duvarının bu yapıya ait bir dış duvar olma olasılığı da düşünülebilir.
Orta Tunç çağı 4. mimarı tabakasına ait başka bir mimarı özellik de açmanın
kuzeyinde, kısmen Erken Tunç çağı II savunma sisteminin içinde tespit edilmiştir. Bu
mimarı özellik zemin içine gömülü bir yuvarlak tahıl ambarıdır (Resim: 3). Ambarın iç
çapı 1,45 m., korunan derinliği ise 1 m.dir. Ambar yapılırken ilk önce toprak kazılmış,
daha sonra tek veya çift sıra yassı kireç taşları kullanılarak yuvarlak ambarın iç çemberi
örülmüştür, Taş çemberin kalınlığı 0,40 - 0,15 m. arasında değişmektedir. Çemberin en
alt sırasını oluşturan taşlar dik, diğer sıralardaki taşlar ise yatayolarak kullanılmıştır. Bu
özellikleri taşıyan başka bir tahıl am barı 1993 yılında kuzey kazı alanında açığa
çıkarılmıştır. Daha büyük boyutlara sahip olan bu ambar Orta Tunç çağının 4. mimarı
tabakasına aittir 6 . 1999 yılında açığa çıkan ambar içinde herhangi bir seramik örnek
tespit edilememiştir. Fakat gerek buluntu konumu, gerekse 1993 örneği dikkate alındı
ğında bu ambarın da aynı döneme, yani Orta Tunç çağı 4. mimarı tabakasına ait olması
gerekir.
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Erken Tunç çağı /i Savunma Sistemi
ilk olarak 1992 yılında açığa çıkarılan? Erken Tunç çağı II iç kale savunma sistemine ait bir bastiyon ve bir sur duvarı, 1999 yılına kadar Liman Tepe kazı kurulu tarafından her yıl farklı yönleriyle araştırılmış ve yeni sonuçlar elde edilrnişftr". Savunma sistemine ait bastiyon kerpiç iç dolguya sahip olup güneye, yani anakaraya doğru at naiı
şeklinde uzanmaktadır. Plaka şeklindeki kireç taşlarıyla muntazam bir şekilde örülen
dış yüzü, aşağıya doğru rampa şeklinde eğimlidir. Sur duvarı batıdan bastiyonla biri eş
mekte, daha doğrusu bastiyona dayanmaktadır (Çizim: 2; Resim: 4).
En az 5 m. yükseklikte korunan bastiyonun batı kesimi çok iyi korunmuş, buna
karşın doğu kesimi, Klasik Devre ait bir kuyu ve bir sarnıç tarafından tahrip edilmiştir.
Tahrip olan kesimde 1997 yılında yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda bastiyonun
iç yapısı hakkında yeni bilgiler edinilmiştir. Bastiyonun iç kısmında, kenarlarda trapez
veya yarım daire şeklinde hücre mekanlar bulunmaktadır. Bu mekanların 3 duvarı, 2
yan ve 1 arka duvarı tek sıra halinde plaka taşlarla örülmüştür. Hücrelerin içleri daha
sonra taş ve toprakla doldurulmuş, dışa doğru açık olan kenarları ise rampa şeklinde
dıştan ayrıca örülerek kapatılmıştır. Böylece bastiyonun çevresinde içleri doldurulmuş
bir hücre mekanlar zinciri oluşmuştur. Bu teknik sayesinde içteki kerpiç dolgunun dışa
baskısı frenlenmiş olmaktadır.

1998 yılı çalışmaları sonucunda 12 m. uzunluğundaki bastiyonun 13,94 m.
genişliğindeki kısmı açığa çıkarılmış, fakat kazılmayan alan içinde kaldığından doğu
kenar i hakkında bilgi edinilememiştir.
1999 yılı çalışmalarının esas amacı bastiyonun doğu kenarını açığa çıkarmaktır.
Bu nedenle güney kazı alanının doğusunda 17 x 5 m. boyutlarında yeni bir kazı alanı
oluşturulmuştur. Orta Tunç çağı 3. ve 4. mimari tabakalarına ait yoğun mimari özellikler yerinde bırakılarak, bu yeni açmanın kuzey kesiminde 9,90 x 5 m.lik bir alanda
derinleşiimiş ve Erken Tunç Çağı ii savunma sistemine ulaşılmıştır.
Bastiyonun doğu kenarı, diğer kenarların aksine düz bir doğru şeklinde kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzamaktadır (Çizim: 2; Resim: 4). Doğu kenarının bu yeni
kazı alanında tespit edilen uzunluğu 8,80 m.dir. Bu kenarın güneybatı ucu kısmen de
olsa kazılmayan alan içine girmektedir. Doğu kenarı bu alanda muhakkak bir eğim
yapacak ve daha önceki yıllarda kazılan güney kenarla birleşecektir. Doğu kenarının
kuzeydoğu ucu ise Izmir-Çeşmealtı yolunun altında devam etmektedir. Doğu kenarı da
diğer kenarlar gibi rampa şeklinde aşağıya doğru genişlemektedir. Buradaki rampa
2,10 m. genişliğindeki bir alanda 2,70 m.lik bir yüksekliğe sahiptir. Bu özelliğiyle diğere
kenarlara nazaran daha dik bir meyile sahiptir. Manto oluşumunda gene plaka halindeki kireç taşları kullanılmıştır. Manto taşları daha derin seviyelere inmektedir. Taban
suyu nedeniyle daha alt seviyelerdeki taş sıraları açığa çıkarılamamıştır.
Şimdiye kadar bastiyon olarak tanımladığımız bu görkemli anıtın doğu kenarında,
batı kenarında olduğu gibi bir sur duvarı mevcut değildir. Bu durum doğu kenarına yeni
bir özellik kazandırmaktadır. Bu kenarın düz oluşu ve herhangi bir sur duvarıyla bağ
lantılı olmayışı bir giriş kapısına işaret etmektedir. Bu kapı ancak iç kalenin ana kapısı
olabilir. Şimdiye kadar bastiyon olarak değerlendirdiğimiz bu mimari özelliği bundan
sonra kapı kulesi şeklinde tanımlamamız gerekecektir.
Kapı kulesinin doğu kenarının güney kesiminde, manto taşlarının noksan ve dağınık olduğu yerde farklı bir duvar açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2; Resim: 4,5). Bu duvarın
uzunluğu 3,30 m., genişliği 0,90 cm. ve yüksekliği de 1,50 m.dir. Muntazam bir şekilde
örülen bu dik duvarda gene levha halindeki kireç taşları kullanılmıştır. Daha iri olan
taşlar kenarlara yerleştirilmiş, arada kalan boşluk ise daha küçük taşlarla doldurulmuştur. Bu duvar sağlam manto taşları üzerine oturtulmuştur. Bu duvardan daha aşa
ğıdaki seviyelerde mantolu eğim muntazam bir şekilde devam etmektedir. Duvarın alt
7
8

H. Erkanal, H. Hüryılmaz, "1992 Liman Tepe Kazıları", Xv. KST i, 1994,367-369. Res.5-8.
H. Erkanal, "Early Sronze Age Fortilication Systems in ızmir Region", Meletemata. Studies in Aegean Archaeology
Presented to Malcolm H. Wiener. Aegaeum 20, 1999,238-239, Lev. l.lll.
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kısmında
taşlarının

manto taşlarının sağlam ve düzgün olması, duvar arkasında ise manto
noksan ve dağınık olması, bu duvarı bir çeşit takviye duvarı şeklinde görmemize neden olmaktadır. Büyük olasılıkla kulenin bu kesimi herhangi bir nedenle tahrip
olmuş ve bu tahribat böyle bir takviye duvarıyla telafi edilmiştir.
Kulenin doğu kenarına, manto taşları üzerine dik olarak yaslanan başka bir duvar 3 m. uzunluğunda, 1,60 m. genişliğinde ve 1,30 m. yüksekliğindedir (Çizim: 2;
Resim: 4-5). Muhtelif taşlarla gelişigüzel inşa edilen bu duvarın güneybatı kenarında
duvar görüntüsü mevcuttur. Kuzeydoğu kenarı daha çok yığma taş görüntüsündedir.
Duvarın kuzeybatı ucu kulenin eğimli taş mantosuna yaslanmakta, güneydoğu ucu ise
kazılmayan alan içine girmektedir. Bu duvarın alt kısmında kulenin taş mantosu
muntazam bir şekilde devam etmektedir. Genel durumu dikkate alınırsa, bu duvarın
kısa bir zamanda acilen yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu duvarla Erken Tunç Çağı Il'nin
belli bir döneminde iç kale kapısı kapatılmış veya daraltılmış olabilir. 2000 yılında
yapılacak çalışmalar sayesinde bu konuya açıklık getirilebilecektir.
1999 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sonunda iç kale girişinin batı kulesinin
boyutları belli olmuştur. 12 m. uzunluğundaki kulenin genişliği tabanda 18,80 m.dir.
Kulenin taban suyu içinde kalan kısımları da dikkate alınırsa, bu genişlik 20 m.den fazla
olabilecektir. Mevcut özellikler ve bu boyutlar dikkate alınırsa, bu kule bölgede şimdiye
kadar bilinen en büyük ve en görkemli örneği oluşturmaktadır. Savunma sisteminden
bağımsız olarak inşa edilen bu kule büyük bir girişe işaret etmektedir. Savunma sisteminde bu kuleye benzer bastiyonların olup olmadığı, bundan sonraki yıllarda gerçekleştirilecek kazı çalışmaları sonucunda anlaşılacaktır. Güneydoğuya doğru uzanan Orta
Tunç Çağı 4. mimarı tabakası teras duvarı bu kapı kulesini içine almakta, yani teraslamaktadır. Kulenin doğu kenarının istikameti ve teras duvarının gelişimi dikkate alınırsa,
aynı teras duvarının kapının doğu kulesini de içine alması gerekmektedir. Bu durumda
Erken Tunç Çağı ii savunma sistemi güneydoğuya doğru uzayacak ve daha sonra kuzeye, yani denize doğru dönüş yapacaktır. Durum böyle olunca, iç kalenin kapladığı
alanın şimdiye kadar tasarladığımızdan çok daha büyük olması gerekmektedir. 2000
yılı kazı çalışmalarında girişin diğer kulesi, yani doğu kulesi araştırılacaktır.
Sonuç
1. 1999

yılı çalışmalarının en önemli sonucu iç kalenin ana girişinin ortaya
çıkarılmasıdır. Şimdiye kadar bastiyon olarak tanımlanan bu girişin batı kulesi bağımsız
bir yapı olarak tümüyle açığa çıkarılmış ve değerlendirilmiştir. Bu kule sayesinde Liman
Tepe Erken Tunç Çağı ii döneminin iç kalesinin kapladığı alan daha açık bir şekilde
belirmiştir. 2000 yılında taban suyu kısmen de olsa çekilecek ve kulenin alt yapısı
ortaya çıkarılacaktır. Bu alt yapıya göre tahrip gören kısımlar restore edilecektir. Ayrıca
gene 2000 yılında ana girişin diğer kulesi, yani doğu kulesi araştırılacaktır.

2. Orta Tunç Çağı 4. mimarı tabakasına ait teras duvarının Erken Tunç Çağı ii
savunma sistemini kapattığı veya bu sistemi terasladığı kesin olarak anlaşılmıştır. Bu
teras duvarının belirlenen istikameti, aynı zamanda Erken Tunç Çağı ii savunma sisteminin istikametidir. Erken Tunç Çağı ii iç kale girişinin doğu kulesi bu bağlantı içinde
tespit edilebilecektir.
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LiMAN TEPE
Çizim 1: Liman Tepe topografik
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1999 PANAZTEPE

KAZı

SONUÇLARI
Armağan

ERKANAL *

1999 yılı Panaztepe kazıları Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün maddi ve
manevi desteği ile sürdürülmüştür. Bu vesile ile ilgili tüm yetkililere, başta Sayın Genel
Müdür Dr. Alpay Pasinli ve yardımcısı Kenan Yurttagülolmak üzere Kazılar Şubesi'nin
tüm elemanlarına en içten teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum.
Kazı ekibi Prof. Dr. Hayat Erkanal, Yrd. Doç. Dr. Nazlı Çınardalı, Yrd. Doç. Dr.
Bora Uysal, Oğr. Gör. Dr. Derya Yalçıklı, Araş. Gör,. Gökhan Mustafaoğlu, Araş. Gör.
Vasıf Şahoğlu, .. Arş. Gör. Rıza Tuncel, Arkeolog Ozlem Oyman, Meryem Kocabay,
Gülay Şahin, Ozlem Tütüncüler, Zeynep Yılmaz; arkeoloji öğrencilerinden Gürbüz
Beydiz. Onur Kara, Levent Keskin, Sıla Mangaloğlu, IIkay Şen, Haluk Yıldız ve Ege
Universitesi Restorasyon ve Konservasyon Bergama Yüksek Okulu'ndan stajyer
öğrenci Funda Varol 'dan oluşmuştur.
Ayrıca Chicago Field Müzesi'nden Arkeozoolog Dr. David Reese hayvan kemikleri üzerinde incelemelerde bulunmuştur.
Marmaris Müzesi'nden Arkeolog Esengül Yıldız ile Efes Müzesi'nden Arkeolog
Bahar Alpural kazı ve depo çalışmalarına Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak katılmıştır.
Kazının yürütülmesinde emeği geçen tüm ekip üyelerine özverili çalışmalarından ötürü
en içten duygularla teşekkürlerimizi sunmayı bir görev bilirim.
1999 yılı kazı mevsiminde i. mezarlık alanında sürdürülen kazı çalışmaları, 1998
yılında yapım çalışmaları tamamlanarak düzenlemeye hazır hale getirilen kazı deposunda yürütülmüştür. Deponun oluşturulmasında INSTAP (Institute for Aegean
Prehistory)'den maddi destek alınmıştır. Bu vesile ile ilgililere şükran duygularımızı iletmeyi borç biliriz.
KAZı ÇALIŞMALARI
Bilindiği

üzere 1985-1999 yılları arasında Panaztepe'de akropolün bulunduğu
tepenin güneyinde büyük bir mezarlık alanı tespit edilmiş ve burada kazı çalışmaları yoğun bir tempo içinde sürdürülmüştür (Resim: 1). Bu mezarlık Orta Tunç Çağı yerleşiminin ve gene bu çağa ait atölyeler bölgesinin üzerinde bulurırnaktaı olup genel
olarak Geç Tunç Çağına aittir. Aynı alan Roma ve Osmanlı dönemlerinde de gene
mezarlık olarak kullanılmıştır. Gerek Roma ve Osmanlı mezarları, gerekse kaçak kazılar
sonucunda, Geç Tunç Çağı mezarlığı ve Orta Tunç Çağı yerleşim alanı büyük ölçüde
tahrip olmuştur.

ProLOr.Armağan ERKANAL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06542 Beytepe-Ankara!
TÜRKivE
A. Erkanal, H. Erkanal. "A New Archaeological Excavation in Westem Anatolia: Panaztepe", Turkish Review Quarter!y
Digesl! /3,1996,68 -76; A. Erkanal, H. Erkanal, "Batı Anadolu'da Veni Bir Arkeolojik Kazı; Panaztepe", Remzi Oğuz
Ank Armağam, Ankara 1987,115-124; A. Erkanal, "1985 Panaztepe Kazısı Sonuçları", Viii. KST /,1987,254-255
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Binlerce yıllık tahribata ve karışıklıklara rağmen, bu mezarlık alanının stratigrafik
yapısına açıklık getirecek bazı ipuçları ele geçmiştir. Bu ipuçları na göre mezarlık alanında M.O.2. binin 2. yarısına tarihlendirilen en az 2 farklı evre söz konusudur. Bu
konuda qerekf görülen toprak analizleri ve toprakla ilgili yaşlandırma çalışmaları Adana
Çukurova Universitesi'nde Prof. Dr. Selim Kapur tarafından yürütülmektedir. Bu amaç
için toprak örnekleri alınmış ve ilk değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır.
Mezarlık alanının iki tepe arasında bulunması nedeniyle, mezarlardan bir kısmı
toprak erozyonunun yoğun olduğu aşınmış yamaçlarda, diğer kısmı ise en düşük seviyede gene erozyon nedeniyle oluşan toprak yığınları üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle stratigrafik değerlendirme ancak en düşük seviyedeki alanlarda yapılabilmektedir.
1985-1991 yıllarında tespit edilen taş döşeme ile bağlantılı küp mezarların yayılış
alanının saptanabllrnesiv, küp mezarlar dışındaki mezar şekilleri ile bu döşemenin
ilişkilerinin ortaya konabilmesi ve kronolojik konulara açıklık getirilebilmesi için, 1999
yılında mezarlık alanında 300 metrekarelik bir kesimde çalışılmıştır. Bu çalışma sonucunda mezarlığın genel karakteri hakkında da önemli bilgiler elde edilmiştir (Plan: 1).6
küp mezarın yerleri saptanmış ve bu mezarlarda detaylı incelemeler yapılmıştır. Daha
önceki yıllarda anıtlaştırılmış küp mezarlar olarak tanımlanan bir mezar grubunun 3 taş
döşeme içinde oluşturduğu parselasyon çok belirgin bir biçimde ortaya çıkarılmış ve
bunların bazılarının belli adalarda ikili ya da üçlü düzenlemeler içinde oldukları gözlenmiştir (Resim: 2).
1999 yılında ortaya çıkarılan üçlü ada, kazı alanının kuzeydoğu köşesinden
güneybatıya doğru uzamaktadır. Yani kuzeydoğu-güneybatı istikametindedir. Dikdörtgen görünümdeki bu adanın uzunluğu 14,10 m., genişliği ise 6,80 m. dir. Ada 3 ayrı küp
mezar alanına bölünmüştür. Gerek adanın çevresi, gerekse mezar alanlarının arası tek
sıra halinde çok iri taşlarla belirlenmiştir. Kuzeydoğuda bulunan CD mezar alanının
ortası U şeklinde gene aynı büyüklükteki taşlarla sınırlandırılmıştır. U'nun tam ortasına
ise kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan 1,37 m. uzunluğunda ve 1,05 m.
genişliğindeki mezar küpü yerleştirilmiştir. Küpün ağzı güneydoğuya bakmaktadır.
Ortadaki CÇ ve güneybatıdaki CB mezar alanlarının ortasında 3 büyük taş bulunmaktadır. Bu taşların ortasında bulunması gereken mezar küpleri ele geçirilmemiştir. Bu
mezar küpleri ya tamamen tahrip edilmiş ya da hiç bir zaman yerine konmamıştır.
Yerleri hazırlanmış, fakat gömme olayı gerçekleşmemiş olabilir. Her 3 mezar alanı küp
mezar bölgesi dışında küçük boy taşlarla döşeli bir tabana sahiptir. Tüm bu veriler burada organize bir mezarlık planlaması ile karşı karşıya olduğumuzu gösterir.
Bu üçlü mezar adası içinde ele geçirilen tek küp mezarda, CD mezarında, mezar
eşyalarının hem küp içine, hem de küp dışına bırakıldığı anlaşılmıştır. Bu gelenek daha
önceki yıllarda yapılan çalışmalarda da tespit edilmlştir-. Mezar dışında gri-bej renginde
1 çift kulplu çömlek bulunmuştur. Küp içinde ise 1 çanak, 1 bronz delici, 4 ağırşak, 22
adet çeşitli malzemelerden yapılmış boncuk tanesi ve 1 mühür bulunmuştur. Bu mezar
eşyaları arasında kesik plramlt biçimli ve 3 taraflı kullanıldığı anlaşılan mühür büyük
önem taşır (Resim: 3-6). Iki yüzeyde oyularak yapılan bezemelerin yanında, bir yüzeyde çizilerek yapılan sarmal karakterli dekoratif örge, bu mührün iki amaçlı kullanıl
masına işaret etmektedir. Motiflerin negatif işlendiği iki yüzle kil ve bunun gibi malzemeler üzerine baskı yapılırken, 3. yüz ile boya kullanılarak deri, parşömen, papirus, ağaç
gibi malzemelere baskı yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu tür bir mühür ilk kez karşımıza çık
maktadır. Mezar eşyaları yanında iskelet çok tahrip olmuş ve ancak bazı kemik parçaları saptanabilmiştir. Bu kemik parçalarından iskeletin "hacker" durumunda yatırıldığı
anlaşılmaktadır.

Üçlü ya da ikili adaların güneydoğusunda ayrıca 3 adet tekli ada bulunmaktadır.
Bu adalardan kuzeyde olan CE tek mezar alanının uzunluğu 6,20 m., genişliği 5,60 m.
2
3
4

Sonuçları", XIV KSr i, 1992,497
A. Erkanal, H. Erkanal, "Batı Anadolu'da Yeni Bir Arkeolojik Kazı: Panaztepe", Remzi
1987,118
A. Erkanal, "1991 Panaztepe Kazısı Sonuçlar", XıV. KSr 1,1993,498

A. Erkanal, "1991 Panaztepe Kazısı
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dir. Bu mezar alanının doğu köşesi, kazılmayan alan içinde kalmıştır. Ortasında bulunan mezar küpü O veya U şeklinde iri taşlarla çevrilmiştir. Gerek duvarlarda, gerekse
küpün çevresinde tek sıra halinde çok iri taşlar kullanılmıştır. Bu taşların en büyüğü 1,80
m., en küçüğü ise 0,70 m. uzunluğundadır. Küp dışında tüm mezar alanı küçük boy
taşlarla döşeme haline getirilmiştir. Çok tahrip olan mezar küpü kuzeydoğu-güneybatı
istikametinde uzanmaktadır. Ağzı güneydoğuya bakmaktadır. Çok tahrip olmasına rağ
men mezar küpünün uzunluğu 1,40 m., genişliği ise 1,20 m. olarak tespit edilebilmiştir.
Diğer bir tekli ada, birinci tekli adanın hemen güneybatısında açığa çıkarılmıştır.
CC tek mezar alanından oluşan bu ada kare görünümündedir. Bir kenarının uzunluğu
4,20 m. dir. 3 köşesi dik açı yaparken bir köşesi, batı köşesi yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılan
köşeye yaklaştırılan mezar küpü çok tahrip olmuştur. Küp kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Ağzı güneydoğuya bakmaktadır. Mevcut kırık parçalarından
küpün uzunluğunun 1,50 m., genişliğinin ise 1,10 m. olduğu anlaşılmaktadır. Küpü çeviren herhangi bir taş düzeni tespit edilememiştir. Mezar alanı küçük boy taşlarla döşeme
şekline dönüştürülmüş, fakat tahribat sonucu küp gibi döşeme de büyük çapta bozulmuştur.

Üçüncü tekli ada, kazı alanının güneydoğu köşesinde tespit edilmiştir. Buradaki
CF mezar alanının kuzey, güney ve doğu köşeleri kazılmayan alanlar içinde kalmıştır
(Resim: 7). Uzunluğu 4,60 m., genişliği 4,20 m.dir. Bu dikdörtgen mezar alanının ortasında bulunan mezar küpü de U şeklinde iri boy taşlarla çevrilmiştir. Yassı bir taşla kapatılan küpün ağzı güneydoğuya bakmaktadır. Küp içinden iskelete ait bazı kemik parçaları ve 1 bronz iğne, 1 çanak, 1 küçük çömlek, 1 aşık kemiği, 8 adet çeşitli malzemelerden yapılmış boncuk tanesi ele geçirilmiştir.
1999 yılı çalışmaları sayesinde Panaztepe Geç Tunç Çağı mezarlığının karakteristik özellikleri tam olarak ortaya çıkarılmıştır. Burada gerçek anlamda bir parselasyon
olayı mevcuttur. Bu parselasyonda mezar alanları üçlü, ikili ve tekli düzenlemelerle birer
ada olarak karşımıza çıkmaktadır. Mezarların yapımı sırasında, mezar küpü yerleş-tir
i1dikten sonra etrafı iri taşlarla çevrilmekte ve arada kalan boşluk küçük boy taşlarla
döşeme şeklinde doldurulmaktadır. Mezar küplerinin hepsi kuzeybatı-güneydoğu istikametindedir. Bu durum daha önceki yıllarda açığa çıkarılan mezar küplerine de uyar.
Yani tüm mezarlık alanında bir yön birliği vardır. Mezar alanının dış çevresi de gene tek
sıra halinde iri taşlarla daha çok dikdörtgen şeklinde çevrilmektedir. Dış çevrede aynı
şekilde küçük boy taşlarla döşeme şeklinde doldurulmakta, böylece bir platform elde
edilmekte, hatta küp mezar bir yerde anıtlaştırılmaktadır. Bu adalar arasında 1,35-2,20 m.
arasında değişen genişliklerde muntazam yollar oluşmuş, bu yollar da küçük boy taş
larla döşeme şeklinde kaplanmıştır. Ortaya çıkan bu mezarlık şekli şimdiye kadar bilinenler arasında bu parselasyon sistemiyle tek örnektir. Ancak, Girit ve Kıta Yunanistanıda tespit edilen çeşitli mezarların ortak olarak taşlarla örtülmesi sonucunda oluşan
tümülüs mezarlarda benzer bir özellik dikkati çekerS. Fakat Panaztepe mezarlığının
tümülüs olarak değerlendirilmesi olanaksızdır.
1985-1999 yıllgrı arasında yürütülen çalışmalar sonucunda Panaztepe güney
mezarlık alanında M.O. 2. binyılın 2. yarısına tarihlenen2 evre, A ve B evreleri saptanmıştır. A evresinde küp mezarlar çoğunluktadır. Küp mezarlar yanında ayrıca sanduka ve
kompozit mezarlar da görülmektedir. Bu mezarlar tekli, ikili ve üçlü adalar şeklinde
karşımıza çıkabilmektedir. Bu tür mezarlık anlayışının en erken örneğini oluşturan bu
mezarlık evresi Anadolu'da ilk kez karşımıza çıkmaktadır. Hemen yüzey toprağının altın
da görülen A evresi mezarları, kaçak kazılarla ve tarımsal faaliyetlerle büyük çapta tahrip olmuştur. Mezarlığın gerçek görünümü ancak 1999 yılı çalışmaları sonucunda ortaya
çıkabilmiştir. Tahrip olan mezar alanları 1~99 yılı çalışmaları doğrultusunda yeniden değerlendirilecektir. A evresi mezarlarını M. O. 2. binyılın son çeyreğine tarihlemek olasıdır.
5

G. S. Korres. "Neue Ausgrabungen im Gebiet von Pylos", Etnographisch-Archaologische Zeitschri!t 28, 1987, 711743, Res. 1,3-4,9,16; G. S. Korres, "Excavatiorıs in the Region of Pylos", Ceramic and Iconographic Studies in Honor
of Alexander Combitoglou, Sydney 1990, 1-11, Lev. 4,3; G. Rizza, "Prinias in eta Micenea", AUi Memorie del Secondo
Congresso Internazionale di Miccenoioggiea, Roma 1996,1101-1105, dn. 1, Fig. 4.
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B evresinin ana mezar şekli tholos mezarlardır. Bu mezarlar çok kez daha derin
seviyelerde açığa çıkmaktadır. B evresi mezarlarının en yoğun kullanıldığı dönem 14.
ve 13. yüzyıllarda gerçekleştirilmiştir. Mezarlık alanıyla ilgili kronolojik değerlendirmeler,
hazırlanmakta olan Panaztepe i kitabında ayrıntılı bir şekilde irdelenecektir.
DEPO TANZiM ÇALIŞMALARI
1999 yılında kazı çalışmalarının yanında, bu çalışmalar snasında ele geçirilen
tasnif dışı niteliksiz malzemenin tanzimine de büyük önem verilmiştir. ızmir Arkeoloji
Müzesi'nin fiziki kapasitesi yeterli olmadığı için Kültür Bakanlığı'nın izniyle, izmir
Organize Deri Sanayi tarafından Kültür Bakanlığı'na devredilen ahşap bir depo binası
1998 yılında yenileştirilerek Panaztepe, Liman Tepe, Bakla Tepe ve Kocabaş Tepe kazı
larının hizmetine sunulmuştur. 1999 yılına kadar farklı mekanlarda gelişigüzel bir tarzda korunan malzeme, 1999 yılında merkezi depoya yerleştirilmiştir. Depo içinde her biri
en az 24 kasa kapasiteli 84 dolap bulunmaktadır. Bu durumda depo içinde 2000'den
fazla kasa yer alabilecektir.
Depo içine yerleştirilen malzemenin kolay bulunabilmesi ve ayrıntılı çalışmalarda
istenen örneklerin kolayca belirlenebilmesi için malzemenin konumunu ve içeriğini
gösteren bir veri tabanı database de gene 1999 yılında oluşturulmuştur. Oluşturulan bu
veri tabanına şimdiye kadar 17673 adet kayıt girilmiştir. Malzemenin depo içindeki konumunu belirten bu bilgiler yanında, kazı sırasında dokümantasyon işleminin en önemli kısmını oluşturan günlük buluntu kartları da gene bu veri tabanıyla bağlantılı bir
şekilde bilgisayara kaydedilmiş olup 4220 giriş yapılmıştır (Tablo: 1).
Depo veri tabanı, gerektiğinde yeni alt veri tabanıarı ~klenebilecek ve devamlı
olarak güncelliğini koruyacak bir şekilde düzenlenmiştir. Orneğin arkeozoolojik ve
arkeobotanik çalışmaların sonuçları elde edilince, bunlar da veri tabanına eklenebilecektir. Kısaca depo veri tabanı bir çeşit yayın ön çalışması şeklinde düşünülmüş ve
düzenlenmiştir.

Depo ile ilgili çalışmaların önemli bir kısmı 1999 yılında tamamlanmıştır. Geri
malzemenin tasnif çalışmalarına 2000 yılında devam edilecektir.
Genel bir değerlendirme yapacak olursak, 1999 Panaztepe kazıları sonucunda
güney mezarlık alanının belli bir parselasyona sahip olduğu ve bu parselasyon içinde
üçlü, ikili, tekli ..mezar alanlarına sahip adaların bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Benzer
bir sistem M. O. 7.-6. yüzyıllara tarihlendirilen Klazomenai/Akpınar nekropolünden de
tarunmaktadu". Ancak her iki mezarlık alanının aralarındaki zaman farkı şimdilik yorumlara girmemize engelolmaktadır. Panaztepe'de gerek mezar adaları, gerekse adalar
arasında bulunan muntazam yollar taş döşelidir. Bu uygulama bir taraftan bololan
hammaddeye yakınlıktan kaynaklanabileceği gibi, diğer taraftan da mezarlığın bu
evresinin oluşturulması sırasında daha önceki yerleşme ve mezarlık alanlarının tesviye
edilerek bu tür bir uygulama ile -adeta- eski ile yeni arasında bir zemin farklılığının
yaratılmak istenmiş olabileceğini düşündürmektedir. M.O. 2. binyılın son çeyreğine tarihlenen bu tür bir mezarlık hem Ege'de, hem de Anadolu'da ilk kez karşımıza çıkmak
tadır. Mezarlık alanının A Evresi gerek mirnarlsl ile, gerekse 1985-1999 yılları arasında
bilim dünyasına kazandırdığı buluntularla, Batı Anadolu'daki yeni bir toplumsal
oluşumun kültürel kimliğinin ortaya konulabilmesi için gerekli birikimi gözler önüne
sermeye başlamıştır. Ele geçirilen buluntuların pek çoğunun örtüştüğü örnekler diğer
kazılardan tanınmamaktadır. Bu nedenle, konunun tarihsel açıdan yorumlanması henüz
erkendir. Ancak yakın bir gelecekte bu tür değerlendirmelerin yapılabileceğini ummakkalan

diğer

tayız.

Görüldüğü gibi Anadolu için son derece önem taşıyan ve ünik
mezarlığı, restore edilip üstü kapatılarak korunmaya alınması gereken
6

G.

Bakır

ve Y. Ersoy, "1997

Yılı

Klazomenai

Çalışmaları",

XX. KST ii, 1999,68-71.

272

olan Panaztepe
önemli bir kültür

varlığı durumundadır.

Bu konuda ilgili kurumların yapıcı bir yaklaşımla gerekli düzeniçin desteğini esirgemeyeceğini ve bu benzeri olmayan
sonraki nesillere miras kalmasında önemli bir rol üstleneceğini

yapılabilmesi
mezarlık alanının bizden

lemeierin

ümit etmekteyiz.
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Tablo 1: IRERP veritabanının ana gövdesini gösteren şematik plan
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Resim 3: Piramit biçimli mührün yandan

görünüşü

Resim 4: Mührün A
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Resim 5: Mührün B

Resim 7: CF
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Resim 6: Mührün C
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TROiA 1999 KAZıLARı
Manfred KORFMANN*

Yeni dönem Troia kazılarının 12. sezonu, 5 Haziran ve 28 Ağustos 1999 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla tamamlandı. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şubesi'nden Aynur Talaakar ve Bursa Müzesi'nden Funda Unal, bütün kazı döneminde Troia'da Bakanlık temsilcisi olarak bulundular. Göstermiş oldukları uyumlu çalışma nedeniyle kendilerine teşekkür ederiz.
1999 yılında bizleri sevindiren iki önemli olay gerçekleşmiştir: Birincisi, dönemin
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in bizleri onurlandıran Troia ziyareti; ikincisi
ise, Troia'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine almrnasrydı. Kutlama törenine
UNESCO'nun temsilcileri katılmış, Almanya Gençlik CazOrkestrası da bir konser vermiştir.

Belgeleme, Mimarı Koruma ve Sergileme Çalışmalan (Plan: 1)
koruma ve sergileme kapsamında üç büyük proje gerçekleştirilmiştir:
A. Aranan büyük yapıyla (örneğin, megaron IIR, megaran IIH) ve Troia ii iç kaledeki teraslama duvarına yönelik tamamlama ve sergileme çalışmaları bitiriimiş; aynı
zamanda F5 toprak konisinde bir seyretme noktası yapıımıştır. Buranın yanında olan
ve uzmanların bile kafasını karıştıran çok sayıdaki duvar ve yapı elemanı; özellikle de
megaron IlA dönemiyle ilgili olanlar, yapılan restorasyon çalışmasıyla "kalıcı" hale getirilmiştir (Resim: 1; Plan: 2).
B. FL girişinin kuzey kanadı ve "yan giriş", uzmanların denetiminde tekrar ortaya çıkarılıp belgelendikten sonra, restore edilmiştir.
Bu alandaki savunma duvarının yıkılmış kuzey ve güney kısmı tekrar yükseltilmiştir. Bundaki amaç, buranın sadece anlaşılabilir bir hale getirilmesi değil, aynı zamanda olabilecek çökmeleri de önlemekti. Bunun dışında Troia ii erken dönemi, FH kulesinin güney köşesi de sağlamlaştırıldı. Diğer çalışmalarda olduğu gibi buradaki restorasyon çalışmalarında da Schliemann-Dörpfeld döneminden kalma belgelere göre
Mimarı

çalışıldı.

yılında başlatılan VIM sarayının batı duvarındaki konservasyon çalış
geçici olarak sona erdirilmiştir (Resim: 2). Troia'dan çevreyi seyretmek için uygun olan buranın, ilerde ziyaretçilerin hizmetine sunulması düşünülmektedir.

C. 1998

maları

Kaledeki Arkeolojik Çalışmalar, itk Tunç Çağı, Troia 1-11/.
FO Girişinin Doğusu ve Kale Duverının Kuzeyi (Plan: 3)
Geçen sene büyük bir kısmı açığa çıkarılan megarondaki çalışmalar, ön mekanın kazılmasıyla tamamıanmıştır (Resim: 3). Bu binanın tahribi C14 'e göre, M.O. 2290
ve 2200 yıllarına tarihlenmektedir.
Prof.Dr. Manfred KORFMANN, Eberharrd-Karls-Universitat Tübingen lnstitut tür ur-und Frühgeschichle und
des Milletallers, Tübingen/ALMANYA
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Megaronun içinde yapılan bir sondajla daha eski yapı evresine de ulaşıldı. Bu
eski tabaka FO girişinin son kullanım evresiyle aynı döneme aittir. Blegen kronolojlslne göre lig olan bu tabaka Heidelberg'te yapılan son C14 sonuçlarına göre M.O. 25702470 yıllarına tarihlenmektedir.
Bunun dışında, iki megaronun da aynı zamanda yan yana, kuzeye doğru yapılmış olması da dikkat çekici bir sonuçtur. Tahrip olmuş büyük yapıların kalıntıları üstüne, küçük boyuttaki evlerin ve kulübelerin yapılmış olduğu ve merkezi binanın başka
bir yere konduğu - yani eski FO girişinin hemen doğusuna yapıldığı- genelolarak bilinmektedir. Burada karşımıza, birçoklarının inandığı gibi "yoksullaşma" ve "toplumsal
yapıdaki temel değişikler" tarzındaki benzeri şeyler değil; tam tersine, "Denizsel Troia
Kültürü" içindeki bir devamlılık ve sonuç olarak da, merkezinin mekansalolarak başka
bir yere taşınmış olduğu sonucu çıkmaktadır.
FH Girişinin ve Kulesinin Hemen Kuzeyi, B4 Karesi
Buradaki kazılar, "Denizsel Troia Kültürüne" ait kalenin hemen batısında; Dörpfeld'in kulenin içinden kaleye giden bir "yan girişi" ile ilgili verilerini kontrol etmek amacıyla başlatıldı. Bunun yanı sıra, buradaki kazılarla elde edilmek istenen diğer sonuç
ise, olası bir aşağı şehri savunma duvarı ile ilgili veriler elde etmekti.
"Yan giriş"in küçük bir bölümü kazılar sonucunda tekrar ortaya çıkarıldı (Resim:
4). Bu duvar, Troia'da alışılmışın dışında, dikeyolarak başlayıp en az 2,5 m. aşağıya
doğru devam etmekte, belki de ana kayaya kadar gitmektedir. Bu alandaki terasın güneye doğru açılması nedeniyle dikeyolarak inen savunma duvarı ve bu alandaki höyük topografisi, burada Troia ii Dönemine ait bir aşağı şehir duvarının olabileceğine işa
ret etmektedir; ancak Dörpfeld kazıları sırasında ve sonrasında bu alandaki birçok duvarın tahrip edilmiş olması, bu durumun kesin olarak saptanmasına engelolmuştur.
FL Girişi
FL girişinin olduğu alan tümüyle temizlendi ve böylece burası konservasyon ve
restorasyon çalışmaları için hazır hale getirildi. Buradaki bilimsel amaç ise FL girişin
deki yangın tabakasından (Resim: 5) C 14 örneği alarak, bu girişi tarihlemekti. Bu amaca ulaşıldı da. Böylece, buradaki yapılarla ilişki içinde olan "Hazine A" artık M.O. 2860
ve 2500 arasına tarihlendirilebilir.
Aşağı Şehirdeki Kazılar, ilk Tunç çağı (Troia i -III, iV ve V) Orta ve Geç Tunç

çağı (Troia Vi / VII).
Kalenin Hemen Batısmdaki Yerleşim Alam
Burada, geçen sene başlatılan kazılara, Troia Vi ve Vii dönemi aşağı şehrine
ait yerleşim alanlarının biraz daha büyük bir alanda ortaya çıkarılmasıyla devam edildi
(Resim: 6). Arazi oldukça keskin bir şekilde güney ve batı yönünde aşağıya doğru eğim
yapmaktadır - temel duvarları da bu eğime uymakta-, böylelikle, Troia VI'ya ait şehir
planı da oldukça büyümüştür. Ama yukarıda belirttiğimiz eğim nedeniyle bu alananın
güneyinde, Troia Vi dönemine ait bulmayı umduğumuz caddeye rastlayamadık. Buranın göz önüne getirebileceğimiz vadi biçimindeki topografyası, caddenin koni biçimin• de doğuya doğru genişlemesi (z8 ve A8 kareleri) ve tam bu alanda caddeye ait bir mekanın olması gerektiğini düşündürmektedir. Buradan yokuş aşağı inen giriş yolunun,
güneydoğuya doğru kaydırılmış olması gerekiyordu. Bu seneki çalışmalarda söz konusu caddeyi aramaya devam edeceğiz; daha sonra da inşallah girişi bulacağız.
Aşağı Şehir,

D9 Karesi,
1989 ve 1993 yılları arasında bu alanda Troia Vi / VII kalesine ait bir aşağı şeh
rin olup olmadığını anlamak için kazılar yapılmıştı. Bu alandaki kazılar, 1998 yılından
itibaren "Karanlık çağ" problemine cevap aramak için tekrar başlatılmıştır. 1999 yılın280

daki kazılarla, bir felaketle yok olan Vllb evreleri açığa çıkarılmıştır. Bu nedenle birbirini izleyen tabakalar hiç de homojen olmayan özellikler göstermektedir. Tunç Çağından
sonraki en eski mimarı öğe M. O. 700'lü yıllara, yani Geometrik-Arkaik döneme ait yuvarlak planlı, oldukça yıkık bir halde olan, bir yapıdır (Resim: 7). Buranın hemen yakın
ında ise ocak yerleri bulunmuştur. Bu buluntular, bir kez daha, prehistorik Troia'nın bitmesinden sonra, Troia'da bazı etkinlikler olduğu tezini doğrular niteliktedir. "Troia'da
yerleşim devamlılığı ya da kesintisi" konusu, daha önceki araştırmalarda da birçok kez
ele alınmıştır. Şimdilik, 1999 yılındaki kazı sonuçları, bu düşünceleri değiştirecek nitelikte değildir.
Aşağı Şehir,

Kaynak Mağara ve Çevresi (Plan: 4)
Kaynak- mağara içindeki çalışmalara bu sene de devam edildi. Mağaranın önündeki alanda, lIyada'da bahsedilen "yıkama tekneleri" araştırıldı. Bu alandaki kazı sonuçlarına geçmeden önce; Homeros'u "yaşadığı çağın şahidi" olarak, yani lIios'un
M.O. 70p'lerdeki durumunu bize haber veren biri olarak görmekte olduğumu belirtmek
isterim. lIyada'daki tasvirlerin, o dönemlerde, herkesin kavrayabileceğinden pek farklı
olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Son üç yıl içinde kaynak- mağaranın büyük bir kısmını kazmış bulunuyoruz. Burası, su biriktirilmesi açısından bakıldığında, bize derinleştirilmiş bir tünel işçiliği örneği
sunmaktadır. 1999 yılında da bu alanda oldukça yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalar özellikle mağaranın doğusundaki galeride yoğunlaştırıldı. Burada güneydoğu yönünde devam eden başka bir kolda geçişin bir duvarla engellendiği ve böylece
duvarın arkasında temiz su biriktirildiği saptandı. Doğudaki galerinin ölçümü yapıldı;
güneydoğudaki kol ise, buradaki 1 m.yi bulan su birikintisi nedeniyle ölçülemedi. Mağara içindeki su sıcaklığı 15 derece olarak tespit edilmiştir.
Mağaranın ön kısmındaki ana kayanın tümü buradaki çalışmalar sonunda açığa
çıkarıldı. Bu çalışmalarda, hiçbir tarih öncesi kalıntıya rastlanmadı. Mağaranın önünde açığa çıkarılan ana kayadaki göze çarpan koyulaşmış alan ve ana kaya içine oyulmuş dört adet olan bir metre genişliğindeki "tekne" biçimli oyuklar (Resim: 8, 9), eski
bir yapıyı akıllara getirmektedir. Bu düşünceyi ispatlamak, buranın Roma Dönemine
kadar, yıkama ve benzeri işler için kullanılmış olması nedeniyle, imkansız gibidir. Bizler için, burada önemli olan, mağara içindeki suyun üç ana su kanalından ve bunların
yan kollarından, sert yüzey üzerinden bir dar oluk sayesinde dışarıya doğru akıtıimış
olmasıdır.
bir ilişkisi

Burada rastlanan bütün geç dönem yapılarının başlangıçtaki yapılarla hiçyoktur. Ama mağaradaki erken dönem kullanımı silisli tortu sayesinde, Heidelberg Akademisi Radyometri Araştırma Kurumu tarafından ( Prof. Mangini / Dr. N.
Frank) M.O. üçüncü bin yılın ilk yarısına tarihlenmiştir.
Mağara içindeki araştırmalar, silisli tortunun Roma Dönemine kadar düzenli olarak devam ettiğini ve hemen sonrasında ise kesintiye uğradığını göstermiştir.
Sonuç olarak, karşımıza "Denizsel Troia Kültürü" Döneminde de başarılı bir şe
kilde yapılan Troia i / /i dönemine ait bir su tüneli sistemi çıkmaktadır. Silisli tortu örneğinin verdiği sonuç, Blegen'in yaptığı sondajlar ve "Denizsel Trioa Kültürü"nün bu ala"
na kadar yayıldığı sonucu birlikte değerlendirildiğinde, kaynak-mağaranın prehistorik
yerleşme kapsamı içine alınmasını gerektirmektedir.
Böylelikle, hem Homeros'un güzelce akan kaynaklar diye anlattığı yeri, hem ana
kayaya oyulmuş "tekneler' i, hem de tanrı KASKAL.KUR' u bulduğumuza inanmaktayım.
"Denizsel Troia Kültürü"ne ait aşağı şehir görkemli bir ahşap savunma sistemiyle çevrilmişti. Mağara da bu alanın içinde kalıyordu. Yapay bir mağara oları bu su tüneli, daha önce de söylendiği gibi, 2 bin yıl boyunca kullanılmıştır. M. O. ikinci binyılda
tanrı KASKAL.KUR olarak Hattusa ve Wilusa arasında yapılan antlaşmada rol oynayan bu su sisteminin "tekneleri", beş yüz elli yıl sonra, yaklaşık olarak Homeros'un yaşadığı dönemde, görülebilecek durumdaydı. Ve 700 yıl sonra ise Romalılar tarafından,
mitolojik geçmişe duyulan saygının etkisiyle yeniden aktif hale getirilmişti.
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Troia'nın etrafındaki doğal çevre, Orta Avrupa dışında en iyi araştırılmış bölgedir. Bunu, Prof. Dr. ılhan Kayan'ın 17 yıldır yürüttüğü çalışmalara borçluyuz. Bu çalış
malar sırasında, Troia ovasında toplam 263 burgu yapılmıştır.
1999 yılı jeo-manyetik ölçümleri şu sonuçları vermiştir (Plan: 5): iç kesimdeki erken dönemlerde doldurulmuş olan; ana kaya içine oyulmuş savaş arabalarını engelleyici küçük hendek, önceki yıllarda düşünüldüğü gibi, batıya doğru ilerlemekte; daha
sonra ise kesin bir dönüşte kuzeye doğru gitmektedir. Şehrin yüzelli metre güneye
doğru genişletilmesinden sonra, işlevi devam eden buradaki geç dönem hendeğinin
devamı jeo-manyetik ölçümlerle izlenmiştir. Yönü içteki erken dönem hendeği ile aynı
dır.

