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SEMPOZYUM

AÇılıŞ KONUŞMALARı

KüL TOR BAKANı
M. iSTEMiHAN TALA Y'IN
KONUŞMASı

Değerli

Kültür

Bilim

Adamları,

Bakanlığının Değerli

Yöneticileri,

Sevgili Öğrenciler!
Bu toplantı bilimsel bir hesap toplantısıdır. Ne mutluyum ki bu toplantılardan dördüne katılmak, dördünü peş peşe açmak ve ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek imkanına sahip olan bir bakan oldum. Yani, yaklaşık dört yıldır bu görevde sizlerle birlikte bu sorumluluğu paylaşıyorum ve bu görevi yürütürken yerli ya da yabancı bilim adamı ayrımı hiçbir zaman yapmadığımızı vurgulamak istiyorum. Arkeolojiye, Anadolu'nun
kültür mirasına ve bunların bilimselolarak değerlendirilmesine hep birlikte sahip çıktık.
Bu gerçekten, Bakanlığımızın ve T.C. hükümetlerinin geçmişten bu yana Anadolu'nun
kültür mirasına sahip çıkma konusunda evrensel değerleri ön planda tuttuğunu gösteren çok güzel ve somut bir örnektir. Hatta bütün dünyaya örnek olacak bir çalışma tarzıdır. Tabii, bundan biz de olumlu sonuçlar aldık, yararlandık. Değerli bilim adamlarının
bu alandaki çalışmaları, incelemeleri, Türkiye'nin, Anadolu'nun zengin kültür mirasının
bütün dünyada tanınması için de bizim açımızdan.. bir fırsat ve şans yarattı. Ve gene
mutlu olduğum başka bir hususu ifade ediyorum. Ozellikle son iki yılda bilimsel çalış
malar ve ortaya çıkan ürünler çok daha fazla sayıda, çok daha nitelikli ve belirli disipliniere dayanan bir anlayışla yürütülüyor. Bu arada, bir ortak amacı Genel Müdürümüzün belirttiği gibi objektif değerlendirmeleri içeren çalışma yöntemlerini ortaya koyarak
artık sadece kazı yapmak anlayışı içerisinde değil, buradan elde edilen bilimsel sonuçların yayına dönüştürülmesi ve restorasyon faaliyetlerine de öncelik verilmesi gibi
konularda yaygın ve genel bir anlayışı ve uzlaşıyı hep birlikte yakalamış olduk. Gerçekten kazılarda ortaya çıkan eserlerin daha sonra veya kazı sırasında restore edilmeden
ortada bırakılmış olması, o değerli varlıkların yok olması sonucunu yaratmaktadır. Konya yakınlarında Çatalhöyük'te 195ü'li yıllarda yapılan kazıların kalıntılarının nasıl terkediImiş, viran olmuş toprak yığınları haline geldiğini görm~k hepimiz açısından üzüntü
vericidir. Bunu en son Knidos'ta gördüm ve tespit ettim. Ileri seviyeye gelmiş bir kazı
nın artık orada durdurulup restorasyon işlerine başlanması gerekmektedir. Ve bunu
gerçekleştirmenin artık bizim görevimiz haline geldiğini düşünüyorum.

Burada hepimizin kullanabileceği bir imkanı da sizlere açıklamak isterim. Daha
önce rnüze gelirlerinin büyük bir bölümü başka kuruluşlar tarafından kullanılıyordu. Bu
konuda yaptığımız değişiklikle 1997 yılı sonunda 1,5 trilyonu biraz geçen rnüze gelirleri bu yıl hepsi Bakanlığımıza kalmak kaydıyla 45 trilyona ulaşacaktır. Yani, yaklaşık üç
yıllık bir dönemde bu yasal değişiklikler sonucunda ve uyguladığımız yönetim teknikleri ile birlikte yaklaşık 30 kat artmış olacaktır. Bu kaynaktan kazılan yerlerin restore edilmesi için pay vermeye, rölövelerini yaptığınız, projelerini yaptığınız bu kazı alanları ile
ilgili koruyucu önlemler almak için kaynak aktarmaya hazır olduğumuzu burada belirtmek isterim. Yeter ki, el birliğiyle buraları koruyalım ve kurtaralım. Elimizde böyle bir
kaynak var. Buradan, başta da belirttiğim gibi, acil kurtarma kazıları dahil olmak üzere
ama kazılar sonrasındaki koruma amaçlı çalışmalara dönük olarak, her türlü imkanı
sağlama gücümüz ve yetkimiz olacaktır. Bunu sizlere, önümüzdeki yılda yapacağınız
çalışmaların yöntemini ve programını şimdiden çizmeniz açısından duyurmak istiyorum. Ayrıca kazı yaptığınız antik alanlarda, sit alanlarında toplumla, orada yaşayan
halkla o antik alanı bir araya getiren, onları kaynaştıran, onları böyle bir tarihl esere sahip olmalarından dolayı toplumla bütünleştiren her türlü ortak çalışmaları da düşünebi
liriz. Bunlar festivaller olabilir,konferanslar olabilir veya o bölgede yapılacak olan tanı
tıcı faaliyetler olabilir. Toplum bu konuda hakikaten çok duyarlı. Siz onlarla çok yakın
dan işbirliği içinde, yan yana olduğunuz için, belki daha da yakından görebilirsiniz ki,
köylü, kentli tüm vatandaşlar kendi bölgelerindeki tarihi ve antik değerlere büyük bir ilgi gösteriyorlar. Bu ilginin lokal veya sınırlı kalmasından çok bunun tüm Türkiye'ye, belki tüm dünyaya duyurulması onların gerçek beklentileridir. Troia'yı tanıtmak üzere
düzenlenecek üç sergi için Almanya'ya tarihi eserler gönderdik. Ben inanıyorum ki,
kendi tarihl varlıklarının bir uluslararası sergiye dönüşmesi, tüm Çanakkalelileri ve bölgede yaşayan insanları son derecede mutlu etmiştir ve bu beklentiler diğer yörelerde
de vardır. Konuyu bir arkeometri, bilimsel araştırma ve kazı olarak ele almanın yanı sı
ra bölge insanını, bölgedeki değerleri dünyaya tanıtmak için gösterdiğiniz etkinliklerde
ve çabalarda sizinle işbirliği yapmaya da hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çalış
malarınızda başarılar diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum.
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AN/TLAR VEMÜZELER GENEL MÜDÜRÜ
DR. ALPAY PAsiNLi'NiN
KONUŞMASı
Sayın Bakanım,

Değerli

Bilim Adamları,

Değerli Konuklar,

Sevgili Öğrenciler!
Bu yıl 23.sü yapılmakta olan bu anlamlı seminerin dünyada başka bir örneği buBunu hepimiz biliyoruz. 23 yıldır kesintisiz olarak bu sempozyum yapı
lıyor ve bir önceki yıla ait bildiriler, Bakanlığımız tarafından basılarak hem sizlere hem
bilim alemine sunuluyor. Bu sempozyum, hem ülkemizin hem de ülkemizdeki tarihsel
zenginliklerin, kültürel mirasın tanıtılması açısından önemli olduğu kadar kazı ve araş
tırma sonuçlarının bu plattorma katılan meslektaşlarımızca değerlendirilmesi ve mesleki alışverişierde bulunulması açısından da son derece önemlidir. Bir sayın hocamızın
dediği gibi, arkeoloji ve diğer bilim dallarını da kattığımızda "bu sempozyum büyük bir
bilim şölenidir".
lunmamaktadır.

Bugün açılışı yapılmakta olan ve beş gün sürecek olan bu sempozyum iki seksiyon halinde ve 128'i kazı, 99'u araştırma ve arkeometri olmak üzere, toplam 227 adet
bildirinin yer aldığı çok yoğun bir bilimsel aktivite olarak gerçekleşiyor. Size dağıtılan
programda da çok açık bir şekilde göreceğiniz gibi, sunulan bildirilerin sayısı çok fazladır ve konuşma süresi 15 dakika ile sınırlı olduğundanprogramda yer almasına rağ
men tartışma kısmı çoğu kez yapılamamakta ya da buna zaman kalmamaktadır. Bu da
bizi başka bir tür önlem almaya sevk etmektedir. Henüz kesin bir karar vermemiş olmakla birlikte, kazı, arkeometri ve araştırmaları ayırmak, bir sene yalnız kazılar, bir sene arkeometri ve diğer araştırmalar olmak veya iki senede bir bunu tekrarlamak gibi bir
düşünce içerisindeyiz. Bu konuda sizin de değerli önerilerinizi beklemekteyiz; çünkü
takdir edersiniz ki, 40 kadar bildiriyi üst üste bir günde dinleme olanağı da bulunmamaktadır. Bundan birçok meslektaşımız da yıllardır şikayetçidlr,
Konuyla ilgili olumlu önerilerinizi sizlerden bekliyoruz. Bu sene yine programda
izleyeceğiniz gibi, yapmış olduğumuz bir başka değişiklik ise daha önceki yıllarda kronolojik bir yöntemle antropolojik konulardan başlayıp Osmanlı Dönemine kadar bir zaman dizini içinde verilen bildiriler bu sene değiştirilmiş bulunmaktadır. Sempozyuma
katılan siz değerli meslektaşlarımız, bilim adamlarımız bu kronolojik sıra içinde adeta
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bir öncelik hakkı elde etmişlerdi. Her sene bu kürsüye aynı bilim adamları ilk olarak Çı
kardı ve önce hep antropolojik, daha sonra da prehistorik, klasik ve sanat tarihi konularını izlemek zorunda kalırdık. Sempozyuma katılanlar da kendi konuları ile ilgili bildirileri izledikten sonra ertesi gün sempozyumdan ayrılırlardı. Böylece bu yeni düzenleme ile sizlere diğer konuları da izleme, değerlendirme olanağı yaratmış oluyoruz.
Türk Dönemine ya da Osmanlı Dönemine ait bir bildirinin ardından antropolojiye ya da
Bizans arkeolojisine ait bir bildirinin sunulmasıyla sempozyumun daha da renkleneceğini düşünüyoruz. Bunu da yine siz değerli meslektaşlarımızdan gelen telkinler sonucu
bu sene yürürlüğe koymuş olduk. Bir diğer değinmek istediğimiz hususu da burada belirtmeden geçemeyeceğim. Geçtiğimiz yıl, yani 2000 yılında 206 kazı.Zô araştırma yapılrruştır. Buna baraj bölgesindeki 21 kazı ve araştırmayı da ilave edersek, böylece toplam sayı 303'ü bulmaktadır. Bu sayıya 542 kadar da sondaj kazısı ilave edildiğinde,
Türkiye'de 845 kazı ve araştırma yapılmış oluyor. Bu çok güzel bir tablodur, ancak teş
kllatrrruzm imkanlarını da mutlaka göz önünde bulundurmamız lazımdır. Bütün bu talepleri karşılamamız mümkün olmamaktadır.
Örneğin geçen sene 307 olan araştırma talebi bu sene 337'ye çıkmıştır. Bizim

Müdürlüğümüzün Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirebileceği uzman sayısı
kısıtlıdır. Çeşitli mazeretieri nedeniyle kazıya katılamayanlar Bakanlık temsilcisi olarak
görev alamamaktadırlar. Ayrıca, müzelerimizin güvenliği ve mutlaka yapılması gereken
asıl işlerimiz göz önüne alındığında, bunlara da uygun personel ayırdığımızda, yapmış
olduğumuz planlamaya göre Bakanlık temsilcisi olarak görevlendireceğimiz uzman sayısı 150 civarındadır. Takdir edersiniz ki 300 küsur kazı ve araştırmaya 150 civarında
insanın görevlendirilmesi, mantıksalolarak da matematikselolarak da mümkün olmamaktadır. Bu bakımdan bu sene bize art arda gelen taleplerin bir kısmına olumlu cevap veremedik. Daha açık bir ifadeyle birçok kazıya ve araştırmaya izin veremedik.
Kuşkusuz, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve dahası Kültür Bakanlığı olarak imkantarmuz daha geniş olsa, Türkiye'de yapılacak her türlü bilimsel araştırmaya, kazıya
olanak sağlamaktan memnun oluruz. Ama birinci planda müzelerimizin işlerini de düşünmek zorunluluğunu sizin takdirinize bırakıyoruz.

Genel

Değerli bilim adamları,daha önce sizlere bir yazıyla bildirdiğimiz ve geçen seneden itibaren yürürlüğe koyduğumuz yeni koşullar gereği sizlerden plan, fotoğraf, dia gibi dokümanlar istemiştik. Her yapılan yeni iş, her yapılan yenilik, alışılmadık özellikler
taşıdığı için, başlangıçta nasıl tepki uyandırırsa, bizim bu uygulamamız da öyle, az sayıda Türk bilim adamının tepkisine yol açtı. Onların tepkisi şu tür soruları kapsıyordu:
Niçin Bakanlık arşivi için bizden doküman istiyorsunuz? Ya bunlar yayınlanırsa, ya bunları başka yere verirseniz? Yeterli büronuz, arşiviniz, bunları koyacak mekanmız var
mı? Müsaadenizle, bu konuya bir açıklama getirmek istiyorum. Demin verdiğimiz tabloya göre 300 küsur kazı ve araştırma yapılmaktadır. Bu 300 küsur kadar kazıdan bizim istediğimiz en az 36'lık bir makara dia pozitiftir ve fotoğraftır. Kaldı ki, biz bütün
etütlük eserlerin, kırık seramik parçalarının veya her türlü açmanın planını, kesitini falan istiyor değiliz. Ancak çok önemli bir yapının rölövesi yapılmış ise restorasyon projesi yapılmış ise, tabii bunları Bakanlık olarak istemek ve bir arşivoluşturmak hakkı
mızdır. Her sene 2-3 bin kadar dia gelse, 10 sene sonra bu Bakanlığın çok büyük bir
arşivi olacaktır. Bu arşivin yayın hakkı tabii ki saklı kalmak üzere bilim adamları bundan yararlanabilecektir. Biz bir afiş bastırmak istediğimizde, afişe koyacak dia bile bulamıyoruz. Çünkü Bakanlığın böyle bir arşivi maalesef yok. Böyle merkezi bir arşivin
oluşturulmasında hepinizin katkıları olacağına inanıyoruz. Tüm yabancı bilim adamlarından son derece güzel dokümanlar gelmiştir. Hem bu yabancı meslektaşlarımıza,
hem de bu uygulamamıza titizlikle uyan Türk meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu doküman i sağlamada özellikle Türk heyetlerinin maddi sıkıntıları olursa, onlara da belli ölçüde ödenek gönderebileceğimizi belirtiyoruz.
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Bir başka değinmek istediğim çok önemli konu da, hepimizin üzerinde müşterek
olarak birleştiği kazı ve restorasyon konusudur. Kazı yapmak kadar, belki de bundan
daha önemlisi, kazı yapılan yerlerde koruma önlemleri almak ve restorasyon yapmaktır. Bazı bilim adamlarımız yalnızca kendi mesleki gelişmeleri için her sene bir yeri kazıyorlar ve hiçbir önlem düşünmeden alanları bırakıp gidiyorlar. Biz Kültür Bakanlığı
olarak bunu arzu etmiyoruz. Bütün bu değerler üniversal değerlerdir, tüm ülkelere aittir. Eğer bu müşterek kültürel miras ise, o zaman hepimize belirli ölçüde sorumluluk
düştüğü açıktır. Bu bakımdan, hiç restorasyon yapmayan, bunu aklına getirmeyenıerin
hakkında yeni bir d~ğerlendirme yapmamızın zorunluluğunu da ifade etmek gerekir, diye düşünüyorum. Ote yandan uzun yıllardır ülkemize gelip burada kazılar ve araştır
malar yaparak Türkiye'yi ve Türk insanını gerçekten seven, yakından tanıyan, bizlerle
kaynaşan, ülkemizin gerçeklerini gören ve bilen yabancı meslektaşlarımızı biz dışarı
da da bizim bir elçimiz gibi görmek istiyoruz. Arkeoloji çok hümanist bir bilimdir, çok evrensel bir bilimdir. Doğruları ortaya koyar. Yabancı meslektaşlarımız dışarıda yapacakları konuşmalarla, konferanslarla, toplantılarla Türkiye'nin gerçeklerini ve bize karşı
gösterdikleri sevgilerini, yurt dışında da mutlaka göstermelidirler.
Gerek ülkemizin kültürel ve ekonomik durumu, gerekse diğer sorunlarımızda, bizi yakından tanıyan sizlerin, bizim burada ifade ettiğimiz hususları kendi ülkelerinizde
de ifade etmenizi içtenlikle bekliyoruz.
Bir başka konu da yurt dışına kaçırılan eski eserlerin iadesidir. Bu konuda duyarII birçok kişi var. Aynı duyarlılığı tüm yabancı meslektaşlarımızdan bekliyoruz ve bizlere destek olacaklarını ümit ediyoruz. Kendi ülkelerinde de bu konuda çaba göstermelerini bekliyoruz.
Böylece Anadolu'nun kültürel varlıkları ait olduğu topraklarda daha iyi değerlen
dirilebilecek ve hepimizin müştereken düşündüğü şeyler de gerçekleşmiş olacaktır.
Bu sempozyumun gerçekleşmesine katkılarınızdan dolayı Kültür Bakanlığımız
adına sizlere teşekkür ediyorum. Sempozyumun başarılı qeçrnesinl diliyorum. 2001 yı
lındaki kazı sezonunda da verimli sonuçlar almanızı diliyorum. Ote yandan, aramızda
bulunan Kültür Bakanımız Sn. Istemihan Talay'a Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
adına ve siz meslektaşlarım adına teşekkürü bir borç biliyorum. Kendileri bu konuda arkeoloji ve müzecilik konusunda her türlü maddi ve manevi katkıyı bize tereddütsüz

sağlamaktadır ve hatta bizi teşvik etmektedir. Sn. Bakanımıza bir kez daha teşekkür
ediyor, sizlere de saygı ve sevgiler sunuyoruz.
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BiLiM KURULLARI ADıNA
PROF. DR. HALUK ABBASOGLU'NUN
KONUŞMASı

Sayın

Bakan,

Sayın Müsteşar,
Sayın

Genel Müdürler,

Kıymetli Meslektaşlarım,

Müzeci

Dostlarım,

Sevgili Öğrenciler,
Değerli

Konuklar!

ilki 1979 yılında gerçekleştirilen, bugün ise 23.süne ulaşan uluslararası kazı,
Türkiye'nin
burada siz-

araştırma ve arkeometri sempozyumunda, bir başka deyişle 2001 yılındaki
arkeoloji şöleninde, yabancı ve yerli bilim kurulları ve meslektaşlarım adına
lere hitap etmekten onur duymaktayım.

Şurası muhakkak ki, biz arkeologlar için bir başka onur kaynağı da bugün Türkiye'de arkeoloji biliminin geldiği düzeydir. Bilindiği gibi Türkiye'mizde arkeoloji son yıllar
da hızlı bir ivme kazanmış, çalışmaların sayı ve niteliği hızla artmış ve dünyada gıpta
edilir duruma gelmiştir. Elimizdeki programın zenginliği ve yoğunluğu bunun en güzel
kanıtıdır. 22 yıl önce 40 dolayında olan bildiri sayısı bugün artan nitelikleriyle birlikte
toplam 250'ye, 300'e ulaşmıştır. Bu olumlu tablo "arkeoloji şöleni" tanımının ne derece
yerinde olduğunu göstermektedir. Bu düzeye gelmemizde kazı ve araştırma yerlerinin,
yani laboratuvarıarın ülkemizde olması, Kültür Bakanlığımızın eşgüdümüyle meslektaşlarımızın değerli özgün çalışmaları, bilimler arasında arkeolojiyi Türkiye'de ön plana
çıkarmıştır. Kültür Bakanlığı'nın, iki genel müdürlüğün, üniversitelerin, yabancı ve yerli
meslektaşlarımın diğer bilimlere yaptıkları özverili katkıların önemi büyüktür. Keza bu
çalışmalara genç araştırmacılar ile öğrencilerimizin de katılarak deneyim kazanmaları,
bu araştırmaların gelecek için güvencesidir. Bu sevindirici gelişmeye koşut olarak ülke
genelinde yaşam biçiminin değişmesi, çağdaş yaşamın gereği olan yatırımların hız kazanması, endüstrileşme, mekanize tarım, hızlı ve çarpık kentleşme ve bunların gerektirdiği alt yapı, kültür mirasını tehdit, hatta yer yer topyekün tahrip eder boyuta gelmiş
tir.
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Özellikle son zamanlarda, umarım yanlıştır, basında çıkan sit alanlarının satıla

bileceği veya kullanıma açılacağı haberleri bu kaygımızı daha da artırmaktadır. Biraz
önce dediğim bir olumlu, bir olumsuz iki karşıtın çağın gereklerine uygun olarak uzlaş

tırılması ya da başka bir tanımla kültür mirasının korunup ortaya çıkarılması ile çağdaş

laşmanın birbirinin karşıtı olmayacak duruma getirilmesi ile çözülebilir. Bu nedenle, günümüz koşullarına ve dünyada gelişen eğilimlere göre yasa, yönetmelikler ve uygulama biçiminin gözden geçirilip belki yeniden yapılandırılması gerekir. Bu yeniden yapı
landırma olumsuza tepki olacak şekilde olmamalıdır. Avrupa Konseyi'nin geliştirdiği yeni normlar göz önüne alınıp bunların ülkemiz koşullarına artık uyum sağlamayan bazı
tanımlar ve kavramların gözden geçirilmesinin yerinde olacağı inancındayız. Bunun yanı sıra kazı sezonu dışında ören yerlerinin kaçak kazı ve yangınlardan korunmasının
sorumluluğunun kimde olması gerektiğine ilişkin sorulara kısa vadede acil, pratik çözümler getirilmelidir. Genel Müdürlüğün, istek ve sorunlarımıza büyük bir özveriyle çare bulmaya çalıştığına inanarak uygulamada bazı ufak değişikliklerin, çalışmalarımızın
daha çabuk ve sağlıklı yürümesine yardımcı olacağını umuyoruz.

iş ve işçi Bulma Kurumu protokolü ile Sosyal Sigortalar Kurumu'nun geçen yıı

başlattığı

uygulama, kazıda işçi çalıştırma bürokrasisini güncelleştirmekte, kazı ekiplerinin daha fazla zamanını almakta, zaten sınırlı olan ödeneğin giderek azalmasına neden olmaktadır. Bu kurumlar ile Kültür Bakanlığı arasında kazı için mümkünse bir istisna antlaşması yapılması, kazı ve araştırma izinlerinin mayıs ayından önce sonuçlandı
rılması ekiplere büyük yarar sağlayacaktır.
izninizle bir hususa daha değinmek istiyorum. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürson yıllarda yerli ve yabancı kazılar için, özellikle kazı başkanlığı ve kazı izinleri
konusunda bazı yeni ölçütler ortaya koymuştur. Kazıların uzmanlarınca yapılması ve
daha kaliteli olması amacıyla alınan bu ve bunun gibi prensip kararlarını takdirle karşı
lamaktayız. Kazı ekipleri bunlara elinden geldiği ve bütçesinin elverdiği ölçüde uymaktadır. Ancak bu konularda bazı olumsuzluklar olsa da, kötüye engelolmanın en gerçekçi yolu her daldaörnek gösterilerek iyinin teşvik edilmesiyle sağlanabilir. Bakanlığımız
ve Genel Müdürlüğümüz bu teşvike bizleri yıllardır alıştırmıştır. Bunun devam etmesi
en büyük dileğimizdir. Sayısı gittikçe artan araştırmaların büyük bir bölümü hepimizin
bildiği gibi, Bakanlığın sağladığı sınırlı olanaklarla yürütülmektedir. Sayın bakanımın
gayretiyle bağışların vergiden muaf olması yasalaştığı halde, önce yaşadığımız zelzele felaketi, sonra ekonomik kriz çalışmalarımızı aksatmıştır. Birçok araştırma son yıllar
da üniversitelerin araştırma fon yönetimlerince verilen ödeneklerle desteklenmektedir.
Ancak bugün üniversite fonlarının kaldırılması tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz da
bir gerçektir. Böyle bir uygulama bütün bilimsel çalışmalara, dolayrsıyla arkeolojik araş
tırmalara darbe vuracaktır. En azından benim bildiğim kadar, Istanbul Universitesi araş
tırma fonu otuza yakın kazı ve araştırmaya parasal destek sağlamakta, bir o kadar da
yüksek ve doktora tez düzeyindeki çalışmalara destek sağlamaktadır.
lüğü

Sayın dinleyenlerim, ekonomik nedenlerden dolayı yaşadığımız bu zor günlerde
dahi kazı araştırmalarımız önemli bilimsel sonuçlarının yanı sıra Türkiye'nin kültür envanterini oluşturma, kültür mirasını kurma çabaları ve turizme de olan katkıları nedeniyle bizleri aydınlatan, umutlandıran kıvılcımlar ve ışıklardır. Mustafa Kemal'in yaktığı
bu ışığın devamlı v~ daha güçlü olması için fırsat sağlayan, bu bilim şölenini gerçekleştiren Bakan Sn. Istemihan Talay'ın şahsında Kültür Bakanlığı'na ve Genel Müdür
Sn. Dr. Alpay Pasinli'nin şahsında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bu ıŞığı arkeolojinin her alanında ve dünya sanatında parlatmaya çalışan bilim kurulları ve meslektaşlarım adına teşekkür eder, bütün katılanlara başarılar dileyerek hepinize saygıla
rımı sunarım.
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2000 YILI TROiA KAZı SONUÇLARI

Manfred KORFMANN*

Troia kazı sonuçlarına geçmeden önce, 1988'den beri gerçekleştirdigimiz yeni
dönem Troia kazı sonuçlarının da bir arada sunulduğu Troia sergisinden bahsetmek istiyorum.
Troie Sergisi
17 Mart'ta Stuttgart'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet
Sezer ve Federal Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau tarafından açılan "Troia Düş ve Gerçek" isimli sergi büyük ilgi görmektedir. Stuttgart'taki sergiyi üç aylık sürede yaklaşık iki yüz elli bin kişi ziyaret etti. Türkiye ve Anadolu tarihine olan bu ilginin,
Stuttgart'tan sonra serginin gösterileceği Braunschweig ve Bonn'da da artarak devam
edeceği kesindir. Böyle geniş kapsamlı bir sergi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlı
ğı'nın yardımları olmadan gerçekleşemezdi. Troia'daki çaltşrnalarırmza, bakanlığının ilk
günlerinden beri ilgi gösteren ve destekleyen Kültür Bakanı Sayın Istemihan Talay, bu
projeyi de başından beri desteklemiştir. Kendilerine çok teşekkür ederim. Ayrıca, serginin hazırlık aşamasında Türkiye'de emeği geçen tüm dost, meslektaş ve yetkililere de
yürekten teşekkürlerimi sunarım. Türkiye bu sergiyle, ilk kez elindeki Troia eserlerini
yurtdışına vererek, Troia buluntularının merkezinin kendi ülkesi olduğunu göstermiştir.
Başlangıçta, sergi bittikten sonra, tüm Troia buluntularının Troia'da yapılması
planlanan uluslarası standartlardaki yeni müzeye konulması, Türkiye Kültür Bakanlığı
yetkilileri tarafından birçok kez dile getirilmiştir. Ancak bu konuda maalesef pek ilerleme olmamıştır. Bunun nedeninln son iki yıldaki deprem felaketleri ve ekonomik sorunlarda yattığını düşünmekteyim. Onümüzdeki dönemde Troia müzesi ile ilgili çalışmala
rın hızlanacağı ile ilgili olumlu işaretler var. Bizler, Troia projesi için elimizden gelen tüm
yardımı yapmaya hazırız.
Sergi ile ilgili bu kısa bilgilerden sonra gelelim 2000 yılı kazı sonuçlarına: 2000
yılındaki kazılar 10 Haziran'da başladı ve 28 Ağustos'a kadar devam etti. Çalışmalara,
13 farklı ülkeden 80 bilim adamı katıldı. Çalışmalar, 700 m2'lik bir alanda, 7 farklı yerde gerçekleştirildi (Plan: 1). Çalışmalara bu sene Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Antalya Müzesi'nden Azize Yener ve Isparta Müzesi'nden Nezahat Işçi katıldılar. Kendilerine gösterdikleri uyumlu çalışma ve yardımları için teşekkür ederiz.
Wilusa / (W)/Iios 2000 Yilı Kazı Sonuçlan
eski Anadolu uzmanlarının, Homeros'un da bildiği (W)lIios (ya da Troia)'nın, Hititlerdeki Wilusa (yani Truisa) ile özdeş olduğu konusundaki görüşleri ağırlık
Beş yıldır,

Prof. Dr. Manfred KORFMANN, Universitat Tubingen, Institut für ur-und Frühgeschichte Schloss Hohentübingen 072070 Tübingen/ALMANYA.

1

kazanmaktadır. Artık Eski çağ dilleri uzmanlarının büyük çoğunluğu bu özdeşliğe inanmaktadır.

Bu özdeşlik yeni dönem kazılarıyla her yıl biraz daha desteklenmektedir.
2000 yılı kazı sonuçları, önceki yıllara ait kazı sonuçlarını tam anlamıyla güçlendirmiştir. Artık 1997-2000 yılı kazı sonuçlarını daha iyi vurgulamak için, Troia'daki çaIışmalarımızı bundan sonra Wilusa'daki kazı sonuçları olarak da sunacağız.

M.Ö. 3. Binyıl -ilk Tunç çağı- Kazı Sonuçlan
Son yıllarda, Troia ii kalesinde, önceki yıllardan bilinen megaron yapılarının olduğu alan daha yoğun bir şekilde araştırıldı. Sadece bu çalışmalar sonucunda, üst üste yapılmış taş yapılar olarak bilinen 11 yapı evresi tespit edilmiştir. Kalenin merkezi
olan burada, sürekli olarak düzeltmeler yapılmış ve yerine yeni binalar inşa edilmiştir.
Ama bu mimari çalışmalar yapılırken binaların yönleri değiştirilmemiştir. 1999 ve özellikle de 2000 yılında söz konusu bu alanın tümünde konservasyon çalımaları gerçekleştirilmiştir. Buradaki mimari kalıntılar, artık yeni yapılmış seyretme noktasından da oldukça iyi bir şekilde gözlemlenebilir.
Bunun yanı sıra, 2000 yılındaki çalışmalarda, büyük FO girişinin kuzeydoğusun
daki yanmış savunma duvarı açığa çıkarıldı. Daha sonra ise buradaki konservasyon ve
restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Aynı zamanda FO girişinin doğudaki giriş kanadının tümü ortaya çıkarıldı. Böylece, burası, "yanmış kent"den geriye kalmış 4 metreye kadar yükseklikte olan kalıntı
ların en görkemli şekilde görülebileceği bir yer olma özelliğini kazanmıştır (Resim: 1).
Kale duvarının bu bölgesinde 3 tane bastiyon da açığa çıkarılmıştır. 60-80 santimetre
yüksekliğindeki taş temel üstüne yapılan kerpiç kale duvarının, bir önceki evresi de tespit edilmiştir. Taş temel ile üst kerpiç yapı arasında, kilden ince bir düzlemleme tabakası da tespit edilmiştir. Kerpiç savunma duvarının bazı yerlerinde düzensiz olarak görülen boşlukların, duvarı sağlamlaştırmak için duvarın arasına yerleştirilmiş hatıl yerleri
olduğu anlaşılmıştır.

1999 ve 2000'de kalenin batısındaki FM girişinin restorasyon u yapılmıştır. Bu çalışmalar dolayısıyla, "Priamos Hazinesi" olarak bilinen "Hazine A"nın bulunduğu yer konusunda yoğun bir şekilde eski belgeler araştırılmış ve Schliemann'ın hazine buluntusu
ile ilgili verdiği bilgilerin doğru oldugu anlaşılmıştır. Söz kOJ1USU hazinler, buradaki çalış
malar sonucunda elde edilen C14 tarihleriyle yaklaşık M.O. 2500'lere tarihlenmiştir.

Orta ve Geç Tunç çağı Kazı Sonuçlan (M.Ö. 2. Binyıl): Kale Duvan Dışttıdeki
Güneybatı Alanı

Yukarıda bahsettiğimiz, M.Ö. 2700-2500 yıllarına tarihlenen görkemli savunma

sisteminin tümüyle tahribinden yüzyıllarca sonra, aşağı şehrin güneydoğusunda, kaleden oldukça uzak olan bu bölgede, Troia VI erkene tarihlenen yapı çalışmaları saptanmıştır. Başlanğıçta ahşap malzeme, daha sonra ise, kazı çalışmalarının daha başların
da, kalenin yakınlardan bildiğimiz gibi -örneğin aşağı şehrin batısında- taş temeller kullanılmıştır. Yüzlerce yıl süren bir yerleşme boşluğunun ardından Hellenistik Dönemde
tekrar bir yerleşme etkinliği başlamış ve bu etkinlikler Geç Roma Dönemine kadar kesintisiz olarak devam etmiştir.
Yine aynı alanda, Troia VI Döneminde metalin işlenmesine işaret eden buluntır
lar; bunun dışında, tekstilde, yani kumaş boyama tekniğinde kullanılan murex-midye
kabukları da bulunmuştur. Troia Vi Dönemine ait diğer buluntular ise kilden bir mühür,
fayans boncuklar ve üç kanatlı ok ucudur.
Kalenin güneyinde ve çok daha geç döneme ait odeionun (Auğustus Döneminden kalma) güneyinde, Troia Vi ve Troia VII'ye tarihlenen taş döşeli bir alan bulunmuş
tur. Aynı zamanda yine bu alanda, bir eve ait masif taş temeller de tespit edilmiştir. Bu
da aşağı şehrin her yerinde prehistorik dönemin sonuna doğru bu tür sağlam binaların
olduğunu bize göstermektedir.
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Her kazı sezonunda, oldukça yoğun yanğın felaketlerine işaret eden veriler elde
Bu veriler, hem Troia VI'nın hem de Troia Vlla'nın sonuyla ilgilidir. Bu durum
özellikle kalenin dışında, batıdaki büyük alanda gerçekleştirilen kazılarla belirginleş
miştir. Ilk olarak belirtilen felaket bir deprem, son olarak belirtilen felaket ise (kaybedilen) bir savaşla ilgilidir.
Bu alanda 2000 yılında yapılan diğer kazı sonuçlarını böylece özetleyebiliriz:
Ana kayaya oyulmuş ve Troia Vi kale duvarı tarafından kısmen doldurulmuş çukurların
(z5 karesi) Troia V ya da Troia IV'e (buluntuların detaylı incelenmesi sonucunda bu tarihleme kesinlik kazanacaktır) ait oldukları saptanmıştır.Buradaki diğer açmalarda (A7
ve A8 kareleri), kalenin batısında Troia Vi ve Vllb'ye tarihlenen çok iyi tabakalandırıla
bilen malzemeler elde edilmiştir. 2001 yılında kale girişinin hemen önünde, burada Troia V dönemine ait geniş bir duvar bulunduğu için, Troia V yerleşmesinin ne kadar yayıl
dığını ya da bu duvarın kale duvarının kenarı mı olduğu sorularına yanıt aramak için
buradaki kazılarımıza devam edeceğiz. Bu sorunun A4 karesindeki, Biegen'in kazdığı,
bizlerin de tekrar ortaya çıkarıp belgelediği kale duvarı içinde cevaplanması gerekmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, özellikle y8 ve y9 karelerindeki açmalarda elde
edilen sonuçlar, Troia VI aşağı şehrin rekonstrüksiyonuna yönelik bilgilerimizi oldukça
artırmıştır. Troia Vi tabakalarına tahmin edildiği gibi, x7 karesinde rastlanmıştır (Resim:
2). Ancak bu tabakalar daha sonraki dönemlerdeki toprak çekimi, bu alandaki inşa faliyetleri (özellikle de Bizans Döneminde) ve arazinin eğimli olması nedeniyle meydana
gelen erozyon sonucunda, oldukça fazla tahrip olmuştur. Burasının yüzeyi eski dönemlerde birçok kez açık olarak kalmıştır: Bunlara ek olarak da birçok hayvan yuvası ve delikleri de tespit edilmiştir. Bu nedenlerle buradaki çalışmalara son verilmiştir.
2000 yılındaki kazılarda aşağı şehirdeki birçok farklı açmadan Tunç çağına ait
buluntular elde edilmiştir.
Ana kayaya oyulmuş ve Troia Vi kale duvarı tarafından kısmen doldurulmuş çukurların Troia V ya da Troia IV'e ait oldukları kesin olarak saptanmıştır. Buradaki diğer
açmalarda ise, kalenin batısında Troia VI ve Vllb'ye tarilenen çok iyi tabakalandırılabi
len malzemeler de elde edilmiştir.
1999 yılında olduğu gibi 2000 yılında da D9 karesindeki "Karanlık Çağ"a ait bütün evreler açığa çıkarılmıştır (Plan: 2). Çıkan malzernelerin detaylı incelenmesi sonucunda, kale duvarınm hemen dışındaki bu alanda M.O. 1000 ile Homeros'un yaşadığı
dönem (yaklaşık M.O. 700 1ler) ve sonrası ile ilgili detaylı bilgiler elde edebileceğiz.
1988 yılından beri yürüttüğümüz kazılarda Troia V Dönemiyle ilgili neredeyse
yok denilecek kadar az buluntu elde edebildik. Bu dönem, özellikle Troia'da atın ne zaman ortaya çıktığı sorusuna cevap verilebilmesi açısından çok büyük önem taşıyordu.
Bu nedenle de, 2000 yılında özellikle Troia Vi Dönemine ait megaron VIA'nın yakınla
rında kazılar yaptık. Burada kerpiçten yapılmış iki odalı bir yapı tespit ettik. Yapının tabanında birçok insitu buluntu açığa çıkarıldı. Ve beklediğimiz gibi Troia V Dönemine ait
tek bir at kemiğine rastlamadık. Böylece 2. binyıl Troia'sı için oldukça önemli olan atı,
Troia VI'daki "Troia Yüksek Kültürü" ile daha güçlü bir şekilde ilişkilendirebilmekteyiz.
2000 yılı kazılarıyla aydınlatmak istediğimiz bir başka sorun da, Vlv kapısının oldukça yüksekte olan giriş yolunu anlamaktı. Çalışmalarda, batı bastiyonunun oldukça
etkileyici bir biçimde VIB megaronuna (tapınağına) kadar geldiği saptanmıştır. Kale duvarının iç kanatlarında iki stel, buradan başlayarak ilk kez Schliemann kazılarında ortaya çıkarılmış büyük VIA yapısına kadar devam eden, büyük blok taşlardan yapılmış
bir eşiğe ya da girişe (4.75 x 2.5 m.) eşlik etmektedir (Resim: 3). Taşlar 1 metreye 1,5
metre boyutlarındadır. Bu tür büyük taşlar, Wilusa'nın diğer bütün kapılarında da bulunmuştur. 2000 yılıyla beraber şimdiye kadar tespit edilen stellerin sayısı 17'yi bulmuştur.
Bunlar, hem giriş bölgesinin bir kült alanı olduğunu, hem de hepsinin tanrı Apaliunas/
Apolion'la özdeşleştirilebileceği görüşünü daha da güçlendirmektedir. Oldukça dik olan
bu yol (sağa doğru dönen) ve yanyana duran iki büyük yapı, VIA megaronunun bir geçiş, daha doğrusu bir karşılama salonu olarak; başka türlü söyleyecek olursak, Troedilmiştir.
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ia'daki en büyük megaron olan bu binanın, kültsel törenler için kullanılmış olabileceği
ni akla getirmektedir.
Bundan sonra cevaplanması Qerekli bir başka soru da, Vlla Döneminde kapatıl
mış Vlu kapısının girişinin nasıloldugudur. 2000 yılı çalışmalarında bu bölgede kalenin
iç tarafına yapılmış Troia Vii evleri tam olarak temizlenmiştir. Yani Vlu ve Vlv girişleri arasındaki savunma duvarının tümü yeniden açığa çıkarılmış ve belgelenmiştir (Plan: 3).
Bu alandaki kazılar, buradaki söz konusu kapının bir olasılıkla sağa doğru keskin bir

dönüş yaptığını göstermiştir.

Manyetik Ölçüm Çalışmalan
2000 yılı kampanyasında çok ilginç birçok bilimsel sonucun yanı sıra iki alanda
da önemli bilgiler elde edilmiştir. Yoğun olarak sürdürülen manyetik ölçümlerle ortaya
çıkan, Yunan-Roma ve prehistorik aşağı şehrinin 300 m. batısında bir doğrultu şeklin
de devam eden izler, bizleri oldukça meraklandırmıştı. Bu izler, daha önce değindiği
miz göze çarpan arazideki basamak şeklindeki yerin 60-80 m. batısında, Yunan ve Roma llion'unun şimdiye kadar tahmin edilen savunma duvarının olduğu bölgede yer almaktadır. Söz konusu bu alanda planlı olarak başlatılan kazılarda (p12 karesi) daha
önce basettiğimiz geo-manyetik anomalinin, llion aşağı şehrinin batısındaki Hellenistik
savunma sistemi olduğu ve bunun da Roma Dönemine kadar kullanıldığı anlaşılmıştır
(Resim: 4). Schliemann'ın ve daha sonraki tüm kazıcıların bu noktada yanıldıkları böylece ortaya çıkmıştır.
Buna ek olarak sevindirici olan bir başka şey ise, ölçme ve kazı birlikteliği sayesinde, bu alanda bulunabileceğini umduğumuz ve aşağı şehrin güneyinden iyi tanıdı
ğımız Troia Vi Dönemine ait savunma hendeğini tespit etmiş olmamızdır (Resim: S).
Söz konusu hendek, batıda ilk kez ortaya çıkarılmıştır. Daha önceden bilindiği gibi,
yaklaşık 3 m. genişliğindeki ve 1,S m. derinliğindeki u-biçimli hendek, ana kayaya oyulmuştur. Savaş arabalarının yaklaşmasını önlemeye yönelik bu engel, daha önce güneyde de tahmin edildiği g.!bi, yukarıda basettiğimiz arazi basamağından, kolaylıkla tasavvur edebileceğimiz M.O. 2. binyıla ait Wilusa aşağı şehir savunma duvarına bir ok
ucu atımı uzaklıkta bulunmaktadır.
Manyetik ölçümler sonucunda dikkati çeken bir başka anamolinin de ne olduğu
nu anlamak amacıyla f26 açmasında da kazılara başladık (Plan: 4). Burada daha önce güneyde tespit edilen prehistorik dönem hendeğinin devamını bulmayı umuyorduk.
Umduğumuzu da bulduk. Wilusa'nın bu bölgedeki hendeğinin daha sonraki dönemlerde biraz daha derinleştirilip genişletilmiş olduğunu tespit ettik. Bu hendeğin Hellenistik
Dönem hendek sistemi tarafından doldurulmuş, daha doğrusu onun yerine kullanılmış,
daha sonra ise Roma Dönemindeki sivri hendekle kesilmiş olduğunu anladık. Aynı durumla daha önceki senelerde güneydeki hendekte de karşılaşmıştık. Topografik konum
buradaki arazinin sürekli savunma amacıyla kullanılmasına neden olmuştur. Bütün
bunlar bize Homeros'un M.O. 700'Ierde llias'ta Akhaların gemilerinin beklediği limanı
anlattığı bölümde sözü geçen bu tür yapıları bilebileceğini göstermektedir. Buradaki açma, arazinin daha sonra tarım amacıyla kullanılmasını sağlamak amacıyla dolduruldu.
Yukarıda sıraladığımız sonuçlarla 2. binyıla ait aşağı şehirin savunma planı ve
sınırları oldukça kesinleşti.
Kaynak

Mağaradaki Çalışmalar

Aşağı şehrin batısındaki kaynak mağarada 1997 yılında başlattığımız kazı çalış
malarına, 2000 yıllında da devam edilmiştir. Mağara, mekanizmaları açısından araştı
rılmış, aynı zamanda mağaranın dışında yer alan su toplama havuzları da açığa
çıkarılmıştır. Mağara, kayaya oyulmuş birçok yan kollara ayrılan geçitierden meydana
gelmektedir. 2000 yılındaki çalışmalar ise bize süpriz sonuçlar verdi: Yapayolarak açıl
mış kollardan birisi, önce 28 metre kadar güneydoğuya doğru ilerlemekte ve daha son-
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ra ise sağ bir açı yaparak 100 metre doğuya doğru devam etmektedir (Plan: 5). Çıkışa
kadar genişliği 1,5 metre olan kanal, Bizans Döneminde bir setle kapatılmış, böylece
yapayolarak su toplanmıştır. Suyun akışı ise bir kanalla düzenlenmiştir. Söz konusu bu
kolun sonu tespit edilememiştir. Yan tarafdaki yüzeylerde, farklı su seviyesine ya da girişin derinliğine işaret eden iki farklı silisli tortu tabakası tespit edilmiştir. Geçitierde ise
aydınlatma için nişler bulunmaktadır. Nişlerdeki tortu bu tünelin açılmasıyla aynı döneme aittir, çünkü tortulama aynı oranda gerçekleşmiştir. Şimdiye kadar yapmış olduğu
muz çalışmalarla, bu sisteme bağlı olarak, dört tane yukarıya doğru devam eden geçit
tespit edilmiştir. Bunlardan en azından ikisi, kaya yüzeyinde havuzcuk ya da kuyu şek
linde aşağıya doğru da devam etmektedir (Resim: 6). Yaptığımız kazılar, günümüzdeki genişliği 4 ile 6 metre arasında olan girişin, prehistorik dönemde 80 santim olduğu
nu ve kanalın tabanına kazılmış "kuyu"ların basamaklar şeklinde aşağıya indiğini bize
göstermiştir. Mağara içinde yaptığımız kazılarla prehistorik döneme ait bu kanal sisteminin rekonstrüksiyonunu artık yapabiliriz (Resim: 7). Ayrıca mağaradaki geçitierde
günde toplam olarak 500 ile 1400 litre su damlamakta, daha doğrusu akmaktadır.
Anadolu'da Urartu Döneminden ve Yakındoğu'da 1. binyıldan bildiğimiz bu sistemin daha eski olduğu düşünülmüş ancak bu konuda kesin bir buluntu ele geçirilememiştir. Yakındoğu örneklerinde gördüğümüz, yüzeyden kanalın içine girip devam eden
geçişler aynı zamanda bir havalandırma işlevini de görmektedir. Mağara, Tunç Çağın
da şehrin su ihtiyacını karşılamada büyük roloynamış gibi görünmektedir. Çünkü "su
için yapılmış tünel işçiliği", birikmiş silisli tortunun "Uran-Torium-Dengesizlik Yöntemi"
ile incelenmesi sonucunda, mağara 3. binyılın başlarına tarihlendirilmiştir. Burası binlerce yıl işlevini kaybetmemiştir. Bütün alanı göz önüne alırsak, buranın en azından Roma Dönemine kadar kullanılmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Şu ana kadar yürüttüğü
müz çalışmalar, yapayolarak açılmış bu tür kaynak mağaraların en eskisi ile karşı karşıya olduğumuzu bize göstermektedir.
Önceki yıllarda bulunan "Kıyısal Troia Kültürü"ne ait ahşap savunma duvarının,
mağaranın hemen üstünde devam ettiğine işaret eden veriler de vardır; çünkü burada
arazi göze çarpacak bir şekilde basamak şeklinde devam etmektedir. Aynı durumu, taş
ve kerpiçten yapılmış Troia VINlla aşağı şehir savunma duvarı için de düşünebiliriz.
Daha önceki yıllarda buranın yaklaşık 100 metre güneyinde tespit edilen Troia Vi Dönemine ait savunma hendeği de, lIias'ta sözü edilen savunma duvarından bir ok atımı
uzaklığına işaret etmektedir.
Böylece bulduğumuz yapay kompleksin, daha önceki yıllarda da bahsettiğimiz,
Hitit Kralı ii. Muwatalli ve Wilusa Kralı Alaksandu arasında imzalanan antlaşmada adı
geçen tanrı KASKAL:KUR (yani yerin altındaki geçiş ya da tünel) fenomeni ile ilişkili oLduğu anlaşılacaktır.

SOl"), olarak, bizler için çok önemli olan bir yorumdan bahsetmek isterim: Homeros'un M.O. 720'Ierdeki doğal çevreden ve bir yerleşmenin gerçek özelliklerinden yola
çıktığı kabul edilir ve bu özellikler de söz konusu bu yerde saptanır: yani Homeros bir
harabeyi anlatan "zamanının şahidi" olarak kabul edilirse, o zaman lIias'ta üstünde sık
ça durulan "güzelce akan" kaynakları ve kayaya oyulmuş yıkama teknelerini bulduğu
muzu kabul edebiliriz.
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THE 2000 EXCAVATION AND RESTORATION
SEASON AT SAGALASSOS

Marc WAELKENS*

The excavations of the Katholieke Universiteit Leuven at Sagalassos started in
1990 after 4 years of prospection (1985-1988) in collaboration with Prof. S. Mitchell
(University of Wales, U.K.) and one year of surveyand rescue excavations (1989) in
collaboration with the Burdur Museum. During the 2000 season, the 11 th exeavation season, research continued from the 29th of May to September the 3 rd as far as the restoration activities, and from the 3 rd of July to the 3 rd of September 2000 as far as the
excavations were concerned. Wegratefully acknowledge the help of our two temsilci's,
Muzaffer Tunç and Yusuf Benli (Konya Museum). We also thank HAEkinci, director of
the Burdur Museum, for his continuous help and support.
1. The Upper Agora Area
P.TALLDEN

Only a smail section of the area located between the western edge of the Upper
Agora and the Bou/euterion complex remained to be excavated. It is located to the
north of the 5th-7th century AD portico-shop complex excavated in 1999 and to the east
of the 5th century AD church inside the former Bou/euterion's courtyard". This area was
thought to have been occupied bya smail chapel, partially excavated in 1994. The1999
excavations had exposed a row of shops preceded by a portico, as well as the upper
part of a staircase connecting the Bou/euterion and the agora. The excavated remains
were dated to Iate Roman - early Byzantine times, although they undoubtedly were
preceded by an Roman phase of which remains were noticed.
The excavated area was divided into two parts, B 3 located in the south, where
seven sectors of 5x5 m. were exposed, and B 1 to the north of it comprising four seetors to excavate.
The excavation of the year 2000 in B3 was located directly to the north of the
structures uncovered in 1999. Here, a continuation of the portico-complex could be expected, although the excavations of 1993 in this area had produced finds, which in
2000 proved to have come from the cathedral directly above it, suggesting that this part
of the structure had been turned into a chapel dedicated to Saint Michaele,
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See M.Waelkenş, The 1998-99 Excavation and Restoration Season at Sagalassos, 22.Kazl Sonuç/an Top/antısı, 2226 Mayıs 2000, ızmir, Ankara 2000,159-163.
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During the excavations, a portico-complex consisting of a row of rooms in the
back part (rooms D 1, D 2, E and B), preceded by a portico were exposed. Towards
the south, room D1 was preceded by a corridor, which separated the rooms in the south from the above mentioned staircase leading towards the atrium of the cathedraL.
At some point, the actual portico had been subdivided into more rooms (rooms
A, C, D and F), while a water basin, previously thought to have been a chapel for
St.Michael, was added to it on the agora side (Figs. 1, 2).
The excavations otthis year corroborate the conclusions of 1999. The earliest
registered phase of the portico complex most probably can be dated to the 5th century
AD, although the presence of residual material in some fills, and the reuse of certain
architectural elements, clearly point to a predecessor for this building, most probably
during the early Imperial period. At some point during the 5 th century AD, several rooms were arranged within the actual portico of the complex (rooms F, C and D). They
received a plastered floor and marble wall veneerinq. Below the floor terracotta pipes
were laid in a trench carved in the bedrock.These rooms may have been workshops,
possibly including a metal workshop, as is suggested by concentrations of metal finds,
including several keys, rings and a large amount of metal and bronze hooks. During
this phase, the origina! shops or workshops in the back of the structure were stili in use.
Sometime during the early 6th century AD, the whole portico complex was destroyed
by a the earthquake of AD 518. It then underwent a major reorganization. The internal
division of the portico was given up and a new vast space was created with an elevated floor level in which two water channels were arranged. They supplied water to a
basin with an apsidal recess in the middle, erected a!ong the northwestern edge of the
Upper Agora. The former portico was therefore turned again into a structure for public
use. During the same operation, the rooms at the back of the complex (rooms D1, D2,
and E) were rebuilt to serve as substructures for the cathedral behind them. The southern room (D 1) had a barrel vault carrying the staircase leading to the former council
hall, now turned into an open air atrium preceding the cathedraL. It may have replaced
an earlier entrance to the complex, arranged in the southern row of seats of the original council ha!1. The barrel vault of the central room (D2) may have carried a kind of
platform to the north of the stairway. As part of the same building phase a carridor was
established between the newly built staircase and the space created within the former
portico; it connected the Upper Agora with Rooms D1 and D2 at the back, as well as
the new space behind the water basin previously occupied by rooms C, D and F. Rooms E and B further north were also covered with barrel vaults which respectively served as substructure for a room adjoining the apsis of the 5th century cathedral and for
the apse itself, which mayaıso have been reconstructeds.
Contrary to the area excavated last year, there was no evidence suggesting an
active use for this part of the complex during the 7th century AD Rapidlly after its reorganization and after the construction of the new water basin, commercial or craft activities seem to have stopped. The water basin itself was already used as a dump during the 7th century AD, while no contemporary material was recovered on the floor levels of the rooms behind it. Therefore, these rooms seem to have already been abandoned at the time of a new catastrophe, a massive earthquake of ca. 650 AD, which
caused the inhabitants of Sagalassos to give up the whole complex that was covered
by a thick package of debris. On top of this destruction layer, in rooms E and B1 a new
support wall was constructed in the back of each room, in a vain effort to support the
vaults carrying the cathedraL.

3
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2. The Potters' Quarter
J. POBLOME

In 1997, an interdisciplinary research programme was launched in the patters'
quarter of Sagalassos, with the aim of reconstructing the production organisatian of the
local pottery manufactory. In the mean time, a total of 22 sondages and 21 drillings have been executed with a percussion drill.The main results were the identification of a
system of clay exploitation in the central depression and on the eastern slope, the discovery of an Augustan pottery workshop in the middleof the eastern slope, the location of a Iate Roman workshop and the study of a series of ceramic dumps. Mareaver,
a middle Imperial manumental tomb was exposed in 1999 4 .
2. 1. An Augustan Workshop (Fig. 3)
Previous research documented that during early Imperial times the already existing, Iate Hellenistic pottery producing activity was intensified and from now on organized on the scale of a mass producing manufactory. The following features could be associated with a workshop, which may be dated to this period of intensification and reorganization (Fig. 3):
- C/ay pits: in 1999 one or more clay pits had been discovered, which can be attributed to the later Augustan period. In Trench 2000-2,located 2 m. to the west of the
former trench, the same feature continued. Several smailer pits had been cut in the ophiolitic bedrock and were filled with a distinctive greenish Cıay. Archaeometrical analyses indicated that this greenish layer may be identified as the clay used for the tabrio
of the Imperial Sagalassos tableware, ariginating from the valley of Çanaklı. This zone
can be identified as the clay storage area where the clay was allawed to soak in pits
cut into the impermeable, ophiolitic bedrock. As such, the nature of the clay provides a
chronological criterion, in the sense that the clays from Çanaklı were not quarried and
imported to Sagalassos before the start of the mass production at Sagalassos in early
Imperial times.
- A c/ay processing unit: the c/ay starage area continued right up to the eastern
side of a construction, which could be identified as a clay processing unit. The building
as such was a structure dug into the ophiolitic bedrock. The plan was rectangular (EW: 4 m., N-S, in the western half: 2.8 m., N-S, in the eastern half: 2.6 m.). No entrance was discovered. In the eastern wall there was a semicircular niche made of brick.
The floor level consisted of ophiolitic bedrock. In the western half, a more or /ess square channel system was constructed (E-W: 2.3 m., N-S: 2.6 m.). The bottom consisted
of square bricks, whereas the sides were lined with a mixture of mortared tiles, Iimestane and tuffo blocks. The channel was on average 0.2 m. wide an varied in depth between 0.15 and 0.25 m. Its highest point was located in the NE-corner, its deepest in
the opposite SW-corner, with a difference of 0.206 m. No water supply or outlet was
identified. The floor of the working area in the middle consisted once more of bedrock.
We propose an identification for this building as a clay processing unit. Via the niche in
the eastern wall, the clay from the soaking pits, which came right up to this point, could be thrown into the building, to be kneaded and trampled by the patters in the area
surrounded by the channel. Excessive water and too liquid clay mass were captured in
the channel and could be recycled. The date of this construction can only be derived
from its contextual location, associated with the early Imperial clay pits and contemporary kiln, discovered last year. Same of the furniture of the clay processing unit could
4
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be recovered. When the building was abandoned, the channel was filled with mostly
smailer stones, on top of which were placed the sherds of one pithos, one container
and half an amphora (Fig. 4). The fact that only these sherds were placed over the filled channel and the pots as such could be entirely reconstructed and attributed to the
early Imperial period, may indicate that these vessels actually formed part of the furnishings of this unit. The fill found in the channel, the fill of the structure and the destruction horizons produced a similar ceramic assemblage, which may be attributed to
the end of the 2 nd century AD and the beginning of the next, which is exactly the period when a monumental tomb, studied last year, located immediately north of this unit,
was constructed. It is not clear whether the clay processing unit had already been
abandoned some time before the tomb was built, but the fact that the entire fill produced asimilar ceramic picture does suggest that the filling process may have been fairly rapid. We therefore assume a use of the clay processing unit beyond the early Imperial period itself.
The kilns (Fig.5): in 1999, remains of an oval shaped kiln were discovered, preserved underneath the southwestern corner of the enclosure wall of the 3 rd century AD
tomb. The remains consisted of less than half of the floor of the combustion chamber
and a part of the back wall. Later Augustan material was associated with its destruction.
At about 4.5 m. northwest of it, the remains of a second kiln were found (Fig. 5).
The plan of the kiln was obscured, however, by a rectangular stone construction, built
over the kiln at alater date (see below). As the stone construction was built immediately on top of the ruined kiln, both events seem to be Iinked in time. Even the floor of
the combustion chamber was badly damaged, which makes the reconstruction of the
lay-out of the kiln difficult. Ophiolitic bedrock bordered on the southern part of the kiln
in arather straight line. This, together with the discovery of two rectangular blocks of
fired mud brick underneath the western wall of the stone construction, may indicate
that this kiln was originally square or rectangular in plan. The central blocks could have functioned as supports for the arehes spanning from the middle to the side walls and
supporting the kiln floor. The ceramic assemblage in the destruction level of the kiln
was Augustan in nature. This heavily destroyed kiln may thus be identified as a second
kiln of the Augustan workshop, be it of a markedly different outlook than the one discovered last year.
2.2. A Late Roman Workshop
By middle Imperial times, the pottery workshop was abandoned, destroyed and
filled. The destruction and filling of this area may be related to the construction of a naiskos tomb, immediately north of it, excavated last year. The associated ceramic assemblage seems to be in function of these terracing activities. The abandonment of the
tomb was difficult to determine. At the latest by the Iate 3rd century AD, the tomb had
become a ruin. Most probably coinciding with the neglect of the tomb, the potters seemed to have moved back into the area. Several features of a Iate Roman pottery
workshop have been identified, including a kiln, a dump and a building. At this moment
we cannot prove that all of these features actually belong together, or in the case of the
stone construction, should necessarily belong to a potter's workshop.
- The ki/n (Fig. 5): covered by erosional material, the best preserved kiln found
so far was located between both Augustan kilns at about 3.5 m. west of the enclosure
wall of the tomb. The smail circular kiln (1.05 m. in diameter) had a central support and
radially placed arches, of which 4 were preserved, sustaining the kiln floor. The kiln
was dug into the ophiolitic bedrock. The floor of the combustion chamber was covered
with bricks and also the interior face of the fire chamber was lined with bricks. The arehes and the central support were built of brick as well, but on these features a mud
plaster covering was stili preserved. The height of the arehes was 0.55 m., their span
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about 0.4 m. The outer face of the kiln was built of clay, brick and Iimestone fragments.
No evidence of a superstructure was preserved. The flue or fire tunnel was entirely excavated and extended 1.1 m. in front of the kiln. The flue waslined with limestone and
tuffo blocks, with a floor of beaten earth. Sefore abandonment, the interior of the kiln
had been cleaned. The matrix of the erosional fill was clayey and contained a smail ceramic assemblage datable to the 4th / 5th century AD No datable material could be related with the construction of the kiln. In case the dump (see below) located in the immediate neighbourhood may be associated with this workshop, the potters may have
re-occupied this area from the later decades of the 3 rd century AD onwards. At least
this kiln was abandoned in the first half of the 5th century AD
The dump: the dump was already discovered last year. Its main concentration
continued southwards and extended over the entire trench. C/early the terracing wall
discussed earlier had been taken apart by then. Although a more detailed quantified
seriation analysis is required, the dump can be spot-dated to the end of the 3rd and the
early 4th centuries AD Although no exact chronological criteria are available to relate
the abandonment of the tomb and the installation of a pottery workshop in the same
area, the fact that the craftsmen were allowed to pollute the immediate surroundings of
the tomb makes it Iikely that the tomb was no longer frequented. The neglect and eventual abandonment of the tomb may have commenced less than a century after its original construction, by the end of the 3 rd century AD
3. The Domestic Area DA 1
I. UYTTERHOEVEN

During three previous campaigns two housing units had been identified in the
central part of the city, a Iittle to the north of the Roman Baths, They were built on successive terraces and separated by a smail alley. On the basis of the ceramic and coin
finds the /ast occupation of these houses was dated to the first decennia of the 6th century AD, prior to the earthquake of 518 AD After this event both houses were apparently
merged into a single domestic unit. The smail alley was closed off and became part of
a courtyard. During the campaigns of 1998 and 1999 a private bath complex with an
apodyterium (room IX) and a caldarium (room X) in the north of the excavation area
could be cleared. Apart from these rooms some other rooms, possibly belonging to the
same bath complex, could be detected from the presence of door openings (Room XIV
north of Room IX (partly excavated), two unidentified rooms respectively north and
east of Room X). South of this complex a courtyard with a water basin (room XII) and
the northwestern part of a second paved courtyard (room XIII) provided with a kind of
exedre, perhaps an oecus, (room XI) were found. Sondages in some of the rooms (rooms II, III, IV and Vii) provided information about private water supply and confirmed
the identification of ınese rooms as the utilitarian area of the house-. During the campaign of 2000 the excavations were thus extended both in a northeastern and an eastern direction (Figs. 6, 7). In the northeast five sectors of 5 m. by 5 m. were excavated
in order to unearth the rooms east of the bathing complex. In the eastern area of the
DA 1 four sectors were excavated. In this way the excavation of the eastern part of the
courtyard (Room XIII) and of the rooms at its eastern edge was intended.
In the northeastern area of the excavations the floor level was reached in two
new rooms of the bathing complex, situated on the same level as the previously excavated Rooms IX and X (Rooms XV and XVI). The connection between this bathing
complex and the courtyard (Room XIII), which was further excavated in an eastern di5
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rection, was possible through a door opening with a smail staircase to the south of Room XVi. East of Room XVI a vaulted corridor system, which gave access to a another
room, was partially emptied on the first floor (Room XX). At the eastern edge of the courtyard two new rooms (Rooms XIX and XXI) were identified. Room XIX, probably a
kind of private nymphaeum, stood in relation with Room XVI through a tunnel which
possibly functioned as a drainage channel. Of room XXionly a very smail part was excavated. Beside these ground floor rooms, part of the first floor of the building was cleared in the northeast of the exeavation area. It consisted of a vaulted corridor below rooms XVII and XVIII of the second floor. While in one room on this higher level the southern part of the floor could be excavated (Room XVII), the only partially preserved
northeast corner of a second room on this same level was also unearthed up to its floor level (Room XVIII). The floor of both rooms XVII and XVIII was covered with polychrome geometric mosaics (Fig. 8).
The excavated rooms of the 2000 season, could be divided into four units.:
- In the northwestern area Rooms XV and XVI were part of the alteady partially
discovered bath complex which consisted of at least four rooms (Rooms IX, X, XV, XVI
(and possibly also Room XIV)).
- The most eastern room of the bath complex (Room XVI) gave access to a corridor system which was only partially investigated (Room XX).
- South of the bath complex a peristyle courtyard was constructed (Rooms XI
and XIII), with at least two rooms on its eastern side (Rooms XIX and XXI), of which
one (room XIX) served as a private nymphaeum with two apsidallateral niches.
- A fourth unit was formed by Rooms XVII and XVIII, both situated on the first floor and probably belonging to the residential part of the building.
During the previous campaigns the final occupation of the complex could be dated between the 6th and the 7th century AD, most probably after the 518 AD earthquake. Based on the evidence of the caldarium (Room X) it also could be stated that the
building was destroyed by fire around the middle of the 7 th century AD, possibly in relation with the earthquake which destroyed Sagalassos around that time. The ceramic
material of 2000 confirmed these dates. The complicated situation of the walls, however, attest several building phases and changes of the original appearance and even
function of the rooms (Rooms XV and XVI). This year new indications were found for
the destruction of the rooms. Particularly in Rooms XV, XVI, XIX and on the Courtyard
(Room XIII) the black burnt layers and charcoal fragments clearly pointed in the direction of a fire. Apart from this, destructive traces of the earthquake became clear. As was
already noticed in 1998 and 1999, the very smail amount of finds in general could suggest a total abandonment of the building before its final destruction. This hypothesis
could not been contradicted, since not only in the bath complex and courtyard of the
house, but also in the residential rooms on the first floor, the same observation was made. The well preserved bath complex, the arched peristylium with its nymphaeum and
the richly decorated rooms on the first floor c1early document the continuous wealth of
the local elite at Sagalassos as Iate as the 6th century AD
4. The Upper Level of the Roman Baths (Fig. 9)

T. PUTZEYS
These excavations were made possible thanks to the support of the family
L.Lamberts-Van Assche.
4.1. The Eastem Pool of Caldarium 2 (Fig. 10)
After the 1999 season a detailed view of the last phase of use of the southerrı
caldarium could be given. The room had apparently a completely symmetrical layout,
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with the northern, central vaulted corridor serving as entrance. Another vault in the south of the room was closed and could have been used as niche for a statue. The corners of the room were formed by 4 huge ashlar pillars. Between the northern and southern piers 4 smailer pools (a/vei) were arranged, separated by the vaults (Fig. 9). The
northeastern one was excavated last year and very well preserved, while from the other ones only the collapsed slabs of the ba/ustrade were found. At the west and east
sides of the southern caldarium larger plunge pools were located. The western one
was alteady excavated in 1998, but was not well preserved'', The whole surface of the
pool measured 10.75 x 3.40 meters. After exposing the parapet of the eastern pool in
1999, in 2000 the pool itself was exposed (Fig. 10). Its parapet is 10.20 m. long and
placed on two steps. It is 0.60 m. high and made of greenish Iimestone slabs. On the
inside, the pool measures 2.80 m. by 9.70 m. and has two steps over the total length
of the poo/. The sides of the basin are not as well preserved as those of the northeastern pool, which was excavated last year. Only on the north side all marble plates are
stili in situ. This side however was alteady repaired in antiquity: cracks in the marble
plates were covered by a thick layer of hydraulic red mortar. At the other sides the
marble cover is only partially preserved. The border of the poo/ gave us a clear view
on the heating system behind it. The floor of the basin consists of tiles with a hydraulic
mortar covering the joints, There are no traces, no imprints of marble slabs in the mortar on the floor. The most remarkable fact about the eastern pool is that its center contains an opening (1.80 x 1.90) towards the hypocaust system. The hypocaust system
itself is very well preserved and consists of brick pillars connected by vaults, which support the floor of the pool, Probably the hole was covered with a (marble) plate and gave access to the hypocaust system for its maintenance. In the back wall there is also
an opening at this place, where the border of the pool is formed by a low vault. At this
place there probably was an apsidal recess constructed in bricks and mortar. Many
bricks and beautiful plaster paintings found in this area were curved. While excavating the pool lots of crustae (273 boxes), metal clamps and .16 Corinthian pilaster capitals of Docimian marble were recovered, showing that the surrounding walls must have been richly decorated. Some reused marble sı abs carried inscriptions. One broken indozens of smail fragments eventually could be partially reconstructed. This inscription mentions the dedication of the baths by the city of Sagalassos
to the emperors Lucius Verus and Marcus Aurelius during the spring of 165 AD The
inscription gives us also a new look on the original function of this central room, later
used as a second ca/darium. It probably was a central hall giving access to the surrounding rooms, and dedicated to the imperial family (a Kaisersaa/ or Marmorsaan. Probably after the earthquake of 518 AD all doors were closed except for that in the northem vault and six plunge pools were constructed. The marble veneer of the original
decoration was reused, as was the big inaugural inscription used to cover the interior
sides of the eastern pool of the new caldarium.

4.2. The Service Rooms to the East of Ca/darium 2 (Fig. 10)
The room directly east of the southern caldartum is 3.7 m. wide and can be divided in two parts. The southern part is 6.5 m. long and separated from the northem
one by a law vault. Although the normal floor level of the southem caldarium was reached in the whole area, no remains of a floor were found. The south of the room is
dominated by a huge vaulted passage constructed of bricks and irregular Iimestones.
The vault is 3 m. high from the floor level of caldarium 2 and spans a doorway of 1.4
m., which leads to another room further south. In the upper part of the strucure there
were two square pipes of 28 by 30 cm. constructed with tiles, probably the exit for the
6
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hot air of the heating system. The walls in the west and the east are built with mortared rubble stones and rows of bricks. Theyare c1early added later to the southern vault because theyare nowhere connected which each other. At 4.7 m. to the north of the
vaulted passage, both in the eastern and in the westen wall, there is a doorway of 1.8
m. In the west the passage to the eastern pool of caldarium 2 was probably closed at
this place by the apsis of the eastern pool, In the east there was a doorway to a corridor beside the room. The smail vault in the north of the room is 2.8 m. long, 1.2 m. wide and spans a doorway of 1.4 m. The vault is only 0.30 m. above the floor level of caldarium 2. The fact that no floor was found at the same level as the southern caldarium
and almost no crustae either, suggests that the room probably was part of a service
system. Other indications are the low vault in the north and the top of a vaulted passageway which was c1early visible at the bottom of the southarn wall between the room
and caldarium 2. The room/corridor was certainly not for publlc use, but probably used
for the service or maintenance of the southern caldarium and the hypocaust system.
East of it, another eorridor of 1.2 m. width was found, but only its upper part was
exposed. This was enough however, to reve al at least four steps leading down to normal floor level and maybe even to the vaulted rooms in the lower part of the Roman
Baths.
4.3. A tepidarium in the northwest corner of the Roman Baths: in the northwest
corner of the bath complex 10 sectors were excavated. Here, a large room was exposed loeated to the north of caldarium 1. Its west wall had collapsed, whereas its east
wall is 1,08 m. thick. The north (exterior) wall is even 2,34 m. thick. The south wall separating the room from caldarium 1 is 2,04 m. thick. The whole room measured 9,14 m.
by 12,5 m. Its floor had eollapsed and was composed of a mortar layer with partially
preserved in situ marble sı abs. To the east of this room, the brick vaulted exit of a stairway leading from the ground floor (Room 5, excavated in 1999) to the upper level of
the baths was found.The room itself (108 m 2) was decorated with an enormous am 0unt of crustae (some 160 boxes). It also had a marble floor, Corinthian pilaster decorations, as well as glass tesserae with a gilded surface. The exeavated heating systems
of walls and floors are connected to those of caldarium 1 to the south. Therefore, this
room seems to have been a tepidarium located further away from the praefurnium.

5. The Excavations in the Northwest Corner of the Lower Agora
B. VANDAELE
The aim of the 2000 campaign was to finish the excavation of the western portico of the Lower Agora, together with part of the north slope, where some remains of
another highly decorated building were already visible at the surface. In 1999, the western portico, most probably constructed around the transition from the 1st to the 2 nd century AD was uncovered over a length of approximately 45 m., running south to north,
starting from the Tiberian Southwest Gate", During the 2000 season, the following
structures were exposed:
5.1. The Augustan temenos wall of the Apollo Klarios Temple: part of the upper
seetion of the temenos wall (running north to the south) of the Apollo Temple came to
light on top of the western slope of the Lower Agora.
5.2. The back wall of the West Portico: after the 2000 season, the baek wall of
the western portico was eompletely exposed over a length of 50 m.
5.3. A Iate 2 nd century AD nymphaeum on the north side of the Lower Agora (Fig.
11): the remains of a new monumental fountain were discovered in front of the northern
7
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slope of the Lower Agora. This construction consisted of 2 walls built in front of one
another, running from west to east, covering the lower part of the north slope. Between these two walls there was a void of 40 to 45 cm. The two walls corresponded with
two successive phases of the building.
- Phase i: a back wall made of brick in front of a mortared rubble fill was well preserved and probably dates from the later 2 nd century AD In fact, this wall must have been the original back wall of the first nymphaeum that was never completely finished but
of which the architectural ornaments can be attributed to the later 2nd century AD, pessibly already to the Severan period. The exposed part of the back wall had 3 niches in
which statues must have been placed at some time. The lower part of it, below the niches, seemed to be damaged quite severely, maybe due to an earthquake. This brick
wall is interrupted by brick pilasters of which five were excavated so far, the most eastern one only partially.
- Phase ii: the reconstruction of the nymphaeum and the second nymphaeum's
back wall: situated 40 cm. more to the south, this fountain wall is of a much later date
and not very well preserved, because a different building material was used. It was made of a mortared rubble/rubble and brick masonry. Some of the bricks must have been
reused. Today this second wall has a length of 9 m., but its actuallength will probably
be almost twice as long. The thickness of this wall was 1 m. 10, its height 5 m. 30 in
the NW corner of the portico, 2 m. 50 at the east end of the exposed wall. The seetion
of this wall situated inside the portico was entirely made of mortared rubble, unlike the
rest of the wall. This new back wall, most likely built after the AD 518 earthquake, was
interrupted bya similar row of niches as those in the original back wall, apparently because the original façade was partially reused and placed in front of the new back wall.
The reason of this building project may have been that the original nymphaeum had
been largely destroyed by the earthquake and that the old water supply system had gone out of use. The void between the two back walls could henceforth function as a water collector to suppy the new fountain. The thus far exposed back wall also contains
two niches, whereby curved niches alternated with smailer square ones. Immediately
to the south of the second fountain wall, the water basin belonging to the second fountain was partially exposed. It measured 6 m. 70 in length (at the present moment), but
its actual length will probably be twice as long. Its average width was 2 m. 40, its average depth 90 cm. Inside this basin, built against the new back wall, the original
nymphaeum's podium had been (partially) rebuilt. It was between 1 m. 18 and 1 m. 22
high and contained three projecting pedestals, which supported the columns of the fountain's facade. Some of the column bases were reused and did not belong to the original monument. The columns and capital s as well seem to have been taken from various other monuments. Only the architrave-frieze blocks and the cornices came from
the original construction. The decoration of many entablature parts had never been finished. On three sides, the basin was surrounded bya parapet, measuring between
89 and 88 cm. in height. Just west of the NW corner of the fountain basin there was a
pillar stili standing in situ, with a visible height of 4 m. 10. This pillar provided with a
console used to support the corner architraves of both the portico and those of the fountain. On the south, the parapet was supported by two steps. While excavating the
fountain several parts of sculptures came to Iight: a female statue from the first niche
(Fig. 12) is of the type of the Hera Ephesia and dates to the 2 nd century AD; a Nike statue from the second niche (Fig. 13) could have belonged already to the Iate 2 rd century
AD original nymphaeum; a goddess with a cornucopia, possibly representing Hygieia
or Tyche, from the third niche (Fig. 14) dates from the first half of the second century
AD
5.4. The Iate Roman shops in the western portico: towards its northern extremity,
the remains of 2 different rooms, probably shops or workshops, were found built inside the western portico of the Lower Agora. The previous years, five other shops had
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already been exposeds. The sixth (work)shop of this year's campaign had a southern
and a northern room, the last one situated in the extreme NW corner of the western
portico. The southern room measured 3 m. 15 by 2 m. 60 and had an entrance in its
north wall (86 cm. wide). The floor itself was an earth-beaten one with a very compact
structure, partly covered with tiles. In the centre of the south wall on the inside of the
room, there was aniche preserved up to 1 m. 23 with a width of 88 cm. and a depth of
44 cm. The entrance to the south room was located at the east end of this wall. In this
room fragments of at least one, maybe two dolia were collected. On the east wall of
the north room (overall dimensions : 4 m. 26 by 2 m. 80) some white wall plaster was
stili found in situ. The north end of this room was formed by a vaulted niche. It had an
entrance in the SE corner ( 1.50 m. wide). The floor had a very compact structure (beaten-earth). Inside this room 3 dolia were found in situ, together with quite a lot of ceramics (jar fragments). The dolia contained wheat and barley. These finds might be an
indication for the use of this room, perhaps an eatery. The vaulted niche in the north
wall was 2 m. 39 wide, 1 m. 64 deep, with its highest point located at 1 m. 87 above
the floor level of the north room. In the floor of this niche, a gutter runs along its north
and west edge.
5.5. Early-Byzantine tombs: again several early-Byzantine tombs were discovered on the western slope of the Lower Agora. All graves belonged to the 6th - 7th century AD graveyard which most probably runs all around the former Apollo Klarios temple, in Late Antiquity transformed into a church.
6. Sondages
6. 1. Alexander's Hill

J. POBLOME
The so-called Alexander's Hill occupied a very strategic position in the landscape
of Sagalassos. This fiat topped hill controlled the main southern approach to the town.
In order to establish the nature and the chronology of the occupation of the hill,
three trenches were laid out. Preliminary archaeological exploration indicated that, at
least on the northern side of Alexander's Hill, no occupation was attested prior to the
the creation of Imperial funerary monuments. Afterwards, a long gap is noticeable, before a phase of real occupation is attested in the 11 th / 12th century AD More detailed
archaeological and archaeometrical analysis of this pottery assemblage is required in
order to establish its typo-chronology. An important question to answer is whether these fabrics are local products or were imported to the site. Alexander's Hill should also
be explored further in order to determine in more detail the exact nature of the occupation and the associated structures, as well as the most probably contemporary circuit wall.
6.2. The Street Sondages and Urban Survey
F. MARTENS
A number of sondages in the area between the Iate Hellenistic fountain house and
the Roman theatre produced evidence that this area of the city had only be taken into
occupation since early Imperial times. An intensive survey based on line-walking in the
western and southern sections of the city, suggested that the slopes immediately to the
south of the Iate fortifications had also been occupied from the same period onwards.
8
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7. The Anastylosis Activities
Two ongoing anastylasis projects were continued:
- 7. 1. The middle Antonine nymphaeum on the Upper Agora
S. ERCAN

L. VANDEPUT
V. STEYAERT
M. WAELKENS
This manumental fountain can be restored thanks to the support of the L.BaertHofman familyand the KBC Bank. In 2000, work focussed on the back wall and an the
entablature (Fig. 15).
7.2. The Augustan NW Heroon
E. TORUN
L. VANDEPUT
M. WAELKENS
This 'Memorialbau' lacated to the northeast of the Doric Temple has become the
object of an anastylasis project thanks to the support of the Artesia Banking Corporation. In 2000, activities focussed on a partial repair of the podium and on a temporary
anastylasis of the central part of the structure (Fig. 16).
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Fig. 1: Plan of the excavated area
along the west side of the Upper Agora

Fig. 2: View of the portico-workshop area, seen from the northeast
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Fig. 3: View of the Augustan
workshop for clay
processing

Fig. 4: Restored pottery from the
clay processing unit

Fig. 5: The early Imperial rectangular kiln (Ieft) and
the late Roman circular kiln (right)
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Fig. 6: Plan of the
Urban villa
in Domestie
Area 1

Fig.7: View of the room XVi (Ieft), room XXI (fronnhxıx eentre and
eorridor XX (baekground) seen from the sout
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Fig. 8: Plan of the
.
mosaic tloors of rooms
XVii
and

XVIII

Fig. 9: Plan of the upper level of the Roman Baths
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Fig. 10: View of the eastem plunge pool of caldarium 2 (right) and of the service rooms
to the east of it (left), seen from the north

Fig. 11: The Iate 2nd century AD nymphaeum discovered along the northem edge of
the Lower Agora
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Fig. 12: Hera Ephesia from the
nymphaeum's left
niche

Fig. 14: The goddess from the third niche
of the nyphaeum
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Nike
Fig. 13: The
statue from
the second
niche of the
nymphaeum

Fig. 15: Reconstruction of the entablature of the Antonine nymphaeum on the Upper
Agora

Fig. 16: Partial anastylasis of the central seetion of the NW Heroon
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EDiRNE YENi SARAYı KAZısı, 2000

Gönül CANTA Y*

Edirne, Merkez ilçe sınırları içinde yer alan Osmanlı Dönemine ait "Sarayiçi"
adıyla tanınan mahaldeki 15. yüzyıl sarayının, T. C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel MÜdürlüğü'nün 7902 sayı ve 17 Ağustos 1999 tarihli izniyle 06 Eylül 1999 tarihinde başlatılan kazı çalışmalarına, 22 Eylül 1999 tarihinde son verilmiştir. 2000 yılın
daki kazı çalışmalarımızda gene T. C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 5575 sayılı, 07-06-2000 tarihli izniyle, 17 Temmuz-31 Ağustos 2000 tarihlerinde sürdürülmüştür. 2000 yılı kazı ekibi, Kültür Bakanlığı adına Md. Vekili Omer
Eren, kazı bilimsel sorumlusu olarak Prof. Dr. Gönül Cantay ile Araş. Gör. Selçuk Seçkin, Desinatör-Sanat Tarihçisi A. Hamdi Bülbül ile öğrenciler katılrruştrr". Kazı çalışma
larının başladığı 17 Temmuz tarihinden kazı sonuna kadar öğrencilerin çalıştığı kazı
ya 2, Edirne Valisi Fahri Yücel'in katkısıyla 6 işçi, 24 Ağustos tarihinden itibaren son bir
haftada yardımcı oldular. 31 Ağustos 2000 günü kazı alanında çıkan tuğla döşeme ve
mimariye bağlı buluntular (su yolu, oluk vs. gibi) kum ve toprak ile örtülerek, gelecek
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kazı

dönemi için program belirlendi.
17 Temmuz 2000 günü kazı alanının temizliği başlamış ve temizlik çalışmaları
Matbah-ı Amire Yemek Salonları içinde ve dışındaki geçen yılki açma alanlarında sür-

dürülmüştüre.