Böylece, M. Ö. 13. ve 12. yüzyılda, Troia Kalesi ve aşağı şehri tarafından korunan alan, 275.000 m2ye, savunma sistemi ise 2 km.lik bir uzunluğa erişmektedir.
Tabli ki buradaki kritik noktaları 2000 yılındaki kazılarlarla kontrol etmeliyiz; yani, batıdan kuzeye doğru devam ettiği düşünülen hendek ve iç tarafa yerleştirilen yol,
bu çalışmaların kapsamına girmektedir.
Eğer her şey düşündüğümüz gibi çıkarsa, Troia Vi dönemi.mezarlığını aramayı
amaçlayan, gelecekteki Troia kazıları için, iyi bir ipucu elde edilmiş olacaktır: Tabii ki,
bu sistemin dışı, ama aynı zamanda aşağı şehrin ana girişinin olduğu bölge, buranın
güneybatısındaki alan da söz konusu çalışma kapsamına girmektedir. Böylece, gelecek dönem Troia çalışmalarında yapılması gereken iş belirlenmiştir: mezarlığı bulmaya yönelik yoğun manyetik ölçüm çalışmaları.
Bütün bunların yanı sıra, Almanya Baden-Württemberg Eyalet Arkeoloji Müzesi,
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yardım ve destekleri ile, ikibin yılı Mart ayın
da 8tuttgart'da açılacak olan, "Düş ve Gerçek" isimli büyük Troia sergisinin hazırlık çalışmaları da yürütülmektedir.
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KARATEPE-ASLANTAŞ

1998-1999 YILI

VE DOMUZTEPE

ÇALIŞMALARI

Halet ÇAMBEL *
Martina SICKER-AKMAN
Murat AKMA N

Osmaniye ili, Kadirli ilçesi Karatepe Aslantaş ve Domuztepe çalışmaları 1998 ve
da sürdürüldü.
Çalışmalar Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı
olanaklar, 1998'de Tl'K, 1998-1999 ylllarındaTUBA'nın desteğinde, bunların ötesinde
Istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Harald Hauptman'ın sağladığı olanak ve ekip yardımıyla gerçekleştirildi.
. Prof. Dr. Halet Çambel başkanlığındaki kazı kuruluna 1998 yılında temsilci olarak Istanbul Arkeoloji Müzeleri'nderı Arkeolog Çiğdem Girgin, Y.Mimar Dr.Martina Sicker-Akman, Karlsruhe Teknik Universitesi'nden Nina Mayrer, Friederike Hoebel, topografya haritasının yapımı için H.Peter Barth, Katrin Breitkopf, Arkeolog-Restoratör Murat
Akman, Mimar Jim Knustad, ArkeoloqTarık Güçlütürk, Arkeolog Dr. Eva Maria Bossert
ve zaman zaman Arkeolog Ali Duran Ocal katıldılar.
1999 yılı çalışmaları yaz ve güz aylarında iki dönem halinde gerçekleştirildi. Ekibe birinci dönemde temsilci olarak Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü elemanlarından
Arkeolog Necati Kodalak, Y. Mimar Dr. Martina Sicker-Akman, Y.Mimar Dietmar Kurapkat, Y. Mimar Antje Friedrich ve Arkeolog-Restoratör Murat Akman, ikinci dönemde ise
temsilci olarak Gaziantep Müzesi elemanlarından Taner Atalay, Arkeolog-Restoratör
Murat Akman, Arkeolog-Restoratör Tarık Güçlütürk. Mimar Jim Knustad, Arkeoloq
Dr.Eva Maria Bossert ve Arkeolog Dr.Wolfgang Fischer-Bossert katılmışlardır. Ozverili
çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ederiz.
Ayrıca 1999 yılında Adana Rölöve ve Anıtlar Kurulu Müdürü Erol Doğan önderliğinde Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına ek depo, sergileme ve güvenlik mekanları inşaatı, Osmaniye Valisi Umit Karahan'ın özel idareden çok büyük parasal yardımı ile yürütüldü.
1999

yıllarında

1998 yılı Karatepe-Aslantaş Çalışmalan
Topografya
Tepenin tümünün ölçülerek yeni topografyasının çıkarılması çalışmalarının arazideki bölümü bitirilmiştir. Sur yerleşmesi içerisindeki mimari kalıntıların tümünün ölçülmesinin yanı sıra saray yapısını çevreleyen teras duvarı da ilk kez dikkate alınabilmiş
tir (Harita: 1).
Prof. Dr. Halet ÇAMBEl, Birinci Cad. 212, 80820 Arnavutköy, istanbulfTÜRKiYE
Y. Mimar Martina SICKER -AKMAN, Alman Arkeoloji Enstitüsü istanbul Şubesi, Ayazpaşa Camii Sk. 48, 80090
Gümüşşuyu, istanbulfTÜRKiYE
Murat AKMAN (MA). Saray Arkası Sk. 10, 80090, Ayazpaşa, istanbulfTÜRKjYE
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Dış Sur Duvan
Bu yılki arazi çalışmalarına öncelikle doğu sur duvarının incelenmesiyle başlan
dı. Surun en alçak kısmı günümüzde baraj suyu seviyesinin altında devam etmektedir
(Harita: 1). Bu bilgiye, suya, bir dizi dalış sonucunda ulaşılabilmiştir. Geçen yıl sonbaharında baraj su seviyesinin çekilmesi sonucunda ortaya çıkan ve 2 m. su altında gözlemlenen sur duvarından yaklaşık 8 m. daha izlenebiimiştir. - 11 m.den -12 m.ye kadar
dik olarak kırılmış kayalıktır. Duvarın burada devam etmediği sanılmaktadır. -17 m.de
arazi üzeri kum balçık, yosun ve kumla kaplı bir bent şeklindedir. - 24 m. ile -28 m. arasında ise sık dallı ağaç kalıntılarının tepelerine rastlanması arazinin yaklaşık -30 m.de
yeniden düzeldiği izlenimini vermektedir. Ceyhan Nehri'nin eskiden aktığı yatağı, ölçüm
zamanında gölün en derin yerinin yaklaşık -45 m.de olduğunu göstermiştir. Yukarıda
bahsedilen arazi bölümündeki kayalık üzerinde bir duvar kenarı bulunmaktadır. Bu duvarın yapımı sırasında kayalık zemin küçük taşlarla düzeltilerek üzerine temel oturtulmuştur. Kayalık zemindeki girintilerin küçük taşlarla düzeltilerek önce bir platform oluş
turulması olayı duvarın su dışında kalan bölümlerinde de gözlenmektedir. Su altı araş
tırmaları duvarın kuzey bölümünün düzgünleşerek genişleyen taşlık bir alan olduğunu
göstermiştir. Bu bölümde -12m.den -9 m.ye yükselir bir şekilde alt iki sırasıyla korunmuş bir duvar kalıntısı bulunmaktadır. Su altı araştırmalarında her ne kadar herhangi bir
kapı girişine ait bir ize rastlanamasa da, Ceyhan Nehir yatağına doğru inen uygun bir
topografik yapı, burada olası bir kapının yer alabileceğini düşündürmektedir.
Batı sur duvarı araştırması, güney kapı yolu bölümünde, 19 No.lu kulede başla
tıldı'. Burası çok tabakalı ve olasılıkla birkaç evreli görünümündedir. Dış surun (rampa
duvarı) temelleri bu alanda günümüz düzleminden yaklaşık 3 m. derinde yer almakta
ve buna dik olarak E21 kulesinin güney yamacında, kale kapısının altında yer alan duvar kalıntılarıyla ilişkili olabilecek bir duvar bağlanmaktadır.

Kale Savunma Duvan
Sur duvarı, doğu bölümünde iki ayrı yerde detaylı olarak araştırıldı (Harita: 1). ilk
olarak S13 ve T14 kulelerinin yer aldığı kısımdan başlandı. Bu iki kule arasında 1 m.
yüksekliğinde ve 50 cm. genişliğinde şimdiye kadar bilinen en büyük sur kanalı yer almaktadır. Kanal üzerinde yer alan kapak taşlarının bazıları halen yerinde korunagelmiş
tir. Sur duvarını dikine kesen kanalın sur içi bağlantı kısmı tahrip olduğundan, sur içi yaşam düzleminin rekonstrüksiyonunun yapılabilmesi olanaksızdır. Savunma duvarı temelleri burada kanal seviyesinden 50 cm. daha derinde yer almaktadır.
Doğu savunma duvarının yapımında konstrüksiyon problemleri yaşandığı oldukça belirgindir. Her şeyden önce dik ve sağlam olmayan bir zemin üzerinde yapılmış
olan savunma duvarının sur içinde toplanan yağmur sularının tehlikesi altında olması
ve akan suların duvar içerisinden dışarıya atılması sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır.
Kanalın kuzeyindeki sur duvarı üzerine 3 m. genişliğinde bir duvar örülrnüştür, Yenilenen duvarın dış yüzü eski duvardan 1,5 m. daha incedir. T14 kulesinin kuzey bölümünde yer alan bir kapı girişi bu duvarın yapımı sırasında kapatılrruştrr. Bu alanda sur duvarı dışında yapılan temizlik çalışmaları sonucunda, kaya üzerinin dört basamak şeklin
de düzeltilmiş olduğu ortaya çrkanlrnışnre. Bu basamaklar yumuşak kireçtaşı üzerine
yontulmuş ve bu kapının kullanıldığı zaman Ceyhan Nehri'ne inen bir yolla ilgili olduğu
anlaşılmıştır. Daha sonraki bir dönemde bu kapının kullanımına son verilmiş ve duvarla örülüp kapatılırken içerisine bir kanal yapılmıştır. Kanal 30 cm. yükseklikte ve 20 cm.
genişliktedir. Surun iç tarafında su toplanmasını sağlamak için kayaya oyulmuş bir çukurun kuzey tarafı taş doldurularak yükseltilmiş ve kanal girişine bağlantı yapılmıştır.
Yağmur suları sur dışında eskiden kullanılan merdivenlerin ortasına gelen bir yerde kayaya oyulmuş bir oluğa akıtıimıştır.

2

Kulelerin numaralama sisteminde eskiye bağımlı kalınmıştır. Bkz. H. Th. Bossert, U. B. Alkım, H. Çarnbel, N. Ongunsu,
i. Süzen, Karatepe Kazılan (1950).
Hititlerde kaya yontma konusu için bkz. P. Neve, Anatolia 21, 1978/80, 67·70.
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Araştırılan diğer bölge T28 kulesinin hemen yanında yer almaktadır (Harita: 1).
Bu kulenin güney eteğinde yer alan merdiven ve duvar üzeri temizlendi. Bu sırada merdivenin kuleye bağlandığı ortaya çıkarıldı. Duvar içerisinde 10-15 cm. genişlikte ve 50
cm. yükseklikteki bir kanal dik olarak geçmektedir. Kanal, merdivenlerin üzerine suyun
akmasını engellemek amacıyla, yan tarafa köşelendirilmiştir.
Kanalın alışılagelmemiş yapısı buraya sonradan merdiven eklenmesi ve açılış
yönünün değiştirilmesiyle açıklanabilir. Bu nedenle yukarıda bahsedilen T 14 kulesindeki kapının iptal edilmesi sonrasında olasılıkla daha fazla korunabilen T 28 kulesinden merdivenle nehre inen yeni bir yolun kullanılmasına başlandığı düşünülebilir. Merdivenler burada sert ve kimi zaman çatlaklardan oluşan kayalık bir zemin üzerinde yer
almaktadır. Kule ve merdiven çevresindeki alanın tümünün temizlenmesi sonucunda
hiçbir düzeltme izine rastlanmamasına rağmen, burada küçük taş dolgulu bir tabaka ortaya çıkarılmıştır. Bu dolgunun tabanın düzeltilmesi için yapılmış olduğu açıktır.
Şimdiye kadar yapılmış olan gözlemler sonucunda kule duvarlarının, sur duvarlarından bir duvar yüzüyle ayrılmış olarak bağımsız birimler halinde yapıldıkları anlaşıl
maktadır. Aynı şekilde sur duvarlarının 15-20 m.lik uzunluktaki bölümleri aralarında az
bir açıklık olan duvar yüzleriyle ayrılmıştır. Sur duvarının bir bütün olarak değil de bölümler halinde örülmüş olması, duvarın statik olarak güçlendirilmesi amacına yönelik
olsa gerektir. Buna benzer birbirinden ayrılan bölümlü konstrüksiyonlara Boğazköy'de
ki erken dönem savunma sistemi örnek olarak qösterilebillr". Erken Hitit Dönemi savunma sistemi ise hem duvarlarda hem de bastiyonlarda aralıksız olarak bir bütün halinde
örülmüştür'.

Sur Sistemi içindeki Yapılar
Kale içerisindeki en büyük yapı kompleksi tepenin en yüksek yerinde yer almakta ve büyük bir avlu etrafına yerleştirilmiş değişik oda gruplarından oluşmaktadır. Avlunun kuzey bölümünde geniş tarafı bir kapıyla avluya açılan ana oda bulunmaktadır (Harita: 1)5. Bu yapı kompleksinin güneybatı kısmında yapılan temizlik sonrasında kayaya
yontularak yapılmış olan bir merdiven yeniden ortaya çıkarılmıştır. Bu merdivenin etrafında kanallar, yarıklar ve çukurluklar bulunmaktadır (Çizim: 1).
Tepeye hakim olan büyük yapı kompleksinin güney yamacında depo ya da garnizon binası olarak yorumlanan üç sıra halinde diziimiş birbirlerine bağlantılı odalardan
oluşan bir yapı yer almaktadır (Harita: 1). Bu yapı direkt olarak güney sur duvarına bağ
lanmakta ve güney kapının batısının yakınına kadar uzanmaktadır. Güney kapının doğu
tarafına dörtgen bir yapı bağlanmaktadır (Harita: 1). Hava tanrısı heykelinin, hemen karşısında yer alması ve kayalık zemini üzerinde çok sayıda kase şeklinde çukurlar ve
oluklar bulunması, bu yapının törensel bir fonksiyonunun olduğunu düşündürrnektedire.
Ayrıca kayalık zemin üzerindeki izlerin incelenmesine ayrı bir önem verilmiştir.
Değişik yapıdaki kayalar üzerinde farklı uygulamalar açıkça gözlemlenmektedir. Zemin
sert derin çatlaklı midye kalkerinin yanı sıra işlenmeye çok uygun, ancak çabuk yıpra
nan bir kayaç türünden oluşmaktadır. Birkaç örneğin dışında sert kayacın işlenmeyip
genelde duvarların oturtulması için bir düzlem oluşturmak amacıyla küçük taşlarla doldurulduğu görülmektedir. Yumuşak kayaç ise değişik şekillerde işlenmiştir. Bunlara doğu surunda sonradan kapatılan kapının ya da büyük yapı kompleksinin güneybatısında
ki merdivenler örnek olarak gösterilebilir (Çizim: 1). Son olarak tepenin tümünde kanal,
oyuklar ve çukurcuklardan oluşan oldukça karmaşık bir sistem bulunmaktadır (Resim:
1). Bu sistemin açıklanabilmesi için ayrıntılı bir inceleme planlanmaktadır.

3
4
5
6

P. Neve, Büyükkkale. Die Bauwerke (1982), 148.
P. Neve, a.g.e., 76.
U. Bahadır Alkım, Bel/eten 14, 1950,542-564.
P. Neve, IstMitt46, 1996, O. Belli, AnadoluAraştırmaian 11,1981,65-103.
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Karatepe-Aslantaş 1999 Yılı 1. Dönem Çalışmalan
Bu yılki çalışmalar tepenin en yüksek kesiminde yer alan ve saray binası olarak
tanımlanan yapı kompleksinde yoğunlaştırıldı. Bunun yanı sıra kapılar, güney kapının
hemen yanında yer alan kutsal alan ve savunma sistemi bilinçli olarak ayrı ayrı ele alı
narak mimarı ile ilgili sorulara yanıt bulmaya çalışıldı. Kuzey yamaç binası kapılarında
çizimlere eklemeler yapıldı ve bu çalışmaların yanı sıra duvar kataloğu hazırlama çalış
maları sürdürüldü. Ayrıca kale kapılarında eski planlar ve restorasyon sonrası durum incelenerek planlara gerekli eklemeler yapıldı. Kapı mimarısinin yayına hazırlanması çalışmalarına hız verildi.

Kutsal Yapı
Kutsal yapı tümüyle temizlendikten sonra bu alanda duvarların oturduğu kayalık
yüzey üzerinde yer alan kayaya oyulmuş çukurlar eski planlara eklendi. Yapılım amaçları, fonksiyonları ve tabakalanma içindeki yerleri tam anlamıyla açıklanamayan kase
şeklinde küçük çukurların (Resim: 1) yanı sıra güney kapının batısında ve doğusuna
yapılmış olan kutsal bina içerisinde kayalık zemine oyulmuş ve kapıdan daha eski bir
evreye ait olduğu izlenimini veren bir dizi silo çukuru bulunmaktadır.
Batı Dış Sur Duvan
Güney kapıdan turist yolunun hemen yanında, yamaç boyunca aşağıya doğru
uzanan rampa duvar, geçen kazı sezonunda açılmış olan B19 bastiyonun hemen altın
daki bir alanda, rampanın topografik yapısını anlamak amacıyla bir açma açudı". Geçen
yıl bastiyonun hemen yanında yapılan kazıda açılan surun temelinin 3.20 m. derinliğe
ulaşması ve bu yılki kazıda açmanın hemen yüzeyindeki kayalık alanın yanında sur duvarına rastlanması, dış sur duvarının yer yer kayalık alanlardaki boşlukların arasını
bağladığı ve doldurularak yukarıya doğru düzenli bir şekilde yükselen bir rampa oluş
turduğu izlenimini vermektedir.
E21 kulesinin yanındaki batı kapısının önündeki kayalık alanda korunageimiş duvar kalıntıları temizlenerek bunların dış sur ve kapının savunma sistemindeki fonksiyonlarının açıklanmasına çalışıldı (Harita: 1). Ayrıca kapı eşiğinin hemen altında başlayarak
dış sura doğru uzanan kanal, 6 m. izlenerek bu alanda olası bir yolun varlığı araştırıldı.

Saray Bitıssv'
Bu yılki çalışmalarla, tepenin en yüksek kesimde yer alan ve şimdiye kadar elde
edilen verilere göre 4 ana yapım evresi olduğu düşünülen yapı kompleksi, tümüyle temizlenerek 1/50 ölçeğinde taş planı çıkarıldı (Çizim: 1)9. Yapı, doğu-batı yönünde 45
m. ve kuzey-güney yönünde 65 m.lik bir alanı kaplamaktadır. Batı dış tarafında, kuzeygüney aksının ortasına gelen bir yerde geçen yıldan bilinen kayaya yontulmuş bir merdiven bulunmaktadır. Merdivenin güneyindeki kayalık alan, batı tarafında bir duvarla
desteklenip, küçük taşlarla doldurularak bir platforma dönüştürülmüştür, Bugünkü bilgilerimize göre, merdivenin ve platformun, yapının en erken evresine ait olduğu düşü
nülmektedir. Bu evreye ait diğer duvar kalıntıları, kısmen korunmuş olarak H (güneydoğu köşesi), H1 (kuzeydoğu köşe) odaları içinde, ayrıca G1, G2 ve A5 alanlarında ortaya çıkarılmıştır. V9 ve V10 alanlarında doğu-batı yönünde yer alan duvarın bu evreyle
olan ilişkisi henüz anlaşılamamıştır (Çizim: 2).
7
8

9

Ayrıca bkz. M. Sicker -Akrnan, IstMili 49, 1999,631-643.
Saray tanımlaması için bkz. R. Naumann, Architektur Kleinasiens (1971) 389. Ayrıca bkz. Th. Busink, Der Tempel von
Jarusalem I. (1970) 520-565, 618, 637. Karatepenin ovadaki kraliyet merkezi tarafından yazlık olarak sürekli
kullanılması, yukarıdaki tanımlalara farklı bir boyut getirmektedir.
Yapı kompleksi H.Th. Bossert ve B.Alkım başkanlığında tepede yapılan ilk kazı kampanyasında kısmen ortaya
çıkarıldı. H.Th.Bossert ve diğerleri, a. g. e., 53; saray yapısının planı için bkz. , U. B. Alkım, Bel/eten XiV, 1950,533,
levha xcıi.
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Yapı kompleksi içerisinde toplanan suyu dışarı atmak için yapılmış, toplama kanallarıyla birlikte odalarının duvarları altından geçerek kaya üzerine oyulmuş olarak,
merdiven üzerinden geçen bir drenaj sistemi ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1, 2). Kaya merdiven üzerinde devam eden kanal, daha sonra örülü ve üzeri yassı taşlarla kapatılmış
olarak 5 m. devam edip, 80 derecelik bir açıyla duvarın altına girmektedir. Merdivenden

daha yeni olan kanalın şimdilik binanın 2. yapım evresine ait olduğu düşünülmektedir.
2. yapım evresi, yapı kompleksinin kuzeybatısında 0-20/140-120 açmalarında 3.
yapı evresinin duvarları altında, duvar yüzleri 3.evreninkilere paralel, ancak az bir kaymayla ortaya çıkan bir dizi duvarla belirlenmektedir (Resim: 2). Yapının kuzeydoğu bölümünde yanlızca 2. ve 3. evre korunagelmiştir. Yapı kompleksinin kuzey bölümünün
doğusunu 12.5 x 7.5 m. boyutunda dikdörtgen giriş bölümlü bir oda ve onu çevreleyen
kısmen korunageimiş odalardan oluşan bir yapı kaplamaktadır. Prof. Dr. Bahadır AIkım'ın bu alanda yaptığı kazı çalışmaları sonucunda, çok önceden yapının bu bölümünün bir bit Hilani'ye10 ait olduğu belirtilmiştir. Bugünkü bilgilerimize göre şimdiki boyutlarıyla yapının kuzey yarısına hakim olan Hilani yapısının, ana odası ve çevresine eklenen odalarıyla 2. yapı evresine ait olduğu düşünülmektedir. Hilani yapısını çevreleyen
duvarların büyük bir bölümü yok olmuş durumdadır (Çizim: 2).
Yapının ana aksının ortasında, kuzeybatı yönünde açıkça dönüş yaptığı yerde bir
iç avluya açılan odalar eklenmiştir (3. yapım evresi ?) (Çizim: 1, 3). 4. evrede ise yapı,
olasılıkla Hilani'nin giriş bölümündeki bazalt kaideler ve batısındaki bir oda da kullanı
larak kompleksin tüm genişliğine yayılmış, kuzeyine odalar eklenerek genişletilmiştir.
Yapı kompleksinin kuzey yarısı ile bağlantısının anlaşılması amacıyla, güney yarısında da kuzeydekilere paralelolarak kazı çalışmaları sürdürülmüştür (Resim: 3). Genel temizlik sonrası avlunun güneybatı köşesinde bir kanalortaya çıkarılmıştır (Çizim:
1). Olasılıkla avluda biriken yağmur sularını yapının dışına akıtmak için yapıldığı sanı
lan kanalın, KR odasının (3. yapı evresi) içinden geçerek yapı dışına kadar devam ettiği saptanmıştır. Yapı dışında kanal, garnizon binası terası ile saray yapısının güney dış
duvarı arasında yer alan ve kerpiç akıntısı sarı renkteki bir toprak tabakasıyla birlikte ortaya çıkan taş döşeli bir platform üzerine örülü olarak devam etmektedir (Çizim: 3). Kıs
men tahrip olan platform ve kanal batıda yamaç yönünde izlendiğinde, ortasında kanal
bulunan taş döşemeli bir yolortaya çıkarılmıştır. Kanallı yolun teras duvarları arasından
E21 kulesi yanında yer alan batı kapısına doğru yöneldiği anlaşılmış, ancak kısmen açı
labilmiştir. Kanallı taş döşeli yolun üzerinde aynı yerde 65 cm.lik bir toprak dolgusunun
üzerinde, kapıya doğru uzanan ve teras duvarına bağlanarak yapılmış daha erken bir
döneme ait taş döşeli bir rampa ortaya çıkarılmıştır. Ancak taş dolgu platformun doğu
bölümü sınırlı olarak araştırılabildiğinden tam olarak anlaşılamamıştır (Çizim: 1).
Sarayın hemen hemen ortasında yer alan avlu ortasındaki silo çukurlarının sayı
ları yeni bulunanlarla birlikte 13'e ulaşmıştır. Ancak bunların çeşitli büyüklükte ve kayalık zemine oyularak yapılmış olmaları hangi evreye ait olduklarının anlaşılmasını zorlaş
tırmaktadır (Çizim: 1).
Kazılarda az sayıda çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Bunlar daha önceden
tepeden bilinen Demir Çağına ait yerel malzemeden oluşmaktadır.

1999 Yilı 2. Dönem Çalışmalan
1. dönem çalışmalarının devamı şeklinde mimari üzerinde yoğunlaştırılan çalış
malar, megaron binasında, iç surun batı kapısı önünde ve tepenin en yüksek yerinde
yer alan saray kompleksinin doğu yamacındaki alanda sürdürülmüştür.
Megaran Planlı Yapı
Daha önceki kazılar sırasında duvarlarıtemel seviyesine kadar ortaya çıkarılmış
olan bina, batı sur kapısının yaklaşık 30 m. batısında ve güney turist yolunun hemen kuzeyinde yer almaktadır (Harita: 1). Bir oda ve giriş bölümünden oluşmaktadır. Güney10

Th. A. Busink, a. g. e., 542 vd.; R. Naumann, Architektur Kleinasiens (1971) 494.; O. Puchstein, Jdl Vii, 1892, 1-24.
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de yer alan giriş bölümü bir kapıyla arkasındaki odaya bağlanmakta ve önünde çatıyı
destekleyen ahşap sütunlara ait bazalt iki sütun altlığı bulunmaktadır (Çizim: 4). Kuzey
güney yönünde 13.50 m. uzunluğunda, doğu-batı yönünde 8 m. genişlikte bir alanı kaplar ve yer yer 1.50 m. yükseklikte korunmuştur.
Bu dönem çalışmalarıyla yapı tümüyle temizlendikten sonra, bugünkü durumu ile
çizimle belgelenerek onarımı yapılmıştır. Onarım sırasında düşen taşları yerlerine yerleştirilmiş, duvarlar çeliklerle sağlamlaştırılmış ve kısmen yıkılmış olan bazı bölümleri
korunabilen yüksekliğe kadar kuru duvar tekniği ile yeniden örülmüştür. Duvar örme iş
lemi bitirildikten sonra, duvarların dış kenarlarındaki çukurlar duvar seviyesine kadar
toprakla doldurularak koruma altına alınmıştır.
Batı Sur Kapısı
Daha önceki dönemlerde kısmen temizlenmiş olan E 21 kulesinin hemen yanın
daki batı sur kapısının önündeki kayalık alanda temizlik çalışmalarına devam edildi (Harita: 1). Kapının blok bazalt taşlarından yapılmış eşiğinin altından başlayarak güneybatı yönünde dış sura doğru 6 m. izlenebilen kanalın devam edip etmediği ve burada olası bir yolun varlığının anlaşılması amacıyla turist yoluna kadar olan alanda çalı temizliği yapıldı. Sınırlı olarak sürdürülen bu çalışmalar sırasında sur duvarından kanal üzerine düşmüş taşlardan oluşan kalın bir dolgu ile karşılaşıldı. Dolgu kısmen temizlendikten sonra bu alandaki çalışmalara ara verildi.

Saray Kompleksinin Doğusundaki Alan
Kutsal yapı ve saray binası arasında in situ olarak yer alan bir dikilitaşın mimarı
açısından detaylı olarak anlaşılması amacıyla, çevresinde 25x25 m.lik bir alanda kazı
ve temizlik çalışmalarına başlandı. Daha önceki yıllarda tespit edilmiş olan dikilitaş günümüzde turist yolu olarak kullanılan yolun üzerinde yapılmış olan eski kazı evinin hemen arkasında ve kazı evine 9 m. uzaklıkta yer almaktadır (Harita: 1). Yüzeyi işlenme
miş bazalt taşı, kaya üzerine oyulmuş bir yuvaya yerleştirilmiştir. Günümüze 0.90 m. ve
0.60 m. yüksekliğinde korunageimiş olan taşın hemen yakınında kendisine ait bazalt
parçaları bulunmuştur (Çizim: 5).
Çevresinde yapılan kazılar sırasında yamaçtaki yüzey toprağının hemen altında
bir dizi duvar kalıntısına rastlanmıştır. Genelde 0.80 m. genişliğinde ve kayalık bir zemin üzerine oturtulmuş olan duvarlar, yamaç erozyonu nedeniyle yer yer tümüyle, bazen de en alt sırasına kadar tahrip olmuş durumdadır. Bunlar arasında birbirlerine 8 m.
uzaklıkta ve paralelolarak kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan iki teras duvarına
rastlanmıştır. Kuzeydoğu yönünde devam ettikleri saptanan bu duvarların ancak 16
m.lik bir bölümü temizlenerek açığa çıkarılabilmiştir. Bunlardan batıda yer alan alanın
doğusuna dikilitaşı da içine alan podyum şeklinde, özellikle güney tarafı çok tahrip olmuş platform şeklindeki bir konstrüksiyon dik olarak eklenmiştir.Teras duvarlarının doğuda yer alanında ise, gene doğu tarafından iki duvar dik olarak bağlanmaktadır. Birbirine 4 m. uzaklıkta ve paralelolarak uzanan bu duvarlar eski kazıevi altında da devam
etmektedirler. Bunlardan kuzeyde olanı podyum şeklindeki konstrüksiyonun kısmen
tahrip olmuş kuzey duvarına paraleldir. Bu duvarların bir kısmı eski kazıevinin altında
kaldığından bunlar hakkında daha fazla bilgi edinilememiştir. Ancak gerek içinde dikilitaşın yer aldığı platform, gerekse kazıevi altında kalan duvarların arasının taş dolgu ile
doldurulduğu gözlenmektedir (Çizim: 5).
Duvarların oturduğu kayalık zemin üzerinde daha önceki evrelere ait olduğu düşünülen, ancak fonksiyonları tam olarak anlaşılamayan kayaya oyulmuş çukurlar tespit
edilmiştir. Bunların çapları 0.50 - 1.50 m. arasında değişmektedir. Dikilitaşın 0.50 m. doğusunda yer alan bir çukurun içi taşla doldurulmuş, diğer üç tanesi ise erozyon yönünde tahrip olmuş durumdadırlar. Ayrıca aynı zemin üzerinde tepeden yağmur sularının
yönlendirilmesi amacıyla yapıldığı sanılan bir kanalortaya çıkarılmıştır. 0.20 m. genişli
ğinde ve yer yer 0.30 m. derinliğe ulaşan kanal kayaya oyularak yapılmıştır. Batı yönünden gelerek, batı teras duvarı altından geçtiği izlenimini veren kanal, daha sonra güne294

ye yönelerek iki teras duvarı arasında ve hemen hemen bunlara paralelolarak uzanmaktadır (Çizim: 5).
Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucunda, tepenin en yüksek yerinde ve doğu-batı yönünde 45 m. ve kuzey-güney yönünde 65 m.lik bir alanı kaplayan yapı kompleksinin çevresinin, özellikle güney ve batı yönünde bir teraslama sistemiyle desteklendiği ve bu sisteme organik olarak bağlandığı bilinmekteydi. Bu dönemdeki çalışmaları
mızia teraslama sisteminin doğu yönünde de uygulanmış olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Ayrıca güney kapıya yönelen teras duvarlarına eklenmiş olan podyum şeklindeki platformların tepeye doğru yükselmesi, bu alanda güney kapı ile saray kompleksi arasında
organik bir bağ kurulabileceği izlenimini vermektedir (Harita: 1).
1.dönem çalışmalarında saray kompleksinden batı sur kapısına yönelen ortası
kanallı taş döşemeli bir yol bulunmuştur. Ancak güney kapı yönünde şimdiye kadar saray kompleksiyle bir bağlantı kurulamamıştır. Bu döneme ilişkin veriler önümüzdeki yıl
larda yürütülecek çalışmalara bu yönde bir ağırlık verilmesi gerektiğini düşündürmekte
dir.
Domuztepe Ça/ışma/an
Domuztepe mimarısinin yayına hazırlanması amacıyla Jim Knustad tarafından
kesit ve plan çizimleri tümüyle gözden geçirilerek eksiklerin tamamlanması amacıyla
tepede ufak tefek sondajlar yapıldı.
Domuztepe kazılarında şimdiye kadar ortaya çıkarılan çanak çömlek buluntuları
nın sergilenmesi amacıyla restorasyon çalışmalarına ağırlık verildi ve Restoratör Tarık
Güçlütürk tarafından tüm kaplar yeniden elden geçirildi. Dr. Eva Maria Bossert ise geçen yıllarda olduğu gibi Demir Çağı çanak çömleği ile ilgili çalışmalarını sürdürdü.
Ayrıca Dr. Wolfgang Fischer-Bossert bölgede bulunan sikkeleri incelemesinin
yanı sıra Karatepe-Aslantaş heykeltraşlık eserlerinin yerlerine oturmayan parçalarının
envanterini tamamlamıştır.
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Resim 1: Kutsal alanda kaya üzerine oyulmuş çukurlukların detayı
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BOGAZKÖY-HATTUŞA 1999 YILI ÇALIŞMALARI
Jürgen SEEHER*

Anıtlar

Boğazköy/Hattuşa'daAlman Arkeoloji Enstitüsü adına yapılan 1999 çalışmaları,
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile mayıs sonundan ekim başına kadar

sürrnüştür".

Prospeksiyon Ça/ışma/an
Geçen yıl kazının başlamasından evvel, varlığını önce hava fotoğraflarıyla, sonra da elektrik direnç ve manyetik ölçümlerle saptadığımız "Güney Havuzlar" bölgesinde bu yıl, prospeksiyon çalışmalarının yapıldığı alan genişletilmiştir. Bu alan Yukarı Şe
hir'in güneybatı kısmında, Tapınak Mahallesi'nin batısında, burun gibi yaklaşık 200 m.
kuzeye doğru uzanan bir platodur. Çalışmalar önümüzdeki yıl yapacağımız kazı çalış
malarını yönlendirmeyi amaçlamıştır. Havuzları besleyen su yollarının saptanmasına
çalışılmıştır. Sonuçlar gelecek sezonda kazılarla sınanacaktır.
Kazı Çaftşma/an

Son senelerde yapılan kazı çalışmaları Büyükkaya üzerinde yoğunlaşmıştı. Büyukkaya'nın alt ve üst platolarında, çeşitli boylarda yeraltı tahıl siloları açığa çıkmıştı. Bu
silolar M.O. 13. yüzyılda Büyükkaya'ya ilave edilen yeni sur ile birlikte buraya inşa edilmişti. Bu yerin seçiminde büyük bir olasılıkla, Büyükkaya'nın korumaya çok uygun oluşu roloynamıştır.

Bu siloları ve geçtiğimiz yılki kazının sonuçlarını değerlendirebilmek için kısaca
siloların prensibine değinmek gerekir: Yeraltına kazılan silo çukurlarının taş döşeli tabanı önce kalın bir tabaka saman ile kaplanıyor. Tepeye kadar tahıl doldurulduktan sonra üstü kalın bir toprak tabakası ile hava girmeyecek şekilde kapatılıyor. Silo kapandık
tan sonra, tahıl ve içindeki bakteriler, küf mantarları ve böcekler kalan oksijeni tüketiyorlar ve karbondioksit üretiyorlar. Bir müddet sonra hiç oksijen kalmıyor ve bütün zararlı organizmalar, fareler de dahilolmak üzere ölüyar ve yenileri de havasız ve karbondioksitten dolayı zehirli olan siloya giremiyor. Bu şekilde -uzmanların deyimi i1e- tahıılar
"uykuya dalıyar" ve senelerce, hatta onlarca sene muhafaza edilebiliyor. Ancak, böyle
bir siloyu arada açıp kapatmak, içindeki bu özel atmosfer kaybolacağından ve bir daha
oluşmayacağından, mümkün değiL.
bu

Dr. Jürgen SEEHER. Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ayazpaşa Camii Sak. 48, TR-8DD9D istanbulITÜRKiYE
Dr. Jürgen Seeher başkanlığındaki ekipte Dr. A. Baykal-Seeher, M. Brückle, A. Çevik, J. Neuberger M.A., D. Steinmaier, B. Surra (arazi çalışmaları); B. Fischer MA, Dr. H. Genz (Büyükkaya Demir Çağı çanak çömleği); U. Schoop MA
(Büyukkaya ve Yarıkkaya Kalkolitik çanak çömleği); Dr. R.M. Czichon (yüzeyaraştırması malzemesinin incelenmesi);
D. Johannes (buluntu fotoğrafları); Prof. Dr. A. von den Driesch, N. Pöllalh (Büyükkaya hayvan kemikleri): Dr. R. Neef (arkeobotaruk): Dr. W. Dörtler, S. Jahns, R. Pasternak, M. Segschneider (polen analizi), Ch. Rüster (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde filolojik çalışma); H. Özel, M. Can (arazide plan çizimleri); G. Özel (çanak bahçesinin
idaresi); A. Arabul, K. Baykal (bulunlu restorasyonu). Malatya Müzesi'nden Arkeolog Selahattin E. Aksu Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü temsil etmiştir.
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işte bu sistemin kullanıldığı Büyükkaya silolarının, Hattuşa'da MÖ. 13. yüzyılda

başlayan

bir tahıl depolama sistemini yansıtmaması gerektiğinden yola çıkarak, daha
eski döneme ait siloların yerini tespit etmek amacıyla yaptığımız çalışmada, Poternli
Sur'un arkasında, yani şehrin eski kesiminde, Aşağı Şehir denilen alanda böyle bir silo
tespit ettik.
Burada, altmışlı yılların başında yapılan kazı çalışmalarında fonksiyonu anIaşıla
mayan bir yapının bir kısmı kaztlrruştre. Yayındaki bir fotoğrafta, bu yapının odalarının
içinde organik maddeden oluşan kalın tabakalar dikkatimizi çekti. Bunlar, ilk bakışta Büyükkaya'daki siloların içinde bulunan tabakalara çok benziyordu. Bu tabakaların niteliğini tespit edebilmek için 1998 yılında eski kazının sondaj çukuru yeniden açılarak temizlendi. Sonuç olarak, bu tabakaların aynı şekilde çürümüş saman ve sazdan oluştu
ğu ve içinde bir miktar arpa tanesi ve çok sayıda tahıl böceği kabuğu bulunduğu tespit
edildi. Bu şekilde bu yapının da tahıl muhafaza etmek için kullanıldığı anlaşıldı.
1999 yılında bu silo binasının boyutlarını ortaya çıkarmak amacıyla eski kazı
alanlarının doğusunda önce sondaj nitelikli kazılara başlanmıştır. Ancak bu sondajda,
silonun yangın geçirmiş olduğu anlaşıldıktan sonra kazı alanı genişletilerek tüm mevsim çalışmalar burada yoğunıaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, silonun arazideki büyük bir çukurluk içine oturtulmuş, 118 m. uzunluğunda ve genişliği araziye göre
30 - 40 m. arasında değişen dikdörtgen planlı, büyük ölçüde toprağa gömülü bir yapı
olduğu anlaşıldı. Planda görüldüğü gibi bu silo, bir yanı Poternli Sur ile sınırlanırken,
öbür yanı kayalık bir sırta dayanır (Resim: 1). Yapı iki sıra halinde yan yana diziimiş, toplam 32 dikdörtgen odadan oluşuyor. Odaların genişliği 6 metreyi buluyor ve uzunlukları arazi yapısına göre 13-16 metre arasında değişiyor. Yamaca oturtulduğu için, odaların taş döşeli tabanıarı basamaklıolarak yükseliyor. Böylece, bir uçtan diğer uca taban
yüksekliği farkı 15 metreyi buluyor. Taban seviyesine yüzeyden kısmen 7 metre derinde ulaşılabilmiştir.
Bu yeraltı silosunda tahıl depolandığını geçen yıl saptamıştık. Ancak bu yılki kazılarda bu deponun güneydoğu kesiminde şiddetli bir yangın olduğu anlaşıldı. Yangının,
yeraltı silo sisteminin "havasız muhafaza" prensibi sayesinde, tahııları yakıp kül etme"
miş olduğunu tespit ettik. Silonun yeraltı odalarında yeterince oksijen olmadığı için tahılların büyük bir kısmı-odun kömürü üretiminde olduğu gibi-kömürleşmiştir. Bu yangın
la 12 oda tamamen tahrip olmuştur. Tabana ulaşmak amacıyla yapılan sondajlarda bazı alanlarda yalın kömürleşmiş tahıl içinde kazı yapılmış ve çok iyi kalitede botanik numuneler alınabilmiştir (Resim: 2-4).
Taş temel üzerine kerpiç tuğlalardan örülrnüş duvarlar 1,5 m. kalınlığındadır. Duvar içinde bol miktarda ahşap kullanılmış olduğundan, kerpiç yanmıştır; ancak yangının
şiddeti bunları çok zayıfiatmıştır. Bazı yerlerde kerpiçler üzerinde 30-40 cm. aralıkla yatay kalas veya hatıl izleri tespit etmek mümkündür (Resim: 5).
Kazılan alanın yaklaşık orta kesiminde yanmış kerpiç molozu, bugünkü yüzeye
yakın başlıyor. Bunun nedeni, üstteki Demir çağı tabakasında yanmış kerpiç bloklarının
kısmen yapı malzemesi olarak kullanılmış olmalarıdır.
309/343 plankaresindeki bir ara profilde taş temel üzerinde, çoğu yıkılmış bir kerpiç duvarın üstüste 27 kat kerpiç tuğlasını ayırt etmek mümkün olmuştur (Resim: 6). Bu
şekilde bu duvar taş temeli ile birlikte yaklaşık 4,5 metre yüksekliğe sahipti. Yine aynı
profilde tahıl üzerinde silo odalarının nasıl kapatıldığını gösteren kalın toprak tabakası
izlenebilmiştir. Bu toprak tabakası kömürleşerek hacmi küçülen tahıl ile birlikte yavaş
yavaş aşağıya doğru oturarak çöküntü yapmıştır (Resim: 2). ızolasyonu sağlayan saman, saz ve ince dallardan oluşan tabakalar bazı kesimlerde çürüyerek sarı, beyaz tabakalar halindeyken başka odalarda aynı malzeme kömürleşmiş halde ele geçirilmiştir.
Bu izolasyon tabakası bazı kesimlerde hem taş döşeli taban (Resim: 7) üzerinde, hem
duvar kenarlarında, hem de tahıl dolgunun üzerinde in situ olarak ele geçirilmiştir ve siloların kullanımı, doldurulma şekli gibi konulara açıklık getirmektedir (Resim: 2, 3).
2
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Bazı odalarda, içi bol ahşap destekli kerpiç duvar odanın içine düşerek oradaki
tahılın tamamen yanıp gitmesine neden olmuştur. Resim 4'te görülen profilde yalnızca
ön kısımda bir çekirdek halinde kömürleşmiş tahıl kalmış, geri kalanı yanarak yok olmuştur. Aynı profilde sağda, yıkılarak oda içine düşen duvarın molozu görülmektedir.
Buna karşın, başka bir odada kömürleşmiş tahılın 1.20 metre kalınlıkta korunageldiği

görülmektedir (Resim: 2).
Birkaç odada tabana inmek için yapılan dar sondajlarda bile ele geçirilen botanik numuneler birkaç tonu buldu ye tahminimize göre bu komplekste halen birkaç yüz
ton kömürleşmiş tahıl mevcuttur. Ilk tespitlere göre siloda saklanan tahılların çoğu arpadır. Yalnız bir odada einkorn-buğdayı bulundu. Doğalolarak tahıl dolgusu içinde çok
miktarda başka bitkilerin de tohumları bulunmaktaydı. Bunlar gerek yabani ot tohumları, gerekse aynı tarlalarda bezelye ve fasulye gibi daha evvel ekilmiş ürünlerin tohumlarıydı ve hasatta tahıl ile birlikte yerleşmeye taşınmışlardı. Bu malzeme botanik incelemelerin sonunda hem Hititlerin gıda sistemleri için, hem de o dönemin iklim şartlarını
anlamakta önemli kaynak oluşturmaktadır.
Belirli yerlerde yapılan sondajlarla planı tümüyle anlaşılan bu silo yapısının tarihlendirilmesinde Poternli Sur ile olan ilişkisi önemli roloynar. Silo Poternli Sur'un hemen
yanında ve ona paraleldir. Poternli Sur'un altından belli aralıklarla, poternler geçiyor. Bu
yapının olduğu yerde ise bir potern eksiktir. Bundan anlaşıldığına göre ya Poternli Sur
inşa edildiği zaman bu yapı vardı ya..da bu yapı Poternli Sur ile aynı zamanda inşa edilmiştir. Bu şekilde, yapının en geç MO. 15. yüzyıl sonu veya 14. yüzyıl başında inşa edildiği ortaya çıkıyor.
Yangının tarihi ise, bir dizi radyokarbon ölçümünden sonra emin bir tabana oturtulacaktır. Kesin olan, bu silo kompleksinin iptal edildikten sonra Büyükkaya'daki silo
çukurlarının kullanılmının başladığıdır.

Bu büyük silo kompleksinin depolama kapasitesini hesaplamak, bütün odaların
yüksekliği birbirinden farklı olduğundan, pek kolay değildir. Kaba bir hesap yapıldığın
da şu rakamlar ortaya çıkıyor: Bütün odaların dolma yüksekliğini ortalama 2,5 m. sayarsak, bütün silo kompleksi 7000 metreküp tahıl alıyor; dolma yüksekliği ortalama 3,5
metre ise, bu rakam 9800 metreküpe çıkıyor. Böylece, burada 4200-5900 ton tahıl kapasitesi söz konusudur. Bu miktar tahıl ile 23000 ile 32000 insanın senelik ihtiyacı karşılanabilir. Unutulmaması gereken, bu silo kompleksinin ve aynı şekilde daha evvel Büyükkaya'da kazdığımız silo çukurlarının, Hitit başkentinin günlük ihtiyacını karşılamak
için yapılmış depolar olmadığı, buna karşın hem şehir, hem de ülke için bir tür uzun vadeli reserv olarak planlandıklarıdır. Yukarıda detaylarının anlatıldığı gibi, bu yeraltı silolarında tahıl, özel havasız bir ortamda muhafaza ediliyordu ve bu nedenle, arada açıp
tahılın bir bölümünü almak mümkün değildi. Bir oda açıldığında onu çok beklemeden
tamamen boşaltmak gerekiyordu, yoksa tahıl mikroorganizmaların ve böceklerin kurbanı oluyordu. Şüphesiz burada devlet hazinesinin bir kısmı yatıyordu; bu tahıl rezervi ile
kral herhangi bir yerde oluşan açlık sorununa aniden müdahale edebiliyor ve bu şekil
de ülke için tehlikeli gelişmeleri önleyebiliyordu. Büyük bir ihtimalle, bu silo kompleksi
zamanında tek değildi. Hattuşa' da tek olmadığı gibi, ülkenin diğer şehirlerinde de böyle büyük devlet tahıl silolarının varlığı mümkündür.
Tahıl silosunda doğalolarak pek buluntu ele geçirilmedi. Bulunan çanak çömlek
parçaları genelde kerpiç duvar içlerinde yer almaktaydı. Bunlar yapı malzemesi olarak
kullanılan kerpiç içinde ve silo odalarını örtmekte kullanılan toprak dolgu ile buraya gelmişlerdir. Yalnızca bir tüm testi odalardan birinde kömürleşmiş tahıl içinde ele geçirildi
(Resim: 8; yük. 30,5 cm.). Bir bulla ile (Resim: 9), taş bir heykelin saç tuvaleti parçası

da (Resim: 10) silo üzerindeki toprak dolgu içinde bulundu. Bulla, Büyük Kral 1.111. Tudhaliya'ya ait bir mührün baskısını taşıyor. Çevredeki çiviyazısı lejantta Büyük Kral'ın babası olarak Kantuzili adı geçiyor. Şimdiye dek yüksek bir memur olduğu bilinen Kantuzili'nin kralın babası olduğu, ilk kez bu bulla ile kanıtlanabiliyor.
Hitit silo kompleksinin üzerindeki Demir Çağı kalıntıları MÖ. 8. yüzyıl sonları/ 7.
yüzyıla tarihlendirilir. Oldukça büyük, çok odalı bir yapı kompleksinin temelleri ortaya
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çıkmakla beraber, taban seviyesi erozyona uğramıştır (Resim: 11, 12). Yapılar, daha evvelki yıllarda Nişantepe ve Güney Kale'de de açığa çıkarılan yapılara benzerler ve aşa
ğı yukarı aynı döneme tarihlenirler.
Büyük olasılıkla, büyük yapı kompleksinden biraz daha eski olabilecek iyi korunagelmiş, ancak pek fazla buluntu vermeyen iki "çukur eve" rastladık (Resim: 13). Bu
tür kısmen toprağa gömülü olarak inşa edilmiş, genellikle tek odalı dörtgen binalardan
Boğazköy'de her "Frig" tabakasında örnekler bulunur.
1999 yılı buluntuları arasında Demir çağı tabakasından ok uçları dikkate değer
dir, çünkü yalnızca bu alanda 22 tane bulunmuştur. Aralarında "ıskit" tipi ok uçlarının yanı sıra, saplı demir ok uçları da bulunur. Bu çağın pek sakin bir dönem olmadığını ve bu
dönemde Boğazköy'de çeşitli yerlerde surların inşa edildiğini biliyoruz. Yine Demir
çağına ait bir diğer buluntu, üzerinde tipik bir aslan ile bir kuşun betimlendiği taş mühürdür (Resim: 14; çap 2,0 cm.).
Yine aynı alanda, biri buluntularından dolayı Hellenistik Döneme tarihlenebilen,
diğerleri içinde hediye bulunmayan birkaç geç dönem mezarı da ele geçirilmiştir.

Diğer Çalışmalar

Büyükkaya kazılarında ele geçirilen Kalkolitik ve Demir çağı keramiklerinin yayın
için malzeme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca önceki yıllarda yapılan yüzey araştır
masında bulunan malzemenin incelenmesi de sona ermiştir.
Kazı çalışmaları haricinde yürütülen önemli bir araştırma, Hattuşa harabelerinin
biraz dışında, Kral Kapı'nın 600 m. güneyinde küçük bir gölde yapılmıştır (Resim: 15).
Burada bir burgu sondajı ile polen analizleri için numuneler alınmıştır. Bu araştırmanın
sonuçları hazır olduğunda, Hitit Dönemi için hem çevre ve vegetasyon hakkında, hem
de tarımın tarihteki gelişimi hakkında çok daha geniş bilgiye sahip olacağımızı umuyoruz.
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Resim 1: Poternli sur

arkasındaki

Hitit tahıl silosu

Resim 2: Hitit silosu, 32 No.lu oda içinde profilde
üzerindeki çökmüş kapatma malzemesi
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kömürleşmiştahıl

dolgu ve

Resim 3: Hitit silosu, 29 No.lu oda içinde profilde
kenarında izolasyon tabakası

kömürleşmiş tahıl

Resim 4: Hitit sllosu, 28 No.lu oda içindeki profiL. Solda
içine düşmüş kerpiç duvarın molozu
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tahıldan

dolgu ve duvar

arda kalan,

sağda

oda

Resim 5: Hitit silosu, 28 ve 29 No.lu odalar
arasındaki kerpiç duvar içinde
ahşap ve dal izleri

Resim 6: Hitit silosu, 28 ve 29 No.lu odalar
arasındaki kerpiç duvarın yıkıntı
sı
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Resim 7: Hitit silosu, 29 No.lu odanın taş
döşeli tabanı ve üstte taş temelli
kerpiç duvar

Resim 8: Hitit silosu, 30 No.lu odada bulunmuş testi
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Resim 9: Hitit silosu üzerindeki toprakta

bulunmuş bulla

Resim 10: Hitit silosu üzerindeki toprakta
saç tuvaleti parçası
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Resim 14: Demir
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iKizTEPE KAZıLARıNIN 1999 DÖNEMi SONUÇLARI
Önder BiLGi*

istanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı adına yürütülmekte olan Samsun ikiztepe kazı çalışmaları, 1999 döneminde 12 Temmuz ile 12 Eylül tarihleri arasında 60 gün
süre ile gerçekleştirildi.
1999 dönemi çalışmalarına kazı heyeti üyesi olarak Arş.Gör, Şevket Dönmez, Arkeolog Hilal Körnbe, Antropolog Nuran Salar, Arkeoloq-desinatör Burhan Gülkan, restoratörler Nergis Iper ve Gülbin Söğütlüoğlu ile Istanbul Universitesi stajyer lisans öğ
rencileri Pınar Onataslan, Ipek Bilgi, Peyman Saygınöz, Murat Türkteki, lşıl Kayı ve Faruk Demirci katıldı. Bakanlık uzmanı olarak Niğde Müzesi araştırmacılarından Mahmut
Altuncan kazıda görevaldı.
1999 dönemi kazıları da 1993 yılında ilk defa kazılmaya başlanan Tepe III'te geliştiriidi. "L" açmasının D 6,7,8 ve 9/1 12 ve 13, D 10/1 13, D 8/16 ve 17 ve D 9/1 16
plankarelerini kapsayan 300 m21ik bir alanında (Topografik Plan) geliştirilen kazılar sonucunda 1993-1998 dönemlerinde ortaya çıkarılmış bulunan 19 mimarı tabakadan sadece 1, 2,3,4, 5 ve 6. mimarı tabakaların devamı takip edildi.
D 6/113 ve D 7/113 plankarelerini kapsayan 50 m 21ik bir alanda 10.36 ile 9.25 m.
yükseklikler arasında yer aldığı görülen 1. mimarı tabakada mimarı kalıntıolarak sadece kil bir taban ile kil depolandığı düşünülen bir çukur ortaya çıkarıldı.
D 7/1 13 (b.3600) plankaresinde ortaya çıkarılan yangın geçirmiş kil tabanın, yalnızca plankarenin güneybatı kesiminde 4.00 x 2.90 m. boyutunda bir kısmının sağlam
olduğu, diğer kısmının ise tarım faaliyetleri nedeniyle tahrip edilmiş olduğu gözlendi.
D 6/1 13 (b.3613) plankaresinin güneybatı kesiminde ise yaklaşık 3.50 x 3.00 m.
boyutunda bir alanın, 1995 ve 1996 dönemlerinde saptanmış ve b.3423 olarak kodlanmış bulunan Helenistik çağa ait olduğu, içinde ele geçirilen küçük buluntu ile çanakçömlek parçalarından anlaşıldığı kadarıyla bir çöplük tarafından tahrip edilmiş olduğu
gözlendi. Bu plankarede çöplüğün hemen doğusundaki kesimde yaklaşık olarak 4.00 x
1.25 m. boyutunda bir çukur ortaya çıkarıldı. b.3615 olarak kodlanan ovalimsi planlı bu
çukurun içinde yaklaşık 0.20 m. kalınlığında sarı renkli bir kil yığınının yer aldığı görüldü.
1. mimarı tabakanın moloz toprağı içinden 12 kova çanak-çömlek ile 3 kova kemik
parçası toplandı. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak bir figürin, bir tekerlek, 2 ağırşak ile
7 tezgah ağırlığı, kemik bir ağırşak, boynuz bir tokmak ve bir bileytaşı ele geçirildi.
D 6/1 12, D 6/1 13, D 7/1 13 ve D 8/1 13 plankarelerini kapsayan 100 m2.lik bir
alanda 10.25 ile 8.90 m. yükseklikler arasında yer aldığı gözlenen 2. mimarı tabakada
mimarı kalıntıolarak sıvalı bir platform ile kil tabanlar ortaya çıkarıldı.
b.3604 olarak kodlanan D 7/1 13 plankaresinde dikdörtgen plan veren bir kil
konstrüksiyon saptandı (Resim: 1). b.3606 olarak kodlanan bu konstrüsiyonun kuzey
duvarını doğu-batı yönde kil bloklarla inşa edilmiş, 1.75 m. uzunluğunda, 0.50 m. geProt.Dr, Önder BiLGi, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı,
iSTANBULfTÜRKiVE
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nişliğinde ve
ğu gözlendi.

tabandan 0.25 m. yüksekliğinde bir duvar parçasının oluşturmuş bulunduKonstrüksiyonun doğu duvarının temelini ahşap bir hatılın oluşturduğu burada ortaya çıkan 1.60 m. uzunluğunda ve 0.20 m. genişliğindeki boşluktan anlaşıldı.
Güney duvarının temelinin yine aynı biçimde ahşap bir hatıldan oluştuğu, 3.00 m. uzunluğunda ve 0.20 m. genişliğindeki boşluktan görüldü. Konstrüksiyonun batı duvarı saptanamadı (Plan: 1). Yapının içinden pişmiş toprak bir tezgah ağırlığı ile bir öğütme taşı
ele geçirildi. Bu konstrüksiyonun batısındaki D 6/1 13 (b.3618) ve doğundaki D 8/1 13
(b.3601) plankarelerinde sadece yangın geçirmiş, bastırılmış kilden tabanıara rastlandı.
2. mimarı tabakanın moloz toprağı içinden 14 kova çanak-çömlek ile 5 kova kemik parçası toplandı. Buluntu olarak pişmiş toprak 3 insan figürini (Resim: 4), bir ağır
şak, 3 tezgah ağırlığı, kemik bir delici, kavkı bir pandantif ve bir öğütmetaşı ile minyatür bir kap ele geçirildi.
D 6/112, D 6/113, D 7/112, D 7/113, D 8/112, D 8/113, D 8/116, D 9/116 ve D
8/1 17 plankarelerini kapsayan 225 m21ik bir alanda 10.15 ile 8.50 m. yükseklikler arasında yer aldığı görülen 3. mimarı tabakada kil tabanlar dışında herhangi bir mimarı kaIıntı ortaya çıkmadı.
D 6/112 (b.3631), D 6/113 (b.3621), D 7/112 (b.3629), D 7/113 (b.3620), D 8/1
13 (b.3603) ile D 8/116 (b.3608), D 9/116 (b.3609), D 8/117 (b.3614) plankarelerini kapsayan kil tabanıarın yangın geçirmiş bulunduğu görüldü. Ancak, D 8/112'deki b.3641
olarak kodlanan taban oldukça zayıftır.
3. mimarı tabakanın moloz toprağı içinden 20 kova çanak-çömlek ile 11 kova
hayvan kemiği parçası toplandı. Buluntu olarak biri iri çanak, diğeri çömlek olmak üzere 2 kap, pişmiş toprak 2 insan figürini (Resim: 4), bir tıkaç, 2 adet çubuk (Resim: 5),
10 ağırşak ile 35 tezgah ağırlığı, taş bir ağırşak, bir balta, bir bileğitaşı ile birezgitaşı, 3
delici kemik, 2 boynuz çekiç ile bir delici ve bir tunç iğne ile yüzük ele geçirildi.
D 6/112, D 6/113, D 7/112, D 7 /113, D 8/113, D 9/112, D 9/113, D 8/116, D 8/1
17 ve D 9/1 16 plankarelerini kapsayan 200 m21ik bir alanda 9.48 ile 7.65 m. yükseklikler arasında yer aldığı gözlenen 4. mimarı tabakada mimarı kalıntıolarak bir atölye
kompleksi (Resim: 2) ile 2 fırın ve sıvalı bir yapının yanmış tabanı, bir kil çukuru ile basit toprak bir mezar ortaya çıkarıldı.
D 8/1 13 (b.3605) ile D 9/1 13 (b.3602) plankarelerinin bitiştiği kesimde, b.3607
olarak kodlanan 1.50 x 1.40 m. boyutundaki dikdörtgen planlı fırının, mevcut genişliği
0.55 m. olan ağzı güneybatıya bakar. Ortalama duvar kalınlığı 0.15 m. olan fırının güney ve güneydoğu duvarlarının yıkık olduğu gözlendi. Fırının kuzey duvarının ağzına yakın tarafında, zeminden yüksekliği 0.30 m. olan, 0.04 m. çapında ve fırın duvarının dı
şından içine doğru uzanan iyi sıvalı boşluğun bir körük deliği olduğu görüldü. Fırının çok
iyi sıvanmış 3 katlı sert tabanı doğudan batıya doğru 0.15 m. kot farkı yapar. Fırının ağ
zına bitişik olarak yapılmış 0.75 x 0.70 m. boyutunda, yuvarlağımsı planlı ve iyi sıvan
mış küçük bir işlik vardır. Ayrıca, fırının biri kuzeybatısında, diğeri ise kuzeydoğusunda
olmak üzere 2 adet bağımsız işliği daha vardır. Kuzeybatıdaki dikdörtgen biçimli işlik
1.90 x 0.90 m. boyutundadır. Tabandan yüksekliği 0.20 m. olan işliğin iyi sıvanmış sert
tabanı kuzeydoğudan güneybatıya doğru 0.05 m. kot farkı yapar. Bu tabanın içe göçmüş olarak bulunmasından, ilk yapıldığında altında ahşap bir konstrüksiyonun yer aldı
ğı varsayılabilir ve tabanın orijinalinde ahşap bir kasnak üzerine oturtulmuş olduğu, kenarlarının altında ortaya çıkan boşluklardan anlaşıldı. Kuzeydoğudaki işlik ise gayrimuntazam yarım daire biçimlidir. Tabandan yüksekliği 0.15 m. olan işlik düzgün bir kil
sıvaya sahiptir. Bir kompleks görünümündeki fırının kuzeyinde ve işliklerin arasında
yaklaşık 1.00 m. uzunluğunda, iyi sıvalı, 0.14 m. derinliğinde ve bir depo görünümünde
bir mekanın varlığı gözlendi (Plan: 1). Fırın kompleksinin içinde pişmiş toprak bir çömlek bulundu. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak 3 ağırşak ile 2 tezgah ağırlığı, 2 bileğitaşı ile bir öğütmetaşı, kemik bir ağırşak ve tunç bir ok ucu ele geçirildi.
b.3607 olarak kodlanmış fırın yapısal açıdan ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde,
inşa edilmiş olduğu zeminde dikdörtgen şeklinde, 1.70 x 1.30 m. boyutunda ve 0.15 m.
kalınlığında ahşap bir kasnak yapıldığı ve kasnağın 0.20 m. kalınlığında bir kil tabakası
316

ile yükseltilmiş olduğu anlaşıldı. Ahşap ve kil konstrüksiyonla oluşturulmuş olan bu yükseltinin 0.02 m. kalınlığındaki bir sıva ile düzgün bir platform haline getirildikten sonra,
mevcut yüksekliği 0.30 m. olarak saptanan kubbenin oluşturulmasında kullanılmış olan
0.02 m. çapındaki (yaş) ve belirli aralıklardaki ağaç dallarının bırakmış olduğu boşluk
lar saptandı. Bu boşluklardan kuzey duvarı üzerinde 5, güney duvarı üzerinde ise 4
adet bulundu. Daha sonra ise fırın tabanının 2 kat sıvanmış olduğu gözlendi. Bunlardan
birincisi 0.02, ikincisi ise 0.03 m. kalınlığındadır.
Fırının kuzeybatısında bulunan dikdörtgen planlı işliğin inşa edilmiş olduğu zeminde, fırında olduğu gibi dikdörtgen şeklinde 1.80 x 0.80 m. boyutunda ve 0.10 m. genişliğinde ahşap bir kasnak oluşturulmuş olduğu görüldü. Bu kasnağın üstünün 0.20 m.
kalınlığında kil ile kapatılarak yükseltildiği ve bu yükseltinin de 0.03 m. kalınlığındaki kil
bir sıva ile düzgün bir hale getirildiği anlaşıldı.
Fırının kuzeydoğusunda yer alan işliğin, fırının doğusunu çevreleyen kil sıva üzerine inşa edilmiş olduğu görüldü. Uzun kenarları altına 0.10 m. genişliğinde 7 adet paralel hatılın yerleştirilmiş olduğu ve bunların üzerinin 0.15 m. kalınlığında kil dolgu ile
yükseltilmiş olduğu gözlendi. Bu dolgunun üzerinin ise birinci katı 0.05 m., ikinci katı
0.02 m., üçüncü katı 0.03 m, dördüncü katı 0.02 m. ve beşinci katı 0.03 m. kalınlığında
ki 5 kat sıvaya sahip olduğu görüldü.
Fırının ağzına bitişik olarak yapılmış olan küçük işliğin zemininin de kuzeybatı-gü
neydoğu yönlerinde yerleştirilmiş ve birbirine bitişik durumda, 0.10 m. kalınlığındaki, en
uzunu 0.50 m. ve en kısası ise 0.30 m. olan, sayıları 5'i bulan ahşap hatıllarla döşen
miş olduğu, bu hatılların üzerinin de 0.15 m. kalınlığındaki bir kil tabakası ile yükseltilmiş bulunduğu gözlendi. Bu yükseltinin 0.03 m. kalınlığındaki kil bir sıva ile düzgün bir
hale getirilmiş olduğu görüldü.
Fırının 1.~5 m. batısında, 1.75 x 1.25 m. boyutunda ve 0.20 m. derinliğinde bir
çukur saptandı. Içinin açık bej renk bir toprakla dolu olmasından bir kil deposu olduğu
anlaşılan ve b.3626 olarak kodlanan çukurun doğusunun, 1.10 m. uzunluğunda ve 0.20
m. genişliğinde bir hatılla kapatılmış olduğu burada ortaya çıkan karbonize o/muş ahşap kalıntılardan anlaşıldı.

Yine 4. mimarı tabakaya ait olduğu saptanan ve D 8/1 16 (b.3610) ile D 9/1 16
(b.3612) plankarelerinde dikdörtgen biçimli bir yapıya ait olduğu düşünülen özenle sı
vanmış bir taban ortaya çıkarıldı (Plan: 1). b.3611 olarak kodlanan ve kuzeybatı-güney
doğu yönde inşa edilmiş bulunduğu görülen bu taban oldukça tahribat görmüştür (Resim: 3). Bu tabanla ilişkili olarak karbonlaşmış dağınık ahşap kalıntıları ile iri bir cüruf
bloku kuzeybatı kesimde görüldü. Bu tabanda sadece pişmiş toprak i ağırşak ele geçirildi. Ayrıca, bu tabanla aynı seviyede ve D 9/1 16 plankaresinin güneydoğu köşesinde
1.10 x 0.90 m. boyutunda ve işlevi belli olmayan yine kil sıvalı başka bir taban (b.3616)
daha saptandı.
4. mimarı tabakaya ait diğer bir fırın D 6/1 13 plankaresinde (b.3623) ortaya çıktı
(Plan: 1). b.3627 olarak kodlanan fırın kuzey-güney doğrultusunda olup ağzı kuzeye
bakar. 1.55 x 0.80 m. boyutundaki fırının ağız boşluğu 0.55 m.dir. Ağzı önünde 0.80 m.
çapında, yarım daire biçiminde, iyi sıvanmış ve 0.17 m. yüksekliğinde bir işlik yer alır.
lşliğin fırın ağzı ile birleştiği kesimde 0.16 m. çapında iyi sıvanmış ve olasrltkla su doldurularak el ıslatmak için yapılmış 0.08 m. derinliğinde bir çukur yer alır. lşliğin de altın
da ve fırının önünde 3.80 x 1.60 m. boyutunda ve altında sıralı ahşap boşlukları bulunan bir konstrüksiyon vardır. Ayrıca, bu konstrüksiyonun kuzeydoğusunda ve yarısı D
7/1 13 plankaresinde (b.3624) yer alan, temeli yatay hatıllarla oluşturulmuş, 1.5x1.5 m.
boyutunda kare planlı bir mekan vardır. Bu mekanın doğu duvarının hemen önünde 3
adet ve uzak doğusunda da bir adet olmak üzere değişik çaplarda 4 adet dikeç boşlu
ğu mevcuttur. 0.15 ile 0.20 m. arasında değişen derinliklere sahip bu dikeç deliklerinin
hangi amaçla kullanılmış olduğu belirli bir plan vermemelerinden dolayı anlaşılamadı.
4. mimarı tabakaya ait üçüncü bir fırın ise D 8/1 12 plankaresinde (b.3641) ortaya çıktı (Plan: 1). b.3634 olarak kot/anan bu fırın 1.75 x 1.20 m. boyutunda olup ağzı
güneybatıya bakar. 0.70 m. ağız genişliği olan bu fırın, altı ahşap bir konstrüksiyona sa317

hip bir platform üzerinde bulunduğu görüldü. 3.5 x 3 m. boyutunda olan iyi sıvanmış bu
platform gayrimuntazam dörtgen biçimlidir. Fırının şimdi çökmüş bulunan kubbesinin
yaş ağaç dallarının yardımıyla oluşturulduğu, fırının tabanı çevresinde ve duvarları içinde belirli aralıklardaki 0.02 m. çapındaki boşluklardan anlaşıldı. Fırın tabanının en az 3
kez yenilenmiş olduğu 0.02 m. kalınlığındaki sıvalardan saptandı.
4. mimarı tabakanın moloz toprağı içinden 27 kova çanak-çömlek ile 14 kova kemik parçası toplandı. Küçük buluntu olarak pişmiş toprak bir tezgah tarağı sapı, 7 ağır
şak ile 16 tezgah ağırlığı, bir ezgitaşı ve çakmaktaşı bir çekirdek ele geçirildi.
Bu buluntular dışında, 4. mimarı tabakaya ait basit toprak bir mezar D 7/1 13
plankaresinde, 8.70 m. yükseklikte ortaya çıktı (Plan: 1). b.3628 olarak kodlanan mezardaki iskelet (Sk.636) bir çocuğa ait olup doğu-batı yönünde yatmaktadır. Yüzü güneye bakan, başı batı yönünde olan ve 0.85 m. uzunluğundaki iskeletin bacakları hafifçe kıvrılarak yüzü koyun pozisyonda ve kolları dirseklerden kırılarak elleri omuzlar hizasındadır.

D 6/112, D 7/112, D 8/112, D 9/112, D 6/113, D 7/113, D 8/113 ve D 9/113 plankarelerini kapsayan 200 m 21ik bir alanda 10.10 ile 7.70 m. yükseklikler arasında yer aldığı görülen 5. mimarı tabakada, kalıntıolarak, hiçbir mimariye bağlanmayan sadece
kil tabanlar saptandı.
D 6/112 (b.3637), D 7/112 (b.3638), D 8/112 (b.3630), D 9/112 (b.3640), D 6/1
13 (b.3632), 07/113 (b.3633), D 8/113 (b.3619) ve D 9/113 (b.3617) plankarelerinde
görülen tabanlar yang ın geçirmiştir. D 8/1 13 ile D 9/1 13 plankarelerinde ve tabanlar
üzerinde dağınık durumda 3 adet öğütmetaşı ele geçirildi (Plan: 1).
5. mimarı tabakanın moloz toprağı içinden 26 kova çanak-çömlek ile 16 kova kemik parçası toplandı. Ayrıca, pişmiş toprak bir bardak, bir çömlek, bir çömlekçik, minyatür bir kap ile insan figürü kabartmalı bir kap bulundu (Resim: 6). Küçük buluntu olarak
da 2 pişmiş toprak pota (Resim: 7), 2 sapan tanesi, 8 ağırşak, 45 tezgah ağırlığı, kemik
7 delici, 4 kaşık (Resim: 8), 4 ağırşak, bir ok ucu ve 2 kesici (Resim: 9), boynuz, 2 taş
pandantif, bir ezgitaşı ve çakmaktaşı bir kesici ve bir yonga ele geçirildi.
D 10/113 plankaresinde gerçekleştirilen derinleşme sonucunda 7.75 ile 7.65 m.
yükseklikler arasında yer aldığı görülen 6. mimarı tabakada mimarı kalıntıolarak sadece zayıf bir taban saptandı. b.3622 olarak kodlanan bu tabanın yangın geçirmiş olduğu
gözlendi.
6. mimarı tabakanın moloz toprağı içinden 3 kova çanak-çömlek ile 2 kova kemik parçası toplandı. Ayrıca, Helenistik çağa ait bir gözyaşı şişesinin kaidesi bulundu.
Küçük buluntu olarak ise pişmiş toprak bir ağırşak, bir bileğitaşı ile kemik bir delici ele
geçirildi.
1999 döneminde gerçekleştirilen bu kazı çalışmaları sonucunda 6. mimarı tabakada ortaya çıkarılan mimarı kalıntılarla, ele geçirilen çanak-çömlek VE1 küçük buluntulardan
bu tabakalardan ilk dördünün Ilk Tunç çağı III'e, diğer ikisinin de Ilk Tunç çağı II'ye ait
olduğu, daha önceki dönemlerde ortaya çıkarılan buluntularla karşılaştırılarak anlaşıldı.
Bu dönemde Tepe III'te açılan 300 m21ik alanda fırın ve atölye niteliğinde fırın
kompleksierine rastlanması ve ayrıca pota, çeşitli türlerde bileğitaşı gibi aletlerin ele
geçirilmesi, Tepe I'de daha önceki dönemlerde ele geçirilmiş bulunan metal eserlerin
buralarda üretilmiş olabileceğine ışık tuttu. üzellikle 4. mimarı tabakaya ait 1997 ve
1998 dönemlerindeki kazıların planlarının bu dönem planı ile birleştirilmesi sonucunda
Tepe III'ün, evvelce düşündüğümüz gibi bir atölyeler mahallesi olduğu ve mezarlara hediye olarak bırakılmış eserlerin burada imal edilmiş olmaları olasılığı yüksektir (Plan: 2).
Kazı alanı koruma altına alındıktan ve 34 adeti müzelik, 186 adeti etütlük olmak
üzere toplam 220 adet pişmiş toprak, kemik, boynuz, tunç, taş, çakmaktaşı ve kavkı
dan yapılmış eser Samsun Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildikten sonra kazı çalışmala
rına son verildi.
Diğer taraftan, ikiztepe'de ele geçirilmiş bulunan arsenikli bakır eserlerin imalinde kullanılmış olan bakır ile arsenik metallerinin yatakları, ergitme ocakları veya atölye318

lerini saptamak amacıyla 1997 ve 1998 yıllarında Samsun, Amasya ve Tokat illerinin sı
nırları içinde geliştirilen yüzeyaraştırmaları sonucunda Bakırçay'ın 3 km. kadar kuzeybatısında, Bakırçay'a paralelolarak akan ve kuzeyde Köprübaşı Köyü yakınlarında Bakırçay'la birleşen Peynirçayı Vadisi'nin batı yamaçlarındaki Bakacak Tepesi (Resim: 10)
olarak adlandırılan kesimde yer aları Pırasakaya mevkiindeki arsenopirit türü arsenik
cevher filizleri ile Sinop-Durağan Ilçesi yakınındaki Gökdoğan Köyü sınırları içinde yer
alan, Durağan-Aıaçam yolu üzerindeki çayağzı veya Ahuboğazı mevkiinde (Resim: 11)
ve hemen Kızılırmak Nehri kenarında saptanmış bulunan arsenik cevher yataklarında
ki realgar (Resim: 12) ve orpiment türü tekrar değerlendirildi. Sonuç olarak, 1997 yılın
dan beri yoğun olarak taranan bölge içinde ve yukarıda belirtilen yerlerden. toplanan örneklerin analiz sonuçlarından sonra araştırmaların başarı ya ulaştığı ve Ikiztepelilerin
bakırın yanı sıra arseniği de Tavşan Dağr'ndan ve yine arseniği Durağan yakınlarından
elde etmiş oldukları açıkça anlaşıldrı. Bu keşif, aynı zamanda, Roma Dönemi tarihçisi
Amasyalı Strabon'un Coğrafya2 kitabında bahsetmiş bulunduğu arsenik cevherlerinin
yerlerinin bu bölgeyi de kapsadığı, daha doğrusu, bu bölgeyi kastettiği ortaya çıkmıştır.
Sözlerime son verirken lkiztepe kazılartnm gerçekleşmesine 26 yıldır kesintisiz
olarak maddi ve manevi destekleyen lstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi ile Kültür
Bakanlığı'na ve maddi destek sağlayan LU Araştırma Fonu'nas, Türk Tarih Kurumu ile
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'na ve Bafra Kaymakamlığı ile Ikiztepe Köyü Muhtarlığı'na kazı heyeti adına teşekkür ederim.

2
3

Bkz. "Samsun-Amasya- Tokat [lleri Yüzey Araştırması". XXi. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçlar Toplantısı, Ankara 24-28 Mayıs H.ÖzbaI/A.Adriaensl B.EarI/B.Gedik, Kültür Bakanlığı (baskıda).
Bkz. COğrafya., Anadolu Kitap XII, istanbul 1987 Strabon (Çeviren A. Pekman) s.50. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
Bu çalışma I.U. Araştırma Fonu'nca da desteklenmiştir. Proje No: 1250/050599.
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1999 YILI KAMAN-KALEHÖYÜK KAZıLARı
Sachihiro OMURA *

1999 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün izni ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi, Japon Anadolu Arkeoloji
Enstitüsü adına 22 Haziran-27 Eylül 1999 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Başkanlığımda, Arkeolog Dr. Masako Omura, Mamoru Yamashita, Kimiyoshi
Matsumura, Hititolog Dr. Daisuke Yoshida, Antralopolog Dr. Kazumichi Katayama,
Jeolog Dr. Kaoru Kashima, fotoğrafçılar Takao Aoki, Takayuki Oshima, konservatörler
Glenn Wharton, Haward Wellman ve öğrenciler katıldı. Bakanlık temsilcisi olarak,
Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Şubesi arkeologu Nihai
Metin görevlendirilmiştir.
1999 yılı Kaman-Kalehöyük kazılarının başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunan heyet üyelerine, özellikle her zaman oldqğu gibi, bu sene de bilimsel yardım ve
ilgisini esirgemeyen hocamız Prof. Dr. Tahsin Ozgüç'e teşekkürlerimi sunarım.

1. 1999 Yılı Kaman-Kalehöyük Kazılannın Amacı
Kaman-Kalehöyük, bildiğiniz gibi, Ankara'nın kuş uçuşu 100 km. güneydoğusunda, eski Ankara-Kayseri karayolunun hemen sağında, Kaman'ın 3 km. doğusun
dadır. Kaman-Kalehöyük, sulak, bereketli geniş bir tarım arazisinin ortasına
kurulmuştur. Höyük, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 280 m. çapında,
16 m. yüksekliğinde, orta boylu bir Anadolu höyüğü görünümündedir.
1999 yılı Kaman-Kalehöyük kazılarının amaçlarını dört noktada özetleyebiliriz:
1. Kuzey açmada kültür katlarının esas ve tali evrelerini tespit etmek, yani höyüğün stratigrafisini öğrenmek.
2. Kuzeyaçmada, 1994, 1995 yıllarında açığa çıkarılan yuvarlak yapı kalıntı
sının doğu kısmını incelemek.
3. Kuzeyaçmada, 1994, 1995 yıllarında şiddetli bir yangın geçirdiği anlaşılan
Assur Ticaret Kolonileri çağına ait mimarlık eserlerini bir bütün halinde incelemek.
4. Kuzeyaçmada, iii plankarede açığa çıkarılan Eski Tunç çağına ait mimarlık eserlerini tanımlamak.
2. Kuzey Açmada Stratigrafi Çalışmalan
1986 yılından beri devam eden stratigrafi çalışmalarında, kuzey açmada dört
esas kü.!tür katı tespit edilmiştir. i. kat, 16., 17. yüzyıllara, Osmanlı Dönemine aittir. ii.
kat, M.O. 12. yüzyılın başından M.Q.. 4. yüzyılın birinci yarısına kadar süren Demir
çağını temsil etmektedir. iii. kat, M.O. 20. yüzyıldan M.O. 12. yüzyıla kadar devam
Dr. Sachihiro OMURA, Middle Eastern Culture Centerr in Japan, 3-10-31, Ohsaura, Mitaka-shi, Tokyo, 181,
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eden Orta-Geç Tunç Çağına, ıv. kat da M.Ö. 3. binyılın son yarısına, yani Eski Tunç
Çağına aittir. Kuzey açmada saptanan yapı kalıntıları özelliğine ve küçük eserlere göre,
yukarıdan aşağıya doğru, i. kat, la, Ib, ii. kat, Ila, IIb, Ilc, ve IId, iii. kat da, Illa, IlIb, ve
Illc olarak tanımlanmıştır.
1999 yılında, Demir Çağının, Ila, IIb, Ilc, ve IId, Orta ve Geç Tunç Çağının, Eski
Hitit'in. IlIb; Assur Ticaret Kolonileri Çağının, IlIc ve Eski Tunç Çağının ıv. katında
çalışmalarımıza devam ettik (Resim: 1).
Şimdi kuzeyaçmadaki 11., 111., ve ıV. kültür katlarının mimarlık kalıntıları ve küçük
buluntuları üzerinde durmak istiyorum.