Valilik nezdinde daha önceki görüşmeler çerçevesinde işçi istenmiştir. Ancak Vali Mehmet Canseven'in Ankara'ya tayini, Edirne'ye yeni Vali Fahri Yücel'in atanması ve
göreve üç hafta sonra başlaması nedeniyle işçi çalıştırılması son bir haftada gerçekleştlrilrniştir-.

Kazı alanının temizliği ve ottan kurtarılması sürerken, Vali Mehmet Canseven'in
bizden istediği çalışma için Kum Kasrı Hamamı'nın çevre temizliği yapılarak, rölöve çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 10 gün süren bu çalışmalar sonunda hazırlanan rapor,
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Prof.Dr. Gönül CANTAY, Mimar Sinan Ünlversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. Türk islam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı, 80690 Beşiktaş / IstanbuIITURKIYE.
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü'ne bildirilen kazı ekip listesinde yer alan Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçkin ailevi nedenle, Araş. Gör. Şükrü Sönmezer fakültedeki nöbeti nedeniyle, Edirne Müzesi Asistanı Ark. Şahin Yıldırım
Mersin ve Gaziantep'deki Belkıs şehri kazısında görevlendirilmesinden kazımıza katılmamışlardır.
Kazıya katılan öğrenciler: Yüksek Lisans Öğrencileri; Aylin Tozun, Nuray Kıhç, Sanat Tarihçileri; Murat Sav, Murat Polat, Oğrenciler; Nihat Kundak, Işılay Yıldırım, Taytun Bilir, Kenan Menekşe, Hande Dedeal, Banu Aksoy, Çağıl Unal,
Eser Çalıkuşu, Hande Eralp, Bilge Evrim Erdoğan, Ozge Altınkaya, Deniz Çörnlekçl, Sinem Küplü, Seval Usta, Ayşe
Yıldız, Burcu Çakır, Serkan Terzioğlu, Burcu Pelvanoğlu, Belgin Baloğlu, Esra Ozsaygılı, Güven Akbuz, Yavuz Güner
Eylül 1999 döneminde kazı alanındaki açmalar kurnla örtülmüştü. ancak geldiğimizde hiç kum kalmamış, ocak!ı piknikler yapılmış. Bütün ikazlara rağmen Kırkpınar sırasında belediye ekipleri, alanda bıçaklı iş makinası ile temizlik

yapmıştı.

4

Edirne Valiliği, iı Kültür Müdürlüğü tarafından temin edilen, Süleyman Turan, Mehmet Yıldız, Diyadirı Avcı, ibrahim Yıl
Hikmet Gezer, Faysal Turan adlı işçiler 24-31 Ağustos 200Q tarihleri arasında çalışmışlardır. Işçi temini konusunda gösterdikleri yardımdan dolayı, Edirne Valisi Fahri Yücel ve ii Kültür Müdürü Gür Karasu'ya teşekkür ederiz.
dız,
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rölöve ve fotoğraflardan oluşan dosya Vali Bey'e sunulacağı sırada görev değişikliği oldu ve yeni Vali Fahri Yücel göreve atandı. Ancak bu dosyayı kendisine teslim etmeyi
erken bulduk, çünkü kendisi şehri tanıma aşamasındaydı.
Böylece başlayan kazı çalışmalarımız geçen yıl bıraktığımız plankarelerin tek
tek açımıyla sürdürüldü. Geçen yıl iki alanda yaptığımız çalışmalar Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın güneydoğusu ile kuzeybatısında başlatılmıştı. Ve güneydoğuda A i
-1 , A II +1, A i +1 , A II +2 ve B i -1, B II -1 plankarelerinde sürdürülmüştür. Kuzey-batıda ise B X i +5, B X ii +5, B X III +5 ile B X III +4, plankarelerinde alınan sonuçlarla
noktalanmıştı. Ayrıca B X ii +4, plankarelerinde kalan hazneli çeşme içinde temizlik yapılarak dış bağlantıları tespit edilmişti. 2000 yılı çalışmalarımız da bıraktığımız
plankarelerden başlayarak sürdürüldü (Plan: 1; Resim: 1).
Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın kuzeybatısındaki plankarelerinden B X III
+4 karesinde döşeme dolgusunda bulunan mavi-beyaz keramikler gelmeye devam etti. Yeni bir duvar kalıntısı doğu-batı yönünde çıktı, ayrıca B X III +3 karesinde kuzeydoğu doğrultusunda bozuk bir duvar tespit edilerek, ortaya çıkarıldı. B X III +2 karesinde
ise B X III +3 karesindeki zeminden daha yüksek ( 0,25 m. gibi) altıgen tuğla döşeme
ile karşılaşıldı. Bu altıgen tuğlalar 34,39 cm. ölçüsünde değişiklik gösterdi. B X III +2
karesinde ise dikdörtgen tuğla döşeme meydana çıkarıldı. Tuğla döşemeler batıya
doğru bozuk olarak devam ettiğinden B XLV +4, B XLV +3, B XIV +2 ve B XIV +1
plankarelerinin yarısı açılarak tuğla döşemelerin devam edip etmediği belirlenqi. Bu
tuğla döşemelerin bozularak devam ettiği görüldü. B XIII +1 karesinin Matbah-ı Amire
yapısının güneybatı köşesine bağlı kireç harçla örülmüş bir duvarın batıya doğru uzanan parçası ortaya çıkarıldı (Plan: 1B; Resim: 2, 3, 4).
Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın güneyindeki alanın, yani asıl mutfak yapıla
rının yer aldığı alanın mülkiyet sorunu çözülmediğinden bu yıl için bu alanlardaki çalış
malar bırakıldı.
Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın güneydoğusunda, Eylül 1999'da başlanan
kazı sonucunda B 1-1, B II -1 ve AI -1 ile kısmen AI +1 plankarelerinde çalışılmıştı
ve sonuçları 1999 kazı sonuçlarında sunulmuştu. Temmuz-Ağustos 2000 kazı programında bu bölgedeki çalışmalarımıza iki yönde devam ettik. Geçen yıl açtığımız karelerin devamı olan B III -1, B LV -1 ve B V -1 plankareleri sırasıyla doğudan batıya doğ
ru kat kat açıldı. Bu açımlar sırasında Matba-ı Amire Yemek Salonu yapısına bitişik olarak B i -1 karesinden başlayan duvarın temel kalıntılarının yer yer koparak devam ettiği anlaşıldı. Bu kopmalar arasında B III -1 'de 1.80 metre uzunluğunda bir taş dizisi
olarak ortaya çıktı. Diğer yönde, doğuya doğru ise, A i -1 karesinde ortaya çıkan blokaj çevresinde açıma devam edilerek, A ii -2 karesine geçildi. A ii -2 karesinde devam
eden kireç harçlı taş duvar kalıntısının devamı ortaya çıkarıldı. Bu duvar All -2 karesi
içinde 90° 'lik bir açıyla kuzeye A II +2 karesine yönlendi. Sonraki çalışmalar sonunda
bu duvarın A ii +2 ve A ii +3 karelerindeki devamı ortaya çıkarıldı. Yüzeyalanı temizlendikten sonra bu duvarın sınırladığı mekana ait kare tuğlalarla oluşturulmuş döşeme
ortaya çıkarıldı. Bu döşeme maalesef kısmen kalmıştı (Plan: 1A; Resim: 5, 6).
Bu açmanın batısında 0,60 metre derinlikte "Amele Bekir' mühürlü bir lüle bulundu. AI +1 karesi de paralelolarak açılmaya başlandı. Matba-ı Amire Yemek Salonları'nın doğusundaki alanda yapılan çalışmalar sürdürülerek, A III -1, A III +1, Allı +2,
Allı +3 plankareleri açımı sürerken, bir taraftan da AI +2, A i +3 ve All +3 plankareleri sırasıyla açıldı. Böylece yapının güneydoğusunda 16 plankarelik (5.00 X 5.00 metre)
bir alan, yani 400 m 2'lik bir alanın açımı tamamlandı. Ama bu çalışmalar Edirne Sarayı Kazısı'nda ancak bir başlangıçtır.
Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın iki yönünde yapılan çalışmalar sırasında
ahşap mimarı ile ilgili olarak, çeşitli büyüklükte enser (dövme başlı çivi), menteşe, bağ
lantı öğesi gibi metal öğeler bulunarak, toplandı. Gene tümlenmesi mümkün olmayan
çeşitli keramik buluntuları ele geçirildi. Bu keramikler temizlendikten sonra tek tek incelenerek üretim bilgileri elde edilmeye çalışıldı.
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Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın kuzeybatısında da yaklaşık 18 plankarede
çalışıldı. Bu çalışmalar sırasında geçen yıl bir kısmını aldığımız mavi-beyaz keramik
buluntularının kireç harçlı dolgu tabakasından hemen tamamı çıkarıldı, temizlendi ve
değerlendirildi. Tek renkli sırlı keramik buluntular çok sayıda olmasına rağmen, tamamlanamayan çeşitli boyda küçük-büyük parçalar olarak toplandı. Geçen yıl bu bölgedeki çalışmalarımız sırasında elde edilen buluntularla ilgili olarak bazı küçük, ama tümleyici birkaç parça da bulundu. Bu bölgede de lüleler ve lüleci işi keramiklere ait parçalar toplandı.

Edirne Yeni Sarayı kazısının 2000 yılı kazı döneminde de gene savaşın hatıra
ları çeşitli büyüklükte gülleler kazı alanında çok çeşitli plankarelerde bulundu. Ancak
kuzeybatıdaki, hazneli çeşmenin önünde ve arkasındaki açmalarda, gene Matba-ı
Amire'nin batjsındaki açmalarda böyle gülleler ortaya çıkarıldı. Bu güllelerin tahripleri
de Matbah-ı Amire batı cephesindeki temizlikten sonra açıklık kazandı.
Edirne Yeni Sarayı kazısının 2000 yılı kazı döneminde Sayın Vali Mehmet Canseven'in onarım için kaynak bulması ve Balkan Şehitleri anıt alanın avlusunda yer alan Kum Kasrı Hamamı'nın harap durumdan kurtarılması için bu kaynağı kullanmak istemesi, bizi ister istemez bu alana yönlendirdi. Kazıya başladığımız ilk günden başla
yarak devamlı olarak yaptığımız çalışmalarla Kum Kasrı Hamamı'nın 1/100 ölçeğinde
titizlikle hazırlanmış bir rölövesini çıkarıp yapının durumunu, özelliklerini belirleyen bir
rapor hazırlayarak Vali Fahri Yücel'e sunmağa fırsat kalmadı. Edirne valisi değişti. Yeni Edirne Valisi Fahri Yücel göreve başladı. Ancak bu çalışmada bahsettiğimiz gibi,
Kum Kasrı Hamamı'nın doğusunda bitişi k kalıntılarının durumunun belirlenmesi gerekliydi. Bunun için de bu alanda kazı şarttı. Yeni valinin bize temin ettiği altı işçi ile kazı
sürecinin son bir haftasında bu alanda temizlik yapılıp karelendi ve kazıya başlandı. Ve
Kum Kasrı Hamamı'nın doğusunda yer alan Kum Kasrı'nın selsebilli avlu kalıntıları temel seviyesinde tespit edilmeye çalışıldı. Kum Kasrı'nın kazılmasına gelecek 2001 yı
Ii kazı programında devam etmek üzere mimarı buluntuların üstünü örttük.
Bu alandaki buluntular arasında küçük, ancak çok çeşitli kandil kenar ve dipleri,
keramik kaplara ait buluntular, lüleler çıkmaya başladı. Bunlar gelecek çalışmalarda elde edilecek buluntularla birlikte değerlendirilecektir.
Edirne Yeni Sarayı Temmuz-Ağustos 2000 kazı programı süresinde alanda yapılan kazı çalışmalarına paralelolarak, şu araştırma ve çalışmalar da gerçekleştirildi.
• Edirne Yeni Sarayı'nın sınırları belirlendi.
• Tunca Nehri ve güneyde, doğu-batı yönünde Kanuni Döneminde açılan kanal
üzerindeki üç köprüde çalışıldı ve rölöveleri yapıldı.
• Bönce Köprü ile Değirmen Köprüleri'nin yerleri tabyalar ve bağlantıları tespit
edildi.
• Edirne Yeni Sarayı'nın su yapıları belirlendi.
• Sarayın su yapıları, büyük ölçüde çalışıldı, gene 2001 kazı programında bazı
sondajlarla kesinlik kazanacak.
• Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın iki ucundaki alanda 1999, 2000 kazıların
da ortaya çıkarılan malzeme değerlendirildi.
• Bunlar için kerarnik buluntularla ilgili detaylı bir inceleme gerçekleştirilerek, buluntular değerlendirildi. ıznik dışında üretimin varlığı belirlendi. Keramiklerle ilgili çalış
maların 2001 yılı kazı sürecinde çevre incelemeleri yapılarak üretim yerleri saptanmaya çalışılacak.
• Kerarniklerin değerlendirilmesi sonucu Edirne'deki bu Osmanlı sarayının
Matbah-ı Amire bütünlüğünde kullanılan kap-kacağın tekniği, biçimleri, çeşitliliği ve
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bezemeleri yönünden
(Resim: 7, 8)
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Kum Kasn Kazısı, 2000
Fatih Köprüsü'ne açılan Demirkapı ile Cihannüma arasındaki, Kum Meydanı
adıyla bilinen alanda, günümüze harap olarak ulaşan Kum Hamamı'na doğudan bitişik
olduğu, H. 1217 / M. 1802 yılında, Divan-ı Hürnayun sarayeski mimarı Ahmet Nuri
Efendi ile Agop Kalfa tarafından, onarım için hazırlanan keşif krokisinde Kum Hamamı'na kuzeyde bitişik olarak işlendiği görülen Kum Kasrı, Edirne Yeni Sarayı, ii. Murat
tarafından inşaatı başlatılan ve Fatih tarafından tamamlandığı kaynaklarda belirtilen
yapıdır. Kum Kasrı Hamamı'nın inşasıyla tamamlanmış olduğu anlaşılmaktadır (Plan:
2B; Resim: 9)
Kaynaklarda 600 m 2'lik alana inşa edildiği bildirilen Kum Kasrı ve Hamamı kargir olarak inşa edilmiş, ancak Kum Kasrı, hamam kadar şanslı olmamış, günümüze
ulaşmamıştır.

Keşif krokisinde Kum Kasrı Hamamı'na kuzeyden bitişik olarak tersim edilmiş
kasır yapısı ile bilgilerin tahkiki için ve biraz da zorunluluktan, Kum Kasrı Hamamı'nın doğu cephesi önünden kazıya başlanılmıştır (Resim: 10).

olan,

17 Temmuz - 31 Ağustos 2000 yılı kazı programımızda kazısına başlamayı dübu alanda kazıya başlamamızın nedeni, Edirne Eski Valisi Sayın Mehmet Canseven'in Kum Kasrı Hamamı'nın onarımı için kaynak bulduğunu bildirirerek,
bizden yapı ile ilgili bilgi lstemeslydie.
Kazıya başladığımız ilk günlerde yapıyı inceleyerek araştırmasını yaptık, fotoğ
raflar ve rölöve, en-boy kesitlerini de 1/50 ölçeğinde hazırladık. Bir rölöve bilgilendirme
raporu da yaparak çalışmamızı tarnarnladrk/.
Rölöve raporumuzda da yazdığımız gibi, Kum Kasrı Hamamı'nın onarımının
gerçekleştirilebilmesi için iç mekanlarda temizlik kazısının, dış mekanlardan da çevre
kazısının mutlaka yapılması gerekmekteydi.
Kum Kasrı Hamamı'nın güney cephesindeki kemerli girişin, külhana ait olduğu
nu, bitki örtüsü ve beraberindeki atıkları temizledikten sonra anlamak mümkün oldu.
Gene yapının doğu cephesinde, ilk bakışta eyvanlı bir giriş olarak algılanan yapı kütlesi, çevresindeki böğürtlen çalıları temizlendikten sonra anlaşıldı. Bu yapı kütlesinin
Kum Kasrı Hamamı ile bağlantısı araştırıldığında, tamamen bağımsız ve hamamın doğu duvarına bitişik olarak inşa edilmiş olduğu görüldü.
2000 yılı kazı programımızı sürdürdüğümüz sırada Edirne valisi değişmiş, yeni
Edirne Valisi Sayın Fahri Yücel atanmıştı. Kendisi ile görüşüp kazı ile ilgili bilgilendirmeyi yaptık. Kendileri bize bu kazı için gerekeni yapacaklarını bildirdiler. Kazımızın son
günleri yaklaştığı halde bize son bir hafta içinde altı işçi sağladılar. Bunun üzerine Kum
Kasrı Hamamı çevresindeki kazımıza devam ettik. Sistemli çalışmalarımızdan kısa zaman diliminde oldukça önemli temel duvarları ile Kum Kasrı'na ait su yolları ortaya Çı
karıldı. Bu su yolları ile hamamın doğusundaki eyvan şekilli yapı kütlesi arasındaki iliş
ki hemen hemen ortaya çıktı. Kareleme sisteminde, A XXX +8 ve A XXX +9 kareleri nde yapı kütlesi önünde başlayan kazı çalışması sırasında, ikinci gün A XXX +8 kareşünmediğimiz,
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Edirne Yeni Sarayı'nda ortaya çıkan keramik buluntular, değerlendirilerek yayına verilmiştir. Cantay, Gönül; "Edirne
Keramik Buluntuları (1999-2000)" V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmalan Sempozyumu (Ankara,
19-20 Nisan 2001) baskıda. Edirne Yeni Sarayı'nda, 1999-2000 yıllarında sürdürülen kazı çalışmaları ve Edirne Sarayı ile ilgili araştırmalar" Edirne Sarayı Kazıları i (1999-2000)" adlı kitapta toplanarak değerlendirilmiştir. Edirne Valiliği tarafından yayınlanacak olan çaiışmamız baskı aşamasındadır.
Kum Kasrı Hamamı onarılarak, sarayalanından elde edilecek, kazı buluntularının burada teşhir edilmesi, yani saray
buluntularının değerlendirildiği bir rnüze olması düşünülmekteydi.
Bu çalışma, "Edirne Yeni Sarayı Kum Kasrı Hamamı Rölöve ve Raporu" başlığıyla, Edirne Sarayı Kazıları i (19992000) adlı kitabımızda yer almıştır.
Sarayı

6
7
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sinde doğudan batıya uzanan künk sırası ortaya çıkarıldı. Üzerinin yassı taşlarla, iki tarafının ise tuğla dizisi ile desteklendiği anlaşıldı. Bu künk sırasının saplandığı duvar
üzerinde 1,50 metre yüksekliğindeki duvar ternlzlendiğinde, hamam ile bağlantısı görülen üst kısımda üç, altta ise bir adet künk girişi belirlendi. Ustteki üç künkten dışta yer
alan künkün ölçüleri alındı. (Künk iç çapı 17 cm., künk kalınlığı 2 cm., kireç harçlı dış
kısmı 4 cm. ve dış çapı da 23 cm.; künklerden diğerinin kireç harçlı tarafındaki kalınlı
ğı 2 cm., künk eti kalınlığı 2,5 cm., iç çapı 14, 5 cm., dış çapı ise 20 cm.; üçüncü künkün çeper kalınlığı 2 cm., iç çapı 11 cm. ve dış çapı 15 cm. olarak tespit edildi. Zeminlerdeki, doğuya uzanan künklerin ölçüleri ise; ağızda çeper kalınlığı 1,5 cm., künk çeperi 3,5 cm., iç çapı 7 cm., dış çapı ise 14 cm. olup künkün boyu 26 cm. olarak ölçütdü.)
A XXX +9 karesinde hamamın su maksemine uzanan, çapı 4 cm., kalınlığı 1,5
milimetre olan, kireç harcı ile izole edilmiş bir kurşun su yolu da tespit edildi. A XXX +9
karesinde devam ettirilen çalışmalarda genişliği 1,40 metre olan, bir duvar, yaklaşık 12
metre boyunca meydana çıkarıldı.
A XXXi +9 karesinde tuğlalarla desteklenmiş kurşun borulu su sistemi bulundu.
A XXX +8 ile A XXXI +8 sınırında bu sistemin ulaştığı kare küp biçimli bağlantı ortaya
çıkarıldı. A XXXi +8 karesinde 1,65 x 0,60 metre ölçüsünde taş duvar ile (önünde 2,10
metre açıklık içinde) iki künk girişi tespit edildi.
Kum Kasrı Hamamı'nın doğu cephesi önünde başlayıp A XXIX +8, A XXIX +9, A
XXiX +10 ve A XXX +8, A XXX +9, A XXX +10 ile A XXXI +8, A XXXI +9, A XXX i +10
karelerinde yapılan kazı çalışmaları şimdilik tamamlandı. Kazı alanında tespitler yapıl
dıktan sonra, üzeri toprakla örtüldü.
Kazı sırasında alandan çıkan lüle, keramik, cam, çivi gibi buluntular dışında küçük mermer bir parça gelecek kazı sezonunda elde edilebilecek buluntularla değerlen
dirilmek üzere, geçici olarak müzeye teslim edildi.
Yapı kütlesinin şimdilik, kaynaklarda tarifi yapılan selsebilli, havuzlu, görkemli
kasır avlusuna ait olduğu düşüncesindeyiz. Ancak 2001 yılı kazı programında gerçekleşecek çalışmaların sonunda doğru bilgiye ulaşabileceğiz.

KAYNAKÇA
Abdurrahman Hıbrl Efendi; Enis ül Müsamirin. Millet Kütp. Ali Emiri Ktp., m. 68-69.
Abdurrahman Hıbrl; Enisü'I-Müsamirin Edirne Tarihi. (Yay. Ratip Kazancıgil) istanbul
1999.
ASLANAPA, Oktay; Osmanlı Devri Mimar/si. istanbul 1986
ATASOY N. - RABBY J.; iznik. Londra 1989.
AYVERDi, E. Hakkı; Fatih Devri Mimar/si. istanbul 1953.
CANTAY, Gönül; "Edirne Sarayı Kazısl-1999 (Matbah-/ Amire Yemek Salonları)", iV.
Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazılan ve Araştırmalan Sempozyumu, Bi/diri/eri, (2427 Nisan 2000) Van 2000, s. 65-76.
CANTAY, Gönül; "Edirne Yeni Sarayı (Matbah-ı Amire) Kazısı 19~9"" Arkeometri, Araş
tırma ve Kazı Sonuçlan Toplantısı, (22-26 Mayıs 2000, ızmir) Ankara 2001, s.
439-448.
CANTAY, Gönül; "Edirne Sarayı Keramik Buluntuları (1999-2000)" V. Ortaçağ ve Türk
Dönemi Kazı ve Araştırmalan Sempozyumu (Ankara, 19-20 Nisan 2001) bask/da.
CANTAY, Gönül; Edirne Sarayı Kazılan i (1999-2000). Baskıda.

33

GÖKBiLGiN, Tayyip; "Edirne", islam Ansiklopedisi, C. LV, istanbul 1948, s.115-116.
GÖKBiLGiN, Tayyip; " Edirne hakkında yazılmış tarihler ve Enis-üt Müsarnirln", Edirne.
(Edirne'nin 600. Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı ). Ankara 1993, s. 77-118.
GÜREŞSEVER (Cantay), Gönül; "Ağustos 1968, iznik Çini Fırınları Kazısı Sırasında
Çıkartılan Stuko Buluntular", Sanat Tarihi Yıllığı 1966-68, s. 200-209.
KAZANCIGiL, Ratip; Edirne Sarayı ve Yerleşim Planı. istanbul 1999.
ÖZ, Tahsin; "Edirne Yeni Sarayı'nda Kazı ve Araştırmalar", Edirne Armağanı. Ankara
1965, s. 217-222 (Ayrı Basım).
PEREMECi, O. Nuri; Edirne Tarihi. istanbul 1939.
PEREMECi, O. Nuri; Tuna Boyu. Tarihi. istanbul 1942.
RIFAT Osman; Edirne Sarayı. (yay. A.S. Ünver) Ankara 1957.
SÖZEN, Metin; Devletin Evi Saray. istanbul 1992.

34

·iii

Plan 1:
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Plan 3: Edirne Yeni Sarayı Kum Kasrı Hamamı doğusunda, Kum Kasrı kazı rölövesi

Resim 1: Edirne Yeni Sarayı Matbah-ı Amire yemek salonları çevresindeki kazı alanı
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Resim 2:

Matbah-ı Amire batısında ortaya çıka
rılan temel duvarları

Resim 3:

Matbah-ı Amire batısında ortaya çıka
rılan tuğla döşeme

ler

Resim 4:
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Matbah-ı

Amire kuhazneli çeşmenın su
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Resim 5: Matbah-ı Amire yemek salonlarının doğusunaa ortaya Ç!karılan temel duvarları ve tugla döşemeler

Resim 6:

Matbah-ı Amire doğusunda kapıya
şan taş yol

ula-

Resim 7:

Matbah-ı Amire yemek salonları kazısında cratava çıkarı

lan keramik bulımtulardan lüleci işi keramik örnekleri
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Resim 8:

Matbah-ı Amire yemek salonları kazısında doşeme blokajından {BXII+3) çıkarılan mavi

keramikler
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runuş

Kasrı Hamamı'mn doğusunda ortaya çıkarılan
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Resim 10: Kum
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2000 KLAZOMENAi KAZISI

Güven BAKIR*
YaşarERSOY

ismail FAZLlOGLU
Nezih AYTAÇLAR
Bilge HÜRMÜZLÜ
Fikret ÖZBA Y
Yusuf SEZGiN
Günsel ÖZBiLEN

Klazomenai

kazısı

2000

çalışmaları

22 Haziran-4 Eylül 2000 tarihlerinde gerçek-

leşrnlştirt.

1999 yılında Limantepe Höyüğü'ndeki Protogeometrik Dönem yapısı, Feride Gül
sektöründeki J arkaik yapısı ve M.O. 4. yüzyıl kenti, Hamdi Balaban tarlası sektöründeki M.O. 4. yüzyıl büyük yapısı ve Akpınar nekropolisi çalışmaalanları olarak seçilmiştir (Resim: 1). Onceki yılların kazı buluntularının yayına hazırlık çalışmalan da
2000 kampanyası içinde sürmüştür. Boehum Bergbau Museum'dan Doç.Dr. Unsal Yalçın Klazomenai lahitleri, amphoraları ve Subgeometrik skyphosları üzerine yaptığı
spektral iz element analizlerinin ön sonuçlarına ulaşmıştır. Sorunların çözümüne yönelik olarak seçilen yeni numunelerle projeyi sürdürecektir.
tarlası

PROTOGEOMETRiK DÖNEM YAPıSı
Nezih AYTAÇLAR
Prehistorik yerleşmenin yer aldığı ve buluntulardan anlaşıldığı kadarıyla ion kentinin de merkezi durumunda olan Limantepe Höyüğü'nde 1998 yılında Prof. Dr. Hayat
Prot.Dr.Güven BAKıR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova - izmir i TÜRKiVE.
Yrd.Doç.Dr,Yaşar ERSOV, Bilkent Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Bilkent - Ankara i TÜRKiVE.
VrdDoç.Dr.ismail FAZllOGLU, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne i TÜRKiVE.
Nezih AYTAÇLAR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova - izmir /TÜRKiVE.
Bilge HÜRMÜZLÜ, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova - izmir i TÜRKiVE.
Fikret ÖZBAV, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova - izmir i TÜRKiVE.
Vusuf SEZGiN, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne i TÜRKiVE.
Günsel ÖZBİLEN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova - izmir i TÜRKiVE.
Sağladıkları destekten ötürü Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Ege Üniversitesi'ne, Urla Belediyesi'ne, Intergen-ENKA'ya, Unilever/Komili Firması'na, FAZ Elektrik AŞ'ne, Altan Somer'e teşekkürlerimizi sunarız.
Uşak Müzesi'nden Uğur Hoşgören Bakanlık temsilcisi olarak görev yapmıştır. Kazı ekibinde, yukarıda ismi anılanlar
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Erkanal Protogeometrik Döneme ait bir yapının bir bölümünü ortaya çrkarrmşz ve konunun klasik çağları ilgilendirmesi nedeniyle yapıdaki çalışmaların bizim tarafımızdan
sürdürülmesini uygun bulmuştu. 1999 yılında 3x7 m.lik bir açmayla apsisli bir planı olan
bu yapıda çalışılmış, rnimarisl ve buluntuları geçtiğimiz yıl tamtılrruştıö. Yapının beklenenden daha büyük olması, önemli bir kısmının açma sınırları dışında kalmasına neden olmuştu. 2000 yılı çalışmalarında yapının tamamını ortaya çıkarmak amacıyla açma güneye doğru 2 metre, batıya doğru 1 metre ve doğuya doğru 6 metre genişletildi
(Resim: 2).
Yapının apsisindeki geç dönem tahribi geçtiğimi?,: yıl izlenmişti. 2000 yılında açı
lan alanda bu tahribin tüm apsisi kapladığı görüldü. M.O. 7. yüzyıl sonları/6. yüzyıl baş
larında Protogeometrik Dönem yapısının güneybatısını kısmen örten kavisli duvarlı bir
yapının ve bu yapıyla çağdaş bir döşemenin küçük bir parçası 2000 yılında açığa Çı
karıldı. Bu yapının inşası sırasında girişilen tesviye ve dolgu çalışmalarının Protogeometrik yapının apsis kısmının tahribinde roloynadığı, ele geçirilen malzemeden anlaşılmaktadır.

Yapıyla çağdaş döşeme Klazomenai'de geçtiğimiz yıllarda FGT sektöründe ortaya çıkarılan M.O. 7. yüzyıl taş döşemesine benzer olarak 8-10 cm. yüksekliğinde iri
levha taşlarla yapıımıştır.
Her iki ucunda da açma sınırlarına girmeden tahrip görmüş olan yapı duvarı incelendiğinde, duvarın dış yüzünde tek sıra taş kullanıldığı, iç yüzünde ise çok daha derin kotiara inen ve ortostat tarzında duran taşların yerleştirildiği izlenmektedir. Yapının
taban düzleminin duvar dış yüz taşlarının alt kotundan daha aşağıda olması ve yapı tabanı ile bitişiğindeki döşeme arasındaki 40 cm.lik kot farkı sub-terranean karakterini
açığa çıkarır. Yapının ve Protogeometrik Dönem yapısının mimarı özellikleri arasında
ki bu benzerlik höyüğün topografisine uygun ortak bir çözümün yüzyıllar boyu kullanıl
dığını düşündürmektedir. Arazinin eğimi nedeniyle tam bir tesviye mümkün olmamakta, yeni imar faaliyetleri öncesinde höyük içinde, planlanan yapının kaplayacağı alan
kadar bir niş kazılmakta ve yapılar höyüğün daha yüksek olduğu yönde suc-terranean
bir nitelik kazanmaktadır. Protogeometrik Dönem yapısında olduğu gibi, M.O. 7. yüzyıl
sonu yapısı da höyüğün eteklerine bakan güney yüzünde hemzemin olmalıydı.
Yapının güneybatısında bir ocağın ve hemen yanında in situ durumda bir Rithosun varlığı izlenmiştir. Taban üzerinde yatar durumda bulunan tek kulplu kase, lonia
kyliksi (Resim: 3) ve rozetli skyphos yapının son kullanımının tarihlenmesine imkan

vermiştir.

Protq,geometrik Dönem yapısının doğu kısmı hem M.Ö. 7. yüzyıl sonundaki,
hem de M.O. 4. yüzyıldaki imar faaliyetleri sırasında hemen tamamen tahrip edilmiştir.
M.O. 4. yüzyıldaki düzenli planlı kentle uyumlu bir aksı olan duvar ve onunla çağdaş
pithos bu alanın çok derin kotiara kadar tahrip edildiğini göstermektedir.
Protogeometrik Dönem yapısırun incelenmesi bu tahripler nedeniyle umulan verileri saqlayarnarruştrr. Ancak M.O. 7. yüzyıl yapısının içinde yapılan sondajlarda Protogeometrik Dönem yapısının güney duvarı açığa çıkarılmıştır. 72 cm. genişliğindeki bu
duvarın her iki yüzü iri dere taşlarıyla işlenmiştir. Bu niteliğiyle kuzeydeki yalnızca iç yüzü ortostat tarzında duran levha taşlarla yapılmış ve dış yüzü olmayan duvardan farkIi bir karakter gösterir. Aradaki fark kuzey kısımda kısmen toprağa gömüt olan yapının
güneyde hemzemin olduğuna işaret eder. Yapının 6,5 metrelik bir genişliği olduğu da
tespit edilmiştir.
dışında Hermitage Museuro'dan Dr. Marina Vakhtina; Muğla Üniversitesi'nden Dr. Kaan iren; Selçuk Üniversitesl'nden

Arkeq!og Murat Kılıç; Ege Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü'nden Araştırma Görevlisi Bekir Ozer, JJz·
man Umit Güngör, Arkeolog Fuat Yılmaz, Kozan Uzun, Melike Zeren ve bölüm öğrenCileri yer almışlardır. Ankara Uni·
versitesi Başkent Meslek Yüksek Okulu Restorasyon ve Konservasyon Programı'ndan bir stajyer öğrenci de seramik
buluntularının onarımına yardım etmiştir.

2
3

Erkanal. H., 1998 Yılı Limantepe Kazıları, 21. KSr 1, Ankara, 2000, 251-262.
Bakır, G. et al, 1999 Klazomenai Kazısı, 22. KSr 2, Ankara, 2001,27-38.
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Duvar dibinde, bir parçası yanık olarak bulunmuş, omuzunda içi diyagonal ve tek
yönde taranmış üçgenler kuşağı bulunan oinokhoe de, olasılıkla yapının kullanım evresinin malzemeleri arasında kabul edilmelidir. Pek sık rastlanmayan bu bezeme öğe
sine Marmariani'de kesik ağızlı iki oinokhoede ve üç kantharosta 4 ve Argos'ta iki lektıy
tosta5 rastlanır. Lekythoslar 11. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilrnlştir. Bizim örneği
mizdeki gibi diagonal taramanın yön değiştirmesine ise lolkos'ta PG lA tabakasındaki
bir kraterdes ve Kalapodi'de Geç Hellas IIIC - Erken Protogeometrik'e tarihlenen bir katethosie! rastlanmaktadır.
Yapının kuzey duvarı önündeki sekinin önünde yapılan temizlik çalışmasında ise
kulpu geçtiğimiz yıl bulunmuş olan bir amphoranın ağız, boyun, omuz parçaları açığa
çıkarılmıştır (Resim: 4). Amphoranın diğer parçalarının sekinin altına uzandığı gözlenmektedir. Gerek bu örnek, gerek geçen yıl yapının tabanında ele geçirilen malzeme,
gerekse birazdan ele alınacak olan bothros içinden gelen malzeme bir bütünlük içindedir.
Troia Vii b3 tabakasında ele geçirilen ve Catling'in başka merkezlerdeki örnekleriyle birlikte tartışaraks temel form ve beze me özelliklerini tespit ettiği grupla Klazomenai malzemesi arasındaki yakınlık dikkati çekmektedir. Şimdiye kadar boyundan
kulplu amphoralar Protogeometrik bezemelerin uygulandığı tek form olarak gözlenmiş
tir. Dışa çekik, kalınlaştırılmış ve yuvarlatılmış ağız, dar ve kısa boyun, boyundan omuza geçişteki çentik, dışa doğru profillendirilerek vurgulanmış düz dip ve kaburgalı kulplar temel form özellikleridir. Dudakta ve boyun-omuz geçişinde birer bant, omuz altın
da ve gövde alt kısmında ikişer bant vardır. Temel bezeme alanı olan omuzda 3 ila 5
daireden oluşan iki konsantrik daire seti düşey dalgalı ya da düz çizgi gruplarıyla birbirinden ayrılmaktadır. Kulp yivlerinde paralel firnis şeritler yer almaktadır. Klazomenai
malzemesi bu örnekte görüldüğü gibi çizgilerin yerini nokta gruplarının alması gibi kendine özgü beze me ve form varyasyonlarıyla bu ana şemaya uyar. Catling, bu grubu Erken Protogeometrik Döneme tarihlemektedir ve Phokis-lokris bölgelerinin kuzeyini
olası üretim bölgesi olarak önerrnektedlrv.
Evin dışında kalan ve geç dönem tahriplerinden kurtulabiimiş küçük bir alanda
açığa çıkarılan bir bothrosta ele geçirilen vazolar da, protogeometrik yapıyla çağdaş bir
kontekst oluşturmaktadır. Sıkışmış bir durumda 5 ayrı kaba ait parçaların ele geçirildiği bu yanık alanın üstünün ince bir marn tabakasıyla özenle örtüldüğü gözlenmiştir. Boyundan kulplu amphoraların biri kötü pişirilişi, mat firnisi ve bezeme şemasıyla Troia VII
b3 grubuyla tam bir uyum içindedir.
Belki de aynı amphoraya ait olabilecek iki örnekte ise bezeme şemasının ana
hatlarının değişmediği, ancak omuzda konsantrik daire setleri yerine dalgalı bir çizgiy4
5
6

7

8
9

Heurtley, w.A., 8keat, T.C., "The Tholos Tornbs of Marmariane", aSA 31, 1930-31: 1-55, NO.33 ve 34 (Fig.8), No.
110,111 ve 112 (Fig.12).
Kokkou-Vuridi, K., "Teccepeıç 1tpOlwyeOlı'e,pIKOI rcrpoı (HO'Apyocr", AE, 1977: 171-194, No.E1911, E1913 ve E1914;
Fig.1, Lev.54 .
8ipsie-Eschbach, M., Protogeometrische Keramik aus lolkos in Thessalien, Berlin 1991, Prahistorlcne Archaoloqle in
Südosteuropa 8. No.74/19, Lev.18. Diyagonal ve tek yöne tarall üçgen motifini PG lA evresine özgü olarak sınıfla
maktadır. s.200.
Jacob-Felsch, M., "Die Spatmykenische bis frühprotogeometrische Keramik", Felsch, R.C.S. (Ed.), Kalapodi. Ergebnisse der Ausgrabungen im Heiligtum der Artemis und des Apollan von Hyampolis in der antiken Phokis i içinde, Mainz, 1997, 1-213, no.144, Lev.13 ve 30.
Calling, R.W.V., "The Typology of the Protogeometric and 8ubprotogeometric Poltery from Troia and its Aegean Con. text", Studia Troica8, 1998, 151-187.
Benzer örnekler için bkz. 8ipsie-Eschbach, M., Protogeometrische Keramik aus lolkos in Thessa/ien, Berlin 1991,
Prahistoriche Archaologie in 8üdosteuropa 8. NO.73/94 ve 73/95, Lev.64, EPG-MPG tabakasında: .Jacob-Felsch, M.,
"Die spatrnykerıische bis frühprotogeometrische Keramik", Felsch, R.C.S. (Ed.), Kalapodi. Ergebnisse der Ausgrabungen im Heiligtum der Artemis und des Apollan von Hyampolis in der antiken Phokis / içinde, Mainz, 1997, 1-213,
NO.329, 338, 391 ve 392, Lev.17, 41 ve 44, EPG tabakasında; Popham. M.R. et al (Ed.), Lefkandi i. The Iron Age.
British School at Athens 8upplementary Vo1.11, London, 1979-80, NO.776, Lev. 27, yerleşmede LHIIIC yoğunluklu tabakadan. Makedonia'dan örnek için bkz. Wardle, K.A., "Change or Continuity: Assiros Toumba at the Transltiorı from
Bronze to lron Age", To ApXaIOAoyIKO' Epyo cr'1] Mcocsôovı« xaı 0paK1] 10, 1996,443-460, Fig.3.2, M.O. 10. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen 3. tabakadan.
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le yetinildiği izlenmektedir. Dışa doğru proflllendirllerek vurgulanmış düz dipli diğer bir
depolama kabı da aynı kontekst içinde yer almaktadır.
Yalnızca boyun kısmı ve gövde altına ait bir parçası ele geçirilen bir hydria da bu
bothrosun malzemeleri arasındadır. Protogeometrik yapı içinden ele geçirilen hydria,
Feride Gül tarlası sektörü buluntuları arasındaki diğer bir hydria ve 1998 yılında Limantepe'de çöken açma kesitinin temizliği sırasında bulunan hydria 10 ile birlikte form ve bezeme şeması açısından bütünlük göstermektedir. Böylece de, Richard Catling'in Troia
Vii b3 grubuna yeni bir vazo formu ekleneb[lmektedir. Klazomenai buluntuları hem bu
grubun üretim merkezlerine, hem de erken lon göçlerine yönelik tartışmalara yeni boyutlar kazandıracak gibi görünmektedir.
Üstü marnla sıvanmış bothrosun hemen yakınında ele geçirilen iki skyphos, bugüne kadar Klazomenai'de temsil edilmediği kabul edilen 8ubmyken Dönemi özellikleriyle dikkati çekmektedir (Resim: 5).
2000 yıl!. çalışmalarında protogeometrik yapının ikinci evresine ait sınırlı izler bulunabilmiş, M.O. geç 7. yüzyıl döşemesinin, ikinci evreye ait bölme duvarını büyük ölçüde tahrip ettiği belirlenmiştir.
Protogeometrik Dönem yapısının doğusundaki çalışmalarda açığa çıkarılan ve
düzgün bir işçilik gösteren duvar, daha eski bir dönemin mimarısine ait olmalıdır; ancak henüz bu yapıya ilişkin çalışmalar yapjlrnarrnştır, Buluntular, Klazomenai'de Erken
Protogeometrik Döneme kadar uzanan bir lon yerleşimine işaret etmektedir. Feride Gül
tarlası sektörü buluntuları, Limantepe pithos mezarı ve Mehmet Gül tarlası sektöründeki botntoes»; Protogeometrik Dönem boyunca Klazomenai'de yaşamın sürdüğünü
ve ancak M.O. 8. yüzyılortalarında, lonia için yaygın olarak Geç Geometrik adı ile anı
lan bir evrede, geometrik geleneğin Klazomenai'de yeşermeye başladığını göstermektedir.

FERioE GÜL SEKTÖRÜ ÇALIŞMALARI
ismail FAZLlOGLU
Fikret ÖZBA Y
1998 yılında yapılan çalışmalarda" M.Ö. 7. yüzyıl sonuna tarihlenen dikdörtgen

planlı "C" mekanı ile arasında bir peristhasis bırakılmış olan "J" mekanı yalnızca dış
duvarı ile gözlenmiş, bu apsis planlı duvarın iki yapım evresi gösterdiği izlenmiştir. "J"
mekanının erken evresinde apsidal bir plana sahip olduğu, geç evrede ise, dikdörtgen
plan şekline dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Duvarın oldukça derine indiğinin görülmesi
üzerine, mekanın iyi korunmuş olabileceği kanısı uyanmıştır. Feride Gül tarlası sektöründe 2000 yılı kazı çalışmalarında "J" mekanının açığa çıkarılması hedeflenmiş ve
3x3 metre boyutlarında bir sondaj açılmıştır.

"J" mekanı
sim: 6, 7).

açmasındaki

veriler, burada

beş yapı katına işaret

etmektedir (Re-

I. Yapı Katı: M.Ö. 4. Yüzyıl Tabakalan
Khyton'daki M.Ö. 4. yüzyıl düzenli planlı kentine ait IIIB2, IIIB4 ve IIID10 No.lu
mekanlarda çalışılmıştır. IIIB2 mekanında iki ayrı taş döşeme tabakasına rastlanmıştır.
Bu döşemelerden altta olanının kentin son kullanım evresine ait olduğu anlaşılmakta
dır. Ustte yer alan döşemenin aynı evre içindeki bir onarıma mı, yoksa kentin terkedilmesinden sonra alana yerleşen endüstriyel faaliyetler evresine mi ait olduğu şimdilik
10
11

«st

Erkanal, H., 1998 Yılı Limantepe Kazıları, 21.
1, Ankara, 2000, 253, Res.2.
Bakır, G. et al, "1998 Yılı Klazomenai Çalışmaları", 21. KSr 2, Ankara, 2000, 50.
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kesin değildir. Taş döşemelerin altında gözlenen taban ve ilişkili mimarı yapılar II1B2 ve
IIIB4 mekanlanrun, kentin ikinci evresinde planlandığına işaret eder.

II. Yapı Katı: Dörtgen Planlı Mekan
Apsis planlı olarak inşa edilen "J" mekanının son kullanım evresindeki tadilatla
dörtgen plana dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Doğusundaki çağdaş "C" mekanı da dörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. "J" mekanının dörtgen planlı yapı katı iki alt evre içermektedir. M.O. 4. yüzyılda büyük ölçüde tahrip edilmiş olan üst evre tabanının altında
ki dolguda ele geçirilen en geç malzeme yaklaşık M.O. 600 yıllarına tarihlenmektedir.
Bundan dolayı üst evre tabanını M.O. 600 yıllarına tarihlemek yerinde olacaktır. Küçük
yonga taşlarla desteklenmiş ve yer yer kerpiç sıvalı olarak gözlenen alt evre tabanı
üzerinde ele geçirilen yatar durumdaki seramikler M.O. 630/20-600 yıllarına tarihlenmektedir ve yapının plan değişikliğinin ne zaman gerçekleştiğini gösterir. Dörtgen planlı yapı katı öncesinde alttaki yapının tesviye edilerek üstünün bir marn tabakasıyla sı
vandığı gözlenmiştir. Ancak yapının duvarları tadilatlarla kısmen kullanılmıştır.
III.

Yapı Katı:

Apsis

Planlı

Mekan

mekanının orijinal yapım evre si apsis planlıdır. Bu yapı katı da iki alt evre
içermektedir. Apsisplanlı mekanın üst evre tabanı üzerinden ele gecirilen yatar durumdaki seramikler M.O. 650-630/20 tarihlerine aittir. Seramikler arasında erken tip bantlı
kaseler. kuşlu kaseler ve tek kuIpiu kaseler bulunmaktadır (Resim: 8).

"J"

Açmanın kuzey kısmında, yaklaşık 20 cm. kalınlığında üst evre tabanının üzerine oturan kerpiçle yapılmış bir yükselti ele geçirilmiştir. Bu kerpiç yükseltinin içinde ise
yaklaşık 30 cm. çapında yuvarlak bir oyuk bulunmuştur. Ayrıca söz konusu oyuğun kenarındaki bazı taşların oyuğun şekline uygun olarak yerleştirildiği gözlenmiştir. Bu oyuğun ahşap ve olasılıkla çatıyı destekleyen bir dikme için yapılmış olabileceği düşünül
mektedir.
Mekanın alt evre tabanı üzerinde gözlenen yoğun karbon ve y~r yer yanmış kerpiç döküntüleri bir yangına işaret eder. Bu tabandan ele geçirilen M.O. 670-650 tarihlerine ait seramik buluntuları yapının kuruluş tarihine dayanak oluşturur.

IV. Yapı Katı: Geometrik Dönem Tabanı
Apsis planlı mekanın güneydeki apsisli duvarının oturduğu zeminin altında bir
tesviye dolgusu gözlenmiştir. Bu dolgu daha alttaki Geometrik Dönem tabanına kadar
uzanır. Dolgunun alt kotlarında ve Geometrik Dönem tabanı üzerinde yoğun kerpiç döküntüleri ve karbon parçaları gözlenmiştir. Geometrik Dönem tabanı üzerinde çok sayıda yatar durumda seramik parçaları bulunmuştur. Ele geçirilen seramikler M.O. 8.
yüzyılın son çeyreğine aittir 12 . Bu tabanın ait olduğu rnirnarlye ait bir ize rastlanmamış
tır. Seramikler arasında geometrik karakterli meanderli ve kuşlu kotyleler bulunmaktadır (Resim: 9).
V. Yapı Katı: Protogeometrik Dönem Döşemesi
Geometrik Dönem tabanı altında yürütülen çalışmalarda büyük ve orta boy taş
plakalardan oluşturulmuş bir döşeme ile karşılaşılmıştır. Ancak çalışmalar çok dar bir
alanda yürütüldüğü için döşemenin işlevini belirlemek mümkün olamamıştır. Ele geçirilen yatar durumdaki yoğun seramik buluntuları ile bunların arasındaki bir protogeometrik amphora ve bir hydria, döşemenin Protogeometrik Döneme tarihlenmesini
sağtamıştır. Taban üzerindeki seramik buluntuları, Limantepe'deki protogeometrik evin
buluntuları ile bir bütün oluşturmaktadır.
12

Nestor kabı grubu kuşlu kotylelerle paralellik gösteren benzer örnekler için bkz. Dipnot 18.
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FGT Sektörü M.Ö. 4. Yüzyıl Açması
M.Ö. 4. yüzyıl kentinin iii No.lu insulasının içinde yer alan D evinin 4 No.lu
mekanında 1998 yılında 149 gümüş sikke içeren bir define bulunrnuştute. Bu definenin
stratigrafisini sınamak amacıyla 2000 yılında kuzeye doğru küçük bir genişletme planlanmıştır. 11104 mekanını kuzeyde sınırlayan ve kentin son kullanım evresine ait bir duvar bulunmuştur. Gerek ıııe ve 1110 evlerini ayıran duvarın, gerekse de 11104 ve kuzeyindeki 111012 mekanlarını ayıran duvarın düzensiz, moloz nitelikli taşlarla yükseltilerek
kentin terk edilmesinden sonra da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu kullanım evresi, daha önceki yıllarda gözlenmiş olan seramik işliği ile çağdaştır. 8ikke definesinin üstünü
örten çatı kiremiti tabakasının da M.O. 4. yüzyıl son çeyreği başında tamamen terk edilen bu endüstriyel evreye ait olduğu anlaşılmıştır.
M.Ö.4. YÜZYıL BÜYÜK YAPıSı
Yusuf SEZGiN

HBT sektöründe 1990 yılından beri kazılmakta olan ve bugüne kadar 55x35
m.lik, yaklaşık 1925 metre karelik bir alanı ortaya çıkarılan büyük yapı, Hellenistik Dönemde yaygınlaşacak olan "besitele" tipi yapıların öncülerinden biri olmalıdır (Resim:
1O )14. Merkezi iki avluya ve avlular etrafında geniş rnekanlara sahip olan yapı Klazomenai'de o zamana kadar bilinenden farklı bir dünya anlayışını simgelemektedir.
Yapının inşası sırasında ilk olarak, ana kayanın doğuya doğru olan eğiminden
dolayı kuzey-güney doğrultulu bir teras duvarı inşa edilmiştir. Teras duvarının alt kısım
larındaki taşlar düzgün kesilmiş, yerli olmayan kayaçlardan yontulmuş bloklarla yapıl
mıştır. Duvarın üst kısımları ise düzgün, ancak daha küçük boyutlu ve yerel kireç taşı
kullanılarak inşa edilmiştir. Alan ana kaya düzeyine kadar açılarak, planlanan mekanların tamamının temelleri ana kaya üzerine oturtulmuş ve daha sonra tüm alan doldurulmuştur. Teras duvarı ile yapının doğu duvarı arasında kalan 2,5 m.lik açıklık bir gezinme alanı olarak bırakılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı iki merkezi avlu
etrafında gelişmektedir. Doğu kısımda yer alan, 11 ,5x13,5 m. boyutlarında ve muhtemelen düzgün plaka taşlarla kaplanmış olan A avlusunun güneybatı bölümünde 1.70
m. çapında bir kuyu (Kuyu 3) yer almaktadır. Dağınık olarak ele geçirilmiş olan iki adet
sütun tamburu, avlunun peristilli bir avlu olabileceğini düşündürmektedir. Daha geç bir
dönemde sökülüp Kuyu 3'ün içine atılmış olan yekpare kanal taşları, avlunun etrafında
bir drenaj sisteminin var olduğunu göstermektedir. Batı bölümde yer alan B avlusu ise
11,5x15 m. boyutlarındadır. Dağınık olarak ele geçirilen sarı, mavi, kırmızı ve siyah
renkli stuccoların yapının iç duvarları ile ilişkili olması muhtemeldir. Avluların etrafında
bugüne kadar toplam 21 mekan açığa çıkarılmış olmasına rağmen, neredeyse tüm duvarların yalnızca temel seviyeleri düzeyinde korunabilmiş olması, mekanların işlevleri
ne yönelik bilgilere ulaşılmasını engellemektedir. Ayrıca, yapının birden fazla kata sahip olup olmadığı konusunda herhangi bir veri mevcut değildir. In situ ele geçirilmiş
olan kalypter ve stroterler, çatının kiremitler ile örtülmüş olduğunu göstermektedir. Yer
yer korunan toikhobat bloklarının 1,30-1,40 m., iç mekan duvarlarının temellerinin 0,701,00 m.ye ulaşan kalınlıkları, yer yer 2,5 metreyi bulan duvar temelleri ve arazinin tamamında bütün duvarların ana kayaya kadar indirilmiş olması söz konusu yapının sı
radan bir konut olmadığını göstermektedir.
B avlusunun yer aldığı alanda, daha yüksek kotiarda bulunan ana kaya yüzeyinin kabaca işlenerek bırakılması ve avlunun batı sınırını oluşturan duvarın ana kaya
üzerinde oyulmuş olan yatağının belli bir yere kadar getirilip tamamlanmadan bırakıl13
14

Bakır, G. et al, "1998 Yılı Klazomenai Çalışmaları", 21. KST 2, Ankara, 2000, 51.
Hellenistik Dönem basileia tipi yapılar için bkz. Nielsen, 1., Hel1enistic PalacesTradition and Renewal1, Aarhus University Press, 1994: Basileia, Die Paltisteder hel1enistichen Könige, Berlin, 1996.
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mış olması, yapının batı bölümünün bitirilememiş olduğunu düşündürmektedir.Yapının
başlangıçta A avlusunun etrafında kurulmuş olduğunu ve daha sonra batıya doğru ge-

nişletilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. M.O. geç 6. yüzyıla ait bir kuyu (Kuyu 1), batı
ya doğru yapılan genişleme sırasında renkli stucco parçaları ve kireç tabana ait moloz
yığıntıları gibi onarım artıklarıyla doldurulmuş ve batı avlunun doğu duvarı söz konusu
kuyu üzerinden geçirilmiştir. 18 No.lu mekanda in situ olarak ele geçirilen bir pithos (18
No.lu mekan içinde), yine in situ olarak ele geçirilen çatı kiremitleri ve A avlusunda yer
alan Kuyu 3'ün orjinal kullanım tabakasından gelen tüme yakın siyah firnisli malzeme
(Resim: 11) ve yerli sütahiler yapının en azından belli bir bölümünün kullanılmış olduğunu göstermektedir.
1990 yılında kazılmış olan ve M.Ö. geç 5 - erken 4. yüzyıla tarihlenen bir ev (8
No.lu mekan içinde), yapının inşa edilmesi sırasında yapılan dolgu tarafından örtülmüş
ve sarayın bazı duvarları söz konusu yapının üzerine oturtulmuştur. Bu ev yapı için bir
terminus oluşturur, Yapının batıya genişlemesi ve tadilatı sırasında, yapının enkazı ile
doldurulan, M.O. 6. yüzyılda açılan Kuyu 1'in içinden ele geçirilen siyah firnisli Attika
malzemesi, kuyunun M.O. 4. yüzyılın ikinci çeyreğinde doldurulmuş olduğunu göstermektedir (Resim: 12)15. 2000 yılı çalışmalarında, A avlusunun kuzeydoğu köşesinde
yaklaşık 80x130 cm. lik bir alanda, 25 cm. derinliğinde ve 5.10 m. kotundaki avlu düzleminin hemen altmda. 5.10-4.90 m. katları arasında yer alan bir tabaka içinden yoğun
şekilde karbon, hayvan kemiği, deniz kabuğu, mutfak kabı parçaları ve siyah firnisli
malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen siyah firnisli malzemesinin yardımıyla M.O. 4.
yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen tabaka, yapının inşası sırasındaki kutsal bir yemeğin gömülmüş artıkları olmalıdır (Resim: 13). A avlusu içinden yer alan Kuyu 3'ün orijinal kullanım tabakasında ele geçirilen siyah firnisli malzeme de M.O. 4. yüzyılın ikinci
çeyreğine işaret etmektedir (Resim: 11)16. Ayrıca yapının şimdiye kadar kazılmış olan
bölümlerinde ele geçirilen tarihleyici nitelikteki hiçbir malzeme M.O. 4. yüzyılın ikinci
yarısına qitmernektedir. Tüm bu veriler doğrultusunda, yapının kullanımının ve sona ermesinin M.O. 4. yüzyılın ikinci çeyreği içinde, çok kısa bir dönemde gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
M.Ö. LV. yüzyılın ikinci çeyreğinde, yerleşmede Hippodamik tarzda düzenlenmiş,
eşitlikçi bir düzen söz konusu iken, bu kadar ayrıcalıklı ve büyük bir yapının kime ait
olabileceği sorusunun yanıtını Aineias Taktikos vermektedir. Aineias Taktikos'un
"Kentte de işbirlikçileri olan Klazomenai'li Python, günün en sakin saatlerini dikkatlice
kol/ayıp, planının bir parçası olan pitos yüklü arabalar sayesinde Klazomenai kentini
ele geçirir: Arabalar şehir kaptlannda durunca -bu sırede para/t askerler şehirden uzak
olmayan bir yere, kaptlann yekırüerıne gizlenmişlerdir-, içerdeki müttefiklerin de yardı
mıyla, vatandaşlann bir kısmına görünmeden, bir kısmından da daha atak çfavranarak
kenti ele geçirirler" (XXVIII. 5-6) şeklindeki ifadesinde sözü geçen olay, M.O. 366-356
yıllarında yaşanan Satrap .. ayaklanmaları döneminde gerçekleşmiş olmalıdır. Tyran
Python'un anakaradaki M.O. 4. yüzyıl kentini zaptetmesiyle, kentteki mekansal eşitlik
bu zorba lehine bozulmuş görünmektedir. HBT sektöründe ele geçirilen ve Hellenistik
Dönemde yaygınlaşacak olan basileia tipi yapıların öncülerinden biri olan yapı muhtemelen Aineias Taktikos'un sözünü ettiği Tyran Python'a ait olmalıdır.

15
16

Benzer örnekler için bkz. ;Blonde, F., "Un remblai lhasien du iV.slecle avanl nolre ere: laceramique" BCH109, 1985,
281-344 (lig.119); Sparkes, BA , Talcol! L., The Athenian Agora, Black and Plain Pottery of the 6th and 4th Centuries BC (CaL. no. 608); Cook, J.M., "Old Smyrna: Fourth-Cenlury Black Glaze" BSA 60 (1965),143-153 (Fig. 2).
Benzer örnekler için bkz. ;Blonde, F., "Un remblai lhasien du ıV. siecle avanl nolre ere: la cerarnique'' BCH 109, 1985,
281-344 (1Ig.119, 124, 126); Sparkes, BA , Talcott L., The Athenian Agora, Black and Plain Pottery ofthe 6th and
4th Centuries BC (Cat.No. 608, 667); Cook, J.M., "Old Smyrna: Fourth-Cenlury Black Glaze" BSA 60(1965) 143153 (Fig. 2).
.
,
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AKPıNAR NEKROpoLisi

Bilge HÜRMÜZLÜ
Günsel ÖZBiLEN
Akpınar

nekropolisinde 1995-1998 yılları ..arasında yürütülen çalışmalar sırasın
açı~a çıkarılmış, nekropolisin M.O. 7. yüzyılın ortalarında, ilk kez kullanılmaya başlandıgı ve mezar gruplarının dikdörtgen planlı, iki sıra taştan oluşan bölmelerin içerisinde yer aldığı saptanmıştı 17. 2000 yııı çalışmaları sırasında, aralarında
dört kremasyon mezar, bir taş lahit, pişmiş toprak iki çocuk lahti, dağınık durumda ve
parçalar halinde yetişkinlere ait üç Klazomenai lahti, üç pithos mezar, sekiz amphora
mezar, altı inhumasyon mezar ve bir çatı kiremiti mezarın bulunduğu 28 mezar daha
ortaya çıkarılmıştır.
da 204 mezar

Akpınar nekropolisinde onikinci bölme olarak saptanan N bölmesinde (Resim:
14) 217 No.lu kremasyon mezar bölmeye ait ilk gömüdür. 2.43 m. kotunda ve 2.44 x
1.34 m. genişliğinde bir alana yayılan bu kremasyonda söndürme işlemi için kullanılan
çakıllı toprağın hemen üzerinde ve en üst kotiarda ele geçirilen buluntular arasında
mutfak kabı parçaları yer almaktadır. Söndürme toprağının altında ise beş adet kuşlu
kase (Resim: 15) bir kalathos, yonca ağızlı, bantlı bir oinokhoe ve bantlı bir masa amhorası parçalar halinde ele geçirilmiştir. Kremasyona, mezar hediyesi olarak bıraktlan
ağız kenarı çentikli kuşlu kaseler ile tama yakın olarak ele geçirilen kalathos, M.O. 7.
yüzyılın birinci çeyreğine işaret etmektedir.
Form ve beze me anlayışları itibarıyla benzer olan söz konusu kuşlu kotylelerde
ağız kenarında fazla derin olmayan bir çentik vardır. Derin gövdeli bu örneklerde kaide
yuvarlatılmış, oturma düzlemi dar ve halka formundadır. Bezeme, vazonun hemen hemen tümünü kaplayan, hamur renginde bırakılmış panel içerisinde yer alır. "Nestor kabı" olarak bilinen kuşlu kotyle ve benzerlerinin yer aldığı grubun ardılları olan Akpınar
örneklerinde panel sayısı üçtür 18 . Orta metopta gövdesi silüet bırakılmış ya da çapraz
taralı bir kuş figürü bulunur. Kuş figürünün arkasında alt çizgiye paralel ya da ağız kenarına ters olarak asılmış içleri taralı üçgenler ya da kuş figürünün ayakları altında bulunan ince çizgicikler ve gövdenin çapraz taranması, kuşlu kotylelerde ilk kez bu dönemde karşımıza çıkan özelliklerdir. Her iki yanda yer alan metopta ise içleri çapraz taralı baklava dilimi motifleri vardır. Bezeme şemasını nokta dizisi ya da kalın, kısa çigiciklerden oluşan bir bezeme kuşağı sınırlar.
217 No.lu kremasyon mezara ait kuşlu kotyleler,in benzer örnekleri, J.N.Coldstream tarafından "Grup I" adı altında toplanmış ve M.O. 695-675 yıllarına tarihlendirilmişlerdir 1 9 . Bu tipe ait benzer örneklerden biri Tarsus'ta, EPK'den OPK'e geçiş evresine ait Korinth taklidi, Doğu Yunan üretlrni bir aryba/los ile birlikte bulunmuş ve söz konusu aryballos Dunbabin tarafından M.O. 7. yQzyllın ilk çeyreğine tariblendirilmişttrw.
Khios Emporio'da ise bu gruba ait örnekler M.O. 690-660 yılları arasına tarihlenen ta-

17
18

19
20

Bakır, G. et al, "1998 Yılı Klazomenai Çalışmaları", 21. KST 2, Ankara, 2000, 47-49.
M.Ö.8. yüzyılın son.s:eyreğine tarihlenen Nestor kabı grubu kuşlu kotylelerde ağız kenarındaki çentik daha derindir ve
bezemenin yer aldıgı panel sayısı dörttür. Klazomenai'de FGT sektöründe ele geçirilen böyle bir örnek için bkz. Resim 9. Nestor kabı için bkz. C.F.Russo - F. De Salvia, Pithekoussai I, La Necropoli: Tombe 1-723 Scavate dal 1952
al 1961, Roma, 1993,219, lev.126-128; D.Ridgway, The Western Greeks, Cambridge, 1992,55-57, Fig.8: 9. Nestor
kabı grubuna ait örnekler Doğu Yunan dünyasında çeşitli merkezlerde ele geçirilmiştir. Sarnos örnekleri için bkz.
H.Walter, Samos V. Frühesamische Getesse, Bonn, 1968, Lev.42: 240-250, Lev.43: 251-256. Ephesos örnekleri için
bkz. M.Kersehner v.d., "Ephesos in arehaiseher und klassiseher Zei!. Die Ausgrabungen in der Siedlung Smyrna" Akten des Symposions, Die Agiiis und das westliche Mittelmeer, Wien, 2000, :<17-48, Fig.17; M.Kersehner, "Ein stratifizierter Opferkomplex des 7.Jh.s.v.Chr. aus dem Artemision von Ephesos", DJH 66, 1997, Lev.10: 70-72 ve 14: 105
J.N.Coldstream, GreekGeometric Pottery, 299. Delos'ta ele geçirilen Söz konusu örnekler Için bkz. C.ougas-C.Rhomaios, Exploration Archeologiques des DelceXV. Les Vases prehel/eniques et geornetriques, Paris, 1934, Lev.47: 17-19.
J.Boardman, "Tarsus, AI Mina and Greek Chronology", JHS 1965, 6, Fig.1: 1448; H.Goldman, Excavations at Gözlü
Kule. Tarsus III, The IronAge Settlement, Prineeton 128, 297-198, Lev.99: 1448. Söz konusu aryballos için bkz. ibid,
Fig.102: 1519.
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bakada ele qeçirilmlşür?". Bu durumda 217 No.lu kremasyon, Akpınar nekropolisi içerisinde ele geçirilen en erken tarihli gömüdür ve nekropolisin M.O.700-670 dolayların
da kullanılmaya başladığını göstermektedir.
Akpınar nekropolisinde, 2000 yılı çalışmaları sonucunda açığa çıkarılan diğer
208 No.lu kremasyon mezar ise, Kuzey lonia orientalizan seramiğinin kronolojisi için
önem taşıyan bir buluntu grubuna sahiptir22 . Akpınar nekropolisinde alışık olduğumuz
üzere bu mezarın da yakma çukuru çok derin değildir. Karbon/aşmış odun parçaları,
yanık karbonlu toprakta net bir şekilde görülmüştür. Yanık kemikler kremasyonun tüm
alanına yayılmış ve özellikle karbanlaşmış odun parçalarının yakınında daha yoğun
olarak ele geçirilmiştir. Bunların üzerinde çakıllı yanık söndürme toprağı yer almaktadır.

Bu mezara ait hediyeler arasında mix teknikle bezeli, yerli üretim bir aryba/los,
kuşlu bir oinokhoeye ait omuz parçası, Erken Korinth Dönemine ait alabastron gövde
parçaları, Meanderli kase (Resim: 16), iki kuş/u kaseye ait gövde parçaları, sekiz piş
miş toprak oyun taşı, üç bronz tibula, iki aşık kemiği ve üç mutfak kabı yer almaktadır.
Mutfak kabı parçalarının, söndürme toprağının hemen üstünde ve içinde ele geçirilmesi, törenin tamamen bitmesinden sonra bırakıldığını göstermesi bakımından önemlidir.
Mix teknikle bezenmiş olan aryballosun benzer örnekleri Delos'ta da karşımıza
çıkmaktadıre". Kremasyonda ele geçirilen Erken Korinth Dönemine ait alabastron parçaları, mezarın M.O. 620-600 dolaylarına ait olması gerektiğini göstermektedir. Bu kontekst mix teknikle bezeli vazoların tarihlenmesi için önemli ipuçları sağlamaktadır.
Kontekst içinde yer alan meanderli kasenin benzer bi.r örneği, Assos nekropolisinde de ele geçirilmiştir24 ve bu kase için önerilen tarih M.O. 620-590 tarihleridir. Akpınar örneğinin benzerlerine Tocra'da da rastlanmaktadıree,

21
22

J.Boardman, Excavations in Chios 1952-1955, Greek Emporio, Oxford, 1967, 133-134, Lev. 42: 443-444.
208 No.lu kremasyonun yer aldığı bölümün kazısı ve dokümantasyonu Arkeolog Günsel Özbilen tarafından gerçek-

23

C. Dugas - C. Rhomaios, Les Vases de Delos III, Les Vases Orientalisants de Style Non Melien, Paris, 1935, Lev.
62a-63.
F. Utili, Die archaische Necropole von Assos, Bonn, 1999, Abb. 36-38.
J. Boardman - J. Hayes, Excavation at Tocra 1963-1965, The Archaic Deposits I, Oxford, 1966, Lev.45;818; J. Boardman - J. Hayes, Excavation at Tocra 1963-1965, The Archaic Deposits ii and Later Deposits, Oxford, 1973,
Lev.12: 818, 2011.

24
25

leştirilmiştir.
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KÖRFEZi

1\
A) Limantepe Böyliğli
B) Mehmet Glil Tarlası
c) Ferlde ceı Tarlası
D) Hamdi Balaban Tarlası
E) Karantina Adası
F) Akropolis
G) Adayalu ( Khoma)

1) Monasterakia Nekropeltsl
2) Yıldıztepe Nekropolisl
3) Kalabak Nekropollsl
4) DSt Kanali Nekropollsl
5) Tümülüsler
6) Akpınar Nekropollsl

KLAZOMENAi

Yerleşim Ajanı

Meıarlık Alan/art

Resim 1: Klazomenai'nin topografik

planı

Resim 2: Höyük 2000 açması, taş planlı Protogeometrik yapının ilk yapımevresi taş
ları, kerpiç bloklan ve bothros, gri tonla belirtilmiştir
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Resim 3: M.Ö. 7. yüzyıl sonu-Go yüzyıl
paşı yapısı tabanında bulunan
lonia kyliksi ve tek kulplu köse
(Çizim: Melike Zeren)
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Resim 4: Protogeometrik yapının taban
bulunlusu, boyundan kulplu
amphora (Çizim: Fuat Yılmaz)
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Resim 5: Protogeometrik bothros
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skyphoslar (Çizim: Melike

Resim 6: FTG sektörü Arkaik açması g,enel
görünüm. Sag alt
köşede "C" mekanı ortada "J" mekilnı ve aşağıda
Protageometrik
Dönem taş döşe
mesi. Yukarıda solda M.O. 4. yüzyıl
yapı katları
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Resim 8: FGT sektörü "J" mekanı
III. yagı katı taban buluntuları. M.O. 650.-630/620 (Çizim: Günsel Ozbilen

Resim 9: FTG sektörü "J" mekanı Geometrik Dönem taban buluntuları M.O. 8. yüzyılın son dörtlüğü
(Çizim: Günsel Ozbilen)

Resim 10: HB.r sektörü i
M.O. 4. yüzyı
yarısının gene planı

Resim 11: HBT sektörü büyük yapısı
nın "A" avlusu içinde bulunan "Kuyu 3"ün orijinal kullanım tabakasından gelen
siyah firnisli kaseler. M.O.
375-350 (Çizim: Fuat Yıl
maz)

Resim 12: HBT sektörü büyük yapısında bulunan
"Kuyu 1"in orijinal kuıranım tabakasın
dan gelen ince kenar/ı cup-skyphos.
M.O. 375-350 (Çizim: Fuat Yılmaz)
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Resim 13: HBT sektörü büyük yapısı
nın inşa edilmesi sırasında
yapılmış olan bothrosun
ıçinden ele geçirilen siyah
fımisli ..malzeme
(Çizım:
GünselOzbilen)

Akpınar
Iisı "N"

Nekropobölmesini~' genel görünümu

Resim 15:

Resim 16:

Akpınar

Nekropolisi, 217 No.lu
kremasyon heôiyesı kuşlu köse. M.O. 7. yüzyılın ilk dortlüğü
(Çizim: Günsel Ozbilen)

Akpınar Nekropolisi, 208 No.lu
kremasyon hediyesi rrieanderli köse. M.O.
620-590 ..(~zim:

GünselOz ilen)
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DIE ARBEITEN DER KAMPAGNE 2000 IN PRIENE

Wolf KOENIGS*
Wu/fRAECK

Dank der Genehmigung durch die Direktian für Denkmaler und Museen des Kulturministeriums konnten die seit 1998 laufenden Restaurierungs-, Grabungs- und
Forschungsarbeiten in Priene vom 9. August bis zum 3. Oktober 2000 fortgesetzt werden. Die Kampagne stand unter der Leitung von Wolf Koenigs, die meiste Zeit vertreten durch Wulf Raeck, die Organisation führte Carsten Schneider durch. Die Arbeiten
erfreuten sich der gewohnten tatkraftiçen Unterstützung durch die örtlichen Stellen, namentlich den Bürgermeister der Gemeinde Güllübahçe, Herrn Yusuf Toptay, und den
Direktar des Museums Milet, Herrn Semih Tulay. Als Vertreter des Kulturministeriums
begleitete Herr Ahmet llash vom Museum Afyon die Kampagne mit Kompetenz und
Hilfsbereitschaft.
Arctıeoloçiscne Feldarbeiten

(Abb. 1)
Agora und Bouleuterion (Abb. 2): Durch Sondagen am Westrand der Nordhalle
(Heilige Halle) sind die Fundamente des Vorgangerbaus und damit dessen Ausdehnung nunmehr endgültig nachgewiesen. Er erstreckte sich von Westen nach Osten
über zwei Insulae (ca. 75 m.) zwischen den beiden nordsüdlich verlaufenden Treppengassen östlich des Athenaheiligtums bzw. westlich des Bouleuterions.
Die architektonische Gestaltung des Nordrandes der Agora bis zur Errichtung
der 'Heiligen Halle im 2. Jh. v. Chr. wird sich in drei Hauptphasen vollzogen haben: In
der ersten Phase wurde der Niveauunterschied zwischen dem Agoraplatz und dem Bereich der spateren Halle durch Anschüttungen überbrückt. Offenbar entstanden in dieser Zeit einzelne Ehrenderıkrnaler ader ahnüche Monumente, deren Reste unter dem
AuBenstylobat der 'Heiligen Halle festgestellt wurden.
In der zweiten Phase wurde die bereits erwahnte altere Nordhalle gebaut, deren
Tiefe zwischen ihrer (von der jüngeren Halle weiter benutzen) Nordwand und ihrem etwa auf Höhe der lnnensaulenreihe der jüngeren (heiligen) Halle verlaufenden Rand
8.75 m. betrug. Südlich davon wurden weitere Denkrnaler errichtet, der davor Iiegende Hang erhielt vermutlich eine zweifach gestufte Terrassengliederung.
Durch die Untersuchungen A. von Kienlins, der wiederverwendete Teile dieses
Hallenbaus an verschiedenen Bauten der Agora feststellen konnte, ist die Saulenfront
inzwischen recht sicher zu rekonstruieren, auch die Abfolge der BaumaBnahmen an
Prot.Dr, Wolf KOENIGS. Technische Universitat, Lehrsluhl für Baugeschichle und Bauforschung, Arcisslr. 21, D80290 München/ALMANYA.
Prot.Dr, Wulf RAECK, Jahann Wolfgang Goethe-Universitat Archaoloqisches lnstitut, Grüneburgplalz 1, D-60629
Frankfurt a. M. ALMANYA.
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der Agora ergeben sich weitere Hinweise. So kann die Südhalle, für deren Errichtung
Geisonblöcke der alteren Nordhalle benutzt wurden, erst nach deren AbriB fertiggestellt worden sein.
In dieser dritten Phase wurde die (durch Brand bescMdigte?) altere Nordhalle
abgerissen und die bereits vor der derzeitigen Grabung gut bekannte 'Heilige Halle
errichtet, wahrscheinlich im 3. Viertel des 2. Jhs. v. Chr. 1. Sie erhielt durch eine Innensaulenstellunq eine Gliederung in zwei Schiffe südlich der Kammerreihe und dehnte
sich nach Osten über die Treppengasse westlich des Bouleuterions und über die folgende Insula bis zur nachsten parallel dazu verlaufenden Gasse aus. Unmittelbar südlich der Halle verlief parallel zu ihr ein ca. 3 m. breiter Streifen ("Wandelbahn"), zu dem
von der Agora her eine sechsstufige Treppenanlage heraufführte, die in ihrem westlichen Teil noch aus der zweiten Phase stammte. An ihrem Westende stand ein Ehrendenkmal in Form einer Sitzbank, von der im Zusammenhang mit den Restaurierungsarbeiten unten die Rede sein soll.
Im Hallenbereich haben sich bis jetzt keine Indizien für eine Bebauung, etwa mit
WohnMusern, aus der Zeit vor Errichtung der alteren Nordhalle ergeben. Auch die in
der Kampagne 1999 im östlichen Abschnitt der 'Wandelbahn' festgestellten Felsabarbeitungen (Schnitte Ag 16/20. 35 auf dem Plan Abb. 2) ruhren nicht von Hauserrı her,
sondern von Planierungsarbeiten, vermutlich im Zusammenhang mit der Anlaqe der alteren Nordhalle. Die Arbeiten an der Agora lagen in den Handen von i. ışıklıkaya und
U. Quatember, unterstützt von B. Eisentraut.
In der Kampagne 1999 war unmittelbar südlich der Südwestecke des Bouleuterions die AuBenecke eines alteren Gebaudes festgestellt worden, deren Lage recht genau der zu postulierenden Südwestecke des nordwestlichen Eckhauses in einer Wohninsula aus der Gründungsphase der Stadt entsprache. Wenn an der Stelle des spateren Bouleuterions tatsachllch ein Wohnhaus gestanden hatte, so muBten sich an den
durch die einheitliche Insulaeinteilung vorgegebenen Stellen Grundstücksmauern
nachweisen lassen. Dies gelang in der Tat durch eirıe Sondage innerhalb des Bouleuterions (Schnitt Bu 1 auf Plan; Abb. 3, 4). Die in Nordsüdrichtung verlaufende Trennmauer zwischen den beiden westlichen Hausgrundstücken wurde in ihrem Fundament
exakt in der erwarteten Position festgestellt. Von Westen stieB im rechten Winkel gegen diese Mauer ein weniger stabil fundamentierter Mauerzug, der entsprechend dem
üblichen Grundstücksschema zu den südlich des Hofes gelegenen Haurnen gehört haben wird, die gewöhnlich als Lager- oder Arbeitsraume angesehen werden.
Wenngleich dieses Ergebnis noch überprüft werden muB, so kann doch die
Existenz von Wohnhausern an der Stelle des spateren Bouleuterions als fast gesichert
gelten.
Dies wirft die Frage nach der Lokalisierung des Bouleuterions bzw. der von ihm
aufgenommenen Funktionen in der Zeit vor der Errichtung des Baus an der uns bekannten Stelle auf. Auch wenn die exakte Datierung der das Stadtbild in der Antike wie
heute bestimmenden Gebaude zumeist nicht feststeht, so paBt der (Neu-) Bau des Bouleuterions doch gut zum ProzeB der Monumentalisierung des politischen Zentrums
und der öffentlichen Einrichtungen von Priene im 3. und 2. Jh. v Chr. (Agorahallen,
Theater, Unteres Gymnasion). Das Datum des Bouleuterionsbaus wird nach der Auswertung der Funde aus den letzten beiden Kampagnen prazlser gefaBt werden können als bisher.
Die Sondage im Bouleuterion wurde von U. Quatember durchgeführt.
Nordwestliches Stadtviertel (Abb. 1 Nr. 2, 3): Die in der Kampagne 1999 begonnenen Sondagen im 'Musterhaus' 33 einschlieBlich der spater dem Haus zugeschla1
2

F. Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Heilenismus (1994).
W. Hoeplner - E. L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen GriechenlancJ2 (1994) 208 tt.
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genen östlichen Nachbargrundstücke ("Haus 33 Ost") in D 7 wurden fortgesetzt (Abb.
5, 6). Dabei lieB sich die ursprüngliche Insulaeinteilung nach dem üblichen Schema
anhand eines in die Südmauer einbindenden Quaders einer Grundstückstrennmauer
auch für das Haus 33 Ost nachweisen (Sondage 11 auf dem Plan Abb.5). Weitere Mauerreste, Baugruben usw. aus der Gründungsphase haben sich in diesem Bereich infolge von Niveauabsenkungen im Verlaufe antiker UmbaumaBnahmen und vielleicht
auch der alten Grabung nicht erhalten. Die im Bericht über die Kampagne 1999 geauBerte Vermutung, die übliche Einteilung der Insula in acht Grundstücke sei in diesem
Areal vielleicht gar nicht ausgeführt worden, enttallt damit.
In der Insula D 4 (Nr. 2 auf dem Plan Abb. 1) wurde ein Grabungsschnitt eröffnet, um ein von der alten Grabung noch nicht erfaBtes Wohnhaus komplett untersuchen können. Es zeigte sich aber, daB die hier festzustellenden Mauerreste sich nur
sehr grob an Ausrichtung und Raster der sonstigen Bebauung orientieren und nicht mit
Wohnarchitektur in Verbindung zu bringen sind. Vermutlich handelt es sich um Nutzbauten wie Stalle ader l.aqerraurne.
In den Schnitten des nordwestlichen Stadtviertels arbeiteten F. und J. Rumscheid, E. Kiraz, i. ışıklıkaya (Archaologen) sowie A. Hennemeyer und C. Weinzierl (Arehitekten).
Südöstliches Stadtviertel (Abb. 1 Nr .6. Abb. 7, 8): In der Insula F 15 wurden
ebenfalls in einem archaoloqisch noch nicht untersuchten Gebiet Grabungsschnitte
eröffnet, um die Befunde in einander nicht benachbarten Wohnquartieren verqleichen
zu können. AuBerdem waren hier mehr Informationen über die Stadtenwicklung in der
römischen Kaiserzeit und in der Spatantike zu erwarten als die früheren Bearbeiter den
Ergebnissen der alten Grabung entnammen hatten. Die Lage der ersten Schnitte orientierte sich an den durch das Insulaschema vorgegebenen markanten Punkten wie
Insulaecken und Grundstückstrennmauern. Es zeigte sich, daB die angeschnittene Insula F 15 in ihrer Lage und AuBenmaBen exakt dem üblichen Schema entspricht,
ebensa die Lage der Trennmauer zwischen nördlicher und südlicher Grundstücksreihe. Die weitere Binneneinteilung in Parzellen und Hauser weicht aber qanzllch von
Schema der Gründungsphase ab. Das Fundmaterial laBt bereits im derzeitigen Stadium der Auswertung erkennen, daB die gesamte bisher erfaBte Bebauung nicht var
dem Ende des 1. Jhs. v. Chr. entstanden sein kann, wahrscheinlich gehört sie bereits
in das 1. Jh. n. Chr. Der Baubefund laBt zahlreiche Veranderunqen erkennen, die bis
in spatantlk-ftühbyzantinische Zeit zu reichen scheinen. Eine konkrete Interpretation
der freigelegten Architekturreste ist wegen der bislang fehlenden Zusamrnenhanqe in
der Flache noch nicht möglich. Grob gepflasterte Böden, ein Vorratsqefaô und ein erst
teilweise ausgegrabener Ofen geben erste Hinweise.
Die beiden bei der Grabung teilweise freigelegten StraBen (im Süden die 'Westtorstrase. im Westen die zwischen den Insulae F 14 und F 15 nach Norden verlaufende Gasse) weisen Abwasserkanale auf, in denen auch Tonrohrleitungen verlegt waren.
Die Kanalsohle bestand, wie an anderen Stellen der Stadt auch, aus dem natürlichen
Boden. Auf der Kreuzung beider StraBen setzt eine Reihe von groBen Quadern, die
das Gehniveau um ca. 30 cm. überragen, die Flucht der Insulawestmauer nach Süden
fort. Vermutlich handelt es sich um Blockaden zur Verkehrsregulierung, möglicherweise auch im Zusammenhang privater Vereinnahmung öffentlichen Raumes, doch bedürfen derartige Erklarunqsversuche weiterer Untermauerung durch Grabungsbefunde.
Zu erwahnen ist der ungewöhnliche Fund eines hellenistischen Halbsaulenkapitells, das im Schnitt F 15/4 auBen an die Insulamauer gelehnt auf der StraBe stand
und offenbar zur (Wieder-?) Verbauung bestimmt war (Abb. 8). Eine Zuweisung an eines der bis jetzt bekannten Gebaude in Priene ist bislang nicht möglich.
Sollte sich das spathellenlstisch-frühkaiserzeltllche Datum für die Bebauung der
Insula F 15 bestatiqen und auch für die benachbarten Hachen wahrscheinlich machen
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lassen, so hatte dies erhebliche Bedeutung für unsere Vorstellung von Stadtentwicklung Prienes bis zur Zeitenwende. Man müBte mit gröBeren unbebauten Arealen innerhalb des ummauerten Stadtgebietes rechnen als bisher und auch die Schatzungen
über die Bevölkerungszahl nach unten korrigieren.
Im südöstlichen Stadtviertel arbeiteten C. Schneider, M. Baumung und B. Eisentraut als Archaoloqen sowie A. Hennemeyer als Architekt.
Demeterheiligtum (Abb. 1 Nr. 1): In der Kampagne 1999 war unter dem Boden
der Tempelcella ein parallel zur Eingangsfront verlaufender alterer Mauerzug festgestellt worden, der die Frage nach einem Vorqanqerbau aufwarf. Weitere Sondagen im
Tempelbereich erbrachten in der Kampagne 2000 jedoch keine zusatzlichen Baubefunde. In den Fundamenten und Mauern der Ostseite wurden allerdings etliche Spolien beobachtet, die u. a. aus nicht vollendeten Werkstücken bestehen (Abb. ~). Dieser
z. T. schon von Wiegand und Schrader beobachtete Befund deutet auf eine Anderung
der Bauplanung noch vor der Fertigstellung des Tempels in der Gründungsphase der
Stadt hin.
Als Grundlage für eine detaillierte baugeschichtliche Untersuchung des Heiligtums wurde mit der Herstellung einer steingerechten GrundriBaufnahme begonnen.
Bei den hiermit verbundenen Reinigungsarbeiten wurden besonders an der Ostseite
des Hofes südlich des Eingangs, Mauerreste festgestellt, die bisher nicht oder nur unzureichend bekannt waren. Möglicherweise handelt es sich um eine Padienanlage aus
der spaten römischen Kaiserzeit. Die Bauuntersuchung soll in der Kampagne 2001
fortgesetzt werden.
Bei Begehungen und Reinigungsarbeiten auBerhalb des Heiligtumsbezirkes
wurden unmittelbar östlich anschlieBend Mauerzüge festgestellt, die nach Ausrichtung
und Position dem Raster des Stadtplans entsprechen. Die Vorstellung, das Demeterheiligtum habe sich in einigem Abstand zum bebauten Gebiet an abgelegener Stelle
befunden, muB also korrigiert werden. Die Art und die Zeitstellung der hier festgestellten Bebauung bleibt einstweilen allerdings ebenso unqeklart wie die genaue Anbindung an das Wegesystem der Stadt.
Die Arbeiten am Demeterheiligtum lagen in den Handen von S. Holysz und M.
Seidl (Architektinnen) sowie U. Ruppe (Archaoloqe),
Bauuntersuchungen
AuBer in den bereits erwahnten Grabungsschnitten fanden baugeschichtliche
Untersuchungen im Athenaheiligtum und im Heiligtum der aqyptischen Götter statt. Im
Rahmen einer Untersuchung zur Architekturgeschichte des Athenaheiligtums auBer
dem Tempel durch A. Hennemeyer wurden durch U. Ruppe vor allem Reinigungsarbeiten und kleine Sondagen zur Feststellung der Temenosmauer im Osten durchgeführt.
Die Arbeiten sollen fortgesetzt werden.
Das Heiligtum der aqyptiscben Götter gilt seit der Grabungspubljkation von Wiegand-Schrader als offenes Hofheiligtum mit zentralem Altarbau. Zur Uberprüfung einer von F. Rumscheid geauBerten Vermutung, wonach der als Altar angesehene Bau
ein Tempel gewesen sein könne'', wurde mit der Vermessung und Dokumentation var
Ort befindlicher Architekturteile begonnen A. Hennemeyer, C. Weinzierl und M. Seidl
begonnen. Danach gewinnt die erwahnte Tempel-These an Wahrscheinlichkeit.
Konservierung und Restaurierung
Konservierungs- und RestaurierungsmaBnahmen im Architekturbereich konzentrierten sich wie in den varigen Kampagnen auf das Bouleuterion sawie auf die
3

F. Rumscheid, Priene. Führer durch das "Pompeji Kleinasiens" (1998) 192 If.
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Exedra am Westende der 'Wandelbahn' vor der 'Heiligen Halle: an der Agora. Im Bouleuterion wurden Sitzstufen der Ostseite sowie die dort befindlichen Stützpfeiler teilweise abgenommen und neu versetzt.
Die Exedra des Athenopolis- vor dem Westende der 'Heiligen Halle, die bereits von der Mitgliedern der alten Grabung zusammengefügt worden war, wurde erneut zusammengesetzt und diesmal mit bleivergossenen Dübeln und Klammern gesichert. In diesem Zusammenhang führte eine Untersuchung der Klammerlöcher und Versatzmarken zu dem Ergebnis, daS das Monument bereits in der Antike verandert worden war. Der letzte Zustand des Denkmals wurde durch eine Verbreiterung zur Anbringung der Ehreninschrift und Aufnahme des Statuenschmucks hergestellt.
Für die Kampagne 2001 ist die Wiederherstellung weiterer im Prinzip gut erhaltener Ehrendenkrnaler geplant, die den Nordrand der Agora saurnen und zu den charakteristischen Merkmalen des Huinenqelandes von Priene gehören.
Die genannten Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten lagen in den Handen von i. Çelimli, die Untersuchung der Athenopolis-Exedra wurde von A. Hennemeyer und C. Weinzierl durchgeführt.
Die Restaurierung der bei der Grabung laufend anfallenden Kleinfunde wurde
fortgesetzt. Neben Münzen und Keramik stand en die figürlichen Terrakotten im Mittelpunkt, die besonders zahlreich und teils in hoher Oualitat in den Sondagen von Haus
33 und der Südhalle des Athenaheiligtums gefunden wurden (Abb. 10, 11).
Die Fundbearbeitung erfaBte einerseits das laufend anfallende Fundgut, konzentrierte sich andererseits auf die Auswertung stratigraphisch gut definierter und daher aussaqekraftiqer Befunde, vornehmlich von der Agora und aus Haus 33.
Als Restauratoren waren B. Hommel, S.Diedrich-Kuehn und M. Piehl tatiq, die
Fundbearbeitung unter der Leitung von U. Mandel und B. Gossel-Raeck setzte sich
aus L. Heinze, M. Korn, A. Reuss, J. Rumscheid und 1.<. Tselepi zusammen. Die Funde wurden von A. Ribbeck fotografiert. Die türkische Ubersetzung dieses Textes wird
Frau Selma Gün verdankt.

4

Th. Wiegand -H. Schrader, Priene(1904) 210 t.: F. Hillervon Gaertringen, Inschriften vonPriene (1906) 153 i. Nr. 268.
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2000 YILI PRiENE ÇALIŞMALARI

Wolf KOENIGS*
Wulf RAECK

9 Ağustos ile 3 Ekim 2000 tarihleri arasında, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlarr ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Priene'de 1998'den beri yürütülen restorasyon,
kazı ve araştırma çalışmalarına devam edilmiştir. Çalışmalar, çoğu zaman Wulf Raeck
tarafından temsil edilen Wolf Koenigs'in başkanlığında yürütülmüş, organizasyon ise
Carsten Schneider tarafından yapılmıştır. Her zaman olduğu gibi, Güllübahçe Belediye Başkanı Sayın Yusuf Toptay ve Milet Müzesi Müdürü Sayın Semih Tulay'ın şahısla
rında mahalli kurumlar, çalışmalarımıza büyük destek verrnlşlerdlr, Çalışmalara Kültür
Bakanlığı'nı temsilen, Afyon Müzesi'nden Sayın Ahmet lIaslı katılrruştrr.

Arazide Arkeolojik Çalışmalar (Resim: 1)
Agora ve Bouleuterion (Resim: 2): Kuzey galerinin ('Kutsal Galeri') batı kenarın
daki sondajlarda, öncül yapının temelleri ve bu temeller yardımıyla da kapsadığı alan
kesin olarak tespit edilebilmiştir. Bu yapı, Athena Kutsal Alanı'nın doğusundan ve
bouleuterionun batısından geçen, kuzey-güney doğrultusunda yer alan merdivenli sokaklar arasında, batıdan doğuya doğru iki insula (yak. 70 m.) boyunca uzanmaktaydı.
Agoranın kuzey kenarındaki mimarı yapılanma, M.Ö. 2. yüzyılda 'Kutsal Galeri'nin inşa edilmesine kadar, üç ana evrede gerçekleşmiş olmalıdır: Ilk evrede, agora
alanı ile daha sonra galerinin inşa edildiği alan arasındaki kot farkı, doldurularak aşıl
mıştır. 'Kutsal Galeri'nin dış stylobatının altında kalıntıları tespit edilen birkaç şeref anı
tı ve benzeri anıtlar, anlaşıldığı kadarıyla bu zamanda yapılrruştır,
ikinci evrede, yukarıda bahsi geçen eski kuzey galeri inşa edilmiştir. Bunun sonraki galeri tarafından da kullanılmaya devam edilen - kuzey duvarı ile aşağı yukarı, daha yeni galerinin ('Kutsal Galeri') iç sütun sırası seviyesinden geçen kenarı arasındaki mesafe, yak. 6 m.dir. Bu yapının güneyinde başka anıtlar da dikilmiştir. Anıtla
rın önündeki meyilli araziye muhtemelen iki basamaklı bir teras sistemi getirilmişti.
Nihayet üçüncü evrede, muhtemelen M.Ö. 2. yüzyılın üçüncü çeyreğinde, şimdi
yürüttüğümüz kazılardan önce de gayet iyi bilinen 'Kutsal Galeri' inşa edllmlştir". Arkada bir dükkan sırası yer alır. Bunun önünde galeri, bir iç sütun dizisi yardımıyla iki nefe ayrılmış ve bouleuterionun batısındaki merdivenli sokağı aşarak yanındaki insula boyunca, ona paralel bir sonraki merdivenli sokağa kadar doğuya doğru genişlemiştir.
Prof.Dr. Wolf KOENIGS, Technische Universita!, Lehrstuhl für Baugeschichte und Bauforschung, Arcisstr. 21, D80290 München/ALMANYA.
Prof.Dr. Wull RAECK, Jahann Wolfgang Goethe-Unlversitat Archaoloqisches Institut, Grüneburgplatz 1, D-606~9
Frankfurt a. M. ALMANYA.
F. Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornarnentik des Hellenisrnus (1994).
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Galerinin hemen güneyinde, ona paralel yak. 3 m. genişliğe sahip ince uzun bir kısım
("gezi yeri") yer almaktadır. Agoradan buraya altı basamak lı bir merdivenle ulaşılıyor
du. Bu merdivenin batı kısmı ikinci evredeki haliyle günümüze ulaşmıştır. 'Gezi yeri'nin
batı bitiminde, aşağıda restorasyon çalışmaları bağlamında bahsedilecek olan, oturma
sırası şeklinde bir şeref anıtı durmaktaydı. Şimdiye kadar galeri alanında, eski kuzey
galerinin inşasından önceye ait bir yapıtaşmaya dair (örneğin konutlar gibi) herhangi bir
kanıt bulunamamıştır. 1999 yılı çalışmaları sırasında, 'gezi yolu'nun doğu kısmındaki
ana kayada tespit edilen tıraşlama ve düzeltmelerin (Ag 16/20 açmaları. Planda 35;
Resim: 2) nedeni konutlar değil, muhtemelen eski kuzey galerinin yapımıyla alakah
düzleme çalışmalarıdır.
Agoradaki çalışmalar, B. Eisentraut'un desteğiyle, i. ışıklıkaya ve U. Quatember
tarafından yürütülmüştür. 1999 yılı çalışmaları sırasında, bouleuterionun güneybatı köşesinin hemen güneyinde, daha eski bir yapının dış köşesi tespit edilmiştir. Bu köşenin
konumu, kentin kuruluş evresine tarihli bir konut insulasında yer alan kuzeybatı köşe
evin güneybatı köşesini neredeyse tam karşılamaktadrre. Eğer sonradan inşa edilen
bouleuterionun yerinde daha önceleri bir konutun durduğu varsayılırsa, o zaman, irısu
laların eşit büyüklükte arsalara bölünmüş olmasından dolayı, arsaları birbirinden ayı
ran duvarların, belli yerlerde tespit edilebiliyor olması gerekir. Bouleuterionun içinde
açılan bir sondajda (planda Resim: 3, açma Bu 1; Resim: 4) böyle bir duvar bulunmuş
tur. Batıdaki iki konut arsasının arasındaki kuzey-güney doğrultusunda uzanan sınır
duvarının temeli, tam beklenen pozisyonda tespit edilmiştir. Temeli daha az dayanıklı
bir duvar, bu duvara batıdan dik açıyla gelerek yaslanmaktadır. Bu ikinci duvar, alışıl
mış arsa şemasına uygun biçimde, genellikle depo veya çalışma mekanları olarak kullanılan, avlunun güneyindeki rnekanlara ait olmalıdır.
Her ne kadar bu sonucun tekrar sınanması gerekiyorsa da, sonradan yapılan
bouleuterionun yerinde bir zamanlar konutların yer almış olduğuna neredeyse kesin
gözüyle bakılabilir.
Bu durumda, yerini bildiğimiz yapıdan önceki bouleuterionun lokalizasyonu ve
üstlendiği işleve dair sorular karşımıza çıkmaktadır. HemAntik Çağda hem de günümüzde kentin görünümünde belirleyici olan binalarm kesin tarihlendirilmesi genelde
belli olmasa da, -yeni- bouleuterionun inşası, M.O. 3. ve 2. yüzyıllarda Priene'de politik merkezin ve kamu binalarının (agora galerileri, tiyatro, aşağı gymnasion) anıtsallaş
tırılması sürecine uymaktadır. Bouleuterionun tarihlendirilmesi, son iki kampanyadaki
buluntuların değerlendirilmesindensonra, şimdiye kadar olduğundan daha dakik yapı
labilcektir.
Bouleuteriondaki sondaj U. Quatember tarafından yürütülmüştür.
Şehrin Kuzeybatı Semti (planda Resim: 1, No. 2. 3): D Tde (Resim: 5, 6) 'örnek
ev' 33 ve daha sonra bu eve ilave edilmiş doğudaki komşu arsada ("33 No.lu doğu ev"),
1999 yılı çalışmaları sırasında başlanan sondajlara devam edilmiştir. Bu çalışmalar sı
rasında iki arsayı birbirinden ayıran bir duvara ait güney duvar içine giren bir kesme taş
tespit edilmiş ve bu sayede, 33 No.lu doğu ev içın de insulanın genel şemaya uygun
biçimde ilk halindeki bölünmesinin geçerli olduğu kanıtlanabilmiştir (planda Resim: 5,
sondaj 11). Antik Çağ boyunca yapılan değişiklikler ve belki de eski kazılar sırasında
gerçekleşen kat azalmaları nedeniyle, bu alanda geriye kuruluş evresinden başka duvar kalıntıları, inşaat çukurları, v.s. kalmamıştır. Böylelikle 1999 yılı çalışmalarına dair
raporda belirtilmiş olan, muhtemelen bu tarafta insulanın genel uygulamanın aksine sekiz parsele ayrılmadığı görüşü geçerliliğini yitirmektedir.
insula D 4'te (planda Resim: 1, No. 2) eski kazılar sırasında araştırılmamış bir
konutu her yönüyle araştırmak üzere bir sondaj açılmıştır. Ancak burada tespit edilen
duvarların, geri kalan yapılaşmanın doğrultusuna ve ızgara planına çok kaba hatlarıy
la uyduğunu ve konut mimarisiyle bir alakası olamayacağını ortaya koymuştur. Muhtemelen bunlar ahır veya depo gibi kullanımlara yönelik yapılardı.
2

W. Hoepfner· E. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland2 (1994) 208 tt.
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Şehrin kuzeybatı bölgesinde F. Ve J. Rumscheid, E. Kiraz, i. ışıklıkaya (hepsi arkeolog) ve A. Hennemeyer ve C. Weinzierl (ikisi de mimar) çalışmışlardır.
Şehrin Güneydoğu Semti (planda Resim: 1, No. 6; Resim: 7, 8): insula F 15'te
arkeolojik açıdan henüz araştırılmamış bir alanda, birbiriyle komşu olmayan konut
alanlanndaki buluntuları karşılaştırabilmek için sondajlar açılmıştır. Ayrıca burada kentin Roma Imparatorluğu Dönemi ve Geç Antik Dönemdeki gelişimi hakkında, daha önceki çalışanların eski kazı sonuçlarında ortaya koyduğundan daha fazla bilgi edinilmesi beklenmekteydi. Ilk sondajların konumu, insula köşeleri ve arsaları birbirinden ayı
ran duvarlar gibi, insula şemasının belirlediği göze çarpan noktalara göre ayarlanmış
tır. Burada, sondajlarla kesilen insula F 15'in konumu ve dış ölçüleri bakımından, tıpkı
kuzey ve güneyarsa sırası arasındaki ayırma duvarının konumu gibi, tam olarak alışıl
mış şemaya uyduğu ortaya çıkmıştır. Parsellerin ve evlerin kendi içlerindeki bölünmeler ise, kuruluş evresindeki şemadan tamamen sapmaktadır. Buluntular, henüz değer
lendirildiği kadarıyla şimdiye kadar tespit edilen yapılaşmanın M.O. 1. yılın sonundan
öncesine ait olamayacağını, muhtemelen M.S. 1. yıla ait olduğunu göstermektedir. Yapılaşmayla ilgili buluntular, Geç Antik - Erken Bizans Dönemine kadar çok sayıda değişikliğe işaret etmektedir. Alanda eksik kalmış bağlantılara dair kesin yorumlarda bulunmak mümkün olamamıştır. Kabaca döşeli tabanlar. bir depolama kabı ve şimdilik
ancak kısmen kazılmış bir fırın bu konuda fikir veren ilk unsurlardır. .
Kazıda kısmen açığa çıkarılmış sokak ve caddeler (güneyde 'Batı Kapısı Caddesi', batıda insula F 14 ile F 15 arasında kuzey istikametinde giden sokak) içlerine pişmiş
toprak künkler yerleştirilmiş atık S!J kanallarına sahiptir. Kanal tabanı, şehrin diğer yerlerinde olduğu gibi, doğal zemindi. Iki sokağın kesiştigi yerde, yürünen kottan yaklaşık 30
cm. daha yüksek büyük kesme taşlardan oluşan bir taş dizisi, insulanın batı duvarının
uzantısında, güneye doğru devam eder. Muhtemelen bu taşlar trafiği ayarlamak için yerleştirilmiştir ve hatta bu, kamuya açık bir alanda, özel bir şahsın tasarrufunda olabilir. Ancak bu tip açıklamaların başka kazı buluntularıyla desteklenmesi gerekmektedir.
F 15/4 açmasında dıştan insula duvarına yaslanır vaziyette sokakta bulunmuş,
Hellenistik Döneme tarihlenen yarım sütun başlığı şeklindeki ahşılmışm dışında bir buluntudan da burada bahsedilmesi gerekmektedir. Parça muhtemelen devşirme olarak
yeniden kullanılacaktı. Başlığın Priene'nin şimdiye kadar bilinen yapılarından birine aidiyetini tespit etmek henüz mümkün olmamıştır.
insula F 15'deki yapılaşmanın Geç Antik Dönem - Erken Bizans Dönemine ait olduğu kesinlik kazanacak olursa, bunun Priene şehrinin milada kadar olan gelişimi hakkındaki görüşlerimiz üzerine büyük etkisi olacaktır. Bu durumda, surlarla çevrili şehir içerisinde, şimdiye kadar kabul edilenden çok daha küçük bir alanda yapılaşmanın gerçekleştiği hesaba katılmalı ve kentin nüfusuna dair tahmini sayıda azaltmaya gidilmelidir.
Şehrin güneydoğu bölgesinde, arkeolog olarak C. Schneider, M. Baumung ve B.
Eisentraut, mimar olarak ise A. Hennemeyer çahşrruştır,
Demeter Kutsal Alanı (planda Resim: 1, No. 1): 1999 yılı çalışmaları sırasında,
tapınak eel/ası altında, giriş cephesine paralel daha eski bir duvar hattı bulunmuştur.
Bu duvar, öncül bir yapının olup olmadığına dair soru sorulmasına neden olmuştur. Tapınak alanı içinde, 2000 yılı çalışmaları sırasında açılan sondajlarda gün ışığına yeni
mimarı buluntular çıkmamıştır. Buna rağmen, doğudaki temel ve duvarlarda, bir kısmı
sonuna kadar işlenmemiş yapı elemanlarından oluşan çok sayıda devşirme malzeme
gözlenmiştir (Resim: 9). Kısmen Wiegand ve Schrader tarafından da gözlenmiş olan
bu durum, şehrin kuruluş evresi sırasında tapınağın yapımı bitmeden evvel mimarı planında değişiklikler yapıldığı anlamına gelmektedir.
Kutsal alanın mimarı tarihinin detaylı bir incelemesine temeloluşturmak üzere,
tam bir taş planının çıkarılmasına başlanmıştır. Bununla ilgili temizleme çalışmaları sı
rasında, özellikle avlunun doğu tarafında, girişin güneyinde, şimdiye kadar bilinmeyen
veya çok az tarıman duvar kalıntıları tespit edilmiştir. Burada söz konusu olan muhtemelen, Geç Roma Imparatorluk Dönemine ait bir podium yapısıdır. Yapının araştırılma
sına 2001 yılı çalışmalarında devam edilecektir.
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Kutsal alanın dışındaki inceleme yürüyüşleri ve temizlik çalışmaları sırasında,
hemen doğusuyla birleşen duvarlar tespit edilmiştir. Bu duvarların yönü ve pozisyonu,
şehrin ızgara planına uymaktadır. Demeter Kutsal Alanı'nın kentin içindeki yapılaşma
dan uzakta ıssız sayılabilecek bir yerde yer aldığı şeklindeki görüşün düzeltilmesi gerekecektir. Burada tespit edilen yapılaşmanın tipi ve tarihi, ayrıca kentin sokak sistemine tam olarak nasıl bağlandığı şimdilik açıklığa kavuşmamıştır.'
Demeter Kutsal Alanı'ndaki çalışmalar, S. Holysz ile M. Seidl (her ikisi de mimar)
ve U. Ruppe (arkeolog) tarafından yürütülmüştür.
Mimarı Araştırmalar
Yukarıda bahsi geçen sondajlar dışında, Athena Kutsal Alanı ve Mısırlı Tanrılar
Kutsal Alanı'nda mimarlık tarihi çalışmaları yürütülmüştür. Tapınak hariç, Athena Kutsal
Alanı'nın mimarlık tarihi araştırmaları çerçevesinde, A. Hennemeyer ile U. Ruppe tarafından doğuda temenos duvarını tespit etmek amacıyla özellikle temizleme çalışmala
rı yapılmış ve küçük sondajlar açılmıştır. Çalışmalara devam edilecektir.
Wiegand-Schrader'ın kazı yayınından bu yana, Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı, merkezi bir sunak yapısına sahip avlulu bir kutsal alan sayılmaktaydı. Sunak olduğu düşü
nülen yapının bir tapınak olduğuna dair F. Rumscheid tarafından dile getirilmiş olan görüşün" doğruluğunu sınamak amacıyla, A. Hennemeyer, C. Weinzierl ve M. Seidl tarafından, alanda bulunan mimarı elemanların ölçülmesine ve dokümantasyonuna baş
lanmıştır. Buna göre, tapınak tezi ağırlık kazanmaktadır.

Koruma ve Onanm
Mimarı alandaki koruma ve onarım önlemleri, tıpkı daha önceki yıllarda olduğu
gibi, bouleuterion ve agorada 'Kutsal Galeri' önündeki 'gezi yeri'nin batı bitimindeki
eksedrada yürütülmüştür. Bouleuterion içinde doğudaki oturma basamakları ve orada
bulunan destek payeleri kısmen yerlerinden sökülmüş ve yeniden yerleştirilmiştir.
'Kutsal Galeri'nin batı kenarı önünde yer alan, eski kazılarda bağlantı elemanları olmadan tümlenmiş olan Athenopolis eksedrasr', yeniden biraraya getirilmiş ve bu
sefer kurşun dökme dübel ve kenetlerle tutturulmuştur. Bu bağlamda kenet delikleri ve
taşçı ustası işaretlerinin araştırılması, anıtın henüz antik çağda iki kez değişikliğe uğ
radığını ortaya koymuştur. Anıttaki son değişiklik, bir şeref yazıtının ve heykel dekorasyonunun ilavesi için genişletilmesi şeklinde olmuştur.
2001 yılı çalışmaları için, agoranın kuzey kenarını süsleyen ve Priene ören yerinin karakteristik özelliklerinden sayılan, genelde iyi korunmuş diğer şeref anıtlarının yeniden ayağa kaldırılması planlanmıştır.
Bahsi geçen onarım ve koruma çalışmaları i. Çelimli, Athenopolis eksedrasının
araştırılması, A. Hennemeyer ve C. Weinzierl tarafından yürütülmüştür.
Kazı sırasında sürekli gün ışığına çıkan küçük buluntuların restorasyonuna devam edilmiştir. Çalışmaların merkezinde, sikkeler ve keramiğin yanı sıra, 33 No.lu ev
ve Athena Kutsal Alanı'nın güney galerisinde çok sayıda ve kısmen çok kaliteli pişmiş
toprak heykelcikler yer almıştır (Resim: 10, 11). Buluntu değerlendirme çalışmaları sı
rasında, bir yandan kazı boyunca aralıksız yeni çıkan buluntular ele alınırken, diğer
yandan da özellikle agora ve 33 No.lu evde bulunmuş olan ve stratigrafik açıdan iyi tanımlanabilen, bu nedenle de çok bilgi kazandırıcı buluntular üzerine yoğunlaşılmıştır.
Restoratör olarak B. Hommel, S. Diedrich-Kuehn ve M. Piehl çalışmıştır. U. Mandel ve B. Gossel-Raeck yönetimi altındaki buluntu değerlendirme çalışmaları, L. Heinze, M. Korn, A. Reuss, J. Rumscheid ve X. Tselepi tarafından yürütülmüştür. Buluntuların fotoğrafları A. Ribbeck tarafından çekilmiştir.
3
4

F. Rumscheid, Priene. Führer durch das "Pompeji Kleinasiens" (1998) 192 ff.
Th. Wiegand -H. Schrader, Priene (1904) 210 f.; F. Hillervon Gaertringen, Inschriften von Priene (1906) 153 f. Nr. 268.
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Abb. 1: Priene, Stadtplan/Sehir planı: 1-Demeterheiligtum/Demeter Kutsal Alanı 2-Nordwestliches WohnviertelIKuzeybatı konut bölgesi 3-Haus 33/33 No.lu ev 4-Athenaheiligtum/Athena Kutsal Alanı 5-Agora/Agora 6-Südöstliches Wohnviertel/Güneydoğukonut bölgesi

Abb.2: Priene, Agora. Grabungsschnitte 1998-2000/1998-2000 açmaları
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Abb. 3: Pri.ene, Sondagen im Bouleuterion/Bouleuterionda yapılan sondaılar
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Abb. 4: Priene, Bouleuterion. Housmauern der Vorgangerbebauung/ Bouleuterionun
inşasından önce bulunan ev duvarı
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Abb. 5: Priene, Sondagen im Haus 33 (Insula 07)/33 No.lu evde yapılan sondajlar (Insula 07)
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Abb.7: Priene, Insula F 15, Südwesteeke mit StraBenkreuzung/lnsula F
15. Güneybatı köşesi

Abb.8: Priene, Insula F 15, jonisehes Halbsaulenkapltetl/lnsula F 15'te bulunan lonik
yarım sütun başlığı
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Abb. 9: Priene,
Demeterheiligtum.
Spolien in der Ostmauer/Demeter Tapınağı. Doğu duvarında bulunan devşırme malzeme

Abb. 10: Priene, TerrakottagrllJlpe aus
Insula F 15 (PR 00 TK 8). h:
14.7 cm. Milet, Museumllnsula
F 15'te bulunan pişmiş toprak
heykelcik grubu (PR QO TK 8).
yük: 14.7 cm. Milet Müzesi
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Abb. 11: Priene, Terrakottastatuette aus dem Athenaheiligtum (PR 00
TK 42). h: 11.2 cm. Milet MuseumlAthena Kutsal Alanı'nda
bulunan pişmiş toprak heykelcik (PR 00 TK 42). yük: 11.2 cm.
Milet Müzesi
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THE WORK OF THE ıTALIAN ARCHAEOlOGICAl
MISSION AT IASOS-2000

Fede BERT/*

The field work was carried out in August and September. This period was shorter than usual, due to the delay in permission being granted for excavation. Two consequences arose from this: the presence at lasos of a smailer number of colleagues
(those who should have been present in the month of July were in fact absent), and
the "reworking" of the outlined programme.
Taking part in the Mission this year were Dr. Daniela Baldoni and Dr. Paola Desantis (Soprintendenza Archeologica dell'Emi/a e Romagna, National Archaeologica/
Museum of Ferrara), Dr. Alberto Andreoli (Doctorate of Topography, University of Bologna), the architect Maurizia Manara, Teresa Stacca and Francesco Bertalino for restoration work (Institute for Art and Restoration, Palazzo Niccolini, Florence), Professor
Luigi Donati (Department of Archaeological Sciences, University of F/orence), Professor Gian Piero Ghini, Professor Simonetta Angialillo and Professor Luigi Leurini accompanied by Dr. M. Adele Ibba, Dr. Rita Esposito and Dr. Alfansa Stiglitz (University
of Cagliari, Department of Archaeological Sciences), the architect Paolo Belli (Institute
for Mycenaean and Aegeo-Anatolian Studies, C.N.R., Rame), Dr. Isabella Morabito
and Dr. Giampaolo Graziadio (University of Pisa, Department of Archaeolagical Sciences), Professor Nicoletta Momigliano (University of Bristol, England, Department of
Archeology) with Emma Louise Mutter, Irini Nikolakopou/ou and Stephanie Court. Alsa
present were Maurizio Barbiero, M. Teresa Bernabei, Roberto Boev, Filippo Nicoletti,
M. Cristina Forato and Wa/ter Signorelli from the Padua Underwater Surveying Society.
lt was thanks to all the above named colleagues that the work, despite the shorter period than foreseen, obtained such good results. Equally important, from a financial point of view, was the indispensable support provided by the ıtalian Ministry for Foreign Affairs, Fiat International, the Vehbi Koç Vakfı, the Universities of Cagliari and Florence, the Institute for Mycenaean and Aegeo-Anatolian Studies, the Institute for Aegean Prehistory of Philadelphia, the British Institute of Archeology of Ankara, the Institute for Art and Restoratian of Palazzo Niccolini, F/orence, the Padua Underwater Surveying Society, and the Cava San Nicolö, Ferrara.
Dur thanks of course are also due to the General Director Dr. Alpay Pasinli. To
be noted as usual for a true spirit of collaboration were our dealings with the Management of the Museum of Mi/as and with the Authorities of Milas and Muğla. i would like
to mention, on behalf of all the staff, Vali Lütfi Yiçenoğlu, the Kaymakam of Mi/as AyDr. Fede BERTI, Museo Archeologico Nazionale Via XX Settembre 12244100 Ferrara/iTAlYA.
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han Boyacı, the Director of t~.e Regional Office of Culture Ikmet Öz, and the Director
of the Museum of Milas Erol Ozen.
Our activity was concentrated on underwater surveying, in the roofing work of
the Mosaics House, and research.
i shall begin this report precisely from the last of the above mentioned points, as
it contains some important new points. i refer, in particular, to the work in progress on
the Bronze Age, which was begun some years ago by my colleagues of the Universities of Pisa and Bristol and the Institute for Mycenaean Studies of the CNR, Rome. As
is already known, a Bronze Age settlement at lasos has been attested mainly in three
areas, all situated at the foot of the high ground that dominated the ancient island. The
most important of these is the agora, as the excavations carried out in the 'lOs brought
to light the corner of an imposing building with a stretch of paved road, further walled
structures, then the geometric necropolis, with tombs at times dug very deep and one
above another, which had largely disturbed the layout of the land. There are some preliminary publications on the findings by Professors Levi and Laviosa; they maintained
that these were structures of the Middle and Late Bronze Age, the oldest - both from
an architectonic point of view and as regards the ceramic finds - in direct relation to
the Minoan culture.
Examination of the materials and the stratigraphic verification now under way indicate a probable new interpretation of the data and a different chronologica\ sequence, which no longer starts from the Middle Bronze Age but from the Late Bronze-Late
Minoan i B. Among the materials identified, there is a ceramic fragment with potter's
mark which - by comparison to Keos - can be attributed to the Linear A L81 character
(81 b). AIso identified in section is alayer about 20 cm. thick of tephra (Fig.1) which came from the explosion of the Santorino volcano: lasos is consequently to be classed
alongside Mileto, Rhodes, Kos and Gölcük. The chronological implications of this finding are obvious, both with regard to our problems of chronology and to the areal dispersion of ashes, not to mention the study of the effects this must have had on the 10cal population.
Work on the Mosaics House
The sponsorship of Fiat International and the Vehbi Koç Vafkı enabled us, in
2000, to complete the roofing of the Mosaics House.
Restoration work was concerned with the pastas and the western rooms of the
building, including the corresponding side of the peristyle; the first step was some preliminary consolidation of the walls, together with reconstruction of the eastern wall of
the pastas itself, from the foundations upward.
The roof now consists of four juxtaposed modular elements, varying slightly in
slope and height, and covering a surface of about 300 square metres (Fig. 2, 3, 4). It
is made of laminated wood, with polycarbonate skylights. The four elements are differentiated from one anather to suggest the original planimetric layout of the building, facilitating physical perception without delimiting the spaces. The inclinatian of the modular elements varies, adapting itself to the natural slope of the land; the upper part does not protrude beyond the outline of the hilL. The dark grey of the paintwork and the
reflection of the polycarbonate are in tone with the colour of the olive trees, one of the
dominant elements of the countryside hereabouts.
Hence, from various points of view, the roofing of the Mosaics House blends into its setting with ease, at the same time appearing to be a distinguishing feature of the
surrounding landscape.
The visitors' route extends along a wooden walkway which runs alongside the
entire length of the pastas. Access to the inner rooms is barred by law railings; gates
are situated at both the entrance and the exit to dissuade unauthorised access. The
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wooden fences erected along the two sides flanking the peristyle serve not only to evoke the original demarcation of spaces, but alsa to prevent access to animals left free
to graze, as normally occurs when the Mission is not present. The mosaies are covered by alayer of sand for the same reason.
Underwafer Surveying
This has taken place, thanks to the Padua Underwater Surveying Society, in the
area located in 1998. It is situated on the eastern side of the peninsula, 15 metres from
the coast, at a depth of about 2 metres, at the end of a sart of natural platform beyand
which the sea floor dips sharply.
During the previous survey, on the basis of a series of preliminary reconnaissances down the coast, the presence of same amphoras was detected. Their precise 10catian was noted topographically, and a sample was recuperated.
The lack of a second Ministry representative specialised in underwater surveying unfortunately meant it was impossible to make more detailed investigations alsa
during the previous expedition; consequently, all that could be done was to clear a
trench 10 m. long and 1 m. wide, accompanying these operations by a survey of the
altimetric profile of the ocean floor along three lines between the coast and the explored area.
Surveying of the material in situ was pertormed by hand underwater. Once this
step had been completed, the most exposed material was preventively removed and
the area was covered with sheets weighted down with ballast along the edges. The data, recorded by geodimeter (mod. Geotronics 408), were processed using Datling topographical software, then reconverted by CAD for graphical elaboration, with planimetric and altimetric mapping of the investigated area.
As regards the material, mostly consisting of containers for transport, the observations appear to confirm that these are in their original location; we are however faced with heterogeneous forms, alsa from a chronological point of view, a fact which, given the shallow altimetry and the short distance from the coast, adds to the uncertainty concerning the nature of the deposit.
In all the operations i have briefly described above, the contribution of Nilüfer
Göngördü, representative of the Ministry, has at all times been preciaus, kind, and
scrupulous. We thank her for two reasons in particular: she consented to take part in
the underwater operations with the divers, standing in for a colleague awaited in vain,
and consented to act as teacher. She in fact accornpanied the pupils from same classes of the local primary school on a guided tour of the agora, the Balık Pazarı and Mosaics House, explaining to them the archaeological and historic importance of lasos
(Fig. 5). This was our first contact with the school, which we hope will pave the way to
ever increasing collaboration.
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NYSA'DA 2000 YILI

KAZıLARı

Vedat

ioiL *

Aydın ili, Sultanhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Nysa antik kentinde 2000

yılı kazı
lışmalar

ve restorasyon çalışmalarına 20 Temmuz 2000 tarihinde başlanmış ve bu ça11 Eylül 2000 tarihinde sonuçlanmıştır. Nysa'da yapılan kazı çalışmaları bu yıl
da geçen 1999 yılında olduğu gibi, antik kentin stadyumunda, tiyatrosunda ve agorasında yapılmıştır.

T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi KlaslkArkeoloj Anabilim Dalı adına sürdürdüğümüz
2000 yılı kazılarına, ayrıca Aydın Valiliği ii Ozel Idaresi, ızmir'den Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı il~. Optronik A.Ş. ve özellikle Sultanhisar Belediyesi çeşitli katkılarda bulunmuşlardır. Oncelikle yukarıda değindiğim, gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşları
nın yetkililerine sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum.
Nysa'da 2000 yılında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 50 günlük bu kazı çalışmala
rında, kazı heyeti, başkanlığım altındaki Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencileri ile Ortadoğu Teknik Universitesi Mimarlık Fakültesi öğ
rencilerinden oluşmuş, ayrıca kazıya kısa süreli olarak gelen Prof. Dr. Wolfgang Blümel de yazıtiar üzerinde çaıışmıştır.
2000 y!)ında Nysa kazısına Bakanlık temsilcisi olarak Genel Müdürlükten Arkeolog Nurhan Ulgen ile Efes Müzesi'nden Dr. Arkeolog Gamze Günay Tuluk sıra ile katılmışlardır. Kazıya fotoğrafçı olarak ta Sayın Mehmet Ali Döğenci katkıda bulunmuş
lardır.

Nysa'da 2000 yılında çalışan tüm
olarak çok teşekkür ederim.

zı başkanı

kazı

heyeti üyelerine burada

şahsım adına

ka-

Stadyum Çalışmalan
Nysa'da 1994 yılından başlanarak devam edilen stadyum kazısı çalışmalarında
2000 yılında da stadyumun kuzeybatı kesimindeki çukururt genişletilmesi çalışmaları
sürdürülmüştür.

Stadyumun güneyine doğru olan kesimde bu yıl çalışması en zor yerde çalılar,
kökler, taşlar ve mimarı parçalar arasındaki yerde ilk olarak çevre temizliği ile başlan
mıştır. Daha sonra yüzeyde çalışma alanını tehlikeli hale sokarak açmanın ilerlemesini zorlaştıran yüzey taşları temizlenip tüm taşlar yukarıdaki teras duvarının önüne daha sonra restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere düzgün bir biçimde diziimiştir
(Resim: 1). Açmadan çıkarılarak çukur dışına alınan tüm bloklar numaralandırılmıştır.
Prof. Dr. Veda! iDil, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 06100 Sıhhiye,
AnkararrURKIYE.
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Bu açmadaki 20. basamak sırası üzerinde küçük bir erkek torsosu gün ışığına çıkarıl
33 cm. yüksekliğindeki eserin karından aşağı kısmı kırıktır.
Nysa stadyumunda bu yıl ikinci bir çalışma da kuzey sphendonenin kavsinin
döndüğü kesimde gerçekleştirilmiştir. Bu daha çok bir düzeltme çalışmasıdır ve 10.,11.
ve 12. oturma sıralarının olduğu kesimde yapılmıştır. Doğu kısımda 1.70 m. yüksekliğindeki bir toprak kısım açılarak alan düzeltilmiştir (Resim: 2). Burada yapılan çalışma
larda da mermerden yapılmış giyimli bir kadın heykelciğine ait (yük. 24 cm.) alt parça
ele geçirilmiştir. Ayrıca büyük bir heykele ait sol elin üç orta parmağının bulunduğu bir
parça ele geçirilmiştir (yük. 13 cm.).
Nysa stadyumunda güneyde kısa süreli sondaj çalışmaları da yapılmış, ancak bu
çalışmalar henüz beklenen sonuçları vermemiştir. Bir köprüden diğerine uzanan bu büyük yapının güney kısmının düz mü, yoksa şimdiye kadar düşünüldüğü gibi kavisli mi
olduğu ve köprülerle ilişkisi önümüzdeki yıllarda yapılacak olan kazılarla belli olacaktır.
mıştır.

Tiyatro Çalişma/an
Nysa'da 2000 yılında antik kentin tiyatrosunda yapılan kazı çalışmaları, yapının
proskenesinde gerçekleştirilmiştir. Kentin kuzeybatısında yer .alan ve doğal yamaca
yaslanan tiyatro, yarım daireyi yaklaşık 12° aşmaktadır. Roma Imparatorluk çağı içerisinde büyük ölçüde değişikliğe uğradığı anlaşılan bu büyük yapı Vitruvius'un tanımla
dığı Yunan ve Roma tiyatroları tiplerine tam olarak uymamakta ve bu nedenle de Anadolu'daki birçok tiyatroda olduğu gibi Küçük Asya tiyatroları grubu içerisinde ele alın
maktadır. Tiyatronun caveasının toplam yüksekliği 22 m.dir. Sahne binası 50 m. geniş
liğinde ve 10 m. derinliğindedir. Orkestra çapı 28 m.ye ulaşmaktadır.
Nysa tiyatrosu sahnesinin dokuz adet tonoz üzerine inşa edilmiş olan prosketıe
si 2.53 m. yüksekliğinde ve 7.35 m. derinliğindedir. Tonozların önü 50 cm. kalınlığında
harçlı bir taş duvarla kapatılmıştır. Bu duvar proskenenin cephesine eklenmiştir. Buradaki üç kapı alttaki hyposkeneye açılmaktadır ve bunlar orkestradan caddeye geçişi
sağlamaktadır.

Böylece tiyatro kazısında ilk olarak doğuda sahnenin birinci ve ikinci podyumlaönündeki kesimde 1999 yılı kazısının devamı olarak çalışılmaya başlanmış ve burada tonoz içerisine giden bir açma açılmaya başlanmıştır. Bu açmanın kazılmasının
nedenleri doğu ana/emma duvarının batıdaki ucunu saptamak ve dolayısıyla hyposkenenin açıklığını belirlemek, ayrıca orkestranın duvarı ile caveanın bağlantısını saptarının

maktı.

Tonoz önünde derinlemesine iniidi ve caveanın ilk basamağının önünde 63 cm.
genişliğinde bir mimari bloka rastlandı. Blokun çevresi açılınca her iki yandan da derinleştiği saptandı ve buradan da güneye tonozun bulunduğu yöne doğru ilerleyince 30
cm. derinlikte, 33 cm. genişliğinde bir blok daha bulundu. Her iki blokun birbiriyle ve caveanın yani oturma sıralarının altındaki temel duvarıyla bağlantılı olması bunun bir
merdiven olduğunu düşünmemize neden oldu. Bu kesimde açmaya devam edildiğinde
hyposkenenin doğu girişini oluşturan ve tonozun içine doğru giden beş basamaklı bir
merdiven ortaya çıktı. Ayrıca burada yaptığımız kazıda tonozun içerisinde tiyatronun
sahnesinin cephesinin (scaenae trons) ikinci katına ait olan bir Korinth başlığı ile sütun
tamburu parçaları da ele geçirilmiştir. Bu mimari parçalar buluntu yerleriyle belgelendikten sonra yerlerinden kaldırılarak tiyatronun karşısındaki toplama alanına nakledilmiştir. Daha sonra tonozun içerisindeki toprak boşaldıktan sonra hyposkenionun tabanı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, biraz ileride dört parça halinde ele geçirilen bir üst kapı
pervazının yanında da yüzüstü düşmüş şekilde bulunmuş bir tiyatro maskı bulunmuş
tur. Bunun benzerleri Antoninler Dönemi içerisinde Myra, Perge ve Side tiyatrolarında
görülmektedir.
Nysa tiyatrosunda 1999 yılındaki çalışmalar sırasında sahne üzerinde ortada alttaki tonozun üst kısmına saplanmış şekilde bulunan scaene fronsun ikinci katına ait iki
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yan arşitrav frizi blokuna rastlanmıştı. Bunların tamamen ortaya çıkarılıp parça envanterierinin yapılması gerekiyordu. Bu bloklar ayrıca, tiyatronun heykeıtraşlık frizlerini izlemek için gelen ziyaretçilere de yürüyüşlerinde engeloluyordu. Bu yıl bunlar da kaldı
rılıp restitüsyon çizimi için dokümantasyanları yapılmıştır. Bu kesimdeki öne düşmüş
olan diğer mimari parçalar da 1999 yılında kaldırılmıştı, böylece bu yıl da kazıya tam
sahnenin ortasında bulunan ve geç dönemde öndeki proskene duvarına bitişik olarak
yapılmış olan Bizans merdiveninin yapıyla bağlantısını anlamak için devam edilmiş ve
sonuçta hem Bizans merdiveni hem de proskene duvarı tam olarak ortaya çıkarılmıştır.
Sahneden orkestraya inişi sağlayan bu Bizans merdiveni, orta kısım boş bırakı
larak doğu ve batıda inşa edilmiş olmalıdır ve içinde şpolien malzeme olarak çeşitli
mimari elemanlar da kullanılmıştır. Aradaki boşluk bize merdiven inşa edildiğinde bunun 2. hyposkene kapısı olarak kullanıldığını göstermiştir. Buradan girilerek, porta regia önüne gelen ve sahnenin üzerinde oturduğu tonazlardan bir tanesinin içi tamamen
boşaltılmıştır. Buradaki dolgu toprağın içersinde yine sahne binasının cephesine ait
olan çeşitli mimari parçalar ile iki adet heykel başının yanı sıra Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 8 adet sikke bulunmuştur.
Heykel başlarından erkek olanı normal boydan büyük bir Dionysos heykelinin
başı olup beyaz mermerden yapılmıştır (Resim: 3, 4). 44 cm. yükseklik, 37 cm. geniş
lik ve 32 cm. derinlik ölçülerine sahip olan bu baş hafif sola eğilmiştir. Saçlar ortadan
ayrılarak kulakların büyük bölümünü örtüp ensede topuz yapılmış durumdadır. Derin
yivlerle detaylandırılan saçlarda çok derin ve belirgin matkap izleri görülmektedir. Bunun yarı kısımları, asma yaprağı ve üzüm salkımlarıyla süslüdür. Alında ince bir bant
vardır. Iri ve patlak gözler dikkati çekmektedir. Başın üstünde ve altında birer dübel deliği bulunmaktadır.

Nysa'da 2000 yılı tiyatro hyposkene kazısında bulunan ikinci baş ise bir kadın
başı olup büst şeklinde işlenmiştir (Resim: 5). Beyaz mermerden yapılmış olan 44 cm.
yüksekliğindeki bu heykel başının hafifçe sağa dönmüş olduğu görülür. Yüzü ovaldir,
alnı ise üçgen görünümdedir. Saçlar ortadan ikiye ayrılarak dalgalı şekilde işlenmiş ve
matkapla ince ve derin yivlerle detaylandırılmıştır. Başta kaşlar ince ve yay biçimindedir. Göz kapakları, ince plastik yay biçiminde gösterilmiştir. Çukurda kalan gözler badem şeklindedir. Göz bebekleri matkapla belirtilmiştir. Başta burnun alt kısmının hafif
tahrip görmüş olduğu izlenmektedir. Matkapla dikdörtgen şekilde oyularak açılan ağız
hafif açık ve küçüktür. Boyun uzundur ve omuz hizasında oval olarak sonlandırılan başın alt kısmında, ortada bir dübel deliği yer almaktadır.
2000 yılında bu kadın heykeli başının bulunması Nysa kazılarının gelişimi için
çok iyi adım olmuş ve bu baş bize 1982 yılında Aydın Müzesi Müdürlüğü'nün tiyatroda
bulduğu giyimli kadın heykelinin başı olması gerektiği izlenimin vermiştir. Böylece baş,
hemen Aydın Arkeoloji Müzesi'ne gidilerek halen rnüze bahçesinde korunmakta olan
giyimli kadın heykeline oturtuımuştur. Böylelikle tıpatıp uyan iki parça ile heykel tamamlanmıştır (Resim: 6, 7). Heykel, kalın kemerli giyimi vs. ile antik kütüphanelerde (örneğin Efes, Celsus Kütüphanesi) ve tiyatrolarda çoğunlukla tragedyanın temsilcisi olan ve
Hesiodos'un Theogonia'sının başındaki Musa'lara (Esin perileri) seslenişte adını dördüncü Musa olarak belirttiği Melpomene'yi tasvir etmektedir.
Nysa tiyatrosunda bulunan ve derin matkap işlemeli olan her iki heykel de stilieriyle Geç Antaninler Dönemine tarihlenmelidir. Bunu bu kadın başının M.S. 176 yılında
Anadolu'da öldüğü bilinen Imparatoriçe Faustina Minor'un portrelerine olan benzerliği
de teyit etmektedir.
Üstteki mimari blokların buradaki tonazun üzerine saplanmış bir şekilde, bir deprem nedeniyle düşmesi ve bunların kaldırılması sırasında tonoz kemerinin bu kesimde
hasar gördüğünün anlaşılması üzerine bu tonoz taşçı ustamız tarafından orijinaline uygun bir şekilde restore edilmiştir.
Nysa tiyatrosu cephesi çalışmaları halen, Kazı Başkan Yardımcısı Araştırma Görevlisi, Uzman Arkeolog Musa Kadıoğlu tarafından bir doktora tezi çerçevesinde AI-
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manya Freiburg Üniversitesi'nde yürütülmektedir. Sahne cephesinin kısmen erken dönem özellikleri ile birlikte, diğer Roma çağı tiyatrolarında olduğu gibi (Orneğin Bergama Asklepieionu ve Milet tiyatrosunun Roma Dönemi gibi) oldukça süslü bir cephe halinde ortaya çıkan Antoninler ve Erken Severuslar dönemlerine işaret etmektedir. Böylece özellikle yapının 1. katı, mimarı süslemeleriyle Orta ve Geç Antoninler Dönemine
işaret etmekte ve yapının M.S.178 yılındaki şiddetli depremle hasar gördüğünü bize
göstermektedir. Yapı olasılıkla M.S.178 yılından önce bitiriimiş olmalıdır. Depremden
sonra hasar gören bloklar tamir edilerek yeniden kullanılmıştır.
2. katta kullanılan mimarı blokların Hadrianus Dönemi (M.S.117-138) özelliği
göstermesi ve bunların yeniden kullanımı, erken dönem sahnesine ait malzemenin Antoninler Döneminde yeniden kullanıldığını göstermektedir. Böylece ilk iki kat birlikte
planlanmış ve sahne tamamlanmış olmalıdır. 3. kat ise 178 depreminden sonra yapıl
mış olmalıdır.
Kısaca

özetlemek gerekirse:
i. Scaenea trons
: Hadrianus Dönemi (M.S. 117-138'de),
ii. Scaenea trons
: Proskenion ve ilk iki kat.: Antoninler Dönemi (M.S.
138-178 depremi),
ii. Scaenea trans 3. kat: Geç Antoninler ve Erken Severus dönemlerine (M.S.
180-210 yıllarına) tarihlenmektedir. Bu dönemde proskene ve ilk iki kat tamir edilmiş ve daha sonra üzerlerine üçüncü kat eklenmiş olmalıdır (Musa Kadıoğ
lu'nun görüşlerine göre).
Agora Çalışmalan
Nysa agorasında yapılan kazılarda ise öncelik 1998 yılında kazılmaya başlanan
ve bir bölümünü açtığımız, yapının kuzeydoğu köşesindeki tabanı mozaikle kaplı alana verilmiştir (Resim: 8, 9). Çünkü tabanda yer yer tahrip görmüş olan bu alanın kazı
sının bir an önce tamamlanması ve mozaiğin restorasyon ve konservasyon çalışmala
rının başlaması gerekmektedir.
Ayrıca, agoranın bu kesimini doğudan sınırlayan ve alt kısmı düzgün kesilmiş
bloklardan, üst kısmı ise harçlı moloz taşlardan örülrnüş olan duvarın üst kısmındaki
taşların yağmurlarla kayarak mozaiği tahrip etme riskine karşı, duvarın üst kısmındaki
moloz taşlar temizlenmiş ve aradaki 1.50 m. yüksekliğindeki dolgu toprak da kaldırıla
rak kuzeyden güneye doğru 20.60 m. lik bir kısım düzeltilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, burada alanı sınırlayan doğudaki duvarla bitişik olarak yapılmış olan bir Bizans
Dönemi caddesinin varlığı saptanmıştır (Resim: 10). Bu cadde kuzeyden güneye doğ
ru eğimliolarak gitmekte ve mozaikli alanın güneyinde 1998 yılında gün ışığına çıkar
ılan merdiven ile birleşmektedir. Cadde, kuzeyde toprak seviyesinden 0.70 m. derinlikte başlayarak merdivenin ön kısmında yaklaşık 1 m. derinlikte yer almaktadır. Çeşitli ölçülerdeki büyükçe blok taşlardan yapılmış olan caddenin bazı taşlarının eksik olduğu
görülmüştür. Ayrıca bu caddenin genişliğini ölçmek için merdivenin 2.40 m. doğusunda
3x3 m. ölçüsünde bir sondaj çalışmasıyla yüzeyden 1.10 m. derinliğe iniimiş ve böylece caddenin genişliğinin yaklaşık 3 m. olduğu saptanmıştır (Resim: 11). Cadde güneydoğu yönünde gitmektedir ve caddenin doğusunda yaklaşık 1.75 m.lik bir boşluktan
sonra 0.85 m. kalınlığında harçlı moloz taşlardan örülmüş bir duvara rastlanmıştır. Duvarın doğusunda da paralelolarak takip eden pişmiş toprak su künklerinin güneye doğ
ru uzandığı görülmüştür. Gerek cadde kazısı, gerekse sondaj kazısı sırasında ele geçirilen geç dönem seramikleri (M.S. 11-12. yüzyıllar) caddenin Bizans Döneminde yapıldığını teyit etmektedir.
2000 yılında Nysa arkeoloji kazılarında, antik kentin agorasında yapılan çalış
malara agoranın kuzeydoğusundaki moloz taşlarla dolu olan köşe kısmında yapılan temizleme çalışmaları ile devam edilmiştir. Böylece agorada kuzeydoğuda, mozaikli ala-
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nın kuzeyinde bulunan üç adet mekanın dükkarı olmadığı anlaşılmıştır. Bunların birbirlerine tonozlu geçişlerle bağlanmış ayrı bağımsız bir yapı ya da yapı kısmı olduğu anlaşılmıştır. Ortadaki geniş mekanın kuzeyinde bir apsisin bulunması nedeniyle yapı
şimdilik tarafımızdan geçici olarak "apsisli yapı" olarak adlandırılmıştır. Bu kesimde ilk
olarak birinci mekanı dolduran moloz taş yığınları kaldırılmış ve bu arada köşede duvarın üzerinde bulunan çok tahrip görmüş bir Korinth başlığı da düşme tehlikesi nedeniyle yavaşça kaydırılarak mekan içerisine alınmıştır. Başlığın durduğu yerin hemen ön
kısmındaki kesimde de yalnız emzik bölümü ve dudakkenarı kırılmış olan bir testi gün
ışığına çıkarılmıştır. 1 No.lu mekanın güney duvarı yaklaşık 0.75 m. kalınlıkta olup
harçlı moloz taşlardan örülmüştür. Güneydeki bu duvarda bir pencere bulunmaktadır.
Bu mekan kuzeye doğru 1.70 m. açılmıştır. Ancak ne amaçla kullanıldığı henüz anlaşılamamıştır.

Apsisli mekan ise, temizlik çalışmaları başlamadan önce kuzeye doğru çıkıntı
yapan 8 m. genişliğindeki bir mekan olarak tespit edilmiştir. Çalışmalar sırasında buradaki moloz taşlar kaldırılmış ve ilerideki yıllarda yapılması düşünülen restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere yine agora içerisindeki bir yere düzgün bir şekilde sıra
lanmıştır. Buradaki taşların temizliği sırasında az sayıda mimarı profil veren bir parça
ile küçük bir heykelin sol ayağına ait bir parça bulunmuştur.
Bu yıl apsisli yapıda temizlik çalışmaları tam olarak bitirilememiştir. Ancak yapı
nın duvarları tamamen ortaya çıkarılabilmiştir. Bu duvarlar kuzeye doğru 5.88 m. olarak uzanmaktadır. Apsis derinliği de yaklaşık 2.20 m. dir. Doğu ve batıya açılan tonozlu geçişler yaklaşık 1.75 m. genişliktedir.
2 No.lu mekanda da temizlik çalışmaları yapılmış ve buranın yaklaşık 2.14 m.
genişlikte olduğu saptanmıştır.

Nysa agorasında yapılan diğer çalışmalara gelince bunlar doğu portikonun ön
sütun sırasında 13. ve 14. sütun kaidelerinin ön kısmında yürütülmüştür. Bu kesimde
daha önceki yıllarda kazısına başlanmış, ancak tamamlanmamış yaklaşık 3.80x3.S0
m. lik bir alan bulunmaktaydı. Burada ön sütun sırasına ait bir lon başlığı ile 6 adet sütun tamburu bulunuyordu. Tümü plana geçirilmiş olan bu sütun tamburları ve başlık,
envanter numaraları verilerek dikkatli bir şekilde önceden kazılan alana indirildi. lon
başlığı da geçici olarak 14. kaidenin üstüne kondu (Resim: 12). Bundan sonra bu alan
güneye doğru 9 m. kadar daha kazılarak genişletildi. Kazı sırasında doğu kolonad krepisinin 1. basamağına dayalı olarak inşa edilmiş yaklaşık 3.1Ox3.50 m. ölçüsündeki küçük bir yapıya ait temel bloklar gün ışığına çıkarıldı. Doğudan tam ortadan bir künkle
yapıya su akıtıldığı anlaşılmıştır. Yapı, M. S. 3. veya 4. yüzyılda buraya eklenmiş bir
çeşme ya da havuz yapısı olmalıdır.
2000 yılı Nysa arkeoloji kazısında yapılan başka bir işlem de günden güne artan
mimarı parçaların depolanması, tasnifi ve çizimlerinin rahatlıkla yapılması için zeytinIiklerle kaplı olan agorada uygun bir ortam yaratılabilmesi olmuştur.
Bu nedenlerle ve ayrıca kazıları ve restorasyonu yapılan yerlerin zeytinliklerin
yanmasıyla tahrip olması riskine karşı korunması amacıyla agoranın doğu portikosunun önündeki kesimde bulunan üç sıradaki beşer ağaç kesilmiş ve böylece büyük ve
ağır mimarı elemanlar için de bir depolama alanı oluşturulmuştur. Kesilen ağaçların yerine üç dört yıl içinde yeni tipte ağaçlar seçilerek düzenli bir şekilde dikilecektir.
Nysa'daki arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına içinde bulunduğumuz
2001 yılının Ağustos ayında yeniden başlanacaktır.
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Resim 1: Nysa, stadyum

kazısı

Resim 2: Nysa, stadyum

kazısı,

kuzey

dönüş
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Resim 3: Nysa, Dionysos başı profilden

Resim 4: Nysa, Dionysos

Resim 5: Nysa tiyatrosu, kadın heykeli başı (Melpomene)
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başı

önden

Resim 6:

Aydın Müzesi, Nysa tiyatrosundan kadın heykeli, Melpomene'nin gövdesi

Resim 7:

Aydın

Müzesi, Melpomene
heykelinin tamamlanmış

şekilde görünüşü

Resim 8: Nysa, agoradan mozaik
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Resim 9: Nysa, agoradaki mozaikli alan ve gerisindeki

Resim 10: Nysa, agora, Bizans Dönemi caddesi
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kuzeydoğu köşe

Resim 11: Nysa, Agora caddesi

Resim 12: Nysa,

agoranın

sondajı

2000 yılı

kazı çalışmalarındaki

86

durumu

METROPOLis 2000 YILI KAZı RAPORU

Recep MERiç*
Ali K. ÖZ
Aygün EKiN

Metropolis kazısı 2000 yılında, restorasyon ve kazı çalışmaları olmak üzere iki
farklı alanda qerçekleştirilmlştlrr. Kazı kısmında, akropol, stoanın güneyi, latrina ve
Araplıtepe Bizans Kilisesi'nde çalışmalar yapılmıştır (Çizim: 1). Restorasyon kısmında
ise, "Tiyatro Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme Projesi"nin ilk aşaması
tamamlanmıştır. Ayrıca Metropolis'in kuzeyinde yer alan II. binyıla ait Bademgediği Te-

pesi'nde de

kazılar sürdürülmüştür.

1. KAZ/LAR
1.1. AKROPOL
Akropolün doğusunda J5 ve J6 karelerinde iki sondaj halinde sürdürülen çalış
malarda, Sondaj-1 'de geç dönem duvarları tespit edilmiştir.
Sondaj-2'deki çalışmalarda (Çizim: 2) Helenistik Döneme ait bazı mimarı bloklar
ele geçirilmiş, ayrıca bir mekana işaret eden duvarlar ve taban saptanmıştır (kot: -3,33
m.). Mekan içinde -3,48 m. seviyesinde Ares Tapınağı'na ait olduğu anlaşılan yazıtiı
sütun tamburu (AKR 00-13) ele geçirilmiştir (Resim: 1). 85 cm. yüksekliğindeki tabula
ansata yazıtın tamamı korunmamış olduğundan tam yüksekliği bilinememektedir. Sondaj-2'nin kuzey bölümünde yapılan çalışmalarda, mimarı bloklar, şist plakalardan oluşan bir taban (-2,52 m.) ve künk sistemi (-2,56 m.) tespit edilmiştir. Yine bu alanda AKR
00-33 kasa numarası verilen -3,27 m. kotta 14 adet in situ mermer gülle saptanmıştır
(Resim: 2).
Ayrıca Sondaj-2'de Bizans aktiviteleri olarak değerlendirilebilecek alanda, 13
adet mezar saptanmıştır. -2,40 m. ve -2,60 m. seviyelerindeki mezarlar doğu-batı doğ
rultulu yassı şist plakaların dikey şekilde konmasıyla oluşturulmuştur. Mezarların çevresindeki geç dönem yapıları ve malzeme yoğunluğu dikkate alınarak büyük bir olası
lıkla geç dönem mezarları olması mümkündür. Mezar buluntuları arasında; Mezar-5'te
bir bronz obje (-2,45 m.), Mezar-6'da bronz boncuklar (-2,57 m.), Mezar-Tde bronz küProf. Dr. Recep MERiÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Buca- izmirfTÜRKiVE.
Araş.Gör, V. Mimar, Ali K. ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Buca- izmirfTÜRKiVE.
Araş. Gör. Aygün EKiN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Buca- izmirfTÜRKiVE.
Çalışmalar, Kültür Bakanlığı temsilcileri arkeolog Necati Kodatak ve Arkeolog Lütfi Kaya gözetiminde yürütülmüştür.
2000 ~ııı kazı ve restorasyon çalışmaları; Prof. Dr. Helmut Enqelmann, Prof. Of. Kenneth
Harl, Dr. Penelope A.
Mountjoy, Jacob A. Latham, Arkeologlar; Araş. Gör. Serdar Aybek (T.U.), Serap Ozdöl, Pınar Ozler, Onur Gülbay, Vaşar Yıldırım, Mimar Gözde Uluşans, mimarlık öğrencileri, Ulus Kotluca, Alper Temizbaş, Ramazan Sabancı ve restorasyon öğrencisi Yusuf Şen ile gerçekleştirilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz.
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pe (-2,47 m.) ele geçirilmiştir. Yine aynı alanda -2,34 m. kotta 2 cm. renksiz kübik taş
lardan yapılmış taban mozaiği çok küçük bir alanda saptanmıştır. En önemli buluntu
olarak ise mermer Herm-Aphrodite heykelciği (AKR 00-56) -2,98 m. seviyesinde bulunmuştur.

Akropolde bu yıl kazısı tamamlanan doğu bölüm sondajlarında, Ares Tapınağı'y
la ilgili ulaşılan tek veri, yazıtiı sütun tamburu olmuştur. Geç dönem rnekanları ve mezarları dışında saptanan çeşitli mimari yapı taşlarının tapınak ya da başka bir mimari
birime işaret ettiği kesinlik kazanmamıştır.

1.2. STOANıN GÜNEYiNDEKi AKROPOL YOLU
Stoanın güneyinde kalan alanda ve akropol yolunda batı uzantılı yapılan kazı ve
temizlik çalışmalarının ilk bölümünü geçen kazı sezonunda bouleuteriondan atılan toprağın temizlenmesi oluşturmuştur. Çalışmalar XLV, A3, A4, A5, A6, LL ve L plankarelerinde gerçekleştirilmiştir.

Akropol yolu doğrultusunda yapılan çalışmalarda, XLV ve A3 plankarelerinden
başlayarak devam eden kazılar sonucu, bouleuteriona kadar uzanan yarısı şist plakalardan oluşturulmuş, in situ durumda merdivenler saptanmıştır.
Akropol yolu altında kanalizasyon sisteminin üzerinde yer alan bu mekanda gezi güzergahını rahatlatmak için, tespit edilen özgün basamakların korunmamış bölümlerinin onarımı ve yeni basamak yapımı gerçekleştirilmiştir. Daha güneyde, olasılıkla
M.S. 3. ve 4. yüzyıllara ait 1,80 x 6,10 m. boyutlarında Roma Dönemi mekanları tespit
edilmiştir. Ayrıca doğu bölümde -8,51 m. seviyede şist plakalardan yapılmış kanal işle
vi yüklenmiş bir altyapı sistemi açığa çıkarılmıştır.

1.3. HAMAM-GYMNASIUM YAPI KOMPLEKSi AL T TERASı
Hamam-gymnasium yapı kompleksinde kazı çalışmaları; 38, 39, 40, 41 ve 42
plankarelerinde sürdürülmüştür. Çalışmalarda, yapının sınırlarının belirlenmesi ve
kompleks içinde yer alan diğer mekan birimlerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Yaklaşık 150 m2 lik bir alanda sürdürülen çalışmalarda, hamam-gymnasiuma ait olduğu düşünülen birçok mimari blok tespit edilmiş ve numaralandırılmıştır. Çoğunluğunu sitnegeison bloklarının oluşturduğu buluntular arasında, -15,57 m. seviyesinde Helenistik
Döneme ait yarısı korunmuş erkek başı (LT 00-35), -15,24 m. seviyesinde mermer ev
sunağı (LT 00-40) ve yine çok sayıda mermer plaster parçaları sayılabilir.
Çalışmaların başlangıcını, sarnıç yapısının dış duvarını oluşturan ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan ana duvarın izlenmesi oluşturmuştur. 41 ve 42 plankarelerde yapılan çalışmalar sırasında -16,51 m. seviyesinde bir kapı açıklığına ve hemen
batısında -16,74 m. in situ taban tuğlasına rastlanmıştır. 38, 39 ve 40 plankarelerinin
de kazılması sonucu 5,75 x 11,50 m. boyutlarında latrina (umumi tuvalet) yapısı saptanmıştır (Resim: 3). Oturma yerlerinin korunmamış olması ve çok sayıda çivi ele geçirilmesi mekanın bu kısmının ahşap sistemle yapıldığını göstermektedir. Mermerden
yapılmış temiz su kanalları iyi korunmuş durumdadır. Yapının yaklaşık 25 kullanıcıya
hizmet verdiği düşünülmektedir.
1.4. ARAPLITEPE BizANS ıauses!
Araplıtepe Bizans Kilisesi'ndeki kazılar, California Üniversitesi'nden Asst, Prof.
Dr. Christine M. Thomas tarafından yürütülmüştür. Çalışmalar sonucu, F4 plankaresinde yapılan kazıda kilisenin kuzey duvarı ortaya çıkarılmıştır. E4 plankaresinde daha
önce açılmamış olan bir çocuk mezarı bulunmuştur. Tuğla kullanılarak yapılmış olan bu
çocuk mezarı, daha öncesine ait bir erişkin mezarının üstüne yapılmıştır. Geçen yıl bulunmuş olan 13. yüzyıla ait döşemenin, ambon yapısından geç kuzey duvarına doğru
uzandığı belirlenmiştir. Bu geç duvar ile kilisenin kuzey duvarı arasında kalan alanın
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Geç Bizans Döneminde mezarlık olarak kullanılmış olması olasıdır. D6 plankaresindeki kilisenin güney duvarı köşeye kadar temizlenmiştir.
Böylece kilisenin sınırları, hem kuzeyde hem de güneyde belirlenmiştir. Güneydoğu köşesinde, kilisenin tabanından biraz daha düşük bir seviyede yoğun miktarda cam ve seramik parçaları ele geçirilmiştir. Genellikle liturjik vazoları ve aletleri ön köşelerde pastophorion denilen odalarda korunmuştur. Araplıtepe Bizans Kilisesi'nde bu
yıl yapılan kazılarda 7 sikke, 2 yüzük taşı, 2 gümüş alınlık parçası, 1 bronz haç parçası, 1 liturjik şarap tabağı, 1 bronz mum külah: parçası, 1 bronz mum damlalığı parçası,
1 pişmiş toprak Ariadne rölyefi, çeşitli mimarı ve seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır.

1.5. BADEMGEDiGi TEPESi (PURANDA) KAZıLARı
Hitit kaynaklarında adı geçen Arzawa kenti Puranda olarak önerdiğimiz Bademgediği Tepe ii. binyıl kalesinde 2000 yılında kazı çalışmaları 5x5 metrelik açmalar halinde, güneyde; -10AA, -11AA, -10Z, -11Z plankarelerinde, iç kalede; 7U, 7T plankarelerinde ve kuzeyde; 28R, 29R, 29S plankarelerinde sürdürülmüştür (Çizim: 3).
Sonuç olarak, bugüne kadar sur duvarları dışında, iyi korunmuş mimarı yapı üniteleri ortaya çıkarılamamıştır. Ayrıca açmalardaki taş kümelerini de kesin olarak açık
lamak mümkün olmamıştır. Bununla birlikte, güney açmalarındaki iki yangın tabakası,
Orta Tunç Çağı ve LH III C Erken evreleri arasında en az iki tahrip evresini göstermektedir.
Hemen hemen tüm açmalarda çok sayıda seramik ortaya çıkarılmıştır. LH III C
Erken Myken boyalı seramiği (Resim: 4) ve gold-wash malzeme Tabaka I'de (7,18/6,35
m.) bolca ele geçirilmiştir. Şimdiye kadar bu tabakanın altında Myken parçaları bulunamamıştır. Anadolu gri, turuncu-kahverengi ve devetüyü seramikleri de, Orta Tunç Çağı
tabakasının altındaki tabakalar hariç tüm tabakalarda oldukça çok ele geçirilmiştir.
Araştırmanın bu aşamasında, bu kap formlarının daha erken ya da daha geç başlan
gıçlarını tespit etmek kolayolmayacaktır. Bu durum, doğalolarak üst tabakaların tarihlenmesini de güçleştirmektedir.
Gri kasalerde (Resim: 5), Troia VI-Orta ile bazı bağlantılar vardır, fakat diğer
yandan Troadik gelenekle az bir benzerlik bulunmaktadır. Daha yakın paraleller Limantepe gibi komşu şehirlerde bulunabiimiştir. Fakat bu bölgedeki Geç Bronz Çağı tabakaları emniyetli bir şekilde tabakalaşmamıştır.
-11AA plankaresinde +6,07 m. ve +5,57 m. seviyeleri arasında, sur duvarların
dan daha önceki bir döneme ait olan (Orta Tunç Çağı!) ve bir kısmı surun altında kalan kerpiç bloklarla yapılmış 90 cm. yarıçaplı dairesel bir yapıya rastlanmıştır. Ancak
yedi tanesi görülebilen ve her biri 08 x 26,5 x 50 cm. boyutlarında olan kerpiç bloklar
kılıcına yerleştirilmiş ve kerpiç harcı ile derzleri doldurulmuştur.
Orta Tunç Çağı tabakasından sonra bir hiatus olduğu ifade edilebilir. LH III C Erken ile Orta Tunç Çağı arasında en az üç tabaka vardır. Bu tabakalardan biri gelecekteki kazıların da yardımıyla, Puranda'nın M.O. 1318'de Mursili ii tarafından zapt edilmiş tabaka olarak teşhis edilebilir.

2. RESTORASYON ÇALIŞMALARI
2.1. TiYA TRO 2000 RESTORASYON, KONSERVASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESI2
Projenin amacı; alt ve üst caveada, mevcut oturma sıralarında, konservasyon ve
eksik kısımlarda rekonstrüksiyon çalışmaları yapılması, iklimsel ve çevresel tahribatın
2

"Metropolis Tiyatrosu Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi", Philip Morris - Sabancı sponsorluğunda, Metropolis Sevenler Derneği'nin (Meseder) katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Şubat 1999'da başlanan mimari rölöve ve çizim çalışmaları, Y. Mımar Ali üz, Y. Mimar Serap Güler ve mimarlık öğrencisi Mehmet Gital tarafından yürütülmüştür. Proje,
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amacıyla gerekli çalışmaların (ana/emma ve istinat duvarları, drenaj kanalları) yapılması, ziyaretçiler tarafından tiyatro bütününün daha iyi algılanmasının sağ
lanması ve yeniden kullanım sırasında tiyatronun fiziksel açıdan zarar görmemesi için
gerekli önlemlerin alınması bağlamında gelişmiştir (Çizim: 4).

önlenmesi

Hazır/ık ve Temizlik
Metropolis tiyatrosunda 1997 yılında kazı çalışmaları tamamlandığından beri,
geçen süre içinde biriken dolgu toprağı ve bitkilenme sonucu, yapı fiziksel bozulmalara uğramıştır. Bu amaçla başlanan temizlik sırasında, özgün blokajları olduğu gibi kullanmanın statik açıdan mümkün olmayacağı anlaşıldı. Böylece, temizlik aşamasına,
biokajiarın tamamen kaldırılması ve altlarındaki ana kaya taş yataklarının ortaya çıka
rılması da eklendi.
Ana kaya üzerindeki dolgu toprağın tamamen temizlenmesinden sonra, batıdan
1. kerkis bölümünde tiyatro öncesi (yani tiyatro alanının mezarlık olarak kullanıldığı)
döneme ait ana kayaya oyulmuş, yedi adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan sadece güney kısmı yıkılmış olan 6. mezardan, baş ve gövdesinin sadece sağ kısmı korunmuş bir gömüt ele geçirilmiştir (TI.00-14). Bireyin elleri hizasında iki ayrı kaba ait olduğu düşünülen seramik parçaları (Tl 00-12) ve boyun hizasında da kolye parçası olabilecek taş, bronz boncuklar (Tl 00-13) ve iki farklı altın obje bulunmuştur (Ti 00-10)
(Resim:.. 6). Malzemelerin değerlendirilmeleri sonucu mezarın Erken Helenistik Döneme (M.O. 3. yüzyıl) ait olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç, tiyatronun ilk yapılma tarihinin 3.
yüzyıldan daha eskiye götürülemeyeceği hakkında önemli bir belgedir.
Diazomada yapılan temizlik sırasında, üst caveanın ilk sıraları altında küçük bir
su haznesi bulunmuştur. Bu haznenin, yapılar için son derece zararlı olan zemin suyunu çekmek için kullanıldığı düşünülmektedir. Depoda biriken ve arıtılan suyun, pişmiş
toprak borular yardımıyla, kentin diğer kısımlarına dağıtıldığı gözlenmektedir (Resim:
7). Ortaya çıkarılan malzemelerin envanteri ve belgelenmesi, çizim ve fotoğraflar yardımıyla yapılmıştır.

Tiyatro görünümünün bütünlüğünü sağlamak amacıyla sahne binası alanındaki
in situ mimarı blokların da düzenlenmesi gerekmekteydi. Onceki yıllarda kasa numaraları verilmiş, fotoğraflanmış ve çizimleri yapılmış olan bloklar, mobil vinç yardımıyla yerlerinden alınmış ve sahne binası gerisindeki boş alana düzen içinde yerleştirilmişlerdir
(Resim: 8). Bloklar kaldırıldıktan sonra altlarında kalan dolgu toprakları temizlenmiş,
ortaya çıkan yeni mimarı bloklar ve arkeolojik buluntular da değerlendirilmiş ve yerleş

tirilmişlerdir.