Ila Katı
Demir Çağının LI,. katı, yukarıdan itibaren aşağıya dqğru Ila, IIb, Ilc ve IId katlarına
ayrılmıştır. Ila katı, M.O. 7. yüzyılın ikinci yarısından M.O. 4. yüzyılın birinci yarısına
kadar devam etmiştir. Ila katı çalışmalarına, kuzey açmada XVııI., xıx. plankarelerde
devam edilmiştir. Burada i. katın mimarlık kalıntıları kaldırıldıktan sonra, blok taşlarla
örülmüş bir mimarı kalıntıya rastlanmıştı. Ila katının son safhasına ait olan bu mimarı
eserlerin özelliği: Duvarlarda bol miktarda büyük taşların kullanılmış olması, çoğunluk
la duvarların tek sıra taşla örülmüş olması ve odalarının da küçük boyutlu olmalarıdır.
Bu plankarelerdeki yapı kalıntıları da zayıf taş duvarlıdır. Duvarların ve tabanın iki, üç
kere tamir edildiği anlaşılmaktadır. Ikinci tabanın üzerinde fayanstan bir silindir mühür
ele geçirilmiştir (Resim 5.; 8). Bu silindir mühür, Qr. Masako Omura tarafından yapılan
ilk incelemelere göre, M.O.8. yüzyılın sonu '{.e M.O.7. yüzyılın ilk safhasına aittir. Ancak
bu silindir rnührün bulunduğu yapı katı, M.O.6. yüzyıla tarihlenmektedir. 1986 yılında,
aynı evrede M.O.8. yüzyıla ait bir mühür daha bulunmuştu. Buna göre, olasılıkla bu
mührün uzun süre kullanıldığı düşünülmektedir.
XXVii., XXViiI. plankarelerde de Ila katının yapı kalıntıları üzerindeki
çalışmalarımızı sürdürdük. Burada 1995, 1996 yılında açığa çıkarılan Ila katının
megaran tipi yapılarının kaldırılmasına, 1997, 1998 yıllarından itibaren devam edildi.
1999 yılında, en erken taban kaldırıldıktan sonra, duvarların kenarında taş ile örülmüş
50 cm. çapında, 50 cm. derinliğinde sütun izleri bulunmuştur. Bunlar megaran tipi
yapının üst yapısını desteklemek için hazırlanmış olmalıdır.
Ila katının son safhasına ait eserler arasında, fayans silindir mühürler. bronz plaketler, dağ kristalinden hayvan başı, skarabe ve demir aletler vardır. Ozellikle KamanKalehöyük'te demir eserler, Assur Ticaret Kolonileri Çağı ve Eski Hitit katlarında da, az
olmakla beraber, ele geçirilmektedir. Ancak, demir eserlerin, cüruflarının Ila katının ikinci safhasından itibaren birdenbire çoğaldığı ve Ila katının ikinci safhasında demir üretiminin başladığı anlaşılmaktadır.
IIb Katı
IIb katı, M.Ö.7. yüzyılın erken evresine tarihlenmektedir. Şimdiye kadar yapılan
kazılarda, IIb katında saptanan yapı kalıntılarının özelliği, tek odalı ve bodrumlu
olmaii':'t rı d ır. IIb .katında, ıskit tipi okçu, Gordion tipi tibu/alar ve fayans skarabeler bulundu. Ozellikle ıskit tipi okçunun, IIb katından itibaren, birdenbire, ortaya çıkması çok
ilginçtir. 1999'da, IIb katının mimarı kalıntıları, XiV. plankarede de açığa çıkarıldı. Bunlar
da, tek odalı ve bodrumludurlar.
Ilc ve /Id Katı
Ilc katı, M.Ö.8. YüZYıliD ikinci yarısından M.Ö.7. yüzyılın başına, IId katı, M.Ö.12.
yüzyılın birinci yarısı ile M.O.8. yüzyılın birinci yarısı arasına tarihlenebilir. Ilc katının
yapıları, tek odalı, bodrumlu veya temel derinlikleri az, üç veya dört odalıdrr (Resim:
2). IId katınınkiler ise, tek odalı, bodrumiudur. Ilc, IId kalıntıları arasındaki en büyük fark,
IId odalarının içinde direk izlerinin varlığıdır. IId katının tabanında ve duvarların önünde
direk izlerinin varlığına rağmen, şimdiye kadar yapılan kazılarda Ilc katında direk izleri
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bulunamamıştır. Ilc ve Ild'de ele geçirilen buluntular arasındaki, en büyük ayrılığı nakışiı
seramiklerin karakterleri temsil etmektedir. Geçen sezonda, Ilc katında geyik motifli
seramik parçaları (Resim 5: 4) ele geçirildiği halde, IId katında hiç bulunamadı. IId katı
seramik parçalarının benzerleri, Alişar 4c katının erken safhasında bulunmuştur. Buna
göre, Kaman-Kalehöyük'ün Ild katı buluntularının kuzeye doğru uzanabileceğini
düşünüyorum.

IlIb Katı
Kaman-Kalehöyük'ün iii. katı, Orta-Geç Tunç çağına aittir. 1999'da, IlIb katında,
Eski Hitit çağının yuvarlak yapı kalıntıları üzerinde çalışıldı. Bu yuvarlak kalıntı, 15 m.
çapında, 4.5 m. yüksekliğindedir (Resim: 3). 1994-1996'da bu kalıntının batı kısmı
kazrlmıştı. 1998'de, bu yuvarlak kalıntının tam ortasında, yani kuzey-güney doğrul
tusunda yer alan kesit üzerinde çalıştık. 1999'da da yapının doğu kısmında, kesiti izleyerek kazıya devam ettik. Yuvarlak yapıyı dolduran dolgu toprağın, yaklaşık 1 m. boşalt
tıktan sonra, bir kül tabakası ortaya çıktı. Kalınlığı yaklaşık 50 cm. olan bu yuvarlak
yapının ortasındaki meyilli kül tabakasında, çok sayıda bu/lalar bulundu. Kül tabakasının altında, duvardan düşmüş taşlardan oluşan bir yığıntı vardır. Bu/laların çoğu kül
tabakasında bulundu. Buna göre, bu/laların buraya yuvarlak yapı terk edildikten sonra
ve duvar taşlarının yılkılmasından kısa bir süre sonra atıldığı anlaşılmaktadır. IlIb katın
da, bu/lalardan başka bronz ve taş damga mühür (Resim 5: 10,11), kabartmalı seramik
parçası (Resim 5: 6) bulundu. Illa katında Hitit Impartorluk çağının erken safhasına ait
olabilen ve ön yüzde hayat ağacı ile geyik, arka yüzde hayat, güzel, iyi anlamına gelen
hiyeroglifli damga mühür de keşfedildi (Resim 5: 9).
1995-1996 yıllarında, yuvarlak yapının batısında da IIlb katına ait bazı duvarlar açığa
çıkarıldı. 1998-1999'da bu duvarları izleyerek kazıya devam ettik. 1998'de kazdığımız
doğu-batı istikametinde uzayan kalın duvar, 1999'da tamamıyla açığa çıkarıldı. Duvarın
ortasında sütunu andıran bir çıkıntı vardır. Duvarın uzunluğu 10 m., kalınlığı 1.5 m., yüksekliği 2 m.dir. Ancak tabanı tespit edilememiştir. Bu büyük yapı buraya, güneyindeki
IlIc'ye, yani Assur Ticaret Kolonileri çağına ait yangın geçirmiş binayı tahrip ederek inşa
edilmiştir.

Ille Katı
Assur Ticaret Kolonileri çağına tarihlenen IIlc katındaki çalışmalara, XXVii,
XXViii. plankarelerde devam edilmiştir (Resim: 4). 1994'te bu plankarelerin doğusun
da, Xii. plankarede, Illc katına ait yangın geçirmiş bir yapı meydana çıkarıldı. Burada
çok sayıda insan iskeletleri ve tunç silahlar bulundu. Bu yapının devamını bulmak için,
1995'te XXVıı-XXX plankareleri kazıldı ve bunlar da: i. kat-Osmanlı, Ila katı-Demir çağı
yapılarının altında, 1999'da ve 1994'te Xii. plankarede bulduğumuz IlIc katının, yani
Assur Ticaret Kolonileri çağına ait yapının devamı bulundu. Bu yapı şiddetli bir yangınla
tahrip edilmiş ve ayrıca Demir, Hitit Imparatorluk ve Eski Hitit çağlarına ait yapılar ve
çöp çukurları da bu tahribatı artırmıştır. Yapının iki odası saptandı. Taban üzerinde
yanmış insan iskeletleri, bu/lalar (Resim 5: 14), damga mühür ve seramik/testiler
(Resim 6: 1-3) bulundu. Mühür ve bu/lalar üzerindeki kuş motifleri, Kaniş Ib katı mühürlerindeki motiflere benzemektedir. Taban üzerinde bulunan kısa boyunlu gaga ağızlı
testilerin gövdeleri kırmızı, kalın şeritlerle süslüdür. Bunlar Kaniş'te Ib katında çok
bulunmuştur. Bu belirleyici buluntulara göre, Kaman-Kalehöyük'te yangın geçirmiş olan
bu yapı, Kaniş ~.arumu Ib şehrinin çağdaşıdır ve M.O.18. yüzyıla ait olup çok kuvvetli
bir olasılıkla, M.O.1740'tan önce tahrip ve terk edilmiş olmalıdır.
LV Katı
Kaman-Kalehöyük'ün LV. Katı-Eski Tunç çağına aittir. 1999 yılında LLL-IV.
plankarelerde çalışmalara devam edilmiştir. 1991'de, iii. plankarede, Illc, yani Assur
Ticaret Kolonileri çağına ait sağlam yapıyı tümüyle kaldırdıktan sonra, altında Eski Tunç
çağına ait R104 No.lu zayıf bir yapıyı gördük. Burada derlenen seramik parçaları
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arasında el yapımı seramik parçaları da vardı. Bunun hemen altında aynı yönü gösteren
lv. katın ikinci yapı katına ait zayıf yapılardan toplanan seramik parçaları ile el yapımı
parçalar, çark işi olanlarla karışıktı. Seramik bakımından, üçüncü ve dördüncü yapı katlarında bulunanlar arasında fazla bir değişiklik yoktu. Ancak 4. yapı katında, KültepeKarumu LV, iii katlarında, bol miktarda bulunan, Alişar iii tipi nakışiı seramik parçaları
da ele geçirildi. 1999'da, dördüncü kat yapıları kaldırıldıktan sonra, yine zayıf duvarlardan oluşan yapı kalıntıları açığa çıkarıldı. Ancak beşinci katın yapı tekniği öncekilerden
çok farklıdır. Zayıf tek sıra taş duvarın yanında sıralanmış tahta kazıklar saptanmıştır.
Burada ele geçirilen seramik parçalarında çark izleri hiç görülmemektedir. Bu durum,

birinci, ikinci, üçüncü, ve dördüncü yapı katlarının, Eski Tunç Çağından
Çağına geçiş dönemine ait olduğunu, beşinci yapı katının da olasılıkla
Çağının son evresine tarihlenebileceğini göstermektedir.

Orta Tunç
Eski Tunç

3. Sonuç
Kaman-Kalehöyük'ün stratigrafisiyle ilgili iki problem söz konusudur.
Birincisi ii. katın mimarlık kalıntılarına ilişkindir. IId katında açığa çıkarılan yapı
kalıntılarının özelliği, çoğunlukla, tek odalı ve yüksekliği az bodrumlu olmalarıdır. Ilc katı
yapılarının bazılarında ve IIb'de de bu tip devam etmektedir. Yalnız Ila katında, tek odalı
ve bodrumlu bina tipi yerine çok odalı, düz alan üzerine inşa edilmiş binalar
kullanılmıştır. Buna göre, tek odalı ve bodrumlu tipin IId katından Ilb'ye kadar uzun süre
kullanılmış olmasına rağmen, Ila katında devam etmediği anlaşılmaktadır. Bu verilere
göre, Ila'nın erken evresinde yapılarda önemli bir değişikliğin olduğu gözlenmektedir.
Kaman-Kalehöyük ii katında bulunan küçük eserlere göre, Ila katının ilk evresinde
Gordion'un Frig etkisine girdiği anlaşılmaktadır. Yapılarda görülen bu değişikliklerin de
batı bölgesinin etkisine bağlı kalıp kalmadığını bundan sonraki kazı ve yüzey araştır
malarımızın ışığında aydınlatmaya çalışacağız.

ikincisi IId katı seramiği ile ilgilidir. Geçen sempozyumda Ild katının boya nakışiı
4. yapı katında birdenbire ortaya çıktığını, motiflerinin çok gelişmiş olduğu
nu, bunun Kızılırmak kavsinin güneyinden gelen bir etkiye bağlı olduğunu
vurqularnıştrrn. 1986'dan beri sürdürdüğümüz yüzeyaraştırmalarında IId katı nakışiı
seramiğinin Kızılırmak'ın batı bölgesinde ve Delice ırmağı'nın kuzeyinde de bulunmadığını saptamıştık. Buna karşın, Kızılırmak-Delice arasında ve Kızılırmak güneyindeki höyüklerde, bol miktarda kullanıldıklarını görmüştük. Bu durum, bu seramik türünün
Ild'nin 4. katında birdenbire ortaya çıkmasının nedenini aydmlatrnaktadrr, Dr. Seeher,
Boğazköy'de derlenen bu seramik türünün el yapımı olduğunu, M.O.10. yüzyıla tarihlendiğini bildirmektedir. Motifleri zikzaklar, geyik ve bitkilerden oluşmuştur. Ancak
Kaman-Kalehöyük IId katının boyalı seramik motifleri ve çark yapımı olmaları
bakmından, Boğazköy'ün Erken Demir Çağı seramiğinin motifleri, teknikleri arasında
önemli ayrılıklar gözlenmektedir. Bu verilere göre, Erken Demir Çağı evresinde,
Kızılırmak bölgesinde boya nakışiı seramiğin birbirinden farklı iki bölgeye ayrıldığını,
bunları birbirinden ayıran sınırı Delice ırmağı'nın oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Bu konuda Kaman-Kalehöyük'ün coğrafi konumu bakmından çok önemli bir
özelliğe sahip olduğu da ortaya çıkmaktadır. Kaman-Kalehöyük, Demir Çağı
seramiğinin Orta Anadolu'da yayılış alanının ve evrelerinin belirlenmesinde önemli
katkılarda bulunacaktır Bu özelliğe yalnız bu evrenin değil, M.O.3. ve 2. binyıl kültürlerinin de sahip olduğunu bir kez daha vurgulamalıyım.
Görüldüğü gibi, Kaman-Kalehöyük, Orta Anadolu kültürlerinin bütün özellikleriyle
temsil edildiği bir merkezdir. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitütüsü bu kültürleri bütünüyle açığa çıkarmayı planlamıştır. Kalehöyük Orta Anadolu'nun doğu-batı; kuzeygüney bölgeleri arasındaki ilişkileri birbirine bağlayan bir coğrafya kesimindedir. Höyüğün bu konumunu arkeoloji buluntuları, bütün açıklığı ile kanıtlamaktadır.
Kazı sonuçları zamanında, gerektiği şekilde yayınlanmakta; Kırşehir'deki arkeoloji müzesi de koleksiyonları her sene artarak büyümektedir.
seramiğinin
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KERKENES DAGI PROJESi 1999
Geoffrey D. SUMMERS*
Françoise SUNJ.MERS
Musa OZCAN
David STRONACH

1999 sezonu IT\i3-Yls ayında bir hafta ve yaz aylarında 8 hafta olmak üzere 9 hafta
sürmüştür. Berkeley Universitesi'nden Prof. Dr. David Stronach başkanlığında bir ekip
ile ilk 5 yıllık plan dahilinde ortak çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Yüzey araştır
ması Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün proje başkanı adına verdiği izinle, temizlik çalışmaları ise Yozgat Müze Müdürü Sayın Musa Ozcan'a verilen izinle yürütülmüş
tür. Ayrıca Eskişehir Müzesi'nden Bakanlık temsilcimiz Sayın Dursun Çağlar, iki anıt yapının temizlik çalışmalarını, Musa Ozcan adına yürütmuştür. Dursun Çağlar'a çalışma
şevkinden dolayı içten teşekkür ederiz. Ayrıca Musa Ozcan'a işbirliği, yardımları ve tavsiyelerinden ötürü en derin teşekkürlerimizi sunarız.
Projeye ana mali destek AiAE, British Academy, Yibitaş Lafarge, Dr. Norman
Solkhah, Raymond & Beverley Sackler, The Joukowsky Family Foundation ve The
Anatolian Archaeological Research Foundation tarafından sağlanrmştır. Bize destek
veren bu kişi ve kuruluşlara ve diğer tüm sponsorlarımıza en içten teşekkürlerimizi
sunarız.

Araştırmanın başarısını

tabii ki, ekibimizin zorlu çalışmasına ve adanmışlığına

borçluyuz.
1999 sezonunda Kerkenes Dağı'nda dört ana çalışma yapıımıştır:
1. Kısa bahar sezonu boyunca direnç ölçer (ieoelektrik) ile yapılan denemelerin
çoğaltılması. Bu çalışmaların asıl amacı, jeomanyetik araştırmada her zaman görülemeyen taş sütun kaidelerinin yerlerinin tespit edilmesidir.
2. Yaz sezonu boyunca sürdürülen jeomanyetik haritalama ve Küresel Yer
Belirleme Sistemleri (GPS) kullanılarak yapılan ayrıntılı topografik haritalama
çalışmaları.

3. Kapadokya kapısı ve saray cephesi yüzeylerindeki döküntü taş yığınının temizlik çalışmaları.
4. Eski yerleşimin çevreye etkisini saptamak amacıyla Eğri Öz Suyu ve kollarında jeomorfolojik örnek toplama çalışmaları.

Geoffrey D. SUMMERS. Kerkenes Projesi, Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara 06531fTÜRKjVE
Tel./Fax (90 312) 2101485. E-posta: summers@metu.edu.tr veya fsummers@metu.edu.tr
Françoise SUMMERS, Kerkenes Projesi, Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara 06531fTÜRKiVE
Musa ÖZCAN, Yozgat Müzesi, VozgatfTÜRKiVE
Prof .Dr, David STRONACH, Dept. of Near Eastem Studies, University of Califomia at Berkeley, CA 94120-1940,
U.S.A.
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KENT PLANıNıN ÇiKARILMASI ÇALIŞMALARI
1999 sezonunda kent plan i büyük ölçüde genişletildi (Şekil: 1, 2). Yüzey topografyasının GPS ile harltalanrnası çalışmaları kentin büyük bir bölümünde bitiriimiş olup
2000 yılında kent haritasının tamamlanması planlanmaktadır. Jeomanyetik araştırma
ise, sit alanının güney ve kuzey bölümlerinde devam etmiştir. Bu araştırmaların ayrıntılı
raporları aşağ ıdad ır.

JEOFiziK
Jeofizik araştırması Kerkenes'te ana yöntem olarak kalmaya devam edecektir.
Çünkü bu yöntem yüzeyaltı kalıntılarını detaylarıyla ortaya çıkarmaktadır (Şekil: 2, 6).
Direnç Ölçer ile Yapılan Çalışmalar
Direnç ölçer (jeoelektrik) aleti ile yapılan denemeler bahar ve yaz sezonunun
başında devam etmiştir. Bu denemelerin amacı manyetik haritalarda görülemeyen bazı
mimarı ayrıntıları -özellikle taş sütun kaidelerini- tespit etmekti. B alanındaki "sütunlu
salon" un özelikle seçilmesinin nedeni 1996 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarının
taş sütun kaidelerini ortaya çıkarmasıdır. Ayrıca bu yöntemin çeşitli taban ve yüzey tiplerini ortaya çıkararak, matematiksel kesitler oluşturmamızı sağlayacağını umut etmiş
tik. Fakat bahar sezonunda ortaya çıkan ekipman sorunları ve yaz sezonunda toprağın
olağanüstü kuruluğu yüzünden çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. 2000 yılının baharında
yeni denemeler yapmak amacıyla tekrar izin alınması düşünülmektedir.
Jeomanyetik Araştırma
GEOSCAN fluxgate gradiometre ile yapılan jeomanyetik çalışmalar 20x20 m.
boyutlarında yaklaşık 1.320 adet gridin tamamlanmasıyla, toplam 528.000 m2 lik (52,8
hektar) bir alanı kaplamıştır (Şekil: 2). Şahmuratiı Köyü'nün genç sakinleri veri toplama
ve bilgisayara aktarma, verilerin ön işlemleri ve çıktıların alınması gibi konularda eği
tilmiştir. Günde 2 ekip olarak çalışılması hergün hemen hemen 40 gridin tamamlanmasını sağlamıştır. GEOPLOT programının dağıtım öncesi versiyonu donanım problemleri çıkarmasına rağmen, verilerin işlenmesini ve birleştirilmesini saölarruştır. Yeni bir
renkli A3 yazıcı ve büyük formatlı bir Epson yazıcı arazi üstünde doğrulama çalışmaları
için jeomanyetik haritanın düzenli olarak üretilmesine olanak tanımıştır. (Ağıı gibi geç
döneme ait kalıntılar ile ana kaya ve çalıları, Demir Çağına ait kalıntılardan ayırt edebilmek için haritanın arazi üstünde doğrulanması gerekmektedir. Ayrıca arazi üstünde
doğrulama çalışmaları ana kayalar yüzünden jeomanyetik haritalarda görülemeyen
duvar hatları gibi bazı yüzey üstündeki kalıntıları fark etmemizi sağlamaktadır.)
GPS Çalışmalan
GPS ile yüzey topografya haritasının çıkarılması çalışmaları bir baz istasyonu ve
üç alıcı ile 1999 sezonunda da devam etmiştir (Şekil: 1, 5). Sonuç olarak ortaya çıkan
harita şehrin %80'ini kapsamaktadır. Bu harita 1.286.767 noktadan oluşmaktadır ve
bunların 886.377'si 1999 sezonunda toplanmıştır. Hata payı 10 cm. dir.
Jeomanyetik imajlar ve balon fotoğrafları topografik harita üzerine yerleştirilmiş
ve topografik yapının gerçek etkisini vermesini sağlamak amacıyla yüksekliklerin ölçekleri artırılmıştır. Elektronik grafiklerin çeşitli şekillerde işlenip sunulabilme olasılığı vardır
(Şekil: 3, 4).
Kuzeydeki Kentsel Bloklar (Şekil: 3, 4)
. Şekil: 3 ve 4'te tipik iki kentsel yapı adasının jeomanyetik haritaları görülmektedir. Ilk haritada 60 m.ye 60 m. boyutlarında, içinde birçok küçük dikdörtgen strüktürü
içeren bir yapı adası bulunmaktadır. Haritadaki yüksek kontrast, yapıların aşırı yanmaya
maruz kaldığını göstermektedir. Aynı adanın içerisindeki dikdörtgen unsurların daha si-
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lik görülmesinin nedeninin yapıların daha derinde olmasından kaynaklandığı düşünül
mektedir. Daha büyük ölçekle görüntülenmiş olan ikinci yapı adası 40 m.ye 40 m.
boyutlarındadır ve güneydoğusunda ona bitişik 20 m. genişliğinde bir kompleks bulunmaktadır. Blok içerisinde en dikkat çekici yapı ise, Kerkenes'te çok rastladığımız sıra
halinde üç kare odadan oluşan yapı tipidir.

Güneydeki Kamu Yapılan
A alanında yapılan jeomanyetik harita çıkarma çalışmaları saray kompleksini ve
yanındaki alanları kapsaması amacı ile batıya ve Sülük Gölü, "polo alanı" ve -daha
önce kraliyet ahırları veya silo olarak tanımlanan- teras yapılarını kapsaması amacı ile
de doğuya doğru genişletilmiştir. Saray kompleksinin bazı bölümleri, Kerkenes'te her
zaman kullanılan okuma yoğunluğundan (metrede 4 yerine 8 okuma) daha yüksek bir
yoğunlukta araştırılmıştır. Bu yoğunlaştırmanın amacı arazinin zor kısımları için haritanın daha net olması veya önceki haritaların bazı yapıların ayrıntılarını yeterli göstermemesidir.
Saray Cephesi
Saray cephesindeki temizlik çalışmaları anıtsal bir giriş yerine kör bir girişi ortaya çıkarmıştır (Şekil: 5-7). Kompleks, bir dizi birbirinden bağımsız anıtsal yapı topluluğunu içeriyor gibi görünmektedir. Bu yapıların sit içerisinde herhangi bir benzerine henüz rastlanmamıştır. Manyetik yüzeyaraştırması ile arazi üzeri doğrulama çalışma
larının birleştirilmesi, kompleksin 1997 yılında yapılandan çok daha ayrıntılı bir planının

çıkarılmasıyla sonuçlanmıştır.

Polo Alanı ve Teraslar
Jeomanyetik araştırma daha önceki yıllarda yüzey gözlemleri sonucu ortaya
çıkan planları doğrulamış ve pek az yeni ayrıntı eklemiştir. Ozellikle, büyük yapıların çatı
ile örtülmüş olduğunu gösterecek hiçbir kanıt ortaya çıkmamıştır (Ancak taş sütun kaideleri gibi bazı kalıntıların jeomanyetik haritalarda görülemediği de bilinmektedir). Jeomanyetik haritanın planlarımıza eklediği en önemli ayrıntı, teraslardan en genişi üzerinde bulunan bir giriş yapısıdır. Jeomanyetik haritada görülen kuvvetli kutuplaşmadan
dolayı, bu önemli yapının şehrin yıkılışı sırasında yandığı anlaşılmaktadır. Yapı, 40 m.ye
40 m. boyutlarında olup 2 sıra halinde düzenlenmiş 3'er adet sütunla 3 nefe ayrılmış
gibi görünmektedir. Yapının planı ve konumu, bu terasların üstünde bulunan diğer
yapıların kamusal (askeri ve/veya ldarl) bir işlevi olduğu ve yine bunların güney veya
Kapadokya kapısından şehre giren malzeme ve hayvanlar ile ilişkili olduğu düşün-cesi
ni desteklemektedir. Yüzeyde bu yapının hiçbir izi görülmemektedir.
Saray Kompleksinin Kuzeyindeki Yapılar
Jeomanyetik araştırma, Saray kompleksinin karşısında büyük bir kentsel yapı
adasının içinde 30 m.ye 15 m. boyutlarında geniş bir yapının varlığını tespit etmemizi
sağlamıştır. Yapının içerisinde iki sıra sütun ve 5 m.ye 15 m. boyutlarında sütunlu bir
giriş bulunmaktadır (Şekil: 6).
ANıT YAPıLARDA TEMizLiK ÇALIŞMALARI
1999 yaz sezonunda gerçekleştirilen başka bir çalışma ise Kapadokya kapısı
çevresinin ve Saray kompleksinin doğu cephesinin döküntü taşlardan temizlenmesidir
(Şekil: 7). Ortaya çıkarılan yapıların planları çizilmiş, eğimli taş yüzeylerdeki döküntü ve
yanıkların uygun bölgelerinden kesitler hazırıanmıştır. Cephelerin ölçekli çizimleri
tamamlanmış ve bir Elektronik Uzaklık Olçer (EDM) ile cephelerin 3 boyutlu koordinatları tespit edilmiştir. Fotografik belgeleme çalışması siyah-beyaz, slayt ve dijital fotoğraflardan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak ODTU Mimarlık Fakültesi'nden iki teknisyen
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stereo-fotografik belgeleme çalışmasını tamamlamışlardır. Çizimler ve
üzerindeki çalışmalar sonbaharda bitirilecektir.

imajların

Kapadokya Kapısı
Kapadokya kapısı Ç.evresindeki temizlik çalışmaları 7 Temmuz'da başlamış ve
26 Temmuz'da bitirilmiştir (:;iekil:ler 8 - 12). Sorgun ve Dedefakılı belediyelerinden sağ
lanan iki kepçe sayesinde taş döküntülerınin duvardan uzaktaki bir düzlüğe taşınması
mümkün olmuştur. (Ileride bu tür alanların turist otobüsleri için sur dışında uygun park
yerleri olabileceği düşünülmektecir).
Temizlik çalışmaları, Kapadokya kapısının (Şekil: 9) batısında, kapının günebatı
kulesini (Şekil: 11) çevreleyen ve kesintisiz uzanan eğimli bir taş yüzeyi, doğubatı duvarının kısa (8 m.) bir kısmını, kuzey-güney duvarının uzun (24 m.) bir kısmını ve çıkrntıh
bir payandanın (Payanda 1) (Şekil: 10) kuzey ucunu açığa çıkarmıştır. Surun birleşen
iki ucunda eğimli taş yüzeyin korunageimiş yüksekliğinin S-6 m.yi bulduğu ve 60
bir
açı yaptl,91 görülmüştür. Eğimli taş yüzeyin yer yer bir veya iki taş sırası halinde orijinal
yüksekligini korudu,9u izlenebilmektedir. Kapının doğusunda ise güneydoğu kulesinin
güney yüzündeki egimli taş yüzey 6 metrelik bir uzunluğa kadar takip edilebilmektedir.
ulaşan bir eğimle, 4 m.
Burada eğimli taş yüzey, oldukça sert sayılabilecek 80
yüksekliğ e ulaşmaktadır.
Bu eğimli taş yüzeye ait pek çok kısım yapım teknikleri açısında değerlendirildi
ğinde, bu yüzeyin düz bir zemin oluşturmak amacıyla aynı seviyeye getirilmiş olduğu
düşünülen doğal kırmızı kumlu bir kil tabakası üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu
yüzey, -bazılarının yüksekliği 1,S m.yi bulan- alışılmadık büyüklükteki taşlarla, ustalıkla
ve harç kullanılmadan -kuru olarak- inşa edilmiştir. Duvar, düzenli taş sıralarına sahip
değildir ve yüzeydeki taşlar bir moloz taş çekirdek üzerinde yer almaktadır. Tüm yüzey
harç kullanılmadan örülrnüş, uyumlu biçimde yerleştirilen iri taşların arasındaki boşluk
lar küçük taşlarla doldurulmuştur. Ayrıca en alt sırayı oluşturan taşların, yüzeye açı vermek üzere küçük taşlarla desteklendiği görülmektedir. Tüm cephe beyaz kil tabakasıyla
kaplanmadan önce, destek taşlarının kumlu kırmızı kil tabakasıyla gizlendiği
anlaşılmaktadır. Eğimli yüzeyin, en üstteki taş sırasından en az 1m. veya daha fazla bir
yüksekliğ e kadar uzanarak, şu anda mevcut olmayan üst yapının dikey yüzüyle birleşti
ği tahmin edilmektedir.
Kapadokya kapısı temizlik çalışmaları sırasında ortaya çıkan şaşırtıcı bulgulardan
biri de döküntü taşların fazlalığıdır. Bu durum, eğimli yüzeyin üzerinde taş bir üst
duvarın var olduğunu ve böylece şehrin koruma sisteminin tamamlandığını ortaya koymaktadır. Sadece Payanda 1'in kuzey yüzeyinde değil, birçok başka yerde de yangın
izlerine rastlanmıştır. Bu da Demir Çagı şehrini yıkan yangın sırasında, surun ahşap elemanlarının da yandığını göstermektedir.
Kapadokya kapısının içinde yapılan temizlik çalışmaları eğimli taş yüzeyin kapı
geçidinin iki yanına kadar uzandığını göstermiştir. Geçit üzerindeki çalışmalara yeni
başlanmış olmakla birlikte, geçidin 2,20 m. genişliğinde olduğu açıkça bellidir.
Kapının batı duvarına yakın bir test çukurunda, gri bir zemin üzerinde Demir Çağına ait seramik parçaları, yine aynı derinlikteki Bizans Dönemine ait seramik parçaları
ile birlikte bulunmuştur. Kapının Bizans Döneminde de kullanıldığına ait başka deliller
de vardır. Şöyle ki, kapı geçidinin doğu duvarının Bizans Döneminde tekrar açıldığı saptanmıştır. Duvarın yeniden açılışı sırasında, iki kumtaşı blokunun duvarın şu anki tepesine yerleştirildiği görülmektedir. Bu bloklar üzerinde motifler yer almaktadır ki, bunlardan bir tanesi, bir kilise ile etrafındaki mezar taşlarını tasvir etmektedir.
0lik

0ye

SARA Y KOMPLEKSi CEPHESi
Saray kompleksinin doğu cephesinde yapılan temizlik çalışmaları da sevindirici
sonuçlar vermiştir. Eğimli yüzeyin tabanı altındaki orijinal zemine ancak seçilmiş bazı
noktalarda ulaşılmış olmakla birlikte, bu eğimli yüzeyin en az 4 m. yüksekliğe kadar
çıktığı açıktır. (Şekil: 7). Ayrıca eğimli taş yüzeyde yangın izlerine ve Demir Çağına tarihlenen seramik parçalarına rastlanmıştır. Bu çalışmadan sadece bir adet envanterlik
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obje çıkarılmıştır; o da üzerinde delikler bulunan Demir çağına ait cilalanmış bir taş
objedir.
Gelecekte yapılacak herhangi bir çalışma için öncelikle Saray kompleksinin ana
girişi yerinin saptanması gerekmektedir. Ancak, girişin, doğu cephesinin ortasındaki
derin nişte olmadığı şimdiden kesinlik kazanmıştır.
KONSERVASYON
da belirtildiği gibi, eğimli taş yüzeyin önündeki döküntü, anıtların görselliğini bozmayacak şekilde uygun bir uzaklığa taşınmıştır. Duvarının yüzey taşları ise,
ileride yapılacak restorasyon çalışmasında kullanılmak üzere ayrı bir yığında toplanmıştır. Bir sonraki aşama, yerinde bulunan yüzey taşlarının sağlamlığının incelenmesi
olmuştur; araştırmalar sonunda, örgünün hayranlık uyandırıcak sağlamlıkta olduğu
görülmüştür. Fakat yine de gerekli görülen yerlerde yüzey taşlarının arasına küçük taş
lar yerleştirilerek duvarın sağlamlığı artırılmaya çalışılmıştır.
Orijinal tabanıarın temizlenerek ortaya çıkarılmasından sonra, bu tabanıarın korunması gerektiğine karar verilmiştir. Bu yüzden orijinal tabanıarın üzeri, kalınlığı 15 cm.yi
bulan kum, çakıl ve topraktan oluşan bir koruyucu tabaka ile kaplanmıştır. Kapadokya
kapısında yağmur suyunu emmesi için koruyucu tabakanın üstü, ayrıca bir tabaka daha
kumla kaplanmıştır.
Kapadokya kapısı geçidinin tamamen temizlenmesi ve sağlamlaştırılmasının en
azından iki sezonluk çalışma daha gerektirdiği anlaşılmıştır. Girişin tabanı naylon
örtülerle kaplanmış ve bu kaplamanın üstü kum ve toprak ile örtülmüştür. Buna ek
olarak döküntü taşlar, girişte ortaya çıkan duvarları gelecek sezona kadar korumak için
Yukarıda

kullanılmıştır.

Saray kompleksinin güney ucunda ortaya çıkan teras duvarının

arkasında

yağmur suları ile yıkılmasının önlenebilmesi amacıyla, duvarın açığa çıkan yüzü
bir istinat duvarı inşa edilmiştir. Fakat bu koruma çalışması geçici bir çözüm

biriken
önüne
olarak

görülmektedir.

JEOMORFOLOJiK ARAŞTIRMA
Kanak Su Havzası'nın Holocane Dönemindeki evrimini ve Demir çağı kentinin
çevreye etkisinin anlaşılmasını amaçlayan jeomorfolojik araştırma 1999 sezonunda
başlamıştır. 1999 yılı çalışmasının asıl amacı, Kerkenes Dağı'nın kuzeyinde bulunan ve
dağdan gelen tüm yağmur ve kar sularının aktığı Eğri Oz Suyu vadisi sedimentinde bir
dizi sondaj açılması ve tahmin edildiği gibi yararlı sonuçlar elde edilme olasılığının değerlendirilmesiydi. 3 adet sondaj açılmış olup sediment örnekleri gelecek aylar içerisinde analiz edilecektir. Ilk sonuçlar, vadi tabanının yakın zamanda birkaç metre sediment ile dolmuş olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu da geniş çaplı bir jeomorfolojik ve sedimentolojik araştırma programının çok yararlı olacağını göstermektedir. Fakat hem coğ
rafi hem de kronolojik olarak bu araştırma, arkeolojik çalışmanın kapsamı dışında
kalmaktadır. Bu yüzden gelecek yıllarda bu tip bir çalışmayı destekleyecek sponsor arayışına girilecektir.
SONUÇLAR
Gelecek birkaç sezon uzaktan algılama teknikleri ile sürdürülecek olan
araştırma, Demir çağı kentinin ayrıntılı bir planını çıkarmamızı sağlayacaktır. Şehir planının analizi, hem kentin iç dinamiklerini, hem de Anadolu şehir plancılığının gelişimini
daha iyi anlamamız konusunda büyük katkı sağlayacaktır.
Anıtsal yapıların temizlik çalışmaları sit hakkındaki mimari ve kültürel bilgilerimizi
genişlettiği gibi sit alanının turistik potansiyelini de artıracaktır.
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Kentin daha iyi anlaşılması ancak bir kazı programı ile mümkün olacaktır. Kazı
programı çeşitli mimarı formların işlevleri hakkındaki sorulara ışık tutacak, sanatsal ve
kültürel özellikleri ortaya çıkaracak, antik ticaret ve ekonomi araştırmalarına yarar sağ
layacak ve son olarak da kentlerin çevrelerine etkisini araştıran çalışmalar için delil
oluşturacaktır.
TEŞEKKÜRLER

T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ye Müzeler Genel Müdürlüğü temizlik çalışmaları
iznini Yozgat Müze Müdürü Musa Ozcan'a ve yüzeyaraştırması iznini proje başkanı
adına vermiştir. Eskişehir Müzesi'nden Sayın Dursun Çağlar'ın Bakanlık temsilcisi olarak bize katılması çok sevindiriciydi. Ayrıca Dursun Çağlar iki anıt yapının temizlik çalış
malarını da Musa Ozcan adına yürütmüştür. Dursun Çağlar'a çalışma şevkinden ve
Şahmuratlı Köyü'ndeki kazıevimizin kanuni durumunun.. belirlenmesi sürecinde gösterdiği yardımlar için içten teşekkür ederiz. Ayrıca Musa Ozcan'a işbirliği, yardımları ve
tavsiyelerinden ötürü en derin teşekkürlerimizi sunarız.
11 Ağustos günü güneş tutulmasını kutlamak için düzenlediğimiz büyük partinin
organizasyonunda ve çalışmalarımızda birçok yerelotorite de bize destek verdi. Yozgat
Vali Vekili Mahmut Kılıçdoğan'a, Sorgun Kaymakamı Mustafa Dündar'a, Yozgat Kültür
Müdiresi Sayın Selime Doğan'a, Yozgat Belediye Başkanı Sayın Mehmet Erdemir'e,
Sorgun Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Kılıçarslan'a, Dedefakılı Belediye Başkanı
Sayın Mustafa Ozyalçın'a, Yozgat Köy Hizmetleri Müdürü Sayın Vahap Ozkul'a desteklerinden ve çabalarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Sorgun ve Dedefakılı belediyelerine büyük bir cömertlikle bize tahsis ettikleri ağır iş makineleri için ayrıca teşekkür
ederiz.
Projeye ana malı destek AiAE, British Academy, University of California Berkeley
ve ODTU tarafından sağlanrruştır, Raymond & Beverley Sackler, Norman Solkhah,
Joukowsky Family Foundation, The Anatolian Archaeological Research Foundation,
Stahl Fund of U. C. Berkeley, Yimpaş ve çeşitli kurum ve kişiler de projemize destek
vermişlerdir. Ayrıca Kerkenes Araştırma Evi'nin ek odalarının inşasında yaptıkları yardımlardan dolayı Onduline Avrasya A.Ş.'ye, Nurol Holding A.Ş. 'ye, Yibitaş Holding'e,
Çimentaş'a, ODI;,'ye ve Lafarge Aslan Çimento'ya teşekkür ederiz. Diğer önemli bir
gelişme ise ODTU Mimarlık Fakültesi'nin sağladığı proje odasıdır. Proje arşivini ve elektronik ekipmanı tek bir merkeze taşımak ve yıl boyunca sürdürdüğümüz data analiz ve
yayın hazırlık çalışmalarını rahat bir şekilde sürdürmek bu sayede mümkün olmuştur.
MNG Holding, Balfour Beatty Metiş, Doğan Alçı ve Yapısan ODTU Geliştirme Vakfı
aracılığıyla projemize bağışta bulunmuşlardır. Iş Bankası, ~arc Fitch Fund, Dr. A.
Cotton Foundation, GEC-Marconi, MESA, Sarı Villa ve TAI yakında çıkacak olan
Kerkenes monografisinin hazırlanmasına destek sağlamışlardır. Core Resources and
Management, University of Chicago, Ankara Sheraton ve daha birçok kurum ve kuruluş aynı yardımda bulunmuştur. Projemize destek olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında
daha ayrıntılı bilgi Kerkenes Projesi web sayfasından edinilebilir. British Embassy ve
AIAE'nin yardımlarıyla satın alınan Landrover, çalışmaların daha hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlarruştrr. AIAE'den Dr. Roger Matthews, Gülgün Kazan ve Gina Coulthard
her konuda sürekli destek vermektedir.
Araştırmalarımız ilerledikçe projenin web sitesi de güncelleştirilmektedir. Web
sitemiz ayrıca sit alanı ile ilgili eski yayınların kopyalarını, yeni makaleleri, birçok imajı
ve tam bir bibliyografyayı içermektedir.
GÜNEŞ TUTULMASı

Kerkenes'in, Herodotos'un "Pteria" ve Bizanslı Stefanos'un "bir Med kenti"
adlandırdığı .. kent olabileceği görüşü birçok yerde tartışılmıştır. Eğer bu görüş
doğru ise, kent M.O. 600 yılında kurulmuş, Medler ile Lidyalılar arasındaki 5 yıl süren
ve 28 Mayıs M.Ö. 585 günün öğleden sonrasında günün birden geceye dönmesiyle

olarak
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savaşta komuta
"Güneş Tutulması Savaşı"

merkezi olarak kullanılmıştır. Bu savaş Herodatas tarihinde
olarak geçmektedir.
Güneş tutulması Kerkenes'ten % 100 gözlenememekteydi, bu yüzden ekibimizle
tam tutulmayı gözlemleyebilmek için Yıldızeli'ne gittik. Olayanı huşu vericiydi. Tam
tutulma aniden meydana geldi ve tam bu sırada büyük bir alkış koptu. Güneş tutulması
nın savaşmakta olan iki ordunun üzerindeki etkisini çarpıcı bir şekilde anlamamızı sağ
ladı. Bu olaya tanıklık etmiş herharıçi bir kimse, New York'un gökdelenlerinde yaşayan
bir bilim adamının tutulmanın, -Iç Anadolu Platosu'nda, güneşin batışından iki saat
önce- savaşın kızgınlığında fark edilmediğini öne sürmesini clddiye almayacaktır.
Kerkenes'te ise Yozgat Kültür Müdürlüğü ve Sorgun Belediyesi tarafından büyük
bir kutlama düzenledi. Yolda minibüs konvayları oluştu, ziyaretçilerin sayısı binleri aştı.
Bütün yöre yetkililerine ve sponsorlara sadece 11 Ağustos 1999'u böylesine özel bir
gün yaptıkları için değil, ayrıca yöre halkına Kerkenes'in ve burada yürütülmekte olan
arkeolojik araştırmanın önemini anlatmamıza fırsat sağladıkları için teşekkür etmek
istiyoruz.
Krezüs'ün orduları M.Ö. 547'de kenti yakıp yıktığından beri bu kadar çok insan
kent duvarları içinde toplanmamıştı.

sona eren
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1: Küresel Yer Belirleme Sistemleri
(GPS) ile haritalama çalışmasının
ilerleyişini gösteren harita

Şekil
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2: Jeomanyetik haritalama çalışması
nın ilerleyişini gösteren harita

Şekil

3: GPS ve jeomanyetik haritaların birleştirilmesiyle ortaya
kuzey ucunun ayrıntısını gösteren imaj

çıkan

ve

Şekil

4: GPS ve jeomanyetik haritaların birleştirilmesiyle ortaya
kuzey ucunun ayrıntısını güneyden gösteren imaj

çıkan

ve kentin
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şehrin

Şekil

5: Güney bölgesinin GPS
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6: Saray kompleksini ve onun
gösteren jeomanyetik harita
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etrafındaki

yapıları

Şekil

7: Saray cephesinin doğu ucundaki güney payandasının döküntü
taşlardan temizlendikten sonraki hali

Şekil

8: Kapadokya Kapısının döküntü taşlardan temizlendikten sonraki görünümü.
Güneybatı kulesi ve ona
bağlı şehir suru görülmektedir

~
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9: Kerkenes Dağı 1999. Kapadokya kapısının planı

347

10

2()m

PROVISIONAL pLAN OF
THE CAPPADOCIA GATE

Şekil

Şekil

11: Kapadokya
lesi

Şekil

Kapısı. Doğu

12: Kerkenes
bölümü

Dağı

10: Kapadokya kapısı.
Güney payandası

ku-

1999.