Uygu/ama
2000 yılı tiyatro restorasyon çalışmaları, üst cavea istinat duvarı, ana/emma duvarları ve alt cavea oturma sıraları olmak üzere üç ana bölümde ele alınmıştır. Tiyatronun geri kalan kısımları ise, önümüzdeki yıllarda tamamlanacaktır. Tiyatro yamacından
gelen erozyon ve yağmur suları, restorasyon çalışmalarını tehlikeye atmaktadır. Bu
tahribatı önlemek amacıyla, bütün tiyatro alanını çevreleyen bir koruma duvarına ihtiyaç duyulmuştur. Ust caveanın bittiği yerde bulunan özgün duvar kalıntıları korunarak
yükseltilmiş ve arkasına derin drenaj kanalı yapıımıştır.
Tiyatronun statik açıdan sağlamlık ve bütünlük göstermeyen altyapısı ile ana kaya, zamanla bozulmakta ve sınırlayıcı yan duvarların eksikliğinden dolayı devamlı yüksekliğini kaybetmektedir. Bu olumsuz durumu gidermek amacıyla, alt caveanın yan
Kültür Bakanlığı izmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 19 Ocak 2000 tarih ve 8278 sayrtı
kararı ile onaylanmıştır. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra 3 Nisan 2000 tarihinde, restorasyon ve kazı çalışma
larına Y. Mimar Ali Oz, Arkeolog Pınar Ozler ve 15 işçi tarafından başlanmış ve birinci kısmın restorasyonu 5 Aralık
2000 tarihinde bitirilmiştir.
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destek duvarlarını (analemma) yeniden kurma (rekonstrüksiyon) projesi Yapı Mühendislik A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
Bu projeye göre, modern yapı malzemeleri kullanılacak olan duvarların ana taşıyıcı elemanı betonarme perde duvarı olacaktır. Perdeyi taşıyacak olan radye temel
ise alt cavea kenarını kapsayan 11 m. boyunca 50-80 cm. yüksekliğinde ve 80-280 cm.
genişliğinde olması planlanmıştır. Bu kadar büyük bir temel için, özgün duvar yatağı
olarak zaten kazılmış olan ana kayayı belgeledikten sonra bazı yerlerde yeniden kazmak ve genişletmek gerekmiştir. 0,9 m.den 6,5 m. yüksekliğe ulaşan 25 cm. genişliğin
deki perde duvarların stabilitesini artırmak için içe doğru ikişer adet bağlantı kirişinin
yapılması planlanmıştır. Bu amaçla, kirişlerin geçtiği yerdeki ana kaya inşaat projesine
uygun olan gerekli seviyede yer yer tıraşlanmıştır. Ana kaya üstüne atılan kirişleri birleştirmek için dik yönlü bir bağ kirişi daha yapılmıştır.
istinat duvarı olarak oturma sıralarının stabilitesini artıran ve aynı zamanda tiyatro bütününün algılanmasını sağlayan analemma duvarlarının, betonarme yapısı tamamlandıktan sonra özgün duruma yakın olması düşünülmüştür. Bu amaçla, çeşitli
Batı Anadolu tiyatroları incelendikten sonra, Priene tiyatrosu analemma duvarları örnek
alınarak perde üzerine kaplama yoluyla düzenleme yapıımıştır.
Suni taş niteliğinde yapılan kaplama blokları, parodos'un daralması sebebiyle girişte kapıya kadar 4,5 m. boyunca düz şeritli olarak, kalan kısımlarda ise kalın bosajlı
olarak uygulanmıştır. Fakat duvarların sonlarına doğru uygulanan sistemi göstermek
amacıyla betonarme perde ile arkasındaki dolgu duvarları basamaklı şekilde olduğu gibi bırakılmıştır (Resim: 9). 5 cm. kalınlığındaki kaplama blokları, birbirinden farklı özgün bloklardan çıkarılan 8 polyester kalıp yardımıyla çoğaltılmıştır. Kaplamaların içinde kırılmalara karşı 6 çelik hasır kullanılmış ve taşın arkasına doğru 10 cm. kadar Çı
kacak ve perdeye sabitlemeyi sağlayacak L biçimli çelik donatılar eklenmiştir. Kaplamalar duvarların sahne binası tarafına 5 cm., cavea tarafına ise 20 cm. boşluk bıraka
rak, toplam 60 cm. kalınlıkta bir duvar oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Daha sonra
bu boşluklar çelik hasır ile sağlamlaştırılmış ve imitasyon taş için kullanılan özel harç
ile de doldurulmuştur. Böylece 40 ve 50 cm. yüksekliğinde iki farklı diziye sahip bosajIı isodomos duvar tekniği uygulanmıştır. Duvarın harpuştasını oluşturan bloklar ayrıca
dökülmüş ve bu blokların altında kalan ilk kaplama bloklarında sağlamlığı artırmak ve
kaymayı önlemek için değişik bir bindirme tekniği kullanılmıştır.
Betonarme perdeye sabitlenen çelik çubuklara düz bir lama kaynatılması ve çelik hasır iskelete sahip kaplama bloklarının bu lamaya sabitlenmesi ile kaplama sistemi oluşturulmuştur. Bu çalışmalarda analemma duvarlarına, hem üstten gelen dolgu
basıncını karşılayabilecek, hem tiyatro görünümünü tamamlayan hem de geri dönüşü
mü kolay bir yöntem uygulanmıştır.
Uygulama işlemlerinin en son ve yoğun aşaması, alt caveadaki oturma sıraları
nın oluşturulmasıydı. üzgün oturma sıraları, caveanın % 60'lık bir bölümünü kaplıyor
du. Projede geri kalan kısımların özgün mermer blokların görünümünde, fakat farklı bir
malzemeden ve geri dönüşümü kolay nitelikte yapılması planlanmıştır. Kazı çalışmala
rı ile ana kaya seviyesine kadar temizlenen cavea bölümlerinin yeniden kurulması (rekonstrüksiyon), özgün yapım sistemiyle aynı şekilde uyguıanmıştır.
Özgün yapım sisteminde; taş yatakları hazırlanan ana kayanın üzerine moloz
taşlardan oluşan blokaj temeller yapılmakta, bu temellerin üstüne ve önüne de mermer
bloklar yerleştirilmektedir. Uygulanan sistemde ise, aynı özellikler ve seviyeler kullanıl
maktadır, tek farklılık ise malzemenin mermer yerine suni taş olmasıdır. Blokaj temeller, özgün oturma sıralarının seviyesinden 16 cm. aşağıda ve 20 cm. gerisinde bitirilmiştir. Bu boşluklara öncelikle kazılarda ortaya çıkarılmış numaralı mimarı bloklar kullanılarak, 14 cm. yüksekliğinde oturma sırası bloku ve 18 cm. derinliğinde alın taşı bloku konmuştur. Eksik merdiven basamakları yerinde dökülmüş, yanlara gelen aslan
ayaklı bloklar ise özgün bloklardan alınan polyester kalıplar sayesinde, aslına uygun
biçimde fakat suni taş malzemeden üretilmiştir.
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Oturma sırası, alın taşı ve aslan ayaklı blokların blokaj temel üzerine yerleştiril
mesinde bağlayıcı olarak f/exmörfe/sıva harcı ile çimento harcı, derz aralarında ise sunı taş harcı kullanılmıştır. Alt cavea oturma sıraları, ilk ve son bölümlerde (1. ve 7. kerkis) 12 basamak olarak uygulanmış, diğer bölümlerde ise özgün su kanalını korumak
amacıyla 11 basamakta bırakılmıştır.
Düzen/erne
Tiyatro Restorasyon Projesi'nin 2000 yılı için düşünülen aşamaları genelolarak
bitirilmiştir. Düzenleme aşamasında ise, yapının korunması, çevre düzeninin yapılma
sı ve ince işçilik gerektiren kısımlar bağlamında çalışmalar yapılmıştır.
Tiyatronun tahribatına büyük ölçüde sebep olan yamaç erozyonu ve selin etkilerini azaltmak için üst caveaya istinat duvarı ve drenaj sistemi yapılmıştı. Bu sistem genişletildi ve yeni yapılan parke taş arazi yolunun su akıtma kanallarına bağlandı. Ayrı
ca üst caveanın toprak dolgusunda taş ve ot temizliği yapıldı. Tiyatroya yapılacak geziler sırasında ziyaretçileri yönlendirmesi ve sınırlaması amacıyla, oturma sıralarını
kapsayacak şekilde tel çit ile çevrildi.
Düzenleme çalışmalarının en yoğun kısmı ise, kalıptan çıktığı haliyle yerleştiri
len suni taş blokların üzerindeki kalıntıların temizlenmesi v(ÇJ profillerin diğer bloklara
uygunluğunu sağlamak amacıyla yapılan rötuş işlemleriydi. Ince işe eli yatkın ustalarla ve çekiç, murç, tarak gibi taş aletlerle gerçekleştirilen çalışmalar, öncelikle ana/emma duvarına ait bloklarda, daha sonra da oturma sıralarında sürdürüldü.
Sonuç olarak 1997 yılında kazısı tamamlanmış olan Metropolis tiyatrosu için hazırlanan restorasyon projesinin ilk aşaması, 8 aylık bir sürede 5 Aralık 2000 tarihinde
tamamlanmıştır (Resim: 10).
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HiERAPOLis ANTiK KENTi 2000 YILI KAZı VE ONARıM
ÇALIŞMALARI

Francesco D'ANDRIA *

Prof. Dr. Daria De Bernardi Ferrero'nun, italyan Arkeoloji Heyeti Başkanlığı;
sezonunda, yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla sona ermiştir.
Prof. Dr. Daria De Bernardi Ferrero'nun, Hierapolis çalışmaları sırasında gösterdiği sevgiyle yüklü yoğun çaba için; dJğer arkeolog arkadaşlarım adına da minettarlığı
mı ifade etmek isterim. 1957 yılında, ıtalyan Arkeoloji Heyeti'nin kuruluşundan itibaren;
Anadolu'nun bu antik kenti için adadığı çalışmalarını önceleri Prof. Dr. Paolo Verzone'nin yardımcısı, daha sonra ise kazı başkanı olarak sürdürmüştür.
Türk Kültür Bakanlığı ile italyan Dışişleri Bakanlığı, 2000 yılından itibaren, kazı
başkanlığını kimin devralacağı konusunda anlaşmaya varmışlardır.
Bana.duyulan güveni, en iyi şekilde yerine getirebilmek için büyük bir çaba sarf
edeceğim. ıtalya'nın çeşitli üniversitelerinden gelen (Torino, Lecce, Napoli, Cenova,
Venedik) meslektaşlarımın işbirliğine güvenim sonsuzdur. Torino'da, Politeknik bünyesinde; Arkeolojik Kazı ve Onarımlar Merkezi kurulmuştur. Hierapolis'teki mimari onarımlar; Cenova Universitesi'nden Prof. Dr. Gianluigi Ciotta tarafından idare edilecektir.
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Dr. Alpay Pasinli'ye; Denizli Arkeoloji
Müzesi Müdürü Sayın Hüseyin Baysal'a ve onun şahsında bütün Denizli Müzesi çalı
şanlarına çalışmalarımıza verdlkleri destekten dolayı; Çanakkale Müzesi'nden kazımı
za temsilci olarak katılan Sayın Omer Ozden'e de özverili çalışmaları ve yardımları için
teşekkür etmek isterim.
Çalışmalara: Heyet Başkanı olarak Lecce Üniversitesi'ndenOrd. Prof. Dr. Francesco D'andria (arkeolog); yirıe aynı üniversiteden Doç. Dr. Grazia Semeraro (arkeolog); arkeolog olarak Lecce Universitesi'nden; ry1aria Piera Caggia, Amilcare D'andria,
Corrado Notario, Rıza Haluk Soner, Messina Universitesi'nden Lorenzo Campagna;
Lecce Uniyersitesi Arkeolojide Uzmanlık Okulu öğrencileri Olga Frate, Giacomo D'elia
ve Lecce Universitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Elenia Spagna katılmışlardır.
Hierapolis 2000 yılı çalışmaları; yeni kazı başkanının belirlenmesi işlemleri nedeniyle gecikmeli olarak, 16-27 Ekim günlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları,
kentin kuzeyinde yer alan Tritonlu Nymphaeum alanında yoğunlaşmıştır.
Bu çalışma, italyan Arkeoloji Heyeti'nin esas hedefleri arasına yerleştirilmiştir:
Kenti gezme parkuru gerçekleştirmek üzere; Frontinus Kapısı'nı tiyatroya bağlayan bir
qüzerqah ile, tiyatroyu Güney Kapı'ya bağlayan antik yolun yeniden düzenlenmesi
(Resim: 1).
1999

yılı kazı

Prof. Dr. Francesco D'ANDRIA,Universit~ Degli Studi Seuola Di Specializzazione In Archeologia Classica e
Medioevale Via D. Birago 64 73100 Lecce, ıTALYA.
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Daha önceki yıllarda, Frontinus Caddesi'nin 300 m. uzunluğundaki bölümü açı
larak turistlerin çok beğenisini toplayan bir gezi yolu yaratılmıştı. Bu sene, bu anıtsal
yapının önünde yer alan 30 m.lik bölümü açmaya başladık. Söz konusu yapı, traverten
bir podyum üzerine inşa edilmiştir. Ust tabakanın temizliği sırasında, Geç Antik ve Ortaçağ'a ait kalıntılara rastlanmıştır.
Tritonlu Nymphaeum çalışmaları (Resim: 2) ile aşağıdaki amaçlara varmayı hedeflemekteyiz:
1. Hierapolis kent planı ve haritasının bilqisayar ortamında tamamlanması. Ulusal Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla kurulan Lecce Universitesi Arkeoloji Araştırmala
rı Bilgisayar Laboratuvarı tarafından, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hierapolis kenti arkeolojik verilerinin sayısallaştırılması çalışmaları yürütülmektedir. Bu program, Nymphaeum binasının havuz ve Frontinus Caddesi üzerine yayılan yıkıntısının incelenmesi
için de kullanılmaktadır. Kazı çalışmaları sırasında 1300 blok ve parça ele geçirilmiştir.
Blokların, kazı sırasında saptanan düşme durumları; 1:50 ve 1:20 ölçekli plan üzerinde detaylı bir şekilde kaydedilmiştir. Mermerden inşa edilmiş olan bu yapının rekorıst
rüksiyon olasılıkları için bu blokların buluntu durumları büyük önem taşımaktadır
(Resim: 3). Bu çalışma ile; Anadolu'nun Antik Dönemdeki en önemli yapılanndan birinin onarım projesini yapmak mümkün olacaktır. ODOS sistemi, Lecce Universitesi laboratuvarlarında grafik ve alfanumerik verilerin özenli bir şekilde birleştirilmesi ile hazırlanmıştır (Resim: 4). Nymphaeumun planı raster ile elde edildi, tek bloklar ise çizgiselleştirildi (Resim: 5). Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntemi, mikro ölçekte sanalolarak yı
kıntının çeşitli katmanlarını izlememizi sağlamaktadır. Veri Tabanı Programı (File Maker Pro) mimarı elemanların arşivlenmesinde kullanılmaktadır: Mimarı parçaların, analitik tanımlarını ve tanımlama önerilerini içermektedir. Konulara göre planlar hazırlan
mıştır: Merkezi Bölüm planı, tek blokların fişlerine bakılarak ikinci katın düzenine göre
dağılım planı, örneğin NT 357 (Resim: 6), iki yan havuzda yoğunlaşan bezemeli blokların dağılımı.

2. ikinci hedefimiz; havuz içinde yer alan yıkıntının kazılması ve blokların düzenlenmesi. Yıkıntı içindeki blokları örten toprakta, i. S. Vi. yüzyıla tarihlenen keramik parçalarının bulunması, yapının; Hierapolis'i yerle bir eden i. S. Vii. yüzyıldaki depremle
yıkıldığı ihtimalini güçlendirmektedir. Blok yıkıntıları arasında sıkışmış seramik parçaları görülmektedir.
Nymphaeum önünde mimarı bloklar için, 50x50 m. ölçülerinde bir alan oluşturul
muştur.

Alan temizlendikten sonra, mimarı bloklar için tehlike olan, yangın sonrası
yetişmesini engelleyebilmek amacıyla, çakıllı kum tabakasıyla örtülmüştür.
ların etrafı telle çevrilmiştir (Resim: 7).

lerin

bitkiBlok-

Mimarı bloklar, tiplerine göre kataloglandı ve düzenlendi. Yapılan ilk temizlik çalışması sırasında kalker tabakaların kaldırılması ile yapıya ait ithaf yazıtını taşıyan
mimarı blok ortaya çıkarıldı.
Yapı, Apollan Arkhegetes, Agata Tykhe ve Hierapolis'e adanmıştır. Kentteki bazı magistratların da ismi anılmıştır: Antistrategos ve Asia prokonsulü Gaius Alfidlus
Marcellus. Bu veri ile yapının kronolojisini oluşturmak mümkün olmaktadır: Yapı, i. S.
220 yılında Imparator Elagabolos zamanında inşa edilmiştir ve yazıtta Marcus Aurelios Severos olarak kaydedilmiştir. Mimarı blokların incelenmesi ile 1. ve 2. katların düzenleri saptanmıştır. Bezemeli taşlar; ikinci katın sütunlarının oturduğu podyumu süslemektedir (Resim: 8). Kabartmalar üslup açısından tiyatrodaki Apoılan ve Artemis siklusları ile benzerlik göstermektedir. 70 m. uzunluğundaki bu kabartmalarda, nehir ve
kaynak personifikasyonları ile Yunanlılar ve Amazonlar arasındaki mücadeleden (Amazonamakhia) sahneler betimlenmiştir. Nymphaeum'un cephesinin iç yüzündeki nişler,
mermer heykellerle süslenmiştir (Resim: 9).

2000 yılı çalışmalarının en önemli sonuçlarından birisi de ikinci kata ait alınlık
bezemesidir. Birçok bloktan oluşan alınlık çerçevesinde, sarmal dallar üzerinde vahşi
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hayvanlarla mücadele eden Eroslar yer almaktadır. Alınlık yüzeyinde Apoıion ve diğer
büstleri bulunmaktadır. Sarmal dallar ve Eros bezemesi, nymphaeumun cephesinin en üst kısmını oluşturmaktadır.
Depoda korunan arkeolojik buluntuların sistemli bir şekilde düzenlenmesi çalış
malarına da başlanmıştır. Pamukkale Kasabası'nda yer alan Heyete ait kazı evinde de
bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Bu aylarda, Türk Kültür Bakanlığı tarafından, dünya ölçeğinde çevre onarım çalışmaları projesi gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Arkeolojik alan üzerinde yer alan otellerin istimlak edilmesi; Türk kültür mirasına
sahip çıkan herkesi çok mutlu etmiştir.
Şimdi Hierapolis; Akdeniz dünyasında en iyi korunageimiş olan alanlardan birini
oluşturmaktadır. Arkeolojik Park'ın hemen yanında su kaynaklarını ve traverten oluşumları korumak amacıyla olağanüstü bir doğal park oluşturulmaktadır.
italyan Arkeoloji Heyeti ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Prof. Dr. Erhan
Altunel'in ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma ile Akdeniz'deki depremler açısından Hierapolis'in önemi ortaya konmuştur.
Denizli havzası, Gediz ile Menderes grabeninin kesiştiği noktada bulunmaktadır
(Resim: 10).
Hierapolis antik kenti, Pamukkale aktif fay hattı üzerinde yer almaktadır (Resim:
11). Arkeolojik çalışmalar i/e antik kentte önemli izler bırakan depremler tarihIenebilmektedir (Resim: 12). Bu belgelerin, hem arkeoloji hem de doğabilimi açısından korunması son derece önemlidir. Bu nedenle, Hierapolis'te bir arkeosismolojik park yaratıl
masını teklif ediyorum. Ziyaretçi/er tarafından tarihi depremlerin izlerinin görülebileceği bir gezi parkuru oluşturulabilir.
italyan Arkeoloji Heyeti, her geçen gün, Türk meslektaşlarıyla kurduğu yoğun iş
birliğini geliştirmektedir. Işte bu işbirliğinin ürünü olan bir kitabı tanıtmaktan mutluluk
duyuyorum: F. D'andria, F. Silvestrelli, Ricerche Archeologiche Turche nella Valle del
Lykos-Lykos Vadisi Türk Arkeoloji Araştırmalan, Galatina 2000. ıtalyanca ve Türkçe
olarak aynı ciltte yayınlanmıştır.
Ek olarak gelecek araçtırmacılara yardımcı olması amacıyla Hierapolis ile ilgili
tam bir kaynakça yer almaktadır.
tanrıların

101

Resim 2: Tritonlu Nymp haeum, genel görünüm
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Resim 3: Tritonlu Nymphaeum'un rekonstrüksiyon denemesi
(Çizim: f. Ghio)

Resim 4: Tritonlu Nymphaeum. Haritasal taban üzerinde alfanumerik verilerin sunuluşu (Lecce Universitesi Arkeoloji Araştırmaları Bilgisayar Laboratuvarı, Ulusal
Araştırma Merkezi (CNR)
arşivi)

Resim 5: Tritonlu
Nymphaeum.
Raster verilenn çizgiselleştiriimiş hali (Lecce Universitesi Arkeoloji Araştır
maları Bilgisayar Laboratuvarı, Ulusar Araştırma
Merkezi (CNR) arşlvl)
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Resim 6: Tritonlu
Ny'mphaeum.
Ikinci kata aıt blokların;
Blok NT 357'nin detay
veri tabanıyla beraber
dağılım planı (Lecce Universitesı Arkeoloji Araş
tırmaları Bilgisayar Laboratuvarı, Ulusal Araş
tırma Merkezis (CNR) ar-

Resim 7:

Blokların Tritonlu Nymphaeum'un önünde düzenlenmesi

Resim 8: Trltonlu
Nymphaeum.
Ikinci katın rekonstrüksiyon denemesi (detay) (Çizim: F. Ghio)
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Resim 9: Tritonlu Nymehaeum.
Sol cephe, iç yLiz1 birinci kat rekonstrüKsiyon
denemesi (Çizim: L.
Campagna)

Resim 10: Cürüksu Vadisi'nin jeolojik haritası (M. Özkul, H. Kumsar,
A. Gökgöz, Çürüksu Havzası'nın Jeolojisi)
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Resim 11: Hierapolis fay zonunun detaylı haritası. Binalar ~ema
tik olarak verılmiş
tir. (Po L. Haneoek
E. Altunel, Faulted
Arehaeologieal relies at Hlerapolls
(Pamukkale) Turkey, Journal of
Geodynamies
XXiV, 1997)

Resim 12: Hierapolis. Kanal travertenleri kesen oblik fay. Hierapolis fay
zonunun güneydoğu ueuna yakın yerde {E. Altunel, Hierapolis ve Yakın Çevresinde Tarihsel Deprem Aktivitesi
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ŞARAGA HÖVÜK 1999-2000 KAZıLARı SONUÇLARI

Kemal SERTOK*
Fikri KULAKOGLU

OOTÜ-TAÇOAM tarafından yürütülmekte olan, llısu ve Kargamış barajlarının su
toplama alanlarındaki kültür varlıklarını belgeleme ve kurtarma amaçlı projesine bağlı
olarak, Gaziantep Müzesi'nin Şaraga Höyük'te arkeolojik kazıları, 1999 yılının 19 Haziran-24 Ağustos ve 1 Kasım-2 Aralık günlerinde; 2000 yılının ise 8 Ekim-1? Kasım
günlerinde gerçekleştirildi1.
Şaraga Höyük, Gaziantep ili, Karkamış ilçesi'ne bağlı Keleklioğlu Köyü sınırları
içerisinde, köyün 800 m. kadar kuzeydoğusunda, Fırat Nehri'nin tam kenarında yer almaktadır. Keleklioğlu Köyü'ne, Gaziantep-Urfa karayolundan Birecik'te ayrılan ve Fı
rat'a paralelolarak güneye inen asfalt bir köy yoluyla ulaşılır. Köyden Şaraga Höyük'e
ulaşmak için, tarlalar arasından yürümek gerekmektedir. Höyük, önemli merkez Kargamış'ın 10 km. kadar kuzeyindedir. Aynı proje içerisinde kazılar yapılan Gre Vrike, Akarçaytepe, Akarçay Höyükleri, Şaraga Höyük'ün karşısında, nehri n doğu kıyısında yer almaktadır. Şaraga Höyük, Kargamış Barajı göl havzasında kurtarma kazısı yapılan höyükler içerisinde, Fırat'ın batısında kalan tek höyüktür.
Höyük, kuzeyden güneye 200 m., doğudan batıya 150 m. uzunluğunda ve 25 m.
yüksekliğindedir. Kuzeydoğuda Fırat'ın yaptığı doğal aşındırma dışında, höyüğün tüm
çevresi tarım alanı elde etmek ve yol yapımı için iki metreyi aşan yüksekliklerde, kesitler oluşacak biçimde kesilmiştir. Bu tahriplerden en büyüğü, höyüğün güneydoğu köşe
sinde yapılmış ve bunun sonucunda 5-6 m. yüksekliğinde ve 20 m.yi aşan uzunlukta,
oldukça düzgün bir kesit meydana gelmiştir. 1998 yılında yapılan yüzeyaraştırması sı
rasında, bu kesit boyunca uzanan taş temel üzerinde yükselen kerpiç duvarlardan oluşan, büyük bir yapıya ait izler qözlenrnlştirz. Aynı kesitte, bu yapının bir bölümünün,
doğrudan doğal bir kil taban üzerine oturduğu gözlenmiştir.
Şaraga Höyük'ün yer aldığı bu bölgede, Fırat'ın Eosen-Miosen yaşlı kireç taşla
rını keserek oluşturduğu vadi tabanının genişliği 2 km.yi bulmaktadıre. Geç Pleistosen
ve Holosen'de vadi tabanının dolması ile günümüzde görülen geniş ve bereketli aluvyonal düzlükler oluşmuştur. Şaraga Höyük'ün bulunduğu kesimde, bu düzlüğün büyük

2
3

Kemal SERTOK, Gaziantep Müzesi Md.V., GaziantepITÜRKiYE.
Doç.Dr, fikri KULAKOGLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Sıhhıye-AnkaraITURKIYE.
kulakoglu@yahoo.com
Kazı heyeti; Kemal Sertok (arkeolog, Gaziantep Müzesi) ve Doç.Dr... Fikri Kulakoğlu'nun (A.Ü. DTCF) ortak y"önetiminde; Filomena Squadrone (doktora öğrencisi, (La Sapienza, Roma Un.), And Atasoy (araştırma görevlisi, A.U. DTCF),
arkeologlar Filiz Karabacak, Sabahattin Ezer, Murat Süslü, Deniz Yaşin, Hakan Kale, Tahsin Koç, Emsal Koçerdin,
MahmutAydın, Zelal Çellklşr, Banadır Duman, Ali Korkmaz, arkeoloji öğrenCileri Emrah Çankaya, Burcu Burhan, Gülgün Derviş, UrnutAlaqöz, Özgür Bostancı ve Jeomorfolog Dr. Catherine Kuzucuoğlu'ndan (Fransız Anadolu Araştır
maları Enstitüsü, Istanbul) oluşmuştur,
Sertok, K. Ergeç, R., 1999b, s. 160.
Algaze G., v.d., 1994, s. 6-7.
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bölümü Fırat'ın batısında kalmaktadır. Nizip Platosu'nun eteklerinden doğan küçük bir
dere, höyüğün hemen güneyinden Fırat'a kavuşmaktadır. Yeraltı kaynaklarından beslenen ve yaz mevsiminde de suyu eksilmeyen bu dere, höyüğü çevreleyen geniş alanda sulu tarım yapılmasına olanak sağlamaktadır. Benzer biçimde, batıdaki Nizip platosundan doğup, Fırat'a kavuşan diğer küçük dereler de, günümüzde olduğu gibi geçmişte de, bu bölgede demografik yoğunluğun oluşmasına etken olmuştur. Bu derelerin
suladığı bereketli alanlar içerisinde gelişen Şaraga, Elifoğlu, Kırbız, vb. höyüklerinin yakın çevresinde bugün de, Keleklioğlu, Elifoğlu, Kırbız vb. köyler bulunmaktadır.
Kazıya başlarken baraj inşaatının nerede ise sona eriyor olması, belirli alanlarda ancak bir mevsim çalışılmasına izin vermiştir 1999 yılı kazı sezonu sonunda beş
metre kadar yükseltilen baraj gölü, höyükte, Orta Tunç çağı katmanlarını içeren seviyelere ulaşmıştır. Bu yüzden 1999 yılı kazıları için, höyüğün güneydoğusundaki bu büyük kesitte izlenen yapının bulunduğu alan ve kuzeybatısı seçildi (Çizim: 1)4.
2000 yılı kazılarında ise; birincisi kuzeydoğu yamaç boyunca uzanan açmalar dizisi, ikincisi batı yamaçta beş metre genişliğinde bir step trench, üçüncüsü ise höyüğün
güneybatısında yer alan ITÇ mezarlığı olmak üzere üç ayrı bölgede çauştldr''.
1999-2000 yılı kazıları sonucunda höyükte, Geç Uruk Döneminden Ortaçağ'a
kadar süren bir kültürel dizilim ortaya çıkarıldı.
Geç Uruk Dönemi: G. Algaze ve ekibi tarafından, bölgede yapılan yüzey araştır
masında, Şaraga Höyük'te, bu döneme ait çok sınırlı sayıda örnek bulunrnuştu''. 1998
yılında, burada yaptığımız araştırmada ise, höyüğün doğu eteklerinde, çok sayıda saman katkılı hamurlu, düz ağız kenarlı konik çanaklara (bevelled tim bowi; ait parçalara rastlarruştık". Fakat eteklerde, taşınmış toprak içinde bulunan bu parçalar, höyükteki Geç Uruk Dönemi yerleşiminin yerini ve stratigrafik konumunu belirleyecek durumda
değildi. Ancak, 1999 yılı kazı sezonunun sonlarına yaklaştığımız günlerde, "K" açmasında, ITÇ seramiğinin, yerini "bevelled tim bowf' ve dar uçları aşağı dönük emzikler
gibi "Geç Uruk" Döneminin tipik örneklerine bırakması, bize höyükte Geç Uruk yerleşi
minin seviyesini qösterrfi. Bu yerleşim seviyesi, yaklaşık 50 cm. kalınlığında bir taş ve
çakıl dolqudan oluşan ITÇ'nin en erken katından, belirgin olarak ayrılmaktadır. Bu açmada, ITÇ'nin erken evrelerinin bulunmayışı, Geç Uruk Dönemine geçişi daha belirgin
kılmaktadır. Çok sınırlı bir alanda yapılan çalışmalarda, içi sıvalı konik bir oyuk ile aşı
rı yangın görmüş sıva parçalarından başka mimarı bir öğeye rastlanmadı. Höyükte, bu
kültür evresine ulaşılan derinlik, yaklaşık olarak günümüzdeki Fırat seviyesindedir. Bu
yüzden taban suyu, burada çalışmayı zorlaştırdı. Çalışmaların sürdüğü günlerde yükselmeye başlayan baraj gölü suları, bu açmayı tümüyle sular altında bırakarak, höyüğün ilk yerleşim tabakalarına ulaşamadan, çalışmalara son vermemize neden oldu.
G. Algaze; Şaraga Höyük'ün çok yakın çevresindeki Tiladir, Şadi Tepe, Kumtepe, Komeçli'deki Geç Uruk yerleşimlerini, Tabka Barajı havzasındaki Habuba Kabira,
4
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Çalışmalarda

büyük harflerle

tanımlanan

5x5 m.

boyutlarındaki

açmalar esas

alındı. Kazı alanı,

A-F

açmalarının

bu-

lunduğu güney ve G-O açmalarının bulunduğu kuzey bölgelerinden oluşmaktadır. Toplam 350 m2'yi bulan bu alan,

höyük yüzeyinin yaklaşık 1/50'sini oluşturur. Güneydoğu kesitini batı ve kuzeyden çeviren "L" biçiminde düzenlenmiş
6 açmadan oluşan güney bölgesinde yapılan çalışmaların amacı, üstteki tabakaların düzenli bir şekilde kaldırılarak,
kesitte izlenen anıtsal yapıya ulaşmak ve yapının işlevini anlamak olmuştur. Buradan on metre kuzeyde, yine "L" biçiminde düzenlenmiş diğer 10 açmada ise "step trench" yöntemi uygulanmış ve söz konuşu yapının kuzey uzantısı
nın izlenmesi yanında, daha erken çağlara ait seviyeleri ortaya çıkarmak amaçlanrmştır. Ozellikle en kuzeyde bulunan K açması nda. höyüğün en erken yerleşim evresine kadar inilmeye çalışılmıştır. Kazı ekibi, öncelikle öntarih çağla
rının açığa çıkarılmasını amaçladığı için, höyüğün üst kesimlerinde çalışılmaktan kaçınıimıştır. Bu yüzden en üst noktası deniz seviyesinden 356 m. yükseklikte bulunan höyükte, kazılara höyük yükseltisinin ortalarına rastlayan 343 m.
ve daha alt seviyelerden başlandı.
1999 yılı kazıları, höyüğün doğu ve kuzeydoğu yamaçlarında, düzgün bir stratigrafik dizilimin kolaylıkla takip edilebiIdiğini göstermişti. 2000 yııı kazılarındaki hedeflerimizden birisi de, kuzeydoğu yamaçta mümkün olduğunca uzun ve
geniş bir alanda çalışarak, bu düzgün dizilimin, tüm höyüğü kapsayıp kapsamadığını anlamak idi. Bu amaçla, kuzeydoğu yamaeta 60 m. boyunca uzanan 5x5 m. boyutlarındaki 13 açmada çalışıldı. Açmaların Fırat tarafından kesilmiş
çok sarp bir yamaç üzerine diziimiş olması yüzünden, üst seviyelerde mimari bir bütünlük yansıtmayan çok sınırlı
alanlarda çalışılabildi.
Algaze G., v.d., 1994, s. 55.
Sertok, K., Ergeç, R., 1999b, s. 161, fig. 4.
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Cebel Aruda, Tel Karmas'la karşılaştırmaktadır. Bunları, Fırat'ın bu bölgesinden geçen
ticaret yolunu kontrol eden Uruklu grupların yaşadığı merkezler olarak değerlendirmek
tedir 8 . Elimizdeki sınırlı bulgular, Şaraga'nın Geç Uruk sistemi içerisinde ne konumda
bir yerleşim yeri olduğunu açıklamaya yeterli değildir.
i/k Tunç çağı: Höyükte bu çağa ait tabakalar da, yalnızca "K" sondaj açmasın
da gün ışığına çıkarıldı. Kazılan alanların büyük bir bölümünde izlenen anıtsal OTÇ yapısının, bu açmadaki bölümü kaldırıldıktan sonra, ITÇ tabakalarına ulaşıldı. Bu çaga ait
üç yapı evresi tespit edildi. Bunlardan en üstte bulunan evre, kısmen açmanın güney
kenarı [çerisinde kalan, doğu-batı doğrultusunda bir duvar ve buna bağlanan kuzey-güney dogruıtusunda bir başka duvarın oluşturduğu iki mekan parçasından ibarettir. Bunlardan batı kenarda kalanın tabanı, yer yer iri ç,akıllarla kaplanmış ve birkaç defa yenilenmiştir. Kuzeyde bulunan sıvalı tabanlı ocagın büyük bölümü, höyük yamacındaki
erozyon yüzünden yok olmuştur. Bir sonraki evre de kuzey, güney ve doğudan kısmen
korunan duvarlarla çevrelenmiş mekanın batı yarısı, açma kenarıyla sınırlıdır. Bu yüzden tabandan daha yüksek yuvarlak biçimli ocağın ancak yarısı ortaya çıkarıIabilmiş
tir. Kaba hamurlu, gri renkli bir mutfak kabı ile kaliteli hamurlu, iyi plşlrilrniş. ince cidarIı, düz dipli erzak kabının alt yarısı, bu mekanda in situ olarak bulundu. ITÇ'nin bu açmadaki en erken evresi, bütün açmayı kaplayan kalın bir taş dolguyla kaplıdır. Farklı
irilikteki taşların içinde bulunduğu sıkıştırılmış sert toprak, killi, kerpiçli, kumlu ve küllü
çok karmaşık bir dokuya sahiptır. Bu karmaşık doku içerisinde, kuzey-güney doğrultu
sunda, birbirine paralel iki duvar temeli, güçlükle ortaya çıkarılmıştır. Açma kuzeyinde,
başaşağı yerleştirilmiş bir çömlek, çocuk mezarı olarak kullanılmıştır. Bu çömlek, çok
ince cidarlı, çok iyi pişirilmiş kaliteli hamurlu, dar kısa boyunlu, kenarı dışa çekik agız
Iı ve küresel gövdelidir.
Pişmiş toprak küçük boğa figürinleri, çakmaktaşı bıçaklar( Cananian b/ade) bu
dönemin tipik küçük buluntulardır.
Höyükte, iTÇ'ye ait üç yerleşim katında ele geçirilen çanak çömlekler, M.Ö. iii.
binyılın orta ve geç dönemlerine ait özelliklere sahiptirler..Kuzey Surıye'de, özellikle Orta Fırat Havzası'ndaki pek çok merkezden tanıdığımız9 , ITÇ ortasında hızlı çark kullanımıyla ortaya çıkan seri üretim (mass production) ürünü kaplar, çok iyi pişirilmiş, ince/çok ince cidarlı ve çok ince taneclkli dokulu kaliteli hamurlarıyla bu dönemin karakteristiğidir. Çoğunluğu halka diplidir. Uçayaklı kaplara ait silindirik ayak örnekleri sayı
ca daha az da olsa, döneminin tipik örnekleridir. Hızlı çarktan yararlanarak zenginleş
tirilmiş; yatay dalgalı ya da yivii, çizgisel perdahiı, kırmızı bantlı yüzlü mallar yanında,
gri-kahverengi, irı tanecikli hamurlu mutfak kapları, ayrı bir grubu oluşturur. Bu grup
içinde yer alan ağız kenarında muska biçimli tutamak kulplu kapların dış yüzleri hafifçe perdahlanrmşfır. EI yapımı, özü ~ri, iç ve dış yüzü siyah, çok iyi perdahiı bir bardak
parçası Anadolu ITÇ geleneğine baglı tek örnektir.
. 2000 yılı kazılarında ele geçirilen beş adet saklı astar/ı seramik parçası, höyükte ITÇ'nin erken dönemlerinin de varlığını gösterdi (Çizim: 2/1-3). Hamur renkleri açık
kahverengiden kırrmzjya kadar değişen bu parçaların tümü kalın cidarlı, çark yapımı iri
depo kaplarına aittir. Uzerlerindeki diyagonal bantlardan oluşan temel bezeme, bazı örneklerde omuz üzerine gelen yatay çizgi ve içleri dikey hatlarla bölünmüş bantlarla zenginleştirilmiştir. Parçalardan bırinde, omuz üzerinde kazınarak yapılmış yatay damla dizisi süslemeyi tamamlamaktadır. Aşağı Mezopotamya'dan Zagroslara ve Dqğu Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılant? bu mal grubu, Geç Uruk ve Erken ITÇ'nin belirleyici unsurlarından biridir. Şaraga Höyük örnekleri, orijinal kontekstieri dışında bulunmuş olsalar da, höyükteki bu dönem yerleşimi ile ilgili bulguları pekiştirmektedir.
Ayrıca, köylülerce bize getirilen meyvelik ve .çift ip delik kulp/u çanak, Karqamrşr'
ve Birecik Barajı ITÇ mezarlığından tanıdığımız 1 2 ITÇ i Dönemi örnekleridir. Bu kaplar,
8
9
10
11
12

AIgaze, G., 1993, s. 110;AIgaze G., v.d., 1994, s. 11-12,lig. 15B.
Jamieson,A.S., 1993;Thissen, L.C., 1989; Mazzoni,S., 1985; Domemann,R., 1979; Kühne, H., 1976;AIgaze, G. 1990.
Mazzoni, S., 1980.
WoolJey, L., Bamett, R., 1952.
Sertok, K., Ergeç, R., 1999a.
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höyüğün yalnızca 500 m. kadar güneybatısındaki 'Şara Mezar Harabe' olarak tanımla

nan alanda

bulunmuşlardrrt".

ilk Tunç çağı Mezarlıği: 1999 yılı kazı sezonunda köylülerin tarla sürerken bu-

lup kazı ekibine getirdikleri ITÇ kaplan!", 2000 yılında, höyüğün SOO m. kadar güneybatısındaki bu alanda çalışmaların başlatılmasına neden oldu. Mezarlık, G. Algaze'nin
yüzeyaraştırmasında saptadığı15 Şara Mezar Harabe'nin batı ve kuzey eteklerinde,
Höyük ile Keleklioğlu Köyü arasındadır. 19S0'li yıllarda, modern tarım için yapılan düzenlemeler sırasında, Şara Mezar Harabe'nin kuzeyindeki alanın tümüyle sıyrılarak,
çok sayıda mezarın yok edildiği anlaşılmaktadır. Mezarlar, yüzeyde çıplak gözle izlenemediğinden, mezarlığın gerçek boyutları saptanamamıştır. 2000 yılı kazı sezonunda, yalnızca Şara Mezar Harabe'nin kuzeybatısında 5x5 m. boyutlarında bir alanda çalışıldı. Bu açma içerisinde, yüzey toprağının 20-30 cm. kadar altında, toprağa açılan
çukurlar içerisine, geniş kireçtaşı bloklarla inşa edilmiş iki mezar ortaya çıkarıldı. Sürekli sulama ve tarla sürümünün toprağın oldukça sertleşmesine ve mezarların az da
olsa tahrip edilmesine ve deformasyonuna neden olduğu anlaşıldı.
1 Numara" Mezar: Açmanın güney kenarına bitişik mezarın üzerini kapatan,
yaklaşık 1xt m. boyutlarındaki yassı taş, kuzeye doğru yerinden oynamış olarak tespit
edildi. Mezarın doğusundaki girişini, dikine yerleştirilmiş yassı, geniş bir kalker blok kapatmaktadır. Çoğunluğu ayaklı meyveliklerden oluşan, pek çogu kırık ve eksik kap girişin önünde bulundu. Kapak taşı kaldırıldığında, 130xSO cm. boyutlarındaki mezarın,
uzun kuzey ve güney kenarlarının yassı, iri kalker bloklarıyla çevrelenirken, kısa batı
kenarının toprak olarak bırakıldığı görüldü. Mezarın içinde, batı ve kuzey kenarlarda
kümelenmiş hediyelerin çoğunluğunu, giriş önündekiler gibi, yine meyvelikler oluştur
maktadır. Seramik dışında, mezar hediyesi bulunmadı. Gömüyle ilgili hiçbir iskelet kalıntısına da rastlanmadı. Ancak, kuzey ve batı kenara bırakılan hediyelerin sınırladığı
boşluk, cesedin bırakıldığı yeri işaret etmektedir
2 Numaralı Mezar: Bu mezar, ilk mezara kıyasla, hem yapı hem de hediye açı
sından, daha basit ve fakirdir. Toprak içine açılan mezarın, yalnızca üstü iki kireçtaşı
blokuyla örtülmüş ve doğu cephesi dikine yerleştirilmiş geniş yassı bir blokla kapatıl
mıştır. Mezar hediyeleri, güney kenara bir dizi halinde bırakılmış ve parçalanmış durumdaki, dört küçük meyvelikten ibarettir. Mezar önüne kap bırakıimarruştır. Bu mezarda da gömüye ait kemik kalıntısına rastlanmadı.
Bu mezarlar, ilk örneklerine 20. yüzyılın başında yapılan Kargamış kazılarında
rastlanants mezarların benzeridir. Ayrıca, bunlar yine civardaki Hacınebi Tepe kazıla
rında on kadar benzeri ortaya çrkartlant? ve Birecik Barajı inşaat alanında 1997 yılın
da keşfedilen bölgenin en büyük Erken ITÇ mezarlığında yüzlerce örneği görülen mezarların benzer ve çağdaştandırıe. Şara Mezar Harabe'de olduğu gibi, Birecik Barajı
Mezarlığı'nda da, bazı mezarların kenarları na taş konmadığı görülmektedir. Ote yandan Kargamış ve Birecik Barajı mezarlığındaki bazı mezarlarda da, hiç insan kemiğine
rastlanmadığını biliyoruz 19. Bu yüzden Şaraga'daki her iki mezarda da insan kemiği bulunmaması şaşırtıcı değildir. Bu eksiklik ritüel ve inançla ilgili nedenlerden çok doğal etkenlere bağlı olabilir.
Şaraga Erken iTÇ mezarlığında bulunan, oldukça basit yapıda ve fakir buluntulara sahip bu iki mezar, höyükteki 1999 yılı kazılarında varlığı saptarıarnayan ve oluşan
baraj gölü nedeniyle bir daha ulaşılması olanaksız hale gelen ITÇ erken dönem yerleşimine şahitlik etmelerinin yanında, bu çağda, bölgedeki diğer destekleyici unsurlarla
13
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AIgaze G., v.d., 1994, S. 51.
Sertok, K., Kulakoğlu, F., 2001.
AIgaze G., v.d., 1994, S. 51.
Woolley, L., Barnett, R., 1952, s. 218-222.
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Stein, G.J., v.d., 1997.
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Sertok, K., Ergeç, R.,1999a.
Woolley, L., Barnett, R., 1952,

s.

218; Sertok, K., Ergeç, R., 1999a, s. 90.
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birlikte, özellikle meyveliklerle karakterize edilen özgün yerel bir kültüre 20 sahip insan
desteklemektedir.
iTÇ mezarlığında ele geçirilen pek çok kap,höyükteki kazılarda ortaya çıkarıla
mamış bir döneme ışık tutmaktadır. Bunlar içerisinde en önemli grubu, yüksek ayaklı
meyvelikler tctıempeqtıe glass pots) oluşturur (Çizim: 2/8-11). Kargamış kazılarında
açığa çıkarılan ITÇ rnezarlanndae' rastlanan bu meyveliklerin tüm alt tiplerini içeren
binlerce örneği, 314 mezarın gün ışığına çıkarıldığı Birecik Barajı ITÇ mezarlığında da
ele geçirilmiştir2 2 . Hacı Nebi Tepe rnezarlanndao' ve Birecik'in 4 km. kadar güneyindeki Zeytinlibahçe'de 24 ITÇ tabakaları içerisinde ele geçirilen örnekler, bu kapların menşeinin bu bölge olduğunu göstermektedir. Az sayıda ele geçirilen çanak ve vazolar
(Çizim: 2/4-7), bu dönemin bölgede yaygın örneklerini temsil ederler 25 .
Orta Tunç çağı: Bu dönem, 1999 yılı güney ve kuzeyaçmaları içerisinde geniş
bir alanda ve 2000 yılı kazılarında E/12 açmasında açığa çıkarılan anıtsal bir yapı
kompleksi ve bu yapının kalıntıları üzerine oturan çok sayıda basit mezar ile temsil edilir. Bu yapının yalnızca kazılar ile ortaya çıkarılan bölümü, güneyden kuzeye yaklaşık
100 m. uzunluğunda bir alanı kaplarnaktadrre'. Bu alanda ele geçirilen çok sayıda büyük boy depo kapları, idari bir fonksiyonu olması gereken bu yapının, yalnızca depo bölümlerine ulaşabildiğimizi düşündürmektedir. Izlenen mimari öğeler, bu yapının birçok
kez yenilenerek kullanıldığını göstermektedir. Bu yenilemeler sırasında, yapının genel
planında büyük değişikliklere gidilmemiş, çoğunlukla, eski duvarlar, yeni duvarlarla kalınlaştırılırken, tabanlar da defalarca yükseltilmiştir. "E-F" açmalarında, bir bölümü ortaya çıkarılabilen savunma duvarı da, benzer eklentilerle genişletilmiştir (Resim: 1). Yüksekliği yer yer 120 cm.yi aşan duvarlar, toplama orta boyda taşlardan oluşan tek sıra
temel üzerinde, kerpiç örgüyle yükselmektedir. Saptanabilen kerpiç boyutları, yaklaşık
35x35x8 cm. olup kerpiç yapımında, alışılagelmişin dışında, saman veya benzeri bitkisel katkı kullanılmaması ilginçtir. Duvar kalmlıklan, yapının iç bölümlerinde 60-70 cm.,
yapıyı çevreleyen sur duvarında da 120 cm.dir.
Güneydeki A açmasında, dikdörtgen biçimli bir mekanın (B52) tabanında, taş örgülü bir sandık mezar (B62) ortaya çıkarıldı (Resim: 2). Daha eski çağlarda soyulmuş
bu mezar, birden çok gömü için kullanılmıştır. Güneydoğu-kuzeybatı yönündeki mezarda, son gömüye ait iskelefin başı güneydedir. Gövde doğuya bakmakta, bacaklar da
karına doğru çekilmiştir. Ilk gömülerdeki iki bireye ait kemikler, mezarın doğu köşesinde kümelenmiştir.
.
Höyükte OTÇ, bu anıtsal yapının tahribinden sonra da yaşamını bir süre daha
sürdürmüştür. Bu geç evre, 1999 yılı kazıları kuzey ve güneyaçmaları ile 2000 yılı E/12
ve Batı 0/6 açmalarında, bu büyük yapının kalıntıları üzerine oturan çok sayıda basit
mezar ile temsil edilmektedir. E/12 açmasında GTÇ'nl temsil eden tek yapı kalıntısının
altında üç ve batı açmasında açığa çıkarılan bir mezar, bunların höyük üzerinde çok
geniş bir alana yayıldığını göstermektedir.
OTÇ'yi temsil eden en baskın malzeme grubu, kazılan tüm alanlarda aynı yoğunlukta görülen büyük boy depo kaplarıdır. Bu kaplar, dışa doğru uzatı/mış, geniş üst
topluluklarının yaşadığına ait düşünceleri
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Sertok, K., Ergeç, R., 1999a s. 94-95.
Woolley, L., Barnett, R., 1952, lev. 57.
Sertok, K., Ergeç, R., 1999a, s. 87-107.
Stein, G.J., v.d., 1997, fig. 20F.
Frangipane, M., Bucak, E, 2001, fig. 93-94.
Jamieson, A.S., 1993.
2000 yılında E/12 açmasında sürdürülen çaırşrnaıaroa, biri doğu-batı doğrultusunda ve kısmen açmanın güney sını
rı ~ışında kalan, digeri ona dik olarak baglanan kuzey-güney doğrultusundaki iki duvarın oluşturduğu iki mekanda
yogun olarak bulunan, ağız üzerleri konsantrik yivler ve omuz üzerleri dalgalı tarak bezemeleriyle süslü büyük pithos
parçalan. 1999 yılında 50-60m. kadar daha güneyde açığa çıkarılan anıtsal OTÇ yapısının, bu açmaya kadar uzadıgını düşündürmektedir. Duvarların kalınlık ve yükseklikleri, kullanılan kerpiçlerin boyut ve kaliteleri, bu düşünceyi
güçlendirmektedir. Kazının ilerleyen günlerinde, baraj gölü seviyesine kadar takip edilen bu iki mekanın güneydeki yapi gibi birkaç defa yenilendiği, bu sırada birbirine eklenen duvarlarla pekiştirilip tabanın da, bir metreden daha fazla
yükseltildiği görüldü.
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yüzleri konsanttik yivlerle zenginleştirilmiş ağızlarıyla öne çıkarlar. Bu ağız biçimiyle,
çoğunlukla, boyun veya omuz üzerinde, paralel iki şerit ortasında, dalgalı hatlardan
oluşan geniş tarak bezemeli bantlar birlikte kullanılmıştır (Çizim: 3/1-4). Yivlerle yapıl
mış, iki paralel çizgi ile sınırlanmış dalgalı hatlar, giyoş vb. motiflerin oluşturduğu ince
bantlar, diğer süsleme biçimleridir. 2000 yılı kazılarında bulunan örneklerden birinde,
boyunda bir çömlekçi işareti de görülmektedir (Çizim: 3/4).
Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve Yukarı Mezopotamya'daki çağdaş merkezlere bakıldığında, bu kaplara seramik repertuarında pek rastlanmaz. Orta Fırat ve
Balık Vadisi'ndeki Haradum, Hadidi, Kara Kuzak, Hammam et-Turkmann gibi sınırlı sayıdaki merkezlerde bulunması, bu seramik türünün bu bölgeye özgü olduğunu düşün
dürrnektedirw.
Taş sandık mezarda bulunan, çarkta yapılmış grimsi-bej renkli, ince cidarlı, iyi pişirilmiş hamurlu, yarı küre biçimindeki iki ayrı parçanın yapıştırı\masıyla oluşmuş küresel gövdeli, dar kısa boyunlu, dışa genişletilmiş ağızlı ve omuz üzerinde '8' biçimli profiili kulplu mataranın benzerlerini Kültepe 28, Mari sarayl29, Haradum 3o, Kurban 111 31 gibi
merkezlerde görmekteyiz. Şaraga Höyük'te OTÇ'yi belirleyen bir diğer kap grubu da,
düz ağız kenarlı, geniş silindirik boyunlu, keskin karınlı, basık gövdeli ve halka dipli vazolardır. Çark yapımı, iyi pişirilmiş bu kapların hamur renkleri ve kaliteleri çeşitlilik gösterir. Boyunlarının içe veya dışa dönüklükleri ile karın profillerine bağlı olarak alt gruplara ayrılabilirler. Höyükte çok sayıda örneği ele geçirilen bu vazoların çoğunluğu mezar hediyesi olarak kullanılmıştır (Çizim: 317-9). Hammam et-Turkrnan'v, Haradum33 örnekleriyle karşılaştırabileceğimiz bu vazolar, bir grup boyalı Habur çanağıyla da aynı
formları paylaşmaktadırw, Halka dipli keskince karınlı, basık gövdeli, geniş silindirik boyunlu, düz ağızlı vazolar, E/12 ve 0/6 açmalarında da, OTÇ'nın son safhasını 35 temsil
eden mezarlarda bulunmuştur (Çizim: 3/10-12). Çizim: 3/5'te gösterilen dışa kıvrılmış
ağız kenarlı, yuvarlak gövdeli, halka dipli derin çanak, bu mezarlarda yukarıda tanım
lanan vazoların yanında bulunan yeni bir kap tipidir. Suriye şişesi geleneğine bağlı olarak üretilmiş, gri/siyah renkli hamurlu, dışa çekik ağız kenarlı, dar kısa boyunlu, küresel gövdeli ve yüzlerinde yatay yiv veya perdah izleri görülen şişelerden bir tanesi, taş
sandık mezarda (B62), diğeri ise A açmasındaki geç evreye ait basit mezarda (B48) ele
geçirilmiştir.

Bu döneme ait bir başka önemli buluntu da, kuzeydeki H açması, 52. birimde ele
Düzensiz biçimli, kil plaka üzerine basılmış mühür baskısı üzerinde, beş figür izlenmektedir. Bu figürler, bir tanrı, iki koruyucu tanrı, elinden sular taşan boğa baş
Iı karışık varlık ve tapandan oluşur. Eski Babil üslubunda sevilerek kullanılan bu tapın
ma sahnesinde yer yer görülen matkap izleri, onun söz konusu dönemin sonlarına ait
geçirilmiştir.

olduğunu düşündürmektedir.

Geç Tunç çağı: Şimdiye kadar tespit edilebilen yedi mimarı evreden oluşan bir
tabakalaşma GTÇ'yi temsil etmektedir. Bu çağa tarihlenen en dikkate değer yapı grubu, höyüğün Fırat tarafından kesilen kuzey yamacında, biri güneydoğu, diğeri kuzeybatıda yer alan iki yapıdan oluşmaktadır. Stratigrafik olarak güneydoğudaki yapı, kuzeybatıdakinden daha eskidir36.
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Kepinski, Lecompte, c., 1992, s. 202, lig. 68/4-9; Domemann, R., 1992, lig. 5/10-11, 6/1-5; Olavarri, Oviedo, E.,
1992,39, lig. 10/12-16; Curvers, H.H., 1988, lev. 136, 138, 139, 142-143.
Emre, K., 1994; Emre, K., 1995.
Parrot, A., 1959,5.117, lig 84/856.
Kepinski, Lecompte, C., 1992, s. 218, lig. 76/1, 2.
Algaze, G., 1990, Lev. 116.
Curvers, H.H., 1988, s. 424-26, lev. 127/58,59, 128/60,62,64-65.
Kepinski, Lecompte, C., 1992, s. 270, lig. 102/5-6,8-11.
8peiser, E.A., 1933, lev. LX/3-4; Mallowan, M.E.L., 1937, lig. 24/13b; Woolley, L., 1955, lev. CXX, tip 124; Matthews,
R.J., 1995, lig. 21/6-9.
8ertok, K., Kulakoğlu, F., 2001., s. 458, lig. 12.
2000 yıh kazılarındaki E/12 açmasında, tek sıra taş temel seviyesinde kısmen korunmuş iki duvarı n oluşturduğu bir
mekan GTÇ'yi temsil eden bu tek yapı kalıntısıdır.
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Kuzeydoğu yapısı, F/12-1/16 açmaları boyunca, kuzeybatı-güneydoğu yönünde
bir aks boyunca uzanan, yaklaşık 25 m. uzunluğunda bir ana duvara dik olarak bağla
nan duvarlardan oluşmuştur (Çizim: 4). Kazılan alanlardan ancak G/13 açmasında,
tüm dikdörtgen bir mekanı açığa çıkarılabilen bu yapı kompleksi, G/14 açmasında birbirine bağlanan iki yapıdan ibaret olmalıdır. Korunan yükseklikleri yer yer 1 m.ye ulaşan duvarların kalınlıkları, 80-90 cm. arasında değişmektedir. Genellikle orta boy, toplama nehir taşlarıyla yapılmış tek sıra bir temel üzerinde yükselen kerpiç duvarların,
bazen doğrudan toprağa oturduğu da görülmektedir. Bu yapı grubu, ana akslar değiş
tiriimeden, duvarlar birbirinin üzerine gelecek biçimde en az üç kere yenilenmiştir. Büyük bir yangın izi, ya da tabanlar üzerinde in situ malzemeye rastlanmayışı, yapıların
barışçıl bir ortamda yıkılıp yenilendiğini düşündürmektedir. Duvarların korunmuş bölümlerindeki badana kalınlıkları da, yapıların çok uzun ömürlü olmadıklarına işaret etmektedir.
Güneydoğu yapı grubu, olasılıkla dinsel amaçla inşa edilmiş iki adalı bir bölüm
ve buna çapraz eklenen üç odadan oluşmaktadır (Resim: 3). Yaklaşık 1Ox1 O m. boyutlarındaki ana bölüme, güneydeki bir kapıdan girilir. Kapının söve taşı yerinde bulundu.
Bu yapı da çevre duvarları sabit kalmakla birlikte, içte yapılan değişiklerle üç kere yenilenmiştir. Başta tek parça kareye yakın bir mekandan oluşurken, ikinci evrede kuzey
kısmına eella benzeri bir oda oturtulmuştur. Doğu-batı doğrultusundaki dikdörtgen biçimli bu odaya, güneydoğudan girişi sağlayan kapı, üç basamaklı bir silme profiliyle daralmaktadır. Farklı boyutlarda düzensiz nişlerle zenginleştirilmiş batı duvarının önünde,
dikdörtgen biçimli bir podyum vardır. Güney duvar kenarında boydan boya uzanan 20
cm. yüksekliqindeki sekinin üzerinde üç ayaklı bir çanak, in situ ele geçirildi (Çizim:
5/14). üzellikle bu odanın biçimlenişi, yapının dinsel amaçlı olduğunu düşündürmekte
dir. Yapının en son evresinde bu oda iptal edilmiş, yükseltilen taban altında kalmış ve
ana mekan bu sefer batıya yakın, kuzey-güney yönünde bir duvarla ikiye bölünmüştür.
Yukarıda sözü edilen söve taşlı kapı, bu son evreye aittir.
Mimarı gelişimi oldukça iyi izlenen bu rnekanlar. geri kalan bölümü, höyüğün kazılmamış kısmında kalan, daha büyük bir yapının parçası olmalıdır. Bu mekana kuzeybatı köşede çapraz bağlanan üç odanın, bu ana yapının bir parçası olup olmadığını
söylemek güçse de, aynı döneme ait oldukları şüphesizdir.
Bu bölgede, kuzeybatı yapısıyla çağdaş geç evreyi, K/19-20 açmalarında doğu
batı doğrultusunda uzanan birbirine paralel üç duvar temsil eder. Bunlardan doğudaki
iki duvar arasında seramik, kemik vb. atık malzemelerden meydana gelmiş ince tabakalardan oluşmuş kalın dolgu, buranın bir sokak olduğunu düşündürmektedir. Sokağın
batı duvarının, yaklaşık olarak kutsal yapının doğu duvarı üzerinde bulunması, uzun
süreli bir mimarı devamlılığın göstergesidir. Bu duvarlardan üçüncüsü olan, batıdaki iri
taşlarla örülmüş kalın duvar, sokağın üzerine gelen bir seviyede yer aldığından, onu takip eden bir döneme tarihlenebilir. 1999 kazı sezonunda farklı açmalarda ortaya çıka
rılan, (küçük toplama taşlarla yapılan, tek sıra basit taş temel geleneğine aykırı), birkaç
sıra iri taşlarla inşaedilmiş (ancak ne yazık ki mimarı bir bütünlük ve belirgin bir kontekstle birlikte ele geçirilmeyen) benzer duvarlar, her şeye rağmen önemli bir mimarı ve
kültürel değişime işaret etmektedir.
J-/18 açmasında, ikisi kısmen açmanın güney kesiti içerisinde kalan, diğer ikisinin yalnızca üzerinde oturdukları taban boşlukları ele geçirilebilen dört pithosun bulunduğu mekan, dinsel amaçlı olduğu düşünülen yapının üzerinde yer alır. 1/16~17 açmalarında ise bu geç dönem; başta iç yüzeyi yüksek ısıyla cüruflaşmış oval bir çukur, birçok ocak, bol metal ve cüruf parçalarına bakarak, uzun süre işlik olarak kullanıldığı anlaşılan bir yerleşim dizini ile temsil edilir. Sınırlı mimarı bulgular, bu yerleşim diziliminin
alt evrelerini saptamayı güçleştirmektedir.
Seramik ve küçük buluntular üzerinde yapılan ilk gözlemler, kuzeydoğu açmalarında birbirinin üzerine gelen tüm bu yapısal dizilim boyunca büyük bir kültürel değişik
lik olmadığını gösterir.
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1999 yılı kuzey G, H, J, M ve N açmalarında da izlenebilen bu tabakaların üst
seviyelerinde ele geçirilen buluntular, bir yandan bu seviyelerin tarihlendirilmesine yardımcı olurken, öte yandan bu dönemde bölgedeki Mitanni hakimiyetinin de varlığına
şahitlik etmektedir. Bu buluntuların en ilginci, kuzeydeki H açmasında, GTÇ'nin son tabakalarında, taban üzerinde bulunan kireçtaşından bir mühürdür. Bu mührün ana sahnesini, matkap ile betimlenmiş bir hayat ağacının iki yanında iki tapan oluşturur. Boş
luklar boyunları birbirine dolanmış iki boğa ve diğer hayvan betimlemeleri ile doldurulmuştur.

Höyükteki GTÇ'yi belirleyen diğer unsurlardan biri de, Hurri/Mitanni kültürünün
merkezi Diyala ve Habur vadilerinden iyi tanıdığımız, Nuzi seramiğinden etkilenen, fakat erken geleneği de sürdüren Geç Habur kaplarıdır. G açmasında, kuzey-güney ve
doğu-batı doğrultusunda iki duvarın sınırlandırdığı bir mekanda (B8) bulunan parçalardan oluşan bir kap parçası, bej astarlı zemin üzerinde kahverengi su kuşlarından oluşan bantlarla bezelidir. Nuzi seramiği ile form ve figür birliğine sahip bu kap, Nuzi seramiğinden boyalı bezeme tekniğiyle ayrılır. 2000 yılı kuzeydoğu açmalarında elde edilen seramik repertuarının büyük çoğunluğu da, Şaraga'nın bu dönemde, Habur bölgesi etkisi altında, Mitanni kültür periferisinde kalan bir merkez olduğunu göstermektedir.
Bejden kırmızı renge kadar değişen renklerdeki kaliteli hamurlu, iyi pişirilmiş, ince cidarlı, dar ve yüksek ayaklı, konik gövdeli bardaklar, Teli Brak, Chagar Bazar, Teli
Billa, Atchana gibi Mitanni merkezlerine paralelolarak Şaraga Höyük'te de en sık rastlanan kap formudur (Çizim: 5/9-13). 10-25 cm. arasında çeşitli boylardaki örnekleri ele
geçirilen bu bardakların, kendinden astarlı düz yüzeylilerin yanı sıra, Habur (Çizim: 5/46) ve Nuzi (Çizim: 5/7) stilinde boyalıları da bulunmuştur.
Dışa çekik ağız kenarlı, uzun ve silindirik gövdeli, geniş halka dipli vazolar, bu
döneme özgü diğer karakteristik formlardan biridir (Çizim: 5/8). Habur teknikli, bej üzerine kahverengi yatay bant bezemelere; küçük küresel gövdeli, silindirik kısa boyunlu
çömlekçikler (Çizim: 5/5) ve dışa çekik geniş ağız kenarlı orta boy kapların (Çizim: 5/13) yanı sıra, profil vermeyen pek çok gövde parçası üzerinde de rastlanrnaktadıre".
Şaraga Höyük GTÇ seramik repertuarı içinde bir diğer önemli grubu oluşturan
üç ayaklı kaplar, bu dönemde ve daha geniş bir coğrafyada anonim bir karakter göstermektedir (Çizim: 5/14-16,17-25). Silindirik ve konik biçimli olmak üzere, iki ayrı formda karşımıza çıkan bu ayaklar, daha çok yayvan, sığ çanak formlu kaplara aittir 38 . Form
olarak oldukça basit bir ayırım sergileyen bu ayaklar, hamur ve astar gibi yapım teknikleri bakımından çok daha fazla çeşitlilik gösterirler. Kiremit rengindeki astarsız örneklerin yanında, gri, kahverengi, bordo ve mora kadar değişik renk skalasına sahip örnekleri de vardır. Astar, bazı kaplarda tümünde değil, bazen yalnızca ağız kenarında uygulanmıştır. Bunların perdahlanrmş örnekleri de ele geçirildi. Ayaklı olup olmadığı anlaşılamayan, ancak aynı forma sahip bazı çanaklar da, benzer hamur ve astar özellikleri gösterirler (Çizim: 5/14).
Demir çağı: 1999 yılı kazıları kuzeyaçmalarda, bu çağa ait mimarı tabakalar
yoğun biçimde "I" ve kısmen "H, O, R'''de izlenebiimiştir. Bu bölümde en üstte rastlanan kültür katı, Demir Çağına aittir ve en az beş yapı evresi göstermektedir. Bir mezar,
bir seramik fırını ve kare tuğlalarla kaplı bir taban öğeleriyle öne çıkan bu mimarı katlarda ele geçirilen pişmiş toprak hayvan ve insan figürinleri, ince uzun, silindirik gövdeli amphoralar ve mezar buluntuları daha çok, M.O. 5-7. yüzyıl özellikleri göstermektedirler. Basit toprak gömü mezarda, iskeletin batı yanına yedi amphoranın baş aşağı gelecek ve düzgün bir dizi yapacak şekilde yerleştirilmesi ilginçtir. OLÜ hediyesi olarak, bir
bronz ayna, iki bronz tüpten oluşan kapakları zincirle birbirine bağlı koku kabı(?), akik
bir kolye bırakılmıştır.
2000 yılı kuzeydoğu açmalarında da, yüzey toprağı içerisinde veya en fazla bir
metre derinlikte Akamenid sanatının ürünü pişmiş toprak figürinler ele geçirildi.
37
38

Stein, D.L., 1984; Ptalzrıer, P., 1995, s. 46-7.
Wooliey, L., 1955, lev. CXXIV,163a-b, Curvers, H.H., 1988, lig. 146124, s. 470, Oates, D., vd., 1997, lig. 205.
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rında,

Ortaçağ: Bu çağa ait tek mimarı kalıntı, 1999 yılı kazılarındaki B ve C açmalakuzey, batı ve doğu duvarı korunmuş bir mekan ve bu mekanın doğu duvarına

eklenen bir duvar ile bu duvara bitişik bir tandırdan oluşmaktadır. Bu yapı, B açmasın
da izlenemeyen bir taş platform üzerine oturmaktadır. Platformun güney kesimi, platform üzerine oturan doğu-batı doğrultusundaki, 120 cm. genişliğinde bir taş duvarla sı
nırlıdır. Bu taş platformun altında bulunan ve Ortaçağ malzemesi içeren beş çöp çukuru, Orta Tunç çağı yapısının duvarları üzerine oturmaktadır. Bu çukurlardan B ile C açması ortasında yer alan çöp çukurunda bir insan iskeleti bulunmuştur. A açmasında yamaç döküntülerinden oluşan katmanın hemen altında, açmanın kuzey kenarına paralel 120 cm. genişliğindeki kuru taş tekniğiyle örülmüş duvar kademeli olarak alçalarak
doğuya doğru uzamaktadır. Daha genişletilerek ikinci defa kullanılan bu duvara, batı
da dik olarak bağlanan ve güneydoğu yönünde uzanan duvarın doğu yüzünü, ancak
açma batı kesitinde izlemek olasıdır. Daha çok destek ya da savunma amaçlı olduğu
nu düşündüğümüz bu duvarı, gerek yapılış tekniği, gerek boyutları açısından C açmasındaki taş platform üzerine oturan duvarla ilişkili olduğunu düşünebiliriz.
Kuzey "I, H, O, R" açmalarında Ortaçağ'a ait izler, çok az ve çöp çukurlarıyla sı
nırlıdır.

Batı yamaçta, doğu-batı doğrultusundaki 0/4-5-6 açmalarında, 2000 yılında yapılan çalışmalarda da, Ortaçaö'a ait kalıntılar tespit edildi. Bu açmalarda iki grup
mimarı unsurla karşılaşıldı. Ilk grubu, kuzey-güney doğruıtusunda taş temelli kalın kerpiç duvarlar oluşturur. Yamaç boyunca farklı yüksekliklerde ortaya çıkan bu duvarlar
konuttan çok teraslama ya da savunma amaçlı yapılmış olmalıdır. Ikinci grubu, bu kalın duvarlar arasına yerleşmiş, konutlara ait mütevazi boyutlu duvarlar oluşturur. Gerek
yamaç erozyonu, gerek çöp çukurları tarafından kesilen bu duvarların, ancak mekan
parçalarını işaret eden küçük bölümleri ortaya çıkarılabiimiştir. Kazılan alanın darlığı
tüm bu duvarların birbirleriyle ilişkilerini ve tarihsel farklılıkları saptamayı güçleştirmek
tedir. Ancak, elde edilen seramik repertuarı, tüm bu yapı grubunun, Ortaçağ'a tarihlendirilmesini olanaklı kılmaktadır.

Sonuç
1999-2000 yılı kazıları, Şaraga Höyük'te, Geç Uruk Çağından itibaren büyük kesintilere uğramadan Ortaçağ'a kadar süren bir yerleşimin varlığını göstermektedir.
.
1999 yılında, yalnızca K-/21 plankaresindeki sondajda ulaşılabilen Geç Uruk ve
ITÇ'nin içinde Erken ITÇ'yi tanımlayabilecek güçlü bulgulara rastlanamamıştı. 2000 yı
lında kazılan höyük dışındaki mezarlık ve buluntuları, Şaraga Höyük'te bu çağa ait yerleşimin de varlığını açıkça gösterdi. Ote yandan, her ne kadar orijinal kontekstlerinde
olmasa da, 2000 yılmda bulunan Geç UrukiErken ITÇ Dönemini karakterize eden "reserve slip" parçaları, ITÇ'nin seramik repertuarını tamamlamaktadır.
1999 yılı kazıları, Höyük'te OTÇ'nin depo niteliğine de sahip anıtsal bir yapı ile
temsil edildiğini göstermişti. 2000 yılında, E/12 plankaresinde açığa çıkarılan, aynı karakterdeki mimarı kalıntılar, bu yapının büyüklüğü hakkında bilgi vermektedir
Şaraga Höyük'te, OTÇ'nin son evresini temsil eden çok sayıdaki mezarın, höyük
üzerinde ne kadar geniş bir alana yayıldığı, 2000 yılı kazılarıyla da tespit edilmiştir.
Tüm Höyük yüzeyine yayılan bu mezar ve buluntuları, Şaraga Höyük'ün kültür katları
nın izlenmesinde önemli bir yere sahiptir.
En azından yedi mimarı evreden oluşan bir tabakada ele geçirilen GTÇ seramik
repertuarı, bir bütünlük arz etmektedir. Diğer Mitanni merkezlerinde de olduğu gibi, Şa
raga'da da, mimarı eyrelere bağlı alt seramik gruplarını saptamak zordur. Yine de bu
bulgular, yaklaşık M.O. 16.-14. yüzyıllarda, Şaraga Höyük'ün Mitanni politik ve kültürel
egemenliğinde bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Olasılıkla dinsel amaçlı yapı
ve iki ayrı yapıdan oluşan kompleks ile birlikte endüstriyel faaliyeti yansıtan işlikler, Şa
raga'nın, bu dönemde kentsel nitelikli bir yerleşim olduğunu göstermektedir.
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Demir Devri hakkındaki bilgilerimiz daha çok, bir mezar ve çok sınırlı bir alanda
ele geçirilen pişmiş toprak figürinlerden ibarettir.
Batıdaki 0/4 ve 0/5 açmalarında killi ve çakıllı bir tabaka, 2000 yılı kazılarının,
höyük morfolojisi ile ilgili önemli bulgularından biridir. Çeşitli akıntı ve girdaplanma yönü gösteren bu katmanların, şimdilik saptanan kalınlığı bir metreden fazladır ve bulundukları seviyeler güncel Fırat düzeyinden on metreden daha yukarıdadır. 2000 yılı kazılarının son günlerinde karşılaşılan bu ilginç durumu yorumlamayı henüz erken buluyoruz. Bu sorunu 2001 yılı kazılarında çözmeyi umuyoruz.
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PERGAMON 2000

Wolfgang RADT*

Die Kampagne in Pergamon begann am 31. Juli und endete am 21. Oktober

2000.
Wie im Vorjahr fand keine Grabung statt, Wieder konzentrierten sic h die Arbeiten auf die Errichtung des Schutzbaus über den Mosaiken des hellenistisch-römischen Peristylqebaudes 'Z und auf die zugehörigen Restaurierungsarbeiten am Stuck
aus dem Maskenmosaikraum. Dazu kamen die Aufarbeitung von Fundgruppen und
Publikationsvorbereitungen in den Depots des Grabungshauses und im Museum von
Bergama.
Die Wiederaufbauarbeiten an Bau Z begannen mit der Vollendung der Maurerund Steinmetzarbeiten an den Naturstein-Mauerkronen des Hauptbaus. Der dahinter
unsiehtbar verborgene Beton-Ringanker wurde vergossen. An der Nord- und Westseite des Gebaudes wurde der antike Troekenhaltegraben ('Peristase') teilweise neu ausgemauert. Dazu muBten groBe Teile des dahinter befindlichen unsieheren Felsgesteins abgebroehen werden.
Mit der Aufstellung der stahlernen Daehkonstruktion wurde begonnen. Diese
konnte auf dem nördlichen Gebaudeteil vollendet werden. Dort wurde auch ein provisorisehes Bleehdaeh über dem nordwestliehen Raum angebraeht, der einstweilen als
teehnisehes Depot dient. An der Westseite des Daches wurde der Einbau der verkleidenden Lamellenkonstruktion vollendet. Für die SchlieBung der Frontseite des
Sehutzbaus wurde das Fundament der dort zu erriehtenden groBen Lamellenwand gegossen. Im Peristylbereich wurde die nördliche Reihe der groBen Stahlstützen samt
Hanqestützen mit Hilfe eines 12 m. hohen Gerüstes aufgebaut. Die von Norden anschlieBenden Pfetten wurden eingezogen und mit der Stützkonstruktion verschraubt. Die
Sparren wurden aufgeschweiBt. Aıle eingebauten Dachteile wurden erneut mit dunkelgrauer, graphithaltiger Sehutzfarbe gestrichen, ebenso die Container des Absetzkippers und die Gitterfront des Marmorsaales in der Stadtgrabung. Dort wurde auch eine
mutwillig zersehlagene Sehautafel erneuert.
Im Peristylbereich von Bau Z wurde der vorhandene Stylobat geriehtet und stabilisiert und die fehlenden Blöcke wurden in Naturstein ersetzt. Die für den Wiederaufbau notwendigen antiken Saulentrommeln wurden im Gelande unterhalb von Bau Z
gesammelt und bereitgelegt. Sie sollen im Zuge der Anastylose im Peristyl wiederaufgestellt werden.
Die Südostecke von Bau Z, die auBerhalb des zu überdaehenden Bereiehs Iiegt
und nur noeh in geringen Resten erhalten war, wurde in Naturstein so hoch aufgemauert, daB die einstige Ausdehnung des Gebaudes wieder ansehaulieh vor Augen steht.
Prof. 'pr. VVolfgang RADT, istanbul Alman Arkeolojl Enstitüsü 2. Müdürü, Ayazpaşa Camii Sokak 48. 80090 lstanbulrTURKIYE.
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Sicherungsarbeiten wurden auch an anderen Mauern des nicht zu überdachenden
Südbereichs von Bau Z durchgeführt.
In der Westhalle, d.h. westlich des Stylobats, wurde ein kleine archi:i.ologische
Sondage angelegt, um das südliche erhaltene Ende des Westhallenmosaiks, das vorher durch einen byzantinischen Mauerrest überdeckt war, eindeutig festzustellen und
zu dokumentieren.
Weitere Sondagen fanden auf der Akropolis, in Raum D von Palast IV und im
Asklepieion in Raum 15/16 der dorischen 'Langen Halle' statt.
In Palast IV galt die Suche einer Klarung der einstigen Bodenmosaik-Ausstattung und der Wandverkleidung, im Rahmen des laufenden Mosaiken-Projekts Pergamon. Aıle Fragen konnten qeklart werden. Es erwies sich als günstig, daB die sonelerte nordöstliche Raumecke offenbar von den alten Grabungen der 1880er Jahre unberührt geblieben war.
Im Asklepieion muBte das Westende des in Raum 15/16 schon 1967 teilweise
freigelegten Podiums geklart werden, um es im Rahmen der Bearbeitung des Podiensaales der Stadtgrabung zu Vergleichszwecken heranziehen zu können.
Die Restaurierung und Erqanzunq der schon seit Jahren in Arbeit befindlichen
Stuckwand von der Nordseite des Maskenmosaikraumes wurde in der Werkstatt fortgesetzt und machte sehr gute Fortschritte. Durch Spezialisten aus Deutschland wurden aıle noch fehlenden Teile in Stukkateurstechnik hergestellt und auf die Hintergrundsplatten aus Aluminium-Wabenmaterial aufgebracht. Es handelt sich um 6 Pilasterteile, 9 Teile für rote Quader, zwei Teile für gelbe Platten, zwei für die untere Querleiste, drei für die obere Querleiste, eine Pilasterbasis und ein Pilasterkapitell. AuBerdem wurden gröBere Erqanzunqen an 20 Teilen angebracht, davon drei an Kapitellen
und eine an einer Pilasterbasis.
Zwei Restauratoren waren damit befaBt, die Rander der einzelnen Teile auf genauen AnschluB zu bearbeiten und kleinere Erqanzunqen vorzunehmen. Dabei konnten noch zahlreiche Fragmente der roten Quadern eingepaBt werden.
In der Kleinfundrestaurierung wurden vor allem Terrakotten und Metallfunde aus
früheren Grabungen bearbeitet.
Durch die seit mehr als drei Jahrzehnten in Pergamon tatiqe Grabungsfotografin Elisabeth Steiner, die nur noch die ersten vier Wochen an der Kampagne teilnahm,
konnten noch zahlreiche Fotos gemacht werden, u.a. vom Skulpturenbestand der Roten Halle. Frau Steiner geht in diesem Jahr in den Ruhestand. Ihre Stelle muBte aus
Geldmangel für die Zukunft gestrichen werden, was der Arbeit in Pergamon nicht förderlich sein wird. Die Pergamongrabung dankt Frau Steiner für ihren vleltaltiqen und
erfolgreichen Einsatz über eine so lange Zeit.
Die wissenschaftliche Bearbeitung der Wandmalereireste aus Bau Z auf Stuck
bzw. Verputz konntedurch das Erfassen des Inhalts von über 600 Fundkisten mit farbigen Putzresten entscheidend gefördert werden. Auf Grund der hierbei gemachten
Aufzeichnungen, Fotos und der Grabungstagebücher wird nun eine Rekonstruktion
der Farbigkeit aller Wande auf dem Papier möglich sein.
Die Aufarbeitung von Material aus früheren Grabungen für Publikationen umfaBte folgende Themen:
Graue und archaische Keramik, hellenistische weiBgrundige Keramik (sog.
Lagynosware), Megarische Becher, Befundkeramik aus dem Podiensaal, Keramik aus
dem Podienraum im Asklepieion, Befundkeramik aus Bau Z, Keramik und Kleinfunde
sowie Tierknochen aus den Grabungen unter dem Trajaneum, Mosaiken, Marmorarchitektur des Pergamonaltars, marmorne Skulpturenausstattung des Asklepieion-Theaters.
Die redaktionelle Betreuuung von drei Barıden der Pergamon-Reihen (Wasserbau, Byzantinische Stadtmauern, Römische Lampen) wurde von Pergamon aus in
standiqern Kontakt mit dem Verlag und den Autoren weitergeführt.
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Für die zur nachsten Kampagne geplante Reparatur einer Hallensaule der vor
einigen Jahren wiedererrichteten Trajaneumsarchitektur wurden Vorbereitungen getroffen und das notwendige Marmormaterial gekauft. Die Rohbearbeitung der Teile soll
schon über Winter ertolgen.
Am 12. August brannten durch ein im östlichen Burgbergbereich entstandenes
Feuer, das durch einen ungewöhnlich starken Sommersturm angefacht wurde, groBe
Bereiche des Buschwerk-Bewuchses des Burgberges ab. Die Baustelle von Bau Z und
das Grabungshaus kamen in höchste Gefahr. Ein Grund für die starke Nahrung, die
das Feuer hatte, war der dichte Bestand von hohem, trockenem Gras im gesamten
Gelande. Nur durch den beherzten Einsatz aller Arbeiter und Mitarbeiter konnte gröBerer Schaden und ein Ubergreifen des Feuers auf die Gebaude des Grabungshauses
verhindert werden. Auf Grund dieser Erfahrung wurde das Grabunqhaus-Gelande, das
vorher nur einqezaunt war, von uns mit einer schützenden Trockenmauer umgeben,
die ein direktes Hineinbrennen von Buschfeuern in das Grundstück in Zukunft verhindem soll. Erneute Feuer dieser Art in den kommenden Jahren sind zu befürchten, da
die Beweidung des Burgberges durch einen von der Antikenbehörde aufgestellten Zaun neuerdings unterbunden wurde, was zu einem unkontrollierten wilden Bewuchs
führt.
An den Bauten des Grabungshauses muBten auBerdem am Ende der Kampagne zahlreiche Dach-ErhaltungsmaBnahmen durchgeführt werden.
Die Grabungen des Museums von Bergama bei der römischen Thermenanlage
von Paşa Ilıcası, 20 km. nordöstlich von Bergama, die inzwischen mit dem antiken Kurort Allianoi identifiziert wird, waren weiterhin sehr ertolgreich. Es wurden u.a. ausgedehnte Gewölbeanlagen, Schwimmbecken, Mosaikböden. Wandinkrustation und Teile
von Statuenausstattung freigelegt. Der Museumsdirektor Ahmet Yaraş wird drüber an
geeigneter Stelle berichten.
Mit technischer Unterstützung der Pergamongrabung des DAl wurden einige
Peristylsaulen wiederaufgestellt.
Die Generaldirektion der Museen und Monumente/Ankara wurde nacheinander
vertreten durch die Herren Nejat Atar (Ethnographisches Museum Ankara) und Uğur
Hoşgören (Museum Uşak).
Der Arbeitsstab bestand aus: Wolfgang Radt (Gesamtleitung), Elisabeth Steiner
(Fotoarbeiten, Haushalt, Verwaltung [1 Monat], danach half Barbara Radt im Haushalt
und W. Radt kümmerte sich um die Fotografie, so gut es ging); an den Arbeiten im Zusammenhang mit der Baustelle (Bau Z) waren beteiligt: Martin Bachmann und Andreas Schwarting (Architekten. Baustellenleitung und Bauplanung), Ivonne Jaqer (Bauzeichnungen); an der Stuck-Restaurierung: Tobias Hausmann und Karlheinz KeB, unterstützt von Arzu Demirer und Mustafa Savaşkan; an der Kleinfunde-Restaurierung:
Ulrike Rothenhausler; an den Sortierarbeiten und der Bearbeitung des farbigen Wandputzes: Ulrich Mania und Wolfgang Radt; an der Vorbereitung der Restaurierung der
Trajaneurns-Hallensaule: Klaus Nohlen.
Aufnahmearbeiten im Gelanda wurden durchgeführt von: Volker Kastnet (Marmorarchitektur des Pergamonaltars), Holger Schwarzer und Sarah Japp (Podienraurne
Asklepieion), Ulrich Mania (Kanalsystem und Unterbauten der Roten Halle), Dieter
Salzmann (Palast IV).
Wissenschaftliche Themen wurden für die Publikationsvorbereitung bearbeitet
von: Berthild Gossel-Raeck (Keramik und Kleinfunde vom Trajaneum), Dieter Hertel
(Graue und archaische Keramik), Gerhild Hübner (WeiBgrundige Keramik), Sarah
Japp (Keramik von Podiensaal und Asklepieion-Sondage sowie von Bau Z), Gioia de
Luca (Megarische Becher sowie Skulpturen vom Asklepieion-Theater), Dieter Salzmann (Mosaiken), Holger Schwarzer (Podiensaal-Publikation, mit zeichnerischer Unterstützung von Ulrike Rentschler), Emanuelle Vila-Meyer (Tierknochen).
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PERGAMON 2000

Wolfgang RADT*

31 Temmuz'da başlayan Pergamon çalışmaları 21 Ekim'de sona ermiştir.
Geçen yılolduğu gibi bu kampanyada da kazı yapılmamıştır. Hellenistik-Roma
Dönemi peristyili Z yapısındaki mozaikleri koruyacak binanın çatısının yapılması ile
maske mozaikli mekanın stukolarının restorasyonuna ağırlık verilmiştir. Ayrıca buluntu
grupları üzerine çalışılmış ve Bergama Müzesi ile kazı evi depolarında yayın hazırlık
ları yapıımıştır.

Z yapısının ayağa kaldmlrnası çahşmalanna, ana yapı duvarının en üst kısmının
yine doğal taşla örülmesi ve taş işçiliginin bitirilmesiyle başlandı. Arka tarafta görülmeyecek bir şekilde yapılan beton hatıl döküldü. Yapının kuzey ve batı tarafında bulunan
antik drenaj hendekleri (Peristasis) kısmen yeniden örüldü. Bunun için arkada bulunan
ve tehlike gösteren kayaların yer yer kırılması gerekiyordu.
Çelik çatı konstüksiyonun yerleştirilmesine başlandı. Bu çalışma yapının kuzey
tarafında bitiriidi. Şimdilik malzeme deposu amacıyla kullanılan kuzeybatı mekanının
üzeri geçici olarak sac çatıyla örtüldü. çatının batısında lamellerin (lama demirlerle jaluzi şeklinde) yerleştirilmesi bitiriidi. Koruyucu yapının ön cephesini kapatmak için, çelik lamellerle kaplanacak olan konstrüksiyon un temelinin betonu döküldü. Büyük çelik
desteklerin peristyl tarafındaki kuzey kısmı, asma destekleriyle birlikte, 12 m. yüksekliğinde bir iskele sayesinde kuruldu. Kuzey tarafta bulunan mertekler yerlerine kondu
ve destek konstrüksiyona bağlandı. Aşıklara kaynak yapıldı. Çatının bütün parçaları
koyu gri, grafit içeren koruyucu bir boyayla boyandı. Aynı şekilde büyük kamyonun konteynerieri ve kent kazısında mermer salonun parmaklıklı cephesi de boyandı. Burada
ayrıca kötü niyetle tahrip edilen açıklama levhası yenilendi.
Z yapısının peristyili kısmında var olan stylobat düzenlendi, sa91amlaştırılarak
eksik blokları doğal taştan tamamlandı. Yeniden ayağa kaldırılması içın gerekli antik
sütun tamburları, Z yapısının altındaki arazide toplandı ve hazırlandı. Bunlar peristylin
ayağa kaldırılması (anastilosis) sırasında yerlerine konacaktır.
Çatıyla örtülecek kısmın dışında kalan ve çok az bir yükseklikte korunagelen Z
yapısının güneydoğu köşesi, yapının eski büyüklüğünü göz önüne getirecek kadar doğal taşlarla yükseltildi. Z yapısının güneyinde, çatı örtüsü dışında kalan diğer duvarlar
da sağlamlaştırıldı.
Bizans Dönemine ait bir duvarın altında kalan batı galerisi mozaiklerinin güney
ucunu saptamak ve belgelemek için, stylobatın batısında bulunan batı galeride, küçük
çaplı arkeolojik bir sondaj yapıldı.
Ayrıca, akropoliste, Saray IV'ün D mekanında ve asklepieionda Dor düzenli
"Uzun Galeri"nin 15/16 mekanında diğer sondajlar yapılmıştır.
Prof. Dr, Wolfgang RADT, istanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü 2. Müdürü, Ayazpaşa Camii Sokak 48. 80090 lstan-
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Saray IV'te

yapılan araştırma,

Pergamon mozaik projesi

bağlamında,

yer moza-

iğinin dekorunun ve duvar kaplamasının anlaşılmasına yönelikti. Bütün sorular aydın

latıldı. Sondaj yapılan mekanın kuzeydoğu köşesinin
dokunulmamış olduğu doğrulandı.

1880

yılları kazılarında olasılıkla

Kent kazısındaki podyumlu salonla karşılaştırabilmek için asklepieionda 1967 yı
15/16 mekan'ın batı ucunda kısmen ortaya çıkarılan podyumun anlaşılması gerekiyordu.
Eskiden maske mozaikli mekanın kuzey tarafındaki duvar süslemelerinde yer
alan stukoların yıllardır yapılan onarım ve tamamlama çalışmaları atölyede sürdürüldü
ve büyük ilerlemeler kaydedildi. Eksik kısımlar Almanya'dan gelen uzmanlar tarafından
stuko tekniğiyle yapılarak alüminyum petek plakalara yerleştirilmiştir. Bunlar, 6 paye
(pilaster) parçası, 9 parça kırmızı pano, sarı pano için 2 parça, alt pervaz için 2, üst pervaz için 3,1 paye kaidesi ve 1 paye başlığından oluşmaktadır. Bunun dışında, üçü baş
lıklara, biri paye kaidesine ait 20 parçada büyük tamamlamalar yapılmıştır.
Tek parçaların kenarlarının tam olarak birleştirilmesi ve küçük çaplı tamamlamalar yapmak için iki restoratör çalışmıştır. Bu çalışmada kırmızı panodan çok sayıda parça yerlerine eklenmiştir.
Küçük buluntu onarımı çalışmalarında, eski kazılardan özellikle terra cotta ve
metal buluntulara ağırlık verilmiştir.
Kampanyanın ilk dört haftasına katılan ve otuz yıldan fazla Pergamon'da kazı fotoğrafçısı olarak görevli olan Elisabeth Steiner, aralarında Kızıl Avlu heykeltıraşlık eserleri de bulunan çok sayıda fotoğraf çekebilmiştir. Bayan Steiner bu yıl emekli oluyor.
Kadrosunun para darlığı nedeniyle dondurulması, Pergamon çalışmaları için büyük kayıptır. Pergamon kazısı, uzun yıllardan beri, çok yönlü ve başarılı katkılarından dolayı
Bayan Steiner'e teşekkür borçludur.
Z yapısının stuko, daha doğrusu sıva üzerindeki duvar resim kalıntılarının bilimsel araştırılması, renkli sıva kalıntıları bulunan 600'den fazla buluntu sandığının içeriğinin anlaşılmasıyla kolaylaşmıştır. Burada alınan notlar, çekilen fotoğraflar ve kazı defterleri sayesinde, bütün duvarların kağıt üzerinde renkli rekonstrüksiyonlarına olanak
lında

sağlanmıştır.

Eski
pılmıştır:

kazı

malzemelerinden

yayın

için

aşağıdaki

konularda

değerlendirmeler

ya-

Gri ve Arkaik keramik, beyaz zeminli Hellenistik (Lagynos) keramik, Megara kaseleri, podyumlu salonda bulunan keramik, asklepieion podyumlu mekan keramiği, Z
yapısından keramik, traianeumun altındaki kazılarda ele geçirilen keramik, küçük buluntu ve hayvan kemikleri, Bergama Sunağı'nın mermer rnirnarisi, asklepieion tiyatrosu'nun mermer heykeltıraşlık eserleri, Pergamon mozaikleri.
Yazarlarla ve yayıneviyle sürekli ilişki kurularak Pergamon dizisine ait üç kitapla
ilgili (su tesisleri, Bizans kent suru, Roma kandilleri) redaksiyon çalışmaları Bergama'da da sürdürülmüştür.
Birkaç yıl önce yeniden ayağa kaldırılan traianeum mimarısine ait bir galeri sütununun onarımı gelecek yılki kampanyada yapılacaktır. Bu konuda hazırlıklara başlan
dı ve gerekli mermer satın alındı. Parçaların kaba çalışması kışın yapılacaktır.
Kale tepesinin doğusunda 12 Ağustos'ta yangın çıktı. Kuvvetli yaz rüzqarıyla büyüyen yangın, Kale tepesinin geniş alanı kaplayan çalılıklarını yaktı. Z Yapısı inşaatı ile
kazı evi çok büyük bir tehlike altında kaldı. Bütün araziye yayılmış olan kuru otlar yüzünden yangın büyümüştür. Ancak bütün kazı ekibi ile işçilerin cesur girişimleri sayesinde yangının kazı evine sıçraması ve büyümesi engellenebilmiştir. Bu tecrübeye dayanarak daha önce tel örgüyle çevrili kazı evinin etrafı kuru bir duvarla çevrilmiştir. Böylece olası bir çalılık yangının kazı evine sıçramasının önlenmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca kampanyanın sonunda, kazı evinin yapılarında çok sayıda çatı sağlam
laştırıimıştır.
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Bergama'nın 20 km. kuzeydoğusunda, Bergama Müzesi tarafından yürütülen ve
bu arada antik Ilıca Allianoi olarak tanımlanan Roma Dönemi kaplıca tesisi Paşa IIıca
sı'ndaki kazılarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Geniş bir alana yayılan tonozlu yapılar, yüzme havuzları, mozaikli tabanlar ortaya çıkarılmıştır. Kakma işlemeli duvarlar
ve heykeltıraşlık eserleri ortaya çıkarılmıştır. Müze Müdürü Ahmet Yaraş bu konuda ilgili yerde bilgi verecektir.
Birkaç peristyl sütununun ayağa kaldırılmasında Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon kazısı teknik destek sağlamıştır.
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, arka arkaya Sayın Nejat Atar (Ankara Etnografya Müzesi) ve Uğur Hoşgören (Uşak Müzesi) tarafından temsil edilmiştir.
Ekip aşağıdaki kişilerden oluşmaktaydı: Wolfgang Radt (Kazı Başkanı), Elisabeth Steiner (Fotoğraf, idare, ev yönetimi [1 ay], ardından Barbara Radt ev yönetirninde, W. Radt olabildiği kadar fotoğraf çekimi konusunda yardımcı olmuşlardır); Inşaatla
ilgili (Z yapısı) çalışmaları: Martin Bachmann ve Andreas Schwarting (Mimar. Inşaat yönetimi ve plan), Ivonne Jaqer (yapı çizimleri); stuko restorasyonu: Tobias Hausmann ve
Karlheinz KeB, Arzu Demirer ve Mustafa Savaşkan'ın destekleriyle; küçük buluntu restorasyonu: Ulrike Hothenhausler; renkli duvar sıvasının tasnifi ve değerlendirilmesinde:
Ulrich Mania ve Wolfgang Radt; traianeurn, galeri sütununun onarımına hazırlık: Klaus
Nohlen. Arazi çalışmalarını: Volker Kastnet (Bergama Sunağı mermer mimarisi), Holger Schwarzer ve Sarah Japp (asklepieion, podiumlu mekan), Ulrich Mania (Kızıl Avlu'nun aıtyapılarında kanal sistemi), Dieter Salzmann (IV No.lu saray).
Yayın çalışmaları bilimsel konular: Berthild Gossel-Raeck (traianeum, keramik
ve küçük buluntuları), Dieter Hertel (gri ve arkaik keramik), Gerhild Hübner (beyaz zeminii keramik), Sarah Japp (podyumlu mekan, asklepieion sondaj ve Z yapısı keramikleri), Dieter Salzmann (mozaikler), Holger Schwarzer (podyumlu salon- yayını, Ulrike
Rentschler tarafından yapılan çizimlerle), Emanuelle Vila-Meyer (hayvan kemikleri).
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TiLBEŞ HÖVÜK SALVAGE PROJECT EXCAVATION

Jesüs GIL FUENSANTA *
Mitchell S. ROTHMAN
Petr CHARVAT
EyüpBUCAK

Introduction
This is the report of the salvage excavations of the joint team of the Spanish Archaeological Mission to Turkey/University of Alicante-Prehistory Section, Jesüs GiI Fuensanta, field director, and Widener University USA, Mitchell Rothman, field codirectort. This project was conducted in coordination with the Şanlıurfa Müzesi, Eyüp Bucak, müdür, and the Oriental Institute and Academy of Science, Prague, Czech RepubIic, Doç.Dr. Petr Charvat, team leader.
The Tilbeş Project began its salvage work in Urfa in 1996. That first surveying
season was followed by three major campaigns in 1997,1998, and 1999. An American
crewjoined the project in the field in 19982 .
Tilbeş Höyük is the focal site forthis Project to recover remains of four adjoining
sites on the Urfa bank of the Fırat or Euphrates River north of Birecik. The other sites
are from the south Apamea acropole/ Tilmusa, Tilöbur, and Tilvez.
Jesüs GIL FUENSANTA, Misi6n Arqueol6gica Espaüola en Turqufa-Proyecto Tilbeş, c/Larra, 13, So-CL. E-28004 Mad-
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rid/ISPANYA.
Mitchell S.ROTHMAN, College of Arts and Sciences, Social Science Division, Widener University, Chester PA 19013S792 (USA), ABD
Petr CHARVAT, Orientalnı Ustav/Orientallnstitute, Pod vodarenskou vezi 4, Praha 8/CZECH REPUBLlC.
Eyüp BUCAK, Müze Müdürlüğü, UrfalTÜRKiYE.
The Project staff for 1999 consisted of: Mark Schwartz (Northwestern University), Amy Okolowski (Widener University), Beste Rodoslu (Bilkent University), Lynne Rainville (Dartmouth College), Vidal Ferrero, Rafael Moya Molina
(MAET/University of Alicante-archaeologist and draughtsman), Maria Angeles Jimenez Hemandez (University of Granada-archaeologist and draughtsman), Eloy AIgorri (Spanish Archaeological Mission to Turkey-architect), Maria Paloma Moran (MAET-architect assistant), Natividad Server Romero (MAET-geographist, photographer and trench supervisor), Vladimir Hasek (Geodrill/Czech Academy of Sciences, geomorphologist) and his assistant-team (Jan Tomesek, Petr Dostal, Jan Blatny), Mitica losif (Museum of Constanta, Rumania-archaeologist, drauqhtrnan and topographist), Nurdan Sayın (Istanbul University, Jeofizik Böiümü-bumt soils analyst), and Rana körarı and Ozlem Pınar
oglu (Konya-Selçuk University-trench assistants). The plans were inked by Eloy AIgorri, Rafael Moya and computer
treated by Javier Espejo.
The Spanish Archaeological Mission in Turkey is under the patronage of University of Alicante-Prehistory Section, and
recieves sponsorship from the AECI (Agencia Espaüola de Cooperaci6n Intemacional, Spanish Ageney of International Cooperation), and the DGRCC (General Direction of Cultural and Scientific Relations) of the M.A.Ex. (Spanish
Foreign Ministry). American funds come from National Science Foundation (NSF). Our research receive funds from
financial intitutions such us CAM, Caja Murcia, and a few private donors. Our most sincere thanks to the General Department of Antiquities and Excavations of the Turkish Republic and his director Alpay Pasinli and acılnq-director Kenan Yurtagül for give the permission to perform our activities. Thank the co-operation and valuable aid give by the
Spanish Embassy at Ankara and the Turkish Embassy in Spain, and all personal involved in some degree in our activities. We aiso gratefully acknowledge Sayit Ahmet and the Iate Mustafa Akbaş and his family for his hospitality and
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The salvage archaeological survey at Tilmusa, Tilöbür and Tilvez Höyük, Birecik
district, Şanlıurfa, started in September 1997 and continued with the excavations at TiIvez Höyük in Fall 1998 under the administrative directian of Eyüp Bucak, Director of
the Urfa Museum and Jesus Gil Fuensanta, on behalf the Spanish Archaeological Mission to Turkey. Our Tilbeş field codirector, Mitchell S.Rothman (Widener University,
Pennsylvania, USA), acted as advısors.
Tilmusa is a canical mound, the western portian of which has been cut by the river, with an height of ca. 9 m. and area of 0.45 ha. Tilöbur alsa is a conical mound with
a stratigraphical depth of 6 m. and an area of 1.44 ha.; it is located 2.2 km. west Tilmusa Höyük. Tilöbür has logistical problems for broad excavations because of the densely populated nature of the site. The biggest of those sites, Tilvez Höyük, is a doubleconical mound with a height of ca. 9 m. and an area of 3.5 ha. at the base and 1.2
ha. at the top of the mound.
As of this writing, the flooding of the Birecik Dam is well finished. The town at the
base of Tilbeş Höyük, Keskince Köyü, is now completely inundated, and the high mound is an island, accessible only by boat. Tilvez Höyük will survive the Dam, but Tilbeş,
Tilöbür and Til Musa are already ettectively gone.
Remains of many prehistoric and historic periods are found among these sites.
Islamic remains are scattered in smail areas across the whole area. ApameafTilmusa
is across from Belkıs and is the site after which the treaty between the Roman and
Parthean Empires was named. In addition to these lron and Classical Age remains, the
sites contain a few levels of the Late Bronze Age and Early-Middle Bronze transition or
Kurban III Period, almost complete stratigraphic material of the Early Bronze I-IV periods, and as a sequence of fourth millennium Late Chalcolithic levels. These lowest
strata contain material related to the socalled Uruk Expansion, especially beveled rim
bowls, and may extend to the Terminal Ubaid/Early Uruk phase, LC1-2 in the new SAR
chronology (Rothman, ed. in press). During the 1997 survey, Paleolithic materials were recovered east of Tilbeş. On top of the terrace of Hobab Ovası, a huge debitage field was discovered. Similar materials were alsa recovered nearby Tilöbür.
Tilbeş Höyük is an ideal place for ariver crossing and docks for barges flowing
downstream. This site was occupied in the Late Chalcolithic, earliest Early Bronze Age
(Kurban V), middle and Iate Early Bronze (Kurban IV), Early-Middle Bronze Transitional
(Kurban iii), Achaemenid, Hellenistic, Seleucid, Roman and Islamic Periods. The four
periods of most interest are the Late Chalcolithic, Early Bronze, Early-Middle Bronze,
and Achaemenid. The Late Chalcolithic and Early Bronze I should contribute significantly to our understanding of the so-called Uruk Expansion of the middle to Iate fourth
millennium B.C.
Unlike Hacinebi no manumental LC architecture has been recovered at Tilbeş
Höyük. The buildings all look like domestic structures with the expected repertoire of
agricultural tools, domestic items, as well as same craft areas of yet-to-be-determined
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help in conducting excavations at Tilbeş and the assistance glven by our driver Mehmet Akbaş and cook-house management Hasan Ergüç and Keskince viiiage workers. We also thank our representatives, Nizameltin Kara from the
Ankara Etnografya Müzesi and Reyhan Körpe from lhe Çanakkale Müzesı'
The 1997 staff consisted of: Ben Cookson (draughtsman), Eloy AIgorri and Paloma Moran (Spanish Archaeological
Mission to Turkey-architects), Alicia Diaz (University of Alicanle), Ted Lagro (Dutch Historical-Archaeologicallnstitute,
Istanbul), Constanza Barbara Segovia (Spanish Archaeological Mission to Turkey- conservator), Gian Luca Groccella (University o! Catania), Sergio Liorens (University of Alicante) and Mehmet Ali Yılmaz (Dutch Historical-Archaeological Institute, Istanbul-conservation assistant). The 1998 staff consisted of: Mitica losif (Museum of Constanta, Humania-archaeologisl, draughlman and topographist), Eloy AIgorri and Paloma Moran (Spanish Archaeological Mission to Turkey-architects) and Vidal Ferrero (University of Alicante). The 1999 staff consisted of: Rafael Moya Molina
(MAETIUniversity of Alicanle-archaeologist and draughtsman), Maria Angeles Jimenez Hernandez (University of Granada-archaeologisl and draughtsman), Eloy AIgorri (Spanish Archaeological Mission to Turkey-architect), Maria Paloma Moran (MAET-architect assistant), Natividad Server Romero (MAET-geographist, photographer and trench supervisor), Vladimir Hasek (Geodrill/Czech Academy of Sciences, geomorphologisl) and his assistant-tearn (Jan Tornesek, Petr Dostal, Jan Blatny) and Mitica losif (Museum of Constanta, Rumania-archaeologist, draughtman and topographist). The plans were inked by Ben Cookson, Eloy AIgorri, Rafael Moya and compuler treated by Javier Espejo.
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function. Beveled rim bowls and other Southem Uruk pottery types have been recovered at Tilbeş Höyük (see belaw). We hope that Tilbeş Höyük will fill in the gap after
the abandonment of Hacinebi in its B2 phase (see Stein 1999), the Late Middle Uruk
(LC4) period, and will alsa contain material parallel in time to Hacinebi A-B1 (LC2-3).
The Periods at Ti/beş Höyük, Ti/musa, Ti/öbür and Ti/vez Höyük
We continued our 1999 excavations at Tilbeş Höyük in squares where we were
able to reach each of these critical period's remains with the least over-burden oflater
material, mostly in the southern end of the mound. One test pit was dug in the north
end in square B1. We also continued our deep sounding on the western face of the mound in area AE1-5. Because it is now apparent that the mound was cut dramatically
by the river in antiquity, AE 1-5 is actually near what would have been the center of the
ancient mound. The work of the 1997 season at the other sites was focused on the investigation of the Middle to Early Bronze Age occupation levels through the recovery
of surface materials. For the systematic and intensive surface collection of materials,
each mound was divided into several areas. For this purpouse a 10 m. grid was placed on the cultural rernalns-. On the other hand, the work of the 1998 season was focused on the investigation of the Early Bronze iV levels at Tilmusa and Tilöbür and
Early Bronze i at Tilvez Höyük. The 1998 dig operations at Tilvez fell into a big B x 8
m. test square on the northwestern slope of the site, Operation 1. In 1999, continuing
our 1998 research, the main goals at Tilvez Höyük were to establish the stratigraphical
sequence at the northwestern side of the mound and to recover a c1ear cultural and occupation sequence of the site. In the 1999 season two new trenches were planed (Fig.
1): Operation 3, (15 x 5 m.), a stratigraphic step trench divided in 3 portions of 5 x 5 m.
Its south end was near the east baulk of 1998 Operation 1. And Operation 4, (7 x 7 m.),
a square contiguous with the north baulk of 1998 season's Operation 1, which was excavated in order to recover more from the broad exposure of EBIV to EBI levels.
Late Cha/colithic
Square AE1-S
A 2.5 x 2.5 m. sounding was continued in search of Late Chalcolithic and a possible earlier (Middie Chalcolithic) levels at Tilbeş, as suggested by the material found
in 1996. Beneath alayer of large rocks appeared a hiatus level which overlaid a Late
Chalcolithic phase of at least 1.5 m. which is turn overlay a sterile soil. It appeared at
12 m. below the datum point. The material includes bevelled-rim bowls and other typical Uruk sherds.
Square E4b
Excavations in Tilbeş Square E4bE2E7E10EF1 was stopped at good EBI architectural contexts during 1998 season. In 1999 we continued the exeavation in a smaller trench covering just part of the original trench, now a 5 x 5 m. square, which fits the
original 1996 and 1997 seasons' E4b trench. In this area we wanted to get to virgin
soil on the south and southwestern portion on the site and possibly material earlier than
Late Chalcolithic as appeared at AE1-5. This would enable us to demostrate same contact with the Uruk culture, as levels from the AE1-5 test sounding had proved.
Below the 1998 mudbrick buildings with EBI date, more evidence appeared from
the earlier phases of EBI, including a tomb. The orientation of those EB buildings followed, in general lines, the younger phase. The tomb was intrusiye in part of the Late
Chalcolithic architecture (Fig. 2). The contents were a few goblets, champagne cups
4

A systematlc procedure was lollowed. All the cultural remains such as iithic tools, metals, pottery were collected, examined and counted. Only the diagnostic pieces were take out the mound and catalogued.
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with reserved slip, a pin and some beads. The human remains seems to belong to an
individual.
1.5 m. of this EB period overlay a smail hiatus phase covering late Chalcolithic
levels with a thickness of 1.5 m. The late Chalcolithic shows at least a few rebuilding
layers of either mudbrick and stone walls. Only part of a building was discovered. In order to see the underlying levels, asmaller sounding was dug into the E4b square, now
2.5 x 3 m.
After two meters of the older phases of Chalcolithic material, including some
typical sherds of painted pottery, related to Northern Mesopotamia Chalcolithic traditions, virgin soil was finally reached. This means that Tilbeş Höyük seems to have at least 3.5 m. of Chalcolithic material culture.
Early Bronze Levels
Square E4aE3E8 (East)
At the end of the 1999 season, a burned building of Early Bronze III had been
uncovered at Tilbeş. Two radiocarbon dates were obtained from the University of Arizona Radiocarbon laboratory:
Laboratory
number
AA35882
AA35824

Locus/lot
869/125
853/110

Context
Burned beam
Burned beam

Radiocarbon Age

Calibrated date (2s)

4180 +/- 45
4020 +/- 45

2890-2584 BC
2830-2461 BC

This was the building with surprising parallels to Beycesultan (L1oyd and Mellaart 1962) reported last year, including a number of sets of large clay horns (Diamont
and Rutter 1969: 150; see Fuensanta, Rothman and Bucak 2000). In this season we
followed that building finding doorways and the beginning of adjoining rooms. We also
found additional clay horns. The building seems now to have been a multi-room formally designed buiIding (Fig. 11), one of the larger ones recovered in the Early Bronze levels.
The eastern trench at E4aE3E8 consisted of a 8 x 6 m. square situated in order
to dig the underlying levels of the 1998 excavated "Burned Building" of Mid/late EB date. Several buildings with a similar plan and on same spot were excavated there (Figs.
3, 4, 7, 8). They could be dated to the EBlII, II and i periods. Most of the in situ Transcaucasian/black Karaz pottery found at Tilbeş comes from this place. Two tombs were
excavated into this building (Fig. 3, 4). These show burials in a bad state of preservation. The contents were simply metal pieces in a very bad state of preservation. To date, the greatest quantity of metal in aTilbeş tomb comes from this place. Some EBIII
pits were excavated into this EBII building.
When (Iate) EBllevels were reached, some changes could be seen on the plan.
As in EB lll levels, we have a multi-roomed building, with stone walls. The orientation
was continued by the later EBII and EBIII re-builders. But here, the building's inner space had a different organization during the younger phase of the EBI (Fig. 7, 8). The building continues under the north and east baulks of the Square. Among the contents we
noted typical reserved slip wares and shapes, plus a considerable quantity of Iithic tools.
Square E4aE3E8 (West Side)
As we reported last year, the area under the Early Bronze four buildings had been an odd agglomeration of pure clay and re-used mudbrick. That deposit, in fact, con134

tinued down for two meters. Under the packing for the EB LV terrace were at least two
Early Bronze III surfaces. Far from being prepared surfaces, their shape indicated that
surface water had lain there for a considerable period of time, leaching out calcium carbonate and lime from the construction debris packed there. Clearly it was an open
area, perhaps an informal courtyard. Into the lower surface, presumably Early Bronze
III people had dug one of the stone Iined tombs we found in 1999. The tomb contained
a few beads, two bronze pins, and 40 vessels, of which 9 were tali goblets. None of the
early EB tombs discovered in 1999 had well-preserved human skeletons.
Square AE1-S
At the same time as we were making our major eftort in the Early Bronze square, E4aE3E8, we were continuing our deep sounding in square AE 1-5. At the end of
the 1998 season, we had reached 8 1/2 meters.
This square continued to provide good contexts, including this smail house by
an alley, dating to the Early Bronze, perhaps period ii (Fig. 9). The lowest levels excavated in our deep sounding produced Iate fourth millennium B.C. remains (see above).
Returning to the larger square E4aE3E8, last year we reported that the adjoining
square to the south, E4bE2E7E10, had a few buildings, but also a broad area that seemed to be a work space at the Early Bronze 1 level (see Fuensanta, Rothman, Bucak 2000). This work space continued across the baulk (Fig. 5). Microanalysis of the
surface sediments by Lynne Rainville will hopefully help us understand what craft or other activities were conducted there. We postuiate that one of the pits may have been
for metal smelting, which we should know this year. In the northeast corner of the square, remains of a mudbrick construction emerged.
Radiocarbon dates of the Early Bronze i levels indicate a very early third millennium BC date. Theyare:
Context

Radiocarbon
Age

Calibrated
date (2s)

E4bE2E7 .. 1119/116

Floor, EB1
building

4540 +/- 50

3491-3039 BC

AA35827

E4aE3E8

5023/60

Tomb shaft

4450 +/- 50

3351-2920 BC

AA35824

E4aE3E8

5027/62

Mudbrick area

4320 +/- 50

3082-2876 BC

Laboratory
number

Square
Açma

AA35826

Locus/lot

Against the north baulk, a large pit yielded another tomb, similar in construction
to the earlier one, but now of clearly Early Bronze i date (Figs. 6, 10). This tomb contained three bronze pins, beads, 33 vessels of which 15 were tali goblets, six were footed bowls, and the rest smail bowls and jars (Fig. 6). Many had reserved slip, typical
of the Early Bronze i cemetery just across Tilvez (Sertok and Ergeç, 1999). At Tilvez
Operation 1 in Fall 1998, EBI levels were reached there. EBI architectural remains are
very eroded on northwestern slope of the site. At Operation 4, below the EBIII levels
there is a long hiatus until EBAI levels. This layer seems to be a /ater phase of EBAI.
The EBI occupation of the western end of Tilvez Höyük was disturbed by MBI and EB
III buildings placed at the edge of the mound.
Square A2-A6
The work at A2-A6 square with stone architecture was continued. This big square was divided into trenches A2-A6W (13x5 m.) at the western side, A2-A6S (5x3 m.)
at the southern part, and A2-A6E, (5x5 m.) at the eastern part of the square. The western and southern trenches yielded MBII to EBAIV evidence.
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Both trenches, were reunified in a 185 m 2 square showing evidence of a big stone building, which was rebuilt and occupied during the early phases of MBI and EBIV.
Some evidence of the transition between Middle Bronze and Late Bronze period s was
also found. Some parts of this building with huge walls were preserved up to 2 m. high.
The building excavation stopped at EBIV levels, after reaching -4.40 m. below the datum point. In the later phases of this area, in a till of post MB/LB tansitionallayers (Early
Achaemenid perhaps), an Egyptian scarab with the inscription "Bes-sopdu" and Reshef iconography was found.
Tilvez Operations 1 and 3, on the northwest flank of the high mound, offered a
series of EBIVA levels associated with stone architectural remains. Just under those
remains, we found EBI ii levels. From those contexts are a sealing from a jar fragment
and Mesopotamian band painted wares. The pottery types and building construction
show affinities with the EBIV/III of Tilbeş Höyük. Operation 4 shows, on the other hand,
a different plan and walls, narrower than the later EBIVB phase (Figs. 12, 13), during
the EBIVA and EBIII levels (both with a total of 3 different levels of occupation). A hiatus seems not to have ocurred during EBIV and EBIII transition but between phases
EBIVB and EBIVA. At most Tilöbür has 3 different smail phases in EBIVA.
The scarce sherdage does not prove an Early Middle Bronze occupation in our
other sites. Tilvez Höyük did not yield any presence of Early Middlle Bronze architecture.
The Achaemenid levels and The Later Occupations (Seleucid/Roman and Medievei)
The A2-A6E Square at Tilbeş Höyük was only excavated down 1.5 m. Early Achaemenid levels consisting of trash pits and a poor grave, with a skeleton in a good
state of preservations, were dug into MBI domestic and silo layers, which is consistent
with the evidence excavated since 1996 in A2-A6W. B1 was asounding trench, 4 x 4
m., formerly opened in the 1997 season. It showed evidence, after 1.85 m. of excavation, of mixed levels of Early Achaemenid and MBI date, most probably due to the building of modern villager's houses. We decided not to continue in the north sector of the
site because of poor stratigraphical evidence.
Roman and Seleucid occupations were present at Tilmusa and Tilvez Höyük.
We have not found any evidence of Achaemenid or early Helienistic presence at Tilmusa Höyük. In Tilvez Operation 3, the first step reached a very eroded Late Roman occupation, dated on II-III centuries AD. A very long hiatus between Late Roman and
Early Bronze LV occupation, with ca. 1.85 m., took place before the EB levels.
Conclusions
In general terms, the Late Chalcolithic sequence shows some analogies with nearby Hacınebi Phases A-B. A Post-Hacınebi Contact Phase has been documented at
Tilbeş Höyük.
During the Early Bronze Age, the Tilbeş Höyük E4a sub-burned-building layers
shows evidence of a mixed culture with both Anatolian and North Mesopotamian elements. To date, we don't know if whether direct contact was through the northern or
western regions. On present evidence, we think contact was maintain with both provenances. Early Bronze i shows different sub-phases.
The Early Bronze IV seems to be a very important period for occupation on the
left bank of the river Euphrates. All the sites, including Tilbeş Höyük, were occupied during the Early Bronze ıVA. This indicates considerable population in the Birecik area
during that period.
On the other hand, lt's not c1ear whether Tilbeş Höyük was the center of these
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On the other hand, lt's not c1ear whether Tilbeş Höyük was the center of these
four sites -Tilmusa, Tilöbür and Tilvez- during the Early Bronze Age; there is a possibility that the real center was a bigger höyük, Surtepe, 2 km. south of Tilvez. We must
research this possibility before the final publication of our results.
Most of our Salvage Project targets have been reached. But the appearance of
Chalcolithic material, out of context, and our scarce knowledge of the EBAI features at
Tilvez Höyük suggest the need for more excavation. Many of the goals we had hoped
to achieve at Tilbeş Höyük excavations have been completed, but the appearance of
good stratified material in Late Chalcolithic and older levels at the end of the season
recommend further excavations.
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Fig. 1:

Tilbeş

Höyük, topographic plan

Fig. 2: Late Chalcolithic wall and EBI shaft tomb.
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Fig. 6: Early Bronze i Tomb contents.
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Fig. 7: Early Bronze ii i iii Building plan. TiIbeş Höyük, Square E4a E3 E8

Fig. 8: Early' Bronze ii i iii Building. Tilbeş
Höyuk, Square E4a E3 E8
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SMiNTHEioN 1999-2000

Coşkun ÖZGÜNEL *

Tayyar GÜRDAL

1999 Ydı Ça/ışma/an
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi adı
na 1980 yılından beri yürütülmekte olan Smintheion (Gülpınar) kazılarına, adı geçen
bakanlığın maddi ve manevi katkılarının yanı sıra diğer kamu kuruluşlarının sağladığı
destek ile 12 Temmuz - 20 Ağustos 1999 tarihlerinde devam edllrniştlr".
Devlet bütçesinin oluşamaması nedeniyle ödeneklerin geç çıkması, sadece 26
Temmuz-15 Ağustos 1999 tarihlerinde işçi ile çalışabilmemize yol açmıştır.
Yukarıda belirtilen nedenin de etkisiyle 1999 yılı çalışmalarının ağırlıklı bölümünü, restorasyon çalışmaları ve yayına yönelik çalışmalar oluşturmuştur. Kazıça/ışma
ları, 1999 yılına kadar restorasyon çalışmalarında kullanılacak malzeme ve araç gerecin tapınağa iniş yolu olarak kullanıldığı için kazılamayan ancak, bu yıl yeni bir çevre
düzenlemesi zorunluluğu ile kaldırılması kararlaştırılan alanda sürdürülmüştür.
1) Kazı

Ça/ışma/an

Depo-müze binasının işlerlik kazandığı günden bu yana defalarca iyileştirilmesi
yönünde girişimlerde bulunulan ve köy içerisinden geçen ana yol ile tapınak arasında
ki bağlantıyı sağlayan yolun yapımı, 1999 yılı kış aylarında Gülpınar Beldesi Belediyesi tarafından betonarme kara taşları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ilk bakışta bizleri
çok sevindiren bu gelişme, aslında daha önceden gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştiril
mesi planlanan işlerimizin aksamasına yol açan bir durum yaratmıştır. Çünkü yol yapı
mı sırasında özellikle depo-müze binası ve tapınağa malzeme-araç ulaşımı için kullandığımız yol yakınında 1 m.ye yakın bir yükselme oluşmuştur. Böylelik/e hem depo- müze binası çevresinde daha önce yapımı gerçekleştirilen çevre duvar/arı, hem de tapı
nak kotuna inmemizi sağ/ayan yol işlevlerini yitirmiştir.
Prof. Dr. Coşkun (;ıZGONEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakütlesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı,
Slhhiye-AnkaralTURKIYE.
Araş.GÖL Tayyar ..G Ü8DAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakütlesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı,
Slhhiye-AnkararrURKIYE.
Kültür ı;3akanlığl Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürl.9ğü, Çanakkale Valiliği iı Kültür Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Efes
Pilsen Içecek Grubu, Doğuş Holding ve Ankara Universitesi'ne 1999 Gülpınar kazılarına yaptıkları maddi ve manevi
katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
1999 yılı çalışmalarına Kültür Bakanlığını temsilen Eskişehir Müzesi'nden Sayın Mehmet Katkat katılmıştır. Başkan
Iığımızda yürütülen çalışmalar aşağıda belirtilen ekiple gerçekleştirilmiştir.
Yük. M.imar Restorasyon Uzmanı Fuat Gökçe (O.D.T.Ü. Mima(!ık Fakültesi Öğretim Üyesi), Yrd. Doç. Dr. inan Aydın
(M.S.U. Seramik Anasanat Dalı), Araş.Gör. Tayyar Gürdal (A.U. D.T.C.F. K. Arkeoloji Anabilim Dalı), Yurdakul Biçer
Muhasebe Sorumlusu (Bilkent Universitesi), Arkeolog Baki Demirtaş, Arkeolog Sultan soner; Restoratör Sebahattin
Küçük, seramik sanatçıları Aylin Selet ve Şehnaz Alpay (M.S.U. SeramikAnasanat Dalı) A.U. K.Arkeoloji Anabilim DaIı'ndan öğrenci olarak Pınar Gökalp, Seçll Dönmez.
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1999 kazı sezonuna kadar yololarak kullandığımız tapınağın kuzeybatı köşesi
yakınındaki bu yükselti hem daha önce hiç kazılmamış olması nedeniyle hem de çevre düzenlemesi çalışmaları çerçevesinde çalışma alanı olarak belirlenmiştir.
5x5 m. boyutlarında bir sondaj ile çalışmalara başlanmıştır. Tapınak temenos kotuna göre +110 cm. kadar günümüzde de işlerliğini koruyan zeytinyağ i fabrikalarının
atık sularının tahliye künkleri dışında hiçbir mimarı kalıntının rastlanmadığı ve küçük
buluntu olarak çok az sayıda Osmanlı ve Bizans seramiklerinin ele geçirildiği dolgu toprak kazılmıştır. +110 cm.- +9 cm. arası oldukça niteliksiz, devşirme taşlarla yapılmış,
bu taşlar arasında hiçbir bağlayıcı malzemenin kullanılmadığı mimarı kalıntı, bu kalın
tının bitiminde de pişmiş toprak künkler ve Bizans Dönemine tarihlenebilecek amphoralar kullanılarak oluşturulmuş, yapı kalıntısı ile aynı kalitede bir su sistemi ile karşıla
şunuştır. Bu seviyeye kadar küçük buluntular, yoğunlukları az da olsa, Bizans Dönemine işaret ederler.
Tapınak temenos kotuna göre +9 cm. seviyesinde sondajın doğu köşesinde,
yaklaşık tapınak ile aynı yönlenmede iki büyük andezit bloktan oluşan bir yapının köşesine ait temele rastlanmıştır. Oldukça kaliteli taş işçiliğinin görüldüğü bu andezit blokların teraziye getirilmelerinin moloz taşlarla yapılmış olması taşların kalitesi ile çel iş
mektedir. Bu yapı kalıntısı seviyesinden itibaren küçük buluntuların yoğunluğu artar.
Tapınak temenos kotuna göre -30 cm. kadar sürdürülen çalışmalarda 1.0. 2. yüzyıl ile
1.8. 3. yüzyıl arasına tarihlendirilebilecek küçük buluntulara rastlanmıştır. Bu buluntuların ağırlığını terra sigillatalar ve Hellenistik çağ içerisinde üretilmiş kantharos kaideleri, tabak, kase parçaları oluşturur. Tarihsel bir sıralanıştan söz etmek mümkün değildir.
Andezit blokların oluşturduğu yapının anlaşılabilmesi için kazı çalışmalarının devam ettirilmesi gerekmektedir. 1999 yılı için zaman darlığı ve işçi sayısının azlığı yüzünden
çalışmalar genişletilmemiştir. Onumuzdeki kazı sezonlarında bu alandaki yükseltinin
tapınak temenos kotuna kadar tamamen indirilmesi gereği saptanarak alandaki çalış
malar sona erdirilmiştir. Bu alandan çıkan toprağın tümü, tapınağa geçişi sağlaması
için yeri belirlenen yeni yolun dolgusu olarak kullanılmıştır.
2) Restorasyon Çalışmalan
Restorasyon projesi doğruıtusunda; 1990-1993 yıllarında tahrip olmuş güneybatı köşede imitasyon andezit basamakları oluşturulmuş, 1994 yılında stylobat mermer
kaplaması yine imitasyon olarak gerçekleştirilmiş, 1995 yılında üç sütun dizisinin taşı
yıcı özelliklerini koruyan parçalardan oluşan bir bölümü orijinal malzeme ile ayağa kaldırılmış, 1997 yılında ise andezit basamak sıralarının bir bölümü imitasyon mermer basamak sıraları ile kaplanrruştı. Bu noktadan itibaren restorasyon çalışmalarının temel
hedefi, üç sütunun ayağa kaldırıldığı köşenin friz blokları seviyesine kadar kullanılabil
diği kadar orijinal bloklarla, kimi bölümlerde daha hafif imitasyon malzeme ile ayağa
kaldırılmasıdır.

1999 yılı restorasyon çalışmalarının ana amacı; orijinalleri yerine, hem taşıyıcı
özelliklerinin yeterli olamayacağı düşünülerek hem de açık hava koşullarında tahribata açık olacakları endişesi ile, imitasyonlarının kullanılmasına karar verilen başlık ve
friz bloklarının aynı kalıp alma tekniği ile hazırlanması olmuştur. Oncelikle iki blok için
de alçı modeller, daha önceki yıllarda oluşturulan birikim ve çalışmaların da katkısı ile
hazırlanmıştır. Alçı modellerin tamamlanmasından sonra kalıplanacak yüzeyler, kalıp
lama malzemesi olarak kullanılacak olan silikon kauçuğun olması istenen kalınlığı kadar seramik çamuru ile kaplanmıştır. Bunun üzerinden dış alçı gömlek uygun tasarım
ve parça sayısına göre yapıldıktan sonra gömlek açılmış, aradan seramik çamuru Çı
karılmış, yeniden alçı modele giydirilen gömlek ve model arasında kalan boşluğa, yani seramik çamurunun yerine silikon kauçuk malzeme dökülerek kalıp alım işlemi tamamlanmıştır.

nün

Önümüzdeki kazı sezonunda hazırlanan kalıplarla imitasyon blokların dökümüplanlanarak 1999 yılı restorasyon çalışmaları sona erdirilmiştir.

gerçekleştirilmesi
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3) Belgelerne ve Değerlendirme Çalışmalan
1999 kazı sezonunda bir dönem işçisiz, daha sonra da az sayıda işçi ile çalışıl
ması ve arazideki çalışmaların ağırlığını restorasyon çalışmalarının oluşturması, yayı
na yönelik çalışmaları hızlandırmıştır.
1980-1998 yıllarında gerçekleştirilen kazı çalışmalarının sonuçları ve değerlen
dirmeleri ile ünik friz bloklarının mitolojik ve ikonografik özelliklerini içeren kitapla ilgili
çalışmalar tamamlanmış, Kültür Bakanlığı tarafından basılmaktadır. Smintheion Heykeltraşlık Eserleri'ni inceleyen doktora tezi, Smintheion Hellenistik Dönem Seramiği'ni
ve Smintheion Camları'nı inceleyen yüksek lisans tezleri tamamlanmıştır. Apollan
Smintheus Tapınağı Mirnarlsi'ni inceleyen doktora tezi ise tamamlanma aşamasında
dır.

2000 Yılı Çaltşmalan
6 Eylül- 19 Ekim 2000 tarihlerinde sürdürülen 2000 yılı çalışmalarını; tapınak ve
yakın l(evresi kazı çalışmaları, çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları, araştır
ma-degerlendirme çalışmaları olmak üzere üç ana başlıkta toplamak mümkündür.
ve Yakın Çevresi Kazı Çaltşmalan
ve yakın çevresi kazı çalışmaları iki temel sorun etrafında şekillendiril
miştir. Bu sorunlardan biri, diğer birçok kutsal alanda da görülen sunak yapılarının,
Smintheion'daki varlığı ile ilgilidir. Ilk çalışma alanı, olası sunağın aranmasına yönelik
olarak tapınağın ön cephesinde ve orta aksı içine alacak bir şekilde belirlenmiştir. Ikinci sorun kutsal alanın Hellenistik çağ sonrasındaki kullanımı ve gerçekleştirilen düzenlemeierin anlaşılması ile ilgilidir. Bu yönde toprak üzerinde kalıntıları takip edilebilen ve
inşa teknikleri ile Roma çağı özellikleri gösteren mimarı yapıların anlamlandırılması
kararı alınmıştır. Bu yapı kalıntılarından, tapınağın kuzeybatı uzun kenarından yaklaşık 30 m. uzaklıkta tapınak ile aynı yönlenmede uzanan ve teras duvarı izlenimi veren
duvarlar, çalışma alanı olarak belirlenmiştir.
1)

Tapınak

Tapınak

a) Tapınak Ön Cephe-Orta Aksı Boyunca Sürdürülen Çalışmalar
Tapınak ön cephe ve orta aksta sürdürülen çalışmalar; tapınağın ilk basamak sı
rasından yaklaşık 30 m. uzaklıkta ve yüksekliği temenos taban seviyesine göre 30-170
cm. değişkenlik gösteren yükseltinin, tapınağın orta aksını da içerisine alan 15 m.lik
bölümünde başlatılmıştır.

Alanda tapınak temenostaban seviyesine göre + 20 cm.ye kadar sürdürülen çalışmalarda; bir köşesi sağlam olarak takip edilebilen içi sıvalı küçük bir havuzcuğu çağ
rıştıran mimarı kalıntı ve çağdaş malzeme ile harmanlanmış yeşil ve sarı sırlı Bizans
seramikleri ele geçirilmiştir. Bu durum yapı kalıntısının çağdaş, olasılıkla yağhanelere

ait olduğunu, ancak daha sonra işlevini yitirerek terk edildiğini gösterir. Ayrıca bu seviyeye kadar in situ olmayan tapınağa ait, mermer sütun tamburu parçaları, iki adet kaset bloku parçası mimarı buluntular arasında sayılabilir.
+20 cm. seviyesinden itibaren sırlı Bizans seramiklerinin yoğunluğu artar. Ancak
+10 cm. seviyesinden itibaren Bizans seramiği azalır ve kireç harçla karışık bir toprak,
alanın tümünde takip edilmeye başlar. Alanın tümünde yapılan temizlik sonucunda bu
2

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Efes içecek Grubu(Efes Pilsen) ve Ankara Üniversitesi'ne 2000

yılı Gülpınar Kazıları'na yaptıkları maddi ve manevi katkılardan dolayı teşekkür ederiz. 2000 yılı çalışmalarına Kültür
Bakanlığı'nı temsilen Çanakkala Müzesi'nden Sayın Reyhan Körpe katılmıştır. Başkanlığımızda yürütülen çalışmalar;
Yrd. Doç. Dr. ırfan Aydın ( M.S.U. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü), Araş.Gör, Tayyar Gürd;;!1 (A.U. D.T.C.F.
K.Arkeolojl Anabilim Dalı), Taylan Yeğenoğlu (A.U. D.T.C.F. K.Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Oğr.), Asena Çağırgan (Arkeolog), Sebahattin Küçük ( Arkeolog- Restoratör), Yurdakul Biçer'in ( Muhasebe Sorumlusu - Bilkent Universitesi) oluşturduğu bir ekiple gerçekleştirilmiştir.
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harçlı toprağın altında, çok az bir bölümü sağlam olarak korunabilmiş harçlı bir taban
ve moloz taşların harçla birbirine gelişigüzel bağlandığı taban alt yapısı olabilecek bir
düzenleme ile karşılaşılmıştır. Bu düzenlemenin anlaşılabilmesi için biri bu dolgunun
üzerinde, diğeri ise dolgunun bir bölümünü içine alacak biçimde dolgunun bitim yerinde olmak üzere tapınak ile aynı yönlenmede iki küçük sondaj açılmıştır. Dolgunun üzerinde 3x3 m. boyutlarında açılan 00/1 numaralı sondajda -59 cm. seviyesine kadar
sürdürülen çalışmalarda; harçlı bir tabaka sonrasında mermer yongalara ve yongaların hemen altında iri moloz taşlar ve harçtan oluşan bir çeşit betonla karşılaşılmıştır.
Küçük buluntunun hiç ele geçirilmediği sondajda çalışmalar bu seviyede durdurulmuş
tur. Harçlı bölümün sona erdiği, tapınağa daha yakın olarak açılan ikinci sondajın
(00/2) amacı, bu dolgunun altını ve varsa bitimindeki düzenlemeyi anlayabilmektir.
Sondajda -69 cm. seviyesine kadar sürdürülen çalışmalar sonucunda; harçlı bölümün
bitiminde hiçbir düzenlemenin olmadığı, ve 00/1 numaralı sondajdaki oluşumun sıkış
tırılmış toprak sonrasında ana kaya üzerine oturduğu görülmüştür. Bu sondajda da küçük buluntuya rastlanmaz.
Söz konusu çalışma alanında sürdürülen bu çalışmaların sonucunda tapınak ile
çağdaş hiçbir oluşuma rastlanmamıştır. Bizans sırlı seramikleri dışında küçük buluntu
ele geçirilmemiş olmasından dolayı bu döneme ait olması gereken taban, olasılıkla daha erken düzenlemeleri tamamen tahrip etmiştir. Ele geçirilmiş yoğun mermer yongalara bakılırsa bu tabanın belki de tapınak mimarı blokları kullanılarak işletilen geç dönem bir taşçı atölyesinin çalışma platformu olduğu söylenebilir. Ancak bunun tamamı
açığa çıkarılmadan kesin bir yargıda bulunmak da mümkün değildir.
Tapınağa araç iniş ve çıkışını sağlayan yol atlandıktan sonra orta aks üzerindeki çalışmalara devam edilmiştir. Aks üzerindeki bu ikinci çalışma alanının genişliği 5 m.,
uzunluğu ise araç yolu bir sınırı ve kamulaştırılamamış bahçe duvarı diğer sınırı olmak
üzere yaklaşık 10 m.dir. -70 ila -110 cm. seviyesinde ana kayaya rastlanan seviyeye
kadar sürdürülen çalışmalar sonucunda mimarı kalıntıya rastlanmamış, küçük buluntular ise çağdaş malzeme ile birlikte ele geçirilen Bizans seramiğinden öteye gidememiş
tir. Ancak bu çalışma alanında ele geçirilen 76 cm. yüksekliğinde 58 cm. çapındaki bı
çak sırtı yivli andezit sütun tamburu ve andezit, mutulus veya regulaya ait olabilecek
guttae (damlalık) parçası, Dor düzeninde bir yapıyı işaret etmeleri ile önemlidirler.
Sunağa ait izlere ulaşabilmek için tapınak ön cephesinde ve orta aks boyunca
sürdürülen çalışmalar kamulaştırılması tamamlanmış sınıra kadar getirilmiş, ancak sunağa ilişkin hiçbir ize rastlanmamıştır. Tapınağa olan uzaklığı ile sunak için daha uygun
olarak görülen kamulaştırılmamış bahçe içerisinde, kamulaştırılma sonrasında yapıla
cak çalışmalarla sunağın varlığı ile ilgili sorunun çözümüne yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

b) Kutsal Alandaki Helienislik çağ Sonrasında Gerçekleştirilen Düzenlemeleri
Anlamaya Yönelik Çalişmalar
Smintheion'da toprak üzerinde takip edilebilen tapınak haricindeki mimarı kalın
tılar tapınaktan daha geç bir dönemin özelliklerini taşırlar. Bu mimarı kalıntıların anlamlandmlması ile ait oldukları dönemde kutsal alanın kullanımı ile ilgili önemli bilgilere
ulaşılabileceği açıktır. Bu kalıntılardan, 12 numaralı parsel içerisinde yer alan nymphaian olabilecek yapı ve 24 numaralı parsel içerisinde yer alan tapınak ile aynı yönIenmedeki bir teras duvarı olabilecek yapı, birbirlerine benzer taş işçiliği göstermeleri ve
tapınağa olan yakınlıkları ile diğerlerinden ayrılırlar. 2000 yılı için teras duvarı olabilecek yapı çalışma alanı olarak belirlenmiş ve bu duvarın köşesinde açılan bir sondaj ile
(00/3) çalışmalara başlanmıştır.
Teras duvarı toprak üzerinde izlenebildiği kadarı ile, tek sıra küçük düzgün yüzlü taşların harçla birbirlerine bağlanması ve bu sıranın arkasında küçük moloz taşlar,
harçla oluşturulan Roma betonu kullanılarak inşa edilmiştir. Bazı bölümlerde öndeki
düzgün yüzlü ilk sıra, harçla sıvanmıştır. Duvarın köşesinde dirsek taşı görünümünde148

ki büyük bir blok da dikkat çekicidir. 00/3 numaralı sondajda çalışmalara, söz konusu
köşe blokunu içerisine alacak biçimde tapınak temenos taban seviyesine göre -260
cm.den itibaren başlanmıştır.
- 378 cm. seviyesine kadar mimari kalıntıya rastlamaksızın çağdaş ve hemen ardından az sayıda sırlı Bizans seramiğinin bulunduğu dolgu toprak geçilir. Bu seviye ile
-431 cm. seviyesi arasında birbirlerinin üzerine binmiş olarak; üstteki tamamen moloz
taşlar ile, altaki ise yine moloz taş ve pişmiş toprak plakalar kullanılarak yapılmış iki su
kanalıyla karşılaşılmıştır. Bu su kanalları, -431 cm. seviyesinde ancak küçük bir bölümü korunabilen pişmiş toprak taban döşemesinin tahrip olmasına neden olmuştur, Ele
geçirilen sırlı Bizans seramiğinden dolayı bu döneme ait olması gereken kanalların tahrip etmiş olduğu pişmiş toprak taban seviyesinin (-431 cm.) hemen altından itibaren,
biri 52 cm. uzunluk ve 20 cm. genişlikte, diğeri ise 38 cm. uzunluk ve 15 cm. genişlik
teki pişmiş toprak borulardan oluşturulmuş aynı yönlenmedeki iki su kanalı izlenir. Tahrip olmuş pişmiş toprak taban seviyesi ile sert killi toprağa rastlanan -470 cm. arasın
da küçük buluntuların da değiştiği görülür. M.S. 1. yüzyıla tarihlenebilecek terra sigillatalar bu tabakanın tarihlendirilmesine olanak verirler.
Teras duvarının küçük moloz taşlar ve harçla inşa edildiğini daha önce belirtmiş
tik. Çalışmaların sonucunda duvarın köşesinde, bir sıra yüksek bir sıra alçak olmak
üzere beş sıra bosajlı düzgün andezit blokun, birbirlerine kaliteli çok ince bir harçla
bağlanarak dirsek oluşturdukları görülmüştür. Dirsek oluşturan bloklar, yukarıda bahsedilen pişmiş toprak taban seviyesine kadar ince işçilik gösterirler. Tabanın bulunduğu
-431 cm. seviyesinin altında kalan duvarın geri kalan bölümünün blokları ise kaba bı
rakılmışlardır. Bu durum dirseğin dolayısı ile duvarın bu seviyeden itibaren toprak altın
da, görünmeyecek şekilde olduğunu gösterir. Böylelikle taban seviyesinin altında ele
geçirilen ve M.S. 1. yüzyıl tarihi veren terra sigillata kap parçaları, teras duvarını da tarihlendirirler.
-470 cm. ile -503 cm. seviyeleri arasında, buluntu vermeyen sert killi toprak kazılarak, hem dirseğin son blokunu saptayabilmek hem de temel çukurunda tarihlemeye
yardımcı olabilecek bir buluntuya rastlayabilmek umuduyla devam ettirilen çalışmalar,
ulaşılan son seviyede duvarın sona ermesi ile 2000 yılı için tamamlanmıştır.
2) Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Çalışmalan
2000 yılı restorasyon çalışmalarının temel hedefi, geçtiğimiz kazı sezonu yapım
Iarı gerçekleştirilen kalıplara restorasyonda kullanılacak sayıda blokun dökümlerinin
gerçekleştirilmesi idi. Hazırlanan kalıplarda üçer adet başlık ve friz bloku dökülebilmesi için pahalı bir malzeme olan silikon kauçuk ile kalıplama yapılmasına rağmen, malzemenin bozuk olmasından dolayı sadece bir adet başlık oldukça zorlanılarak dökülebilmiştir. Onümüzdeki kazı sezonunda farklı bir teknik kullanılarak restorasyon çalışma
larına devam edilmesine karar verilmiştir.
Çevre düzenlemesi çalışmaları, geçen yıl Gülpınar Belediyesi'nin yol çalışmala
rı sırasında işlevlerini yitiren çevre duvarlarının yıkılıp tekrar yapılmaları ile gerçekleş

tirilmiştir.

3) Araştırma ve Değerlendirme Çalışmalan
Tapınak mimari detayları ile ilgili doktora tez çalışması tamamlanmış, 1998 kazı
sezonunda ele geçirilen 677 adet sikkenin temizleme, koruma ve belgeleme çalışma
lanrun tamamlanmasının ardından bu buluntu grubu ile ilgili ön rapor Dr. Zeynep Çizmeli Oğün tarafından hazırlanmıştır. 667 tanesi Alexandria Troas kentine ait olan ve
Roma Çağı bölge tarihi hakkında çok önemli bilgiler içerdiği görülen sikkelerle ilgili yayın hazırlıkları hızlandırılmıştır.
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PAŞALAR

KAZISI - 2000

Berna ALPAGUT*
Hürkan ÇELEBi
insaf GENÇTÜRK
Asuman ALPAGUT
Arzu GÜNGÖR DEMiREL

2000 yılı 17. kazı sezonu çalışmaları 19.07.2000-30.08.20.00 tarihlerinde yapıl
2000 yılı kazı çalışmalarımıza, Bakanlık temsilcisi olarak ızmir Arkeoloji Müzesi'nden Arkeolog Yusuf Gül ile 8 öğrenci ve 1 işçiden oluşan kazı ekibi ile başlanmıştır.
Kazının bilimsel ekibi; Prof. Dr. Berna.Alpagut (kazı başkanı), Hürkan Çelebi (kazı baş
kan vekili ve konservasyon uzmanı), Insaf Gençtürk (araş. gör.), Asuman Alpagut (yüksek lisans) ve Arzu Güngör Demirel (yüksek lisans) ve öğrencilerden oluşmaktadırz.
mıştır".

BP 2000 ALAN ÇALIŞMALARI
2000 yılı çalışma sezonunda kazı alanında genel alan temizliği yapıldıktan sonra, 1x1 metrekarelik karelerden oluşan karelajlar P2, P3 ve P4 alanlarında hazırlanmış
tır. P2 kazı alanında C-13 ve 0-13 (1999-bitmemiş kareler); P3 kazı alanında E-12,
13,14,15,16, F-13,14, G-13, 14, H-13,14 ve P4 kazı alanında U-6 (1999-bitmemiş kare), U-7, V-8, Y-9,1 0,11,12, Z-10 (1999-bitmemiş kare) olmak üzere toplam 24 adet karede kazı çalışmaları sürdürülmüştür (Plan: 1).
Kazı sezonu sonunda tüm karelerde, alt kalkerli silt tabakasına ulaşılmıştır. ÇaIışmalarımızın ilk gününden başlayarak belgelemek üzere kazı alanının ve bütün çalış
maların fotoğraf çekimleri ile karelerden çıkan fosillerin in situ fotoğrafları alınarak çiProf. Dr. Berna ALpAGUT, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Paleoantropoloji Anabilim Dalı, Sıh
hiye-AnkarafTURKIYE.

2

Araş, Gör. Hürkan ÇELEBi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Anabilim Dalı, Cebeci- AnkarafTURKIYE.
Araş. Gör. insaf qENÇTÜRK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Paleoantropoloji Anabilim Dalı,
Slhhiye-AnkarafTURKIYE.
Asurnan A'-oPAGUT, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Paleoantropoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye-An
karafTURKIYE.
Arzu GÜNGÖR. DE;MiREL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Paleoantropoloji Anabilim Dalı, Sıh
hiye-AnkarafTURKIYE.
Kazımıza destek sağlayan Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel MÜdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Dekanlığı'na katkılarından dolayı en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Kazıya katılan öğrencilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiriz. Erdinç Özkan ye Bülent Duman
(yüksek..lisans), Hale Kavala, Seda Deniz, Gülçin Çakmakçı, Dilek Soyyiğit, Zeynep Tüfekçioğlu, i. Yavuz Karakuş
Azı em Uçek (lisans)
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zimleri yapılmıştır. Yine kazı sezonu bitiminde sedimanın, dikey kesitte stratigrafik çizim ve fotoğraflama işlemleri yapılmıştır (Çizim: 1). Ayrıca karelerden gelen fosillerin laboratuvarda ilk konservasyon işlemleri tamamlanarak paketlenmiştir. BP 2000 çalışma
larının bir özeti ekte verilmiştir (Tablo: 1).

roeu.

BP 2000
BULUNTULARI
2000 kazı sezonunda ele geçirilen 871 adet fosil kataloglanmıştır (Grafik: 1). Faunal dağılım grafiğine göre Ruminantia (otçullar) % 61 oranı ile en büyük dilimi oluştur
makta ve bu sonucun 1984 yılından beri hiç değişmediği görülmektedir. Proboscidea
(filgiller) ve Rhinocerotidae (gergedangiller) ise % 1 oranıyla en az buluntu gösterirken,
bu dağılımda Primata (hominoid) % 5'lik bir paydaya sahiptir.
BP 2000 kazı sezonunda fosillerin dağılımına bakıldığında, P2 kazı alanından
187 adet, P3'ten 254 adet, P4'ten ise 430 adet fosil elde edildiği görülür. Primata (hominoid) takımına ait hominoid fosillerinden ise P2'den 5 adet, P3'ten 15 adet, P4'ten
27 adet, toplam 47 adet buluntu ele geçirilmiştir.
Miyosen Dönemin önemli bir karasal memeli fosil yatağı olan Paşalar, Primata
(hominoid) diş koleksiyonu ile dünyanın fosil primat kuşağındaki yerini önemle korumaktadır. Paşalar'ın 1983 yılından beri ele geçirilen toplam hominoid fosil sayısı
1603'e ulaşmıştır. Hominoidbuluntularının yıllara göre sayısal dağılımına bakıldığında,
1986-1995 yıllarında yoğunluğun arttığı, 1996-2000 yıllarında ise fosil yatağındaki çökelme durumuna bağlı olarak bir azalma olduğu göze çarpmaktadır (Grafik: 2).

rosh:

PAŞALAR
YATAGININ TANıMı
1965-1969 yıllarında yapılmış olan Türkiye Neojen Linyit Araştırmaları Programı
sırasında Paşalar fosil yatağı, orman yolu açılırken ortaya çıkrmşttr". Alt-Orta Miyosen
döneme tarihlenen Paşalar fosil yatağı, Anadolu'nun Neojen sınıflamasında tanımlan
mış olan 12 fauna grubundan birisidir ve kronolojik olarak günümüzden yaklaşık 15 milyon yıl eskiye tarihlenmektedir.
Fosil yatağında ilk kez 1969 ve 1970 yıllarında Paleontolog H. Tobien tarafından
iki sezon kazı yapılmıştır. Bu kazılarda ele geçirilen karasal memeli hayvanlara ait fosillerin yanı sıra Primata takımına (hominoid) ait 100 adetin üstünde izole fosil dişler
bulunmuş ve ilk tanıtım yayını 1977 yılında yapurruştır-.
Paşalar Köyü, Kuzeybatı Anadolu'da Gönen Havzası'nın güneyinde, Bursa ili'nin 68 km. güneybatısında ve Mustafakemalpaşa Ilçesi'ne 12 km. uzaklıktadır. Fosilli
alan, köy yoluna paralelolarak kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Güneybatı
sınırı yakın zamanda bir erozyon ile kesilmiş, kuzey sınırı ise eski bir yol kesiği tarafın
dan oluşturulmuştur. Yatak kuzeydoğuya doğru yönelmektedlr".
Paşalar fosil yatağı, Miyosen Döneme tarihlenen Değirmendere formasyonu içerisinde yer aimaktadır", Değirmendere formasyonu karasal memeli hayvan fosillerini
içermesi nedeni ile özel bir öneme sahiptir. Sıklıkla aluvial ve seyrek olarak da lecustrin çökellerinden oluşmakta ve memeli fosillerine aluvial çökellerin içinde rastlanmaktadır. Yüzeyaraştırmalarına dayalı gözlemler, şist tabakalarında hiç fosil bulunmadığı
na işaret ederken, adı geçen formasyana ait Manyas grubunun mermer tabakalarında
zengin fosil çökellerinin olduğunu qöstermiştir". Paşalar Köyü'nün bulunduğu alanda,
Miyosen yatakları, Mezozoik/Paleozoik yaşlı mermer, şist ve granitten oluşan tepeler3
4
5
6
7

Sickenberg, 0.,1975; Alpagut, B., 1990.
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Alpagut, B., 1984; 1985.
Yalçınkaya, S. ve Afşar, O., 1980.
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le çevrilmiş bir çöküntü alan içerisinde yayılım gösterir. Bu çökeller; kırmızımsı, yeşilim
si, kahverengimsi renklerden ve çakıllı, ince-iri kumdan meydana gelen bir yapı ile çakıl taşı ve konglameradan otuşmaktadırs,
Paşalar fosil yatağının stratigrafik yapısına bakıldığında; en alttan başlayarak sı
rası ile konglamera, alt kalkerli silt, yeşilimsi gri ince-orta kum, üst kalkerli silt ünitelerinin üst üste tabakalaşmasından oluştuğu görülmektedir. Fosillerimiz, ince-iri taneli yeşilimsi gri kum ünitesi içerisinde alt ve üst kalkerli silt tabakalarının arasında adeta bir
sandviç gibi sıkışarak korunrnuşturs. Fosiller yeşilimsi gri kum ünitesinde değişik boyuttaki cepler halinde oldukça yoğun bir biçimde bulunmaktadır. Ele geçirilen fasiller, kı
rıklı-parçalı olan vücut kemikleri ve izole dişlerdir. Kemiklerin bu derece kırıklı-parçalı
olmasının nedeninin taşınma işlemi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Kemik parçalarının çoğunluğunun kenarları yuvarlaklaşmış ve kırıklı, ayrıca hava koşulları etkisinde kalan yüzeylerinde çeşitli derecelerde aşınmalar oluşmuştur. Bu da fosillerin, kemiklerde gözlemlenen aşınmalardan çok daha önce Paşalar yatağına çökeldiğini ve de
taşınma sırasında kırıldığına işaret etmektedlr'v.
Paşalar tafonomisi üzerine yapılan ikinci çalışmanın sonuçlarına göre 11 fosiller
iki aşamada birikmiştir; birinci aşamada, kemikler hava koşulları etkisi altında çeşitli derecelerde aşınmalara maruz kalmış, ikinci aşamada ise, buluntu yerine sedimanın bir
parçası olarak taşınmış ve kısa bir süre içerisinde çökeimiştir. Çökellerin ve fosillerin
kaynağı, şimdiki kazı alanının 2-3 km. güneybatısında yer alan Kızıltepe metamorfik
kayaçlarının bulunduğu serilerdir.
Paşalar küçük memeli fasiıleri üzerinde tafonomi konusunda yapılmış olan bir diğer çalışrnadate; taramalı elektron mikroskobu analizi ile elde edilen sonuçlar, bize Paşalar fosil topluluğunun gömülmeden (çökelmeden) önce bir süre açık havada kaldığı
nı ve daha sonra depolanma ortamına (yatağa) taşınarak geldiğini göstermiştir. Bu sonuç, önceki tafanomik bulqulanrruzru' daha ayrıntılı verilerle desteklemiş bulunmaktadır.

Bir başka tafonomik çalışma ise Paşalar Hotninoid dişleri üzerinde gerçekleşti
rilmiştir. Bilgisayar ortamında yapılan bu çalışmanın sonuçları, fosil tıomirıoid topluluğunun oluşumunda raslantısaletkenlerin çok önemli bir roloynadığını qösterrnlştlrt-.

PAŞALJ!.R FAI)NASININ. P(l.LEOÇOGRAFiK, JEOKRONOLOJiK VE PALEOEKOLOJIK DEGERLENDIRILMESI
Paleocoğrafik çalışmalar, Anadolu'ya karasal memeli hayvanların büyük göçünün, Güneydoğu Anadolu'da Bitlis Okyanusu'nu kapanmasını takiben Erken-Geç
Miyosenden Orta Miyosene geçişte başladığını göstermektedir. Primataların (hominoid) da içinde bulunduğu bu canlılar grubu, Doğu Afrika'dan çıkarak, Anadolu kara köprüsü üzerinden Orta ve Batı Anadolu'ya göç etmiştir. Karasal memeli hayvanların göçü
sırasında Asya'dan Anadolu'ya geçişin Hazar Denizi ve Kara Deniz arasındaki kara
bağlantısı kurulduktan sonra Geç Miyosende olduğu bilinmektedir. Bu zaman diliminin
sonunda Akdeniz Bölgesi'nin tropikal-yarı tropikal iklimi giderek kurak bir iklime dönüş
müş ve bu da tüm Akdeniz'in kuruması ile sonuçlanmıştır. Messinian'nın kuruması Homitıoidee, Equidae ve Proboscidea gibi bazı karasal memeli ailelerinin soylarının tükenmesinin ana nedenlerinden birisi olablllrts.
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Paşalar faunası, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika kökenli 58 türü içeren
tekil ve zengin bir faunadır. Primata (haminaid), kemirgenler, böcekçiller, etçiller, gergedanlar, domuzlar ve otçul hayvan fosillerinin morfometrik analizlerinden ve tafonomik
ilişkilerinden elde edilen kanıtlara dayalı olarak Paşalar faunası, Geç Langhian (denizel) ve Avrupa Neojen Karasal Memeli sınıflandırmasında Zon6 ile bağlantılı kılınmak
la birlikte bazı faunal kalıntıların MN4b ya da MN5 zonlarıyla da ilişkilendirilebileceğini
göstermektedir ki bu da günümüzden yaklaşık 15 milyon yıl ile eskiye tarihlendirilmektedir. Paşalar faunasının biyocoğrafik tarihi, Miyosenin ilk yarısında dünyada görülen
deniz seviyesinin düşmesi ve kıtalararası kaymalar ile i1intili olduğunu göstermektedir.
Orta Miyosende Batı Anadolu'nun paleoekolojisi, Afrika'nın yarı tropik ormanıarına benzeyen bir ortamı gösterir 16 .
Faunanın büyük çoğunluğunu memeliler oluşturduğu için paleoekolojik çalışma
lar memeli fosilleri üzerinde yapılmıştır. Karasal memeli türlerinin çeşitliliğinden yola Çı
karak bu bölgenin, tropikal ya da yarı tropikal mevsimsel bir iklimi olduğu ve Hindistan'ın Sal bölgesinin yarı tropikal orman faunasıyla benzerlik gösterdiği ve de mevsimsel yağmurlu iklim ve genç ormanlık ile sık yer bitki örtüsü ve açık otlakların kapladığı
bir habitat olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda Paşalar faunası Afrika'nın tropikal
ormanıarında yaşayan faunalarla da benzerlik qöstermektedir!".
Paşalar'ın Miyosen Dönem paleoekolojisini yeniden canlandırabilmek iç.i.n fauna
kalıntılarından bazı arkeometrik analizler yoluyla önemli bilgiler edinilmiştir. Orneğin,
fosil yatağında ele geçirilen çeşitli otçul hayvanlara ait iyi korunmuş diş kalıntıları üzerinde fosil mine tabakasındaki mevcut inorganik karbonatın, karbon ve oksijen izotopik
kompozisyonlarını kullanarak, bu canlıların beslenme alışkanlıklarını (paleodiyet) yeniden yapılandırma çalışmalarına qldllrniştirt". Sonuçlar bize, tüm memelilerin e3 bitkisini içeren bir beslenme modeline sahip olduğunu, ancak bazı türlerde e değerlerinin
farklı izotopik kompozisyona sahip olduğunu ortaya koymuştur. Izotopik olarak e3 ya
da az sayıda e4 içeren bitki tüketimi, açık bir habitat ortamına işaret etmektedir. Bu konudaki çalışmalarımız sürecektir.
PAŞALAR FAUNASI
Etçiller (Camivara)
Literatürde Paşalar'da 16 tür camivara tarumlanrrnştırts, Paşalar'dan 1969-1970
kazı sezonlarında toplanan ilk carnivora fosilleriyle birlikte 1983 kazı sezonundan itibaren ele geçirilen fosiller değerlendirildiğinde, 5 adet carnivora ailesi tespit edilmiştir.
Bunlar sırası ile Ursidae, Mustelidae, Hyaenida e, Felidae ve Viverridae'dir. Buluntularımız, kemik parçaları ve dişlerden oluşmaktadır. Türlerin morfolojik yapıları açısından
en yakın olarak Sandelzhausen, Sansan, Prebreza, Karbasero, Neudorf (Sandberg) ve
Mala Miliva ile karşrlaştmlabilirw.
Ayrıca bir başka çalışmada Paşalar'" Orta Miyosen fosil etçillerinin fonksiyonel
anatomileri, vücut boyutu ve carnassial dişlere dayanarak tanımlanmış ve fosil fauna
içerisinde dört etçil topluluk belirlenmiştir.

Küçük Memeli/er (Böcekçiller, Tavşangiller ve Kemirgenler)
Paşalar Miyosen lakalitesinin Insectivara, Lagamarpha, ve Radentia fosillerinin
karşılaştırmalı analizlerinin ilk sonuçlarına göre, bunların Avrupa'dan çok Pakistan Si16
17
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walik' örneklerine daha yakın benzerlik gösterdiği, buna karşın Doğu Afrika örneklerine
ise daha az benzediği belirtilmiştir 22 . Paşalar faunası, Avrupa-Asya örneklerinden şe
killendiği için benzersizdir ve bu bölgede endemik bir evrimden söz edilmektedir.
Paşalar küçük memeli fosilleri, Siwalik'lerden; talpid, ochotonids ve beaver örneklerinin varlığı ile farklılaşmaktadır. Paşalar'da ele geçirilen 2 Gliridae ailesi, Siwalik'lerde 13.8 milyon yıl öncesine kadar görülmez iken, Avrupa'da karşımıza çıkmakta
dır. Paşalar'ın küçük memeli fosilleri arasında göreceli olarak düşük oranda Muroidae
dağılımı görülmektedir. Erinaceidae (Schizogalerix paşalarensis), Cricetidae (Turkomys paşalarensis) ve Spalacidae (Pliospalax marmaransis) ailelerinde de endemik
bir evrim görülmektedir. Tanımlanan bu fauna bize açık ama kuru olmayan alanların olduğu bir paleoekolojik ortamı göstermektedir23 .
Küçük memeli hayvan fosilleri içerisinde ilk kez Paşalar'da görülen Turkomys
paşalarensis, izole dişlerden tamrnlanrmştıre-. Ayrıca bir Rodent (kemirici) olan Pliospalax'ın yeni bir türü de Paşalar'da tammtanrruşnres.
Paşalar faunasının küçük memelilerinden Ochotonidae ailesinin A/loptox anatoliensis ve Prolagus oeningensis olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Prolagus oeningensis Asya benzerliklerine sahiptir ve diğeri de Avrupa formlarına benzemektedir. Bu
iki türün Neojen Dönemde Paşalar'da birlikte görülmesi de Anadolu'nun Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki evrimsel konumunun önemine işaret etmektedir26 .
Hortumlugiller (Proboscidea)
Paşalar'ın hortumlugilleri Deinotherium aff.levius ve Gomphotherium pasalarense türleri ile tanımlanmaktadır. Büyük olasılıkla Paşalar'da ormanlık bir paleoekolojik
ortamı gösteren bu türlerden Gomphotherium pasalarense Paşalar'a özgü bir fil türü-

" 27.
d ur

Atgiller (Equidae)
Paşalar Anchitherium örnekleri, Avrasya'nın yaklaşık eş zamanlı örnekleriyle
karşılaştırılması sonucunda Fransa'nın Astaracian lokalitelerinden bilinen Anchitherium aurelianense hippoides olarak tanımlanmıştır: Paşalar Anchitherium örneklerinin
dento morfolojik yapıları ve boyutları, Çandır ve ınönü I(MN6-?), Sansan (MN6), La
Grive ve Steinheim'e (MN?) benzernextedlr'".
Toynaklılar (Ungulate)
Paşalar faunasında

yer alan toynaklılar; Tubulidentata (Orycteropus), Perissodactyla (Chalicotherium grande) ve Hyracoidea (Pliohyracidae) örnekleriyle tanımlan
mıştır. Chalicotherium grande Paşalar için yeni bir türdür ve MN5 zonunu göstermektedir. Adı geçen bu formların Paşalar'da birlikte görülmesi, ormanlık ve koruluktan oluşan mozaik bir çevreyi göstermektedir. Paşalar'da Tapirus kalıntısına rastlanmamıştır.
Chalicotherium grande, Batı Avrasya'nın, tubulidentate ve hyracoid örnekleri ise Afrika'nın Afroarabistan dışındaki en eski kayıtlarıdır 29 .
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Gergedangiller (Rhinocerotidae)
Rhinocerotidae fosil kalıntıları Begertherium tekkayai (yalnızca Paşa
lar'dan bilinmektedir), Aceratherium sp.aff. tetradactylum ve Brachypotherium brachypus'a atfediimiştir. Paşalar'ın Brachypotherium brachypus örnekleri, Sansan ve Steinheim am Albuch'me (MN6-7) benzemekte ve La Romieu ve Baigneaux (MN4) 'den bilinen B. Stehlintden kronolojik olarak daha erken tarihte ortaya çıkmıştır. Bu türlerin
dişlerinden elde edilen analiz sonuçlarına göre, Begertherium tekkayai büyük olasıuk-:
la bir otçul, Aceratherium sp. yaprak/taze filiz yiyen, Brachypothenum brachypus ise
karışık beslenen gruba girmektedir30.
Paşalar'ın

Domuzgiller (Suoidae)
dört adet domuz türü bulunmaktadır. Bunlar sırası ile Listriodon ct. Splendens, Listriodon sp. nov., Conohyus simorresis ve Taucanamo irıotıuen
sistir. Yaprak yiyen ve karışık beslenen bu örneklerin oluşturduğu Paşalar fosil topluluğu, yörede göreceli olarak verimli bir bitki örtüsünün olabileceğini desteklernektedlr'".
Paşalar faunasında

Otçu/lar (Ruminantia)
Paşalar Miyosen Dönem faunasında sekiz adet otçul türü tanımlanmıştır. Bunlar
sırasıyla: Dorcatherium sp., Palaeomeryx sp.,? Stephanocemas sp.,? Micromeryx
sp.,? Hispanomeryx sp., Giraffokeryx aff. punjabiensis, Caprotragoides stehlini ve
Hypsodontus pronaticornistir. Paşalar ile benzerliği bulunan Türkiye dışında başlıca
alanlar; Belometscheskaya, Prebreza ve Chlos'tur'v.
Paşalar kazı alanından kuzeydoğuya doğru 400 metre kadar uzakta olan Telgraf Vadisi'nde rastlanan aluvial katmanlardan bazı fosiller gelmiştir, ancak yaşı henüz
tam olarak bilinmemektedir. Buradan gelen ruminant fosilleri içerisinde iki Bovidae
(boynuzlugiller) ve bir Giraffidae'ye (zürata) ait alt çene parçaları bulunmaktadıres.
Kuyruksuz Maymungiller (Hominoidea)
Hominokiete ait bulgularımız büyük ölçüde izole dişlerden oluşan bir koleksiyondan oluşmaktadır. Dünya primat kuşağında sayısalolarak izole diş sayısı 1603'e
ulaşan ve ender bir örnek olan Paşalar kazısı, 1983 yılından beri hominoidere ait alt
ve üst çene fosillerini de üretmiştir. Bunların yanı sıra vücut kemiklerine ait (post-oranial) fosil örneklerimiz de mevcuttur. Bugüne değin homtrıoıde: üzerinde bir yüksek lisans ve üç doktora tez çalışması yapılmış34 ve hominoiderin evrimleşmesi konusunda
çok önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Paleoantropoloji disiplinimizi doğrudan ilgilendiren
Primata fosilleri üzerinde yapılmakta olan diğer bilimsel çalışmalar ile birlikte adı geçen
tez çalışmalarının sonuçları da 2001 yılı sonunda Journalaf Human Evolution'ın özel
bir sayısı olarak yayınlanacaktır.
Paşalar kazısı 1983 yılından beri devam ederken, amacımız yalnızca karasal
memeli hayvan fosillerini toplamak değil, aynı zamanda Orta Miyosen'in paleoekolojik
ortamına ışık tutmaktır. Ancak bir bütün olarak bakıldığı zaman 15 milyon yıl öncesinin
yaşam tablosubiyotik ve abiyotik faktörler bir arada ele alındığında, net bir görüntü elde edilecektir. Insanın biyolojik aydınlatan bilimsel çalışmalar zincirinin bir halkasını
oluşturan Paşalar kazısında, bu nedenle birçok disiplinden gelen bilim adamları birlikte bilgi üretmektedirw.
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Görüldüğü

gibi

Paşalar

fosillerinin gün

ışığına çıkarılmasındaki asıl amacımız,

doğa tarihi boyunca insanın ve onunla evrimleşenöteki canlıların geçmişine ışık
maktır. Çalışmalarımız ileriki yıllarda da sürecektir.
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2000 YILI KARAiN KAZISI

Işın

YALÇINKAYA *
Harun TAŞKıRAN
M. Beray KÖSEM
Kadriye
A. Levent A TICI

ozçeü«

GiRiş
Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve ödeneği;
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın parasal
desteğiyle gerçekleştirilmiş olan 2000 yılı Karain kazısı, 15.07.2000 tarihinde başlamış,
20.08.2000 tarihinde sona ermlştir".
Kazı çalışmasını yürütmüş olan uzman grubu; Prof. Dr. Işın Yalçınkaya başkarı
lığında, Başkan Yardımcıst Doç. Dr. Harun Taşkıran, Uzman Dr. M. Beray Kösem, Oğr.
Gör. Dr. Kadriye Ozçelik, Araş. Gör. A. Levent Atıcı ve Arkeobotanist Danielle Martinoli'den oluşmuşturc. Prehistoryen Aysel Aydil, Bora Cem Sevencan ve Unver Göçen ise
alan sorumlusu olarak görev yapmışlardır. Ayrıca Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı'nın 13 öğrencisi de uzmanlar grubuna eşlik etmlşlerdtr'', Denizli
Müzesi Müdürlüğü'nden Arkeolog Salim Yılmaz ise, T.C. Kültür Bakanlığı'nı temsil et-

T.C. Kültür

rnlştlr-.