Eğimli taş

348

yüzeyin (glacis)

batı

1999 YILI YÖRÜKLÜ / HÜSEYiNOEOE KAZISI
Tayfun YILPIRIfV1*
Tunç sıPAHı

1999 mevsimi Hüseyindede kazısıı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün
izinleri ile 23 Ağustos - 9 Eylül 1999..tarihleri arasında sürdürülmüştür. Çorum Arkeotoji Müzesi başkanlığında ve Ankara Universitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Onasya Arkeolojisi öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr.Tunç Sipahi ve Yard.Doç.Dr.Tayfun Yıl
dırım'dan oluşan bir bilim heyetinin katılımıyla sürdürülen çalışmalarda kazı heyetini,
Müze Müdürü Sayın ısmet Ediz , aynı müzeden Hatice Ipek, Banu Çilingir, müze çalı
şanlarından Mustafa Büke ve Doğan Sağır oluşturmuştur.
1997 yılında, Çorum ili'nde sürdürdüğümüz yüzey araştırmaları sırasında keşfe
dilen Hüseyindede eski Hitit Çağı yerleşimi, Sungurlu Ilçesi'ne 35 km. uzaklıktaki, YÖrüklü Kasabası'nın 2.5 km. güneybatısındadır. 1997 yılında başlatılan ilk temizlik ve kazıların ardından, 1998 yılında, eski Hitit kabartmalı vazolarıyla birlikte, bir grup sağlam
kapların ele geçirildiği oda ve çevresi araştırılmış ve büyük olasılıkla dini işlevi olan bir
yapıya ait bölümler kısmen açığa çıkanlrruştıre.
Hüseyindede Tepesi'nde yer alan yapılar, gerek erozyon, gerekse tarımsal faaliyetler sonucunda büyük ölçüde tahrip edilmiş olmakla birlikte, geçen sene açığa çıka
rılan mimarlık kalıntılarının devamını izlemek için, 1999 yılında tepenin güneybatı bölümünde kazılar yapılması planlanmıştır. 1999 kazı mevsiminde amaçlanan hedefleri şu
şekilde sıralayabiliriz.

1- 1998 yılında 3f, 4e ve 4d plankarelerinde açığa çıkarılan, kabartmalı kült vazolarının yer aldığı yapının, güney ve güneybatısında kalan alanın araştırılması.
2- Tepenin kuzeybatısında yer alabilecek mimarlık kalıntıları ile bunların kabartele geçirildiği yapıyla bağlantılarının ortaya çıkarılması.
3- ikinci kabartmalı vazonun restorasyon u .
Bu amaçlar doğrultusunda, 1999 yııı çalışmaları, 5e, 5d, 5c, 4c, 1b, kısmen 3c,
3d ve 2b plankarelerinde sürdürülmüş, yaklaşık 500 metrekarelik bir alan kazılmıştır
(Plan: 1).
1998 kazı mevsiminde, 5d plankaresinde gerçekleştirilen kazılar sırasında, güney uçta çok az bir kısmını görebildiğimiz temellerin, bu seneki çalışmalarda dikdörtgen
planlı odalardan oluşan ve bir odası "L" şeklinde düzenlenmiş, kısmen taş döşemeli bir
malı vazoların

2

Yard.Doç.Dr.Taytun YILDIRIM. A.Ü.D.TC.F. Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, AnkararrÜRKiYE
Yard.Doç.Dr.Tunç SiPAHL A.Ü.D.T.C.F. Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, AnkararrÜRKiYE
Yörüklü/Hüseyindede kazısı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu'nun 98010610 No.lu projesi ile desteklenmektedir.
1999 yılı kazıları, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çorum Valiliği ve Sungurlu Kaymakamlığı'nın mütevazı katkılarıyla
sürdürülmüştür. Sayın Dekanımız Melek Delilbaşı, Çorum Valisi Sayın Atıl Üzelgün, Sungurlu Kaymakamı Sayın ismail Demirhan, Yörüklü Belediye Başkanı Sn.Erqülü Gökçetin ve her yılolduğu gibi, kazıya araç desteği sağlayan
Sn.Fehmi Özdur'a teşekkür ederiz.
T Yıldırım-T. Sipahi, "1997 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları", XVi. Areştırme Sonuçlan Toplantısı, l.Ciit, 25-29
Mayıs 1998-Tarsus, Ankara 1999, s.435 vd.; T.Sipahi-TYıldırım-LEdiz, "1998 Yılı Yörüklü i Hüseyindede Kazısı",
XXI. Kazı Sonuçlan Toplantısı, 1.Ci/t, s.349 vti; TYıldırım" Yörüklü/Hüseyindede: Eine neue hethitische Siedlung im
Südwesten von Çorum", istenbuler Mittei/ungen 50 (2000), baskıda.
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ait olduğu tespit edilmiştir (Resim: 1). Yapının güney kesiminin, günümüzde sürdürülen tarım faaliyetleri sırasında tahrip edildiği ve temel taşlarına kadar söküldüğü anlaşılmaktadır. Tepenin şekline uydurulmuş yapı, kumlu çakıllı ana toprak üzerine oturtulmuştur. Temel ve duvarlar taş örülüdür. Kullanılan taş cinsleri, bölgenin yerli taşı olan
kalker ve andezittir. Temellerin üzerinde kerpiç kalıntısına rastlanmamıştır. Yapının kuzey duvarının yüksekliği, taban seviyesinden itibaren yaklaşık 1 metre korunmuştur.
Duvar kalınlıkları, 80 ile 60 cm. arasında değişmektedir. Duvarların inşa yöntemine baktığımızda, dikdörtgeni andıran iri taşların temel seviyesine yerleştirildiği ve bunların üzerine iç ve dış kısımları düzeltilmiş taşların sıralandığı, iç kısımlarda irili ufaklı düzensiz
taşların kullanıldığı görülmektedir. Taşların arasında, kumla karışık çamur harç kullan 11rmştır. Yapının doğu köşesindeki duvarlar, daha geniş temel taşları üzerine oturtulrnuş
tur. Iyi korunabilen duvarların hiçbirinde ağaç ve taş dikmelere rastlanmamıştır. Daha
önceki yıllarda, 4e plankaresindeki kült kaplarının bulunduğu odada kalın sıvalar tespit
edilmekle birlikte, bu kesimdeki duvarların hiçbirinde sıva izleri görülmemiştir. Aynı şe
kilde, duvarların hlçbirlnde ağaç ve taş dikmelere rastlanmamıştır. Yapının temel ve duvar inşa tekniği, özellikle Inandıktepe ve Alacahöyük'te açığa çıkarılan eski Hitit çağına
ait örneklerle paralellik göstermektedir. Binanın korunan kısmı, kuzeybatıdan güneydoğuya 13.5 m., kuzeybatıdan güneybatıya 10.5 m. dir. Simetrik olmayan ve farklı ölçüde dikdörtgen odalardan oluşan yapının küçük odaları sertleştiriimiş toprak tabanlı, daha büyük odaları ise, iri yassı taş döşemelidir. Binanın güney kesimi tahrip olmakla birlikte, düzensiz ve simetrik olmayan dikdörtgen odalardan oluşan plan özelliği, Inandıktepe, Alaca Höyük, Boğazköy ve Maşathöyük gibi yerleşimlerden tanınan, Hitit Çağı konut mimarısine yabancı değildir. Geniş odaların tabanında bulunan yassı taş döşe
melerin bazılarında, yangın izleri tespit edilmiştir. Bu izler, çatıya ait kalasların yere düş
meleriyle oluşmuştur. Esasen, Hüseyindede'de yerleşimi sona erdiren yangın izleri sadece bu kesimdeki mekanlarda değil, daha önceki yıllardaaçığa çıkarılan odalarda da
görülmüştü. Taş döşemeli mekanlar. plan ve tertip açısından, Inandıktepe rnabedis ve
Alaca Höyük'ün Illa evresinde- açığa çıkarılanlarla aynı özellikleri taşımaktadır. Taş döşemeli binanın hemen kuzeybatısında yer alan iki oda, bu binanın yamaca doğru, aynı
yönde eklentileri olduğunu göstermektedir.
Taş döşemeli mekanın kuzeydoğu köşesine dağılmış iri, yuvarlak ağızlı bir testiye ait parçalar birleştirilerek, tamamlanabilmiştir (Resim: 4). Testinin benzerleri, geçen
sene kabartmalı vazoların ele geçirildiği odada da bulunmuştu. Bu tip testilerin tam paralelleri, Inandıktepe mabet eşyası içlnde- görülmektedir. Aynı mekanın döşemeleri
üzerinde ele geçirilen bronz bir hançerin sadece kabza kısmı korunmuştur (Resim: 5).
Bu tip hançerler, Alacahöyük'te Illa-b tabakalarından tanınırlar. Yapının oda tabanları
na dağılmış seramik parçaları, yayvan çanak, keskin omuzlu çanak, vazo, maşrapa, yuvarlak ağızlı testi ve matara tipinde kaplara aittir.
Taş döşemeli yapının kuzey duvarına paralel bir geçit ve hemen yanında yuvarlak planlı iki fırın yer almaktadır. Fırınların sadece, dere taşlarından oluşan taş blokajı ve
üzerindeki çakıllı kum tabakası korunmuştur. Daha üstteki izolasyonu sağlayan kırık
çanak parçalarının konduğu kısım ile sert taban kısmına ait bölüm, bu kesimdeki tarım
faaaliyetleri sırasında tamamen tahrip olmuştur. Fırın etrafındaki yanık kül tabakası içine dağılmış, çok sayıda çanak çömlek parçasına rastlanmıştır. Fırınların kuzeyine bitişik olarak, ikisi kare planlı, şimdilik 4 odadan ibaret bir mekan açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Kabartmalı vazoların bulunduğu ana binanın batı eklentisi olan bu odalar, daha
küçük ölçektedir. Odalardan birinde 95 cm. genişliğinde kapı eşiği bulunmaktadır. Odanın doğusunda, fırınların bulunduğu kesime açılan bir kapısı daha olmalıdır. Bu odalarda bulunan çanak çömlek parçaları, daha çok günlük işlerde kullanılan çanak, kaba
mutfak çömlekleri, yuvarlak ağızlı testi ve vazolara aittir.

3
4
5

T.Özgüç, inandıklepe, Eski Hitif Çağında Onemli Bir Kü!t Merkezi. Ankara 1988. Lev.16/1 ,2
HZ.Koşay, Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alaca Höyük Kazısı, 1937-1939'daki Çalışmalara ve
iik Rapor Lev.XIX,XX.
T.Özgüç (Bknz yukarda not 3), şek.13, lev.26/4.
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1999 yılında, kabartmalı vazoların bulunduğu mekanın, kuzeybatı sınırlarını tespit edebilmek için, tepenin kuzeybatısında yeni açmalar oluşturulmuştur. Ib ve kısmen
2b plankarelerine denk gelen bu alanda, kalker kaya kütlesine sırtını yaslamış, birden
fazla odaya ait taş temeller açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Erozyondan ötürü batı kanatları tahrip olmuş, daha çok kalker kayaya yaslanan temellerin korunduğu odalar, Hüseyindede Tepesi'ndeki mimarı kalıntıların, düz bir hat şeklinde değil, tepenin biçimine
göre planlandıklarını ortaya koymaktadır. Bu odalarda ele geçirilen dağılmış seramik
parçaları, daha çok orta ve iri boy kaplara aittir. Dağılmış çanak çömlek parçaları içinde, daha çok iri küplere ait parçalar görülmektedir.
Hüseyindede Tepesi'ndeki eski Hitit yerleşiminin, yoğun tahribata rağmen, tahmin edilenden daha geniş bir alana yayıldığı anlaşılmaktadır. Şimdiye kadar açığa çıka
rılan mimarı kalıntıların alt ve üst seviyelerinde, farklı bir döneme ait tabakaya rastlanmamıştır. Tepenin karakterine uygun olarak bina temelleri, bazen kaya içersine açılan
yuvalara oturtulmuştur. Mimarı, tepenin eğilimli yapısına uygun olarak şekillendirilmiş
tir. Bazı temellerin, yüzeye 20-30 cm. kadar yakın oluşu, mekanlardaki tahribatı artır
mıştır. Çevredeki tarla sahipleriyle yaptığımız görüşmelerde, köylülerin ev yapımı ve tarla sınırı oluşturmak için uzun yıllar Hüseyindede'den taş çektiklerini öğrendik. Bu durum, mekanların sağlam planını ortaya çıkarmamızı güçleştirmektedir. Bununla birlikte,
yerleşimin karakteri belirginleşmiştir. Geçen sene 4d, 4e ve 3f plankarelerindeki mekanların dini bir yapıya ait olduklarını ve 4e plankaresinde odanın kabartmalı kült vazoları ve beraberindeki orta ve iri boy testilerin muhafaza edildiği bir depo odası niteliğin
de olduğunu düşünmüştük. Bu düşüncemiz, bu sene 4c ve 1b plankarelerinde açığa Çı
karılan bu yapıyla bağlantılı mekanların açığa çıkarılmasıyla daha da güçlenmiştir. Güneybatı kesimdeki taş döşemeli bina, gerek mimarı, gerekse küçük buluntular açısın
dan kuzeydeki rnekantarta çağdaş bir yapıdır. Burası, kuzeyindeki yapıya ait ek mekanlar şeklinde değerlendirilebilir. Yukarıdaki yapılarla arasında kat farkı bulunması, tamamen tepenin eğiminden kaynaklanmaktadır.
1999 yılı çalışmalarımızın bir bölümü de, restorasyon ağırlıklı olarak gerçekleşti
rilmiştir. Daha önce bir kısmı yüzeyaraştırması ve sistemli kazılarda ele geçirilen, bir
kısmını da çevre köylerdeki vatandaşlardan edindiğimiz ikinci kabartmalı vazoya ait
parçalar, uzun bir restorasyon aşamasından sonra birleştirilmiş ve vazonun formu tam
olarak ortaya çıkmıştır. Böylece, Bitik-Inandıktepe grubuna ait ikinci kabartmalı kült vazosunun ilk restorasyon aşaması tamamlanmıştır. Bundan sonra, ikinci aşamada, birtakım ince işlerin yapılması, sağlamlaştırma ve boya uygulamasından sonra eser, te ş
hirlik hale getirilecektir.
1965 yılında bir rastlantı sonucu, inandıktepe'de ele geçirilen 6 kabartmalı kült vazosunun bulunuşundan tam 35 yıl sonra, Anadolu arkeolojisi, bir yüzeyaraştırması neticesinde ve devamında sürdürülen kazrlarla, bu gruba giren kült kaplarının ikinci sağ
lam örneğiyle tanışmıştır. Vazomuzun Inandıktepe vazosu ile tip ve konu benzerlikleri
bulunmakla birlikte, bazı sahnelere ilk defa rastlanmaktadır. Hüseyindede vazosunun
gövde şekli, Inandıktepe'de ele geçirilen kabartmalı vazodan çok, aynı mabette bulunan, diğer uzun boyunlu ve boyalı? vazoya benzemektedir. Vazodaki frizlerden bazıla
rında, Fırtına tanrısının hayvanı boğanın kuvvetli bir şekilde vurgulandığı, müzik ve dans
eşliğinde bir mabedi n içinde ve dışında geçen törenin anlatıldığı sahneler bulunmaktadır. Bazı frizlerde eksiklikler bulunmakla birlikte, vazoda tasvir edilen konular, tam olarak anlaşılmaktadır. i. Hattuşili ve hemen sonrasına tarihlenen kült vazolarına yenilik
getirecek bu eser, aynı zamanda metinlerde sözü edilen festivalierin uygulanışı hakkın
da da önemli görsel veriler sunmaktadır.

6

?

A.g.e. S.XX vd., Lev.F,G.
A.g.e, lev.35.
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Plan: 1

Resim 1:

Taş döşemeli yapı, doğudan
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görünüm

Resim 2:

Kazı alanı (kuzeydoğu

dan)

Resim 3: 1 c plankaresindeki

yapılar
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Resim 4: Yuvarlak

ağızlı

testi

Resim 5:
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Yarısı kırık

hançer

1997-1999 HAKKARi KAZıLARı
Veli SEviN*
Aynur ÖZFIRAT
Ersin KAVAKLI

Doğu Anadolu'nun güneydoğu uç kesiminde yer alan Hakkari arkeolojik açıdan
yıllara değin tam bir terra incognita durumundaydı. Ortalama yükseklik yönünden
Doğu Anadolu'nun en yüksek ve en arızalı parçası olan bu yöre ana ticaret yollarından
uzak, izole bir konuma sahiptir. Bununla birlikte, hayvancılıkla uğraşan göçebe ve yarı
göçebe topluluklar için uçsuz bucaksız yaylalarıyla elverişli olanaklar sunar. Ne OsmanIJlar ne de yeni Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde tek bir araştırmaya sahne olmayan bu bölgedeki ilk yüzeyaraştırması girişimi, genç Alman bilim adamı Friedrich Eduard Schulz'un 1829 yılında Başkale civarında öldürülmesi üzerine son bulmuş ve bölge
1997 yılına değin hiçbir kapsamlı çalışmaya sahne olmamıştı.

son

1997 KAZıLARı
168 yıl süren uzunca bir aradan sonra bu bölgede ilk arkeolojik çalışmalar 1997
yılı ilkbaharında, Hakkari il merkezinde, kent meydanının birkaç yüz metre kadar kuzeyindeki bir yatılı okul inşaatı sırasında iş makinelerinin eski bir mezar odasını kısmen
tahrip etmesi ve duruma Van Müze Müdürlüğü'nün el koyması üzerine başladı". Durum
Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne rapor edildi. Bakanlık, buluntu alanında ayrıntılı bir incelemede bulunulmasını isteyince, 4 Ağustos 1997 günü sabahı, bir araştırma grubu ile Van'dan yola koyulduk. Kurulumuzda, V. Sevin ve E. Kavaklı ile birlikte Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi (MA) Hakan Sivas ve
Van Müzesi'nden Araştırmacı (MA) Hanifi Biber buiunmaktaydı".
Durumun incelenebilmesi için öncelikle mezar adasının temizlenmesi gerekiyordu. Yalnızca iki gün süren bu ilk çalışmada inşaat sırasında dökülen moloz kaldırılınca,
alttaki oda-mezar tümüyle ortaya çıktı (M2). 4.1Ox1.60 m. boyutlarındaki bu oda yöresel yassı taş levhalardan, harç kullanılmaksızın örülü duvarlara sahipti; yüksekliği 2.10
m. kadardı; üzeri iri sal taşı levhalarla örtülüydü (Sevin ve Ozfırat 1998; Sevin 1999)
(Resim: 1). Yalancı kemer tekniğiyle örülmüş olan mezar odasının tabanda 1.60 m.yi
bulan açıklığı tavanda 1 m.ye değin düşürülmüştür. Odaya ayrıca bir giriş yoktur, cesetler tavandan, iri sallardan biri kaldırılarak indirilmiştir. Uzun duvarlardan biri üzerine bı
rakılmış olan bir basamak çıkıntısı inişi kolaylaştırmak amacını taşır.

1
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Prof.DrVeli sEviN, Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı, Analar.
...
talar Kamp'.üsü 17100 Çan'!.kkalerTURKIYE.
Dr. Aynur Ozfırat; Istanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 34459 IstanbulrTURKIYE.
Ersin Kavaklı; Müze Müdürü, VanrTURKIYE.
ilk değerlendirme çalışmaları Van Müze Müdürlüğü araştırmacısı Hanifi Biber tarafından gerçekleştirildi.
Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle yapılan kazılara gösterdiği ilgi nedeniyle Genel
Müdür Vekili Sayın Kenan Yurttagül'e, Hakkari Valisi Sayın Nihat Canpolat ve yardımcısı Sayın Yılmaz Kurt'a, sıcak
konukseverlik ve i1gile(j nedeniyle Emniyet Müdürü Sayın Nail San'a ve belediye başkanları S.aY!n Apturrahrnan Keskin ile Sayın Hüseyin Umit'e teşekkürü zevkli bir görev sayarız. Hakkari kazıları ancak Valilik ii Ozel Idaresi'nin katkı
larıyla gerçekleştirilebilmektedir.
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1998 KAZ/LARı
1997 yılındaki bu ilk incelemeden sonra Van Müze Müdürlüğü ile istanbul Üniversitesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü burada ortaklaşa
olarak bir kurtarma çalışması yapılması gerektiği sonucuna vardılar. Çünkü mezar odası inşaat alanının tam içinde kalmıştı ve civarda daha başka mezarlar olma olasılığı da
bulunmaktaydı. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sağladığı izin
üzerine Hakkari kazılarına 1998 yazında başlanabildlö. 12 gün kadar süren bu ilk kazı
da mezar odası (M2) inceden inceye temizlendi ve çevrede başka mezar olup olmadı
ğını belirlemek üzere çeşitli sondajlarda bulunuldu. Bu çalışmalar sonucunda başka bir
mezara rastlanmadı.
1998 yılı çalışmaları, Hakkari'deki girişsiz oda mezarın 15 kadar erişkin iskeleti
içerdiğine ve cesetlerin hoker durumda yatırıldığına ilişkin kanıtlar sağladı", Buluntular
cesetlerin mezar odasına iki farklı tabaka halinde gömüldüğüne işaret etmektedir. Alt
tabakada ikisi gümüş, biri altından, belki bir kolye askısı olarak kullanılmış, üzeri delikli
üç küçük diskin (Çizim: 1/1-3) yanında tunçtan ve taştan boncuklar, tuçtan bıçaklar, iki
ucu delikli yassı bir levha (pektaral ?) (Çizim: 1/6), iğneler (Çizim: 1/10-12) ve benzerlerine fazla rastlanmayan, silindirik gövdesi boydan boya delikli semboller (Ertman
1994: PI. 7.2.2) (Çizim: 1/4-5) ile boncuk gibi süs eşyaları ele geçirilmiştir; üst tabakada ise çok sayıda demir bilezik ve hançer namlusu (Çizim: 1/9) bulunmuştur. Yuvarlak
ya da dörtgenimsi kesitli bilezikler iki ucu açık veya birbiri üzerine giydirilmiş türdedir
(Çizim: 1/7-8). Benzerlerine Van yöresi (Sevin ve Kavaklı 1996: res. 12-15), Batı Azerbaycan (Muscarella 1974: res. 36/417, 39/124. 47/412; Lippert 1979: 133, res. 15-16/ab), Orta Iran (Ghirshman 1939: lev. L1X/S.641 a-b, LXXVII/S.984c) ve Luristan'da (Vanden Berghe 1973: 49, Table 5, 60, Table 6) rastlanır. Kgrdlartepe'den bir C14 analizi
bu tür demir bileziklerin bulunduğu ilA tabakası için M.O. 1100-.1 050 yıllarını (Lippert
1979: 134); Karagündüz'den bir mezar ise (K6) kalibrasyonlu M.O. 1250-1120 tarihlerini vermiştire.
Bunların yanında her iki tabakadan, karışık durumdaki çanak çömlekler oldukça
fazladır. Pembe, kiremit ve kahverengindeki hamurlarına zaman zaman saman, zaman
zaman da kaba kum katılmış ve kötü pişme nedeniyle kimi kez siyah alacalı, kimileri de
açkıiı olan çanak çömlekler homojen bir görünümdedirler. Teknik, biçim ve bezeme açı
sından birbirlerine yakın oldukları belirgindir. En sevilen biçim düz dipli, basit ağız kenarlı küçük bardaklardır (Çizim: 2/2). Hamur yaşken yapılmış olan kazı bezeme yaygın
dır (Çizim: 2/4-6). Şevran, üçgen, zikzak ve girland gibi bezemeler sevilerek kullanıl
mıştır. Bunlar genellikle çömleklerin boyun kısımlarına adeta bir metop olarak uygulanmıştır. Bazı boyunlu kapların boyunları üzerinde hafifçe kabartıimış bir silmeye yer verilmiş; birkaç örnekte bu kabarık silmenin üzeri koşut diyagonal çizgilerle bezenmiştir.
En dikkat çekici örnek üç ayaklı bir çanaktır (Çizim: 2/4). Kırık olan bacaklarından biri
eski çağlarda tamir edilmiş bulunan bu kabın dışa çekik, düz ağız kenarı üzerinde iki yiv
bulunmaktadır. Ağız kenarının altından karın keskinliğine değin uzanan kesimde iki koşut çizgi arasına çift zikzak sırası çizilmiştir. Kendilerine özgü özellikleri de dikkat çekici olan bu kaplar genelolarak hemen yakınlarındaki doğu komşusu Hasanlu ve Dinkhatepe'dekilerden çok Van yöresi ve Doğu Anadolu'nun Erken Demir Çağ mallarıyla
ilişkili görünmektedir.
Bu türde, çok sayıda gömü içeren girişsiz oda görünümlü mezarın en yakın benzerine Iran'da Urmiye Gölü'nün güneybatısında ve Hakkari'nin 150 kıl]. kadar güneydoğusundaki Dinkhatepe IV'te rastlanmıştır (Rubinson 1991). Ancak M.O. XVi. yüzyılın ilk
yarısı içlerine tarihlenen bu mezar bizimkinden biraz erken olmalıdır. Nitekim buluntular
ve seramik oldukça farklıdır.
3
4
5

Temmuz ayının son haftası içinde gerçekleştirilen ilk kazının bilim kurulunda bu satırların yazarlarından başka Prof. Dr.
Oktay Belli. okutman Erkan Konyar. Ayşe Ozdemir, Elvan Eti, ısmail Ayman, Kamile Pınar Kandal ve Nuray Kaygaz
..
yer almıştır.
Insan iskeletleri incelenmek üzere Ankara Universitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Bölümü'nden
Prof. Dr. Erksin Güleç ekibine teslim edilmiştir.
Karagündüz C14 analizleri Avustralya'da, Australian Institut of Nuclear Science and Engineering (AINSE) Physics Divisian laboratuvarıarında Sayın Prof. Dr. Antonio Sagona'nın yardımıyla yapılmıştır.
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1998 yılı kazılarının sona erişini izleyen günlerde, bu kez Hakkari kent merkezinde, Dağgöl Mahallesi, Kaledibi mevkiinde bir vatandaşımızca taştan stellerin bulunması ve durumun Valilikçe anında Van Müze Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine, bilim kurulumuz bir kez daha Hakkari'ye gitmek durumunda kaldı. Hakkari Kalesi'nin kuzey
etekleri üzerinde (Resim: 2, 3), in situ durumda ortaya çıkarılan 13 adet stel 14-17
Ağustos tarihleri arasında incelenerek yerlerinden kaldırıldı ve Osmanlı Döneminden
kalma Meydan Medresesi'ne taşınarak güvenlikleri sağlandı".
Farklı cinste sert taşlardan yapılmış olan steller toprak zemine, sırtları kayalığa
gelecek şekilde yan yana ve kısmen de arka arkaya gelişigüzel dizilmişlerdi (Resim: 4).
Yalnızca en doğu uçtaki biri kaba taşlardan bir kaide üzerine oturtulmuştu (Resim: 5).
Adeta bir yığını andırmakla birlikte taşlar kesinlikle özgün konumlarını korumaktaydı;
herhangi bir düşme veya bozulma söz konusu değildi. Yalnızca, zamanla yukarıdaki,
bugün daha çok Orta ve Yakın çağlara ilişkin izler taşıyan kaleden akıp gelen toprağın
altında kalmışlar ve basıncın etkisiyle hep birlikte yana ve öne doğru eğilmişlerdi. Yanlarında arkeolojik anlamda hiç bir kalıntı yoktu.
Yükseklikleri 0.70 m. ile 3.10 m. arasında değişen taşların kalınlıkları 0.15-0.20
m. kadardır. Uzun boylu ve ağır olmalarına karşın, 3.10 m.lik en uzun örnek dışında,
toprağa dikilmelerine veya ayakta durmalarına yarayacak bir ayak donanımları yoktur.
Bu görünümleri, topraöa dikilmekten çok, farklı bir kullanım düzenine sahip olabileceklerini düşündürür. Ince levhalar halindeki taşların yalnızca ön yüzleri düzgündür. Süslü
olan bu ön yüzlerde kimi kabartma, kimi de linear teknikle işlenmiş insan figürlerine yer
verilmiştir. Ana konu cepheden bir. insan bedeninin üst kısmıdır (Sevin ve Ozfırat 1999;
Sevin 1999; Sevin 2000; Sevin, Ozfırat, Kavaklı 2000). Bacaklar gösterilmemiştir.Ço
ğu tombul, kimi de ince-uzun yüzlü olan figürlerin çok belirgin bir burunları ile burun
üzerinde birleşen kaşları ve dar bir alınları vardır (Resim: 6-9). Küçük ağız daima kapali, dudaklar ise ifadesiz ve serttir. Başlarında çoğu kez ilginç ve süslü bere ya da takke
türü başlıklara yer verilmiştir. Kollar dirsekten bükülmüş; eller ve parmaklar özenli bir
biçimde betimlenmiş; buna karşılık gövdenin öteki öğeleri üzerinde hiç durulmamıştır.
En geç örneklerden birinde göbek yalnızca küçük bir çukurluk halinde gösterilmiştir. 13
stelden 11'inde belde, üzerine bir hançer asılı kalın bir kemer ve bunun altında da süslü bir suspansuvar düzeni resmedilmiştir. Böylelikle stellerin çıplak erkeklere ait olduğu
açıkça ifade edilmiştir.
Erkek stellerinin en dikkat çekici özelliği figürlerin her iki elleriyle sıkı sıkıya tuttukları merkezi konumlu içki kabıdır (Resim: 7, 8). Kimi örneklerde açıkça ifade edilmiş
bulunan bu kabın gövdesi yumuşak deriden, elle tutulan boyun ve ağız kısmı ise ahşap
tan olmalıdır. Deriden bir tulum görünümündeki bu kap giderek üsluplaşmış ve sonuçta yalnızca sağ el baş parmağı ile işaret parmağı arasına yerleştirilmiş küçük bir çukurluğa dönüşmüştür (Resim: 9). Bu stilistik gelişim aynı zamanda stellerin farklı ustalarca ve farklı zamanlarda kazıldığının açık bir ifadesidir. Bunların yanında belirli kurallar
çerçevesinde yerleştirilmiş kimi silah, insan ve hayvan figürlerine yer verilmiştir: Sağ
kolun altında uzunca sap delikli bir mızrak ile ucu kıvrık bir çubuk-asa; sol kolun altın
da ise tunçtan kolcuklu ya da düz yassı baltaları andıran nesneler görülür. Sap delikli
balta ve topuz kendilerine daha çok sol üst yanda yer bulabiimiş silahlardır.
Genel özelliklerini çok kısa bir biçimde anlattrqırruz bu taşların benzerlerine Anadolu ve Yakın Doğu'da fazla rastlanmaz. Yalnızca Iran Azerbeycanı'nında Meşkin Şahr'
da (Ingraham ve Summers 1979) ve daha güneyde Kuzey Irak'taki Mugesir'de (Boehmer 1998) kimi benzer örnekler bulunabilir. En yakın analojiler ise M.O. iii. binyıldan
başlayarak hep Avrasya ve Orta Asya bozkırlarından gelmektedir. Biraz daha geç olarak Asya bozkırlarında, özellikle Altay bölgesinde, balbal ya da baba denen steller üzerinde karşılaşılan bu adet M.S. XI.-XII. yüzyıllara dek Orta Kazakistan'dan Moğolistan'a
değin yayılan alanda yoğun bir kullanım bulmuştur (Tsultem 1989; Olchovsky ve ..E vdokimov 1994; Telegin ve Mallory 1994; Balbosynov 1996; Bayar 1997; Sevin ve Ozfırat
1998; Sevin 1999; Sevin 2000; Sevin, Ozfırat, Kavaklı 2000).
6

Bu ilk çatışmayı yapan ekip Dr. Aynur Özlırat'ın başkanlığında, Van Müzesi, Müze Araştırmacısı Hanili Biber ile Adnan
Menderes Universitesi'nden uzman Anıl Yılmaz'dan oluşmaktaydı.
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Stilistik olarak realist bir kabartma tekniğinden şematik bir Iinear tekniğe doğru
gelişim geçirdikleri anlaşılan taşlar farklı ellerce ve farklı zamanlarda yapılmış olmalıdır.
Bozkır kültürleriyle güçlü ilişkiler gösteren.. bu taşların özellikle hançer ve balta gibi tunç
silah kabartmalarından yola çıkılarak M.O:. ii. binyılın son yüzyılları içine tarihlenmesi
gerektiğini sanıyoruz (Sevin 2000; Sevin, Ozfırat, Kavaklı 2000).
Tüm değerlendirmelerimize karşın çok kısa 1998 çalışmaları taşların bu alana niçin dikildikleri ve işlevleri konusunda hiçbir ipucu sağlamamıştı. Bu bilimsel sorunların
yanıtlanabilmesi ve özellikle de kent merkezindeki, Hakkari halkının büyük ilgi gösterdiği buluntu alanında yapılabilecek olası kaçak kazılara engelolunması amacıyla kurtarma kazılarına1999 yılında da devam edilmesi uygun bulundu".

1999 KAZıLARı
Hakkari'deki 1999 yılı etkinlikleri stellerin bulunduğu Kaledibi alanındaki kazılar
ve steller üzerindeki onarım faaliyetleri olmak üzere başlıca iki bölümde sürdürüldü.
Oncelikle 1998'de saptanan stellerin bulunduğu alanın daha ayrıntılı bir biçimde gözden geçirilmesi ve taşların dikiliş nedenlerinin belirlenebilmesi gerekmekteydi. Bu
amaçla şimdi Meydan Medresesi'ne taşınmış bulunan dikilitaşların bulunduğu alanda
6.50x4.50 m. boyutlarında bir açma açıldı. Bu alanda 1.50 m.lik bir derinliğe inilmesine
karşın, dikkat çekici herhangi bir bulgu elde edilemedi. Taşlar yukarıdaki kaleden akıp
gelen durgun bir erozyon toprağı üzerine yerleştirilmişlerdir. Yanlarında, son derecede
az sayıda, çok küçük çanak çömlek parçaları dışında arkeolojik anlamda bir buluntu ele
geçirilebilmiş değildir. Böylece stelleri saran giz perdesinin aralanması yolundaki ümitlerimiz başka bir bahara kalmıştı.
Ümitlerin tümüyle kırılıp çevrede kazı alanın son temizlik çalışmalarının bitirilişini
izleyen saatlerde, 1998'de stelleri bulup Hakkari Valiliği'ne haber veren Bay Necdet Yıl
dız bu kez kimi çanak çömlek kırıklarına dikkat ederek kazı alanının 19 m. kuzeydoğu
sunda temizlik sonucunda yeni bir kuşkulu noktanın ortaya çıktığını bizlere duyurdu.
Burada yakın geçmişin köyevlerine ait taş temeller bulunmaktaydı ve arsa sahibi tarafından ev yapılabilmesi için makinelerle düzletilmişti. Kısa bir gözlemden sonra bunun
yıkım görmüş bir mezarın kalıntıları olduğu anlaşıldı (M1) (Resim: 10). Kuzey kısa tarafı daha önce tahrip edilmiş bulunan mezar kuzeybatı güneydoğu yönlerinde uzanır. Güney ve güneydoğusunda ana kayadan yararlanılmış, doğu duvarı kısmen, batı uzun duvarı ise tümüyle yarı işlenmiş sal taşlardan örülmüştür. Düzenli bir plan vermemekle birlikte, aslında dörtgen bir planın amaçlandığı belirgindir. 3.00 m. uzunluğundaki mezar
güneyde 1.20 m., kuzey uçta ise 0.70 m. genişliğindedir. Mevcut duvar yüksekliği 2.00
m. yi bulmaktadır. Uzerinin kısmen ana kaya, kısmen de ince sal taşı levhalarla örtüldüğü anlaşılmaktadır. Böylelikle ilkel bir oda-mezar ile karşı karşıya kalınmıştır. Eğer tümüyle yıkım görmüş kuzey kısa yüzde değilse, bu odaya da ilkindeki (M2) gibi tavandan girilmiş olmalıydı.
Mezar odası içinde dağınık durumda çok sayıda iskeletle küçük buluntu ve çanak çömlek ele geçirilmiştir. Madeni buluntular arasında kısa sap demirli, omurgalı iki
tunç hançer namlusu (Resim: 11/1-2), gümüş, altın ve tunç küpeler (Resim: 12/1-3-8),
saç halkaları, tunçtan süs iğneleri, tel sargı ve yassı tunç levha boncuklar bulunmaktadır. Akik ve kornalinden küresel, silindirik ve tıçı biçimli boncuklar da vardır. Obsidiyen
ok uçları, kemik ağırşaklar ve çok sayıda aşık kemiği dikkat çekicidir. Sayıları yüzlerle
ifade edilebilecek çanak çömlekler genellikle kiremit-pembe hamurlu, hamurlarına büyük oranda kum ve bitki katkılıdır. çoğu çarkta yapılmış olan kapların yüzeyi hafifçe açkılanmıştır. Monokrom ve polikrom olarak iki büyük gruba ayrılabilirler. Polikrom kaplar
Van-Urmiye türü ile Habur türü olarak iki farklı kümeye ayrılırlar. Kuzey Mezopotamya,
Suriye ithal parçaları az değildir. Monokrom kaplardan bazıları dağ keçisi ve yılan gibi
7

17.07.1999-27.07.1999 tarihleri arasında süren kazının bilim kurulunda, bu satırların yazarlarından başka Doç. Dr.
Sait Başaran, Doç. Dr. Necla Arslan Sevin, Van Müze Müdürlüğü araştırmacısı (MA) Hanifi Biber, Arkeolog-Desinatör (MA) Celal Tuna'nın yanında Istanbul Unlversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Pınar Vançin, Müge Savrum,
Nuray Kaygaz ve Ahmet Doğan ile Istanbul Teknik Universitesi yüksek lisans öğrencilerinden Sabiha Akman yer almış; fotoğraflar Mehmet Gülbiz ve Ahmet Boratav tarafından çekilmiştir.
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hayvan kabartmalarıyla bezelidir. Ağız kenarı üzerine yapıştırıimış yatay tüp biçimi i ipdelikli tutamaklar sevilerek kullanılmıştır ve yalnızca buraya özgüdür. Erken Demir Çağı'nın M2 mezarında yaygın bir kullanım bulmuş olan düz dipli küçük bardaklar biraz daha farklı ağız biçimleriyle bu mezarda da görülmektedir. Uzun bir süre kullanım görmüş
bulunan bu mezarın stellerden daha erken bir döneme, M.O. ii. binyılın ortaları ile ikinci yarısının başlarına ait olduğu anlaşılmaktadır.
1999 yılı etkinliklerinin ikinci bölümünde stellerin bakım ve onarımıarı ile değer
lendirme çalışmaları gerçekleştirilmi,ştir. 1988 yılında stellerin 12'si Hakkari Meydan
Medresesi'ne, en büyükoları biri de ii Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine taşınarak korunmaları sağlanmıştı. Oncelikle sonuncu büyük stel de medreseye taşınarak böylelikLe tüm taşlar kapalı pir rnekarı altına toplanmıştır. Medresedeki restorasyan ve konservasyon çalışmaları Istanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Restorasyon ve Konservasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sait Başaran başkanlığındaki bir ekip marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda ikişer parça halindeki dört stel kırık yerlerinden
matkapla delinerek içlerine pirinç çubuklar yerleştirilmiş ve araldit ile yapıştırılmışlardır.
Daha sonra tüm taşların desenleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir.

KATALOG8

Çizim:
123456789101112-

1

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

mezarı: altın

disk; çap: 2.5 cm., Env. No. Hak. M2. 29/24. 98.
disk; çap: 2.5 cm., Env. No. Hak. M2. 1/1.98.
gümüş disk; çap: 2.5 cm., Env. No. Hak. M2. 12/12.98.
tunç sembol; uzunluk: 4.3 cm., Env. No. Hak. M2. 27/22. 98.
tunç sembol; uzunluk: 2.6 cm., Env. No. Hak. M2. 28/23. 98.
tunç levha (pektoral ?); genişlik: 9 cm., Env. No. Hak. M2. 34/27. 98.
tunç bilezik; çap: 8.5 cm.', Env. No. Hak. M2. 14/14.98.
tunç bilezik; çap: 6.5 cm., Env. No. Hak. M2. 20/19. 98.
demir hançer namlusu; uzunluk: 16 cm., Env. No. Hak. M2. 13/13. 98.
tunç iğne; uzunluk: 10.9 cm., Env. No. Hak. M2. 31/25. 98.
tunç iğne; uzunluk: 6.4 cm., Env. No. Hak. M2. 32/26. 98.
tunç iğne; uzunluk: 2 cm., Etüd. No. Hak. M2. 33 (2. 98).

mezarından: gümüş
mezarı:
mezarı:
mezarı:

mezarı:

mezarı:
mezarı:
mezarı:

mezarı:

mezarı:
mezarı:

Çizim: 2
1M2 mezarı: kase; kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astar!ı, pişme nedeniyle kreme doğru renk değişimi ve siyah alacalar var, kaba kum ve saman katkılı, orta pişi
rilmiş, çark yapımı. Env. No. Hak. M 2. 42/20. 98.
2M2 mezarı: Bardak; pembe (2.5 YR 6/8) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, orta kum
katkılı, iyi pişirilmiş, el yapımı. Env. No. Hak. M 2. 41/31. 98.
3M2 mezarı: çanak; kızıl kiremit (2.5 YR 5/8) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, pişme
nedeniyle dışı siyah görünümlü, kaba kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılr, çark yapımı. Env.
No. Hak. M 2. 717. 98.
4M2 mezarı: çanak; kiremit (2.5 YR 5/6) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, orta kum ve
saman katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Env. No. Hak. M 2. 8/8. 98.
5M2 mezarı: çömlek; kahve (5 YR 5/6) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, pişme nedeniyle siyah alacalar var, orta kum ve saman katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı. Env.
No. Hak. M 2.11/11.98.
6M2 mezarı: çömlek; kiremit (2.5 YR 5/8) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, kaba kum
katkılı, orta pişirilmiş, çark yapımı. Çiz. No. Hak. M 2. 18.
8

Çanak çömlek tanımlarında Munsell Soil Color Charts (Baltimore 1988) renk kataloğu kullanılmış, ancak daha kolay
için numaraların yanına kendi tanımladığımız renkler de yazılmıştır.
.

anlaşılabilmesi
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Resim: 11
1M1
2M1

mezarı:
mezarı:

tunç hançer namlusu; uzunluk: 19 cm., Env. No. Hak. M1. 2/2. 99.
tunç hançer namlusu; uzunluk: 24.4 cm., Env. No. Hak. M1. 1/1. 99.