2000 yılı kazısı, mağaranın E Gözü'nde yer alan iki kazı alanından biri olan "ana
dolgu" üzerindeki bazı plankarelerin kazılmasıyla sınırlandırılmıştır.
Prof. Dr. Işın YALÇ)NKAYA, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıh

hıye-AnkararrURKIYE.

Doç.Dr, HarunJAŞ,KIRAN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sı hhıye-AnkararrURKIYE.

Uzm. Dr. M. Beray f<ÖSEM, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıh

hıye-AnkararrURKIYE.

Öğr.GÖr. Dr. Kadriye

ozca.k, Ankara

Slhhıye-AnkararrURKIYE.

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100

Araş.Gör, A. L(?,ven~ ATICI, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 06100 Sıh
hıye-AnkararrURKIYE.
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Katkılarından dolayı adı

geçen kurumların yetkili ve ilgililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Darılelle Martinoli'ye değerli bilimsel katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Öğrencilerimiz; inan Doğan, Büşra Bolay, Özgür Altun, Edibe Sevgi Şentürk, Demet Ekmekçioğlu, Ezgi Arıduru, Duygu Tuncay, Gizem Cura, Banu Bademci, Kamuran Bektaş, Seda Başar, Gülsüm Baykal ve Nilhan Pehlivan kazının
tüm aşamalarında üstün bir görevanlayışı ve özveriyle çalışmışlardır. Kendilerine Karain kazı ekibi adına sonsuz teşekkürlerimizi sunmayı zevkli bir görev sayıyoruz.
Bakanlık temsilcisi Salim Yılmaz'a ekiple olan uyumu ve titiz görevanlayışı nedeniyle teşekkürlerimizi yineliyoruz.
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E GÖZÜ/ANA DOLGU KAZ/S/
2000 yılı kazı sezonunda ana dolgudaki H18, G16, G17, G18, G19; F17, F18,
F19 ve E15, E16, E17, E18, E19 plankarelerinde kazılara devam edilmiştir (Çizim: 1).
Sözü edilen plankarelerden G ve H kareleri ana dolgunun üst kısmında; E ve F
kareleri ise yine bu dolgunun kuzeyinde, ancak daha düşük kotiarda yer almaktadır.
Kazı sezonu boyunca plankarelerde kaldırılan arkeolojik seviyeler, başlangıç ve bitiş
kotları ve ait oldukları jeolojik seviyelerle birlikte Tablo I'de özetlenmiştir.
Kazı Aşama/an

ve Stratigrafi
Kazıya öncelikle ana dolgunun üst kısmında yer alan H 18 plankaresinden baş
lanmıştır. 1999 yılında kazılmadan bırakılan 29.arkeolojik seviyeden (-8.00 m.) itibaren
33. Arkeolojik seviyenin tabanına kadar (-8.50 m.) toplam 5 seviye kazılmıştır. Kazılan
tüm bu seviyelerde, değişik alt jeolojik ünitelerle (1111.2, 11.2.1 ve 111.3) birlikte ııı. ana jeolojik ünite egemendir.
Bunu izleyerek, 1999 yılında kazı güvenliği nedeniyle bir kısmı kazılmadan bıra
kılmış olan G 18 plankaresinin 30. arkeolojik seviyesinden itibaren kazıya başlanmış
ve 33. arkeolojik seviyenin tabanına kadar inilmiştir. G 17 plankaresinin de aynı nedenle kazılmamış olan 32. ve 33. arkeolojik seviyeleri kaldırılmıştır. Bu son iki plankarede
de iii. ana jeolojik ünitenin egemen olduğu gözlemlenmiştir.
Daha sonra G16 karesinin kazısına geçilmiştir. Bu plankarenin tüm yüzeyi, 1997
yılında ortaya çıkarilan (Yalçınkaya ve Otte, 1999:26) ve ancak 1999 yılında yerinden
kaldırılabilen büyük bir dikitin (Yalçınkaya ve diğ.,2001 :10) tabanını ve çevresinde yer
alan çimentolaşmış sedimanları kapsamaktaydı. 32. arkeolojik seviyeye denk düşen bu
yüzey, kalker döküntüsü, kalsit ve konkresyonların birleşmesinden oluşmuş çok sert iki
blokla kaplanmış durumdaydı. Hayvan etkinlikleriyle oluşmuş. olan oyuk ve çatlaklar nedeniyle bu alanın kazılmasında güçlüklerle karşılaşılmıştır. Oncelikle çatlakların içinde
bulunan kahverenkli-kumlu topraklar temizlenmiş, bloklar ise yerlerinde bırakılmışlar
dır. Bu kısımdan alınan sedimanın hangi jeolojik seviyeye ait olduğu, hayvan etkinlikleriyle karıştırılmış olan malzemenin niteliği ve toprağın yapısının değişik oluşu nedeniyle anlaşılamamıştır. Bununla birlikte çatlakları çevreleyen in situ kısımlarda gerek ı11.2,
gerekse 111.2.1 'e ait jeolojik birimler tanınabilmiştir. G 16 karesinde 32. ve 33. arkeolojik seviyeler kazılmış, sözü edilen iki iri bloktan biri bütün olarak kaldırılmış; diğeri ise,
bir alt seviyeye doğru az da olsa devam ettiği için yerinde bırakılmıştır. G 16 plankaresindeki bu çalışmanın sonucunda, daha önceki yıllarda 33. seviyenin tabanına kadar
kazılmış olan diğer iki kare (H16 ve H17) de dahilolmak üzere ana dolgu üzerinde yer
alan toplam 6 tam plankarede 33. arkeolojik seviyenin tabanında yani -8.50 m. kotunda aynı seviyeye ulaşılmış ve bu aşamada dolgu üstü çalışmalarına ara verilmiştir.
2000 yılında kazılan E ve F plankareleri ise, yukarıda da belirtildiği gibi Ana Dolgunun kuzeyinde ve diğer kazılan karelere göre daha düşük kotiarda yer almaktadırlar.
E Gözü'nün kuzey duvarına yaslanmış olan E karelerinin kazılan kısmının doğu-batı
uzanımı 1 m., kuzey-güney uzanımları ise 50 cm.dir. Söz konusu karelerin kuzeye doğ
ru olan diğer 50 cm.lik kısımları, ana dolgunun doğusuna ve Doğu Profili kazı alanına
geçiş yolu üzerinde bulunmaktadır ve bu nedenle şimdilik kazılmamışlardır. Bu alandaki karelerden E 18 plankaresinde 34. arkeolojik seviyeden, E 17 plankaresinde 36. arkeolojik seviyeden ve E 16 plankaresinde 38. arkeolojik seviyeden itibaren kazılara
başlanmış ve her üç plankarede de 39. arkeolojik seviyenin tabanına yani -9.10 m. derinliğe kadar iniimiştir. E 15 plankaresinde ise 41. ve 42. arkeolojik seviyeler kazılmış
tır. E karelerinin en batısında yer alan ve küçük bir plankare parçasını içeren E 19'da
37. arkeolojik seviyeden başlanarak 41. arkeolojik seviyenin tabanına kadar kazı çalış
maları sürdürülmüştür. Bu karelerde göze çarpan en önemli olgu, E 19 kareciğinde ve
E 18 plankaresinin batı yarısında karışık bir dolgu yapısıyla karşılaşılmış olmasıdır. Aynı durum bu kareleri n güneyiflde yer alan F 19 ve F 18 plankarelerinde de izlenmektedir. Bu karışıklığın, Prof. Dr. i. Kılıç Kökten'in E Gözü'nden orta boşluğa (F Gözü) ge164

sağlamak amacıyla yaptığı kazılar sırasında açığa çıkarılan toprağın bu alana yığıl
masından ileri geldiği sanılmaktadır. Zira geçiş yolu üzerinde bulunan bu kısım son derece sertleşmiştir. 40. arkeolojik seviyede ele geçirilen 3 küçük seramik parçası da bu
karışıklığın bir kanıtı olmalıdır. E 19 kareciğinde 41. arkeolojik seviyeye kadar devam
eden karışık dolgu, bu seviyeden sonra yerini tekrar in situ dolgulara bırakmaktadır.

çit

E plankarelerinin güneyinde bulunan F 17, F 18 ve F 19 plankarelerinde de bu

yıl kazı çalışmalarına devam edilmiştir. F 17 plankaresinde yalnızca tek bir seviye (36.
arkeolojık seviye) kazılırken, F 18 plankaresinde 34-39. arkeolojik seviyeler arası ve F
19 (tam 1 metrekare olmayıp, küçük bir alanı kapsar) plankaresinde de 37-41. arkeolojik seviyeler kazılmıştır.
.
Kazı çalışmaları sonunda, ana dolgunun kuzeyinde oluşan ve daha önceden çiolan Kuzey Profili üzerine, yeni kazı/an alanın kesit çizimi eklenmiştir (Çizim: 2).
Kazılan tüm bu plankarelerde iii. jeolojik ünitenin farklı evrelerini gösteren 111.2,
111.2.1, 111.3, illA, 111.5 ve 111.6 alt jeolojik seviyelerin toprak yapısıyla karşılaşılmıştır. 111.6
yalnızca E 15 plankaresinin 42. arkeolojik seviyesi sonunda görülmüştür. 111.2 ve IllA'te
bulunan yontmataş endüstri topluluğu, bu jeolojik seviyelerin Karain insanlarına ait
oturma tabanıarını temsil ettiğinı bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuştur. 111.2 jeolojik seviye Karain Tip Mousterien'ln, illA jeolojik seviye ise Charentien'in oturma taban/arıdır. 111.3 jeolojik seviye ise gerek Karain Tip Mousterlen'in, gerek Charentien'in
buluntularını bir arada verdiğinden, bu farklı iki orta Paleolitik kültürün geçiş evresini
Oluşturuyor görünmektedir. 111.2.1, 111.5 ve 111.6 jeolojik seviyelerde mağaraya su taşkın
larıy/a taşınmış dolgular kendilerini kuvvetle hissettirmektedir. Bu durum söz konusu
katmanların yoğun bir biçimde sürüklenmiş irili-ufaklı radyolarit çakılları içermelerinden
zilmiş

anlaşılmaktadır.

Arkeolojik Buluntular
Ana dolgu üzerinde 2000 yılında kazılan toplam 13 plankareden elde edilen arkeolojik buluntuların tümü Orta Paleolitik Döneme aittir. Ele geçirilen yontmataş endüstri toplulukları, gerek Karain Tip Mousterien'in, gerekse Charentien'in (Quina Tip
Mousterierı) tipik alet ve üretim ürünlerini vermiştir. Karain Tip Mousterien'irı aletleri
içinde kenar kazıyıcılar (Çizim 3: 5-11) ve uçlar (Çizim 3: 1-4) en belirgin tipler olup üstün bir işçilik gösterir. Ayrıca, yine bu grup içinde dişlemeli ve çontuklu aletler (Çizim 4:
1-6) de mevcuttur. Düzeltili ya da düzeltisiz Levallois yongalar (Çizim 4: 7-10), di~iler
ve çekirdekler (Çizim 4: 11; Çizim 5: 1-4) gibi yongalama ürünleri, Levallois tekniginin
özellikle 111.2 jeolojik seviye içinde yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir.
Bu yıl elde edilen arkeolojik buluntular içinde, Karain Tip Mousterien'e göre farkIi ama yine Orta Paleolitik Döneme ait olan ve özellikle de illA jeolojik seviyede yoğun
laşan Charentien'in de tipik örneklerine rastlanmıştır. Oldukça kalın ve kaba taşımalık
lar üzerine yapılmış olan aletler arasında, yoğun düzelti (basamak pulcuklu) gösteren
kenar kazıyıcılar (Çizim 6: 1, 4, 6-8; Çizim 7: 1, 2, 4) ilk sırada yer alırlar. Kenar kazı
yıeıların yanı sıra kalın uçlar (Çizim 6: 2, 5), dişlemeli (Çizim 6: 9) ve çontuklu aletler
(Çizim 6: 3), rendeler (Çizim 7: 3) ve keskiler (Çizim 7: 6, 7) de bu kültürün en belirgin
tiplerini oluştururlar. Bu kültür içinde Levallois yongalamaya rastlanmamaktadır. Elde
edilen yongalar ve kaba görünümlü çekirdeklerden bu seviyelerde sert vurgaç ile yongalamanın uygulandığı anlaşılmaktadır. Bu tip arkeolojik buluntulara her ne kadar 111.3,
111.5 ve 111.6 jeolojik seviyeler içinde rastlanırsa (Çizim: 7) da, yoğun olarak bulunduğu
seviye, yukarıda da belirtildiği gibi, 1I1.4'tür. 111.3, 111.5 ve 111.6 jeolojik seviyelerde ele
geçirilmiş olan yontmataş buluntuların in situ olup olmadıkları henüz tartışmalıdır.
Fauna
E Gözü'nde bu yıl yapılmış o/an kazılar, fauna kalıntılarının oldukça zengin bir
görünüm sergilediğini ortaya koymuştur. Bu kalıntılar üzerinde yapılan ön çalışmalar
sonucunda aşağıdaki türler saptanmıştır: su aygırı (Hippopotamus amphibius), yabani
sığır (Bos pnmıgenius), yabani at (Equus sp.), kızıl geyik (Cervus elaphus), Anadolu
165

alageyiği (Dama dama), yabani keçi (Capra aegagrus), yabani koyun (Ovis orientalis),
yaban domuzu (Sus scrofa), mağara ayısı (Ursus spelaeus), panter (Pemere pardus),
kızıl tilki (Vulpes vulpes) ve kara kaplumbağası (Testudo sp.). Bunların yanı sıra, tür
boyutunda saptanamayıp daha genel kategoriler altında temsil edilen taksonomik
gruplar ise şunlardır: Aves (kuşlar), Rodentia (kemirgenler) ve Crustacea (yengeçler).

LABORATUVAR VE ARKEOMETRi ÇALIŞMALARI
Karain kazı çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturan arkeometri çalışmala
rına, çeşitli alanlarda çalışacak olan yabancı uzmanların izinlerinin geç çıkması nedeniyle 2000 kazı sezonunda ne yazık ki gerektiği kadar devam edilememiştir. Bununla
birlikte, E Gözü'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mikro ve makro fauna
kalıntıları tasnif edilmiş, özellikle de makro faunanın determine edilebilecekleri ayrıldık
tan sonra, yukarıda belirtilen ilk taksonomik tanımlamalar yapılmıştır.
E Gözü ana dolgu kazıları sırasında antropojenik etkinliklerin yoğun olduğu arkeolojik tabakaların bazılarından ileride yaşlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere
yanmış çakmaktaşı, aşı boyası örneği, yumuşakça kalıntıları ve diş örnekleri alınmıştır.
20.00 yılında kazılarm yanı sıra, arkeabotani çalışmaları da başlatılmıştır. Bu
amaçla, ısviçre Basel Universitesi'nden Arkeobotanist Darılelle Martinali, söz konusu
çalışmaları yapmak üzere kazıya katılmış ve Karain kazısının ilk yıllardan bu yana ele
geçirilmiş olan materyalin bir kısmını incelemiştir. Bu incelemeler sonucunda makro botanik kalıntıların kömürleşmiş ve mineralize olmuş formlar altında korunmuş oldukları
nı gözlemlemiştir. Mineralize olmuş botanik materyal üzerinde yapılan ilk determinasyon çalışmaları sonucunda meşe palamutu (Quercus sp.), zeytin çekirdekleri (Olea europaea), çitlembik (Celtis sp.), iki cins fıstık ağacı (Pistacia spp.), otsu bitkiler (Asteraceae, Solanaceae) saptanmıştır.
Oldukça önemli olan ve henüz tamamlanmamış olan bu çalışmanın sonuçları,
bir yandan Karain çevresinin pleistosen ekolojisinin anlaşılmasına katkıda bulunacağı
gibi, öte yandan Karain paleolitik insanlarının beslenme alışkınlıkları ve yaşam biçimleri ile zaman içindeki değişimlerine de ışık tutacaktır.
MAGARA içi DÜZENLEME ÇALIŞMASI
Ana dolgunun kuzey ve batısındaki plankarelerin kazılması sırasında mağara
içinde yeni bir düzenlemenin yapılması gerekmiştir. Zira, bu alan aynı zamanda ziyaretçilerin E Gözü'nden F Gözü'ne (orta büyük boşluk) geçişte kullandıklarıyolun kenarında yer almaktadır. Bu nedenle kazılan alanlar ziyaretçiler tarafından çignenmek ve
tahrip olmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Kazı alanını tehdit eden bu olumsuz durumun ortadan kaldırılması için, ziyaretçi geçiş yolu üzerine demir doğrama ve basamak
platformlarından oluşan bir merdiven yaptırılmıştır.
Kazı sonunda, her yılalduğu gibi, gerek ana dolgu, gerekse doğu profil kazı
alanları naylon örtülerle kapatılarak koruma altına alınmış, kazı alanına geçişi önlemek
amacıyla da alan tel örgü ile kapatılmıştır.

KAYNAKÇA

özçsux.

YALÇiNKAYA, 1., TAŞKıRAN, H., ATICI, A.L., KÖSEM, M.B.,
K., KARTAL, M., EREK,
C.M., 2001 - "1999 Yılı Karain Kazıları", 22. Kazı Sonuçlan Toplantısı i: 9-20, Kültür Bakanlığı, Ankara.
YALÇiNKAYA,I., OnE, M., 1999 - "1997 Yılı Karain Kazısı", Xx. Kazı Sonuç/an Top/antısıl:
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ALANYA KALESi 2000 YILI ÇALIŞMALARI

M.Oluş

ARIK*

i. GALERi KAZISI
içkale'yi kuzey kenarı boyunca sınırlandıran seyir terasının batı ucundaki üç bölümlü tonozlu mekanda, "Resim Galerisi" olarak işlev kazandırmak amacıyla, kazı baş
kanlığımıza haber verilmeden, projesiz-ihale yöntemiyle bir müteahhit tarafından temizlik ve onarım görünümü altında alelacele çalışmalara girişilmesi ve anılan mekanda figürlü bir çini parçasının ele geçirilmesi üzerine, kazı başkanlığımız, zorunlu olarak,
7-16 Ağustos 2000 tarihleri arasında kazı, belgeleme ve rölöve çalışmaları yapmıştır.
Doğu-batı doğrultusunda uzanan mekan, dikdörtgen planlıdır (Çizim: 1). Doğu
tarafından diğer bir tonozlu mekan, batıdanfreskli avlu, kuzeyden ise içkalenin sur duvarı ile sınırlanan mekana, güney cephesindeki, sonradan açıldığı her halinden belli
olan basit bir kapı ile girilmektedir.
Mekanın batı kanadı, ortada kare formlu tuğla bir ayak ve sivri kemerlerle iki bölüme ayrılmış; bu bölümler de birer sivri beşik tonozla örtülmüştür. Tonozların iç yüzleri kadar, duvar ve sıvalar üzerinde sonradan yapılan onarımıarın izleri rahatlıkla tespit
edilebilmektedir.
Mekanın doğu duvarında, eş aralıklı olarak dizilen, üzerleri basamaklı dikdörtgen dört niş bulunmaktadır.
Söz konusu duvarın güney ucunda, gemi teknesi kemerli bir kapı ile bitişiğinde
ki sivri beşik tonozla örtülü ikinci mekana geçilmektedir. Mekanın güney duvarında,
sonradan açıldığı anlaşılan bir mazgal pencere bulunmaktadır.
Çalışmalara başlanmadan önce, mekanın zemininin sıkıştırılmış toprak dolgu olduğu ve müteahhitçe yürütülen kazı sonucunda kuzeydoğu köşesinde, üst seviyede izlenebilen bir tuğla seki ile sekinin içinde düşey konumda bir künkün açığa çıkarıldığı
tespit edilmiştir.
Mekanın I-A olarak adlandırdığımız giriş bölümünde yapılan sondajda, tuğla seki ile güneye doğru ilerledikçe in situ vaziyette bir su tesisatıyla birlikte kare formlu tuğ
lalardan oluşan zemin döşemesi de bütünüyle açığa çıkarılmıştır (Resim: 1 2).
Çalışmalar, batı kanattaki I-B bölümüne de yayılmış ve burada da ikinci bir su tesisi ile tuğla zemin döşemesinin negatif izlerine rastlanmıştır. Döşeme kalıntılarının altında harç tabakalı sert bir dolgu olduğu anlaşılmış ve bu kesimdeki çalışmalar bitirilJ

miştir.

Mekanın doğu kanadını oluşturan

rasında

da, zeminin yerli kayadan ibaret

ii

numaralı

bölümde yürütülen

olduğu qörülrnüştür,

çalışmalar sı

Prof... Dr-, M.Oluş ARıK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Sthhıye-Anka
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Söz konusu mekanda dikkat çekici bir husus, tonoz cidarı içinde düşey konumda bir künkün bulunuyor olmasıdır ki, vaktiyle seyir terasındaki bir üst katın varlığına
da işaret edebilecek bu önemli arkeolojik verinin mahiyetini, ne yazık ki, müteahhit tarafından seyir terasında yapılan yeni tuğla döşeme sebebiyle ortaya çıkarıp anlama imkanı artık kalmamıştır.

I-A MEKANı BULUNTULARI
Mekanda az sayıda buluntu ele geçirilmiştir.
a)S/Tsız Seramikler: Mekanın güney duvarı önünde, az sayıda sırsız kap fragmanı, künk ve kiremit kırıkları tespit edilmiştir. Koyu kiremit renk hamurlu, kireç taşı katkılı parçaların formları belirlenememiştir. Birleşebilir üç parça halinde ele geçirilen siyah astarlı bir seramik, diğerlerinden farklı niteliktedir. Eser pembe renkli, gözeneksiz
hamurludur.
b)Çini Buluntular: Mekanın tek çini bulurıtusu, Alanya Müzesi'nin 4.8.2000 tarihinde kuzeybatı köşede yapmış olduğu çalışma sırasında ele geçirilmiştir. Kirli beyaz,
gevşek, gözenekli hamurlu çini; krem renkli astar üzerine kobalt mavisi desenli olup
şeffaf açık yeşil sırlıdır. Parça üzerinde muhtemelen bir at figürünün ön ayakları görülmektedir. Selçuklu devrine tarihlenir (Resim: 3).
e)Madeni Buluntular: Mekanın güneybatı köşesinde -0.08 m. seviyesinde dairesel formlu bronz bir obje ele geçirilmiştir. Eserin her iki yüzünde de niteliği belirlenemeyen motifler yer alır.
I-B MEKANı BULUNTULARI
a) Sırsız Seramikler: Mekanın bütününde ve her seviyede kırık parçalar halinde
çok sayıda ele geçirilmiştir. Açık-koyu kiremit ya da devetüyü hamurlu, gözenekli dokulu fragmanlar genellikle form vermeyen gövde kırıkları olup, az sayıda ağız, kulp ve kaide parçası ele geçirilmiştir.
b)Slrll Seramikler: Mekanın bütününde ve her seviyede ele geçirilmiştir. En yoğun karşılaşılan grup sgraffito ve renkli sır tekniğindeki seramiklerdir. Açık ya da koyu
kiremit renkli, sık dokulu ve ince gözenekli hamurlu bu seramikler, genellikle form vermeyen gövde parçalarıdır. Krem ya da beyaz astar üzerine kazınarak yapılmış desenIere açık-koyu yeşil ya da açık sarı renkli sır uygulanmıştır. Bazı örneklerde kahverengi ve koyu yeşil sırlı boyamalar görülür. Seramiklerin üzerlerinde niteliği belirlenemeyen geometrik karakterli bezemeler dikkati çeker.
Mekanda az sayıda sı ip teknikli seramik ele geçirilmiştir. Açık kiremit renkli, sık
dokulu ve ince gözenekli hamurlu parçalar gövde kırıkları olup form vermezler. Zeytuni yeşil ve kahverengi sırlı bu fragmanlar üzerinde dairesel ve zikzak türünde geometrik bezemeler yer alır.
Az sayıda küçük parçalar halinde bulunan desensiz düz turkuvaz sırlı seramikler kirli beyaz renkli, gevşek ve çok gözenekli çini çamurundan üretilmiştir. Koyu yeşil
sırlı fragmanlar ise kireç taşı katkılı, iri gözenekli kaba seramiklerdir.
Sgraffito ve slip teknikli seramikler erken 13. yüzyıl Bizans Devrine, desensiz
düz turkuvaz seramikler 13. yüzyılortaları Selçuklu Devrine, koyu yeşil sırlı örnekler ise
kabaca 14.-15. yüzyılOsmanlı Devrine tarihlenirler.
e) Çini Buluntular: Mekanda -0.35 m. ve -0.48 m. kotunda çok sayıda çivi ve
pencere camıyla birlikte çini fragmanlar da ele geçirilmiştir. Haç kolu, altıgen ve dikdörtgen prizma çini mozaikler ile kare ya da dikdörtgen levha ve yıldız olması muhtemel
form vermeyen çiniler, büyük ölçüde tahrip olmuştur. Bütün çinilerin hamurları kirli beyaz renkli ve yoğun kum katkısı nedeniyle gözenekli, gevşek doku özelliğindedir.
Çini buluntuların tamamı Selçuklu Devrine tarihlenir.
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· d) Madeni Buluntular: Mekanın giriş kapısı eşiğinde, -0.53 m. seviyesinde bronz
bir Islami sikke, -0.35 m. seviyesinde ise çok sayıda çivi ele geçirilmiştir. Farklı formlardaki çivilerin boyları, genellikle 5-8 cm. arasında değişebilen ölçülerdedir.

1/ NO.LU MEKANıN BULUNTULARI
a)Slrsız Seramikler: Mekanın her yerinde ve her seviyede çok

sayıda sırsız kullanma seramiği ele geçirilmiştir. Ayrıca yine çok sayıda künk ve kiremit kırıkları da tespit edilmiştir. Kullanma seramikleri açık kiremit renk hamurlu, kireç taşı katkılı, bezemesiz ve çoğunlukla form vermeyen parçalardan i9~ettir.
b)SlriJ Seramikler: Bu türde sadece iki fragman ele geçirilmiştir. Bunlardan biri
kısmen kırık olmakla birlikte form vermesi bakımından önemlidir. Açık kiremit renkli, sık
dokulu ve ince gözenekli hamurlu kap, beyaz astar üzerine şeffaf hardal sarısı renkte
srrlıdır. Dairesel alçak kaide üzerinde çukur gövde, kademeli olarak biçimlendirilmiştir.
Diğer örnek ise, kirli beyaz ve gözenekli çini hamurundan biçimlendirilmiştir. Form vermeyen gövde kırığı üzerinde, krem renkli astar üzerine kobalt mavisi ile sıraltı tekniğiy
le yapılmış niteliği belirlenemeyen bir bezeme yer alır.
Hardal sarısı sırlı kap erken 13. yüzyıl Bizans Devrine, sıraltı teknikli kap ise 13.
yüzyıl Selçuklu Devrine tarihlenir.
Çalışmalar sırasında birçok cam fragmana da rastlanmıştır. Mekanın, I-B olarak
adlandırılan batı kanadında ele geçirilen "kenarı profilli" pencere camı fragmanları en
önemli buluntular arasındadır. Fragmanların dairesel formlu olduğu ve çaplarının 1416 cm. arasında değiştiği tespit edilmiştir.
Ayrıca, anılan mekanın kuzey kesiminde yapılan çalışmalar sırasında yüzeyde,
üzeri harç. tabakalı kendinden renkli (açık yeşil) bir pencere camı fragmanına da rastlanmıştır. Ilk görsel değerlendirme sonucu, cam hamurunun şeffaf ve kabarcıksız olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, aynı mekanda -0.48 m. seviyesinde, turkuvaz sır altına patlıcan
moru renkte bitkisel desenli haç kolu formundaki bir çini fragman ile birlikte ve aynı seviyede kenarı profilli ve daire formlu olduğu anlaşılan üzeri harç tabakalı, bal renkli, şef
faf ve kabarcıksız bir cam hamuru fragmanına rastlanmış; ayrıca, I-A ve I-B'den çıkan
toprağın elenmesi sırasında, kenarı profilli kimi pencere camları da ele geçirilmiştir.
Buluntular arasında, kullanma eşyası olduğu söylenebilecek küçük ve form vermeyen
cam fragmanlar da vardır. Farklı objelerin gövde, boyun ve dip kısımlarına ait parçalar
arasında, muhtemelen küçük bir şişeye ait ve oksitlenmiş bir ağız parçası ile ağız ve
boyun kısmı mevcut bir şişe fragmanı özellikle dikkat çekicidir.
ii numaralı mekanda yapılan kazıdan çıkan toprağın elenmesi sırasında ise bir
bileziğe ait küçük cam fragman ile sadece dip kısmı mevcut bir diğer cam obje ele geçirilmiştir.

Diğer taraftan, mekanın güneybatı köşesine dıştan bitişen bir duvar kalıntısını
belirlemek amacıyla, bu köşede yapılan temizlik çalışması sırasında, yüzeyden, -0,64
m. derinlikte yoğun cam fragmanlarına tesadüf edilmişti'r. Birleşebilen yeşil renkli bir dip
parçası dışında, ne yazık ki, diğer parçaların formları hakkında kesin bir bilgi elde edilememiştir.

Burada ele geçirilen cam buluntuların, daha önceki yıllarda kazısı yapılan içkaledeki Selçuklu Sarayı'nın cam buluntuları ile benzer özellikler göstermesi, bu türden
örneklerin, sarayın parçası kabul edilebilecek diğer bölümlerde de yaygın olarak kullanıldığını kanıtlamaktadır.

1/. KD-B MEKANı KAZISI BULUNTULARI
içkalenin şehir suru ile birleştiği kuzey dış köşesinde, 1996 yılından beri devam
eden kazılar sırasında ortaya çıkarılan yapı kalıntısındaki çalışmalara 2000 yılında da
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devam edilmiş; kalıntının doğu kanadındaki B mekanının örtü ve taşıyıcı elemanlarının
belirlenebilmesi amacıyla, büyük örtü göçüklerinin çevresinde ve özellikle kuzeydoğu
köşede bir sondaj yapıımıştır. Çalışmalar sonucunda, köşe ve kenarortaylarındaki tuğ
la gömme ayakların kalıntıları ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4, 5). Bu suretle mekanın
çapraz tonozlarla örtülü olduğu anlaşılmıştır.
Mekanda muhtelif küçük buluntular da ele geçirilmiştir.
a)Slrsız Seramikler: Mekanda her seviyede ve çok sayıda açık ve koyu kiremit
renk hamurlu sırsız kap fragmanı ele geçirilmiştir.
Bunlar çoğunlukla form vermeY,€ln gövde kırıklarıdır. Ayrıca, az sayıda büyük boy
çömleklere ait profiıli ağız ve düz yü~yli dip kırıklarıyla birlikte, konik formlu amphora
dipleri de tespit edilmiştir. Açık kiremit renkli, gözeneksiz hamurlu ve siyah astar ii ağız
parçaları ise, form olarak içbükey kavisli ya da iç yüzeyde dudağa yakın kısımda çift
profiılidir. Çok kırıklı parçalar halinde ele geçirilen devetüyü renkli, ince gözenekli hamurlu kap; çift kulpu ve süzgeciyle diğerlerinden farklı dikkat çekici bir örnektir.
Siyah astar i i seramikler ile amphoraların, Hellenistik ya da Roma Devrine ait oldukları söylenebilir. Bu konudaki çalışmalara devam edilmektedir.
b)Slrll Seramikler: Mekanda az sayıda sırlı seramik ele geçirilmiştir. Sgraffito,
derin kazıma, sıraltı ve desensiz tek renk sırlı seramik fragmanlarının yanı sıra az sayıda mavi-beyaz porselen kırığı da tespit edilmiştir.
Sgraffito ve derin kazıma teknikli seramikler ağız, kaide ve form vermeyen gövde kırıklarıdır. Açık kiremit renkli, sık dokulu ve ince gözenekli hamurlu bu örneklerde
beyaz astar üzerine şeffaf açık yeşil ya da kahverengi sır uygulanmı§tır. Geometrik desenierin niteliği ise belirlenememiştir. Sgraffito tekniginin uygulandıgı 6.8 cm. çapında
ve 2.2 cm. yüksekliğindeki dışbükey kavisli bir kaide parçası üzerinde, merkezden açı
lan ışınsal bezeme dikkati çeker. Kaide üzerindeki sır al<ıntılarından gövdenin de astarlı ve sırlıolduğu anlaşılır. Sgraffito fragmanlar üzerine genellikle kahverengi ve koyu yeşil renklerde serbest boyamalar yapıımıştır. Bu eserler 13. yüzyıl Bizans Dönemine tarihlenir.
Koyu kiremit renkli, kireç taşı katkılı kaba hamurlu, desensiz koyu yeşil sırlı parçalar içerisinde, kısmen sağlam durumda olanbüyük boy bir kase ilgi çekicidir. Seramiğin dairesel alçak kaidesi 10 cm. çapındadır. Bu türden koyu yeşil sırlı seramikler kabaca 14.-15. yüzyıl erken Osmanlı Dönemine tarihlenir.
.
Kırmızı hamurlu, sıraltı teknikli, mavi-beyaz serpme bitkisel desenli seramikler 15.
yüzyıl lznik, beyaz hamurlu olan bir örnek ise muhtemelen 14. yüzyıl Milet tipindedir.
Desensiz tek renk turkuvaz sırlı, kirli beyaz gevşek çini hamurundan biçimlendirilmiş form vermeyen seramikler, 13. yüzyıl tipik Selçuklu ornekleridir.
c)Madenl Buluntular: Mekanda her seviyede, çok sayıda madeni obje ele geçirilmiştir. Bunlar; çok sayıda demir çivi, bir adet bakır yüzük, iki adet ok ucu, biri yarım
biri de delikli Osmanlı Devri olmak üzere beş adet bronz Islamı sikke ile niteliği belirlenemeyen demir ve bakır objelerdir.
d)Çini Buluntular: Az sayıda, desensiz, tek renk turkuvaz sırlı levha çini parçası
ile az sayıda turkuvaz sıraltına şiyah bitkisel bezemeli formu belirlenemeyen çini kırık
ları ele geçirilmiştir. Çiniler, kirli beyaz renkli, yoğun kum katkısı nedeniyle gevşek ve
gözenekli hamurludur.
e)Cam Buluntular: Az sayıda cam obje (üç adet), küçük kırık parçalar halinde ele
geçirilmiştir. Bunlardan bir tanesi renksiz pencere camı olup, diğerlerinin fonksiyonu
belirlenememiştir.

f)Diğer Buluntular: iki adet taş gülle ele geçirilmiştir.

1/1. KD-B ÖNÜ KAZISI BULUNTULARI
2000 yılı çalışmaları kapsamında, içkalenin esas kapısının da yer aldığı büyük
avluya doğru yayılacak etraflı bir ön-çalışma yapılmış; ilk etapta KD-B mekanının güney kanadında ve mekanın kapısının önünde bir kazıya da başlanmıştır.
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Çalışmalar sırasında

muhtelif buluntulara tesadüf

edilmiştir.

a2SITsız Serarnikler: Çok sayıda açık/koyu kiremit ve devetüyü renkli hamurlu
kap kırıgı, amphora dibi ve kulpu, küçük boyutlu olduğu anlaşılan siyah astarlı kapların
kaide ve içbükey kavisli ağız parçaları ile büyük boy çömleklere ait profiıli ağız ve dip
fragmanları ele geçirilmiştir.

Siyah astarlı seramiklerle amphoralar, muhtemelen Rpma Devrine ait olmalıdır.
b)Slrll Serarnikler: Alanın tamamında dağınık olarakJve her seviyede sgraffito,
derin kazıma, slip, sıraltı ve desensiz tek renk sırlı seramikler ele geçirilmiştir.
Sgraffito teknikli bir fragman üzerinde yer alan örgü kompozisyonu dikkat çekiçidir. Beyaz renkli astar üzerinde ön yüz şeffaf açık yeşil, arka yüz kahverengisırııdır. On
yüzde, kısmen yapılmış koyu yeşil ve kahverengi boyamalar görülür. Eser, form vermeyen bir gövde kırığıdır. Renk ve bezeme özellikleri bakımından Suriye-Kıbrıs stilini yansıtan eser, 13. yüzyıl Bizans Devrine tarihlenir.
Açık kiremit renkli, gözeneksiz hamurlu, iç ve dış yüzü beyaz astar üzerine açık
sarı sırlı, derin kazıma dekorlu bir başka fragman da yine 13. yüzyıl Bizans Devrine tarihlenir.
iki kırık parça halinde ele geçirilen slip teknikli seramikler, açık kiremit renkli, sık
dekulu hamurlu olup şeffaf koyu yeşil srrlıdır, Bir örnek üzerinde spiral bezeme belirginse de, diğer örnek üzerindeki geometrik bezemenin niteliği anlaşılamamıştır. Eserler,
13. yüzyıl Bizans Devrine tarihlenir.
Kirli beyaz, gözenekli ve gevşek hamurlu, sıraltı dekorlu seramikler; beyaz astar
üzerine siyah (lacivert ?) bitkisel bezemeli ve şeffaf turkuvaz sırndır.
Kirli beyaz, gözenekli ve gevşek hamurlu, desensiz mat turkuvaz sırlı seramik
fragmanları, sıraltı teknikli örneklerle birlikte 13. yüzyıl Selçuklu Devrine tarihlenir.
c)Çini Buluntular: Alanda az sayıda desensiz mat turkuvaz sırlı levha çini kırık
ları ele geçirilmiştir. Kirli beyaz, gözenekli ve gevşek hamurlu çiniler, 13. yüzyıl Selçuklu Devrine tarihlenir.
d)Madenl Buluntular: Alanda az sayıda, oksitlenmiş çeşitli boyutlarda demir çivi,
3 cm. çapında metal toka (?) ve bronz bir Islami sikke ele geçirilmiştir.

LV. ESAS KAPı ÖNÜNDEKi ÇALıŞMALARDA ELE GEçiRiLEN BULUNTULAR
KD-B mekanının güney kanadında ve içkalenin esas kapısı ile sırurlanan avluda, alanın tanımlanması amacıyla temizlik ve kazı çalışmalarına başlanmıştır. Ilk bulgular, bu kesimin 19. yüzyılda bir konut alanı halinde iskarı gördüğü, gerek içkaleden
ve gerekse içkalenin sur duvarı çevresine yapılmış irili-ufaklı samıçlardan bunlara su
getirildiği, zamanla bu kesimde etrafı duvarlarla çevrili dar sokaklardan oluşan bir mahalle dokusunun teşekkül ettiği, hatta mahalle sakinleri tarafından bir Bizans burcunun
mihrap eklenerek mescide dönüştürüldüğüdür ki, bu husus, ileride yapılacak çalışma
larla söz konusu alanın geç dönem iskarı tarihini verecek dikkat çekici arkeolojik verilerle karşılaşılabileceğini de ortaya koymaktadır.
Bu kesimde yapılan çalışmalar sırasında, esas kapının hemen kuzeyinde ve neredeyse yüzeye yakın bir konumda, toprağa gömülü vaziyette büyük bir küp ile karşı
laşılmıştır (Resim: 6; Çizim: 2). Mevcut izlerden, küpün bir konutun deposunda yer aldığı anlaşılmaktadır. Çeşitli kırıklar halindeki parçalara numara verilmiş; belgeleme çalışmaları yapılarak, 2001 yılı çalışmalarında sağlamlaştırılması ve tamamlanması amacıyla yerinden alınıp içkaledeki kazı deposuna kaldırılmıştır.
a)Slrsız Serarnikler: Çok sayıda açık-koyu kiremit ve devetüyü renkli hamurlu
kap kırığı, amphora dibi ve kulpu, bir adet küp kapağı, dışbükey profilli ağız parçaları
ile büyük boy çömleklere ait profilli ağız ve dip fragmanları ele geçirilmiştir.
b)Slrll Serarnikler: Alanda iki adet sırlı ağız parçası ele geçirilmiştir. Koyu kiremit
renkli gözenekli, kaba hamurlu seramiğin iç yüzü beyaz astar üzerine koyu yeşil sırlı,
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dış yüzü ise slip tekniğindedir. Eserin dış yüzü astarsız olup ağız kenarına slip tekniğiyle ince bir şerit geçirilmiş ve bu yüzey şeffaf koyu yeşil renkte sırlanmıştır. Astarsız
olan yüzeylerde sır renginin koyulaştığı dikkati çeker. Slip dekorlu diğer fragman ise
beyaz astar üzerine kahverengi sırlıdır. Bezemenin niteliği anlaşılamamıştır.

c)Çini Buluntular: Çalışmalar sırasında bir adet kirli beyaz, gevşek, gözenekli hamurlu çıni parçası ele geçirilmiştir. Muhtemelen levha kırığı olan fragman sıraltı dekorlu olup, krem renkli astarüzerine kobalt mavisi ve siyah renk ile zikzak desenli, şeffaf
açık yeşil renkte sulıdır. ''/

V. BURÇ i KAZISI
2000 yılı programı kapsamında, içkalenin dışında ve esas kale kapısının da bulunduiiu ön avlunun bütünüyle tanımlanması çalışmalarına başlanmış; bu amaçla, kuzeydogu güneybatı istikametinde uzanarak söz konusu alanı güney kenarı boyunca sı
nırlandıran Bizans suru ile sur çizgisi üzerinde yer alan ilk burcun (Burç i) araştırılma
sı ve bu esnada alanın bütünüyle temizlenmesine başlanmıştır. Temizlik çalışmaları sı
rasında, söz konusu alanın, muhtemelen küçük bir mahalle halinde 19. yüzyıldan itibaren iskarı edildiği, birbiriyle bağlantılı ve duvarlarla bölüntülü patikalardan oluşan bir yol
ağına sahip olduğu, bu arada, eski bina kalıntılarının da konut olarak kullanıldığı ve
bunlara su sağlamak amacıyla küçük sarnıçlar yapıldığı, muhtemelen büyük bir su sı-.
kıntısı ya da başka sebeplerle yüzyılımızın başlarında bu kesimin terk edildiQi, buna
karşılık özel mülkiyete geçen kimi yerlerin sonradan mezarlık haline getirildigi tespit
edilmiştir.

Kazısı yapılmadan önce toprak ve ağaçlarla dolu durumdaki Burç I'de yapılan
çalışmalar sonrasında, bu yarı-dairesel planlı Bizans yapısının, Selçuklu Devrinde de
işlev gördüğü, sonradan, bu kesimde teşekkül eden mahalle sakinlerıne hizmet vermek
amacıyla bır mescide dönüştürüldüğü anlaşılmıştır (Çizim: 3). Nitekim, burcun içinde
yürütülen kazı sırasında güney duvarına açılmış taş mihrap (Resim: 7) ve mescidin
şaplı muhdes zemini bütünüyle ortaya çıkarılmış; ayrıca kuzey duvarı ile eşik seviyesinde kalabilmiş kapısı da tespit edilmiştir.

Ne yazık ki, kısıtlı kazı bütçesi dolayısıyla buradaki çalışmalar tamamlanamabelgelemesi yapıldıktan sonra, gerekli koruma önlemlerı alınıp binanın kuzey cephesine kuru duvar çekilerek çalışmalar bitirilmiştir.
Önümüzdeki yıl bina ve çevresinde devam edecek çalışmalarla, Burç I'in asli hali ve kullanımına ilişkin daha bütüncül sonuçlara ulaşılabilecektir.
mış;

BURÇ i KAZISI BULUNTULARI
ve sırlı seramik ile çini, cam ve madeni eserler ele

Çalışmalar sırasında sırsız

geçirilmiştir.

a)Slrsız Seramikler: Çok sayıda açık-koyu kiremit ve devetüyü renkli hamurlu,
form vermeyen gövde kırıklarıyla, kulp, kaide, ağız fragmanları, iki adet amphora dibi
ve bir adet küp kapağı tespit edilmiştir. Açık kiremit renkli, sık dokulu ve ince gözenekli hamurlu ve siyah astar i i seramikler ve amphoralar Roma Devrine tarihlenir. Bu türden siyah astarlı bir kaide parçasının iç yüzünde baskı tekniğinde bir süsleme yer alır.
b)Slrll Seramikler: Çok sayıda açık-koyu kiremit renk hamurlu, beyaz astar üzerine şeffaf koyu yeşil, az sayıda şeffaf açık sarı sırlı seramik kırıklarıyla, sgraffito ve sı
raltı tekniğiyle bezenmiş fragmanlar ele geçirilmiştir. Bu örneklerde desenlerin niteliği
belirlenememiştir. Dört kırık parça halinde ele geçirilen bir kap kırığı da, teknik olarak
yeni ve farklı bir uygulama olarak dikkati çeker. Açık kiremit renkli, sık dokulu ve ince
gözenekli hamurlu fragmanlarda beyaz renkli astar üzerine açık yeşil sır ve sır üzerine
kahverengi ebruli desen uygulanmıştır.
Koyu kiremit renkli, sık dokulu ve ince gözenekli hamurlu, beyaz astar üzerine
mavi-beyaz 15. yüzyıl ıznik tipinde bitkisel bezemeli örneklerle, mavi-beyazdekorlu
porselen parçaları ise diğerlerınden farklı özelliktedir.
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c)Çini Buluntular: Az sayıda kirli beyaz renkli, gevşek, gözenekli hamurlu, tek
renk mat turkuvaz ve beyaz astar üzerine şeffaf turkuvaz sırlı form vermeyen çini parçaları ele geçirilmiştir.
Çiniler, 13. Yüzyıl Selçuklu Devrine tarihlenir.
d)Cam Buluntular: Binanın kuzeydoğu köşesine yakın bir noktada, yüzeydeki
moloz cföküntüleri arasında açık sarı renkli, oksitlenmiş küçük boyutlu bir şişenin taban
kısmı ele geçirilmiştir (Resim: 8).
e)Madenl Buluntular: Binanın her yerinde ve çeşitli seviyelerde az sayıda demir
çivi ve -0.50 m. kotunda, güneydoğu köşede, yarısı kırık bronz bir sikke ele geçirilmiş
tir. Sikkenin tarihi, yüzeyindeki korozyon tabakası nedeniyle tespit edilememiştır.
Vi. TANIMSIZ YAPI KAZISI
Burç i kazısı için hazırlıklar devam ederken, binanın batısında ve sura içten eklemlenmiş bir yapı kalıntısına da tesadüf edilmiş; bugüne kadar hiçbir Iiteratürde yer almayan bu kalıntının aydınlatılması amacıyla burada da çalışmalara başlanmıştır. Söz
konusu kalıntı, tarafımızca "Tanımsız Yapı" olarak adlandırılmıştır.
Yapı kalıntısı, doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir kütledir. Kazısı yapılmadan önce, içi tarnarmyla toprak dolu olan kalıntının sadece dış duvarları ile kuzey
cephesinde bir kapı açıkiıgının varlığı belli olmaktaydı. Çalışmalar ilerleyince, kapı ortaya çıkarılmış; ayrıca muhdes bir duvarla yapının sonradan iki bölüme taksim edildiği
anlaşılmıştır.

tılmış

Yapının, sur duvarına bitişen
açıklık yer almaktadır.

güney cephesinde, içleri sonradan örülerek kapa-

iki

Yapının "B" olarak adlandırdığımız batı kanadındaki çalışmalar sırasında, dört
renkte ve farklı kalitelerde lokal toprak katmanlarına tesadüf edilmiştir. Bu katmanlardan, analiz için numune alınmıştır.
Mekanda, çeşitli ebat ve formlarda bol sayıda çivi, kapı aksamına ait olduğu anlaşılan metal ve nal parçaları, fonksiyonu anlaşılamayan kimi metal parçalar, 1 adet
sikke, cam şişe kırıkları, 3 adet bronz kemer takası, paslı bir bıçak ile hemen her katta form vermeyen sırlı-sırsız seramik ve çini parçaları ele geçirilmiştir.
Doğu kanattaki A bölümünde de 3 adet sikke ile form vermeyen çeşitli sırsız seramik parçaları ele geçirilmiştir. Ayrıca, bu bölümün kuzey duvarındaki kapının eşiği de
ortaya çıkarılmıştır.
Kalan izlerden de anlaşılıyor ki, Selçuklu Devrinde bu kesimdeki kayalık zemin
üzerine yığma inşaat halinde yapılarak .sura içten eklemlenmiş bu yapı, şimdi çoktan
ortadan kalkmış bir ikinci kata sahipti. Işlevi henüz aydınlatılamayan yapı, sonradan
muhtemelen konuta dönüştürülmüş ve kazı çalışmalarının yapıldığı zemin katı da ahır
olarak kullanılmıştır.
2001 kampanyasında burada yapılacak çalışmalarla, yapının asıl hali ve işlevi
konusunda daha kesin sonuçlara ulaşılabilecektir.

ayrı

TANIMSIZ YAPI BULUNTULARI
Sırsız Seramikler: Yapının A ve B bölümlerinde kırıklar halinde bol sayıda
açık-koyu kiremit ve devetüyü renkli hamurlu, form vermeyen gövde, kulp, kaide ve
agız parçaları ele geçirilmiştir.
Sırsız seramikler arasında, baskı tekniği ile bezeli fragmanlar, amphora parçaları ile lüleler dikkat çekicidir. Diğer buluntular arasında, devetüyü renkli, sık dokulu ve ince gözenekli hamurlu siyah astarlı küçük seramik fragmanları sayılabilir.
b)Slrll Seramikler: Çok sayıda açık-koyu kiremit renk hamurlu, beyaz astar üzerine şeffaf koyu yeşil, az sayıda şeffaf açık sarı sırlı form vermeyen seramik kırıkları ile
sgraffito ve slip tekniğiyle bezenmiş gövde, ağız ve dip parçaları ele geçirilmiştir.

a)
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Mavi-beyaz ve kahverengi-beyaz dekorlu porselen kase ve fincan parçaları ise
geç devirlerde de kullanıldığını göstermektedir.
c)Çini Buluntular: Kazı sırasında, form vermeyen turkuvaz sırlı ve sıraltı dekorlu
açık yeşil şeffaf sırlı çini parçaları kadar, harç arasına gömülmüş çini parçacıkları da
ele geçirilmiştir. Buluntular, 13. yüzyıl Selçuklu Devrine tarihlenirler.
d)Cam Buluntular: A bölümünde, fragmanlar halinde, kullanım eşyalarına ait oldukları düşünülen, çeşitli renklerde gövde, ağız ve kulp parçaları ile kenarı profiıli pencere camı parçaları ele geçirilmiştir.
B bölümünde de kullanım eşyalarına ait oldukları düşünülen, şeffaf ve kobalt
mavisi gövde kırıklarının yanı sıra, küçük bir şişeye ait kavisli bir dip ile gövde formu
anlaşılabilir durumda uzun bir boyun parçası özellikle dikkat çekicidir. Bu örnek, gerekli izinler alınarak incelenmek ve onarılmak üzere Ankara'ya getirilmiştir (Resim: 9).
e)Madenl Buluntular: Kazı sırasında çok çeşitli formda çiviler, nal parçaları, metal bir halka, kapı aksamına ait parçalar, zincir parçası, balta ucu, üç bronz kemer takası, bir yüksük, çeşitli boylarda metal çubuklar ve bıçaklar ile metal bir tasın dip kıs
mına ait parça ele geçirilmiştir. Buluntular arasında dört sikke de sayılabilir.
yapının

Vii. DUVAR RESMi KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Selçuklu Sarayı'nın Viii No.lu mekanının duvarlarındaki dökülen duvar resimleri
için acil müdahale-kurtarma ve konsolidasyon amacıyla 24-31 Ağustos 2000 tarihlerinde Uzman Y. Selçuk Şener ve Konservasyon Teknikeri Tolga Obuz tarafından konservasyon çalışmaları yapılmıştır.
Çalışmalar, mekanın doğu duvarının ortasında 40 x 50 cm.lik bir alanda dökülen, yüzeyi boyalı sıva parçalarının toplanması, birleşen parçaların aranması ve yerlerine yeniden aplike edilmesi safhalarından oluşmuştur.
Çalışmada, önce birbirleriyle birleşen parçalar bulunmuş ve daha sonra taşıyıcı
(duvar ve ilk-alt sıva tabakası) üzerindeki orijinal yerlerinin tespitine geçilmiştir.
Yerleri belirlenen her bir parça orijinal konumlarına tek tek yerleştirilmiş ve geçici olarak Paraloid (aseton içinde %8) ve tülbent bantları ile diğer sıva tabakasına ya da
taşıyıcı üzerinde askıya alınmış; hazırlanan hidrolik kireç karışımll bir harçla kenar bordürleri oluşturularak taşıyıcı üzerine sabitlenmişlerdir.
Bu aşamada mevcut duvar resimlerini oluşturan bütünde daha önceden dökülerek oluşan boşlukların yaklaşık %80'lik kısmı geri kazanılmıştır.
Çalışmada sıva arkasına enjekte edilecek harcın boşalmasını engellemek amacıyla yüzeye açılan çatlak ve yarıklar hidrolik kireç, kum, mermer tozu ve taş tozu karışımından oluşan bir harçla dolgulanmış; sıva kenarlarında harçla kapatıcı bir bordür
oluşturulmuştur.

Mevcut duvar resimlerinin taşıyıcı ile kopmuş olan bağlarının yeniden geri kaamaçlayan çalışma belirli aşamalardan oluşmuştur:
Doğu duvarının ortasında meydana gelen dökülmede olduğu gibi mevcut boyaII dekorasyonu oluşturan sıva ile taşıyıcı arasındaki bağlantı büyük oranda yitirilmiş ve
sıva arkasında geniş alanları ilgilendiren boşluklar meydana gelmiştir. Sıva arkası boş
luklarının dolgulanarak taşıyıcı ile arasındaki bağlantının yeniden sağlanmasını amaçlayan enjeksiyon belirli safhalardan meydana gelmiştir:
-Duvar resmi yüzeyine yumuşak darbelerle vurularak sıva arkasındaki boşluk
alanlar belirlenmiş ve yüzeye yumuşak tebeşirle işaretlenmiş;
-Boşlukların bulunduğu alanlar belirli aralıklarla (daha çok var olan delik ya da
yuvalar ile çatlak kenarları kullanılarak) delinerek sıva arkasına ulaşan kanallar açıl
zandırılmasını

mış;

-Açılan

deliklerdeki tozlar, puar

yardımıyla
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çekilerek kanallar

boşaltılmış;

-Sıva arkasındaki boşluk, çatlak ve kanalların yıkanması amacıyla alkol-su ka(su içinde %10 alkol) enjekte edilmiş;
- Yıkama sonrasında kanallar ve sıvanın ulaşamayacağı ince çatlak ve yarıkların
dolgulanması ve sıva arkasının konsolidasyonu için primal (su içerisinde %5) ve kireç
sütü (su içinde hidrolik kireç çözeltisi) karışımı (%50+%50) enjekte edilmiş;
-Son aşamada yukarıdaki bu ön işlemlerden sonra hidrolik kireç karışımlı bir hazır karışımı olan Malta 6002 sıvı harç olarak sıva arkasına enjekte edilmiştir.
Bu işlemlerin sonucu, harcın kurumasından sonra yapılan kontrollerde sıva ile
taşıyıcı arasındaki boşlukların ~%90 oranında dolgulandığı ve harç karışımının fonksiyonunu yerine getirerek bağlantının yeniden sağlandığı tespit edilmiştir.
Yukarıda belirtilen işlemler, yerlerinde yerleştirilerek askıya alınan duvar resmi
parçalarının bulunduğu (doğu duvarda) dökülmüş alanda da gerçekleştirilmiş; parçaların bağlantısı geri kazanılmıştır. Bu tür alanlarda enjeksiyon harcının kurumasından
sonra geçici paraloid bantları asetonla çözülerek yüzey temizlenmiştir.
Yapılan çalışma ile enjeksiyon sayesinde konsolidasyonu tamamlanan sıva tabakalarının kenar bordürleri, çatlak ve yarıklarda dolgu, yüzeyde dar alaniı eksik bölümlerde de tamamlama gerçekleştirilmiştir. Sıva arkasında toz-toprak dolgusunu ve
bitki gelişimini engelleyici bir amaçla gerçekleştirilen bu çalışmada harç karışımı olarak
hidrolik kireç ve mermer tozu yanında sıvanın rengine yakın taş tozu kullanılmıştır.
Bu suretle, çalışma sonunda kısmen dökülen duvar resmi parçaları büyük oranda geri kazanılmış; yeni dökülmelere yol açacak problemler de ortadan kaldırılmıştır.
rışımı

179

,......

~-----180

E

'N

c>

'j

i
j

4·

.~

~

i
._ _._._._.-1._._.
i

i

i

._._.~.-t>

i

.

i

i
i

i

i

i

:ı

E

...

:ı
:ı

"c

iii

f!
s::::
o
til

N
~

...uo
:ı

ID

N
E

~

L---

181

'N

___.J<>

o

10

ZO

40

SO

ALANYA KALESi-zooo

Çizim 3: Esas

kapı

önündeki toprak küp
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Galeri kazısı: Tuğla
döşeme

Resim 2: Galeri kazısı: Tuğla döşeme ve su tesisatı
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Resim 3: Galeri

Resim 4: "KD-B"

kazısı: Sıraltı yıldız

çini

fragmanında at

Kazısı: Kuzeydoğu köşedeki tuğla

184

ayak

tasviri

kalıntısı

"KD-B" Kazısı: Doğu
duvarın ortasındaKi
tuğla ayak kalıntısı

Resim 6: Esas kapı önünde ortaya çıkan toprak küp
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Resim 7: Burç i kazısı: Bizans
burcuna sonradan
yapılan taş mihrap

Resim 8: Burç i kazısı: Cam
şe kaidesi

şi

Resim 9:
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Tanıms!z yapı kazısı:
Cam şışe fragmanları

KÖMÜRCÜ/KALETEPE OBSiCiYEN ATÖLYESi
2000 YILI KAZISI

Nur BALKAN-A TLI*
Didier BINDER
Erol FA YDALI

1. GiRiş
Kömürcü/Kaletepe obsidiyen atölyesinin dördüncü kazısı 20 Ağustos -2 Ekim
2000 tarihlerinde Niğde Müzesi denetiminde, Istanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi,
Prehistorya Anabilim Dalının bilimsel danışmanlığında gerçekleşmiştiri.
1995 yılı Niğde, Nevşehir ve Aksaray obsidiyen yüzeyaraştırmaları sırasında
Kömürcü'de (Niğde) saptanan Kaletepe atölyesi (Cauvin ve Balkan, 1996) 1997-2000
yıllarında kazılmıştır. 1 ile 9 m2 arasında değişen on kadar sondaj, 2 profil çalışması
yapılmış ve 100 m2'lik bir açma açılmıştır (Fig. 1). Ana amacın tarihöncesi insan için
çok önemli bir konuma sahip olan obsidiyen hammaddesinin ocağından çıkarılması, iş
lenmesi ve dağıtılması olan bu araştırmanın amaca yönelik olarak çeşitli objektifleri
vardı:

• Atölyenin korunma durumunu ve kapladığı alanı saptamak; yüzey araştırma
bulunan farklı obsidiyen üretim tekniklerini (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 yaşam faaliyetlerinin izlerini aramak.
• Ortam hakkındaki bilgileri tamamlamak (obsidiyen yatağı, jeomorfoloji, doğal
ve antropik stratigrafi).
1997-1999 kazıları atölyenin önemli bir üretim merkezi olduğunu ortaya çıkar
mıştı: yamaç molozları ile art arda 6 metreyi geçen ve büyük kısmı Kalkolitik'e tarihlenen bir depolanma (Balkan-Atlı et aI.1998); dolaysız iki vurma düzlemli çekirdeklerle
baskı teknikli tek vurma düzlemli çekirdeklerin bir arada bulunduğu bir yongalama alasında

Nur I?AL~AN-ATLI, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 Beyazıt-istan

buırrURKIYE.

Didier BINDER, UMR 6636 - CNRS, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne/FRANSA.
Erol FAYDAlı, Niğde Müzesi Müdürlüğü, NiğderrÜRKiYE.
2000 yılı kazısına Mahmut Altuncan (Niğde Müzesi), Dr. Füsun Ertuğ (arkeolog/etnobotanist), Mustafa Özkul (arkeolog), Semra Yıldırım, Çiler Altınbilek, Nurcan Kayacan (prehistorya doktora öğrencileri), Merve Andaç, Ipek Bilgi, Seden Yüksel (prehistorya lisans ve yüksek lisans öğrencileri), Dr. Didier Binder, Dr. Valerie Beugnier, Michel Grenet,
Ludovic Slimak (CNRS araştırmacılan. Fransa), Frederic Gerard, Dr. Catherine Kuzucuoğlu (Fransız Anadolu Araş
tırmaları Enstitüsü araştırmacıları, Istanbul) ve Osamu Maeda (Tsukaba Universitesi, Japonya) katılmıştır.
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nı (Balkan-Atlı et aL. 1999) atölye içinde bir stratigrafinin varlığı ve yongalama mekanı
nın bir organizasyonu. Böylece objektiflerimizden birisi olan üretim sırasında atölyenin
yerleşim tipine ait izlerin saptanması (geçici kamplar ?) ve yongalama alanlarının organizasyonu (yongalama noktalarının farklılıkları, atık düzlemleri,) doğrulanmıştı (BalkanAtiı ve Binder, 2000).

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 (Aşıklı Höyük, Musular, Can Hasan III, Çatal Höyük) bulunmadığını belirtmiştik. Bu veriler Iç Anadolu'nun
neolitikleşmesi hakkında yeni bilgiler sunuyordu.
Ayrıca J-K/17-18 sondajında Orta Paleolitik'e tarihlenebilecek bir seri Levallois
çekirdek içerdiği gözlenmişti. Bu önemli buluş atölyenin çok uzun zaman kullanıldığını
gösterirken, atölyenin sedimantolojik oluşumu için son derece önemli bilgiler verme niteliğindeydi. Atölyenin Orta Paleolitik Dönemde de kullanıldığını gösteren izler ise sürpriz bir buluntu niteliğindeydi (Balkan-Atlı ve Binder, 2000).
Bu verilerin ışığında 2000 yılı projemizin amacını iki ana tema oluşturuyordu:
1. 1999 yılında kazısına başladığımız A-K/20-29 açmasında kazıya devam etmek, yongalama alanlarının gerek stratigrafisini gerekse mekan organizasyonunu daha iyi anlamak;
2. Yıllardır yüzeyde gözlediğimiz ve 1999 kazısında J-K/17-18 sondajında in situ durumunda bulduğumuz paleolitik buluntuların kazı ekibimize katılan paleolitik endüstriler uzmanı Ludovic Slimak tarafından incelenmesi ve Kaletepe atölyesinin paleolitiği hakında bilgi edinmekti.

2.2000 YILI KAZISI
Kazı sezonunun başında ağır geçen 2000 kışı ve bahar yağmurlarının sele dönüşmesi sonucunda Kaletepe'nin topografyasının büyük ölçüde değiştiğini gözledik. AK/20-29 açmasında bir hasar gözlemedik, ancak derelerin büyük ölçüde derinleştiğini,
dere profillerinin yenilendiğini ve yeni küçük vadilerin oluşmuş olduğunu ve obsidiyen
damarlarının ortaya çıktığını gördük. Jeomorfolog Dr. Catherine Kuzucuoğlu'nun dediği gibi çok dinamik bir erozyon karşısında bulunduğumuzu anladık.
Kazımıza A-K/20-29 açmasının temizliğinden sonra başladık. Kazıya başladık
tan birkaç gün sonra açmanın 200 m. kuzeyinde yeni bir işlik alanı tespit edildi. Bu alan
yıllardır sadece yüzeyde gözlediğimiz ancak in situ durumda bulamadığımız Çatal Höyük endüstrisi öğeleri içeriyordu. Bu gözlem bu alanda da bir araştırma yapmamız gerektiğini gösterdi. Ayrıca atölyenin yüzeyinde gözlenen ancak ne in situ ne de kısıtlı bir
alanda gözleyemediğimiz paleolitik öğeler Mahmut Altuncan ve Ludovic Slimak tarafın
dan daha sistematik bir şekilde araştırıldı ve kazının sonlarına doğru Kaletepe Deresi'nin (1. sondaj/1997) kuzeyinde, erozyonun temizlediği yeni kesitte pleistosen döneme
ait ilginç veriler saptandı. Aşağıda 2000 yııı kazı çalışmaları bu üç başlık altında sunulacaktır.

2.1. P Sektörü (A-K/20-29)

Açması

P sektörü 2000 yılı kazısının ana araştırma alanını oluşturdu. Bu yılın amacı geçen yıl gözlediğimiz (stratigrafi ve mekan organizasyonu) bulguları araştırmak ve kontrol etmekti. Kısaca amaçlarımızı şöyle sıralıyabiliriz:
• Geçen yıl bulduğumuz Geç Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme tarihleyebileceğimiz dolguyu (ct. Can Hasan III ve Musular) daha iyi tanımlamak ve "yapı" izlerini
kontrol etmek;
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• 1998 ve 1999 yıllarında tanımlanan yongalama ve yonga atık alanının sınırla
saptamak;
• Bu yongalama alanı ile ilgili taban ve/veya yapılar aramak ve B-C/27-28 sondajının stratigrafisi ile bu alanı bağlayabilmekti.
• Geç Çanak Çömleksiz Neolitik Dolgu
1999 yılı kazısında 50 cm. genişliğinde, 2 m. boyunda riyolit bloklardan oluşmuş
bir duvar J-K/21-22 açmalarında saptanmıştı. Bu duvarın devamı J-K/23-24 açmaların
da arandı, ancak bu alanda bloklar dağınık bir durumda bulundu ve bu duvarın işlevi
saptanamad i.
2000 yılı kazısı in situ durumda olan ve stratigrafik olarak yongalama alanın üstünde yer alan bir tabaka ortaya çıkardı. Bu tabakada yuvarlak ufak riyolit taş yoğun
lukları ile riyolit bloklarından iki paralel sıra gözlenmektedir. Bu tabakada tipik Kaletepe endüstrisi gözlenmedi.
·Yonga/ama A/am (atö/ye)
Geçen yıl kazılmasına başlanan bu alanda kazı devam etti. Obsidiyen buluntular yerlerinden oynatılmadan ortaya çıkarıldı, her 1/4 m2'nin dijital fotoğrafları çekildi, 3
boyutlu kayıt sistemi ile tek tek kaldırıldılar, her açma toprağı elekten geçirildi ve tüm
veriler bilgisayar ortamına geçirildi. Buluntular geçen yıldan farklı değildir. Dilgi elde etmek için iki vurma düzlemli çekirdeklerle tek baskı düzlemli çekirdeklerin beraber kullanıldıkları görülüyor. Bu iki teknik üzerindeki incelemeler devam etti, hem deneysel
hemde mikroskopik araştırmalar yapıldı. Mikroskop analizleri için bir binoküler (X10X60) ve bir metalografik mikroskop (X50-X500) kullanıldı.
Dr. Valerie Beugnier tarafından yapılan mikroskop iz analizlerinde hem teknik
(yongalama izleri) hemde kullanım (alet) izlerine bakıldı. Teknik olarak obsidiyen yongalamasında kullanılmış olabilen taşlar (obsidiyen, riyolit, pomza taşı ve çeşitli çay taş
ları) deneysel yongalamada kullanıldı. Bunların deneysel malzeme üzerinde bıraktığı
izlerle arkeolojik malzemenin izleri karşılaştırıldı. Ilk sonuçlara göre en azından dilgi
üretiminde yine obsidiyenin vurgaç olarak kullanıldığı saptandı. Kullanım izlerinde ise
sadece bir dilgi kesin kullanım izi sergiledi. Bu izler yumuşak bir maddenin kazıma izleri olarak saptand i.
Bu yılki kazıda 8 karbon örneği toplandı. Bunlar AM8 yöntemi ile tarihleme için
CNR8'e (Gif-sur-Yvette) gönderilmeden önce ağaç örnekleri Antropolog Dr. Isabelle
Therry tarafından tanımlanmaya çalışıldı. Ornekler çok küçük ve parça durumunda olduğundan hepsi belirlenemedi. Ancak örneklerden beşinin meşe ağacı olduğu saptanrını

dı.

2.2. MA/am
P alanının kuzeyinde, dik eğimli, kısıtlı bir alanda yoğun bir iki yüzeyli yongalama ürünlerinin saptanması üzerine bu alanda sistematik bir yüzey toplaması yapıldı.
Toplama sonunda 70 adet sadece iki yüzeyı i yongalamaya ait taslak ve önform bulundu. Ayrıca bu yongalamaya ait yüzeyinde çok çıkarım izi taşıyan yongalar bulundu. Dikkat çekici, olan toplanan tüm parçaların tek bir yongalama tekniğine ait olması, yani karışık malzemenin bulunmaması idi. Dolayısıyla büyük olasılıkla in situ bir yongalama
alanında bulunuyorduk. Ayrıca atölyenin çeşitli yerlerinde yüzey buluntusu olarak bulduğumuz, ancak kazı alanlarında saptayamadığımız bu yongalama tekniğini in situ incelemek de çok önemliydi. Bu alanda yaptığımız 4 m 2 lik sondaj bu gözlernimizi doğ
ruladı. Buluntular günümüze kadar sadace Çatal Höyük'ün alt tabakalarında gözlenen
ve iki yüzeyli alet olarak adlandırılan parçaların üretimi ile ilgiliydi. Çatal Höyük
obsidiyeninin büyük bir kısımının Göllü Dağ'dan geldiği kimyasal analizler sonucu saptanmıştı (1. Carter, özel görüşme). Artık bu saptama teknik olarak da kanıtlanmış oluyor.
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2.3. Kaletepe Deresi Kesiti
1997-1999 kazı sezonlarında yüzeyde bulunan paleolitik buluntuları değerlendir
mek için ekibimize katılan Ludovic Slimak Kaletepe Deresi'nde erozyonun yol açtığı yenilenmiş kesitlerde önemli bir jeolojik ve arkeolojik stratigrafi saptadı. Kesit birbiri ardı
na Alt ve Orta Paleolitik sekansları vermenin yanı sıra Kaletepe'nin jeolojisini ve jeomorfolojisini anlamak için çok iyi bir jeoloji stratgrafisi sunmaktadır. Kesitin sunduğu
en önemli bulgulardan biri korunmuş bir pleistosen atının çene kemiğidir.
Arkeolojik verilerin ıŞığı altında en az dört tabaka saptandı. Bunlar yukarıdan
aşağıya şöyledir:

- Levallois yongalı Mousterien;
-vl.evallois» dilgiler ve at çene kemiği;
- Acheulleen (el baltaları, dişli aletler);
- Ön-acheullen (çontuk çaytaşı ve diskold çekirdekler).
Kaletepe deresi kesitinin jeolojik stratigrafisi ise Dr. Catherine Kuzucuoğlu'nun
öngözlemlere göre üç ana jeolojik tabakadan oluşuyor.
i. Jeolojik Tabaka (Gözlenen En Eski)
• En altta alüvyal kökenli "yıkanmış" kum üzerinde büyük kayaçlar içeren bir ünite var. Riyolit aletler bu üniteye ait.
• Bunun üzerinde riyolit çakılları içeren portakal renkli sert kumlu ikinci bir ünite
var.
• Bu ikinci ünite sel taşları içeren bir dolguyla örtülmüş. At çene kemiği, elbaltası ve Mousterien tipi yongalar bu ünitede bulundu.
II. Jeolojik Tabaka
• Tabanı yatay durumda ince turuncu renkli kumlu dolgular oluşturuyor. Bu dolguların ortasında yaklaşık 10 cm. kalınlığında in situ ilk pomza örtüsü gözleniyor;
• Bu dolgudan sonra sırayla şunlar yer almaktadır:
• Bir paleosol.
• Bir pomzalı toprak örtüsü (üst kısmı tipik küllü bir facies içeriyor).
• ikinci bir pomza örtüsü (bu Hasan Dağ tipi pliniyen örtüye benziyor).
• Bazalt külü örtüsü.
III. Jeolojik Tabaka
• Bu tabaka yüzey formasyonlarından oluşmaktadır.
Ayrıca arkeolojik tabakaları örten volkanik formasyonların yapı, köken ve yaşla
rını tanımlamak için bir seri eşantiyon alındı. Bu eşantiyonlar mineroloji, jeokimya ve
mikromorfoloji analizlerine tabi tutulacaklar. Bu analizlerin amacı volkanik formasyonların yapısını, kökenini ve yaşını tayin etmek ve bu formasyonların ilişkilerini, topraklaşma yapısı olup olmadığını saptamaktır.
3. BULGULAR
3.1. PAlani: (A-K/20-29) Açması
Bu alandaki arkeoljik malzemenin büyük yoğunluğu yongalama alanında bulundu. Genelde 1998 ve 1999 çalışmalarımızdaki bulguların devamı niteliğindeydiler. Buluntular obsidiyen bloklarının taslak ve önform etaplarına getirilmeleri sırasında çıkan
yongaları, dilgi çekirdeklerini ve bunların yan ürünlerini kapsıyordu. Dilgi üretimi için
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kullanılan

iki vurma düzlemli çekirdekler ve tek baskı düzlemli çekirdekler ve ürünleri
malzemesini oluşturuyordu .
• iki Vurma Düzlemli Yongalama
Bulgular geçen yıldan farklı değildiler, ancak yoğunlukları ve detaylı analizleri bu
üretim zincirinin tüm yönlerini anlamamızı sağladı. Bu üretimin amacı merkezi ucu sivri dilgi çıkarmaktır ve bu dilginin çıkarılabilmesi için çekirdeğin kullanımının her etabın
da geometrisinin belli bir morfolojide olması gerekmektedir. Bu da yongalama yüzünün
bu dilgiyi çıkarabilecek durumda olması demektir. Bu durum yan dilgiler, upsilon dilgiler ve küçük çarpık dilgilerin çıkarımı ile sağlanmaktadır. Analizler her çekirdekten çok
az sayıda merkezi uçlu dilgi çıkarıldığını göstermektedir; 1-3 adet.
Bu yılki buluntular arasında küçük bir çekirdek dikkati çekmektedir. 10 cm. uzunluğunda, 3 cm. eninde ve 1 cm. kalınlığında olan bu çekirdek naviform özellikJ.erini sergilemektedir. Ancak çok beceriksizce bir yongalamaya işaret etmektedir. üzelliğinin
yüksek derecede uzmanlık olduğu bu atölyede bu çekirdek sıradışıdır ve belki de öğ
renim pratiğinin (çömezlik?) bir tanığıdır.
• Tek yönlü yongalama
2000 yılı kazısı 1998 ve 1999 yılı buluntularının analizlerini sağlamlaştırıldı. Bu
yongalama prizmatik küçük dilgilerin baskı yöntemi ile yarı konik iki yüzeyı i öntorrnlardan, seri halinde 5'er dilgi olmak üzere, üretimini kapsıyor.
Bu üretimin diğerinden farkı çok geniş açma yongalarına sahip olması ve seri
halinde dilgi çıkarılabilmesi. Analizler bir çekirdekten yaklaşık 80 (32 yan ve 48 merkezi) dilginin (5 dilgilik 16 seri) çıkarıldığını gösteriyor.
ana

araştırma

3.2. M Alanı
Bu alandaki laboratuvar analizi bu yıl sadece yüzeyde bulunan buluntuları kapsadı. Kazıda ele geçirilen buluntular seneye değerlendirilecektir. Yüzey buluntuları
farklı aşamalara ulaşmış 70 adet taslak ve önformdan oluşmaktadır (Fig. 2). Bunlar 5
grup altında incelendi.
1. Prizmatik plaket üstünde olanlar (her iki yüzeyde doğal yüze ait alanlar var);
2. «Korteksli» yonga üstü olanlar;
3. Yonga üstü olanlar;
4. «Korteksli» yonga veya plaket üstü olanlar (bir yüzeyde doğal yüz kalın
tıları var diğer yüzeyde ise yok);
5. Tümüyle şekillendirilmiş olanlar.
Teknik olarak önce bir kenardan başlayarak tek bir yüzey şekillendiriliyor, sonra
diğer yüz karşıt kenardan şekillendiriliyor. Bu etapta sert vurgaçla doğrudan vurma tekniği olasılıkla kullanılan tek tekniktir. En sık rastlanan kazalar parçanın orta kısmında
menteşe kırılmaları, kenarlarda dalmalı kırılmalar veya obsidiyen içindeki perlitler yüzünden olan kırılmalar. Uretim zincirinin sonuna ulaşmış parçalarda ise son derece
özenli bir yongalama gözleniyor.
Bu alandaki yongalama direkt olarak Çatal Höyük Vlll, tabaka ile karşılaştırılabi
lir (6700-6450 caI.BC).
3.3. Paleolitik Bulgular
Equus stenonis
2000 yılı çalışmalarının en önemli bulgularından birini at çene kemiği oluştur
maktadır. Kaletepe gibi volkanik bir arazide organik bir buluntunun bulunması büyük bir
sürprizdir. Volkanik arazilerin asitli olması nedeniyle organik malzemenin korunması
güçleşmektedir. Dolayısıyla bu tip buluntular enderdir. Ancak bu kemik taşların altında
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bulunmuştur ve büyük olasılıkla bu taşlar onu korumuştur. ilk gözlemleri yapan Dr.
Hylke Buitenhuis'a göre çene kemiği hemen hemen tüm sağ mandibu/a'ya aittir, oldukça geniştir ve robust tiptedir. Peistosen Döneme tarihlenmektedir ve Equus stenonis
cinsine aittir. Bu bildiğimize göre Anadolu'nun en eski örneğidir.
Pa/eolitik Endüstri/er
Bu konudaki araştırma iki konuyu kapsıyor: Kaletepe dere kestinde in situ gözlenen buluntuların ön gözlemi ve genelolarak Kaletepe atölyesinin yüzey buluntuları
nın değerlendirilmesi.
Yaklaşık

7 m. derinliğindeki dere kesitinde birbirinden ayrı dört tabaka gözlen-

miştir. Bu gözlem Kaletepe atölyesinin Neolitik Dönemden evvel de uzun süre yoğun

olarak kullanıldığını ve yüzeyde saptadığımız paleolitik buluntuların tesadüfi olmadık
larını göstermektedir. Kesitteki ilk gözlemler en az iki Mousterien tabakasının olduğu
na işaret etmektedir: Ustte Levallois yongaları içeren bir tabaka ve onun yaklaşık 50
cm. altıoda tipik bir levallois dilgisi, bir kıyıcı satır ve at çene kemiğini içeren bir tabaka
vardır. Uçüncü tabaka yaklaşık 2 m. daha aşağıdadır ve küçük kordiform bir el baltası
ve iki dişli alet içermektedir. Dördüncü tabaka ise atölyenin her yerinde rastlanan riyolit formasyonun altında, obsidiyen olmayan, farklı ince dokulu, özgün bir riyolit endüstri sergilemektedir. Bu endüstri çontuk çaytaşları, arkaik yongalanmış çekirdek ve bazı
ları düzeltilmiş yongaları içermektedir. Bu buluntular ne Mousterien'e ne de Acheuleen'e bağlanabilir, dolayısıyla daha eski bir endüstri ile karşı karşıyayız.
Bu endüstri sadece 1 m2 lik bir alanda toplanmıştır, ancak kesitte 50 m. boyunca
gözlenebilmektedir. Oldukça ilkel bir yongalama sergileyen bu endüstrinin ana özelliği
obsidiyenin olmamasıdır. Bu durumda ya çevre de obsidiyen yoktu, -diğer bir deyişle
obsidiyen oluşumundan önce idi-, ya da özel bir tercih idi. Durum ne olursa olsun bu endüstri Anadolu'nun ilk insanları hakkında bilgi açısından büyük bir potensiyele sahiptir.
Riyolit Buluntular
Yongalar
Düzeltili Y yongalar
«Proto-diskold» çekirdekler
Polyedrik çekirdekler
-sanrıar-

Dlöer vonqalanrmslar

Toplam

Adet
24
6
10
12
6
2
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Tablo: Riyolit endüstrisi
Ludovic Slimak'm araştırmasına göre genelolarak Kaletepe paleolitik buluntulagerek tip gerekse teknik olarak büyük bir zenginlik sunuyor ve bu atölyenlrı paleolitik
insan tarafından yoğun olarak kullanıldığını gösteriyor. EI baltalarının yogunluğu ve çeşitliliği Alt Paleolitik'ten beri burasının kullanıdığına işaret ediyor. Mousterien kültürüne
ait veriler ise özellikle çok yoğun ve çeşitlidir, en az 10 farklı yongalama yöntemi sergiliyor. Bunların büyük çoğunluğu Levallois geleneğine ait ve merkezi, iki vurmalı, tek
vurmalı, dilgi çekirdeği olmak üzere çeşitlilik gösteriyor. Yüzey buluntuları ayrıca çeşit
li aletler de sergiliyor: kazryıcı-uç, yan kazıyıcılar ve kazıyıcılar.
ikiyüzeyliler (el baltaları) özellikle iki tip sergiliyorlar: micoque tipi ve kordiform
(kalp biçimli) tipi. Micoque tipi olarak kesiti enine bir yüzü düz bir yüzü kabarık ve uzunlamasına profili çok asimetrik olan el baltaları gruplanmıştır. Bunlar kalın, az işlenmiş
bir alt bitim ve tersine çok inceltilmiş bir üst bitim sergilemektedir. Kordiform el baltaları ise morfolojik olarak daha düzenliler. Uzunlamasına ve enine kesitleri düzenli ve hemen hemen simetriktir.
rı
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Genelolarak gerek el baltalarının (Fig. 3) gerekse levallois endüstrisinin (Fig. 4)
Kaletepe'nin paleolitik insan içinde çok önemli konumda oldu-

yoğunluğu ve çeşitliliği
ğunu gösteriyor.

4. SONUÇ
Özetle 2000 yılı kazısı şu sonuçları verdi: atölye içinde bir stratigrafinin varlığı
(A-K/20-29 açması); atölyenin AMS yöntemiyle tarihlenebileceği; Çatal Höyük vıı-yııı
tabakaları ile ilişkili bir işlik alanı (M alanı); uzun bir Pleistosen sekansrnm varlığını (OnAşölyen'den Mousteriyen'e kadar). Kaletepe obsidiyen atölyesi kazısı Iç Anadolu prehistoryası için önemli ve şaşırtıcı veriler sunmaya devam etmektedir.
• Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemde son derece uzmanlaşmış ve seri üretim
yapan bu atölye döneminin tekno-kültürel aşaması açısından önemli ipuçları
taşımaktadır.