Resim: 12
1M1 mezarı: gümüş küpe; çap: 4.5 cm., Env. No. Hak. M1. 5/5. 99.
2M1 mezarı: gümüş küpe; çap: 3 cm., Env. No. Hak. M1. 4/4. 99.
3M1 mezarı: gümüş küpe; çap: 4 cm., Env. No. Hak. M1. 3/3. 99.
4M1 mezarı: tunç küpe; çap: 1.8 cm. Env. No. Hak. M1. 717. 99.
5M1 mezarı: gümüş küpe; çap: 1.3 cm., Env. No. Hak. M1. 9/9. 99.
6M1 mezarı: gümüş küpe; çap: 1.5 cm., Env. No. Hak. M1. 77/39. 99.
7M1 mezarı: altın küpe; çap: 0.4 cm., Env. No. Hak. M1. 8/8.99.
8M1 mezarı: tunç küpe; çap: 1 cm., Env. No. Hak. M1. 10/10: 99.
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Çizim 1: Hakkari M2 mezarından küçük buluntular
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Çizim 2: Hakkari M2 mezarından çanak çömlekler
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4

Resim 1: Hakkari M2

mezarı

Resim 2: Hakkari Kalesi'nin genel görünümü
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Resim 3: Hakkari Kalesi kuzeyetek

Resim 4: Hakkari stellerinin ilk
durumu
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Resim 5: Hakkari stellerinin buluntu durumu

Resim 6: Kabartma tekniğinde erken bir stelden ayrıntı
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Resim 7: Bir yüz

detayı

Resim 8: Elde tutulan içki tulurnu (?)
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Resim 9: Geç evre stellerinden bir
yüz detayı

Resim 10: Hakkari M1

mezarı
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eşyaları

1999 YILI VAN-YONCA TEPE KALESi VE NEKROPOLÜ
KAZISI
Oktay BELLi*
Ersin KAVAKLI

1999 yılı "Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazısı", Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 11 Ağustos-17 Eylül 1999 tarihleri arasında
sürdürülmüştür. Van Müze Müdürü Ersin Kavaklı'nın başkanlığı ve benim de bilimsel
başkanlık ve sorumluluğum altında yürütülen Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü
Kazısı'na bilim kurulu üyesi olarak Van Müzesi'nden Arkeoloq Hanefi Biber, Arkeolog
Mete Tozkoparan. Azerbaycan Bilimler Akademisi, Nahçıvan Ilim Merkezi Uyesi Dr. Veli
Bahşaliyev, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji
Araştırma Merkezi'nden Okutman Erkan Konyar (MA), Araştırma Görevlisl Gamze
Yılmaz, Araştırma Görevlisi Banu Konyar (MA), Erzurum Atatürk Universitesi FenEdebiyat Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Akın Bingöl (MA), Araştırma Görevlisi Veli
Unsal, istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Olcay
Zengin ile, Istanbul, Akdeniz ve Van Yüzüncü Yıl l,!niversitesi'nden 10 lisans öğrencisi
katllmıştır1.Kazıda Antropolog olarak Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi'nden Zehra Satar görevalmıştır. Kazıda ortaya çıkarılan ahşap, keramik ve
metal eserlerin konservasyonları, Van'da bulunan Tarih ve Arkeoloji Merkezi'nin
donanımlı laboratuvarında, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nden Yusuf Emre Başol ve Vedat Evren Belli
tarafından büyük bir başarıyla yapılmıştır. Çok büyük bir özveriyle çalışan değerli
meslektaşlarıma bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim.
Yoncatepe Kalesi ve nekropolündeki kazı çalışmaları Van Valiliği iı Özel idaresi

Müdürlüğü'nün maddi katkılarıyla qerçekleştirilmiştir. Sağlanan maddi yardımlardan
dolayı Van Valisi Sayın Abdülkadir Sarı ve ii Ozel Idaresi Müdürü Sayın Ali Keser'e
kalpten teşekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu saymaktayız.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'nin en yüksek rakımlı kazı alanını oluş
turan Yoncatepe Kalesi, bugünkü Van kentinin 9 km. güneydoğusunda yer almaktadır
(Harita: 1). Yoncatepe Kalesi, nekropolü ve yerleşim merkezi, Erken Demir Çağına aittir. Bugüne değin Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erken Demir Çağına ait kale, nekropol ve
yerleşim merkezi kazısı yapılmadığı için, Yoncatepe kazıları çok büyük bir önem
taşımaktadır. 1999 yılı kazı çalışmaları, akropol, sivil yerleşme ve nekropol olmak üzere
üç alanda sürdürülmüştür (Çizim: 1).

Prof. Dr. Oktay BELli, istanbul Üniversitesi, Edebiyat FakültesiNan Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi
Müdürü, 34459-istanbulITÜRKiYE
Ersin KAVAKLI, Müze Müdürü, VanITÜRKiYE
1999 yılı Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazısı'na stajyer öğrenci olarak istanbul Ünlversitesi Edebiyat Fakültesi
lisans öğrencilerinden ismail Ayman, Nihat Taştekin. Özlem Vural, Selda Narcı, Nurgül Ergün, Ali Yıldırım, Ayşegül
Gök, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nden Sabahattin Erdoğan, Tülay Avcı ve Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Resim Bölümü öğrenciSi Turgut Bilgin katılmıştır. Çok yoğun geçen bir çalışma ortamı içinde
büyük bir özveriyle çalışan sevgili öğrencilere çok teşekkür ederim.
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AKROPOL

ÇALIŞMALARI

kazı sezonunda açılan E6 ve E7 açmalarındaki Erken Demir çağı mimarı
planlarının daha iyi saptanabilmesi ve hangi amaçla kullanıldığının öğrenilebilme

1998

sinin
si için, bu açmaların hemen doğu kısmında F6, F7 ve G7 açmaları açrlrruştır. Aynı zamanda geçen yıl açılan E6 ve E7 açmalarında da çalışmalar sürdürülmüştür. 1Ox1 O m.
ölçülerinde açılan bu açmalar ile birlikte akropol kısmında toplam çalışma alanımız 500
m2 yi bulmuştur".
E6Açması

1998 kazı sezonunda açtığımız bu açmadaki çalışmalar, bu kazı sezonunda da
devam etmiştir. Bu amaçla sürdürdüğümüz çalışmalarda, geçen yıl c plankaresinde
ortaya çıkardığımız ve E7 açmasında devam eden Erken Demir çağı duvarına paralel
uzanan bir başka duvar ortaya çıkarılmıştır. b plankaresinde çok küçük bir kısmı ortaya
çıkarılan duvar, F6 açmasında devam etmektedir.

El Açması
sezonunda ortaya çıkardığımız E7 i odasındaki çalışmalarımız bu yıl da
Bu odanın doğu kesiminde 1.35 m. genişliğinde bir kapı açıklığı ortaya
(Çizim: 2). Doğu, kuzey ve güney duvarları saptanan odanın batı duvarı
henüz ortaya çıkarılamamıştır. E7 i odasındaki çalışmalar sonucunda odanın içini dolduran yıkıntı kumtaşı blokları kaldırılmıştır (Resim: 1). Odanın bütününe yoğun bir şekil
de yayılan bu taşlar kaldırıldıktan sonra öncelikle 005 kodlu duvarın kuzey kenarında iki
pithos bulunmuştur. Devam eden çalışmalar sonucunda, bu oda içinde düzenli sıralar
dan oluşan pithos dizileri ortaya çıkarılmıştır. Uzerlerine düşen taşlardan dolayı büyük
oranda tahrip olan pithosların ağız çapları 35-68 cm., yükseklikleri ise 85 cm. ile 1 m.
arasında değişmektedir. Omuz kısımlarına kadar toprağa gömülü olan pithosların sayısı
13 adettir. Bu pithosların çevresinde ise bol sayıda çanak çömlek ve sağlam durumda
testiler ortaya çıkarılmıştır. Bu kaplar çok büyük bir olasılıkla pithos içinde bulunan yağ
ve özellikle şarap gibi sıvı içecekleri almak için kullarulryorlardrt. E7 i odasının duvarlarının yüksekliği 2.60 m.yi bulmaktadır. Genişliği 4.50 m. olarak saptanan odanın uzunluğu, batı duvarı henüz bulunmadığı için saptanamamıştır. Bu odanın açma kenarına kadar devam eden mevcut uzunluğu 9.45 m.dir. E7 i odasının tabanı sıkıştırılmış kil ile oluş
turulmuştur. Duvarları yaklaşık 3 mm. kalınlığında kilden bir sıva tabakasıyla sıvanmış
olan odanın büyük bir yangın geçirdiği anlaşılmaktadır. Ortaya çıkarılan pithoslar ve bunlarla ilintili çanak çömlekler buranın bir depo yapısı olma olasılığını kuvvetlendirmektedir.
Oda tabanında bulunan kül ve kömür tabakası, ilk katı taşıyan ahşap hatıllara aittir.
Çıkan bu anı yangın sonucunda yerleşmecilerin çok acele olarak konutları terk ettikleri
ve bu yüzderi depoyu oluşturan odalarda hemen herşeyin olduğu gibi kaldığı anlaşıl
maktadır. Ikinci katın çökmesi sonucunda, deponun orta kısmındaki küp ve testiler daha
fazla, duvarların kenarlarında bulunanlar ise çok az hasar görmüştür. Oda içinde saptanan ve yaklaşık 2 m. kalınlığındaki kumtaşı yığını ve kerpiç parçalarının oluşturduğu
dolgu, yapının iki katlı olduğuna işaret etmektedir. Bugünkü Bakraçlı (Yedikilise) Köyü
içindeki qelerıeksel konut mimarısinde de, benzer biçimli konutların iki katlı olduğu
görülmektedir. Ilk katın duvarlarının sal taşlarından, ikinci katın duvarlarının ise kerpiçten
yapıldığı gözlemlenmiştir. Yakın çevrede zengin kil yataklarının bulunması hem kerpiç
yapılmasını, hem de çanak çömlek ve küp yapımını kolaylaştnrruştırö. E7 i odasındaki
çalışmalar önümüzdeki kazı sezonunda devam edecektir.
1998

sürmüştura.
çıkarılmıştır

2

kazı

Mimari yapıların ve mezarların mimari planlarını büyük bir başarıyla çizen Okutman Erkan Konyar ve ismail Ayman'a
çok teşekkür ederim.
O. Belli-E. Kavaklı, "1998 Yılı Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazısı", 20. Kazı Sonuçlan Topıstıtısı t, 1999,437.
O Belli-E. Konyar "Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazıları", Türkiye Arkeolojisi ve Istanbul Universitesi (ed. O.
Belli), Ankara 2000, 183.
O. Belli-E. Konyar "Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazılan". Türkiye Arkeolojisi ve istanbul Üniversitesi (ed. O.
Belli), Ankara 2000, 183-189.
değerli katkılarından dolayı

3
4
5
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F6Açması

E6 açmasının hemen doğusunda yer alan F6 açmasındaki kazı çalışmaları sonucunda E6b plankaresinde ortaya çıkarılan oda duvarının devamı saptanmıştır. F6a
plankaresinde saptanan bu duvar, yine bu alanda kuzey-güney yönlü başka bir duvar
ile birleşerek köşe oluşturmaktadır. Güney yönüne doğru F6c plankaresine uzanan bu
duvar, yaklaşık 2.35 m. genişliğindedir. Genişliği bir hayli fazla olan bu duvar diğerleri
gibi düzgün kum taşları kullanılarak çamur harç ile büyük bir özenle yapılmıştır. Mimarı
yapılarda ve mezar duvarlarının yapımında kullanılan düzgün kumtaşı bloklar, hemen
yakın çevrede yer alan ve "Yoncatepe Kumtaşı Yatakları" olarak adlandırılan taş ocaklarından elde edilmiştire. Diğer odalarda olduğu gibi, bu odanın duvarları da ince bir kil
tabakası ile sıvanmıştır. F6c plankaresinde ortaya çıkarılan doğu-batı yönlü bir duvar ile,
henüz açılmamakla birlikte F6 açmasının doğu kesiminde F6b ve F6d plankarelerinde
bir oda daha olabileceği ortaya çıkmıştır. Kuzey-güney yönlü ve 003 kodlu duvar ile
doğu-batı yönlü 005 kodlu duvarın F6c plankaresinde birleşerek yaptıkları köşe, F6-E6
yürüyüş yolu altında kaldığı için bu kazı sezonunda açılamamıştır. Ayrıca E6b ve E6d
plankarelerinde yer alan odanın kuzey duvarı ortaya çıkarılamamıştır. Onümüzdeki kazı
sezonunda bu alandaki çalışmalar yoğunlaştırılarak, olması gereken odanın sınırları
ortaya çıkarılacaktır.
F7 Açması
E7 açmasının doğu kısmında açılan F7 açmasında sürdürdüğümüz çalışmalarda
E7 açmasında ortaya çıkardığımız E7 i odasının kapı açıklığının devamı saptanmıştır.
Kapı 2.5x3.5 m. ölçülerinde ve dikdörtgen plan veren bir ara odaya açılmaktadır. F7 i
olarak adlandırılan odanın güney ve doğu yönünde yine 1.35 m. ölçülerinde iki kapı
açıklığı daha ortaya çıkarılmıştır. E7 i odasının doğusunda yer alan bu oda, büyük bir
olasılıkla kapı açıklığının yer aldığı diğer yönlerde de yer alan büyük odalara geçişi
sağlayan bir ön giriş odası niteliğindedir (Resim: 2).
Şimdiki mevcut yüksekliği 1.95 m. olan duvarların belirlendiği bu alanda bol miktarda yıkıntı kerpiç ve kumtaşı blokuna rastlanmıştır. Bu odanın doğusunda F7 ii odası
olarak adlandırılan alan yer alır. F7 i odasının doğu duvarına açılmış 1.35 m. genişliğin
de ve 1.10 m. derinliğindeki bir kapı açıklığı ile geçilen bu odanın güney duvarı G7 açmasına doğru uzanmaktadır. Bu odanın kuzey duvarı muhtemelen F6 açmasının henüz
açılamayan E6c plankaresinde devam etmektedir. Yine bu odanın doğu sınırını belirleyen duvar da, G7 açmasının b ve d plankarelerinde ortaya çıkarılmıştır.
F7 i odasının kuzeyinde muhtemelen aynı boyutlu F7 iii odası E6-F7 açmalarının
yürüyüş yolu içerisinde kaldığı için şimdilik açılamamıştır. Bu odanın doğusunda henüz
tam olarak ortaya çıkarılamayan bir kapı açıklığı mevcuttur. Bu alanda da sıva kalıntıları
ve bol miktarda kerpiç döküntüsü ve dağınık kumtaşı blokları na rastlanmıştır. Ayrıca
kırık durumda yonca ağızlı, dikey kulplu, geniş karıniı bir testi ortaya çıkarılmıştır.
G7 Açması
F7 açmasının doğusunda yer alan G7 açmasında sürdürülen çalışmalar sonucunda kuzey-güney yönlü, yine sal taşları kullanılarak ve birleştirici malzeme olarak
çamur harcın kullanıldığı bir duvar ortaya çıkarılmıştır. G7 açmasında ortaya çıkardı
ğımız bu duvar, 2.80 m. kalınlığındadır. E7 ve F7 açmalarında ortaya çıkardığımız oda
duvarlarıyla paralellik gösteren bu duvar, G7b plankaresinde batıya dönerek köşe yapmaktadır. F7c-d plankarelerinde yer alan ve doğuya doğru G7a-c plankarelerine uzanan F7 ii odasının güney duvarı bu açmada devam etmektedir. Kuzey tarafını belirleyen
duvar ise tam açılmamakla birlikte, F6 açmasına doğru devam etmektedir.

6

O. Belli, "Van Bölgesi'nde işletilen Taş Ocakları ve Atölyeleri", Türkiye Arkeolojisi ve istanbul Üniversitesi (ed. O. Belli),
Ankara 2000, 415-422.
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stvtı. YERLEŞME ÇALIŞMALARI

Yoncatepe 1999 çalışmaları çerçevesinde nekropol alanının yayılım alanını belirlemek için akropolün kuzeydoğu eteklerinde açılan sondajlar sonucunda, sivil yerleşme
olabilecek mimarı kompleks ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 3).
H 15 Açması
Nekropol alanının

doğu sınılarını belirlemek amacıyla H 15 plankaresinde S 6
sondajı adı altında kazı çalışmaları başlatılmıştır. Devam eden çalışmalar sonucunda,
başlangıçta taş sandık türü mezar olduğu tahmin edilen ve dikey sal taşları ile iki
bölüme ayrılmış olan 1.20 .x 2 m. ölçülerinde doğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlı bir
mimarı ortaya çıkarılmıştır. Ilerleyen çalışmalarda bu alanın tabanının sal taşları ile kaplı
olduğu saptanmıştır (Resim: 3). Yapısal özellikler bakımından taş sandık türü mezar
izlenimi vermekle birlikte, gerek derinliğinin çok az oluşu, gerekse mezar armağanı
niteliğinde hiçbir buluntunun ortaya çıkarılmaması, buranını bir mezar olma ihtimalini
zayıfiatmıştır.
Gelişen yeni durum karışısında bu alandaki çalışmalar genişletilmiş ve 10x10 m.
ölçülerinde bir açma açılmıştır. Başlangıçta ortaya çıkarılan ve H 15 iii olarak adlandı
rılan küçük odanın hemen kuzeyinde birbirlerine bitişik sıralanmış doğu-batı yönünde
ve doğuya doğru uzanan i 15 açmasına giren üç oda ortaya çıkarılmıştır. Doğu-batı
doğrultulu uzanan 75 cm. genişliğindeki bir duvar, bu odaların güney duvarını oluştur
maktadır.

H 15 i Odası
H 15 iii yapısının kuzeybatısında yer alan bu oda, H15 plankaresinde izlenebilmektedir. Güney duvarı 75 cm. genişliğinde olan odanın kuzeye uzanan doğu ve batı
bölümlerini sınırlayan duvarların yaklaşık 1.5 m.lik bir kısmı açılabiimiştir. Kuzey duvarı
ise henüz saptanamamıştır. Bu haliyle bir tarafının uzunluğunun 3 m. olduğu saptanmıştır. Bu oda içinden bol sayıda Erken Demir Çağı formlu çanak çömlek bulunmuştur.

H 151/ Odası
H 151 adasının hemen doğusunda yer alır ve bu odadan, yine 75 cm. kalınlığında
sal taşlarından çamur harç kullanılarak yapılmış bir duvar ile ayrılır. Kuzey bölümü saptanamayan bu odada diğerleri gibi iki, üç sıra taş blokundan oluşan, yüksek olmayan
ve kötü bir işçilik gösteren duvarlar ile oluşturulmuştur. Bu oda içerisinden de Erken
Demir Çağı için karakteristik olan çanak çömlek parçaları toplanmıştır.
115 Açması
H 15 açmasında ortaya çıkarılan mimarınin devamının saptanması amacıyla bu
açmanın hemen bitişiğinde yine 1Ox1 O m. ölçülerinde i 15 açması açılmıştır. Ilerleyen
çalışmalarda H 15 açmasında ortaya çıkarılan mimarınin devamı ortaya çıkarılmıştır. Bu
alanda da doğu-batı yönlü, birbirlerine bitişik olarak yapılmış ve önlerinde doğu-batı
sınırları belli olan ve geniş bir alan bulunan iki oda ortaya çıkarılmıştır.

i 151 Odası
H 15 açmasının c plankaresinde yer alan oda 2.25x3 m. ölçülerindedir. Dikdörtgen plan gösteren odanın kuzey duvarının doğu uç kısmında 1 m. genişliğinde bir kapı
açıklığı mevcuttur. Bu kapı açıklığı adayı i 15 IVadasına bağlar. Odanın tabanı yassı
kum taşı levhalarla kaplıdır. Duvar kalınlıkları değişmekle birlikte kuzey ve batı yönde
75 cm. güney ve batı yönde ise daha ince, 45 cm. civarındadır. Duvarların yüksekliği
ise yaklaşık 30 cm.dir. Diğer odalarda olduğu gibi bu odanın da duvarları özensiz bir
biçimde yapılmıştır.
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1151/ Odası
i 15 i açmasının hemen doğusunda bu odaya bitişik olarak yapılmıştır. Birleştik
leri noktadaki duvar ortak kullanılmıştır. Beşgen plana sahip bu oda da yine 1 m. geniş
liğindeki bir oda ile kuzeyde yer alan 115 Illodasına açılmaktadır. Tabanı yassı kumtaşı
levhalardan döşenen odanın doğu kısmı birbirine çapraz uzanan iki duvar ile oluşturul
muştur. Duvar kalınlıkları bu alanda da standart değildir. Hemen hemen her duvarın
kalınlığı ve yüksekliği farklıdır. Duvarların ortalama yüksekliği 40 cm. civarındadır. Ozellikle duvarların bu odada çok daha düzensiz yapıldığı görülmektedir. Bu alanda da kırık
durumda Erken Demir çağı çanak çömlekleri ortaya çıkarılmıştır.

i 15 11/ Odası
i 15 ii yapısının bir kapı ile bağlandığı bu oda, i 15b plankaresinde yer almaktadır. Odanın doğu ve batı duvarları saptanmakla birlikte, kuzey kısmını sınırladığını
düşündüğümüz duvar henüz henüz ortaya çıkarılamamıştır. i 15 iV odasında da aynı
duruma rastlanması, bu alanın kuzey bölümünün açık olabileceği fikrini doğurmuştur.
Bu alanın batı kısmında yer alan duvar, diğerleriyle aynı karakteri yansıtmakla birlikte,
doğusunu sınırlayan duvar 1.5 m.ye varan kalınlığı ile farklı özellikler gösterir. Hemen
güneyinde yer alan ve bir kapı geçidi ile bağlandığı i 15 ii odası ile ilişkisi, devam edecek çalışmalarda saptanmaya çalışılacaktır.
1151V Odası
LV No.lu oda, i No.lu odanın kuzeyinde yer almaktadır ve bu odaya bir kapı geçidi ile bağlanmaktadır. i 15 III rnekanla ortak olan 1.5 m. uzunluğundaki doğu duvarı
yassı sal taşlarından çok düzensiz örülmüştür. Yükseklikleri 25-30 cm. olan duvarların
kuzeye doğru devamı ortaya çıkarılamamıştır. Henüz açılamayan bu kesim açıldıktan
sonra bir kapı geçidi ile bağlandığı i 15 i odası ile bu oda arasındaki muhtemel ilişki
ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
H 15 ve i 15 açmalarında ortaya çıkarılan mimarınin niteliği ve ortaya çıkarılan
çanak çömlek parçaları bu alanın sivil yerleşme alanı olabileceğini göstermektedir.
Fonksiyonları henüz tam olarak saptanamayan bu küçük odaların ortak bir duvar etrafında yapılması, bunların aynı aileye ait bir mimarı kompleks olabileceği ihtimalini
doğurmuştur.

NEKROPOL ÇALIŞMALARI
1998 kazı çalışmalarında saptadığımız D, E, F, G, 14-15 plankarelerinde uzanan
Erken Demir çağı mezarlarının yayılım alanını saptamak için bu yıl aynı alanlardaki kazı
çalışmaları yoğun olarak devam etmiştir.
M2Mezan
1998 yılı kazı sezonunda açılan ve S 2 sondajı ile saptanan M 2 mezarındaki
çalışmalara, bu yıl da devam edilmiştir. Doğu-batı yönünde uzanan mezar odası D 14
c plankaresinde yer almaktadır. Doğu ve batı yönde yer alan kısa duvarları sert bir
yapıya sahip kalkerli toprak ile oluşturulan mezar odasının kuzey ve güney uzun duvarları büyük bir özenle yassı kumtaşları ile yapılmıştır. 4.20 x 1.20 m. ölçülerinde olan
mezar odasının üst örtüsü yaklaşık 1.50 m. uzunluğunda ve 75 cm. kalınlığında yassı
kumtaşı levhalar ile örülmüştür (Çizim: 4). Mezar odasının duvar yüksekliği 1.20 m.
civarındadır. Dromosu bulunmayan mezar odasına muhtemelen üst örtüyü oluşturan
sal taşlarından biri kaldırılarak girilmiştir. Mezar odasının üst kısmına denk gelen alanda sal taşları ile yapılmış olan yaklaşık 40 cm. civarındaki daraltma, girişin buradan yapıldığı izlenimini uyandırmıştır. Mezar odasındaki buluntuların ve iskeletlerin dağılımı, bu
görüşü daha da güçlendirmektedir. Keza mezar odasının doğu ve batı kısmında buluntu yoğunluğu artmakta, bu kesimde ise azalmaktadır. Bunun yanında diğer mezarların
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karakteristiği olan batı alandaki daralma bu mezarda da görülmektedir. Mezara
dar olan batı kesimden de yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştur;
fakat bu alandaki buluntu yoğunluğu bu varsayımı ortadan kaldırmaktadır. Bu durum
mezara girişin birden çok alandan yapıldığı ihtimalini de doğurmuştur.

genel

girişin

Mezar odası içinden ele geçirilen 40 kafatası bu mezarın çok yoğun kullanıldığını
göstermiştir (Resim: 4). Iskeletlerin hiçbiri in situ değildir, hemen hepsi dağınık durumda bulunmuştur. Diğer mezarlarda olduğu gibi bu mezarda da, yeni gömülere yer açabilmek için iskeletler ve bunlara ait hediyeler üst üste yığılmıştır. Bu durum mezar odasının uzun süre kullanılmış olabileceğini de göstermektedir. Mezar odası içerisinden
hemen hemen hepsi tüm durumda 15 adet çanak çömlek ve amorf durumda demir ve
tunçtan çeşitli takı ve silah bulunmuştur. Demirden yapılan çeşitli takı ve silahların tunçtan yapılanlara kıyasla çok daha fazla olduğu görülmüştür.

M 4 Mezan
d plankaresinde S 2 adlı sondaj çalışması sonucu M4 mezarının
1xO.85 m. ölçülerinde dromos açıklığı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5).
Bu dört yönde sal taşları ile örülrnüş dromosun tabanında 70 x 56 cm. ölçülerinde bir
kapak taşı saptanmıştır. Kapak taşı kaldırıldıktan sonra 60 x 45 cm. ölçülerindeki açıklık
tan sonra mezar odasına inilmektedir. Mezar adasının doğu ve batı yönleri, sal taşların
dan yapılmış duvarlar ile sınırlandırılmıştır. Mezarın kuzey kısmında duvarların bittiği noktada kalkerli sert toprağa açılmış olan 1.20 x 0.85 cm. ölçülerinde küçük bir oda yer almaktadır. Bu küçük odanın genişletilmesine karşın bitirilmeden yarım kaldığı sanılmak
tadır. Mezar adasının güney kesiminde ise yine sert yapılı toprağa açılmış 1.60 x 1.85 m.
ölçülerinde bir oda bulunmaktadır (Çizim: 5). Mezar odasına dromos ile inilen ve kuzeydeki küçük oda ile güneyde yer alan toprağa açılmış oda arasındaki bölümü yassı
sal taşlarıyla yapılmıştır. Bu alanın üst örtüsü ise yan yana ağır ve büyük iki sal taşı
levha ile kapatılmıştır.
Mezar adasının güneyinde yer alan bölümün ana gömü yeri olduğu anlaşılmak
tadır. Gömülerin büyük bölümünün bu alanda yapılmış olması, bu fikri doğrulamaktadır.
Kuzeyde yer alan küçük oda ile giriş kısmında gömü yoğunluğu çok azdır. Mezar adasının güney bölümünde yer alan alanda in situ durumda bir köpek iskeleti ortaya çıka
rılmıştır. Odada yer alan iskelet ve buluntulara göre daha üst seviyede olan bu iskelet
Van Bölgesi Erken Demir Çağı nekropollerinde bugüne değin rastlanmayan bir geleneğin olabileceğini ortaya koymaktadır.
M 4 mezarındaki çalışmalar sonucunda hemen hemen tüm durumda 18 adet
çanak çömlek bulunmuştur. Bunun yanında aşırı korozyona uğramış amorf durumda
demir ve tunçtan yapılmış çeşitli takı ve silaluara da rastlanmıştır. Demirden yapılan takı
ve silahların, tunçtan yapılanlarla kıyaslanamayacak düzeyde fazla olduğu saptanmıştır. Mekan içindeki olumsuz koşullar, mezardaki gömü sayısının belirlenebilmesini
olanaksız kılmıştır. Mezar adasının toprağa açılmış olan güney kesimi çökme tehlikesine karşı kalaslardan oluşturulan iskele ile desteklenmiştir.
E14

açmasının

varlığı saptanmıştır.

M5 Mezan
1998 kazı sezonunda ortaya çıkardığımız M 3 oda mezarının doğusunda yaptığımız
sondajlar sonucunda, F 15 a plankaresinde M5 mezarının varlığı saptanmıştır. 1 x 2.20 m.
ölçülerinde doğu-batı yönlü, dikdörtgen plan gösteren mezar odası diğer mezarlara oranla hayli küçüktür (Çizim: 6). Oromosu bulunmayan bu mezar adasının üzerinde yer alan
sal taşları oda içine düşmüş ve mezar odası çökmüştür. Mezar odası dört yönde yassı kum
taşlarında büyük özenle örülmüş 1.95 m. yüksekliğinde duvarlara sahiptir. Mezar odasına
batı taraftan üst örtüyü oluşturan ağır ve büyük kapak taşlarından biri kaldırılarak girilmektedir. Bu kesimde 70 cm. derinliğinde basamak olarak kullanılan bir sal taşı yer almaktadır.

Mezar odasındaki çalışmalar sırasında 72 cm. derinlikte yine iskelet ve buluntulara göre üst seviyede in situ durumda, doğu kısa duvarı önüne yerleştirilmiş bir köpek
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iskeleti ortaya çıkarılmıştır. Köpek iskeleti büyük çaplı bir çömlek parçası içinde mezara
koyulmuştur (Resim: 6). Bu köpek iskeletiyle birlikte yine aynı seviyede insan kemiklerine
ve küçük baş hayvan kemiklerine rastlanmıştır. Urartu Krallığı Döneminde de mezarlara
köpek gömülerinin yapılıp yapılmadığını şimdilik kesin olarak bilemiyoruz. Fazla ayrıntılı
olmamakla birlikte, W. Belck'in 19. yüzyılın sonunda Transkafkasya'da Şamkhorsk Bölgesi'nde yer alan mezarlarda yaptığı arkeolojik kazılarda da köpek iskeletleri bulunmuştur? Yarı göçebe yaşam biçiminin önem kazandığı bu dönemde, yüzlerce küçük
baş hayvanı yaylalara götürmek ve onları korumak için köpeklere çok büyük görev
düşmekteydi. Yarı göçebe yaşam biçiminde, hayvan besiciliğine bağlı olarak avcılık da
yeniden önem kazanmıştı. Her ne kadar bugüne değin çok az ortaya çıkarılan resim
sanatında köpeklerin avda kullanıldığına ilişkin herhangi. bir sahneye rastlanmamışsa
da, çok büyük bir olasılıkla avda da kullanılmış olmalıydı. Ilginçtir ki günümüzde bile yarı
göçebe yaşam biçimini sürdüren topluluklarda, köpekler önemlerinden hiçbir şey kaybetmeden, toplumdaki saygın yerlerini korumuşlardır.
Mezarda ortaya çıkarılan 10 adet kafatası bize tahmini gömü sayısını vermektedir. Diğer mezarlarda olduğu gibi bu mezarda da iskelet ve buluntular doğu kısma yı
ğılmış, böylelikle yeni gömülere yer açılmıştır. Kazı çalışmaları sonucunda mezardan 7
adet çanak çömlek ile amorf durumda demir ve tunçtan yapılmış çeşitli takı ve silahlar
bulunmuştur. Ancak demirden yapılanlar çoğunluğu oluşturmaktadır.
Yoncatepe mezarlarında toprağın büyük bir özenle elenmesi ve "yüzdürme metodu" sonucunda bulunmuş olan tahıl türleri üzerinde arkeobotanistler tarafından yapı
lan analizlerde, bunların arpa, buğday, yulaf ve üzüm çekirdeğine ait oldukları saptanmıştır. Bazı tahıl ürünleriyle meyve çekirdeklerinin türleri ise şimdilik kesin olarak saptanmıştır.

Yoncatepe mezarlarında demirden olanlara kıyasla, tunçtan yapılmış mezar
armağanlarının sayısı oldukça azdır. Ortaya çıkarılan tunç eserlerin başında haşhaş
başlı süs iğneleri ile birkaç yuvarlak kesitli yüzük ve küpe gelmektedir. Ilginçtir ki, Ernis
ve Karagündüz mezarlarında ortaya çıkarılan tunç takılar, demirden yapılanlarla kıyas

lanmayacak kadar çok az sayıdadır. Aslında bu durum Erken Demir Çağında tunç yapmak için gerek duyulan kalayın demire kıyasla çok az bulunduğunu ve çok değerli olduğunu göstermektedir. Bu yüzden Erken Demir Çağında tunçtan yapılan takıların demirden yapılanlara kıyasla az olmasına şaşırmamak gerekir.
Ayrıca mezarlarda ölü armağanı olarak çok nadir olmakla birlikte altından yapıl
mış takılara da rastlanmıştır. M3 mezarında, gövdeleri bombeli ve içleri boş olan bir çift
sarkaçlı altın küpe ile birlikte ne olduğu tam olarak saptanamayan, fakat üzerlerinde
geometrik bezemeler bulunan birkaç altın obje bulunmuştur. Küpeye ait olduğu sanılan
deforme olmuş altın objelerin, cesetlerin yakılma işlemi sırasında mı yoksa mezar hır
sızlarına karşı bilinçli olarak alınan bir önlem sonucunda mı bu hale dönüştürüldükleri
ni şimdilik kesin olarak bilemiyoruz. Renginden dolayı gümüş veya kurşuna benzeyen
küpe ve düğrnelerin yaptırmış olduğumuz analizleri oldukça ilginç sonuçlar vermiştir.
Istanbul Teknik Universitesi Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Çakır ve ekibi tarafından elbise düğmeleri
üzerinde yapılan araştırmalar, bunların kükürtlü antimom cevherinden yapıldığını ortaya
koymuştur. Yassı, mantar başlı düğmelerin alt kısımlarında bulunan ip deliği bozulmamıştır. Bunlar şimdilik Anadolu'nun en eski antimom düğmelerini oluşturmaktadır. Daire
biçimli ve yuvarlak kesitli küpenin analizi ise, bunun kurşun ve kalay karışımından yapıl
dığını göstermiştir. Antimom, kurşun ve kalay ile yapılan takılar, zanaatçıların madencilik konusunda uzmanlaştıklarını ve metal işleme tekniklerini çok iyi bildiklerini göstermektedir. Altın, gümüş, kurşun, kalay, antimom ve tunçtan yapılan takı ve ziynet eşya
ları, o dönemdeki takı modasını yansıtırlar. Ayrıca bu ilginç takılar Urartu kuyumculuğunun esin kaynağını oluşturdukları için çok büyük bir önem göstermektedirler. Mezarlarda ayrıca çok sayıda akik, kornalln, cam, firitten yapılmış boncuk da ortaya çıkarıl
mıştır.

?

B.B. Piolrovski, "Razvilie skotovodstva v drevnejsem Zakavkaze'', Sovetska Archaeologia 13, 1955, 10.
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TM 1 (Toprak Mezar)
D 15 açmasında mezar saptanmasına yönelik açılan S 10 sondajı sonucu, üç
adet toprak mezarın varlığına rastlanmıştır. Bu durum nekropol alanında oda mezarların
yanında toprak mezarların yapıldığını da ortaya koymuştur. D 15 a plankaresi sınırları
içerisinde ortaya çıkarılan toprak mezar, büyük oranda tahrip olmuştur. Sadece sağ kol
kemiği ve kaburga kemikleri in situ olan iskelet, muhtemelen kuzey-güney yönlü, sol
tarafı üzerine baş doğuyu bakacak şekilde yatırılmıştır. Iskelete ait herhangi bir gömü
armağanına rastlanmamıştır (Resim: 7).
TM2
TM 1

mezarının 3 m. doğusunda, M5 mezarının ise 2 m. batısında yer alan TM
2 mezarında iki adet gömüye rastlanmıştır. Kuzey yönlü yerleştirilmiş olan gömüler hoker durumundadırlar. Iskeletlerin hemen doğusunda mezarın kapak taşı büyüklüğünde
sal taşı bloklar ortaya çıkarılmıştır. Başları doğu yöne bakan gömüler sağ tarafları üzerine yatırılmışlardır. Ust üste yatırılmış olan gömülerden alttakinin sadece kafatası bulunabilmiştir. Mezar armağanı olabilecek herhangi bir buluntuya rastlanılmamıştır.

TM3
TM 1 ile TM 2 mezarlarının güneyinde yer alan TM 3 mezarı, O 15 c plankaresi
sınırları içersinde yer almaktadır. Gömü, baş doğuda olmak üzere doğu batı yönlüdür
ye sol yana yatırılmıştır. Hoker pozisyonunda ve başı kuzeye bakmaktadır (Resim: 8).
Iskeletin kuzey kesiminde yan yana konulmuş olan bir çanak ile bir çömlek
bulunmuştur. Ayrıca sağ el parmakları civarında amorf durumda tunçtan yapılmış olan
halkaların, yüzük oldukları anlaşılmıştır.
Laboratuvar Ça/ışma/an
Mezarlardan ortaya çıkarılan ahşap, çanak çömlek ve özellikle metal eşya ve
silahlar, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezinin laboratuvarı na getirilerek
konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Her türlü teknik donanıma sahip laboratuvar, şu
anda Doğu Anadolu ve hatta Türkiye'nin en modern laboratuvarını oluşturmaktadır.
Tümlenerek Van Müzesi'ne teslim edilen çanak çömlek sayısı, 185'i geçmiştir. Bunlardan da önemlisi, mezarlara armağan olarak bırakılan ve büyük çoğunluğu demirden
yapılan çeşitli eşya, takı ve silahlar, nemli bir ortamda kaldıkları için aşırı derecede korozyona uğramıştır. Demirden yapılan ve Urartu öncesi döneme ait olan bıçak, kama,
topuz başı, saç halkası, yüzük, bilezik ve gözlü iğnelerin Araştırma Merkezi'nin laboratuvarında temizlik ve konservasyon çalışmaları yapılarak bilim dünyasına kazandırıl
mıştır.
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1999 YILI ANZAF KALELERi KAZISI VE ONARıM
ÇALIŞMALARI

Oktay BELLi*
Alparslan CEYLAN

1999 yılı Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı 12 Temmuz-5 Eylül 1999
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmalarına
bilim kurulu üyelerinden Yrd. Doç" Dr. Alparslan Ceylan, Araş. Gör. Akın Bingöl (M.A.),
Araş. Gör. Veli Unsal, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Van Bölgesi
Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'nde Okutman Erkan Konyar (MA), Araş. Gör.
Gamze Yılmaz, Kütahya Dumlupınar Uniyersitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihinde Okutman Nevin Ulusoy, Istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek
lisans öğrencilerinden Pınar Güngör, Jale Yurtsever, Olcay Zengin, Oğuz Yoğurtcuoğlu
ile çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerden toplam 12 lisans öğrencisi katrlrruştrr". Bakanlık temsilciliği görevini Erzurum Müzesi asistanlarından Arkeolog Güler Barın yapmıştır 2 . Kazıda ortaya çıkarılan ahşap, keramik ve metal eserlerin konservasyon çalış
maları, Van'da bulunan Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'nin laboratuvarında, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü'nden Yusuf Emre Başol ve Vedat Evren Belli tarafından büyük bir başarıyla
yapılmıştır. Zor ve yoğun bir çalışma ortamı içinde kazının ortak sorunlarına örnek bir
yaklaşımla eğilen ve büyük bir özveriyle çalışan değerli meslektaşlarıma ve sevgili öğ
rencilerime çok teşekkür ederim.
Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri'ndeki kazı ve onarım çalışmalarımız Anıtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Istanbul Universitesi Rektö~lüğü Araştırma Fonu 3 , Erzurum Atatürk Universitesi Araştırma Fonu- ve Van Valiliği ii Ozel Idare Müdürlüğü'nün
maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlanan rnaddt katkılardan dolayı sözünü ettiğimiz kurumların değerli yöneticilerine içtenlikle teşekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül
borcu olarak görmekteyim. 1999 yılında Aşağı Anzaf Kalesi'nde kazı ve onarım çalış
maları, Yukarı Anzaf Kalesi'nde de yalnızca kazı çalışmaları yapılmıştır (Harita: 1).