• Ürünlerinin uzak mesafelere dağılımı yine dönemi için karmaşık bir değiş/to
kuş veya ticareti işaretlemektedir,
• iç Anadolu'nun en önemli yerleşmelerinden biri olan Çatal Höyük'le ilişkisi vardır.

• Kaletepe atölyesi Anadolu Paleolitiği için son derece zengin buluntular sunmuştur ve 2000 yılı araştırması bunları in situ gözlememize olanak vermiştir.
Bu veriler, Kömürcü obsidiyeninin kullanımının Paleolitik Dönemde de çok yaygın olduğunu göstermektedir. Kaletepe Deresi kesitinin alt kısmında gözlenen
riyolit endüstrisi ise burada belki de obsidiyen oluşumundan önce de insan
topluluklarının bulunduğunu göstermektedir. Kısaca, Kaletepe Anadolu'nun ilk
insanları hakkında da çok önemli bilgi potensiyeline sahiptir.
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Çizim 4: Levallois çekirdeği
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2000 SURTEPE HÖVÜK SALVAGE
EXCAVATION REPORT

Jesus GIL FUENSANTA *
Petr CHARVAT

EyüpBUCAK

Introduction and Background
This is the report of the salvage excavations of the joint team of the Spanish Archaeological Mission in Turkey, Jesüs Gil Fuensanta, field director, and, in coordination
with the Şanlıurfa Müzesi, Sayın Eyüp Bucak, müdür, University of Alicante, Spain, and
the Oriental Institute and Academy of Science, Prague, Czech Republic, Petr Charvat,
Czech crew leader, Widener University USA, Mitchell Rothman, Tilbeş field co-director
completed the study of pottery and other artifacts from the Early Bronze levels of Tilbeş
Höyük in squares excavated by the American crew during 1998 and 1999 acted as advisort.
The Spanish Archaeological Mission in Turkey is under the patronage of University of Alicante-Prehistory Section, and recieves sponsorship from the AECI (Agencia
Espafiola de Cooperacion Internacional, Spanish Agency of International Cooperation), and the DGRCC (General Directian of Cultural and Scientific Relations) of the
M.A.Ex. (Spanish Foreign Ministry). Our research received funds from financial intitutions such us CAM, Caja Murcia, and a few private donors.
Tilbeş Höyük was the focal site for the initial international salvage project on five adjoining sites on the Şanlıurfa bank of the Fırat or Euphrates River, north of BireJesus GIL FUENSANTA, Misiön Arqueolögica Espanola en Turquia-Proyecto Tilbeş, c/Larra, 13, so-Cı. E-28004 Madrid/ISPANYA.
Petr CHARVAT, Orientaini Ustav/Oriental Institute, Pod vodarenskou vezi 4, Praha 8-CZECH REPUBLlC.
Eyüp BUCAK, Müze Müdürlüğü, ŞanlıurfaITÜRKiYE.
The 2000 staff consisted of, Hatael Moya Mollna (MAET/University of Alicante-archaeologist and draughtsman), Roque Rojas Martfn (MAET-archaeologist), Maria Jesüs Ferro (University Complutense of Madrid-art historian), Funda
Genç (draughtwoman), Maria Angeles Jimenez Hernandez (University of Granada-archaeologist and draughtsman),
Eloy AIgorri (Spanish Archaeological Mission to Turkey-architect), Maria Paloma Moran (MAET-architect asslstant),
Vladimir Hasek (Geodrill/Czech Academy of Sciences, geomorphologist) and his assistant-team (Jan Tomesek, Petr
Dostal, Jan Blatny) and Mitica losif (Museum of Constanta, Rumania-archaeologist, draughtman and topographist).
The plans were inked by Funda Genç, Eloy AIgorri, and Rafael Moya and computer treated by Isabel Prieto.
Our most sincere thanks to the General Department of Antiquities and Excavations of the Turkish Republlc and his
director Alpay Pasinil for give the permissions to perform our activities. Thank the co-operation and valuable aid give, by the Spanish Embassy at Ankara and the Turkish Embassy in Spain, and all personal involved in some degree
in our activities. We also gratefully acknowledge the assistance given by our driver Mehmet Akbaş and cook-house
management Hasan Ergüç Surtepe viIIage workers, and Mehmet Reşit Balıkçıoğlu from the Şanlıurfa Museum.
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cik. Tilbeş, Apamea acraple/modern Tilmusa, and Tilöbur were flooded under the reservoir of the Birecik Barajı during the Iate spring and early summer of 2000, two
months earlier than the date dam engineers had told us. This early flooding prevented
us from finishing some of the investigations we had planned, mostly to excavate the
so-called "Big Building" of Late Early Bronze/Early MBI date in square A2-A6 at Tilbeş
Höyük. We thought that the building was a public one, implying some central role for
the site during Iate pre-Classical times. This presumption is based on evidence that the
building contained the finest quality craft products and based on its monumentality.
In addition to the flooded sites, we could stili recover Palaeolithic remains, those discovered during 1997 season on the slopes and clitfs east of the Tilbeş Höyük mound.
Tilvez Höyük (Fig. 4) survived the oncoming waters of the dam, but is now menaced because of the proximity of a newly built concrete factory (Fig. 3). Workers at
the factory cut away parts of the mound illegally, destroying most of the Early Bronze
strata and the previously excavated trenches on northwestern side of the mound (Fig.
5). Because the earlier than expected flooding and the destruction of significant parts
of the Tilvez mound, we concentrated most of our 2000 field activities at Surtepe, just
south of Tilvez.
At Surtepe, we started our 2000 excavations in squares where we were able to
reach each of the critical Middle-Chalcolithic/Ubaid, Late Chalcolithic and Early Bronze period's remains with the least over-burden of later material. This was mostly in the
southern end and on the northern slopes of the mound (Fig. 6). During the 2000 season, we opened several stratigraphic trenches and soundings to determine the depth
of those periods' remains. In addition, areas that were formerly eroded and dug for
mudbrick by the local villagers were cleaned to generate good stratigraphic sequences. This southern trench was called operation E2.
The occupied area of the Surtepe mound, based on survey, sediment, and geological studies could be from 20 to 50 hectares, if we count the continuous surface
sherd seatters (cf. Fig. 2). The site lies across the Euphrates from some river caves
along the bank to Belkıs (Fig. 1). It supposedly sits along a stretch where as the river
meandered, a cu i-de-sac ideal for boats to dock had formed, as geologists believed
happened at Tilbeş in prehistoric times. In addition to these prehistoric periods, Surtepe contained levels of the Late Iran Age/Achaemenid Period.

The Occupational Periods
Halaf
Several Halaf artifacts appeared near the bottom of stratigraphic trenches, such
as B3. We noted some Halaf painted sherds. Surtepe therefore seems to be occupied
during Halaf times, at least on in the northern side of the mound. Whether there are levels earlier than the Halaf, we do not yet know.
Middle ChalcolithiclVbaid
We also opened asounding on the southerrı face of the mound, square E1. E1
was a 3 x 4 m. trench a total of 2.70 m. from surface of the mound in that area. We dug
this exploratory trench to find the depth of virgin soil on the southern portion of the site and possibly to determine whether material earlier than Late Chalcolithic was in situ, since early material appeared in the back dirt of the area cut by villagers.
In square E1, thick remains of Early Branze and Iate fourth millennium (Uruk) period overlay a smail hiatus of 1 m. thickness over the Ubaid-Middle Chalcolithic levels.
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Late Chalcolithic
The 2000 season at Surtepe yielded a long sequence of fourth millennium B.C.
Late Chalco/ithic levels. These strata contain a large sample of ceramics, dated to the
time of the so-called Uruk Expansion. Based on step trenches E1 and E2 in southern
part of the mound, Uruk styles at Surtepe extends to the Early Middle Uruk phase of
South Mesopotamia, LC 3 in the new SAR chronology (Rothman, ed. in press). As may
also be the case for Tilbeş Höyük, these southern Mesopotamia types could represent
Uruk immigrant populations' cultural material or the adoption of some imported styles
in the context of local Late Chalco/ithic artifacts. Larger excavated samples and detai1ed study of the ceramics and related artifacts will be necessary to investiqate this question. We hope that Surtepe plus the data from Tilbeş Höyük will fill in the gap after
the abandonment of nearby Hacınebi in its B2 phase, the Late Middle Uruk (LC4) period. Certainly, Surtepe seems to contain material parallel in time to Hacınebi A-B1
(LC2-3 for our region).
Monumental architecture has been recovered at Surtepe. Among the building remains we have found some large wall foundations in the southern trenches (Fig. 11).
Among the materials associated with this trench is a sequence of Late Chalcolithic period material, most of which is classic southern Uruk styles of pottery. A remarkable find
is the fragment of a terracotta model in origin depicting several buildings (St4068, from
locus 120), including a representation of a ziggurat, only which has survived (see fig.
7). The model was made of fine ware and is associated with Late Uruk (LCS) material.
The Late Chalcolithic of trench E1 shows a few reubilding phases of either mudbrick or
stone walls. According to our geological research, the river flooded the site sometime
during the Late Chalcolithic Period.
In square B3 we found a well preserved, probably monumental structure of
mudbrick (Fig. 8). The materials associated with the platform were sherds of the Late
Uruk and Early Bronze periods, the latter including reserved-slip ware. A stack of 60
unbaked mudbricks were found at the foot of the mudbrick platform (Fig. 9). When they
were smashed, we found Early Bronze sherds inside. That platform extends at least 10
m. in depth. Were this a ziggurat, which is stili unclear, it may indicate that the intense
interaction of northern and southern Mesopotamian culture of the Late Uruk period, did
not abruptly end, as some have argued. On the other hand, a possible platform of similar date of Teli Hazna in northern Syria, may indicate that this is not a formal ziggurat but a platform of northern cultural origin.
Another structure /ike that was found in central area of the site, sector C, in villagers burrowing holes (Fig. 10). It was unexcavated during this season but its projected elevation, 17 meters over the river bank, and its associated LC and Early Bronze
pottery suggests a further concentration of activity in this area of Surtepe for Iate fourth
millenium occupation.
The Early Bronze Age
.
As such, Surtepe and Tilvez give us an excellent opportunity to examine the perıod after Southem Mesopotamia's greatest influence in this area, the period after the
supposed collapse of the Uruk communications and exchange network.
Another attempt to find Early Bronze material in situ led us to open square B1
on the northwestern slope of Surtepe. The square was 6 x 6 m., and we dug 3.75 m.
down in it during the 2000 season. The focus here was to found the earliest phases of
Early Bronze culture on this side of the hilL. Under thin layers of Seleucid/Hellenistic levels Early Bronze 1 ceramics were mostly found in the trench. The typical Early Bronze 1 reserved s/ip and cyma recta profiles began to appear at a highness elevation,
approximately 7.50 m. below the datum point. We will continue to explore these Early
Bronze levels in future campaigns.
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Achaemenid/Seleucid
Square B2 was an 8 x 8 m. step trench we dug in the 2000 season to a depth
of 1.20 m. and 1.85 m. for lowest step. The focus was to cover the sequence in addition to B1 and B3, which were opened respectively at high and low points of the north
sector of Surtepe. The sequence corresponds with the results obtained in trench B1.
The upper levels were Seleucid Helienistic date which overlay occupations of Early
Bronze.
A deep test pit, 4 x 4 m., was dug at the north end in square B3. The depth was
8.95 meters. Seleucid/Hellenistic levels appeared after half meter of top soil. An underlying level of later Early Bronze culture appeared. It covered a stratum, probably Early
Bronze i culture based on preliminary pottery analysis.
Conclusions
In general terms, the Late Chalcolithic materials at Surtepe show some sirniları
ties with nearby Tilbeş in terms of the periods occupied. A huge Early Bronze Phase
has been documented at Surtepe and Tilvez. Unlike either Tilbeş or Tilvez, the Early
Bronze 1 at Surtepe seems to have some public architecture and presumably some important functions, which we will focus on in future seasons. It raises questions about
an Early Bronze 1 collapse.
The appearance of good stratified material of the Middle and Late Chalcolithic
will alsa cause us to focus on that period as welL. The Late Chalcolithic and Early Bronze i strata found at Surtepe should contribute significantly to the general understanding
of the development of indigenous northern Mesopotamian societies and the relations
with southem Mesopotamians, the so-called Uruk Expansion of the middle to Iate fourth millennium B.C.

The site may have become a significant center in Achaemenid times.
Geomorphologically, as at Tilbeş there is evidence of prehistoric flooding of the
site during at least two moments of prehistorical times at Surtepe: one at beginning of
fourth millenium B.C. (after Late Ubaid) and other and beginning of third millenium BC
(during Early Bronze 1). Evidence of a mid-Holocene maritime transgression dating to
the Iate 5th and 4th millennia raised the level of the Persian Gulf to some 2 m. above
its present elevation left its mark at Surtepe.
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Fig. 4: The Tilvez Höyük mound

Fig. 5: Tilvez Höyük, topographic
plan of upper mound

Fig. 6: Surtepe 2000, topographic plan of north slope
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Fig. 7: Surtepe 2000, Operation E1, zigurat model

Fig. 8: Surtepe 2000, Sounding 83, mudbrick platform

Fig. 9: Pack of mudbricks Operation 83,
Surtepe Höyük 200ö
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Fig.10: Mudbick platform?,
Sector C, Surtepe
Höyük

Fig. 11: Surtepe Höyük 2000,
Operation 1:2, Late
Chalcolitic stratigraphy

Fig. 12: Surtepe Höyük 2000, Islamic coin
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2000 YILI NAGiOOS (BOZYAZı) KAZı ÇALIŞMALARI

Serra DURUGÖNÜL *
Murat DURUKAN
Ümit A YDINOGLU

2000 yılı Nagidos kazılan", içel ili Bozyazı ilçesi'nde bulunan Paşabeleni Tepesi'nde devam etmiştir. Geçen yıllarda, tepenin farklı evrelerde, farklı şekillerde kullanıl
dığı yönünde ipuçları elde edilmiş olduğu için, bu yıl bu ipuçlarını aydınlatmak üzere
tüm yönlerde kazı çalışmalarına devam edilmiştir. üzellikle akropolün girişi olarak düşündüğümüz doğu yamaçta, sur duvarının planını, tarihini ve mekanların sur ile olan
bağlantılarını tespit etmeye yönelik sonuçlara ulaşmak hedeflenmiştir.
Doğu yamaçtaki sur duvarı üzerindeki açmalar "Sur 1" ve "Sur 2", tepenin diğer
bölgelerindeki açmalar ise grit sistemine bağlı olarak, "U 26", "J 25", "018" ve "EF 14"
şeklinde adlandırılmıştır. Ayrıca sur üzerindeki "Doğu (1 No.lu)", "Güneydoğu (2 No.lu)"
ve "Kuzeydoğu (3 No.lu)" kulelerde temizlik çalışmaları yapılmıştır. Son olarak, yine doğu yamaçta ve kulelerin inşa edildiği seviyenin eteklerinde bulunan nekropol alanında,
arkeojeofizik yöntemi ile mezar tespiti çalışmaları yapılmıştır.

SUR 1 AÇMASı
Öncelikle 3 No.lu kulenin duvarları temizlenmiş ve bu kuleden güneye doğru Sur
1 açmasının çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 1, 2). Tarım toprağı temizlendikten
sonra açmanın ortasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu, açmayı diagopal olarak kesen 3.10 m. kalınlığında bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu yeni duvar, M.O. 5-4. yüzyıl
daki ilk evreye ait olan 3 No.lu kuleye 2 kuzeyden bağlanan ve kule ile çağdaş olduğu
nu saptadığımız kuzey sur duvarına (KS) yaslanmaktadır. D 1 duvarı olarak adlandırı
lan yeni duvarın daha küçük taşlarla ve daha düzensiz olarak yapıldığı görülmektedir.
Prof.Dr. Serra QURI)GÖNÜl, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 33 342 Çiftlikköy Kampüsü, MersinrTURKIYE.
Araş.Gör. Mwat QURUKAN, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 33 342 Çlttlikköy Kampüsü, MersinrTURKIYE.

Araş.Gör, Ümit !.IYD,INOGıU, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 33 342 Çiftlikköy Kampüsü, MersinrTURKIYE.
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içel ili, Bozyazı ilçesi, antik Nagidos kenti kazı çalışmaları 20.06.2000 tarihinde Kocaeli Müze Müdürlüğü elemanı
Emel Ballık'ın temsilciliği ile başlamış ve 20.07 -;2000 tarihinde sona erdirilmiştir. Katılımı ve çalışmalarımızı destekleyici çabaları için kendisine teşekkür sdertm. Oğretim elemanı katılımcılar: Prof. Dr. Serra Durugönül (Kazı Başka
nı), Arş.Gör. Murat Durukan, Araş. Gör. Umit Aydınoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kaya (bir haftalık jeofizik çalışma
ları için kendisine katkılarından dolayı teşekkür ederim). T.C. Kültür Ba~anlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
'ne ça.lışma izni için, ayrıca yine T.C. Kültür Bakanlığı, Döner Sermaye Işletmeleri'ne, kazımıza aktarılmış olan ödenek ıçın teşekkür ederim. Uçüncü yılın:ıızda kazımıza destek veren Devlet Planlama Teşkilatı'na da teşekkürü borç bilirim. Mersin Universitesi ve Ankara Universitesi öğrenCileri çalışmalara katılmışlardır. Zeysa Oteli'nin sahibi sayın
Zeynel Sakinan ve tüm ailesine bizleri evimizde hissetmemizi sagladıkları için şükran borçluyuz.
S. Durugönül, Nagidos'un Tarihteki Yeri, VariaAnatolica (2001 baskıda).
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Ayrıca KS ile olan bağlantı noktasında, iki duvarın iç içe girmediğinin ve birbirine
Iandığının anlaşılması, D1'in daha geç bir evreye ait olduğunu ortaya koymuştur.

yas-

KS duvarının 3 No.lu kule ile çağdaş olduğunu belgeleyen sonuçlara, KS duvarı ile 3 No.lu kulenin kesiştiği noktada yapılan sondaj çalışmasında ulaşılmıştır. Bu kesişme noktasında KSinin taşlarının 3 No.lu kulenin örgüsü ile iç içe girdiği ve birlikte inşa edildikleri görülmüştür.
3 No.lu kulenin hemen batısındaki SUR 1 açmasının, güneydeki 2 No.lu kulenin
batısındaki SUR 2 açmasında tespit edilen temelleri e bağlantısını anlamak üzere, güneye doğru genişletme çalışmaları başlatılmıştır.
Genişletme çalışmaları sırasında 3 No.lu kulenin güneybatı köşesine güneyden
yaslanan ve Sur 2 açmasına doğru uzanan geniş bir duvar daha ortaya çıkarılmıştır ve
buna 03 adı verilmiştir.
Buradaki taş dolgunun kaldırılması sırasında iki de mancınık güllesinin bulunması, çeşitli evrelerde plan değişikliği gösteren sur duvarlarındaki bu tadilatın anlaşılma
sına yönelik ipuçlan vermektedir. Açmada ele geçirilen ve üzerinde "düğüne hazırlık"
sahnesi bulunan 1.0. 5. yüzyıla ait figürlü lekanis kapak parçası, erken buluntular arasında gösterilebilir. Elinde taenia taşıyan Eros'un kolu, gövdesinin bir bölümü, kanatları ve onun karşısında thyrsos tutan Menad'ın vücudunun bir bölümü görülebilen eserin
Otchtet grubuna ait olduğu düşünulmüştür" (Resim: 3).
Tarihlenebilen diğer buluntular da yoğunlukla Klasik ve Hellenistik Döneme aittir. Batı yamacı seramikleri, Klasik ve Hellenistik Dönem içinde çeşitli evrelere ve merkezlere ait mühürlü amphora kulpları, M.O. 4. yüzyıla tarihlenebilen içe çekik ağızlı kaseler, aynı dönemlere ait çeşitli formlardaki seramikler ile çok sayıdaki Hellenistik sikke, buluntular arasında sayılabilecek eserlerden bazılarıdır.
Bu eserlerin, tarihlenebilir sikkelerle birlikte bulunuyor olması, özellikle Hellenistik seramik kronolojisi açısından büyük önem taşımaktadır ve bu durum Nagidos akropolü üzerinde çalışılan bütün açmalarda aynı şekilde belgelenebilmektedir.

SUR 2 AÇMAS/
Paşabeleni Tepesi'nin doğu yamacında 1 No.lu kule ile 2 No.lu kule ile arasın
daki bağlantıyı anlamak için 3x11 m. boyutlarında SUR 2 olarak adlandırılan açma açıl
mıştır.

Eğimli arazideki açmanın en yüksek noktası olan 1 No.lu kule önünde yapılan

çalışmalarda

ortaya çıkarılan duvarlarla çevrili küçük alana "Mekan I" denilmiştir.
Mekan I'in doğu duvarının, arazinin eğimi ile bağlantılı olarak, doğuda bir başka
kü2ük mekanın batı duvarını oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu durumda 1 No.lu kuleden
dogudaki 2 No.lu kuleye doğru küçük odacıklardan oluşan bir teraslama sisteminin varlığı ortaya çıkmıştır. Alt terastaki yeni odacığa "Mekan II" adı verilmiştir.
Bu mekanlarda yapılan çalışmada, çeşitli formlarda ve çok sayıda amphora parçası ile bir adet mühürlü amphora kulpu bulunmuştur. Ayrıca her zaman olduğu gibi yoğun olarak ele geçirilen Erken Hellenistik seramik parçaları sayılması gereken diğer
buluntulard i r.
Mekan il'nin doğu duvarının altında, güney tarafı büyük blok taşlarla örülrnüş,
kuzeydeki 3 No.lu kuleye doğru uzanan geniş bir duvarın köşesi ortaya çıkmıştır. Bu
duvar 01 duvarı olarak adlandırılmıştır.
Mekanlardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, SUR 2 açması da SUR
1 açmasına doğru genişletilmiştir.

3

Bkz. J. Boardman, AthenianRed Figure Vases. The ClassicalPeriod, (1975) 193.Res.397.398.

206

SUR 1 VE SUR 2 AÇMALARı
ilerledikçe, Sur 1 ve Sur 2

Çalışmalar
rilmiştir.

açmaları

"Sur Açması" adı altında birleşti

Ortaya çıkan sonuca göre KS ve 3 No.lu kulenin duvarları gerek örgü tarzları,
gerekse birbirleriyle olan bağlantıları sonucu aynı tarihe, yani 1.0. geç 5-erken 4. yüzyıllara yerleştirilmiştir.

Çalışmaların ilerleyen günlerinde Sur 1'deki 03 duvarı ile Sur 2'deki 01 duvarı
nın aynı duvar olduğu görülmüştür. Bu duvarın 3 No.lu kule ile; Sur 1'deki 01 duvarı
nın da KS duvarı ile bağlantıları ve duvar karakterleri arasındaki farklar incelendiğinde,
surun üç farklı evrede plan değiştirdiği rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

ilk evredeki sur duvarlarının ı.o. 4. yüzyılın ikinci yarısında, muhtemel bir tahribat sonucunda, değiştirildiği görülmektedir. Bu noktada çalışmalar devam ettirilmektedir ve ilerleyen yıllarda farklı evrelerde yapılmış duvarlar ve fonksiyonları hakkında daha net bilgiler edinmek mümkün olabilecektir.

U26AÇMASI
1999 sezonunda kazısı başlatılmış olan açmadaki çalışmalara, ı.o. 4. yüzyılın
sonuna ait olduğu düşünülen kule mekanının işlevi hakkında daha fazla ipucu yakalayabilmek amacıyla, bu yıl da devam edilmiştir.
Planı tam olarak anlamak için geçen yıl bulunamayan kuzey duvarının dış yüzünün ve batı duvarının ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Açmanın kuzey kenarında bulunan duvarın kuzeye doğru genişlediği ve burada sandık duvar tekniğinin kullanıldığı
gözlemlenmiştir. Kuzey duvarın iç dolgusu olduğu düşünülen küçük taş parçalarınının
oluşturduğu tabakanın duvar dolgusu olmayıp günümüzde yapılmış olan yol çalışması
sırasında buraya atılmış taşlar olduğu anlaşılmıştır. Böylece kuzey duvarının iç yüzü izlenebilirken, dış yüzünün yol çalışması sırasında tahrip edilmiş olduğu ortaya çıkarıl
mıştır.

Tali duvar çevresinde yoğunlaşan çalışmalarda, açmanın kuzeydoğu kenarında
büyük bir blok ortaya çıkarılmış ve bu blokun, tali duvarın altında kalmış olan, kulenin
batı duvarına ait olduğu belirlenmiştir. Ilerleyen günlerde bu büyük blokun, tıraşlanmış
olan ana kaya üzerine oturtulduğu ve tıraşlanan ana kayanın, kulenin kuzeybatı köşe
sinin oturması için düzlenerek temel yatağı haline getirildiği anlaşılmıştır.
Kulenin güneybatı köşesini anlamak için bu köşede başlatılmış olan çalışmalara
ise, ana kayaya rastlanması ile son verilmiştir.
1999 ve 2000 çalışmalarının sonucu olarak, mekanın ilk evrede kule olarak iş
[ey görmüş olan dörtgen planlı bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Batı ve tali duvarların ise
1.0. geç 3. yüzyılda yapının savunma amacını kaybettikten sonra uğradığı fonksiyonel
değişliğe ait duvarlar oldukları gözlenmiştir.

J 25 AÇMASı
Paşabeleni'nin kuzey yamacındaki kültür katmanlarının tanınması amacıyla J 25
karesine rastlayan alanda çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan kazılar sonucunda uzun zaman kullanılmış bir mekanın farklı evrelerine ait çok sayıda duvar ortaya çıkarılmıştır.
Bu duvarların arasında en çok ilgi çeken buluntu, kuzey-güney akslı ve çok iyi
korunmuş bir künk sırasının varlığı olmuştur (Resim: 4,5; Çizim: 1). Çalışmaların genişletilmesi sonucunda, tabanı ve duvarları harçla sıvanmış bir su havuzu ortaya çıka
rılmış ve künklerin de bu havuza bağlandığı tespit edilmiştir.
Bu açmada ele geçirilen malzemelerin, tepenin genelinde ele geçirilen malzemelerle paraleloldukları ve mekanın M.O. 4. ve 3. yüzyıllarda plan değişikliğine uğra-
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yarak üç farklı evrede iskan edildiği anlaşılmıştır. Yapının fonksiyonu açısından kesin
bir yargıya varmak henüz mümkün olamamaktadır. Ancak özenle yapılmış bir künk sistemiyle su (?) dağıtımı yaptığı anlaşılan havuz hakkında daha kesin bilgilere, çalışma
ların genişletilmesi sonrasında ulaşılabilecektir.

Q 18 AÇMAS/
Nagidos akropolünün denize bakan güney yamacında ve yine aynı amaçlar doğ
rultusunda Q 18 karesinde yeni bir açmaya başlanmıştır. Buradaki çalışmalar, araların
da çok fazla kot farkı bulunmayan ve günümüze ait iki ayrı teras üzerinde yapılmıştır.
Teraslar, Teras A ve B olmak üzere ayrı ayrı ele alınmıştır.
Teras A'da yapılan çalışmalarda ele geçirilen malzemenin Klasik ve Erken Hellenistik olduğu görülmüştür. Sikkeler, içe çekik ağızlı çanaklar, batı yamacı seramikleri
bu malzemelerden bazılarıdır.
Teras B'deki çalışmalar ise Nagidos'un Hellenistik Dönem öncesi tarihinin aydın
latılmasına yönelik çok önemli ipuçları ortaya çıkarmıştır.
Açmanın güneyinde iri bloklardan yapılmış 01 duvarının varlığı ortaya çıkarıl
mıştır. Henüz bir bağlantısı bulunamayan ve güney kesitte kalan duvarın işlevine yönelik bir bulgu da tespit edilememiştir. Ancak bu duvarın hemen yanında Attika üretimi
siyah firnisli stemiess,.. bolsal ve kandil parçaları ele geçirilmiştir. Bu seviyedeki buluntular ağırlıklı olarak 1.0. 5. yüzyıla aittir ve 01 duvarının bu tabakayla ilişkili olarak bu
tarihe kadar gidebileceği anlaşılmıştır.
Çalışmaların derinleşmesi sonucunda bir kil taparı ve kerpiç blok parçalarına
rastlanmıştır (Resim: 6). Erken tabakalarda bulunan 1.0. 7. yüzyıla ait stilize edilmiş figürinler tarihleme açısından önem taşımaktadır.
Bu tabakada ele geçirilen diğer önemli malzemeler ise, özellikle beyaz astar
üzerinde ya da astar kullanılmadan direk hamur üzerinde siyah - kırmızı bantlar ve konsantrik daireler içeren 1.0. 7-6. yüzyıllara ait seramiklerdir.
Bu seviyelerde dağılmış durumdaki kerpiç blokların yoğunluğu, burada bir
mekanın varlığına işaret etse de, bu mekanın, planı alınamayacak kadar tahrip olduğu

anlaşılmıştır.

Bu açmadan çıkan buluntular Nagidos'un (bilinen) en erken İskan dönemine
ulaşmış olduğumuzu göstermiş ve önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar için yönlendirici bir önem kazanmıştır.
E~14 AçMASı
Paşabeleni Tepesi'nin yine güney
lunan izodom tarzda örülmüş duvarların

yamacında, ancak daha yüksek bir kotta buişlevini anlamak için yeni bir açmaya başlan

mıştır.

Denize ve birbirine paralel iki izodom örgülü duvara D1 ve 02 adları verilmiştir.
01 ve 02 duvarlarına dik olan kuzey-güney doğruıtusunda 03 ve 04 duvarları ortaya

çıkarılmıştır.

03 ve 04 duvarları arasında yapılan çalışmada 3 adet basamak bulunmuş ve
çalışmalar kuzey-güney yönünde uzandığı anlaşılan merdiven üzerinde yoğunlaştırıl
mıştır. Sonuç olarak merdivenin 10 basamak olarak devam ettiği anlaşılmıştır (Resim:
7; Çizim: 2).
Bu açmada yapılan çalışma, buradaki mekanın da farklı evrelerde kullanıldığını
ve 03-04 duvarları arasında bulunan merdiven 03 duvarı ile aynı döneme ait olup, 04
duvarının sonradan inşa edildiği ortaya koymuştur.
Duvarlardaki kaliteli işçilik, yüzeydeki temel kalıntılarından izlenebildiği kadarıy
la, mekanların odalar şeklinde doğu ve batıya doğru devam etmesi ve bu düzenin bir208

kaç farklı terasta birbirine paralel şekilde tekrar edilmiş olması, bir kamu yapısının varlığına (agara) işaret etmektedir.
Basamakların oturtulabilmesi için yapılmış rampada kullanılan dolgu toprak içinden bol sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Bunlar arasında batı yamacı seramikleri,
amphora parçaları, tam profil veren çatı kiremitleri ve Nagidos'un Klasik Dönemde basmış olduğu sikkeler ile Ptalemaik Döneme işaret eden sikkeler ilgi çekici buluntular olarak sayılabilir. Farklı evrelere ait bu buluntular, tabaka oluşturmadan harmanlanmış
halde ele qeçlrllmiştlr, Bir depozite benzetilebilecek bu dolguda ele geçirilen malzeme,
Nagidos'un 1.0.5-3. yüzyıllar arasındaki Klasik ve Erken Hellenistik Dönemdeki durumunu özetlemektedir.
Burada ele geçirilen çok sayıda ve farklı üretim merkezlerine işaret eden mühürlü amphora kulpları ve yüze yakın bronz sikke, özellikle üzerinde durulması gereken bir
konuya işaret etmektedir. Bu durum, Nagidos'un askeri olduğu kadar, önemli bir ticari
merkez kimliği taşıyor olmasıyla ilişkilidir.

GÜNEYDOGU KULE (2 No.lu kule)
Önceki yıllarda topografik plana oturtulmuş, planı çıkarılmış ve rölöve çizimler!
yapılmış olan 2 numaralı kulenin içinde temizlik çalışmalarına başlanmıştır.
içindeki dolgu toprağın kaldırılması sırasında buluntuya rastlanmaması, kulenin
tarımsal amaçlar için yakın tarihte doldurulmuş olma ihtimalini kuvvetlendirmiştir. Bunun da ötesinde mekan içindeki toprak karakterinin değişmediği ve bir kerede doldurulduğu gözlemlenmiştir.

11.50 m. - 9.50 m. ebadındaki kulenin batı duvarının güney kenarında 1.60 m.

genişliğinde bir giriş kapısının bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca duvar kalınlıklarının birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Kuzey duvar 1.70 m., güney ve doğu duvarlar
2.60 m., batı duvar ise 2.15 m. genişliğinde olup tümünde sandık duvar tekniği kullanılmıştır.

Mimarı özelliklerinden dolayı M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen bu kulenin temizlik çalış

maları 2000 yılı kazı sezonunda bitiriiememiştir. Bu sebeple, bu kule ile sur duvarı arasındaki bağlantının anlaşılabilmesi ve akropolün giriş bölümünde tespit edilen eklenti
ve değişikliklerin evrelere göre planının çıkarılabilmesi, önümüzdeki yıllarda gerçekleş

tirilecektir.

SONUÇ
SUR DUVARLARı
to. 5. yüzyılda Paşabeleni Tepesi'ninin zirvesini çevreleyen sur duvarları son
derece özenli ve başarılı bir mimarı tarz izlerken, bu yıl iç sur ve dış sur arasında yapılan kazı çalışmalarında bu erken surun, izleyen iki yüzyıl içersinde üç evre geçirerek,
s~ru sağlamlaştırma veya teras oluşturma amaçlı tamir ve destekleme evreleri geçirdiğı anlaşılmıştır. Yerleşim 1.0. 5. yüzyıldan,LA. 3.yüzyllın sonuna kadar iskan görmüş,
sonra ilgi odağı olmaktan çıkarak önemini kaybetmiştir.
AGORA (?)
Tepenin güney yamacında (Ef14 açması) yapılan çalışmalarda 10 basamaklı bir
geçiş alanı ve yanında mekanları bulunmuştur. Basamakların ve mekan duvarlarının
bu alanda yoğunlaşması ayrıca buluntuların niteliği tepenin bu kısmını bir nevi 'pazar
yeri' olarak yorumlamamızı mümkün kılmaktadır. Buluntular ağırlıklı olarak sikke (40
adet) ve amphoralardır.
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KERPiç YAPI
Yoğun olarak erken dönem seramiklerinin ve figürinlerinin ele geçirildiği bu alanda (O 18 açması) bulunan kerpiç duvarlar su geçirmez, ürünlerin uzun süre taze kalmasını sağlayan

bir depoya

işaret

etmektedir.

su TEKNESi
Tepenin kuzey yamacında (J 25 açması) yapmış olduğumuz kazılarda harçlı bir
tekne ve buradan su tahliye eden, son derece kaliteli bir künk dizisine rastlanmıştır.
Künklerin 1.0.4./3. yüzyıla tarihlenmesi mümkündür.

AMPHORALAR
Amphora kulpları üzerindeki monogramlar, doğu Akdeniz ve Ege'de M.Ö. 5-3.
yüzyıllardaki ticaret ağını aydınlatmaya yönelik önemli bilgiler barındırmaktadır. Bu buluntular sayesinde Kilikia bölgesinin ticari açıdan yadsınamayacak bir önemi bulunduğu; Mısır, Kıbrıs, Güney ve Batı Anadolu ile adalar arasındaki güzergahta Nagidos'un
önemli bir ticari liman olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bazı monogramlar ile formlar,
Nagidos'un hem bir üretim merkezi olduğuna hem de farklı merkezlerde ele geçirilip,
bugüne kadar lokalize edilememiş bazı mühürlerle formların orijinlerinin tespit edilebilmesine yardımcı olacak niteliktedir.
FiGÜRiNLER
binici, çıplak kadın, at ve yaban domuzu gibi hayvan figürinlerinden oluşan örnekler, Samos ve Kıbrıs figürinleri ile gösterdikleri büyük benzerlikten dolayı,
Kıbrıs'ın Samos ve Samos kolonisi olan N.agidos'a ihraç etmiş olduğu adak niteliğinde
ki figürinler kapsamında incelenmekte ve 1.0. 7./ 6. yüzyıllara tanhlendirilmektedlr-. Bu
buluntuların önemi, Nagidos'un Samos ve Kıbrıs ile olan bağını ortaya çıkarıyor ve Nagidos'un en erken buluntu grubunu oluşturuyor olmalarından kaynaklanmaktadır.
Savaşçı,

SiKKELER
mekanda yapılan kazılarda buluntu olarak 90 adet sikke ele geçirilmiş
tir. Daha önceki yıllarda bLJIldnmUş olan 100 adet sikkeden elde edilen sonuçlara göre
yerleşim 1.0. 5. yüzyıldan 1.0. 2. yüzyılın ikinci yarısına kadar iskan görmüştür. 1.0. 5.
yüzyılda Pers hakimiyetinde olmasına rağı:n~n Nagidos bağımsız (Grek özelliklerine
sahip) sikkelerini darp edebiimiştir. Ancak 1.0. 3. yüzyılda bağımsızlığını yitiren Nagidos'ta bu yüzyıldan itibaren Büyük ıskender ve kumandanlarının darplarına rastları
Altı ayrı

maktadır.

4

G. Schmidt, Kyprische Bildwerke aus dem Heraian von Samos, Samos VII (1968)Taf 2 T 2151. T 1927;Taf 11T 1802;
Taf 118 C 68. C 69.
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Resim 1: Sur 1

açması

Resim 2: Sur 1 açması
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Resim 3: Sur 1 açması, seramik buluntusu

Resim 5: J25

Resim 4: J25

açması

213

açması

Resim 6: 018

açması

Resim 7: E 014

açması
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HASANKEYF 2000 YILI

ÇALIŞMALARI

M. Oluş ARIK*

Hasankeyf'teki kazı y'e kurtarma çalışmalarımız, Prof.Dr, M. Oluş Arık (Ank. Ün.),
Prof. Or. Hüçhan Arık (Ank.Un.), Prof. Dr. Metin Ahunbay (I.TU.), Prof.Or. Zeynep Ahunbay (I.TU.), Araş.Gör. Muharrem Çeken (Ank.Un.), Araş.Gör. Zuhal Idin (Ank. Un.)'in
katılmalarıyla 14 Temmuz-31 Ağustos 2000 tarihlerinde sürdürülmüştür.
Ka-Ba Eski Eserler Firması uzmanları da ağustos, eylül aylarında belgeleme-rölöve çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
Yardımcı elemanlar olarak ekibe Ankara, LTÜ., Selçuk, Onsekizmart, Dicle üniversitelerinden lisans ve yüksek lisans düzeyinde toplam 22 öğrenci katılmıştır.
Bu mevsimde 118 işçi çalıştırıımıştır.
Bürokrasi ve formalite zorlukları çalışmalarımızı bu yıl da olumsuz etkilemiştir.
Yıllardan beri belirttiğim gibi, burada kısa zamana olağanüstü ölçüde iş sığdırmak zorunluluğu bulunduğu için, iklimi en az 4 ay çalışmaya olanak veren Hasankeyf'te ödenekleri nisan veya mayıs itibariyle kullanıma hazır etmek büyük önem taşımaktadır. Bize destek sağlayan Kültür Bakanlığı, GAP Başkanlığı ve DSı Genel Müdürlüğü bunu
gerçekleştirmek istemekte; fakat bütçeye konup tahsisi yapılmış olan bu ödeneklerin
maliye işlemleri çok zor ve uzun yürüdüğünden, paraların çalışmamıza intikali çok geç
kalmakta; iş mevsiminin çoğu boş geçmektedir.
"Merkezi Kazı Alanı" olarak nitelediğimiz tarihi aşağı şehir merkezinde 1986'dan
beri sürdürdüğümüz kazılar geliştirilerek ilerietiimiş; ayrıca bazı yeni mevkilerde de kazı ve belgeleme çalışmaları genişletilmiştir.

şitli

ya

KOÇ CAMii VE ÇEVRESi
1) Cami avlusunun kuzey cephesini kaplayan, 16.-20. yüzyıllar arasındaki çezamanlarda eklenmiş dükkan v.b. işyerleri olması gereken tonozlu mekanlar orta-

çıkarıldı.

Cami ana girişinin bu cephe ortasında bulunduğunu ummaktaydık. Bu konu henüz yeterince belirlilik kazanamadı. Bununla birlikte, bu cephenin ortasına doğru, dükkanlar arsından yükselen düzgün taş basamaklar meydana çıkarıldı. Bunlar, geç devirlerde yıkıntılar onarılıp burası yeniden düzenlenirken yapılmış olabilir.
2) Avlunun kuzeybatı köşesi ile Süleyman Camii güneydoğu köşesi arasında,
1986-91 yıllarındaki ilk dönem kazılarımızda ortaya çıkardığımız arnavutkaldırımı döşeli, ortası kanaılı 2 caddenin kesiştiği nokta ve sonraki devamı, gün ışığına çıkarılmışProI.Dr. fı!i. Oluş ARıK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Sıhhiye
AnkararrURKIYE.
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tır. Burada aynı zamanda, bir meydanın parçası olabilecek düzgün taş döşeli bir platform kalıntısı da bulunmuştur.
3) Koç Camii'nde kazılan kısımların arkeolojik rölövesi tamamlanmıştır.
4) Koç Camii kıble duvarında mihrabın iki yanında ve büyük eyvanda, yapının
tümüyle göçmesine yol açabilecek yıkıntı kısımlarına, tarihi yapının özgün harcı yeniden yakılıp hazırlanarak, geçici küçük onarım ve koruma uygulanmıştır.

HAN
Koç Camii'nin doğusuna bitişik büyük harabe alanı kazısına geçen yıl girişiimiş;
buranın bir şehir içi hanı olduğu anlaşılmıştı.
Bu yıl (2000) ilerletilen kazılarla bunun, "arasta" ve "han" olmak üzere ardarda
iki farklı plan uygulanarak meydana getirilmiş büyük bir yapı olduğu anlaşılmıştır.
1) Öndeki (kuzeydeki) arasta kısmı dar-uzun bir avlu, ya da koridorun iki yanın
da aşağı-yukarı simetrik iş yeri mekanları dizisiyle oluşmaktadır. Avlu ya da koridor niteliğindeki uzun orta mekanın giriş yeri henüz belirlenemedi. Buna karşılık, koridorun
güney (arka) ucunda öbür bölüme geçilen anıtsal sayılacak bir kapı yeri ve eşik bulunmuştu.

2) Bu kapıdan kareye yakın dört köşe planlı ikinci bölümün orta avlusuna geçiImektedir. Orta avluyu dört yandan çeşitli ölçü ve biçimde mekanlar kuşatmaktadır. Güneyde, hanların ahır kısmını akla getiren, enine doğrultuda uzanan bir dikdörtgen mekan yer almaktadır. 1999'daki kazıda görüldüğü üzere, orta avludan buraya özgün giriş saptanamayıp bir yıkıntı açıklığı geçiş sağlamaktaydı. Burada eyvan gibi bir hacmin
orta avluya açıldığı anlaşılıyor. Bunun iki yanında, birer alçı parapetle ikiye ayrılmış birer oda bulunmaktaydı.
3) Bu yılki kazıda her iki bölüm orta avlularının da taş döşeli olduğu; ikinci bölümdeki düzgün taş döşeme kalıntılarına karşılık, birincinin (koridor) daha kaba döşen
diği izlenimi edinilmiştir.
YEDi (?) KEMERLi YAPI
1) Hanın doğusuna bitişik, kendi gibi dikdörtgen bir yapı harabesi kuzey-güney
doğrultusunda boylu boyunca uzanmaktaydı. 1998'den itibaren burada sürdürülen kazılarda bu yıl biraz daha ilerleme sağlanmıştır. Bunun 1998'de sandığımız gibi 5 kemerli değil; geçen yıl tahmin ettiğimiz gibi, dizi halinde 7 kemerli bir bina olduğu anlaşılmıştır.

2) Bu kısmın kuzeyinde, zemini hanın 1. kısım koridorununki ile aynı derecede,
hatta belki daha da aşağıda olan bir mescid yapısı saptanmıştı. Bunun da bütüne yakını açıldı. Kuzey cephesi ortasında anıtsal sayılacak bir giriş yerinin kalıntısı, doğu
sunda kubbeli bir mekancık ve taş oymalı bordür kalıntısıyla mihrab nişi ortaya çıkarıl

dı.

3) Mescidin hemen önünde (kuzeyinde), düzgün kesme taş döşemeler çıktı.
kuzeyinden geçen bir sokağa mı, yoksa ön-avluya mı ait olabilece-

Bunların mescidin
ği saptanamadı.

SÜLEYMAN CAMii VE ÇEVRESi
iki ayrı ekiple sürdürülen çalışmalarda;
1) Avlu zemininin düzgün taş bloklarla döşendiği; eyvanın önünde bir havuz bulunduğu, havuz zemininin de düzgün taş döşendiği, havuza su giriş ve çıkışının ayrı
künklerle gerçekleştirildiği, avluyu bir revakın kuzey ve batı yönlerden kuşattığı, revak
zemininin seki şeklinde yükseltildiği, revak ayaklarının bu seki üzerinde kurulduğu, batı revakının ardında bir oda dizisinin yer aldığı anlaşılmıştır.
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2) Merkezi kazı alanının kuzeybatı köşe bölümünü oluşturan ve Süleyman Cabatı yanı boyunca bitişen bir yapı kalıntısını 1998'den itibaren belirleyip açmaya
başlamıştık. Buradaki kazılara devam edildiğinde, yine bir avlu etrafında düzenlenen
mekanlardan oluşan bir binanın söz konusu olduğu anlaşıldı. Bunun Süleyman Camii'ne bitişik doğu tarafında yoğunlaşan mekanlar nisbeten daha iyi durumda olup in situ
taş oymacılığı öğeleri içermekteydi.
.
mii'ne

GÜNEY YAMAÇLARDAKi KAL/NT/LAR
Kasaba merkezinin güneyindeki mahallelerden sonra dik yamaçlar, en güneydeki mağaralarla donatılmış sarp kaya kütlelerine dayanmaktadır. Buralarda doğudan batıya genişleyen bir semt dokusunun kalıntıları sezilmekteydi. Bunların doğusunda kayalardan başlayıp DiCıe'ye doğru inen bir iç sur hala kısmen ayaktadır. Buna bitişik olarak güneyden kuzeye, Dicle yönüne kademe-kademe teraslar şeklinde inen bir zemine oturtulmuş ve en tepede (güneyde) ise inşaat ile mağaralar birbiriyle kaynaşmış durumda bir külliye kurulduğu fark edilmekteydi.
Burada bir saray veya manastır külliyesi bulmak umuduyla giriştiğimiz kazılarda,
çok büyük miktarda kazı toprağını ve taşları, aşağıdaki yeni cami, evler ve yoldan geçen insanlara zarar vermeden atmak son derece zordu. Zemininde devamlı toprak kayması meydana gelen bu arazide çalışmak güçlükle ve yavaş yürütülebildi. Bu yıl ancak
bazı anıtsal ünitelerin kalıntıları ortaya çıkarılabilen bu külliyenin kazısını, toprak atma
kanalları "icad ederek" yürütmek daha doğru olacaktır.
iMAM ABDULLAH TÜRBE KÜLLiYESi
KA-BA Eski Eserler Firması uzmanlarına, "karşıyaka"daki imam Abdullah Türbe
ve Zaviye Külliyesi'nin, izleyecek projelere temelolmak üzere "hal-i hazır" projesi yap-

tınldı.
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Çizim 1: Hasankeyf Koç Camii

kazısı,

plan
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Çizim 2: Hasankeyf, han

kazısı,

plan

Çizim 3: Hasankeyf, han
kesiti
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kazısı, doğu-batı

Çizim 4: Hasankeyf, Süleyman Camii kazısı, plan

Çizim 5: Hasankeyf, imam Abdullah Türbesi, hal-l hazır planı
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Çizim 6: Hasankeyf, Yamaç Külliyesi kazısı, plan

Resim 1: Koç Camii, doğudaki oda, tonoz göçüğünde küpler
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Resim 2: Yamaç Külliyesi,

mağaradan aşağı bakış

Resim 3: Koç Camii, han ve 7 kemerli

yapı,

2000
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kazı

sonu

görünüşü

EXCAVATIONS AND RESEARCH AT ELAIUSSA
5EBASTE: THE 2000 CAMPAIGN

Eugenia Equini SCHNEIDER*

The 2000 campaign at Elaiussa Sebaste was carried out between August and
October. As in the previous years, our investigations were undertaken thanks to funds
from the University of Rame" La Sapienza", the ltallan Ministry of Foreign Affairs and
thanks to grants from Fiat International and from Vehbi Koç Vaktı",
FRONT OF THE NORTHERN PORT(Fig.1)
Investigations were concentrated on two sectors of the western front of the promontory corresponding to the ancient island of Elaiussa, which forms the limit of the
area covered by the great northern port basin. These two sectors are located to the
north-west and to the south-west.
The aim of the research was obviously to identify and clarify the nature of the
port's facilities and its various phases of life.
Notttı-western sector - The port 's baths (Figs. 2, 3)
In the north-western seeter the archeological investigations, started in the 1999
campaign, were continued on a large scale. During the previous campaign, segments
of walls and of structures built against the island's rocky c1iff-face had already emerged. Excavations revealed a series of rooms which are to be originally related to a bath
complex of medium size, with same well preserved stretches of walls in opus reticulatum and opus vittatum, and same conduits for the distribution of hat air stili in situ. Covering the whole extension of the building, underneath the deposits of wind-borne san d
which were almost entirely removed in 1999, there was evidence of a series of major
collapses, originating from the roorns' vaulted ceilings and from the upper part of the
perimeter walls. In same cases, the fragments of wall retained their exterior facing of
tiles, smail blocks and traces of plaster. In particular, a fragment from a vault contained
amphoras on the inner part, designed to Iighten the vault load, one of which survives
almost intact, alongside the mortar imprint of arıother.
A preliminary analysis of the dynamics of the structures collapse seems to suggest same kind of simultaneous, violent destruction, probably caused by an earthquake.
Prof. Dr. Eugenia Equini SCHNEIDER- Dipartimento di Selenze Storiche, Archeologiche e Antropologiche - Uruversita di Roma "La Sapienza"-Piazzale A.Moro 5-00185 Roma/ıTALYA.
Our usual team was joined by Prof. F. Burragato and Dr. B.Landini ,of the Department of Sciences of the Earth, for
the geological program and by the draftsman G.Romagno/i for the detailed surveys of the monuments. The government rapresentative was archaeologist Emine Yılmaz from Samsun Museum whose understanding and collaboration have been particularly appreciated.
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The materials associated with these collapses (mainly amphoras, datable to the
end of the 6th century A.D.) provide us with a terminus post quem.
The removal of the collapsed material has revealed a fairly complex situation,
due to the reutilization of some rooms of the baths for artisan activity.
The original structures were slightly modified for this purpose, with the construction of partition walls, the walling up of doors and the restoration of some walls. A preliminary study of ceramic and numismatic findings (coins of Gordianus III, Maximianus,
Carinus and Constantine) suggests that the first phase of the building's reutilization
may be dated to the Iate 3 rd century or early 4 th century AD onwards.
In particular, the discovery in the north room (1) of a pertectly preserved millstone points to some activity involving olives processing (Fig. 4); this room, in which well
preserved terracotta suspensurae along with a smail seetion of the original white mosaic floor were found, may perhaps be identified as the baths tepidarium (but the reconstruction of the baths layout and functions of various rooms are stili very partial).
The smail space (2) immediately to the south of the first room, has yielded, during the
excavations, a pile of bronze foil cuttings (Fig. 5), sitting right on the baths original black
and white mosaic pavement, which must have been the waste product of some craft.
Of great interest is the situation which has emerged during the exeavation of the
successive room (3), which indicates various phases of reutilization: approximately at
the end of the 3 rd century AD., the whole floor surface of the area was uniformly fiIledin with alayer of earth, in which were inserted three round basins (diameter 2 m.) in a
line along the west wall (Fig. 6). They have terracotta sides and the bottom (in bricks)
rests directıyon the mosaic pavement pertinent to the baths. The basins, probably storage basins whose exact function is currently being studied, had at least two subsequent phases of use, as the centralone was fractured in the middle and substituted by
another, which occupied part of the same surface area.
Concerning its original destination, the room may be identified as a large rectangular pool - its walls lined in opus signinum and its floor in white mosaic with large tesserae. The pool was entered via three marble-covered steps and retains part of its
hypocaust system and the tubulatio on the walls.
The rooms which follow to the south (4,5) also display various phases of reutilisation. Sizable fragments of polychrome mosaic with geometric and floral patterns,
presumably dated to the 5 th century A.D. onwardss were found in this sector, relaid and
in some cases turned upside down (Fig. 7).
The baths calidarium was probably the room immediately to the south-west of
the pool (4), limited by an apse on its west side and with a pool covered bya barrel vault on its east side, its bottom in brick tiles, and fragments of marble slabs - stili in situ
- lining the walls (Fig. 8). The pool was heated by the tubulatio on three sides and water was supplied from a lead pipe on the east wall. The long, narrow space (6), located between the pool and the cliff wall, contained several fireplaces, one on top of the
other, datable by pottery and numismatic findings, to Late Roman period, and a large
circular oven; it has not yet been completely investigated, but probably functioned in
origin as a praefurnium. AIso the two rooms which follow to the N-E (5,7) were heated,
but their function is not elear. The first is rectangular, with well preserved suspensurae,
and shows clear traces of combustion. The second one also features an apse at the
west end, and retains a very damnaged polychrome mosaic floor, of geometrical patterns. Finally the smail room (1a) carved into the e1iff rock to the east of the supposed
tepidarium which also exhibits traces of reutilization (ineluding a buried fireplace) had
upper walls lined with tiles and opus reticulatum and was covered by a barrel vault and
may apparently be identified as the final stretch of the ventilation system of hot air cir2

D.Levi, Antioeh MosaiePavements, Princeton 1938, plates CXXVI,c; CXXXVIII,d-e; CXL,a; S.Campbell, The Mosaies of Antioeh, Toronto 1988, IV,A22, p1.160; L.Budde, Antike Mosaiken in Kilikien, I, Recklinhausen 1969,44,45.
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culation, as demonstrated by the presence of a chimney in the vault to draw out the
smoke. The only cold area so far identified is located in the north-west sector of the layout (8), where a smail square pool paved in white mosaic and with a bench on the four sides has been found. Its infiII (which includes a good dealaf ceramic and marble
material) presumably dates back to the 3 rd century A.D.
The baths building techniques reveal the existence of at least two chronological
phases. The first seems to be characterized by walls in opus reticufatum and in letericiuttı employing only tiles and it seem datable between the end of the 1st century B.C.
and the middle of the 1st century A.D. In a second phase (probably 2nd century A.D.),
the previous structures were substituted or reinforced by walls in opus coementicium
faced with regular blocks. This second phase of the baths was short-llved, as the destination of the complex had alteady been modified by the end of the third century or the
beginning of the fourth, perhaps because it was substituted by other more monumental baths built on the west side of the docks.
Many problems stili remain to be c1arified as regards the layout of the complex.
The whole area has yet to be examined in order to identify further evidence concerning
the frigidarium, the entrances to the building and also the pafaestra and other functianal rooms typical of baths, which probably extended into the as yet uninvestigated
area to the west of the complex. Here, however, agricultural activity and modern contructions seem, unfortunately, to have probably destroyed the ancient structures.
Area to the north and south of the baths
During the removal of the thick deposit of earth and sand ,4 m. deep, settled
against the walls on the west face of the promontory, with the purpose of clarifying the
structure of the island's walls and bastions, asmall, headless, marble statue of a child,
presumablyan Eros3 , in a good state of preservation, was found, though obviously not
in situ (Fig. 10).
South-west sector - circufar building (Fig.11)
In the south-western sector of the promontory an investigation was undertaken
in the area situated on the strip of land separating the two ancient port basins, the north
one and the smailer one to the south, hitherto studied during the topa-surveys for the
preparation of the archeological map. At the beginning of the excavation, the whole
area was completely filled in with earth and fallen material, consisting of blocks of various sizes, stanes, bricks and fragments of architecture. The only visible remains were smail stretches of the perimeter wall, which followed a curving pattern.
The removal of this enormous collapse, for a depth of 10-12 meters, has revealed the existence of an imposing circular structure, 29 m. in diameter, partly carved
out of the rock- carefully polished and with traces of mortar for the positioning of marble slabs facing, and partly built with walls in opus caementitium, faced with smail blocks
of Iimestone.
On the north side, which has not yet been wholly investigated, the perimeter wall
runs alongside the wall of large squared-off blacks which looks over the port. This external wall, reutilizes a slab inscribed with a dedication to Septimius Severus and Caracalla-, which alsa furnishes us with a terminus post quem for the construction of the
circular building,
A series of openings have been identified in the perimeter wall of the structure.
The main entrance was probably the one which opens half-way down the south side,
3
4

L1MC, III, 1, S.V. Eros, 937-938
E.Equini Sehneider (ed.), E1aiussa Sebaste I.Campagne di scavo 1995-1997, Roma 1999, 327-328, n.6.
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with angled walls, probably to adapt to pre-existing structures. Throughout the area,
and at various depths, about thirty corbels were found, of considerable proportions,
which must have belonged to the structures supporting the roof of the building.
At floor level, at a distance of about 5 m. from the rock wall, a circular stylobate
has been found, cut into the rocky outcrop, with the imprints of column bases stili visible in thick applications of mortar. This basement is elearly part of a colonnaded portico, of which the shafts and marble fragments of columns and bases have been found.
However its presence has not vet been identified along the west and north side, so the
hypothesis of the existence of a circular portico has vet to be confirmed by further investigations. The original floor level is difficult to identify as there are only some stretches of the preparation on the rocky surface. A very interesting situation was found underneath the south perimeter wall, where alayer of earth showed considerable traces
of combustion, full of fragments of marble in opus seetile of varying quality and size:
(Lasos red, serpentine, cipolin, syenite, Numidian yellow, Phrygian purple ete),
The building's finallayout, the identification of its function and its chronology stili
pose several questions, which can only be answered after further investigation, not
only inside the building, but also in the surrounding areas, to clarify the whole topographical lay-out of the port's south-west terrace.
The only fact of which we mav be certain at present is the chronology of the building's final abandonment (end of the 6 lh century-beginning of the 7 lh century A.D., corresponding to pottery, coins and to the fragments of lamps), a date which relates to that
already estimated for the north-west complex of the port and for other areas of the city
alreadyexcavated.

THEATER AREA - Street to the south of the stage building (Fig. 12)
A third exeavation site was opened in the theater area on the ancient road discovered during the previous campaigns, which runs along the south side of the building. The purchase and removal of three lemon trees made it possible to extend the
exeavation area westward and uncover another large stretch of road, consisting of 6
successive large steps made of blocks (at about 2,5 m., intervals), to compensate the
slope of the hilL.
This road extends for a total length of 34 m. before coming to an end in front of
the big Byzantine cistern carved out of the rock, to the west of the theater, where the
rock floor no longer seems to have been artificially leveled. The use of this area for agricultural purposes has contributed to disturbing its stratigraphy. Nonetheless, the situation shows traces of different uses over time. It seems fairly probable that the road originally led to one of the entrances to the theater, and that it subsequently underwent
various modifications associated, for example, with the construction of the large cistern
in the Byzantine period.
Amid the architectural fragments which cluttered up the path of the street (perhaps dumped here in modern times), there came to Iight a large architrave, broken in
two main fragments and in other smailer pieces, bearing an inscription in carved letters, originally in bronze (Fig.13). The epigraph refers to Antioch LV Epiphanes, king of
Commagene, who we know controlled Elaiussa Sebaste from 37 to 72 A.D.5.
THEATER AREA - Roek-hewn tomb (Fig.14)
During the excavation of this sector, eleaning was also undertaken in a smail
area Iying between the theater road's terracing wall , which lined the natural rock, to
the north, and the modern road to the south.
5

For the titles of Antiochos LV of Commagene see: PIR, IV,1,149; P.M.Frazer, "The Kings of Commagene and the Greek World", Studien zur Religion und Kultur Kleinasien, Leiden 1978, 359; J'wagner, "Dynastie und Herrscherkult im
Kommagene", IstMitt, 33,1983,177-224.
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A rock-tomb was identified behind one of the smail arches which open in this
stretch of wall; its door consisting of a monolithic block was found on the ground near
the entrance.
The burial chamber, completely filled with earth which had apparently already filtered down from upper levels in ancient times, featured funerary benches on its three
walls, and a grave in the center. Here were found the almost complete skeletons of 5
adults, but the position of the bones shows that the tomb underwent phases of reutilization. However, the tomb does not seem to have been violated, as it preserved the
burial goods, overall glass vessels consisting of three unguentaria, two alabastra, an
aryba/los, a bowl, a ceramic balsamarium, a grotesque askos featuring a drunken old
woman, two smail fragments of gold leaf and a smail silver ring (Fig.15). These materials date back between the end of the 1st century BC and the middle of the 1st century A.D.
The finding of the rock-tomb confirms what had already emerged from the prellminary reconstructions of the urban layout: before the city spread inland, the boundaries of the settlement were marked by tombs located at intervals along the hillside. These tombs were subsequentıy incorporated into the new city plan.
ACTlVITY OF CONSER VATION AND RESTORATION
North-Eastern Necropolis
During the 2000 campaign the operation of tidying and protecting the north-east
cemetery area continued, with an equally important view to limiting the spread of the
illegal new buildings which have recently been started inside the archeological area.
This operation involved:
1. Work on 10 sarcophagi, with the repositioning of the chests and their covers
and the identification and recomposition of the fragments scattered over the ground.
New, significant elements emerged for the study of funerary monuments: the splendid
chest of a sarcophagus, decorated with garlands and Medusas' and bulls' heads, and
its caver; new funerary inscriptions and the finding of epigraphs previously thought to
have been lost or destroyed.
2. The complete cleaning of some of the chamber tombs and the drilling of some exploratory holes along the perimeter walls of the three tombs in order to form a
complete idea of their layout. In particular, an investigation conducted along the back
wall of temple tomb no. 76, already investigated in 1999, revealed a new funerary
complex consisting of 5 trench tombs, lined inside with plaster and with an external covering of smail irregular stones. These very poor burials, almost without of implements,
seem to be dated to the first half of the 1st century A.D., prior to the construction of the
large tomb no. 76.
3. The detailed surveys of some funerary buildings.
4. The continued compilation and updating of the archeological map of the whole cemetery.
AGORA AREA - East apse of the basilica
This year restoration work was started, to conserve and reconstruct the opus
sectile floors of the Byzantine basilica located within the Roman agora.
This restoration work, conducted by Hüseyin Akıllı of the University of Edirne
and a team of four students, was completed in the east apse, where all the surviving
tiles were relocated to their original position and the missing paving was almost cornpletely substituted with original material found during excavation in previous campaigns.
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GEOLOG/CAL AND GRA VIMETRIC SURVEYS
During the course of the campaign, a detailed topographic measurement was
undertaken of the dune, wind-borne in origin, found on the island, and of its perimeter.
The data obtained - when added to the results of previously conducted gravimetric surveys - made it possible to draw up a chart of the depth of the dune and to estimate the
volume of sand. This preliminary information may facilitate the choice of the most suitable sectors for the carrying out of strata tests in order to identify the urban structures beneath the dune, and their extension.
The topographical chart has also been used as the basis for the taking of morphological measurements, which have made it possible to:
a) determine prevailing and secondary winds and identify the directions of sand
movement (mainly from WNW to ESE);
b) establish a relation between the distribution of the vegetation, the dynamics
of the wind-borne deposits and the presence of man-made elements beneath the surface of the dune.

Samplings of Sandy Sediments and for the Analysis of Mortars and Plasters
Other investigations and samplings were carried out with a view to identifying
the origin of the sediments which constitute the infiII of the port basin and the reasons
why it was filled up.
Samples were taken at varying depths, with a view to identifying the mechanisms of sanding up, and any subsequent lagoon- or marsh-state phases prior to the
basin's final disappearance. The granulometric analyses undertaken demonstrate a
general uniformity between the sands of the dune and those of the port basin infilı' The
mineralogical investigations underway will make it possible to define the area of origin
of these sediments.
Finally, it was deemed appropriate to extend the investigation to the surrounding
coastal areas, ie to the river mouths, in order to compare the sediments present on the
island and in the port basin with those on the continent and define the direction of sand
transport along the coast.
Samples of mortars and plasters were taken from various structures of the port
baths complex and the terracing walls overlooking the complex.
The material collected has been subjected to micro-paleontological and mineropetrographical analysis and has disclosed the use of various techniques in the preparation of mortars and plasters, pointing to different chronological periods.
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Fig.3: The Port's Baths:
bird's-eye view

Fig. 4: Baths tepidarium reutilized with millstone
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Fig. 5: Bronze foil cuttings from Baths room 2

Fig. 6: The room 3 with
the Baths original
pool and the storage basins set-in
during the subsequent reutilization
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Fig. 7: Late mosaics pavements with geometrical and floral patterns
from the Baths rooms 4, 5

Fig. 8: The Baths room 4
(calidarium?)
with an heated
pool covered by
a barrel vault on
east side
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Fig.9: The Baths room 4 (calidarium?) with an heated pool
cavered by a barrel vault on east si de

Fig. 10: Child marble
statue,
presumably an
Eros, found in
the area at
south of the
Baths
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Fig. 11: Areal view of the circular building in the south-western corner
of the main port

Fig. 12: The pavemented
road running along
the south side ol
the theatre
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Fig. 13: Architrave with a fragmentary inscription in honour of Antiochos LV of Commagene found in the
fiIIing-in of the theatre road

Fig. 14: Rock-cut tomb discovered in the
theatre roads's terracing wall

Fig. 15: Glass vessels, part of the burial
good of the rock-tomb
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BADEMAGACI KAZıLARı 2000

Refik DURU*
Gütsün UMURTAK

Bademağacı kazılarının 8. mevsim çalışmalarına 20 Temmuz 2000 tarihinde baş
landı. 18 Eylül'de sona eren kazılar srrasındat, kazının ilk yılından beri Bademağacı

Beldesi'nde kazı evi olarak kullanılan eski ilkokul binasının onarımı da qerçekleştirildle.
2000 yılı döneminde ağırlıklı olarak, höyüğün kuzey yarısında yer alan büyük açmada çalışıldı. Buna ek olarak, tepenin en yüksek kesiminde bulunan kilisedeki araş
tırmalar da sürdürüldü".
Tabakataşma Durumu

Kazılarda alınan sonuçlara göre, daha önceki yıllarda saptanan kültürel sıra düzeni ve tabakalaşma durumunda (R. Duru; "Bademağacı Kazıları 1997 ve 1998 Yılları
Çalışma Raporu", Belleten LXIV (2000); 190; R.Duru, Bademağacı Kazıları 1999 Yılı
Çalışma Raporu", Belleten LXIV (2001); 584) bazı değişiklikler yapılması zorunluluğu
doğdu. Şöyle ki: Höyüğün ilk yerleşim dönemi olan Erken Neolitik Çağın (ENÇ) araştı
rıldığı derinlik açmasında (C/5-11I/5 plankaresi), bir önceki yıl saptanan ENÇ 7 yapı katının altında yapılan çalışmalarda, daha eski bir yerleşim katının (ENÇ 8 yapı katı) var
olduğu saptandı.

Prof.Dr. Refik DURU, Yazanlar Sokak 2/6, SuadiyelKadıköy -istanbuIITÜRKiYE.
DoçDr. Gülsün UMURı:AK,.istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Anabilim
Dalı, Beyazıt-lstanbullTURKIYE

2

3

Başkanlığını R.Duru'nun, başkan yardımcılığını Doç.Dr.Gülsün ..Umurtak'ın yaptığı kazı kurulu, Arkeolog lşıl Demirtaş
(y. lisans öğrencisi) ile öğrencilerimiz Zeynep A!.ılgan, Sinem Ustün, Sinem Tuna, Ema Paçnik ve Arzu Uzunali'den
oluşuyordu. Kültür Bakanlığı temsilciliği görevi, Odemiş Müzesi'nden Arkeolog Yılmaz Akkan, fotoğraf işleri Istanbul
Arkeoloji Müzeleri Fotoğraf Uzmanı Arkeolog Turhan Birgili, bir kısım mimari çizimler Yıldız Universitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Yiğit Subaşıoğlu tarafından yapıldı. Küçük buluntutarın restorasyon işlerini, fakültemiz Restorasypn
BötümüöğrenclsiAyşe Onat yürüttü. Kazımızın giderleri, her yılolduğu gibi, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Istanbul Universitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Başkanlığı (Proje No:1450105052000) ve Türk Tarih Kurumu Başkan
lığı tarafından karşılandı. Kazıya katılan ve büyük bir özveriyle görev yapan meslektaş ve öğrencilerimizle kazıların
harcamalarını karşılayan kurumların yöneticilerine en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Ekiblrnizirı kamp kurduğu okul binasının onarılmasına parasal katkı yapması için istanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) 1999 yılındayaptığımız başvuru, söz konusu kurum başkanlığınca kabul edilmiştir. 1968 yılında eğitime
açılan, ancak kısa süre egitim. yapıldıktan sonra 1978 yılında terkedilen bu ilkokul binası, aradan geçen süre içinde
büyük ölçüde tahrip olmuştu. IMKB'nin ödeneğiyle, onarım işleri kazı mevsimi içinde tamamlandı. IMKB, bu onarım
~Ieri yanında, kazı evine masa, iskemle gibi bazı eşyaların alınmasına da olanak sağladı. IMKB Başkanlığı'na ve degerli yöneticilerine kazımıza ve dolayısıyla arkeoloji bilimine yaptıkları anlamlı katkılar nedeniyle en içten teşekkürle
rimizi sunuyoruz.
Birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da kazı kurulu üyelerimizin istanbul-Bademağacı gidiş-dönüş otobüs biletlerinin bir kıs
mı Ulusoy Seyahat Şirketi tarafından karşılanmıştır. Ulusoy firması yöneticilerine teşekkür borçluyuz.
Kazıyı değişik tarihlerde meslektaşlarımız Antalya iı Kültür Müdürü Musa Seyirci, Antalya Müze Müdürü Metin Pehlivaner, Prof.Dr,Haluk Abbasoğlu, Prof.Or.Wolfgang Martini, araştırma görevlileri. Dr.Nalan Fırat, Sedef Çokay ile Burdur Müzesi Müdürü H.AIi Ekinci, Müze Araştırmacısı Mustafa Samur, Suna ve Inan Kıraç Akdeniz Uygarlıkları Enstitüsü -Antalya- Müdürü Kayhan Dörtlük ziyaret ettiler.
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ENÇ'nin daha geç yerleşmelerinin araştırıldığı kesimlerdeki kazılarda da, ENÇ 4
ve ENÇ 3 yapı katlarının altında, daha önce varlığını bilmediğimiz bazı yerleşim evrelerine ait binalar ortaya çıkarıldı. Bu kalıntılar, o kesimdeki tabakalaşma sıra düzenini
değiştirmiş olduğundan, yayınlanan eski raporlarımızda verilen tabaka numaralarının
da değiştirilmesini gerekmiştir. Vurgulanan nedenlerle ortaya çıkacak karışıklıkları önlemek amacıyla, bu yeni yerleşim evrelerinin yapılarının ait oldukları tabakaları ENÇ 4
A ve ENÇ 3 A olarak isimlendirdik. Böylece ENÇ yerleşmelerindeki yerleşme katlarının
sayısı, bu eklemelerle 10'a çıkmış oldu.
Kazı alanının güney kenarı yakınlarında, ilk Tunç Çağlarına (iTÇ) ait yerleşme
lerin kazıldığı kesimdeki derinleşme çalışmalarında, karışık olarak Orta Tunç Çağı
(OTÇ) çanak çömlek (çç) ve bazı küçük buluntularına rastlandı. Bu durumda, şimdiye
kadar varlığı bilinmeyen OTÇ yerleşmelerinin, höyüğün yerini henüz bilemediğimiz bir
yerinde olabileceği anlaşıldı. Ancak bu tespitimizin şimdilik sadece karışık durumdaki
çanak çömleğe dayandırdığımızı vurgulamak isteriz.
Erken Neo/itik Yerleşme/er
Mimar/ık: A açmasının en kuzey kesiminde geçen yıl başlanan ve ENÇ'nin en
geç yerleşmelerine ait ateş yakma alanlarının ve ocaklara ait taban parçalarının bulunduğu kesimde, bu yıl biraz daha derinleşildi (Plan: 1). Ateş yakma alanlarının düzlemlerinin 40-50 cm. kadar altında, ENÇ 3 yapı katına ait bozuk durumda bazı mimarı izler bulundu. Plan özellikleri tam olarak anlaşılamayan bu kalıntıların biraz altında da,
daha eski yerleşmelere ait bazı kerpiç duvarlarla fırınlar ortaya çıkarıldı. Oldukça iyi durumda günümüze gelen bir yapıda genel plan, fırın biçimi ve fırının yanına yerleştirilen
ikili el değirmenleri, tamamıyla ENÇ 3'ün daha önceki yıllarda bulunmuş yapılarıyla
benzer özellikler sergilemektedir.
ENÇ 3 A olarak isimlendirilen bu yapı katının 20-30 cm. kadar altında ENÇ 4'e
ait bir yapının duvarları gün ışığına çıkarıldı. Yarısına yakın bölümü kazılan bu yapı,
dikdörtgen planlıdır; eve geniş kenarın ortasında açılmış bir kapıdan girilmektedir. Kapının aksı üzerinde, karşı duvar dibinde atnalı planlı bir fırın yer almıştır. Evin tabanı
çok iyi durumdadır ve taban sıvası bastırılmış kilden yapılmıştır.
ENÇ 4'ün biraz güneyinde ve 40 cm. kadar aşağıda, ENÇ 4 A yapı katına ait bir
evin fırınına rastlandı. Bademağacı ENÇ evlerindeki fırınların en eski örneği ve aynı
zamanda en iyi korunmuş durumdaki bu fırının içinde bulunduğu yapının planı ve iç döşemi konusunda, bu kesimdeki araştırmalar tamamlanmadığından, herhangi bir bilgi
edinilemedi.
ENÇ 3 A ve 4 A yerleşmelerinin bulunduğu kesimde, bu yıl daha derine inilememiş, daha eski yerleşmelerin araştırılması, C/5-11I/5 plankaresindeki derin sondajda yapılmıştır. ENÇ yerleşmelerin en eski yapı katı ENÇ 8, bu açmada inilen -8.40 m.de
rastlanan taban kalıntıları tarafından temsil edilmektedir. Höyükte inilen en derin kottaki bu taban, 8-10 cm.lik bir çakıl dolgu üzerine kireç karışımı ile yapılrruştır. Taban sı
vası, ancak sert kazma vuruşlarıyla kırılacak kadar serttir ve üzeri özenle düzleştirilmiş
tir. Yer yer bozulmuş olan bu taban sıvasının, çok dar olan kazı alanında izlenebilen
kısmının uzunluğu 3.5 m. ve genişliği 1-1.5 m. kadardır. Sert kireç sıvanın bir evin içinde olduğu kanımızca kesindir. Ancak bu yapının yapım ve plan özellikleri ile ilgili hiçbir
mimarı kalıntı bulunmamıştır. Bu durum kazı yerinin dar olmasından kaynaklanmış olmalıdır.

Mezar/ar: ENÇ 3 ve 4 katlarında bu yıı 8 gömü bulundu. Bunlardan bazıları büyük oranda bozulmuş durumda olmakla birlikte, sağlam durumdaki bir gömü, bize bu
dönem insanının gömü gelenekleri konusunda bazı bilgiler vermiştir. Söz konusu gömüde ceset, 3. kat tabanının altına açılan bir çukura sırtüstü yatırılmış, kollar karın üzerinde, eller üst üste gelecek şekilde birleştirilmiş ve bacaklar da dizlerden kıvrılıp karın
üzerinde getirilmiştir. Bu pozisyon, tarihöncesi çağları Anadolu'sunun yaygın gömülme
şekli olan 'Hoker' pozisyonunun sırtüstü uygulanması gibidir.
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Çöm/ekçilik: ENÇ 8 yapı katının araştırıldığı dar alanda bulunmuş çanak çömlek
1'dir. Bir kabın karnına ait olan bu parça, koyu gri renk hamurIudur ve yüzeyinde düzensiz bazı izler vardır.
ENÇ 8 katında bulunan bu parçanın in situ olduğundan kuşku yoktur. Küçük bir
alanda kazılan bu yerleşmede bir çanak çömlek parçasının bulunması, sadece kazı
alanının büyüklüğü ile açıklanamaz. Bunun nedenini büyük olasılıkla bu yerleşmede
keramik kullanımının yaygın olmamasında aramak doğru olacaktır. Bu vesile ile, geçen
yıl kazılan ENÇ 7 yapı katında da çok az çanak çömlek parçasının ele geçirildiğini vurgulamak isteriz.
ENÇ 4 A ve ENÇ 3 A'nın çanak çömleği, daha önceki yıllarda ENÇ 4 ve ENÇ 3
yerleşmelerinde bulunmuş olanlardan farklı değildir (Resim: 1). Basit düz kenarlı, hafif
açılan kenarlı çanaklar ve yuvarlak gövdeli kapların, ağız içinde pervazı olan veya ağız
içinde kapak yuvası olarak yapılmış pervazı bulunan kapların tüm örnekleri ele geçirilparçası sayısı yalnız

miştir.

A açmasının güneyinde ve iTÇ tabakalarının araştırıldığı kesimdeki karışık birikim içinde de bir hayli tüm durumda Neolitik çağa ait çanak çömlek bulunmuştur. Bunlar düz veya hafif S profilli çanak ve kaselerdir. Aynı yerde ortaya çıkan oval biçirnli, fazla derin olmayan bir kabın, tahtadan kapları taklit ettiği anlaşılmaktadır (Resim: 2). Kabın ağzının iç tarafına, bir kapağın oturması için yiv yapılmıştır.
A açmasının güney sınırında, taşlaşmış denebilecek kadar sert bir yangın birikimi içinde, yığınlar halinde tüm kaplara rastlanmıştır. Kazı alanının sınırında ve büyük
ölçüde kazı alanın dışında kalan bu kap grubundan, çok kırık durumda 3 tane iri çömlek çıkarılmıştır. Bu kaplar biçim açısından Bademağacı'nda şimdiye kadar tanınma
yan.Iri gövdeli, yüksek boyunlu ve küçük tutamaklıdır. Bunların bulunduğu yer, bir yandan ITÇ, bir taraftan ENÇ yerleşmelerinin taban düzlemleri ile eş derinlikte ise de, kapların ENÇ'ye ait oldukları konusunda kesin konuşmak istemiyoruz. Bu kaplar, Burdur
Bölgesi çanak çömleği içinde biçim açısından, ENÇ sonrasına, örneğin Geç Neolitik
çağ (GNÇ) veya Erken Kalkolitik çağ (EKÇ) keramiğine benzemektedir. Bu çanak
çömlek grubunun ait olduğu dönemi kesin olarak saptadığımız zaman, höyüğümüzün
tabakalaşma durumu ve bölgenin kültürel sıra düzeni açısından yeni şeyler söylemek
durumunda kalacağımızı sanıyoruz.
Kemik ve taş eser/er: ENÇ 8 yıkıntısı içinde bir iki kemik delici, kemik kaşık, az
sayıda sileks parçası ve birkaç boncuk tanesi ele geçirilmiştir. ENÇ'nin daha geç yerleşmelerinde ise pek çok kemik spatula ile kemikten bir çengel bulunmuştur.
Taştan yapılmış baltalar ve küçük baltacık/keskilerin birçok örneğiyle bu yıl da
karşılaşılmıştır. Bunların sayısı 40 kadardır. Değişik boylarda 7 ve 6 taş balta/keskinin
iki ayrı grup halinde bir arada bulunması ilginç bir saptama olmuştur,

i/k Tunç çağ/an Yerleşme/eri
Mimarlık: Bademağacı'nda ilk Tunç Çağları yerleşmeleri, daha eski kazı dönemlerinden bilindiği gibi, 5 ayrı yapı katı halinde, Neolitik höyüğü çevreleyecek şekilde konumlanmıştır. Yamaçlardaki taş kaplamadan sonra, yarı yana yapılmış megaroid planIı yapılardan oluşan yerleşmelerden, özellikle ITÇ 2 ve ITÇ 3 yapı katları çok iyi durumdadır (Plan: 2). Son kazı mevsiminde eskiden kazılmış alanlarda çalışılmamış, A açmasının güney kenarında, 1999 yılında başlanan, 10x20 m.lik alanda derinleşilmeye
devam edilmiştir. Toprak atma yeri uzak olduğu için yavaş ilerleyen çalışmalarda, söz
konusu alanın doğu kenarında 4 m. kadar inilerek ITÇ 5 yapı katı ile aynı derinliklerde
olan ENÇ 3 yapı katı düzlemine varılmıştır.
Kazılan kesimde, değişik derinliklerde, hangi yapı katlarına ait olduğu konusunda kesin konuşmanın mümkün olmadığı, bazı taş duvar parçaları bulunmuştur. Bunların en sağlam durumda olanı, varlığı 1999 yılında öğrenilen ve en üst sıra taşları tarla
yüzeyinin hemen altında bulanan 9 m. uzunluğundaki duvardır. Kalınlığı 1 m. olan bu
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duvar 2000 yılında tümüyle açığa çıkarılmıştır. Hiçbir duvarla birleşmeden iki uçta düzgün şekilde kesilen bu duvarın, ne tür bir yapıya ait olduğu hakkında bir şey söyleyebilmek mümkün değildir. Kazı alanının değişik yerlerindeki duvar parçaları ile bu kalın
duvarın herhangi bir ilişkisi yok gibi görünmektedir.
Mimarı durumdaki belirsizliklere paralelolarak, kazı yapılan geniş alanda da hiçbir in situ kalıntı yoktur.
Çömlekçilik: A açmasının güneyinde yapılan çalışmalar karışık bir birikim içinde
sürdürüldüğü için, tabakası belli çanak çömlek ele geçirilmemiş, ancak muhtelif derinliklerde, genellikle daha önceki yıllarda bulunmuş kırmızı veya siyah renk hamurlu, elde yapılmış iri çanaklara ait parçalarla, koyu gri hamurlu, çark kullanılmadan özensiz
yapılmış kaplara ait parçalar ve bir iki tüm kap ele geçirilmiştir. Bunların yanında ve
bunlarla birlikte olmak üzere, büyük olasılıkla ITÇ II'den daha geç bir tarihe ait olması
gereken çark yapımı parçalar da vardır. Bunlar çok iyi temizlenmiş harnurlu ve çok hız
lı dönen bir çarkın izlerini taşıyan parçalardır. Bu kaplar hiç kuşku yok ki, ITÇ III ve hatta Orta Tunç çağına (OTÇ) aittirler. Bunlardan tümlenebilen bir örnek, ince kenarlı,
yayvan bir tabaktır. Dışında sık çark izleri olan tabağın içine kırmızı renkte boya ile birbirini dikine kesen bantlar yapılmıştır (red cross bowl). Bu kap ve bulunmuş diğer parçalar, höyükteki ITÇ sonrası yerleşmelerine ait olup bir nedenle buradaki moloz birikimin içine karışmış olmalıdır. Tümlenen üç ayaklı bir kap, A açmasının güneydoğu köşesi yakınlarındaki yapılardan biri içinde ele geçirilmiştir (Resim: 3).
Pişmiş Toprak ve Madenı Buluntular: iTÇ molozu içinde, pişmiş topraktan ikisi
tüm, biri kırık idol ile baskı yüzeyleri yuvarlak olan damga mühürler bulunmuştur.
Aynı birikimde tabakası belirsiz çok sayıda maden eser bulunmuştur. Bunlardan
üçü basit başlı, biri küresel başlı, biri ucuna madeni tel ile tutturulmuş boneuğu olan iğ
ne ile, kurşundan yapılmış yuvarlak baskı yüzeyli damga mühürdür (Resim: 4).