2
3
4

Prof.Dr. Oktay BELLi, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim DalıNan Bölgesi Tarih ve
Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü, 34459- istanbulffÜRKjYE
Yrd.Doç.Dr. Alparslan CEYLAN, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, ErzurumffÜRKiYE
1999 yılı Van-Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı'na lisans öğrencisi olarak istanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi'nden ismail Ayman, Nihat Taştekin, Canan Domurcaklı, Selda Narcı, Erzurum Atatürk Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı öğrencilerinden Barış Kenaroğlu, Müfit Yakut, Nurgül Ergün, Deniz
Yavuz, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Tülay Avcı, Sabahattin
Erdoğan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinden Murat Akcan ve Turgut Bilgin katılmıştır.
Büyük bir başarıyla çalışan sevgili öğrencilere bir kez daha içten teşekkür ederim.
Görevini büyük bir titizlikle aksatmadan yapan ve kazı bilim kuruluna değerli katkılarda bulunan Sayın Güler Barın'a,
Anzaf Kaleleri Kazı Bilim Kurulu adına çok teşekkür ederim.
Proje No: 1253/050599
Proje No: 1999/42
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AŞAGI ANZAF KALESi
Urartu Kralı işpuini (M.Ö. 830-810) tarafından kurulan Aşağı Anzaf Kalesi,
başkent Tuşpa'nın (Van Kalesi) 11 km. kuzeydoğusunda ve bugünkü Van-Iran modern
demir ve karayolunun hemen yanında yer almaktadır (Harita: 1). 62x98 m. büyüklüğünde dikdörtgen bir plan gösteren kale, deniz seviyesinden 1900 m. yükseklikte fazla
engebeli olmayan ve kalkerden oluşan 6000 m21ik kayalık bir tepe üzerinde bulunmaktadır (Çlzirn: 1). Daha önce de belirttiğimiz gibi bu küçük kale, Transkafkasya ve
Kuzeybatı Iran'dan Urartu Krallığıının başkenti Tuşpa'ya gelen yolları denetim altında
tutmak için kurulmuş çok önemli bir askeri tesistir.
Çalışma Alanlan
Kaya koridorunun 25 m. güneyinde 10x23 m. büyüklüğünde bir açma açıımıştır
(Çizim: 2). Bu açmanın açılmasının nedeni, 1998 yılı kazılarında ortaya çıkarılan mimarı
yapıların duvar bağlantılarını ve planlarını ortaya çıkarmak ve Urartu Krallığı Döneminde
hangi amaçla kullanıldığını saptamaktır. Planda da görüldüğü üzere, açmanın güneydoğu bölümünde yer alan yapıların taban döşemesi, çok sert bir bileşime sahip olan kalker taşlarından yapılrruştıre. Çok büyük bir şans eseri Ortaçağ yerleşimcileri tarafından
sökülmeyen taban döşemesinin güney yönüne doğru devam eden kısımları da ortaya
çıkarılmıştır. Taban döşemesinin doğusu, 1.20 m. genişliğinde ve yerden 30-40 cm.
yüksekliğinde bir duvar ile sınırlandırılmıştır. Ortalama 18-19 m. uzunluğunda olan bu
duvarın, burada bulunan çeşitli odalarının doğuda yer alması gereken teras yapıları ile
arasında bir sınır oluşturduğu sanılmaktadır. Duvarın fazla büyük olmayan ve kabaca
işlenen kalker taşlardan yapıldığı görülmüştür. Bu duvara doğu-batı doğrultusunda
uzanan 5 m. uzunluğunda bir ara duvar eklenmiştir. Taş döşemenin üzerinden geçirilen ara duvarın en önemli özelliği, kerpiçten yapılmış olmasıdır. Urartu Dönemine ait
olan kerpiç duvar bozulmadan günümüze değin varlığını korumuştur. Kerpiç duvarın en
ilginç özelliği, bugüne değin karşııaştığımız duvarların aksine, taş temel üzerinde yükselmesidir. Yerden 50 cm. yüksekliğindeki kerpiç duvar, 70-75 cm. genişliğindedir.
Duvarın bozulmadan günümüze değin varlığını korumasında, 50x70 cm. büyüklüğünde
kerpiç bloklardan çok sağlam olarak yapılmış olması gelmektedir. Kerpiç duvarın
üzerinde tavana değin ahşap direklerin olup olmadığını bilemiyoruz. Yani bu kerpiç ara
duvar, tabanı taş döşemeli yapıyı ikiye ayırmaktadır (Resim: 1). Kerpiç duvarın batısı,
1.50 m. genişliğinde bir kapı boşluğu ile sonuçlanmaktadır. Ara duvarın güneyinde bulunan odanın tabanında, kalın sal taşlardan yapılan taban döşemesi devam etmektedir.
Pürüzleri düzeltilen ve çok özenli bir şekilde döşenen taban taşlarının üzeri, uzun bir
süre kullanımdan dolayı cilalanmış gibi parlaklık kazanmıştır. Ortalama 2.40-2.80 m.
genişliğinde ve 15 m. uzunluğunda sal taşlarla döşenen bu odaların hangi amaçla kullanıldığını ne yazık ki şimdilik kesin olarak bilemiyoruz. Çünkü Ortaçağ yerleşimcilerinin
yapmış olduğu aşırı tahribat yüzünden, bizim fikir yürütmemize yardımcı olabilecek en
küçük bir kanıt bulunamamıştır.
Tabanı kalın sal taşlarla döşeli odanın batısında ortaya çıkardığımız kabaca kare
planlı oda, çok yoğun bir Ortaçağ yerleşmesine sahne olmuştur. Bu odanın özgün
döşemesinin de Ortaçağ yerleşimcileri tarafından sökülmesi yüzünden, odanın Urartular Döneminde hangi amaçla kullanıldığı konusunda en küçük bir bilgiye sahip değiliz.
Odanın dört köşesine yakın yerlere konan sütun kaideleri, ahşap direkler ile çatı örtüsünü taşımaktaydı. Bu sütun kaidelerinin bir kısmı Urartu Dönemine aittir. Diğer sütun
kaideleri ise düzgün ve kalın taşlardan oluşmaktadır. Odanın tabanına ocak ve tandırlar
oyularak yerleştirilmiş ve ocakların çevresi çok kalın bir kül ve kömür tabakası ile
kaplanmıştır. Bu odada ortaya çıkardığımız kırık pithas parçaları ile bazalt taşından yapılmış el değirmeni, ocak ve tandır kalıntısı, bu odanın Ortaçağ yerleşmecileri tarafın
dan mutfak olarak kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca bu odadan sırlı ve sırsız çanak
çömlek parçaları ile kandiller de ortaya çıkarılmıştır.
5

Aşağı

ve

Yukarı

Anzat Kaleleri'ndeki mimari

yapıların planlarını

büyük bir

(MA) ve ismail Ayman'a değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.
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başarıyla

çizen Okutman Erkan Konyar

Bu adayı, güneyindeki odadan 1.20 m. kalınlığında bir ara duvar ayırmaktadır.
Yerden 40-50 cm. yükseklikteki duvarın doğu kısmı yer yer tahrip olmuştur. Fazla büyük
olmayan kalker taşlardan yapılan duvarın üst kısmında kerpiç duvarların olduğu
anlaşılmaktadır. Kabaca 5x7.5 m. büyüklüğünde olan ve dikdörtgen bir plan gösteren
bu oda da, tıpkı diğer odalar gibi Ortaçağ yerleşimcileri tarafından tahrip edilmiştir. Bu
yüzden bu odanın da Urartular Döneminde hangi amaçla kullanılmış olduğunu bilemiyoruz. Odanın 1.20 m. genişliğindeki kapı girişi, güneydoğu köşede yer almaktadır ve
Ortaçağ yerleşmecileri tarafından kapı girişinin çok kaba ve düzgün olmayan taşlarla
geçici de olsa örülerek köreltildiği görülmektedir. Ancak köreitilen kapının yerine bu
sefer kuzey duvarından 60 cm. genişliğinde dar bir kapı açılmıştır. Böylece her iki oda
arasında daha işlevsel bir bağlantı sağlanmıştır. Dikdörtgen planlı bu odanın tabanında
yer alan sal taştan yapılmış iki sütun kaidesi, direklerle tavan örtüsünü taşımaya
yardımcı olmaktadır. Bu odanın güneyini sınırlayan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan
duvar ortalama 19 m. uzunluğunda, 1.5 m. genişliğinde ve yerden 50-60 cm. yüksek Iiğindedir. Ilginçtir ki duvarın olduğu kesim, kaledeki toprağın ve kotun en yüksek olduğu kesimi oluşturmaktadır.
Bu odanın batısında bulunan bir başka odanın güneyi de, yine bu uzun duvar
tarafından sınırlandırılmaktadır. Bu oda da Ortaçağ yerleşimcileri tarafından kullanıldığı
için tahrip edilmiştir. Urartular döneminde bu odanın kumtaşından yassı sal taşlarla
döşendiği görülmektedir. Ancak döşemenin büyük bir kısmı, Ortaçağ yerleşimcileri tarafından sökülmüştür. Taş döşemenin büyük bir bölümü üzerine de, Ortaçağ yerleşmeci
leri tarafından yıkıntı Urartu kerpiçlerinden yapılan çamur bir taban serilmiştir. Çamur ile
kaplanan tabanın bazı bölümleri üzerine de, yine sal taşlar döşenmiştir. Çamur ile kapIanmasının nedeni, sağlıklı kullanma ve yaşama için daha elverişli bir taban döşemesi
elde etmek için olmalıdır. Kerpiç yıkıntıların üzerinde mavi boyalara rastlanması,
Urartular Döneminde duvarların freskolu olduğunu göstermektedir.
Aşağı Anzaf Kalesi'nde ikinci çalışma alanı, planda da işaret edildiği gibi kaya
koridorunun 7 m. batısında yapılmıştır (Çizim: 3). 17x21 m. büyüklüğündeki açmanın
batı sınırı, kalenin anıtsal batı sur duvarı ile birleştirilmiştir. Yaklaşık olarak 350 m21ik bir
alanda sürdürdüğümüz çalışmanın amacı, daha önceki yıllarda hiç çalışmadığımız ve
bu yüzden bilgi sahibi almadığımız kalenin batı bölümünde hangi tür yapıların yer aldı
ğının öğrenilmesidir. Açmanın hemen doğu ucunda, kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir teras duvarının varlığı saptanmıştır. Duvarın iri kalker taşlarından özenli bir şekil
de yapıldığı görülmüştür. Duvarın işçiliği, kalenin güneyinde kapı avlusunu sınırlayan
duvar ile kuzeyde terası oluşturan ve doğu batı doğrultusunda uzanan teras duvarının
işçiliği ile büyük bir benzerlik ve bütünlük göstermektedir. Yaklaşık olarak 1-1.30 m.
yüksekliğindeki teras duvarında, 2-3 taş dizisi kullanılmıştır. Şimdilik 16 m.lik bir kısmı
9-çığa çıkarılan batı teras duvarının, güney yönüne doğru devam ettiği anlaşılmaktadır.
Ilginçtir ki duvarın kuzey kısmı, doğu-batı doğrultusunda uzanan ve kalenin iki duvarını
bir omurga gibi birleştiren kuzey teras duvarı ile birleşmemektedir. Her iki duvar
arasındaki 3.5 m.lik boşluk, çok kalın bir kil tabakası ile doldurulmuştur. Kil tabakasının
1 m.den fazla kalın olduğu anlaşılmaktadır. Bu uygulamanın hangi nedenlerden dolayı
yapıldığını şimdilik kesin olarak bilemiyoruz. Kil ile kaplanan bu kesimin üzerinin kalın
sal taşları ile kaplı olması gerekmektedir. Nitekim kaya koridoruile teras duvarı arasında kalan alanda sal taşlarla kaplı taban döşemesi görülmesine karşın, burada yoktur. Ancak buradaki taban döşemesi taşlarının söküldüğü ve batı yönüne doğru eğirnin
fazla olması yüzünden aktığı anlaşılmaktadır.
Kuzey teras duvarının yaklaşık olarak 15 m. güneyinde, doğu-batı doğrultusun
da dik bir şekilde uzanan bir duvarın varlığı ortaya çıkarılmıştır. Batı duvarına bitişik olan
bu ilginç duvarın, iri kalker taşlardan özenli bir işçilikle yapıldığı gözlemlenmektedir. Batı
teras duvarı ile sur duvarı arasındaki 4.5-5 m.lik kat farkından dolayı, bu duvar tektonik
kaygılardan dolayı batıya doğru kademeli olarak alçalmaktadır. Orneğin, batı teras
duvarından 7.5-8 m. batıya doğru devam eden duvar, kademeli olarak alçaldığı için
görülmemektedir. Batı sur duvar taşlarının yer yer yıkılması yüzünden, toprak batı
yönüne doğru akmıştır. Daha az toprak tabakasının olduğu bu kesimde, duvarın 5 m.lik
bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Tıpkı batı teras duvarında olduğu gibi, batı sur duvarına da
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bu ara duvarın çok sağlam bir şekilde intibak ettirildiği görülmektedir. Ara duvar niteliğinde olmasına karşın, özenle işlenen kalker taşlardan yapılan bu duvar 1.75 m.
genişliğindedir. Duvarın her iki tarafı, çok sağlam bir blokaj ile kaplanmıştır. Böylece
toprağın akmasını önlemek ve üzerinde yükselen yapılara dayanak olmak üzere sağ
lam bir zemin elde edilmiştir.
Batı

teras duvarına bitişik olarak büyük bir odanın yapıldığı ortaya çıkarılmıştır. Bu

odanın güney duvarı kuzey terasından 11 m. güneyde yer almaktadır. 1.80 m. genişli
ğinde ve ortalama 40 cm. yüksekliğinde olan duvar, 9 m. uzunluğundadır. Fazla büyük
olmayan taşlardan yapılan temel kısmın üzerinde, kerpiçten yapılan duvarların yükseldiği anlaşılmaktadır. Duvarın doğu ucu, sağlam bir şekilde kuzey teras duvarıyla birleştirilmiştir. Odarun batı duvarı ise 1.10 m. genişliğinde ve kuzey yönüne doğru 7.5 m.
uzunluğundadır. Ilginçtir ki duvarın kuzey ucu, teras duvarı ile birleşmemekte, tam tersine kilden yapılan taban döşemesinde son bulmaktadır. Yani üç duvarı bulunan bu
odanın eksik olan kısmı, kuzey duvarı olduğu için, kuzey kısmı tümüyle alçaktır. Odanın
taban döşemesi, tıpkı doğuda bulunan birçok Urartu yapısının taban döşemesi gibi,

büyük sal taşlardan sağlam ve özenli bir şekilde döşenmiştir. Ne yazık ki kazı sırasında
bu odanın Urartular Döneminde hangi amaçla yapılarak kullanıldığını gösteren en küçük bir buluntuya rastlanmamıştır. Herhangi bir buluntuya rastlanmamasmda, Ortaçağ
yerleşmecilerinin yapmış olduğu tahribatın büyük etkisi olmuştur. Orneğin Ortaçağ yerleşmecileri odanın taban döşemesinin bazı yerlerini sökerek, odanın güneydoğu
köşesine bir tandır ile bunun yanına da bir pithosu gömmüşlerdir. Bunlarla da yetinmeyen yerleşmeciler, 67 m 2 büyüklüğündeki odayı küçülterek, kullanma işlevini değiştirmişlerdir. Bunun için batı duvarının 1.70 m. doğusuna, kuzey-güney doğrultusunda
uzanan bir duvar daha yapmışlardır. Urartu duvarlarında dolgu malzemesi olarak kullanılan fazla büyük olmayan taşlardan alınarak yapılan duvar 75 cm. genişliğinde ve
ortalama 30-40 cm. yüksekliğindedir. Ilginçtir ki Ortaçağda yapılan bu duvarın uzunluğu da, Urartu duvarı kadardır ve odanın kuzey tarafı yine açık olarak bırakılmıştır.
Odanın batı duvarı ile anıtsal sur duvarı arasında kalan alanda şimdilik herhangi
bir mimarı kalıntıya rastlanmamıştır. Sur duvarındaki taşların üstte olanlarının yıkılması
yüzünden, burada bulunan toprak tabakası batı yönüne doğru şiddetli bir şekilde akmıştır. Bu yüzden Urartular Döneminde kuzey-güney ve özellikle doğu-batı doğrul
tusunda teras duvarlarının yapıldığı anlaşılmaktadır.
Onanm

Çalışmalan

Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan ve Ortaçağ yerleşmecileri tarafından
aşırı bir şekilde tahrip edilen Urartu Dönemine ait mimarı yapıların taş duvarları, seyredilmeyecek kadar perişan bir durumdadır. Bu içler acısı duruma bir son vermek amacıy
la, daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da geniş kapsamlı onarım çalışmalarına
devam edilmiştir. Konutların taş duvarlarını onaran ustalar, daha önceki yıllarda da aynı
işi yapan yörenin deneyimli ve başarılı taşçı ustaları arasından seçilmiştir. Duvarlarda
kullanılan taşlar, tümüyle daha önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarı
lan ve bu yıl da yine ortaya çıkarılarak biriktirilen kalker ve kum taşından oluşmaktadır.
Daha önce yaptırmış olduğumuz pektografik analizlerde, her iki taş türünün de yatakları saptanmıştır. Kalker taşı yatakları kalenin 1200-1300 m. güneyinde yer alan
"Beyaztaş Tepe" taş ocaklarından, açık yeşilimsi bir renge sahip olan ve oldukça sert
bileşimli bir dokuya sahip kumtaşları ise, 6-7 km. doğuda bulunan "Pagazik" taş ocaklarından qetirilmiştirs. Duvarlarda kullanılan taşların az ve yetersiz olduğu durumda, bu
yataklardan da taş getirilmesi yoluna qldilmektedlr, Taş duvarlar özgün biçimlerine uygun olarak, çamur harç kullanılarak örülmektedir. Ozgün yüksekliği 0.60 m.-1.5 m. arasında değişen duvarların üzerinde, kerpiç duvarlar bulunmaktaydı. Yalnızca taş duvarlar onarılmış ve yağmur suları ile kışın çok yağan karın duvarlara büyük zarar vermemesi için, taş duvarların üzerine koruyucu olarak kalın bir çamur tabakası serilmiştir.
S

Geniş bilgi için bk. O. Belli, "Urartu Krallığı Döneminde Van Bölgesi'nde işletilen Taş Ocaklan ve Atölyeleri", Türkiye

Arkeolojisi ve istanbul Üniversitesi (ed.O. Belli), Ankara 2000, 415-422.
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Aslında duvarların onarılması oldukça zor, zahmetli ve ekonomik yönden çok pahalı
olmasına karşın, kültür mirasının korunması açısından da büyük bir önem taşımaktadır.
Böylece onarılan duvarlar hem özgün Urartu mimarısine büyük bir canlılık kazandırmış,
hem de mimarlık anıtlarının gelecek kuşaklara daha sağlam bir şekilde bırakılmasını
saqlarruştır (Resim: 2).

YUKARI ANZAF KALESi
. Aşağı Anzaf Kalesi'nin 909 m. güneyinde yer alan Yukarı Anzaf Kalesi, Urartu
Kralı lşpuini'nin oğlu Menua (M.O. 810-786) tarafından yaptırılmıştır. Deniz seviyesinden 1995 m. yüksekliğindeki kale, toplam olarak 60.000 m21ik bir alana yayılmaktadır.
Güneyinde bulunan ve çevresi kalın bir duvar ile çevrilen aşağı kentjse, 141.000 m21ik
bir alana yayılmaktadır (Çizim: 4). Kalenin en önemli özelliği, M.O. 9. yüzyılın son
çeyreğinden, Urartu Krallığı'nın yıkılışına değin ilginç mimarı anıtlara sahip olmasıdır.
Kalenin 200 yıl boyunca yerleşmeye sahne olduğunu çok sayıdaki yapı yazıtı ile bronz
eşya ve silahlar üzerindeki çivi yazıları da doğrulamaktadır.
Çalışma

Alanlan
1- Mutfak Yapılan
1997-1998 yılı kazı

çalışmalarında ortaya çıkardığımız ve depo-mutfak yapıları
olarak adlandırdığımız mimarı yapılar, Haldi Tapınağı'nın kuzeybatısında ve 5 No.lu
depo yapısının doğusunda yer almaktadır (Çizim: 5). Büyük bir yapıya ait olduğu
anlaşılan bu odanın 2 m. genişliğinde olan ve doğu-batı doğruıtusunda uzanan kuzey
duvarının çok büyük bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Dikdörtgen bir plana sahip olduğu
anlaşılan bu odanın güneyini de, yine doğu-batı doğrultusunda uzanan bir ara duvar
ikiye ayırmaktadır. Doğu yönüne doğru devam eden ara duvarın son iki yılda yapılan
çalışmalarla ancak 12 m.si ortaya çıkarılabilmişti. 1.60 m. genişliğindeki bu ara duvarın
doğu ucu 3 m. yüksekliğindeyse de, batıya doğru gittikçe alçalmakta ve batıdaki uç
kısımda yüksekliği 50 cm.ye kadar inmektedir. Doğu ile batı uçtaki seviye farkı, kerpiç
kalıntılarından da anlaşılacağı gibi kerpiç duvarlarla gideriimiştir. 1999 yılı kazı çalış
malarında, kuzeyodasının doğusunda yükselen 4-4.5 m. kalınlığındaki toprak tabakası
kaldırılarak, bu odanın nasıl bir plana sahip olduğunun öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Kuzey mutfak odasında, doğu yönüne doğru devam eden kazı çalışmalarında,
doğuda yükselen ve birden çok katlı olduğu anlaşılan mimarı yapıların yıkılıp batı yönüne doğru şiddetli bir şekilde akmasıyla, toprak tabakasının gittikçe yükseldiği ve 5-5.5
m.ye ulaştığı görülmüştür. Toprak tabakasının gittikçe yükselmesi, yapılan çalışmaları
oldukça zorlaştırmıştır. Doğu yönüne doğru devam eden ve güneydeki odayı ikiye
ayıran ara duvar, dış yüzleri kabaca düzeltilen ve fazla büyük olmayan kalker taşlardan
yapılmıştır. Duvar üzerindeki kalıntılara göre, duvarın sıvalı ve beyaz badanalı olduğu
anlaşılmaktadır. Batı uçta 2 m. genişliğinde olan duvar, doğuya doğru genişlemekte ve
2.5 m.ye ulaşmaktadır. Batı kısmın çok eğimli ve teras ile sonuçlanması yüzünden,
taştan yapılan duvarın ağırlığına dayanamayacağı için daha dar tutulduğu anlaşılmak
tadır. Yer yer ana kaya üzerine yapıldığı gözlemlenen ara duvarın, depreme karşı bir
önlem olmak üzere oldukça sağlam bir şekilde yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu sene
yapılan çalışmalarla ara duvarın doğu yönüne doğru devam eden ve buradaki duvarla
birleşen 4.30 m.lik kısmı daha ortaya çıkarılmıştır. Böylece ara duvarın toplam uzunluğu 16.30 m.ye ulaşmıştır. Ara duvarın doğudaki yüksekliği de 3.5 m. kadardır. Kerpiç
kalıntılarının da gösterdiği gibi, taş duvarın üzerinde kerpiç duvarlar yükselmekteydi.
Kuzey mutfak odasının doğusunu sınırlayan taş duvar, doğudaki, birden çok katlı
yapıların batı yönüne doğru yapmış olduğu şiddetli basınç yüzünden, duvarın üstünde
bulunan taşların yıkıldığı görülmüştür. Hatta yüksek ve çok kalın toprak tabakasının
basıncından dolayı, duvarın ortasında bulunan taşlar da patlayarak boşaimıştır. Batı
yönüne doğru yıkılan taşlar, mutfakta bulunan tandırları ve pithosları parçalamıştır. Doğu duvarında kullanılan taşların büyüklüğü ve inşa tekniği, güney ve kuzey duvarının
inşa tekniği ile aynıdır. Doğu duvarının mevcut yüksekliği 3.60 m. ise de, batı yönüne
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doğru yıkılan taşların da gösterdiği gibi bunun 4 m.nin üzerinde olduğu sanılmaktadır.
Bu yüksekliğin, içinde çok sayıda tandır bulunan mutfak için uygun bir yükseklik olduğu anlaşılmaktadır. Doğu duvarının genişliği ise 5 m.dir. Mutfağın kuzeyini sınırlayan
duvarın da sağlam bir şekilde yapıldığı ve doğuya doğru gittikçe yükseldiği saptanmıştır.
Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda kuzey duvarının 19.70. m. uzunluğundaki
kısmı ortaya çıkarılmıştı. Bu yılki çalışmalarda mutfağın doğu duvarına kadar uzanan
kısmı da ortaya çıkarılmış ve kuzey duvarının toplam uzunluğu 23.20 m.ye ulaşmıştır

(Çizim: 6).
Kuzey ve güney duvarları sağlam olan kuzey mutfak odasının batı kısmı ise doğuda yükselen birden çok katlı mimarı yapıların batı yönüne doğru yıkılıp akmasıyla
tahrip olmuştur. Kot farkının 17 m.den fazla olması, tahribatın şiddetini daha da artır
mıştır. Mutfağın şimdilik tümüyle açık olan batı kısmı teras ile son bulmaktadır. 2 m.
yüksekliğindeki teras duvarının üzerindeki taşlar da yine batı yönüne doğru yıkılmıştır.
Bu yüzden mutfağın batı kısmına veya güneyodasına geçit veren bir kapı girişinin olup
olmadığını bilemiyoruz. Böylece teras duvarından doğuya doğru 21.20 m. uzunluğunda
ve 5 m. genişliğinde dikdörtgen bir plan gösteren mutfağın kuzey kısmının planı tümüyle
ortaya çıkarılmıştır.
Kuzey mutfağında daha önceki yıllarda yapılan kazılar sırasında çeşitli yerlerde
7 tandır ve 2 pithos ortaya çıkanlrruştır". Bu sene yapılan çalışmalar sonucunda 2 tandır
daha bulunmuş ve böylece tandır sayısı 9'a yükselmiştir (Resim: 3). Ne yazık ki tandır
ve pithoslar, taş ve kalın toprak tabakası altında aşırı bir şekilde tahrip olmuşlardır.
Mutfağın taban kısmı yer yer sıkıştırılmış kilden yapılrruştır. Ancak bazı yerlerin yassı ve
düzgün kumtaşı bloklardan döşendiği görülmüştür. Yani bu tür sal taşlarla döşenen yerlerin, bazı eşya ve yiyeceklerin konduğu alçak bir seki şeklinde döşendiği anlaşılmak
tadır. 1997-1998 çalışmalarında olduğu gibi, bu yılki kazı çalışmalarında da tandırlardan
çıkarılan küllerin mutfak dışına değil, yere serildiği görülmüştür. Tandırların çevre-sinde
tabana serilen sıkıştırılmış kül tabakasının kalınlığı 35-40 cm.nin üzerindedir. Kuzey
kapısının batısında yer aları 1 No.lu depo yapısının mutfak kısmında olduğu gibi, burada da kaleye yapılan ıskit saldırısı sırasında, savunmanın uzun sürmesi yüzünden
tandır küllerinin mutfak dışına değil, geçici de olsa tabana serildiği anlaşılmaktadır.
Tandırların çevresinde çok sayıda pişirilerek yenilen küçükbaş hayvan kemikleri de
bulunmuştur. Ayrıca daha önceki yıllarda olduğu gibi çok sayıda, mutfakta kullanılan
çanak çömlek parçaları da ortaya çıkarılmıştır.
2-Pithos/u Yapılar
Pithoslu yapılar, mutfak yapılarının 16 m. güneydoğusunda yer almaktadır
(Çizim: 7). Pithoslu yapıların bulunduğu alan, Haldi Tapınağı'nın kuzeybatısında uzanan
geniş teras alanının hemen hemen uç kısmına yakın bir yerdedir. Deniz seviyesinden
ortalama 1975 m. yüksekliğindeki .. bu alanın kuzey ve kuzeybatı yönlerine doğru gittikçe eğimli olduğu görülmektedir. Orneğin kuzeybatıda yer alan mutfak yapısı 1965 m.
kotunda, bunun aşağısında bulunan 5 No.lu depo yapısı da 1945 m. kotundadır.
Pithoslu yapılar ile mutfak yapıları arasında eğimin çok dik olması yüzünden, çeşitli
yapılara ait duvarların ve toprağın şiddetli bir şekilde aşağılara aktığı görülmektedir.
Yaptığımız çalışmalar sonucunda, kaledeki birçok pithoslu depo adasının bu
alanda yer aldığı kesinlik kazanmıştır. Pithoslu depo odaları arazinin biçimine göre
genellikle kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Ortaya çıkarmış olduğumuz iki
Pithoslu depo odasını, geçici de olsa 1 ve 2 No.lu olarak adlandırdık. 1 No.lu pithoslu
depo odası 4.5 m. genişliğinde ve yaklaşık olarak 10 m. uzunluğundadır (Çizim: 8). Bu
deponun yalnızca kuzey duvarı şimdilik kesin olarak bulunamamıştır. Dikdörtgen planlı
bu deponun kerpiçten yapılan batı duvarı, 1.60 m. genişliğindedir. Ancak arazinin batı
yönüne doğru çok eğimli olması yüzünden duvarın eğildiği ve yamulduğu görülmekte7

O. Belli, "1998 Yılı Anzat Kaleleri
Müdürlüğü 1999, 454-455.
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21.

Kazı Sonuçları Toplantısı

I, Anıtlar ve Müzeler Genel

dir. Mevcut toprak seviyesinden ortalama 1-1.60 m. aşağıda, tabana gömülmüş yiyecek ve içecek pithoslarının (küplerin) ağız kısımlarına rastlanmıştır. Bu küçük depoda
şimdilik 12 pithos bulunmuştur (Resim: 4). Ağız çapları farklı ölçülerde olan pithoslar,
birbirinden ortalama 75-90 cm. aralıklarla yan yana tabana gömülmüşlerdir. Aslında bu
odada üç sıradan ve her bir sırada yan yana yedi adet olmak üzere toplam 21 pithosun
olması gerekmektedir. Yiyecek pithoslarının kırılmaması için, yıkıntı toprak bu yıl geçici
olarak küplerin ağız kısmına kadar boşaltılmıştır. Bu yüzden I<üplerin büyüklüklerini
bilemediğimiz gibi, üzerlerinde kaç ölçek yiyecek ve içecek aldığını belirten çivi yazısı
nın olup olmadığını da şimdilik bilemiyoruz. Gelecek yıl yapacağımız kazı çalışmala
rında hem küplerin içinde tahıl türlerinin olup olmadığı araştırılacak, hem de büyüklükleri ve üzerlerinde kaç ölçek aldığını bildiren çivi yazısının bulunup bulunmadığı öğ
renilecektir. Ayrıca yiyecek küplerinin ağız kısımlarını kapatan mühür baskıların (bul/a)
olup olmadığı da, yine gelecek yıl araştırılacak konular arasındadır.
Her iki pithoslu depo odasında da herhangi bir yangın izine rastlanmamıştır.
Yalnızca çatıyı taşıyan direklerin çökmesi sonucunda, çürümüş ahşap kalıntıları bulunmuştur. Küplerin yarıya kadar gömülü olduğu taban seviyesine kadar olan kısım, gelecek yıl yapılacak kazı çalışmalarıyla araştı rı lacaktır. Her' iki pithoslu depo odasında da
şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda herhangi bir Ortaçağ yerleşmesine ait
kalıntının bulunmamış olması, küplerin tahrip edilmemesi açısından çok büyük bir önem
taşımaktadır. Gelecek yıl hem odanın kuzey duvarı, hem de taban kısmı ortaya çıka
rılacaktır.

1 No.lu pithoslu depo odasını, doğusunda bulunan 2 No.lu pithoslu depo oda1.60 m. genişliğinde kerpiçten yapılmış bir ara duvar ayırmaktadır (Resim: 5).
Ortalama 15 cm. kalınlığında ve 50x48 cm. büyüklüğünde kerpiç bloklardan büyük bir
özenle örülen duvar, Urartu kerpiç duvarlarının karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.
Ortalama 1.5-2.20 m. yüksekliğinde olan kerpiç duvarın, taban seviyesine göre daha
yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Küplerin yarısına, yani gövde kısmına kadar gömülü
olduğu taban kısmından itibaren, duvar yüksekliğinin 3 m.nin üzerinde olduğu sanıl
maktadır. Kerpiç duvarın sıvalı ve bunun üzerinin de beyaz ve mavi boya ile badana
edildiği görülmektedir. 2 No.lu depo odası 5 m. genişliğinde ve ortalama 10 m. uzunluğundadır. Dikdörtgen planlı bu odanın da kuzey duvarı şimdilik kesin olarak bulunamamıştır. Mevcut toprak seviyesinden 1.30-2 m. aşağıda, yine yiyecek ve içecek küplerinin ağız kısımlarına rastlanmıştır. 1 No.lu pithoslu depo odasında olduğu gibi, burada da yıkıntı toprak şimdilik küplerin ağız kısımlarına kadar boşaıtılmıştır. Ağız çapları
70-90 cm. arasında değişen küplerin bazılarının çok büyük oldukları anlaşılmaktadır.
Bunlar şimdiye kadar bilinen Urartu küplerinin en eski örneklerini oluşturmaktadır.
Burada toplam olarak 13 pithos bulunmuştur. Aslında bu oda da üç sıradan ve her bir
sırada yan yana yedi adet olmak üzere toplam 21 küpün olması gerekmektedir.
Gelecek yıl devam edilecek kazılarla hem diğer küpler araştırılacak, hem de deponun
tabanı ortaya çıkarılacaktır.
.
Deponun doğusunu yine kerpiçten büyük bir özenle yapılan kerpiç bir duvar
sınırlamaktadır. 10 m. uzunluğundaki kerpiç duvarın en büyük özelliği, duvarın batı
yüzüne dört adet nişin yerleştirilmiş olmasıdır. 1.5 m. aralıklarla yerleştirilen nişlerin üst
kısmı, kavislidir (Resim: 6). Ortalama 55 cm. yüksekliğinde, 60 cm. genişliğinde ve 55
cm. derinliğinde olan her dört nişin de içinde herhangi bir kap veya kandil bulunamamıştır. Tıpkı kerpiç duvarın üzeri gibi, nişlerin içi de sıvalı ve beyaz badanalıdır. OLdukça ilginç bir görüntüsü olan nişler, erken dönem Urartu mimarısinin en güzel örneklerinden birini yansıtmaktadır. Gelecek yıl devam edilecek kazı çalışmalarıyla, pithoSıu
depo odalarının birbiriyle olan bağlantıları araştırılacaktır.
sından,

Laboratuvar Çalışma/an
ve Yukarı Anzaf Kalesi kazılarından ortaya çıkarılan çanak, çömlek ile
bronz ve demirden yapılmış çeşitli eşya, alet, takı ve silahlar, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'nin laboratuvarıarına getirilerek konservasyon çalışmaları yapıl
mıştır. Her türlü teknik donanıma sahip olan ve şu anda Türkiye'nin en modern laboAşağı
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ratuvarını oluşturan Araştırma Merkezi'nin labaratuvarında, daha önceki yıllarda ortaya
çıkardığımız, ancak teknik olanaklardan yoksun olduğumuz için konservasyon çalışma
ları yapılmayan metal eşya, alet ve silahların da konservasyon çalışmaları yapılmaya
başlanmıştır. En büyük amacımız korozyona uğrayan bronz ve demirden yapılan çeşitli
eşya, alet, takı ve silahların temizlik ve konservasyon çalışmalarının yapılarak, Van
Müzesi'nde sergilenmesi ve gelecek kuşaklara bırakılmasıdır.
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Harita 1: Aşağı ve Yukarı Anzaf Kaleleri ve yakın çevresi

ASAGI ANZAF KALESi

Çizim 1: Aşağı Anzaf Kalesi'nin topografik planı
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Çizim 3:

Aşağı

Anzaf Kalesi, mimari yapıların planı
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Çizim 4:

Yukarı Anzaf Kalesi ve Aşa
ğı Kent'in topografik planı

Çizim 5: Haldi Tapınağı, depo-mutfak ve pithoslu depo odalarının genel planı
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Urartu yapılarının temel kalıntıları

Resim 2: Özgün biçimine sadık

kalınarak
onarılan
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1 No.lu pithoslu depo
odası

Resim 5: 1 ve 2 No.lu pithoslu
depo odaları

2 No.lu pithoslu depo
odasının doğu duvarında bulunan nişler
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1999 Yılı ÇAVlUM KÖYÜ MEZARlıK KAZISI
A. Nejat BiLGEN*

Çavlum Köyü; Eskişehir merkezinin 16 kilometre doğusunda ve Alpu Ovası'nda
almaktadır (Harita: 1). Bu köyde "Mezar Tarla" olarak bilinen mezarlık alanı 1995 yı
lında Eskişehir Arkeoloji Müzesi yetkilileri tarafından tespit edilmiş, hazırlanan bir raporla Kültür Bakanlığı'na.. bildirilmiştir. 1999 yılında Eskişehir Arkeoloji Müzesi adına kazı izni alınarak, Anadolu Universitesi Rektörlüğü'nün maddi ve manevi destekler!' ile bilimsel başkanlığımızda kazılara başlanmıştır.
yer

.. Bu yılki kazıya Anadolu Üniversitesi.. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü .9ğre
tim Uyesi Yrd.Doç.Dr. Ayşe Çalık Ross ve Oğretim Görevlisi Antrepoleq Handan Ustündağ, Ankara Universitesi Fen Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Oğretim GörevIişi M. Emin Candansayar-, Arkeolog Ozlem Vapur, Hakan Bilqiç.Tülin Döğen, Anadolu
Universitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri: Onur YII[Tlaz, Güven Ozdoyran, Niha] Tural,
Çiğdem Yiğit, Lalezar Eker, Burcu Şentürk, Nuran Okse, Serap Candan, Emur Oztekin
ve Arkeoloji Kulübü üyesi, Işletme Bölümü öğrencisi; Savaş Şengül kanlrmşlardtr''.
1999 yılı kazı sezonunda dokuz açmada çalışılmıştır (Çizim: 1). Kazı çalışmaları
için belirlenen alan temizlenerek 5 m2lik açmalar işaretlenmiştir. F2 açmasında ilk çalışmalara başlanmış, bir adet ocak kalıntısı ve beş adet küp mezar tespit edilmiştir. Daha sonra E2, 04, C3, 02 ve E2 açmalarında çalışmalar yapılmış, birkaç dağınık küp
parçasının dışında hiçbir mezar kalıntısına rastlanmamıştır (Resim: 1).
Tarlanın ayrılan bölümündeki kalıntıların yayılış alanı hakkında fikir sahibi olunduktan sonra, çalışmalar ilk açmanın kuzeyindeki F3 ve F4 açmalarında yoğunlaştırıl
mıştır. F3 açmasında 40 cm. civarında olan derinlik, F4 açmasının kuzeyine doğru 1.5
metrelik kat farkına ulaşmıştır. Burada bulunan 1 No.lu mezar yarım tahrip olmuş, diğer
üç küp mezar ise tam olarak ele geçirilmiştir (Resim: 2).
Jeofizik yöntemle mezarlığın, batı istikametindeki pancar tarlasına doğru yayıldı
ğı tespit edilmiş olduğundan, tarla sahibinin izniyle G3 açması içindeki pancarlar sökülmüş ve çalışmalar sonucunda bazıları tam, bazıları ise derinliğin en fazla bir metre olmasından dolayı üst kısımları tahrip olmuş durumda dört adet küp mezar ele geçirilmiş
tir.

2
3

Yrd.Doç.Dr. A. Nejat BiLGEN, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Böiümü, EskişehiriTÜRKiYE
anbilgen@anadolu.edu.tr
Anadoiu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Engin Ataç'a projemize gösterdiği yakın iigi ve destekten dolayı teşekkür
lerimizi saygılarımızia sunarız. Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdüriüğü ve çalışanlarına, ekibimizin uyumlu çaiışabiime
si ve ihtiyaçlarımızın karşılanması için yardımlarını esirgemeyen Eskişehir Valiliği'ne, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na,
osı Bölge Müdüriüğü'ne, üniversitemiz atölyeleri çalışanlarına, Çavlum Köyü Muhtarlığı'na, bu alanın tespitinde ve çalışmalarımız sırasındaki yakın iigi ve yardımlarından dolayı Sürek aiiesine candan teşekkürlerimizi sunarım.
Doğru akım özdirenç yöntemi ile 1999 yılı çalıştığımız alanlarının batısında kalan ve pancar ekili alanda jeofizik çalış
malar yapmış ve öneriierde bulunmuştur. Katkılarından dolayı kendisine teşekkürlerimi sunarım.
Bu yıl başlattığımız kazıda her konuda uyumlu ve özveriil çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerine ve bizimle birçok
problem ve çalışmayı paylaşan eşim Sıdıka, kızım Elif ve oğlum Can'a en içten teşekkürlerimi sunarım.
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Mezarlann Özellikleri ve Buluntular
F2 AÇMASı: Açmanın güneydoğusu yaklaşık bir metrelik bir yükseltiye sahiptir,
sıkıştırılmış sert bir toprak yapısı vardır. Buranın eski Alpu- Eskişehir stabilize yol üzerinde oluşu bu sıkışma ve sertliği açıklamaktadır. Açmanın tam ortasında bir ocak yeri,
üzeri küllü, çakıllı ve sert tabanıyla tespit edilmiştir. Bu açmada yapılan çalışmalarda
beş küp mezar bulunmuş, araba yollarının bazı bölümleri küplerin tümüyle ortaya çıkarı
labilmesi için açmaya dahil edilmiştir.
1 No.lu Mezar: F2 açmasında i No.lu mezar. Yüzeye çok yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Açmanın güney köşesinde bulunan küpün ağız kısmı güneybatıya, dip kısmı kuzeydoğuya doğru yönlendirilmiştir. Küp içinde ve dışında buluntuya rastlanmamıştır.
2. No.lu Mezar: F2 açmasında ii No.lu mezar. Yüzeye çok yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Açmanın batı köşesinde bulunan küpün ağız kısmı kuzeydoğu, dip kısmı güneybatı yönünde yerleştirilmiştir. Küpün doğu yanında bir küçük çömlek (Çv.99/53), batı yanında diğer bir küçük çömlek (Çv.99/51) ve küp içinde 11 adet deniz kabuğu ele geçirilmiştir.
3 No.lu Mezar: F2 açmasında iii No.lu mezar. Yüzeyden 20 cm. derinlikte bulunduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. ii No.lu mezarın 1 m. kuzeyinde bulunan küpün ağız kısmı kuzey, dip kısmı batı yönünde yerleştirilmiştir. Mezarda kötü durumda olduğu saptanan küçük kemik parçaları ele geçirilmiş, ancak bu parçalar antropolojik açı
dan değerlendirilememiştir. Küp içinde dilimli bir boncuk (Çv.99/2) ve silindirik bir metal boncuk (Çv.99/6) ele geçirilmiştir.
4 No.lu Mezar: F2 açmasında iV No.lu mezar. Yüzeye yakın olduğu için tahrip olmuştur. F2 açmasının kuzey köşesinde F2-F3 arasındaki araba yolunu da kısmen içine alan kısımda bulunan küpün ağız kısmı kuzeydoğu, dip kısmı güneybatı doğrultusun
da yerleştirilmiş ve etrafı taşlarla çevrilmiştir. Mezara tek gömme yapılmıştır. iskelet tam
hoker pozisyonda ve doğu-batı yönünde yatırılmış olup 15-18 yaşlarındadır. Iskeletin
cinsiyeti belirlenememiş ve kemikler büyük ölçüde çürümüştür. Küp içinde silindirik
gövdeli boncuk (Çv. 99/14), pandantif (Çv. 99/11) ve metal bir halka (Çv. 99/19) ele geçirilmiştir.

5 No.lu Mezar: F2 açmasında V No.lu mezar. Üst kısmı tahrip olmuş, gövdenin
(Resim: 5). Küp; i No.lu mezarın batısında, F2 açmasının güneybatı duvarındaki araba yolunda, dike yakın biçimde hafif doğuya doğru eğimli olarak
yerleştirilmiştir. Mezara iki gömme yapılmıştır. Iskeletlerden biri tam hoker pozisyonda,
kolları kalça üzerinde çaprazlanmış, yüzü aşağı dönük ve doğu-batı yönünde yatırılmış,
30-40 yaşlarında erke~, diğeri kuzeydoğu-güneybatı yönünde yatırılmış 20 yaşında bir
kadındır (Resim: 6). Iskeletler oldukça iyi korunmuştur. Küp içinde bir ağırşak (Çv.
99/31), başı dilimli bir metal iğne (Çv. 99/25) ve Iki adet metal bilezik (Çv. 99/44ab) ele
alt

yarısı korunmuştur

geçirilmiştir.

F3 AÇMASı: F2 açmasının kuzeybatısındaki açmada buluntular ortalama 20-40
cm.lik derinliklerde bulunmuştur. Bu açmada güney köşede birinci, kuzeyortada ikinci,
batı sınırında üçüncü ve kuzeybatı sınırında ise dördüncü küp mezar tespit edilmiştir.
6 No.lu Mezar: F3 açmasında i No.lu mezar. Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Küpün ağzı kuzeydoğu, dibi güneybatı doğrultusunda yerleştiril
miştir. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskelet yatırılış yönü ve cinsiyeti belirlenemeyen
erişkin bir bireye aittir. Küp içinde 4 adet deniz kabuğu (Çv. 9917) ele geçirilmiştir.
7 No.lu Mezar: F3 açmasında II No.lu mezar. Büyük ölçüde tahrip olmuştur. Küpün ağzı güneydoğu, dibi kuzeybatı doğrultusunda yerleştirilmiştir. Küp içinde ve dışın
da buluntuya rastlanmamıştır.
8 No.lu Mezar: F3 açmasında III No.lu mezar. Büyük ölçüde tahrip olmuştur. Küpün ağzı güney, dibi kuzey doğruıtusunda yerleştirilmiştir. Mezara iki gömme yapılmış
tır. Iskeletlerden biri 13-15 yaşlarındadır ve cinsiyeti belirlenememiştir. Diğeri 45-55
400

yaşlarında

ve muhtemelen

kadındır.

Küp içinde 1 adet deniz

kabuğu

(Çv. 99/12) ele

geçirilmiştir.

9 No.lu Mezar: F3 açmasında iV No.lu mezar (Resim: 8). Büyük ölçüde tahrip
olan küpün ağzı kuzey, dibi güney doğrultusunda yerleştirilmiştir. Mezara biri yarı kremasyon olmak üzere iki gömme yapılmıştır. Güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda yatı
rılmış olan birey tam hoker pozisyonda, kollar kalça üzerinde çaprazlanmış ve kafatası
göğüs üzerine düşmüş olup 30-35 yaşlarında bir kadındır. Yarı kremasyon gömme ise
erişkin bir bireye aittir. Küp içinde bir ibrik (Çv.99/54), metal bir yüzük (Çv.99/8) ve 3
adet deniz kabuğu (Çv.99/13) ele geçirilmiştir.
F4AÇMASI: F3 açmasından sonra yanındaki F4'te çalışmalara başlanmıştır. Öncelikle 10-15 cm. derinlikten sonra, ebatları 20-50 cm. arasında değişen büyük taşlara
rastlanmıştır. Yüzeye çok yakın, doğu köşesinde iri-yarım bir. küp mezar bulunmuştur.
Ikinci küp mezar, açmanın kuzey köşesinde ele geçirilmiştir. Iki ayrı küçük boyutlu küpün, ağız ağıza birbirine kapatılmasından oluşmuş üçüncü mezar açmanın ortasına yakın, dördüncü ve son mezar ise kuzey köşedeki ii No.lu mezarın altında, yüzeyden 165
cm. ye kadar inen derinlikte, kapak taşı ile birlikte in situ ve sağlam, iri bir mezar küpü
olarak ele geçirilmiştir.
10 No.lu Mezar: F4 açmasında i No.lu mezar (Resim: 3). Kısmen tahrip olmuş
tur. Mezar, F4 açmasının doğu köşesinde, ağız doğu, dip batı yönünde yerleştirilmiştir.
Mezara tam hoker pozisyonda doğu-batı yönünde yatırılmış, biri 30-35 yaşlarında erkek, diğeri 20-25 yaşlarındaki bir kadına ait olan iki gömme yapılmış ve iskeletler çok
iyi korunmuştur (Resim: 4). Küp içinde küre biçimli bir boncuk (Çv.99/27), bir ağırşak
(Çv.99/32) ve 7 adet aşık kemiği (Çv.99/33) ele geçirilmiştir.
11 No.lu Mezar: F4 açmasında ii No.lu mezar. Yüzeye yakın olduğu için büyük
ölçüde tahrip olmuştur. F4 açmasının kuzey köşesinde 13 No.lu mezarın üzerinde bulunan küpün ağız kısmı kuzeybatı, dip kısmı güneydoğu yönünde yerleştirilmiştir. Mezarın etrafı moloz taşlarla çevrelenmiştir. Küp içinde sadece metal bir küpe (Çv.99/20) ele
geçirilmiştir.

12 No.lu Mezar: F4 açmasında iii No.lu mezar. Ağızları birbirine geçirilmiş iki
küpten oluşmaktadır. Illa küpü batı-doğu doğrultusunda yerleştirilmiştir. Içine tam hoker
pozisyonda doğu-batı yönünde yatırılmış tek gömme yapılmıştır. IIlb küpü doğu-batı
doğrultusunda yerleştirilmiştir. 12 No.lu mezar içinde ve dışında buluntuya rastlanmamıştır.

13 No.lu Mezar: F4 açmasında IV No.lu mezar (Resim: 7). Tamamı korunmuş
tur. Küp F4 açmasının kuzey köşesinde 11 No.lu mezarın altında, ağız kuzeydoğu, dip
güneybatı yönünde eğimli olarak yerleştirilmiştir. Küpün ağzı iri ve yassı bir kapak taşı
ile kapatılmıştır. Mezara dört gömme yapıımıştır. Biri kuzeydoğu-güneybatı yönünde
tam hoker pozisyonda, kollar kalça üzerinde çaprazlanmış, yüzü sağa dönük 14 yaşın
da, diğerleri yatırılış yönleri ve gömme türleri belirsiz 8, 18 ve 8-9 yaşlarındadır. Büyük
ölçüde çürümüş olan iskeletlerin cinsiyetieri tespit edilememiştir. Kapaktaşının kuzeybatı yanında bir testi (Çv. 99/50), güney yanında bir ibrik (Çv. 99/55), küp içinde bir çanak (Çv. 99/42), 11 adet metal küpe (Çv. 99/30abc, 34abc, 36abc, 43bc), iki adet saç
halkası (Çv. 99/43ad), dilimli başlı metal iğne (Çv. 99/37), çift spiral başlı metal iğne (Çv.
99/38), koni başlı metal iğne (Çv. 99/39), iki adet küre biçimli taş boncuk (Çv. 99/40ab),
metal bilezik (Çv. 99/46), kurşun sarmal levha (Çv. 99/47), kurşun sarmal levhalı küpe
(Çv. 99/48-49), 9 adet aşıkkemiği (Çv. 99/41) ve 11 adet deniz kabuğu (Çv. 99/35) ele
geçirilmiştir.

G3 AÇMASı: Jeofizik yöntemle yapılan çalışmalarda önerilen alana en yakın G3
açması pancarıarın kısmı olarak sökülmesiyle açılan alan üzerinde yer almaktadır. Gelecek yıl planlanacak çalışmalara da fikir vermesi için yapılan bu çalışmada, yüzeye yakın olarak çok sayıda küçük boyutlu taşa rastlanmıştır. Yüzeyden en fazla 40 cm. derinlikte ve açmanın doğu köşesinde iki ayrı küp mezar, açmanın batı kısmına yakın çok
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tahrip olmuş bir küp mezar ve hemen onun kuzeyinde iki adet küpün üst üste, ancak
birbirine ters olarak yerleştirilmesindenoluşan bir küp mezar ile toplam olarak dört adet
mezara rastlanmıştır. Mezarların aralarında dağınık olarak iri boyutlu taşlar bulunmaktadır.

14 No.lu Mezar: G3 plankaresinde i No.lu mezar. Üst kısmı tahrip olmuştur
(Çizim: 2). Açmanın doğu köşesinde bulunan küpün ağız kısmı doğu, dip kısmı batı yönünde yerleştirilmiştir. Mezara iki gömme yapılmıştır. Biri doğu-batı doğrultusunda tam
hoker pozisyonda yatırılmış ve 12 yaşında, diğeri yatırılış yönü ve gömme türü belirsiz
ve 4 yaşında olduğu saptanan iki bireyin de cinsiyeti tespit edilememiştir. Küp içinde bir
küçük çömlek (Çv. 99/52), bir metal halka (Çv. 99/18), dilimli başlı bir metal iğne (Çv.
99/24) ve 23 adet deniz kabuğu (Çv. 99/21, 26) ele geçirilmiştir.
15 No.lu Mezar: G3 plankaresinde ii No.lu mezar. Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Mezar küpü, 14 No.lu mezarın batı yanında kuzey-güney
doğrultusunda eğimli olarak yerleştirilmiştir. Mezara erişkin bir bireye ait yarı kremasyon gömme yapılmıştır. Küp içinde dilimli başlı bir metal iğne (Çv.99/15) ve koni başlı
bir metal iğne (Çv.99/23) ele geçirilmiştir.
16 No.lu Mezar: G3 plankaresinde iii No.lu mezar. Açmanın kuzey kenarında yer
alan mezar dike yakın bir biçimde üst üste kapatılmış iki küpten oluşturulmuştur (G3 illa-b). Mezarın etrafı moloz taşlarla çevrilmiştir. Illa küpünün üste gelen dip kısmı tahrip
olmuştur. IlIb küpü içinde tam hoker pozisyonda, kollar kalça üzerinde çaprazlanmış,
yüzü aşağı dönük, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yatırılmış 6 yaşında tek birey
tespit edilmiştir. Mezarın 25 cm. kuzey yanında bir ibrik (Çv.99/45), mezar içinde 4 adet
metal küpe (Çv.99/29abcd) ve koni başlı bir metal iğne (Çv.99/28) ele geçirilmiştir.
17 No.lu Mezar: G3 plankaresinde III No.lu mezar. Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Açmanın batı köşesine yakın olan küpün ağız kısmı doğu,
dip kısmı batı yönünde yerleştirilmiştir. Mezara doğu-batı doğrultusunda yatırılmış 4-5
yaşlarında bir bireye ait tek gömme yapılmıştır. Küp içinde ve yanında buluntuya rastlanmamıştır.

Sonuç olarak; 1999 yılı Çavlum Köyü Mezarlık Kurtarma Kazısı'nda bazılarının
üzeri bantlarla bezeli iri küpler ve orta boylu küplerden oluşan 17 adet küp mezar saptanmıştır (Çizim: 1; Resim: 1). Yapılan çalışmalarda mezarlığın, batı istikametine doğru
yayıldığı ve şimdiye kadar bulunan mezarlardan sadece küp mezarlara tam hoker durumda gömme yapıldığı anlaşılmıştır. Mezarların yerleştirilmesinde belli bir yön doğrul
tusu izlenmediği görülmektedir. Yedi adet mezarda tekli, beş adet mezarda ikili, bir adet
mezarda ise dörtlü gömme olduğu tespit edilmiş, dört mezarda ise tahribata bağlı olarak kemik parçalarına rastlanmamıştır.
Çavlum Mezarlığı'ndan çıkarılan iskeletler kısmen çürümüş olsalar da, bir bölümünde cinsiyet ve yaş tayini yapılması mümkün olmuştur. Mezarlarda 2 erkek, 4 kadın,
cinsiyeti belirsiz 3 erişkin, cinsiyeti ve yaşı belirsiz 2 birey, cinsiyeti belirsiz 4 genç ve 6
çocuk iskeletinden oluşan toplam 21 birey bulunmuştur. Ayrıca iki mezarda yarı kremasyon gömme yapıldığı da tespit edilmiştir.
Gömme tarzları arasında tek-iri küp, iki orta büyüklükte küpün ağız ağıza birleş
tirilmesi ve üst üste iki orta büyüklükteki küpten oluşan gömme geleneği tespit edilmiş
tir. Bazı mezarlarda küplerin eğimini sağlayan taşların yanı sıra etrafları da taşlarla çevrilmiştir.

Çavlum Mezarlığı küçük buluntuları arasında mezar eşyası olarak kullanılan kaplardan bir çanak, bir ibrik ve bir çömlek küp mezarların içinde, iki çömlek, bir testi ve iki
ibrik ise küp mezarların yanında bulunmuştur. Bulunan bütün seramikler çarkta yapıl
mıştır.

Gömme gelenekleri, küpler ve diğer küçük buluntular olan seramikler, tunç haliğneler, taş ve deniz kabuklarından oluşan kolye tanelerinin benzerlerine Çavlum
Mezarlığı'na en yakın merkezler olan Yanarlar (Emre 1978), Gordion Mezarlığı (Mellink

kalar,
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1956),

Ilıca

(Orthmann 1967) ve Kusura (Lamb 1937, 1938)

mezarlarında

rastlanmak-

tadır.

Buluntuların geneli incelendiğinde bu mezarların M.Ö. ii. binyıla bir başka deyiş
le Erken Hitit Krallığı çağına tarihlendirilebileceği düşünülmektedir.
Çavlum Köyü mezarlık alanı, Yukarı Sakarya Havzası M.Ö. ii. binyıl yerleşim dı
şı gömme geleneğini yansıtan önemli bir Orta Tunç çağı mezarlığıdır. Henüz yerleşim
yer), tespit edilemeyen bu mezarlıkta önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar, gerek
M.O. ii. binyıl ölü gömme gelenekleri ve gerekse bölgenin kültürel durumunu aydınla
tabilmek için önemli veriler sağlayacaktır.
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TEKTAŞ BURNU'NDA BULUNAN GEMi BATlGI
George F BASS*

1999 yılında, Texas A&M Üniversitesi'ne bağlı Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (INA),
U.S. National Endowment for the Humanities, National Geographic Society ve Türk
Hava Yolları'ndan alınan destek ile Tektaş Burnu'nda M.O. beşinci yüzyılda batmış olan
geminin kazısına başlandı. INA gibi, 40 kişiden oluşan kazı ekibi, 10 değişik ülkeyi temsil eden uluslararası bir gruptu. Pek çoğu, tecrübeli INA çalışanları yanında çıraklık
yapan öğrencilerdi. George Bass kazı direktörü, Deborah Carison direktör yardımcı
sıydı.

Bu batık, 3 Eylül 1996'da, Shell-Türkiye tarafından desteklenen bir INA araş
tırması sırasında bulunmuştur. INA'ya ait, 20 metre uzunluğunda, çelik gövdeli araş
tırma gemisi Virazon'dan, Tufan Turaniı yönetiminde dalış yapan ekip üyeleri, Sığacık'ın
batısında (antik Teos) Tektaş Adası yakınında 38 ile 45 metre derinlik arasında kargonun kalıntılarını tespit ettiler. Iki belirgin tipten oluşan 60 kadar amphora, tabanı kumluk olan derinlikte belirgin bir şekilde görünmekteydi. Tanımlama amacı ile çıkanlan üç
amphoradan birinde zift bulunmuş olup şu an incelenmektedir. Manitoba Universitesi'nden amphora eksperi Mark L. Lawall ilkelden amphoraları incelemek üzere 1997
Temmuz'unda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmiştir. Kendisinin varmış
olduğu sonuca .. göre, amphoralardan bir tanesi kuzey Yunan şehri olan Mende'den
gelmiş olup M.O. beşinci yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenmektedir. Bir diğerinin orijini kesinlik kazanmamıştır; bazı ipuçları, yine M.O. beşinci yüzyılın üçüncü çeyreğinde,
Türkiye'nin batı kıyısında imal edildiğini göstermektedir. Dr. Lawall'ın bu küpün olasılıkla
Klazomenai'de yapıldığını düşünmesi, antik şehir ile geminin battığınokta arasındaki
kısa mesafeden dolayı özellikle ilginçtir. Beşinci yüzyılın üçüncü çeyreği, tabii ki, Klasik
Yunan'ın altın çağı olup Perikles, Sokrates, Sophakles, Herodatas, Pheidias,
Polykleitos ve bunlar gibi isimleri günümüze kadar gelmiş olan pek çoğunun ve
Parthenon'un inşa edilmekte olduğu dönemdi. Arkeologlar, tarihçiler ve sanat tarihçileri
sözü edilen dönemin mlmarlsl, şiiri, heykeli, para birimi ve giyim kuşam i ile ilgili kısmen
bilgi sahibi olmalarına rağmen, Yunanistan'ın o dönemdeki gelişmesine yol açan gemileri ile ilgili fazla birşey bilinmemektedir. Bu gerçek, batığın kazısını yapma kararını
almamıza neden olmuştur.
Haziran ayını malzemenin hazırlanmasına adadık. Tektaş Burnu, büyük tek nelerin bağlanabileceği, tamamen korunaklı bir kaya sahip olmayan, yazın kuzeybatıdan
egemen olan meltem rüzgarı na açık bir konumdadır. Bunun ötesinde, asırlarca gelen
dalgalar bu burnu aşındırarak keskin dişli kayalığa dönüştürmüştür ki, kıyıda yürümek
neredeyse imkansızdır. Tekne ile yaklaşık 40 dakika uzaklıkta olan en yakın köy Zeytineli'nden gelen işçilerle beraber bazı kaya/arı düzeltip, malzemeye destek o/ması için
beton platformlar oluşturduk. Bir ay boyunca, INA direktörü Ayhan Sicimoğlu'nun INA'- .
ya destek sağlamak amacı ile kurduğu bir grup olan TINA (Türk Sual~ı Arkeoloji EnstitüGeorge F. BASS, Distinguished Professor at Texas A&M University,
48400 Bodrum(fÜRKiYE
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Sualtı

Arkeoloji Enstitüsü,

Sualtı

Sokak No: 2

sü) vasıtası ile istanbul'da bulunan Rahmi Koç Endüstriyel Müzesi'nden kiralanan
Saros isimli tekneyi kullandık. Saros sayesinde, kompresörlere, tatlı su makinelerine,
aydınlatmaya, bilgisayarlara ve hatta koyun biraz güneyine demir atan Virazon'daki bilgisayarlara ayrılan kabindeki klimaya elektrik sağlayan iki adet bir tonluk jeneratörleri
kıyıya yerleştirdik. 3 Temmuz'da, bütün ekip, 1942 yapımı, eskiden Amerikan donanmasına ait bir mayın tarama gemisi olan ve sonradan gezi teknesine dönüştürülmüş
Artemis'e yerleşti.
Kültür Bakanlığı'nın izni ile temmuz ayının ve ağustos ayının başını bölgeyi
kazıya hazırlayarak geçirdik. Hava ile taşıma hortumlarını ve sualtı telefon kabinini yerlerine yerleştirdik, kazı alanının üzerini halattan bir şebeke ile kapladık ve görülen
amphoraları haritaladık. Bu hazırlık dönemi aşamasında dalışlanrruzı Virazon'dan
yaptık. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce Harun Ozdaş
bakanlık temsilcisi olarak görevlendirildi.
7 Ağustos'ta kazı izninin çıkması ile Gökhan Bozkurtlar Bakanlık temsilcisi olarak
atandı ve kazıya başlandı. Çok geçmeden TK2, hasar görmemiş 8 adet yağ kandilinin
ilki bulundu (Resim: 1); bunlar daha erken dönem kandillerini andırmaktadır, fakat aşa
ğıda sözü edilen diğer buluntular çok geçmeden tarihin, Mark Lawall'ın tahmin ettiği
gibi, M.O. 450 ve 425 arası olacağı fikrini güçlendirdi. Ilk kandil batığın sığlıktaki kesiminde bulunmuştu ve yakınında bulunan siyah sırlı kantharos (TK 1), tek kulplu sürahi '
(TK 3), ve kaba hamurdan hydria (TK 4) bize öncelikle, mutfak normal şartlarda geminin kıç bölümünde olduğundan, bu bölümün kazısını yapmakta olduğumuzu
düşündürdü. Fakat çok geçmeden, yakında bulunan, bir tarafı düz, diğer tarafı
dışbükey, yaklaşık 14 cm. çapında, 2 cm. kalınlığında mermer diskin bulunması ile
(Resim: 2) burasının baş taraf olduğunu öğrendik. Koyu damarlar diskin dışbükey
tarafının yaklaşık 3 cm. çapında bir merkezi daire ile boyandığını, bunun da 8 mm.
genişliğinde, diskin merkezinden ve kenarlarından eşit uzaklıkta koyu bir bant ile çevrelendiğini göstermektedir; bant belli belirsiz kazınmış çizgiler ile sınırlandırılmıştır. Diskin
merkezindeki bir delikten bir metal perçin geçirilerek düz tarafından uzanmaktadır. Biz
bunun geminin gözlerinden (opthalmoı) biri olduğunu düşünmüştük ki, bu tanımlama,
M.O. beşinci yüzyılda Atinalı triremelere ev sahipliği yapmış olan ünlü tekne
barınaklarının depolama alanında yapılan kazılardan elde edilen yarım düzine mermer
gözün bulunduğu Yunanistan'daki Piraeus Müzesi'ne yapılan bir ziyaret ile teyit edilmişttr". Buradaki gözler daha doğalolmasına rağmen, Yunan sanatındaki gemi gözü
betimlemeleri kimisinin, Tektaş Burnu'nda görüldüğü gibi, yuvarlak olduğunu göstermektedire.
Bu arada bölgenin derin kesiminde, istiflenmiş halde tek kulplu bardaklar- (TK 5,
8, 9, 10, 27, 33, 40, 41, 42), ilave kandiller (TK 14, 18, 25, 35, 58), bir toprak havans
(TK 24) ve bir chytra 6 (TK6) dahil olmak üzere pişirme kapları (TK 51) gibi günlük kullanım seramikleri görülmeye başlamıştır. Bunların arasında, hasar görmemiş bir alabastron (TK 23), beşinci yüzyıl Yunanistan'ına ait parfümlü yağ ile ilgili bir taş kap da bulunrnaktadır".

Yine burada, bir ahşap çıpa gövdesinin içine ağırlık bağlamak
kurşun iç bulunmaktaydı (TK61-62, Resim: 3). Her biri yaklaşık
ğundadır; bunlar kurşun çıpa gövdeleri ile ilgili en erken bulqulardır''.
adet

2
3
4
5
6
7
8

için dökülen iki
50 cm. uzunlu-

Ci. B.A. Sparkes & L. Talcott, The Athenian Agora, Xii: Blaek and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C.
(Prineeton, 1970) 350 no. 1617, pl. 73.
C. Saatsoglu-Paliadeli, "Marmarinoi ophthalmoi apo ton Peiraia," Arehaiologike Ephemeris (1976) 119-35.
I.e., L. Casson, Ancient Ships and Seamanship in the Ancient World (Prineeton, 1971) lig. 91.
Ci. Sparkes & Talcott, Athenian Agora XII, 127 no. 766, pl. 30.
Ci. C.J. Eiseman & B.S. Ridgway, The Porticeıla Shipwreck: A Mediterranean Merchant Vessel of 415-385 B.C.
(College Station, 1987) 31-32, 810, ligs. 3-10.
Cı. Sparkes & Talcott, Athenian Agora XII, 373 no. 1953, pl. 95 & lig. 18.
DA Amyx, "The Attie Stelai, Part iii: Vases and Other Containers," Hesperia 27 (1958) 215.
Cı. D. Haldane, "Anehors of Antiquity," Biblical Archaeologist 53.1 (1900) 21 ilA; D.Frey, F. Hentsehel, D.Keith.
"Deepwater Arehaeology: The Capistello Wreek Exeavation, Lipari, Aeolian Islands," International Journalaf Nautical
Archaeology 7 (1978) 292, 295-96.
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Batığın yukarı tarafı eser vermeye devam etti; iki ilave kandil (TK 34, 36), siyah
ile son derece iyi sırlanmış, baskı desenli kantharos9 (TK 22), ve 25.5 cm. yüksekliğinde bir masa amphorası (Resim: 4).
Son olarak, Gökhan Bozkurtlar, kargonun uzantısı olan noktanın aşağı yamacında bir avuç dolusu eser saptayarak, kazısını yaptığımız geminin sandığımızdan çok
daha büyük olduğunu düşündürdü. Buradaki buluntular üçüncü tip bir kantharos içerrnektedirtv (TK 39).
1999'da açığa çıkarılan yaklaşık 200 amphoranın çoğunluğu tip olarak pseudoSamian'dır. Bir tanesi 100'den fazla sığır kemiği içermekteydi ki, bunların çoğu kaburga olup aşağı yukarı aynı boyda kesildiği için işlem görmüş bifteği anımsatmaktadır.
Şayet bu kemikler tekne personelinin yiyeceğine aitseler, bunlar aynı zamanda onun
son yolculuğunun başladığı yerin batış noktasına yakın olduğuna işaret etmektedir. Ek
olarak Mende amphoraları ve boyun görüntüsü ile tipik bir Khios anforası qörül-müştur.
Artemis'in kiralanışının ikinci ayına tesadüf eden sürede kampın tamamlanması
ile, ağustos sonunda ekip kıyıya taşındı. Burada bir platformdan doğrudan kazı bölgesine yapılan dalışlar verimliği arttırdı. Son dalışlar 21 Eylül'de idi ve soğuk hava beraberinde 1999 seferini sona erdirdi.
Eserlerin konservasyonu ve çizimi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde devam
etmektedir.

sır
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SARDIS: ARCHAEOlOGICAl RESEARCH AND
CONSERVATION PROJECTS IN 1999
Crawford H. GREENEWALT*

Excavation, topographical recording, conservation, restoration, touristic
enhancement, and study projects at Sardis in 1999 (early June to mid-August) were
conducted by the Archaeological Exploration of Sardis, or Sardis Expedition, which is
co-sponsored by the Harvard University Art Museums and Corneli University. For support, assistance, and trust as well as for fundamental permissions, the Sardis
Expedition is deeply grateful to the General Directorate of Monuments and Museums,
acting Director General Kenan Yurttagül and all Officers, to the Manisa Museum,
Director Hasan Dedeoğlu, Officers, and Staff; and to Ministry of Culture Representative
Uğur Hoşgören (Uşak Museum), Omer Çakır, and Nurhan UIgen (both General
Directorate of Museums and Monuments, Ankara). The good advice, helpful ideas,
and supportive attitude of the Representatives immeasurably contributed to the 1998
programs.
Excavation continued in the locale south of the Roman Bath-Gymnasium and
Synagogue complex, where a Late Roman suburb of the 4th-7th centuries A.D. overlies Lydian defenses and houses of the 7th and 6th centuries B.C. (sectors MMS/N,
MMS, MMS/S; Fig. 1).
Building phases of a Late Roman residence with twelve ground-floor rooms, excavated in previous seasons (sector MMS/S; Fig. 1) were c1arified with respect to a drain
under rooms P and O, a secondary partition wall between rooms O and O, and walls of
room N). Below one of the rooms (O), exeavation of pre-Roman occupation levels continued; and at end of season reached the top of an occupation stratum of the mid 6th
century B.C. (which included robbed walls and deposits of destruction debris probably to
be associated with the capture of Sardis by the Persians in the 540s B.C. (Fig. 2).
For the Lydian defenses, aspects of design and chronology were c1arified. At the
east side of the fortification wall, a U-shaped platform that fills a narrow recess in one
side of the wall (sector MMS; in Fig. 1 the north end of the recess appears to the left
of Late Roman rooms III and IV) was shown to be an integral part of the wall itself,
since it bonds with substructure of the facade behind. As excavation in previous seasons had shown, the platform postdates strata that contain Lydian column crater fragments and a fragment of an lonian or Attic black-glaze cup, which all may be dated to
the Iate 7th or early 6th century B.C. The Lydian fortification wall, therefore, can be no
earlier than those fragments; and so must have been built barely a generatian before
it was substantially destroyed in the middle of the 6th century B.C.
At the north end of this locale (sector MMS/N; immediately east of the Late
Roman Synagogue east entrance; Fig. 1), exeavation located the stone socle and
Prot.Dr, Crawford H. GREENEWALT, Departmenı of Classtes Dwinelle Hall, 5303 University of California, Barkeley,
CA 94720, ABD
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more mudbrick construction above the socle, which belong to the west side of the
Lydian fortification wall (Fig. 3).
Before 1999, excavation of the Lydian defenses had been confined to a stretch
ca. 180 m. long (due to the inaccessibility and complexity of the defenses; sectors
MMS/N, MMS, MMS/S; Figs. 1,4). In 1999, efforts were made to locate the Lydian
defense line farther away, to the north and south.
To the south, a plausible location seemed to be a ridge of the Acropolis, the
lower end of which evidently carried the Lydian defenses in sectors MMS/N, MMS, and
MMS/S, and the upper parts of which carry remains of the Late Roman city wall. At a
location on that ridge approximately 200 m. south of sectar MMS/S (sectar CW32),
three excavation trenches exposed parts of the wall (Figs. 4, 5). It is 10 m. wide, which
is half the width of the fortification wall in sectors MMS/N, MMS, and MMS/S; there,
however, a large gate in the wall and the fiatter terrain on which the wall is built would
have made it more vulnerable to attack.
A segment of stone socle that is exposed for the full width of the wall (Fig. 6)
rests on sloping terrain and has a top surface that is stepped (down to the northwest,
like the terrain; with risers ca. 0.50 m. high and 1.50-1.60 m. apart), probably to provide a more closely horizontal building surface for mudbrick or pise construction above.
The west face of the wall, which is located just inside the line of the Late Roman city
wall (Fig. 5), stili stands more than 7 m. high (the bottom was not located). It has a
stone socle eight courses high as exposed, with a stepped face; and, above the socle
coursed mudbrick. (Remains of three saplings were detected between two mudbrick
courses, in a final cleaning; for sapling layers in Lydian mudbrick construction between
mounds 1 and 2 on the north side of the city site, see belaw.)
Those exposures of Lydian fortification wall were located on the steep west side
of a ridge that alsa has a steep east side; and their location is important evidence that
this north-south line of defense, which includes the previously-explored stretch in sectors MMS/N, MMS, and MMS/S, faced west; that central Sardis in Lydian times lay to
the east of that line; and that Lydian occupation sectors HoB and PN (the latter with its
gold refining installations), and the Pactolus stream (modern Sart çayı) all layoutside
that line of defense. (At the end of the 1999 season, all trenches at sectar CW32 were
backfilled.)
An attempt to locate the Lydian defenses further to the north, specifically by
exeavation in the northeast corner of the Peieestre of the Roman Bath-Gymnasium
complex (sectar PA), was unsuccessful. At that location (Fig. 4), where the topography in Lydian times evidently sloped down to the north, there is a deposit of earthy
debris that is more than 3.5 m. thick and that appears to be a feature of the Iate 6th
century B.C. if not somewhat earlier. That deposit contains "Brick Fall" destruction
debris of the mid 6th century B.C.; which suggests that the Lydian fortification wall may
have been located nearby.
In the locale of the northeast corner of the Palaeslra there may have been a
major orientation change in the Lydian defenses, from north-south to east-west; and
the chain of artificial mounds oriented east-west along the north side of the ancient city
site, with their western terminus just outside the northeast corner of the Petseetre (Fig.
4, mound 1) may mark the line of the Lydian defenses and be partly created by their
remains. Limited excavation in 1985 in one of those mounds, mound 2, exposed rnonumental stone masamy that could belong to the Lydian fortification wall; and excavation between two of the mounds, mounds 2 and 3, in 1997 and 1998 located a massive building that could belong to the Lydian defenses or to a platform or terrace that
supported the defenses. In 1999, exeavation between mounds 2 and 2 and at the east
end of mound 2 (sectar MD2[2]) located more of that Lydian building; but, as in 1997
and 1998, only in its core. Exterior faces of the building were not located.
A deep trench, continued from 1998 (in seeter MD2[2]), exposed construction of
the Lydian building that stands 10 m. high (all of it below modern ground surface; Figs.
416

7, 8). Most of the construction consisted of mudbrick and "slurries" of mud and stone.
Between every six mudbrick courses is alayer of wood saplings (which have become
compressed to the thickness of cardboard); altogether nine sapling layers were identified (two layers in 1998, seven in 1999; Fig. 8). The lowest of them rests on fieldstone
construction that evidently belongs to the socle or foundation of the building (Figs. 7,
8). Only the top of that stonewark was excavated, because the modern water table is
located just below its top, and made deeper digging inadvisable for security reasons.
Limited exeavation at the east end of mound 2 exposed mudbrick construction of the
same kind, and indicated that the building partly creates that mound. (At the end of the
1999 season, all trenches at sectar MD2[2] were backfilled.)
Same 5 km. west of Sardis, near the modern town of Ahmetli, a tumulus tomb of
the 6th century B.C. was excavated in 1999 by the Manisa Museum. The Museum
invited the Sardis Expedition to record discoveries in photographs and drawings, and
to assist in the consolidation and protection of tomb furniture (marble funeral couches,
or klinai, that had been wantonly broken by grave robbers in 1999). The tomb will be
published by Manisa Museum director Hasan Dedeoğlu. The painted decoration, on
upper walls and ceiling of the tomb chamber, is noteworthy for its vivid colors. The main
colors are red, turquoise green, deep blue, and black; respectively produced by red
ochre, malachite, Egyptian blue, and carbon, according to polarized light microscopy
carried out by Sardis Expedition conservators (E. Roblee and E. Barro). The ceiling
pattern may simulate wood beams supporting reed or rush matting, like such matting
that has left impressions in the clay covering of a tumulus tomb near the viIIage of
Sarıçalı between Gölmarmara and Akhisar, and that are simulated in the Etruscan
"Tomb of the Capitals" at Cerveteri. (For reed roofs of houses at Sardis in the early 5th
century B.C., see Herodotus 3.101.) The decoration of the gables in the tomb chamber near Ahmetli belongs to a tradition of gable design in Phrygia (as attested by"doodles" of building facades of the 8th century B.C. at Gordion and by well-known rock-cut
facades at Midas City).
Special conservation eftorts focused on Late Roman wall and floor surfaces that
had been excavated in previous seasons.
In Late Roman town houses, wall painting in two rooms (sectar MM8 room Vi;
seeter MMS/S room D; Fig. 1) and opus sectile floor paving in a third room (sector
MMS room i; Fig. 1, directly north of room ii) were consolidated and cleaned, largely
under the directian of Gülseren Dikilitaş, of the Conservation and Restoratian Center
in Istanbul (Fig. 9).
Salvage of floor mosaics that had been partly damaged or destroyed by fire in
1997 was completed in 1999. The mosaics belonged to a portico that flanked a major
colonnaded avenue. In previous seasons, about 95 m2 of floor mosaic (Fig. 10) had
been faced, lifted, and stored in two depats for future backing. One of the depots,
which contained 48 m2 of floor mosaic in 29 stacked segments (slightly less than half
the total amount of floor mosaic that had been lifted) was destroyed by an accidental
brush fire in 1997; and in consequence most of the floor mosaic that it contained
became separated from its facing, and many of its mosaic tesserae were permanently
dislocated and irreversibly blackened (i.e., in their cores as well as on their surfaces).
Through processes of temporary backing and refacing or of overturning stacked segments and refacing (in 1998 and 1999) approximately 38 m2 of the 48 m2 were recovered (Fig. 11). The inscription, which identifies the donor of the floor mosaic and of
other portico decoration (one Flavius Archelaos, a prefect, eparchos) is lost; fortunateIy it is recorded in photographs and drawings.
Fragments of the three marble funeral couches (klinaı) and a fragmentary marble door leaf from the tumulus tomb near Ahmetli were partly cleaned and consolidated; and were stored in one of the main Sardis Expedition storage depats and in a shed
specially built to hold them (with steel doors, fitted with padlocks) in the Expedition
compound.
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One of the Lydian terrace walls on lower slopes of the Acropolis was vandalized
in 1999: corner blocks of beautiful limestone masamy (at seeter ByzFort) were pried
out of pasition (Fig. 12). Remote from exeavation and touristic locales of Sardis by 700
m. lateral distance and 90 m. altitude, and concealed to view from below by Late
Roman ruins, that terrace wall is virtually impossible to guard. To restore the corner
would require dismantling it to the bottom masamy course; the fragility and fragmented condition of the masamyand its steeply-sloped setting would make that a problematic effort. Lower courses of the corner were covered by earth, and the protective
shelter on top was rebuilt.
Study projects in 1999 concerned architecture of the Temple of Artemis (by F. K.
Yegül), Church M and Late Roman/Early Byzantine building D (by K. Kiefer, R. L.
Vann), Lydian pottery (by Y. Polat, 1. Asena), Late Roman pottery (by M. L. Rautman),
Lydian refining installations for gold and silver at seeter PN; by A. Ramage). Results
of the last studyare published in King Croesus' Gold: Excavations at Sardis and the
History of Gold Refining, by A. Ramage and P. 1. Craddock (Archaeological Exploration
of Sardis in association with the British Museum Press).
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Fig. 1: Sectors MMS/N, MMS, and MMS/S, composlte plan showing late Roman and
lydian features

Fig. 2: Sectors MMS/S, exeavation below late Roman room O:
top of lydian straturn, View looking east
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Fig. 3: Sectors MMS/N, west
si de of the Lydian tortlfication wall: stepped
stone socle supporting
mudbrick construction.
View looking east

Fig. 4: Western parts of Sardis, including sectors MMS/N,
MMS, MMS/S (middle center), CW32 (bottom center),
PA (l.e., Palaestra; with label "Roman BathGymnasium Complex), and other features, plan
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Fig. 5: Sectors CW32, Lydian fortification
wall and Roman buildings, plan

Fig. 6: Sectors CW32, stone socle of
Lydian fortification wall (with
Roman house [?] wall at farther end
of trench). View looking east

421

Fig. 7: Sectors MD2 (2), deep trench
through lydian building constructlon. View looking down
to top stones of socle or foundation
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Fig. 8: seeters MD2 (2), deep
trench: sectlons through
lydian building construction,
showing
coursed mudbrick, sapling
layers, and top of stone
socle or foundation
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Fig. 9: Sectors MMS, Late Roman room
Vi: wall painting being cleaned
and consolidated under the direction of conservator G. Dikilitaş
(foreground)
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Fig. 10: Sectors MMS/N, south portico of colonnaded avenue, with floor mosaics that
were lifted in previous seasons
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Fig.11: Sectors MMS/N, detail of Fig. 10, showing 29 sections of floor mosaic that were
Iifted in 1991 and stored in adepot that burned in 1997. Parts of the mosaics that
were lost as a result of the fire are shaded grey

Fig. 12: Sectors ByzFort, corner of Lydian
terrace wall that was vandalized in
1999
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APHRODISIAS, 1999
R.R.R. SMITH*
Christopher RATTE

The major aims of the Aphrodisias Excavations are to document and publish the
buildings and sculptures discovered by Kenan Erim between 1961 and 1990, and to
investigate the urban development of the ancient city. The project is sporısored by New
york University, with generous support from the Friends of Aphrodisias in Istanbul,
ızmir, London, Paris, and the United States. The expedition is very grateful to the
Minister of Culture and the Director of Monuments and Museums of the Republic of
Turkey for their continuing support. Research at Aphrodisias in 1999 included new
excavation, site conservation, and sculpture studyand restoration.
New excavations were carried out under the direction of Christopher Hatte in two
areas, the Stadium and the North Agora (Fig. 1). A series of eight smail trenches were
dug in the Stadium, in order to c1arify the structure and appearance of the building's
south side, to investigate the relationship between the Stadium and the mid-fourth century city wall, and to study the Late Roman modification of the east end of the building.
New evidence for the initial construction of the Stadium was found in 1999 in a smail
trench dug on top of the eastern part of the building, between the topmost pr-eserved
row of seats and the back wall. This trench, see n on the right, exposed part of the rubble and earthen fill that originally supported the marble seats. Excavation of part of that
til i yielded a number of Eastern Sigillata B sherds datable to the Iate first century A.D.
as well as a roughly contemporary Flavian coin of Aphrodisias. This is the first stratified archaeological evidence ever recovered for the date of the building.
The south side of the Stadium as preserved today resembles an earthen rampart, punctuated at regular intervals by five ramplike mounds, which project southward,
and slope dow n from north to south. It is now clear that these ramplike mounds originally suppported marble stairways that gave access to the top of the Stadium from
ground level (Fig. 2). In between the stairways, the south façade of the Stadium consisted of a massive wall built out of smail marble blocks in the manner known as petitappareil. This wall was relieved at regular intervals by blind barrel vaults. Another smail
trench dug in 1999 suggests that there were three such vaults evenly spaced between
each stairway.
The Stadium underwent two major modifications in the Late Roman period. In
the mid-4th century, the city wall was built up against the west, north, and east sides
of the building. Approximately half a century later, in ca. A.D. 400, the east end of the
Stadium, seen on the right, was converted into an arena for Roman-style blood sports.
Excavation in 1999 in the area of the arena recovered two Iate 4th to 5th century coins,
consistent with earlier evidence for the date of the conversion.
The main focus of exeavation in the North Agora was a square structure detected by a geophysical survey in the center of the Agora in 1998 (Fig. 1). The south edge
Prof.R.R.R. SMITH, Cast Gallery, Ashmolean Museum, Oxford OX 1 2PH, ENGLAND
Ass. Prof. Christopher RATTE, Institute of Fine Arts, 1 East 78th Street, New York, NY 10021, U.S.A.
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of the structure was exposed in 1998, and the north and east edges were uncovered
in 1999, showing it that measures approximately 12.5 m. along aside. It is built of
unmortared rubble, founded on undisturbed soil 0.7 m. below ancient ground level.
Both the function and the date of the structure remain uncertain. It may have been a
platform or the foundation of a smail building. In any case it does not seem to have
remained in use for long, for it was apparently cut down to ground level and covered
over in antiquity. Coins recovered from the layers on top of the structure suggest that
it was alteady buried by the mid-first century A.D.
A second exeavation project in the area of the Agora is the deaning of a trench
dug in the 1970s to lay a water pipe between the ancient city and the modern viiiage
of Geyre. This trench, which runs along the north edge of the Agora, and then continues westward toward the viIIage, was rediscovered in 1998. It is approximately 1.5 m.
wide, and was dug to a depth of about 2 m. -- to or just below ancient ground level, A
smail portion of the trench was deaned in 1998, revealing the west stoa of the Agora,
and a paved street behind it. In 1999, a further 75 m. of the trench was deaned,
revealing the next 2 north-south streets, approximately 35 m. apart. Other interesting
discoveries are the marble foundation, on the lett, of a smail columnar building in the
first block west of the Agora, and, in the next block to the west, a Late Roman house,
on the right, with well-preserved pattern mosaic floors ..
In addition to the basic recording of the ongoing excavations, work continued on
the architectural documentation of the Stadium, the Bouleuterion, the North Agora, the
Basilica, and the Sebasteion, and a major new project was begun to studyand record
the large peristyle house west of the Bouleuterion, known as the Bishop's Palace (Figs.
1-3). This structure has a long and complicated building history, extending from the
Early Imperial to the Middle Byzantine periods.
Another important component of continuing fieldwork at Aphrodisias is site conservation, directed by Kent Severson and Trevor Proudfoot. In 1999, the in situ wall
paintings in the Bishop's palace were cleaned, edged, and consolidated, and the program begun in 1995 to conserve the exposed walls of the site with hydraulic lime mortar was continued in the East Bouleuterion area. In addition, scaffolding was erected
on the east side of the Tetrapylon, in order to inspect of the anastylosis of the menument. It was found to be in good condition. Pointing, deaning, and detailed documentation were carried out.
In preparation for the anastylosis of parts of the Sebasteion complex inside the
planned new museum at Aphrodisias, an intensive stone-by-stone analysis of the surviving marble architecture of the South Building of the complex, seen in this photograph and reconstruction drawing, was begun under the direction of Thomas Kaefer
and Gerhard PauL. A database for the stone catalogue was set up and the drawing of
the blocks was begun.
Current information about Aphrodisias is now presented to visitors by new signs
which were prepared by Harry Mark, and mounted last year in two locations at the
entrance to the site. These signs provide a brief introduction to the site in both Turkish
and English, together with a large scale map of the center of the city. They were
designed on a computer, printed out on photographic paper, mounted on PVC board,
and encased in custom-made aluminium frames.
The other main focus of research at Aphrodisias is the study of the sculpture
from the site. The program of sculpture documentation and research was continued in
1999 under the direction of Bert Smith and Katherine Welch. Two new projects were
begun: a collaborative catalogue of the many portrait sculptures from the site, and a
new database of all the inventoried marbles from the old excavations.
Research was also pursued on the following individual publication projects: the
reliefs from the Basitica, the cult statue of Aphrodite, the Sculptor's Workshop, the
Achilles and Penthesilea group, and the statues from the Bouleuterion. In addition a
new site catalogue was made of the thirty-five consoles decorated with animal and
human heads from the Hadrianic Baths.
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Marble conservation, under the directian of Trevar Proudfoot, was concentrated
on two important sculptures, a statue of a priest and one of the Sebasteion reliefs, both
of the Early Imperial period. The restcration of a large portrait statue of a priest of
Aphrodite, which had received complex repairs in 1998, was completed by joining to
the statue a plaster cast of the portrait head which had been shown to belong to it (Fig.
4). The restcration of this statue monument was supported by a generous grant from
Sevgi Gönül.
In preparation for the planned new Aphrodisias Museum, which will display the
series of marble reliefs from the Sebasteion, acomplete new restcration was made of
one of the reliefs. It represents the emperor Claudius with Land and Sea figures. Its
restcration was designed to explore the techniques and equipment that will be required
for the serial restoratian of all the other reliefs. This work will be one of our major conservation goals for the future.
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Fig. 1: Map of Aphrodisias showing results of geophysical survey carried out
between 1995 and 1998
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Fig. 2: View of south si de of Stadium, showing results of recent excavatlons

Fig.3: View of Peristyle of "Bishop's Palace," looking east
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Fig. 4: Portrait statue of pries, after restcration

430