Kilise Çalışmalan
Geçen yıl höyüğün tepe kesiminde açılan C açmasında ortaya çıkarılan kilisedeki çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir. Kilisenin orta nefi içindeki yoğun taş dolgunun hemen tümüyle kaldırılmasına rağmen, kilisenin tabanına ait olabilecek kaplama
taş veya mozaik taban kalıntılarına rastlanmadı. Narteksin aranmasına da devam edildi. Ancak narteksin taşları büyük olasılıkla tarım nedeniyle bozulmuş olduğundan, kiliseye girişin nasılolduğu konusunda da bilgi edinilememiştir.
Sonuçlar
2000 yılı çalışmalarında saptanan ENÇ 8 yapı katının sert döşemesi, Bademağacı ENÇ'si için çok ilginç bir gelişmedir. Burdur yöresinin hiçbir Neolitik merkezinde
buna benzer bir uygulama bilinmemektedir. Büyük olasılıkla kireçli bir harçla yapılmış
olan bu sert taban, akla hemen, çayönü Tepesi Akeramik Neolitik yerleşmelerinin TeraZZO tabanıarını getirmektedir. Aradaki büyük tarihsel aralık ve coğrafi uzaklık, elbette bu iki merkez arasındaki bu tür benzerliklerin rastlantısalolarak nitelendirilmesini gerektirmektedir.
ENÇ 4 ve 4 A yapı katları yapılarının çok sağlam durumda olması, ENÇ'nin göreceli olarak geç dönemlerinin mimarlığı konusunda yeni bilgiler edinileceği ümidini
kuvvetlendirmektedir.
.
iTÇ yerleşmeleri konusunda bu yıl yeni bilgiler edinilemedi. Özellikle iTÇ ..4 ve
ITÇ 5 yapı katları hakkrnda beklenen gelişmelerin olmadığını belirtmek istiyoruz. Orneğin güneybatıdan gelerek ITÇ 5 yapısının köşesine eğik olarak birleşen duvarın geliş
mesinin bu yıl açılan kesimlerde izlenebileceğinin umulmasına karşın, durum hiç de
böyle gelişmedi. ITÇ 4 ve ITÇ 5 yapı katlarının durumunun bizim için bir ölçüde belirsizliğini korumakta olduğunu itiraf etmek isteriz.
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Bu yıl yapılan kazıların, ENÇ yerleşmelerinin höyüğün kuzey kesiminde daha
yoğun olduğu şekilde bir görünüm vermesinden ötürü, önümüzdeki yıllarda kuzey kesimlerde çalışılacaktır. Derinlik açması çok dar olduğu ve bu alandaki çalışmalar da giderek zorlaştığından, bu alan kuzeye doğru genişletilecek ve ENÇ 5-8 yapı katlarıyla
olası daha erken yerleşmelerin araştmlması için kazılar kuzeye doğru genişletilecektir.
Böylece, ENÇ'nin 3. yapı katından daha erkene ait yerleşmelerin tabakalaşma durumu

bir kez daha kontrol edilmiş ve stratigrafi saptamaları daha doğru yapılmış olacaktır.
Höyüğün kültürel sıra düzeninde, varlığını 1993 yılında önerdiğimiz GNÇ ve
EKÇ yerleşmelerinin, höyüğün orta kesimlerinde in situ belgeler vereceğini sanıyoruz.
Bununla ilgili kanıtlar A açmasının güney kesitindeki gruplar halindeki tüm kap/ardır.
Ancak bu kesimdeki muhtemel GNÇ ve EKÇ yerleşme/erine ulaşmak için çok kalın bir
üst birikimin kaldırılması gerekmektedir. Böylesi bir toprak atma operasyonunu gerçekleştirmek için ise çok zamana ve ödeneğe ihtiyaç vardır.
8 yıldan beri gün ışığına çıkarılan taşınmaz mimarlık kalıntılarının olanaklar ölçüsünde uzun süre korunabilmesini sağlamak için yapılmakta olan düzenleme ve restorasyon çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. ENÇ ve ITÇ yapıları ve taş duvarlarının çok büyük kısmı, kazı sonunda naylon örtülerle kapatılmış, ayrıca gerekli yerler
toprakla doldurulmuştur. Kilisenin korunmasına yönelik olarak, duvar taşlarının kuvvetlendirilmesine çalışılmış, taş araları göze çarpmayacak şekilde çimento harç ile doldurulmuş, binanın etrafına geçen yıl çekilen tel çit, biraz daha genişletilerek yenilenmiş
tir.
Son olarak, uzun yıllardır uğraşılan kamulaştırılma işlerinin, kısa süre önce bitmiş olduğunu bildirmek istiyoruz. Antalya Valiliği, höyük üzerinde özel mülkiyette olan
3 parseli kamulaştırmıştır. Bu önemli sorunun çözümlenmesi dolayısıyle Antalya Valisi
Sayın Ertuğrul Dokuzoğlu'na ve 1/ Kültür Müdürü, meslektaşımız Sayın Musa Seyirci'ye
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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iKizTEPE KAZıLARıNIN 2000 DÖNEMi SONUÇLARI

Önder BiLGi*

istanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı adına. Türk Tarih ve Türkiye Otomobil
da mali desteğinde geliştirilmekte olan Ikiztepe'deki kazılar 2000 döneminde 28 Temmuz ile 16 çylül tarihleri arasında 60 gün süre ile gerçekleştirildi. 2000
yılından itibaren Istanbul Universitesi Araştırma Fonu'nun desteğini de alarak yeni bir
proje çerçevesinde geliştirilen bu dönem çalışmalarına kazı heyeti üyesi olarak Dr.
Şevket Dönmez, Araş.Gör. Sabahattin Ezer, Arkeolog Hilal Kömbe ve Esra Ceylan,
Antrepoleq Nuran .Salar, Arkeoloq-desinatör Burhan Gülkan, restoratörler Behçet Erdal, Ozlern Sunar, Idil Gazi ile Istanbul Universitesi stajyer lisans öğrencileri Pınar Onataslan, Ipek .. Bilgi, Peyman Saygınöz, Murat Türkteki, Tuba Eser, Damla Karataş ve
Melbourne Universitesi doktora öğrencisi Antrapolog Elizabeth Parr katıldı. Bakanlık
uzmanı olarak Tokat Müzesi araştırmacılarından Ekrem Anaç kazıda görevaldı.
1975-1986 dönemlerinde ortaya çıkarılmış bulunan mezarlığın devamını aramak
ve 1998 yılından sonra bulunmuş olan iskeletlerin cinsiyet ve yaşları ile hastalıklarını,
kimliklerini ve ayrıca mezarlığın sosyal antropolo] açısından değerlendirilmesini ortaya
koymak amacıyla 3 yılllık bir süre için Ikiztepe'de başlatılan yeni projenin birinci yılını
oluşturan 2000 döneminde, Tepe I'de hala açılmamış mezarların var olduğu düşünülen
kesimde "M" Açması adı verilerek 200 m2 lik bir alanda çalışmalar gerçekleştirildi
(Resim: 1). C 19-20/IV 8-9 ve D1-2/IV 8-9 plankarelerini kapsayan bu alanda (bkz. Topografik Plan) höyüğün batıdan doğuya doğru eğim yapan formasyonuna paralel olarak değişik seviyelere kadar derinleşiidi (Resim: 2).
Bu çalışmalarda;
D 2/IV 9 ve 8 plankaresinde 26.30 m.den 22.40 m.ye kadar iniidi. Mimarı ile ilgili 2 buluntu yeri görüldü:
D 2/IV 9 plankaresinde b.3650 olarak katlanan ve 26.30 ile 23.10 m. arasındaki
birinci buluntu yerinde çanak-çömlek olarak 3 bardak, bir çanak, bir çömlek ve küçük
buluntu olarak pişmiş toprak 3 adet ağırşak, bir tezgah ağırlığı, bir tıkaç ve bir insan figürini, kemik bir delici, 2 çakmaktaşı kesici ele geçirildi.
D 2/IV 8 plakaresinde ise b.3655 olarak katlanan ve yine 26.30 ile 23.10 m. arasındaki birinci buluntu yerinde çanak-çömlek olarak bir çanak, bir çömlek ve bir testi ile
kurumlarının

Prot.Dr,Önder El.ilGi,istanbul Üniversitesi,Edebiyat FakültesiProtohistoryave Önasya ArkeolojisiAnabilim Dalı Baş
kanı, IstanbuırrURKIYE

Bu çalışma i.Ü. Araştırma Fonunca da desteklenmiştir. Proje No: 1415/05052000.
ÇalışrT)alarımız<;ı maddi ve manevi destek sağlayan istanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Edebiyat Fakültesi Dekarılı
gı'na, istanbul Universitesi Araştırma Fonu Sekreterliği'ne, Kültür Bakanlığı Anıt/ar ve Müzeler Genel Müdürlü\jü'ne,
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na. Türkiye Turin9 ve Otomobil Kurumu Başkanlığı'na, Samsun Müzesi Müdürlügü'ne,
Bafra Kaymakamlığı ile Ikiztepe Köyü muhtarlıgına ve bugüne kadar kazılarda emeği geçen Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Anabilim Dalı'nın araştırma görevlileri ile stajyer öğrencilerine teşekkürlerimi sunarım.
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küçük buluntu olarak pişmiş toprak 4 ağırşak, 5 tezgah ağırlığı, 2 sapan tanesi, bir
damga ve bir insan figürini, kemik bir kesici, boynuz 3 delici ve bir kazma çakmaktaşı
bir kesici, bir ezgitaşı ve tunç bir nesne ele geçirildi.
23.10 m.den sonra D 2/IV 9 ve D 2/IV 8 plankarelerinde ikinci buluntu yerleri
b.3672 olarak katlanarak beraberce 22.40 m.ye kadar derinleşildi. Bu seviyede oldukça yanmış bir taban dışında D 2/IV 8 plankaresinde içinde yanmış ağaç kalıntısı olan
doğu-batı doğrultusunda bir hatıl boşluğu görüldü. Bu buluntu yerinde sadece küçük
buluntu ele geçirildi: Pişmiş toprak 4 ağırşak, 2 tezgah ağırlığı ve kemik bir delici ve bir
ağırşak.

D 1/IV 9 plankaresinde 26.25 m.den 22.50 m.ye kadar derinleşiidi ve mimari ile
ilgili 2 buluntu yeri ile çanak-çömlek parçası döşeli bir platform saptandı.
b.3651 olarak katlanan ve 26.25 ile 23.10 m.ler arasında görülen birinci buluntu
yerinde çanak-çömlek olarak bir çömlek, bir bardak ve bir kadeh (Resim: 6) ve küçük
buluntu olarak pişmiş toprak 8 ağırşak, 9 tezgah ağırlığı, bir damga ve 2 insan figürini,
5 kemik delici, boynuz bir delici ve sap delikli balta, hayvan dişi bir delici ve taş bir bileytaşı ile bir ezgitaşı ele geçirildi.
b.3671 olarak katlanan ve 23.10 ile 22.50 m.ler arasındaki ikinci buluntu yerinde
pişmiş toprak bir tezgah ağırlığı ve 3 insan figürini (Resim: 9) ele geçirildi.
b.3654 olarak katlanan ve 25.80 m.de yer alan bir metrekareye yakın büyüklükteki platformun üzerindeki çanak-çömlek parçalarından Geçiş çağına ait olduğu görüldü. Ayrıca, platform üzerinde pişmiş toprak 2 ocak ayağı ile tunç bir iğne bulundu.
D 1/IV 8 plankaresinde 26.25 m.den 22.50 m.ye kadar iniidi. Mimari ile ilgili 2 buluntu yeri görüldü:
b.3656 olarak katlanan ve 26.25 ile 23.10 m.ler arasında yer alan birinci buluntu yerinde çanak-çömlek olarak bir bardak ve bir çömlek ile küçük buluntu olarak pişmiş
toprak 2 ağırşak, 2 tezgah ağırlığı ve 2 insan figürini, kemik bir delici ve bir kesici, boynuz bir pandantif (Resim: 11) ve bir delici (Resim: 12), hayvan dişinden bir kesici, çakmaktaşı 2 kesici ve 2 bileytaşı ele geçirildi.
b.3670 olarak katlanan ve 23.10 ile 22.50 m.ler arasındaki ikinci buluntu yerinde
sadece pişmiş toprak bir ağırşak ile 3 tezgah ağırlığı bulundu.
C 20/IV 9 plankaresinde 26.20 m.den 24.10 m.ye kadar derinleşiidi ve mimari ile
ilgili 3 buluntu yeri saptandı.
b.3652 olarak katlanan ve 26.20 m. ile 25.25 m. arasında yer alan birinci buluntu yerinde sadece küçük buluntu ele geçirildi: pişmiş toprak 3 ağırşak, 5 tezgah ağırlı
ğı, bir tezgah tarağı sapı ve bir insan figürini, kemik 2 delici ve bir öğütmetaşı.
b.3662 olarak katlanan ve 25.25 ile 24.20 m. arasında yer alan ikinci buluntu yerinde küçük buluntu olarak pişmiş toprak bir ağırşak, 4 tezgah ağırlığı ve minyatür bir
kap bulundu.
b.3677 olarak katlanan ve 24.20 ile 24.10 m. arasında yer alan üçüncü buluntu
yerinde ise pişmiş toprak 2 tezgah ağırlığı ile bir insan figürini (Resim: 10) ele geçirildi.
C 20/IV 8 plankaresinde mimari ile ilgili sadece bir buluntu yeri saptandı. b.3659
olarak katlanan ve 26.20 ile 24.10 m. arasında yer alan bu buluntu yerinde biri kabartma insan figürlü, diğeri silindir ayaklı (Resim: 8) 2 meyvalık parçası bulundu. Küçük buluntu olarak ise pişmiş toprak 4 tezgah ağırlığı, minyatür bir kap, boynuz bir delici, çakmaktaşı bir kesici ve bir bileytaşı ele geçirildi.
C 19/IV 9 plankaresinde 26.15 m.den 24.40 m.ye kadar derinleşiidi ve mimari ile
ilgili 3 buluntu yeri görüldü:
b.3653 olarak katlanan ve 26.15 ile 25.35 m. arasında yer alan birinci buluntu
yerinde çanak-çömlek olarak bir bardak (Resim: 7) ve küçük buluntu olarak pişmiş
toprak 2 ağırşak, 6 tezgah ağırlığı ve bir ocak ayağı, sap delikli taş bir balta parçası ve
obsidiyen bir kesici bulundu.
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b.3664 olarak kotianan ve 25.35 ile 24.85 m.ler arasında yer alan ikinci buluntu
yerinde pişmiş toprak bir tezgah ağırlığı ve bir insan figürini ve taş bir boncuk ile bir bileytaşı bulundu.
b.3668 olarak kotianan ve 24.85 ile 24.40 m.ler arasında yer alan üçüncü buluntu yerinde ise sadece pişmiş toprak 2 tezgah ağırlığı ele geçirildi.
C 19/IV 8 plankaresinde 26.15 m.den 24.40 m.ye kadar derinleşiidi ve mimarı ile
ilgili 2 buluntu yeri açığa çıkarıldı:
b.3660 olarak kotianan ve 26.15 ile 24.80 m.ler arasında yer alan birinci buluntu yerinde sadece küçük buluntu ele geçirildi: Pişmiş toprak bir ağırşak, 5 tezgah ağır
lığı, bir tezgah tarağı sapı, bir boncuk, bir minyatür kap ve 2 insan figürini, kemik bir delici, çakmaktaşı bir kesici ile bir ezgitaşı.
b.3667 olarak kotianan ve 24.80 ile 24.40 m.ler arasında yer alan ikinci buluntu
yerinde de sadece yine küçük buluntu ele geçirildi: Pişmiş toprak bir ağırşak, 3 tezgah
ağırlığı ve 2 parça çubuk.
Buluntu yerlerinde elde edilen tüm çanak-çömlekler ile küçük buluntulardan ve
ayrıca enkaz toprağı içinden toplanan çok sayıdaki çanak-çömlek parçalarının değer
lendirilmesinden b.3650, b.3651, b.3655 ve b.36q6 No.lu buluntu yerlerinin Geçiş Çağına, b.3670 ve b.3671 No.lu buluntu yerlerinin ITÇ III'e ve b.3652, b.3653, b.3659,
p.3660, b.3662, b.3664, b.3667, b.3668, b.3672 ve b.3677 No.lu buluntu yerlerinin de
ITÇ II'ye ait olduğu saptandı.
Kazılara başlamadan önce D 1 ve 2/IV 9 plankarelerinin 3.90 m. yüksekliğinde
ki güney kesitinden erozyon sonucunda dökülmüş bulunan enkaz içinden çanak-çömlek olarak bir çanak, 9 tezgah ağırlığı, bir damga ile 4 kemik delici toplandı. Bu buluntuların kültür katı belli olanlarla karşılaştırılmasından Geçiş Çağına ait oldukları anlaşıl
dı.

"M" açmasında geliştirilen bu kazılar sırasında 14 mezar ortaya çıktı (bkz. Plan).
Bu mezarlardan 3 adedi 3 çömlek (Resim: 3), 11 adedi de basit toprak tipindedir. Bebeklere ait 3 çömlek mezarlar (Sk.637=b.3657, Sk.638=b.3658, Sk.650=b.3680) D 2/IV
9 plankaresinde b.3650 No.lu buluntu yerinde görüldü. Basit toprak mezarlardan biri
(Sk.647=b.3676=Resim: 4) D 1/IV 8 plankaresinde b.3670 No.lu buluntu yerinde, 2
adedi (Sk.639=b.3661, Sk.641=b.3665) D 1/IV 9 plankaresinde b.3651 No.lu buluntu
yerinde, 2 adedi (Sk.644=b.3673, Sk.646=b.3675) D 2/IV 8 plankaresinde b.3672 No.lu
buluntu yerinde, 2 adedi (Sk.642=b.3666, Sk.643=b.3669) C 20/IV 9 plankaresinde
b.3662 No.lu buluntu yerinde, 1 adedi (Sk.640=b.3663) C 19/IV 9 plankaresinde, 3
adet iskeletten biri (Sk.649=b.3679) C 20/IV 9 plankaresinin henüz kazılmayan seviyesindeki kesitte ve diğer ikisi D 2/IV 9 plankaresinin 21.00 m. seviyesindeki kesit içinde
(Sk.645= b.3674=Resim: 5 ve Sk.648=b.3678) ortaya çıkarıldı.
Bu mezarlardan 5 adedi hediyelidir; Sk.643'te tunç bir iğne, Sk.646'da beş adet
kurşun küpe ile tunç bir boncuk, Sk.647'de (Resim: 4) beş adet tunç küpe, Sk.649'da
tunç kınlı tunç bir hançer ve Sk.645'te (Resim: 5) ise tunç iki mızrakucu ile bir hançer
(Resim: 13) ele geçirildi.
Bu mezarlardan çömlek tipi olarılar (Sk.637, Sk.638 ve Sk.650) Geçiş Çağına ve
basit toprak mezarların 8 adedinin ITÇ III'e ($k.639, Sk.640, Sk.641, Sk.642, Sk.643,
Sk.644, Sk.646 ve Sk.647) ve 3 adedinin de ITÇ lI'ye (Sk.645, Sk.648 ve 8k.649) ait
olduğu tabakalaşma durumundan anlaşıldı.
Diğer taraftan, Melbourne Üniversitesi doktora öğrencisi Antropolog Elizabeth
parr 1988 ile 1993 tarihleri arasında Tepe I'in değişik dönemlerine ait kültür katları ile
Ilk Tunç Çağı III mezarlığında geliştirilmiş olan kazılar ile 1994 ile 1999 tarihleri arasın
da Tepe III'te gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılmış olan 25 iskelet üzerinde antropolojik ve patolojik incelemeler yaptı.
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Antropolojik incelemeye göre:
Sk. 609 No.lu iskeletin 1 yaş + 4 aylık bir

bebeğe,

Sk. 610 No.lu iskeletin 5 yaşında bir çocuğa,
Sk. 611 No.lu iskeletin 2 yaş + 6 aylık bir çocuğa,
Sk. 612 No.lu iskeletin kemiklerin çok tahrip olmuş bulunması nedeniyle yaşı saptanamayan bir kadına,
Sk. 614 No.lu iskeletin 12 aylık bir bebeğe,
Sk. 615 No.lu iskeletin 1 yaş + 4 aylık bir bebeğe,
Sk. 617 No.lu iskeletin yeni doğmuş veya 3 aylık bir bebeğe,
Sk. 618 No.lu iskeletin 6 aylık bir fetusa,
Sk. 620 No.lu iskeletin 25 - 30 yaşları arasındaki bir erkeğe,
Sk. 621 No.lu iskeletin 25 - 30 yaşları arasındaki bir kadına,
Sk. 622 No.lu iskeletin kemikleri n çok tahrip olmuş bulunması nedeniyle yaşı belirlenemeyen yetişkin bir kadına (?),
Sk. 623 No.lu iskeletın 20 - 25 yaşları arasındaki bir kadına,
Sk. 624 No.lu iskeletin 35 - 45 yaşları arasındaki bir erkeğe,
Sk. 625 No.lu iskeletin 5 yaş + 16 aylık bir çocuğa,
Sk. 626 No.lu iskeletin 4 yaş + 12 aylık bir çocuğa,
Sk. 627 No.lu iskeletin 45 yaşlarında bir erkeğe,
Sk. 628 No.lu iskeletin 45 - 50 yaşlarındaki bir erkeğe,
Sk. 629 No.lu iskeletin 25 - 30 yaşlarındaki bir kadına,
Sk. 630 No.lu iskeletin yeni doğmuş + 6 aylık bir bebeğe,
Sk. 631 No.lu iskeletin 25 - 35 yaşlarındaki bir kadına,
Sk. 632 No.lu iskeletin 45 - 50 yaşlarındaki bir kadına,
Sk. 633 No.lu iskeletin 25 - 35 yaşlarındaki bir kadına,
Sk. 634 No.lu iskeletın yaşı belirlenemeyen yetişkin bir erkeğe,
Sk. 635 No.lu iskeletin 35 - 45 yaşlarındaki bir erkeğe,
Sk. 636 No.lu iskeletin 2 yaş + 8 aylık bir çocuğa ait olduğu saptandı.

iskelet/erin patolojik olarak incelenmesi sonucunda ise:
Sk. 615 No.lu çocuk iskeletinin alt çene kemiğinde (mandibu/a) beslenme bozukluğundan
(ma/nutrition) alt çene kemiğinde gözenekler,
Sk. 622 No.lu kadın iskeletinin ayaklarında kireçlenme (osteoarthritis),
Sk. 624 No.lu erkek iskeletinin kafatasında ameliyat (trephination) ve eklem yüzeylerinde
çöküntü (squatting facets),
Sk. 625 No.lu çocuk iskeletinde dişeti hastalığına bağlı gelişmemiş dişler (peridontiHs),
Sk. 626 No.lu çocuk iskeletinin kafatasında iç kanama (intracrania/ haemorrhage),
Sk. 628 No.lu erkek iskeletinde dişlerde üst üste binme (edge-to-edge bite),
Sk. 631 No.lu kadın iskeletinin leğen kemiklerinde hamilelik nedeniyle çukurluklar (pregnancy pitting),
Sk. 632 No.lu kadın iskeletinin dizlerinde kireçlenme (osteoarthritis),
Sk. 633 No.lu kadın iskeletinin leğen kemiklerinde hamilelik nedeniyle çukurluklar (pregnancy pitting),
Sk. 635 No.lu erkek iskeletinin radius kemiğinde olasılıkla bakır bir alet/silahla yaralanma
nedeniyle kalmış metal parçası ve u/na kemiği çıkığı gibi patalojik bulgular saptandı.
Çalışmalara son verildikten sonra kazı alanı koruma altına alındı ve 22 adedi
müzelik, 188 adedi etütlük olmak üzere toplam 210 adet pişmiş toprak, kemik, boynuz,
diş, tunç, kurşun, taş, çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılmış eser Samsun Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.
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2000 EXCAVATION AT ÜÇAGIZLI CAVE

Erksin GÜLEÇ*
Steven L. KUHN
Mary C. STINER

Introduction
Üçağızlı cave is located on the Mediterranean coast of the Hatay region of Turkey, roughly 12 kilometers southeast of the town of Samandağ and a few kilerneters
north of the border with Syria. Along with the nearby Kanal cave (Bostancı 1968), Uçağızlı cave is one of the very few sites in Turkey that preserves deposits dating to the
early Upper Paleolithic period. Both sites contain evidence for the earliest form of Upper Paleolithic assernblaqe in southwestern Asia, the so-called Initial Upper Paleolithic,
as well as later deposits. Uçağızlı cave was first discovered and excavated by A. Minzoni-Deroche during the Iate 1980's and early 1990's (Minzoni-Deroche 1992). The
current program of excavations, a collaborative project between Ankara Universityand
the University of Arizona, began in 1997.
As it presents itself today Üçağızlı cave is a collapsed remnant of what was once a much larger karstic cavity. In situ Pleistocene sediments are preserved in the northeastern part of the site, along what was formerly the back wall of the cave, as well as
in a tunnel-like chamber to the south (Fig. 1). The current excavations focus on the more northerly part of the site, while Minzoni-Deroche concentrated her efforts in the southern chamber. A second, smailer chamber located at the end of a narrow passage
was exposed by a pit dug by dandestine excavators in 1998: this area has not yet been investigated.
Much of former floor area of the cave, as well as roughly three meters of Upper
Paleolithic and Epipapleolithic deposits, were lost to erosion subsequent to the collapse of the cave's vault. Nonetheless, roughly 3 meters of intact early Upper Paleolithic
deposits remain in the area investigated during the current project.
Sediments in Üçağızlı cave consist of red day (terra rosa), containing variable
amounts of bone, stone tools, shell and ash. Strata are lithologically uniform: the main
distinction between layers is in quantities of cultural material they contain. Layers B, C,
E, and G contain relatively little ash, and are composed mainly of red clay with variable quantities of bone, stone artifacts and other material. Layers B1-B3, D, F, and H are
very rich in ash as well as in other debris from human occupations. Archaeological layers dip down to the north, or towards the back of cave, suggesting that there is a sink
hole or other outlet for water and sediment buried at that end of the site (Fig. 2). TheProf. Dr. Erksin GW.LEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fizik ve Paieoantropoloji Bölümü, 06100
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re is no definitive evidence for pre-Upper Paleolithic occupation at Üçağızll. Layer I, a
dense dark red ciay, contains very smail numbers of artifacts that may have worked
their way down from the overlying layer H. Layers J and K, red clay with large blocks
of Iimestone roof-fall, are archaeologıcally sterile. If cultural deposits are present below
layer K they will be difficult to reach without extensive shoring of depasits.

Results of the 2000 Excavation
The 2000 exeavation season at Üçağızlı cave covered approximately five weeks
from mid-June to Iate July. In the course of the season we enlarged and deepened
existing trenches at both ends. More importantly, we connected two formerly-separate
trenches, exposing a 9.5 meter-Iong geological seetion and permitting correlation of
stratigraphy across the entire north end of the site. In addition, we excavated a smail
test adjacent to Minzoni-Deroche's trench in the southern chamber in order to facilitate correlation of areas of site not connected stratigraphically
During the 2000 campaign at Üçağızlı cave the most extensive excavations were in the uppermost in situ deposits, layers B through B3. A total of 4 AMS radiocarbon
dates place these layers between 29,000 and 32,000 (radiocarbon years) BP (Fig. 2).
All but one of the dates were run on marine shells of the genus Monodonta. The shells
are well preserved. Testing by FTIR (Fourier-transform Infra-red Mass Spectrometry)
showed that the carbonate mineral present is aragonite, meaning that the shells have
not been subject to significant recrystallization and that the carbonate mineral is originaL. Two modern specımens of the same gen us were alsa dated, and both gaye essentially modern ("post-bomb") readings, suggesting that no correction needs to be made
for metabolic isotopic fractionation or "hard-water" effects.
As observed during previous seasons (Dincer et al. 2001), the lithic assemblages from layers B-B3 at Uçağızlı cave are based on well-developed blade technology
utilizing bi-directional cores. Butts on blades tend to be smail or invisible, and many
platforms are ground, indicating the use of soft-hammer or indirect percussion. We have noted the presence of upsilon blades, typical of bi-directional blade production.
Typologically, these more recent assemblages are dominated by endscrapers, as well
as retouched and pointed blades (Fig. 3), while burins are extremely scarce (Tables:
1a, 1b). Tool blanks are overwhelmingly blades. Overall, the assemblage appears to
represent a northern variant of the "Ahmarian" technocomplex. It is most similar to layers XVi and XVii at Ksar 'Akil (Azoury 1986, Ohnuma 1988) and layer 4 at Antelias
shelter (Copeland and Hours 1971), both located about 250 kilometers south along the
Mediterranean coast in the area of Beirut, Lebanon.
The great majority of flints represented in layers B-B3, including cores, unmodified flakes, and debris, came from primary (chalk or Iimestone bedrock) sources of raw
material. This is apparent from the presence of white, chalky cortex on cortical pieces.
Flint obtained as pebbles from secondary sources is less comman. We currently have
little lnformation about the geographical origins of the flints used by the prehistoric inhabitants of Uçağızlı cave. Except for a poor-quality black flint seldam used by inhabitans of Uçağızlı cave, no siliceous rocks are available in the immediate environs of the
site taday. Cobbles of flint, chalcedony and quartzite..can be obtained from secondary
deposits on high terraces within 10 km. distance of Uçağızlı cave. A dark-green dioritic stone, used for virtually all hammerstones and anvils, ıs also available in these grayel depasits. The origins of the bedrock flints are unknown, although we continue to search for them. Based on the treatment of these raw materials it is likely that they come
from greater distances than the cobble flints.
In addition to a very large sample of stone tools, a few bone artifacts have also
been recovered from layers B-B3 at Uçağızlı cave. These are mostly awls or smail poınts.

Much more extensive is the collection of ornaments assemblage, consisting mainly of smail beads or pendants made from modified marine shells. Nearly 1000 shell
ornaments have been recovered from layers B-B3 so far. A variety of Mediterranean
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species were used, but two, Narrarius gibbosula and Columbella rustica, predominate.
A fresh- or brackish-water mollusk, Theodoxus jordanii, probablyobtained in the Asi river or Amık lake, is alsa present in smail numbers (Table: 2). Although shellfish were
alsa used for food by prehistoric populations inhabiting Uçagızlı cave, the omamental
taxa are distinctive. All of the species used for ornaments are very smail, presenting
little food value. Moreover, ornamental mollusks tend to be predatory or omnivorous
gastropods, much scarcer in anatural community than herbivoraus taxa. The omamental mollusk shells frequently exhibit abrasion ("beach wear"), showing that they were collected after the original occupant had died. Of course, the great majority of ornamental mollusks were perforated by punching, drilling, abrasion, or even sawing.
The fauna Üçağızlı cave in layers B-B3 at Üçağızlı cave is dominated by medium to larger terrestrial herbivorous mammals. The three most comman medium and
large game species are roe deer (Capreolus capreolus), wild goat (Capra sp., probably
Capra aegegris) , and fallow deer (Dama mesopotamica), in order of abundance. Both
wild cattle (80s primagenius) and wild pig (Sus scrofa) are present in smailer but significant numbers (Table: 3). Overall, the large mammal fauna suggests relatively wet
conditions with fairly dense vegetation. The smail game portion of the assemblage is
dominated by marine species. Two types of rock-dwelling gastropod, Patella sp. and
Monodonta turbinata were consumed extensively (Table: 2). The remains of large fish
are alsa present though not especially comman. Tortoise (Testudo graeca) and a variety of bird species are included in the relatively smail sample of non-acquatic smail game. Carnivore remains are uncommon, but include fax (Vulpes sp.) and bear (Ursus
aretos). The dominance of terrestrial game in asite located so close to the sea may be
related to the topographic position of Uçağızlı cave. Steep-walled, dead-end valleys 10cated on both sides of the site could have served as excellent locations for ambushing
and surraunding large herbivores.
Layers B1, B2 (and alsa D) are characterized by massiye accumulations of ash,
up to 3/4 meter thick. These frequently have smail layers or stringers of bone and flint
running through them. Micra-morphological analyses by Dr. Paul Goldberg, as well as
their macroscopic characteristics, suggest that these features represent secondary
dumping of ash rather than in situ burnlnq. In fact, there were no c1early defined hearth
features within the upper layers at Uçağızlı cave. The thick ash features are hypothesized to represent ash dumps from fires located elsewhere in the cave (probably in the
area lost to erosion). However, the presence of such thick accumulations of ash does
testify to relatively intensive, prolonged periods of occupation.
The lower layers at Üçağızlı cave (layers F, G, and H), were excavated much
less extensively than layers B-B3 during the 2000 campaign. As noted previously, these layers contain a variant of the Initial Upper Paleolithic, sametimes alsa called "Transitionai" industries (Kuhn et aL. 1999). This earliest form of Upper Paleolithic in the eastern Mediterranean basin is characterized by Upper Paleolithic tool forms made on
blanks that exhibit many attributes of Middle Paleolithic Levallois technology.
A series of AMS radiocarbon dates place earliest culture-bearing layers at Üçağızlı cave (G,H,I) between 39,000 and 41,000 radiocarbon years (Fig. 2), or minimally
41-44,000 calendar years, BP (Kitagawa and Van der Plicht 1998). Of course, due to
issues of contamination radiocarbon dates of this age should be considered minumum
age estimates. Dates for layer Fare somewhat problematic. Two determinations of ca.
35,000 BP have been obtained from this layer. Not only do they imply a gap of roughly
4000 years between layers F and G, but theyare alsa more recent than two determinations from layer D. The samples dated may be intrusiye from a more recent layer (as
with the two aberrantly young samples from layer H), or they may have been especially heavily contaminated with recent carbon.
The retouched tool assemblage from layers F, G and H is again dominated by
endscrapers, especially short, heavily retouched specimens made on thick flakes or
blades. The onlyother tool forms present in large numbers are simple retouched flakes and blades. There are relatively few burins and pointed blades in the lower layers
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at Üçağızlı cave (Tables: 1a, 1b). Tool blanks are mostly blades, but flakes are much
more comman than in the more recent layers: in layer H, flakes and blades are present
in approximately equal numbers. Flakes and blades frequently exhibit large, faceted
platforms reminiscent of Levallois method (Fig. 4). Similarly, many cores are fiat, with
retouched or faceted striking platforms. Several sets of refitting blades attest to law levels of disturbance, and should help in better understanding Iithic technology. Overall,
the assemblages from layers F, G and H most closely resemble a Iate variant of the Initial Upper Paleolithic, such as that found in stratum XXi at Ksar 'Akil (Azoury 1986).
Use of raw material in layers F, G and H differs from that in the upper layers.
Many of the retouched tools were made using flints obtained from primary sources, but
most cores and waste were produced using flint and quartzite pebbles from nearby secondary sources. The differential use of raw materials from primary and secondary sources may represent a different kind of Iithic provisioning strategy than prevailed in the
more recent levels.
The lower layers at Üçağızlı cave have yielded substantial samples of shell beads, though theyare not as abundant as in the upper levels. The same range of species is represented as in layers B-B3, but in different proportions: here Nassarius gibbosula is the most comman omamental taxon (Table: 2). These are among the earliest
dated ornamental objects in western Eurasia (Kuhn et al. 2001).
Large terrestrial herbivores were the dominant prey both in terms of numbers of
specimens (NISP), and amount of meat represented in layers F, G and H. The most
abundant prey animal is Capra (probably Capra aegegris), followed by fallow and row
deer. Both wild cattle (80s aurochs) and pig (Sus scrofa) are alsa present, though in
much smaller numbers. Remains of smail terrestrial game are less abundant than in
the more recent layers, but include birds, tortoises ıTestudo graeca) and smail carnivores (Vulpes sp.) (Table: 3). The earliest layers at Uçağızlı contain very little evidence for the use of marine foods. Shellfish of the types most otten used for food in the
more recent deposits (Monodonta ap., Patella sp.) are very rare in layers F-H (Table:
2). The faunal data as a whole suggest rather cooler and drier conditions than prevailed later in the occupation at the site, perhaps accompanied by lower sea levels (which
could explain the scarcity of marine resources).
Many ash features are present in layers F-H, but theyare smailer than those in
the upper layers. The majority consists of smail lenses or patches of ash a few cm.
thick and perhaps 1/2 meter in diameter. Same of these represent secondary disposal
of ash from hearths, but there are alsa same informal hearths, patches of burned sediment with ash and charcoal. ..The smail but numerous ash dumps and hearths uncovered in the earliest layers at Uçağızlı cave may suggest less intensive or less prolonged occupations than in layers B-B3.
One of the major goals of this project was to investigate the transition between
Initial Upper Paleolithic in layers F-H and the more classic Upper Paleolithic of the uppermost strata, B-B3. Many prehistorians assume that the early Ahmarian developed
directly out of the Initial Upper Paleolithic in the eastern Mediterranean (Bar Yosef
2000, Gilead 1991). Given that the Initial Upper Paleolithic bears many technological
features reminiscent of the Middle Paleolithic, and in fact is thought by same to have
evolved directly from local Mousterian antecedents (ibid.), this long-term continuity with
the Ahmarian has significant implications for accounts of the Middle-Upper Paleolithic
transition and modern human origins in Eurasia. However, a potential transitional sequence had been documented at onlyone site, Ksar 'Akil. Because the relevant layers
at Ksar 'Akil were excavated more than 50 years ago following relatively thick geological and arbitrary levels, there is same possibility that the smooth developmental transition at that site was the result of mixing materials from adjacent layers. With the connection of the two formerly separated trenches, we now have a sufficient sample to make same preliminary statements about layers C-E, and the relationship between the
two components above and below them.
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In fact, preliminary findings from layers C, D and E at Üçağızlı seem to confirm
findings from Ksar 'Akiı, in that they document a gradual, though not perfectly smooth,
transitıon between the Initial Upper Paleolithic and the Ahmarıan. Most technological
and typological characteristics of these layers are intermediate between those of layers
G-i on one hand, and B-B3 on the other. Endscrapers are the dominant retouched tool forms throughout, the sequence at Uçağızlı cave, but pointed blades gradually inerease in frequency as one moves up through the sequence. The ratio of blades to flakes also increases over time. As one moves up through the sequence, the frequencies of facetted platforms, typical of the Initial Upper Pa!eolithic, show a steady decline.
In compensation, pointed and linear platforms, more typical of layers B-B3, increase.
Evidence for platform grinding, typically associated with ındirect percussion in the most
recent levels at Uçağızlı cave also increases gradually throughout the sequence, reaching its highest level in layer B. These technological and typological shifts do not seem to be a result of mixing of archaeological materials among the various layers. Instead, they appear to document a gradual evolutionary transition between the Initial Upper Paleolithic and Iater, "Ahmarian-like" Upper Paleolithic. The precise nature of this
transition will be the subject of future analyses
lt should be emphasized that layers C-E also exhibit some distinctive features of
their own, and for example, the assemblage from layer C contains a number of centripetally worked cores, not found in other layers. Also, the collection of ornaments from
layer E includes a concentration of beads made from a freshwater gastropod, Theodoxus jordanii, a taxon that is quite scarce in other levels.
Conclusions
Üçağızlı cave contains a continuous series of strata documenting approximately
12,000 years of the early Upper Paleolithic. Among other things, the site has provided
some of the earliest well-dated ornaments known in Eurasia, demonstrating that this
important feature of human behavior emerged almost simuıtaneously on three continents (Africa, Western Asia, and Europe) at the beginning of the Upper Paleolithic/late Stone Age (Kuhn et aL. 2001). The site also seems to document a gradual behavioral transition from the Initial Upper Paleolithic industry of layer G-H to the more Cıas
sic Ahmarian-like UP of layers B-B3. Although the sequence testifies to basic technological and typological continuity over this span, evidence from faunal remains, raw
material exploitation, and ash features point to major changes in human adaptations
over this interval. Continued research at the site will focus on the relationships between changes in lithic technology, mobility, and subsistence, to clarify whether the archaeological patterns documented so far are testament to a shift in basic human behavioral tendencies associated with the emergence of "modern human behavior", or whether they simply represent adaptations to changing local environments.
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Table 1a: Summary of tool type frequencies, alllayers, Üçağızlı Cave, 2000 exeavation
campaign (preliminary counts).
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Table 1b: 8ummary of tool type frequencies, alllayers, Üçağızlı Gave, 1999 excavation campaign (preliminary counts).
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Taxon

B

B1-B4

C
D
E
Omamental Taxa

F G/H/I

MARINE GASTROPODS
Nassarius gibbosula

50%

44%

29%

50%

25%

64%

88%

Columbella rustica

33%

44%

41%

50%

63%

22%

7%

other species

6%
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--

10%

2%

5%

Glycymeris sp.

3%

3%

5%

2%

---

---

---

2%

other species
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2%

10%
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FRESH/BRACKISH WATER GASTROPODS
Theodoxus jordanii

3%

3%

other species

<1%

--

--

---

--

--

---

TOTAlNISP

385

481

70

6

48

50

58

21%

Food Taxa
Patella sp.

87%

80%

87%

68%

77%

Monodonta sp.

13%

20%

12% 32%

23%

Cerastoderma sp.

<1%

<1%

1%

--

2255 2092 117

22

TOTAlNISP

100% 75%
25%

--

---

31

3

4

--

Table 2: StratigraRhic distribution of omamental and food shell at
Uçağızlı. Gave (percent NI8P) (preliminary counts)
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Layers B-B3
"Ahmarian"

LARGE GAME (UNGULATES):
wild goatlibex (Capra sp.)
roe deer (Capreolus capreolus)
fallow deer (Dama sp.)
wild cattle (Bos primigenius)
wild boar (Sus scrofa)
SMALLGAME:
edible shellfish (patella & Monodonta)
birds (medium & smail)
hare (Lepus capensis)
spur-thighed tortoise (Testudo graeca)
fish
CARNIVORES:
smail carnivores (Vulpes, Felis & Martes)
large carnivores (Canis & Ursus)
LARGE RAPTORS (special use likely):
huge bird
TOTAL
Table 3:

Layers F, G and H
Initial Upper Paleolithic

N

%

N

%

112
298
108
4
8

14
37
13
<1
1

104
29
42
9
4

48
13
19
4
2

234
14

29
2

21
1

<1

1
4

<1
<1

2

15
6

2
1

2
1

2

10

1
<1

<1
(806)

(215)

Large and smail game trequencles (estimated) for the Ahmarian and
Initial Upper Paleolithic at Uçağızlı Cave (1999 and 2000 samples
combined)
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Fig. 1: Map of Üçağızlı Cave
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Fig. 2: Schematic stratigraphy with radiocarbon dates
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Fig. 4: Artifacts from Layers F (1-4), G
(5) and H (7-9)
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SOS HÖVÜK 2000

Antonio SAGONA *
C/audia SAGONA

The seventh season of archaeological work at Sos Höyük, Erzurum, was concluded in June 2000. We would like to thank the Kültür Bakanlığı for granting us permission to continue our work and, in particular, to our govemment representative,
Rahmi Asal of Istanbul Museum, who ensured that our work progressed smoothly. As
always, our thanks go to the govemment authorities in Erzurum and Pasinler for allowing us to use their facilities, and to Mustafa Erkmen, Director of Erzurum Museum, and
his staff, with whom we have enjoyed a fruitful relationship. Grants from the Australian
Research Council and the Australian Institute of Nuclear Science and Engineering supported this project. Full details of the 1998-2000 exeavation seasons at Sos Höyük are
provided in Sagona and Sagona 2000.
Our broad objectives in 2000 were:
1. To c1arify the constructional history of the large Late Chalcolithic (Period VA)
stone wall.
2. To investigate the earliest occupational levels with a view addressing the
question of a possible 'Proto-Kura-Araxes' phase.
3. To study the transition between the 2nd and 3 rd millennium B.C. ascribed at
Sos to Period IV, the Middle Bronze Age i period.
SOS VA LA TE CHALCOLlTHIC (3500/3300 -3000 8.C.)
The earliest levels are presently exposed in a limited area. A couple rooms
revealed a Iime-plastered floor and mud brick walls founded directly onto the earthen
surface. Onlyone room was fitted with a circular hearth built into the floor.
A dramatic change in settlement plan occurred shortly after these earliest occupations. A very large wall measuring about 2.5 m. at the base was built with a solid
stone foundation at the centre of the viIIage. First reported in 1996 the sector of wall
exposed so far is curved and preserved, in parts, to a height of 1.75 m. or more. Given
that the foundations would presumably have had a mud brick superstructure, the 4th
millennium B.C. settlement at Sos Höyük would have been an eye-catching sight.
So what was the purpose of this monumental stone construction? lt now seems
clear that this wall constituted some sort of spatial boundary at the very centre of the
Prot.Or. Antonio SAGONA, Centre for Classies and Arehaeology, The University Melbourne, Vietoria 3010, AVUSTRALYA.
Claudia SAGONA,Centre for Classies and Arehaeology, The University Melbourne, Vietoria 3010, AVUSTRALYA.

265

settlement. With only part of the settlement exposed it is difficult to determine what
need this wall fulfilled. Did it, for instance, differentiate the viIIage along socio-political
or economic lines? Or did the wall serve some other function altogether different?
Answers to these questions must await further investigations, but one thing is certain
namely, that the wall was destroyed at least twice. The absence of scorching rules out
fire as a cause, and there is no evidence to suggest that warfare played a part in the
collapse. Rather it is seems likely that an earthquake caused the wall to tumble.
The inhabitants did not rebuild the structure immediately, preferring to clear the
collapse and build houses around and above the undamaged portions of wall. This rebuilding is most c1early seen in a 'fault-Iine' in the wall structure.
Dwellings and floor deposits associated with the first building phase of the stone
wall, that is befare the first cal/apse, have been found on both sides of the stone wall.
The use of stone for foundations stands in sharp contrast to the earlier dwelling and is
more in line with the character of the wall itself. Already in this Late Chalcolithic period
dwellings were of a well-known Trans-Caucasian type that comprised one room with a
central circular hearth and an ante-room. Rooms are fitted with a circular hearth that is
often surrounded by fragments of two types of hearth props and pottery vessels.
Some time around 3100 Cal B.C., the northern sector of the wall collapsed, leaving the revetment and part of the eastern face standing. The inhabitants did not rebuild
the structure immediately, preferring to c1ear the collapse and build houses around and
above the undamaged portions of wall.
The first 'post-eol/apse'floor level is distinguished by a deposit of pottery sherds
that were purposefully crushed on a fine layer of river sand first identified in 1999. Here
you see a smail segment of the 'sherd floor' between the two construction phases of
the wall exposed in 2000. A strikingly similar example of.this practice of associating a
hearth with a floor of pottery sherds was uncovered at Ikiztepe level 2, on the Black
Sea littoral, that has been dated by the excavators to the third millennium B.C.
To judge from the contemporary use of similar sand by the modern villagers at
Yiğittaşı who position their bread ovens in alayer of similar kum, it seems that the use
of the sand in a Late Chalcolithic context was for purposes of insulation. Presumably,
the heat generated by the permanent hearth would have warmed the terra-cotta sherd
floor, but would have been prevented from draining into the earthen floor by the layer
of kum beneath.
Asound terminus ante quem for the reconstruction of the wall is provided by a
round house exposed in 1999 that can be dated to around 3000 B.C. How long it
remained in use before the second collapse, again brought about by an earthquake, is
difficult to determine at this stage we suspect that the rebuilding was short-Iived and
after its second destruction the wall lay in ruins. Here i show you a fine ceramic crucible found on the top of a trash pit dug into the stone foundations during the Early
Bronze Age III period.
Materiat Assembtage
Excavations in 2000 reaffirmed our earlier conclusions that three main ceramic
groups are represented in the Late Chalcolithic at Sos Höyük (Sagona 2000;
Kiguradze and Sagona, in press).
1. One is highly burnished and slipped in black or dark grey with a reddish interior. Given that it foreshadows the 'classic' Kura-Araxes repertoire of the 3 rd millennium, it may well be termed 'Proto-Kura-Araxes'. Significantly, this group shares many
forms with the other two ware categories suggestive of continuity rather than any
notion of a cultural break.
2. Another group can be a mottled greyish brown matt, or cream-slipped, or even
lightly burnished. Overall the fabric may be termed 'drab' Significantly, large trays were
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manufactured in this ware type that have strong connections with examples further
east in Trans-Caucasus at such sites as Khizanaant-Gora.
3. The third group is relatively rare at Sos, though common in Trans-Caucasus
where it has been called 'Sioni'. Sherds have a compact fabric with well burnished and
slipped surfaces. Colours range from pale browns through reds to yellows; cores are
dark grey.
SOS LV MIDDLE BRONZE AGE (2200 - 1500 B.C.)
Period ıVA Middle Bronze Age 1(2200-2000 B.C.)
Stratigraphically, the end of the third millennium B.C., what we call Middle
Bronze Age I, is characterised bya development of the Trans-Caucasian Trialeti burial
tradition and a marked increase in pits. These we discussed in earlier presentations.
Settlements datable to this period are rare whether in north-eastern Anatolia, or
in Trans-Caucasus. Consequently, the discovery of a dwelling last year is most important (Fig. 1). Structurally, the dwelling found stretched across Trench L16 was based
on good-quality foundations built of riverine stones preserved up to six courses deep.
Here you see the western, larger room with a mud bench covered in Iime plaster. In
front, positioned slightly off centre, was a circular hearth defined by an outer ridge. In
addition to circular hearths, U-shaped hearths increase in popularity though the twinhorned variety is stili used.
Material Assemblage
The material from within the structure supported our earlier conclusions namely,
that the predominate ware type during this period is what we have called 'Kura-Araxes
Late Gritty'. This is basically a Iate version of Kura-Araxes peppered with distinctive
white uniformly sized white grit inclusions. Stylistically the vessels with Iate gritty fabric
have a more angular profile than earlier vessels. We also continue to find a significant
amount of what we call Martkopi ware - the highly black burnished ares with a silvery
sheen. One must also not forget that these two wares are contemporary with the
Trialeti-like burials uncovered in earlier seasons.
Thus at Sos Höyük we have clear evidence of the fusion of several influences,
comprising the Iate stages of the Kura-Araxes complex with traits of the Trialeti burial
tradition, during the transition between the 2nd and 3 rd millennia B.C. The intriguing
question remains: Do these new influences represent new peoples? Like so many
issues at Sos Höyük, the jury is stili considering the verdict.

BIBLlOGRAPHY
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SAGONA, A.(2000), "Sos Höyük and the Erzurum Region in Late Prehistory: A
Provisional Chronology for Northeastern Anatolian," in Marro, C. and
Hauptmann, H. (ed.). Chronologies des pays du Caucase et de /'Euphrate aux
/Ve-Ille millenaires, (Varia Anatolica XI), De Boccard, Paris: pp. 329-73.
SAGONA, A. and C. SAGONA (2000), "Excavations at Sos Höyük, 1998-2000: Fifth
Preliminary Report," Ancient Near Eastem Studies 37:56-131.
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KUBADABAD 2000 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

Rüçhan ARIK*

Kubadabad kazı çalışmaları bu yıl 24 Ağustos 2000 - 07 Eylül 2000 tarihlerinde

yapıımıştır.

Kazıya heyet üyesi olarak Prof. Dr. M. Oluş Arık (Ank. Üniv.), Prof.Dr, Bozkurt Ersoy (Ank. Univ.), Prof.Dr. ..A. Osman Uysal (Çanakkale Onsekiz Mart Univ.), Yard.Doç.
Dr. Hüstern Bozer (Ank. Univ.), Araş.Gör. Muharrem Çeken (Ank. Univ.), Araş.Gör. Zuhalldin (Ank. Univ.) katılmışlardır. Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Antalya Müze Müdürlüğü elemanlarından Mustafa Demirel görev yapmıştır. Her yılalduğu gibi bir grup
öğrenci de kazı çalışmalarına iştirak etmiştir.
Bu yılki çalışmalar, geçen yıl bir kısmı kazılan XXIII-F, XXII-F açmaları ile XXI-F,
XX-F, XIX-F, XVIII-E, XVII-E, xxvu-c, XXVII-D ve XVIII-C açmalarında gerçekleştiril
miştir.

Küçük Saray'ı Büyük Saray'a bağlayan sekili yolun (galeri) XXIV-G açmasında
bir dirsek yaparak Büyük Saray terasına doğru alçaldığı bölüm, önceki yıllarda kısmen
açılmıştı. Bu bölümde, XXIII-F açmasında 1999'da belirlenen yanık tabakasından itibaren 20 cm. kadar daha inilmiş; XXII-F ve XXI-F'de ise doğal toprak tabasına kadar kazıya devam edilmiştir. Buradaki çalışmalar, kültür tabakasının stratigrafisini de ortaya
koymuştur. Buna göre -1.80 m. kotundan itibaren iri taşlı moloz tabakası gözlenmektedir. -2.96 m.de ortalama 2 cm. kalınlığındaki yangın tabakasından sonra ince toprak tabakası, bunun altında bir harç kütlesi ve -S.86 kotundaki sert doğal toprağa kadar tuğ
la ve kiremit kırıklarıyla birlikte harçlı bir tabaka bulunmaktadır. XXII-F'deki çalışma sı
rasında, duvarlarda yer yer sıva kalıntıları belirlenmiştir. Ortalama 2 cm. kalınlığındaki
sıva, Büyük Saray ve Küçük Saray duvarlarında kullanılan sıvayla aynı özellikleri göstermektedir. Hem sıvanın devamını görmek, hem de iki taraftan duvarla sınırlı bir koridora dönüşen yolun, anormal bir eğimle alçalışını anlayabilmek için XXIII-F karesinde
bir sondaj yapılmıştır (Resim: 1). Sondajda sıvanın sağlam kalabilmiş kısımlarıyla birlikte, sıva sayesinde profilleri anlaşılabilen merdivenin varlığı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Ne yazık ki, bu bölümdeki döşeme taşları gibi, basamakları da yok olmuştur.
Buna rağmen, basamak yükseklikleri 28 cm. olan yedi basamakla yolun alçaldığı tespit edilmiştir. Buradaki basamak yükseklikleri Küçük Saray'da ve Kız Kalesi'ndeki ana
yapı merdivenlerindeki yüksekliklerle aynıdır. XXIII-Fdeki merdivenden sonra sıva tabakası düzgün bir şekilde kesilmekte ve belli bir eğimle koridor boyunca devam etmektedir. -S.5S'te biten sıva tabakası, buradaki gerçek zemin seviyesini de vermiş olmaktadır. Bunun altında -S.70'te 10 cm. kalınlığında hatıl boşluğu her iki duvarda da gözlenmiştir. XXI-F, XX-F, XIX-F, XVIII-E ve XVII-E'deki çalışmalar, özgün haliyle taş döşe
meli olan yolun Büyük Saray terasına kadar dayandığını, buradan kesme taş söveli,
sekili bir kapıyla terasa bağlandığını ortaya koymuştur (Resim: S). Kapının önünde zeProf. Dr...Rüçhan ARıK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Sıhhiye
AnkaraffURKIYE.
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min seviyesi -4.62 m.dir. Kapının kuzeydoğu taraftaki sövesinin arkasında dikdörtgen
biçiminde bir zıvana bulunmaktadır. Zıvananın özelliği burada ahşap bir kapının kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir (Resim: 4). Kapının önünde, yolu enine kesen
bir duvar parçası vardır. Bu duvarın yüksekliği, döşeme taşlarıyla aynı seviyeye işaret
eder. Duvarın kuzey kenarında ve kapının teras tarafında birkaç tane sağlam kalabilmiş döşeme taşı açığa çıkarılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle sekili yolun XXVE plankaresindeki çeşme kalıntısı hizasından başlamak üzere Büyük Saray terasına
kadar iki taraftan duvarla sınırlanmış bir koridor biçiminde düzenlendiği ileri sürülebilir
(Resim: 5). Ortü sisteminin tonoz olabileceği de düşünülebilir.
XXI-F ve XX-F açmalarında yukarıda belirtilen tabakalaşmanın altında -4.40
m.de ince bir yanık tabaka daha göze çarpmaktadır.
XXVıı-C, XXVII-D ve XXVIII-C açmaları sekili yolun açılmamış kısımlarını tamamlamak maksadıyla kazılmıştır. Bu bölümlerde -1.26 ile -1.22 m. kotundaki sekili yolun çok tahrip olduğu, XXVIII-C'de dikine bir duvarın yolu kestiği anlaşılmıştır. Çamur
harçlı bu duvarın sonradan yapılmış olabileceğini düşünmekteyiz.
Bu yılki çalışmalarla sözü edilen açmaların muhtelif seviyelerinde küçük parçalar halinde çini ve çini mozaiği ile sırlı ve sırsız seramikler ele geçmiştir. (Resim: 6). Sadece XXVIII-C karesindeki muhdes duvarın kuzeybatı kenarına ters biçimde kapanmış
sekiz koliu yıldız çini, form verecek durumdadır. -1.27 m. kotunda açığa çıkarılan çininin sırları büyük ölçüde tahrip olmuştur (Resim: 7,8,9). Bununla birlikte, üzerinde çift
başlı kartal figürü olduğu anlaşılabilmektedir.
Çalışmalarda ele geçirilen dört adet bakır sikke çok bozulmuş durumdadır. Küçük çaplarıyla daha çok Beylikler Devri parasını andıran sikkelerden XX-F'de -4.10 m.
de ele geçirilen, 13 mm. çapında ve 1 mm. kalınlığındadır. Bir yüzünde bitkisel motifi
andırır bir unsur vardır. Arka yüzündeki yazı okunamamaktadır.
Kazının sonunda, ortaya çıkarılan mimarı kalıntıların rölöveleri çıkarılmış, arkasından geçici koruma işlemleri yapılmıştır. Bütün buluntuların temizlik, çizim ve fotoğ
rafIama işlemleri yapıldıktan sonra çalışmaya son verilmiştir.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9
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2000 YILI ÇANKIRI / ÇORAKYERLER KAZISI

Ayla SEviM*
Yücel KipER

A-Giriş
Çankırı/Çorakyerler omurgalı fosil lokalitesi 2000 yılı kazı çalışmaları, 7-21
Ağustos 2000 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çankırı-Çorum havzası içerisinde Çankı
rı Yapraklı yolu üzerinde yer alan bu lokalite, Geç Miyosen Döneme tarihlendirilmiştir.

Omurgalı fosilleree çok zengin olan Çorakyerler lokalitesi, Türkiye'de bilinen dibirçok omurgalı fosil lokalitesi gibi (Çandır, Paşalar, Sinap v.b.), ilk olarak 19681970 yıllarında Türk-Alman araştırma ekibi tarafından yapılan linyit araştırmaları sıra
sında bulunmuştur ( Siekenberg ve Tobien, 1971, Sickenberg, 1975). Ancak bu tarihlerden sonra bir daha bu alanda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Kalecik/Çandır'da
1989 yılında Prof. Güleç başkanlığında başlayan kazı çalışmaları sırasında Çorakyerler lokalitesi kazı ekibinin dikkatini çekmiş olmasına rağmen (Güleç, 1989-1999), bu yıl
larda Çandır kazısının yoğun çalışmaları arasında bu lokalitede herhangi bir araştırma
yapılması mümkün olmamıştır. 1996 yılında Çankırı Müzesi ve Valilik nezdinde temaslarda bulunularak lokalitenin önemi vurgulanmış ve Çorakyerler lokalitesinde kurtarma
kazılarının başlatılması gereği belirtilmiştir. Ancak tüm bu çabalara rağmen, kurtarma
kazılarına başlamadan, alanın önemli bir bölümünün yetiştirme yurdu yapılması gerekçesiyle tahribatının önüne geçmek mümkün oıamamıştır.
Türk-Alman linyit araştırmaları ekibinin Çorakyerler lokalitesini bulmasından 27
yıl sonra, 1997 yılında Çankırı Müzesi ile birlikte Doç. Dr. Ayla Sevim'in bilimsel baş
kanlığında başlayan kazı çalışmaları halen sürdürülmektedir (Sevim ve Kiper, 1999,
2000).
Çorakyerler lokalitesinde;
1- Öncelikle yol üzerinde yer alan ve hızla tahrip olma tehlikesi içinde bulunan
zengin omurgalı fosil yatağının koruma altına alınması ve kurtarılması,
2- Çorakyerler lokalitesinin yaşı, ortamı, paleoekolojisi ve biyostratigrafisinin belirlenmesi,
3- Bu lokalitededeki faunanın yapısının ve havza içerisindeki yayılımının belirlenmesi,
4- lokalitenin hominoid buluntu verme potansiyeli taşıdığı tahmin edildiğinden bu
fosillerin bulunması amaçlanarak kazı çalışmalarına başlanmıştır.
ğer

Doç.Dr. Ayla SEViM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğratya Fakültesi, Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü,
Paieoantropoloji Ana Bilim Dalı, 06100, Slhhiye-AnkarafTURKIYE.
Yücel KiPER, Çankırı Müze Müdürü, ÇankırıfTÜRKiYE.

275

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda başlatılan Çorakyerler kazılarında, bugüne
kadar yapılan çalışmalarda hedeflenen amaçların bir bölümü gerçekleştirilmiştir (Sevim ve Kiper, 1998-2001). Bundan sonra kazı çalışmalarının yanı sıra, tarihlendirme ve
fosilli alanların yayıhrnma yönelik araştırmalara ağırlık verilecektir.

8-2000 Yılı Kazı Çalişma/an
Bu sezon kazısı, 1999 yılında üzeri kapatılan kazı yerinin yeniden açılarak temizlenmesi ve 60 m2'lik bir alan içerisinde 2 m2'lik plankarelerin oluşturulmasıyla baş
lamıştır. 2000 yılı kazısının başlangıcında kazı çalışmaları yapılacak alanın belirlenmesinden sonra, daha önceki yıllarda olduğu gibi fosil çıkarma işlemleri başlatılmış ve kazı bitimine kadar birçok omurgalı fosili ele geçirilmiştir. Ayrıca kazı alanı içerisinde fosillerin sona erdiği seviyeden itibaren 1x6 metrelik bir alanda 1 metre derinliğinde bir
açma açılmış, ancak açılan bu açma içerisinde herhangi bir fosil buluntuya rastlanmamıştır. Bu yılki kazıda çıkarılan hominoid fosili, başlangıçta hedeflediğimiz amaçları
mızdan en önemlisini gerçekleştirmemizi sağlamıştır. Çorakyerler kazısında 1997 yılı
başlangıcından itibaren 2000 yılına kadar çıkarılan çok önemli omurgalı fosil buluntularının yanı sıra bu sezonda bulunan hominoid fosilinin, Türkiye ve dünya primat evrimi açısından çok önemli bilgiler vermesi beklenmektedir. 2000 yılında, bir yandan kazı alanında çalışmalar sürdürülürken, diğer yandan fosilli seviyenin yayılım alanının belirlenmesi amacıyla lokalitenin yakın çevresinde çeşitli incelemeler de yapılmıştır.
2000 yılı çalışmalarında çok iyi korunmuş olarak çıkarılan 98 adet fosilin yanı sı
ra tanımlanamayacak kadar küçük olan parçalar da toplanmıştır. Lokaliteden her bir
buluntunun itinayla çıkarılması ileride yapılacak tafonomik çalışmalar için büyük önem
taşımaktadır.

Hem 2000 yılı, hem de geçtiğimiz yıllarda çıkarılan fosiller üzerinde yapılan ilk
göre Çorakyerler Geç Miyosen omurgalılarını oluşturan fauna listesi aşa

çalışmalara

ğıda verilmiştir.

1-Çorakyer/er Fauna Listesi
Proboscidea (horturnlular)
Choerolophodon pentelici
Rhinoceratidae (gergedangiller)
Chilotherium
Rhinoceratinae indet
Equidae (atgiller)
Hipparion sp. A
Hipparion sp. B
8uidae (domuzgiller)
Microstonyx major ct M major erymanthius
Cervidae (geyikgiller)
Pliocervus sp
Giraffidae (zürafagiller)
Paleotragus ct P. quadricomis
Bovidae (öküzgiller)
Tragoportax gaudryi
Ct prostrepsiceros sp.
Paleoreas ct P. elegans
Gazelfa sp.
Oioseros rothi
Protoryx sp.
?Plesiaddax sp.
HOMINAlDEA (insanımsılar)
Gen.et.sp.nov.
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2-Lokalitenin Tarihlendirilmesi: Kazı çalışmalarına ilk başladığımız yıllarda, Çorakyerler'le ilgili yapılmış olan diğer yayınlarda da belirtildiği gibi (Sickenberg, 1975;
Şen ve ark. 1999 ), bu lokalitenin 9-10 milyon yıllık olduğu sanılıyordu. Ancak dört yıl
dır sürdürülen çalışmalarımız sonucundu ele geçirilen fosil buluntularıyla ilgili verilerin
değerlendirilmesiyle, Çorakyerler fosil yatağının 7.5-8 milyon yıla indirilmesi gerektiği
anlaşılmıştır. Çorakyerler'de Gazella ve Paleoreas gibi bovidlerin yaşamış olması, buranın bir açık arazi (lokalitenin geniş, açık, otlak alanlar) olduğunu göstermektedir. Burada ele geçirilen fauna, diğer Ust Miyosen lokalitelerden gelenlerle karşılaştırıldığında
bu lokalitenin kesinlikle Traliyen Döneme tarihlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Çorakyerler Gazella ve Hipparion'larının morfolojik özellikleri MN 12' ye tarihlendirilen
Kemiklitepe'dekilerle benzerlik gösterirken (Şen ve ark. 1994; Bouvrain, 1994; Tassy,
1994), Gergedangillerden Chilotherium genusu ise Orta Sinap'takine göre daha geliş
miş özelliklere sahiptir. Ayrıca Çorakyerler fosillerinin Türkiye'de MN 13'e tarihlendirilen
Akkaşdağı buluntularından daha ilkel özelliklere sahip olması ise bu yerin muhtemelen
Akkaşdağı'ndan (Şen ve ark., 1998: Şen, 2001) daha erken bir döneme ait olduğunu
göstermektedir. Çorakyerler buluntularının diğer Geç Miyosen fosilleriyle karşılaştırıl
ması sonucu, Çorakyerler omurgalı fosil yatağı MN 12 zonuna konmuş ve böylece 10kalite günümüzden 7.5-8 milyon yıl öncesine tarihlendirilmiştir.
Kazının başlangıcında bugüne kadar, tarihlendirmede son derece önemli olan
küçük omurgalı fosillere ve herhangi bir radyoaktif maddeye henüz ulaşılamadığı için,
lokaliteye faunal korelasyon dışında başka bir tarihlendirme metodu şimdilik uygulanamamıştır. Ancak 2001 yılı çalışmalarında tarihlendirmenin detaylı ve çeşitli yöntemlerle yapılmasına yönelik araştırmalara ağırlık verilecektir.
3-Lokalitenin Ortamsal Yorumu: Çorakyerler lokalitesinin sedimantolojik açıdan
değerlendirilmesi MTA elemanlarından Sedimentolog Mustafa Karabıyıkoğlu tarafın
dan yapılmıştır, Kazı alanının çökel istifi, genelolarak kalın katmaniı kırmızı çamurtaş
larından oluşmuştur. Lokalite yanalolarak yaygın, tablamsı geometrili çökel kütleler
şeklinde izlenebilen bu çamurtaşları, yörede kalın bir çökel istif oluşturan karasal evaporit çökelleri ile ara katmanlı olarak bulunmaktadır.
Kazı yapılan alanda yüzeylenen yaklaşık 3 m. kalınlıktaki istif üç lito- fasiyesten
oluşmaktadır: 1. gastropoda fosilli kırmızı çamurtaşı, 2. memeli fosilli marl ve 3. jipsli
kırmızı çamurtaşı. Gastropoda fosilli kırmızı çamurtaşı fasiyesi, herhangi bir sedimanter yapı içermeyen ve oldukça homojen bir dokuya sahip karbonatlı killi çamurtaşından
oluşmaktadır. Kalın katmaniı, bloklu yapılı bir özellik sunan bu çamurtaşı içerisinde ender olarak (% 5 -c), tane boyları 2-16 mm. arasında değişen ufak çakıllar, pedojenik karbonat nodülleri (kaliş) ve gastropoda fosilleri bulunmaktadır. Bu fasiyesin sedimanter
özellikleri, kurak/yarı kurak bir karasalortamda, taşkınlar sırasında asılı gereç olarak
taşınan çamurların durularak çökelmesi ve/veya çamurlu moloz akmaları ile taşınan
çakıllı çamurlu çökellerden gerçekleşen hızlı bir çökelimi yansıtmaktadır. Gastrapodaların bulunması burada sulu ortamsal koşulların varlığını göstermektedir. Pedojenik
karbonat nodülleri, çökelme ortamında topraklaşma sürecinin de etkin olarak gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Tüm bu veriler, taşkınlara bağlı olarak zaman zaman geçici sığ su ortamsal koşulları ile karakterize edilen bir taşkın ovasının varlığını ortaya
koymaktadır. Fosillerin çıkarıldığı sediman, masif killi kırmızı çamurtaşlarından oluş
muştur. Kazı alanı taşkın ovasının distal alüvyal yelpazesinde bir çamur düzlüğü olarak tanımlanır.
4-Buluntulann Dağılımı: Lokalitede ortaya çıkan bütün fosiller çizimleri yapılarak
slaytları çekildikten sonra tek tek incelenerek, gerekli işlemler uygulanarak özenle Çı
karılmıştır. Tanımı yapılabilecek düzeyde olanlara numara verilirken, tanımlanamaya
cak kadar küçük olan parçalar da ya diğer numaralı olanların parçası olabileceği düşüncesiyle ya da kazı anında tanımlanamamış, ancak laboratuvar çalışmaları sonucu
tanımlanabilir veya diğer parçalarla bütünlenebilir düşüncesiyle toplanmıştır.
2000 kazısında ele geçirilen buluntuların genel bir dağılımı Grafik 1'de verilmiş
tir. Buna göre 2000 yrh kazısında ele geçirilen fasillerin büyük bir bölümünün el ve ayak
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tarak kemiklerinden oluştuğunu görmekteyiz. Daha sonra sırasıyla alt çene, diş ve boynuz ile kafatası lar kemikleri gelmektedir. En az sayıda ele geçirilenler ise; kol ve bacak kemikleri ile, scapula (kürek kemiği), vertebra (omur) ve coxae (kalça) kemikleridir.
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Grafik 1: Çorakyerler 2000

yılı buluntularının dağılımı

Çorakyerler 2000 yılı buluntuları üst ailelere göre değerlendirildiğinde; en fazla
sayıda Equidae (Resim: 1, 2) ve Rhinoceratidae (Resim: 3) gibi tek tımakutann içinde
bulunduğu Perisodactyla'ların, daha sonra sırasıyla Bovidae (Resim: 4, 5), Suidae (Resim: 6) ve Giraffidae (Resim: 7) gibi çift trrnakhlann içinde bulunduğu Artyodactyla ve
filgillerin yer aldığı Proboscidea üst ailelerinin oluşturduğu görülmektedir. Bu ailelerden
Hominoidea'lar (Resim: 8) ise tek bir örnekle temsil edilmektedir (Grafik: 2).
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Grafik 2: Çorakyerler 2000 yılı buluntularının üst ailelere göre dağılımı

5-Çorakyerler Hominoidi: Yukarıda da değinildiği gibi 2000 yılı kazı çalışmaları
en önemli buluntusu hominoid fosilidir. Çorakyerler hominoidi 1970'1i yıllardan sonra ilk kez primat açısından hiç bilinmeyen bir alandan gelmiş olması bu önemi daha da
artırmaktadır. Bu buluntu, şimdiye kadar Türkiye'de bulunan diğer hominoid fosillerinnın
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den farklı özelliklere sahip olması açısından ayrı bir genus olarak değerlendirilmiştir ve
Türkiye ve dünya primat evrimine ilişkin birçok bilgi verecektir.
Türkiye'de şimdiye kadar bilinen primat lokalitelerinden: Orta Miyosen Döneme
(15 milyon yıl öncesi) tarihlendirilen Paşalar'dan 1977'de Andrews ve Tobian, yine Orta Miyosen'e tarihlendirilen (14 milyon yıl öncesi) Çandır'dan 1974'te Tekkaya, Geç Miyosen Döneme tarihlendirilen (9.9 milyon yıl öncesi) Sinap'tan 1965'te Ozansoy tarafından ilk hominoid fosilleri bulunmuştur. Andrews ve Tobian'ın Paşalar'dan 1977 yılın
da haminoid fosilini bulmalarından 23 yıl sonra, Çorakyerler hominoidinin bulunması,
yerli ve yabancı bilim adamlarının ilgisini bu lokaliteye çekmiştir. Ekibimiz tarafından ilk
kez bulunan bu tosil, ilki Ozansoy tarafından bulunan Ankarapithecus metai' den
(Ozansoy, 1970; Alpagut ve ark., 1996) ayrı bir genus olması Türkiye'de Geç Miyosen
hominoidlerinin çeşitliliği ni yansıtmaktadır. Dünya primat evriminde de önemli bir yeri
olan hominoid, dünya literatüründeki yerini şimdiden almaya başlamıştır.
ÇO'00-205 olarak katlanan Çorakyerler hominoidinin genus ve tür adı daha sonra açıklanacaktır. Buluntu; bir yan kesici ile her iki tarafta köpek, küçük ve büyük azı
dişleri olmak üzere üst çenenin bir bölümü ile temsil edilmektedir. Hominoid, erkektir ve
bir goril büyüklüğündedir. ÇO'00-205 bazı morfolojik özellikleriyle Avrasya hominoidlerinden Sivapithecus, Ankarapithecus, Ouranopithecus ve Dryopithecus'a benzerken,
diğer bazı özellikleriyle de Afrika Erken Pliyosen hominidleri olan Australopithecine'lerle benzerlik göstermektedir. ÇO'OO 205'in morfolojik özellikleri, lokalitenin yaşı ve ortamın paleoekolojik özellikleri dikkate alındığında, bu buluntunun Avrasya Geç Miyosen
Hominoid'leri ile Afrika Erken Pliosen Hominid'leri arasında yer aldığı düşünülmektedir
(Sevim ve ark., 2001). Devam eden detaylı çalışmalar tamamlandıktan sonra kladistik
değerlendirmeleri yapılarak, ÇO'00-2ü5'in klasifikasyondaki yeri kesin olarak belirlenecektir. Ayrıca bu çalışmaların tamamlanmasıyla ÇO'00-205, Doğu Akdeniz ve Doğu Afrika Geç Miyosen hominoidlerinin evrimi ve paleocoğrafyasına ilişkin önemli bilgiler verecektir.
C-Sonuçlar
Çorakyerler 2000 yılı çalışmasında kazı alanının ortamsal yorumu yeniden gözden geçirilmiştir. Lokalitede 60 metre karelik bir alandan fosil çıkarma işlemleri tamamlanmıştır. Kazı çalışmaları sonucunda 98 adet omurgalı fosil ele geçirilmiştir. Bu fosiller arasında 27 yıldan sonra primat evrimi açısından son derece önemli olan bir hominoid fosili de bulunmaktadır. Ele geçirilen fosillerin değerlendirilmesi sonucunda Çorakyerler fauna listesi oıuşturulmuştur. Bu lokalitede ele geçirilen faunanın diğerleriyle karşılaştırılması sonucu, lokalite MN 12 zonuna konmuş ve Turoliyen'in 7.5-8 milyon yıı
lık bir dilimini işaret etmektedir. Bu kazı sezonunda ele geçirilen hominoid, Türkiye'de
ve dünyada şimdiye kadar bilinenlerden farklı olması açısından ayrı bir genus olarak
değerlendirilmiştir.

D-Teşekkür

Çankırı

Çorakyerler kazısına verdikleri izinden dolayı Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürıü.ğQ.'ne; maddi katkılarından dolayı Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dekanlığı, Çankırı 1/ Ozel Idaresi'ne ve Türk Tarih Kurumu Başkanlıgı'na; Çankırı
Valisi Halil Ulusoy, Çankırı 1/ Kültür Müdürü Ziya Kaleli, Prof.Dr. Cengiz Güleç'e yardım
larından dolayı, Çankırı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sabahattin Balcı'ya ise her yıl
olduğu gibi 2000 yılında da ekibimizin öğrenci yurdunda kalmalarını sağladığı için şük
ran borçluyuz. Bunun yanı sıra 2000 yılı kazısına katılan ekip üyelerinden; Prof. Dr. Erksin Güleç, Mustafa Karabıyıkoğlu, Dr.Denis Geraads, Dr.Devid Begun'a yaptıkları bilimsel katkılar için; Dr.Mehmet Sağır,. Dr.lsmail Ozer, Araş.Gör. Cesur Pehlevan, Araş.
Gör. Ayşen Açıkkol, Araş.Gör. Barış Ozener ve Araş.Gör. Başak Koca' ya özverili çalış
maları için; yine kazı çalışmalarında görevalanyüksek lisans ö~rencilerinden Hakan
Yılmaz, Keziban Sayar ve Gülüşan Sünrıetçioglu'na; lisans ögrencilerinden Nergis
Mercimek, Burcu Karaoğlu, Ferhat Kaya, ısmail Baykara, Ozgür Aydoğan, Hilal Yakut
ve Damla Yılmaz'a uyumlu ve sabırlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
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Resim 1: Hipparion ayak
kemikleri

Resim 2: Hipparion mandibulası

Resim 3: Rhinoceros kafatası
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Resim 4: Bovid

kafatası

Resim 6: Suid

Resim 5: Bovid boynuz

kafatası
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Resim 7: Giraffid

dişler

Resim 8: Hominoid (in situ)
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SOLVPOMPEioPOLis 2000 YILI KAZıLARı

Remzi YAGCI*

Mersin Müzesi Başkanlığı, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Remzi Yağcı'nın bilimsel başkanlığında katılımiı olarak
sürdürülen 2000 yılı Soli! Pompeiopolis kazıları, 5 arkeolog, 3 mimar, 1 harita mühendisi, 11 arkeoloji öğrencisi ve 25 işçi ile 15 Hazıran-t Eylül günlerinde gerçekleştirilmiş
tir". 2000 yılı kazıları, Kültür Bakanlığı, Mersin Universitesi ve Mezitli Belediyesi tarafından desteklenmiştir. Kazılar 2000 yılında da, geçen yılolduğu gibi iki bölgede sürdürülmüştür:

A) Soli Höyük
B) Sütunlu Cadde

AI. Mimarı
Soli Höyük'te 2000 yılında, geçen yıl açılan tepede D4, D5 açmaları ile terasta
H3 açmalarının çevresindeki 5x5 m.lik D6, E4, E5, E6 (Resim: 1) ve F3, G3, 13 açmalarında yoğunlaşılmıştır (Plan: I). Böylelikle tepede ve terastaki rnlrnarl kalıntıların iliş
kisini belirleme ve tam bir planının elde edilmesi amaçlanmıştır. Onümüzdeki sezonda
yapılacak kazılar, Soli Höyük'ün tepesindeki yapılarla ilgili kesin bilgiler verecektir. Beaufort'un 1812'de çizdiği ölçekli plan ve bu planla ilgili anlatımları, şimdilik bu platformların savunma amaçlı yapılmış kulelere ait olabileceğini düşündürmektedir.
Bu yıl G3 ve H3 plan karelerinde yoğunlaştırılan kazılar, tepedeki rnimarlye göre daha belirgin sonuçlar vermiştir. Geçen yıl H3 açmasında kesitte kavislenen krepis
benzeri basamakların Sali tiyatrosuna ait olduğu kesinlik kazanmıştır.
All. Buluntular
Soli Höyük'te gerek tiyatro kontekstinde gerekse tepede yukarıda değinilen açmalarda ele geçirilen buluntulara göre; Soli Höyük'te parlak bir Hellenistik Dönem yaşanmıştır. Bunu eskiye doğru daha belirgin olarak Arkaik ve Geometrik Dönemler izlemektedir. Tepede E5, E6, D6'dan döküntü olarak (18.41m.-20.44m.) bulunan neolitikkalkolitik? yapılmış orak ve dilgi parçaları (Resim: 2) ve kireçtaşı dibek taşları> Soli'nin
yerleşim tarihini oldukça geriye çekmektedir.
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Yrd.Doç.Dr. Remzi YAGCI, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 33342 MersinfTÜRKjYE.
E-mail:remziyagci@mersin.edu.tr
Kazı ekibi, arkeoloqtar: Şahin Yıldırım, Esra Kocabaşoğlu, Gültekin Yanbeyi, Tülay Özaydın, Aylin Yaldır; mimarlar;
Onur Oztürk, Ozge Başağaç, Emrah Köşkeroğlu; Harita Mühendisi Seyfi Çubuk; arkeoloji öğrencileri: Mehmet Salih
Koyuncu, Abdülbari Yıldız, Mustafa Aksoy, Tarık Zeytinci, Emel Ertuğruı, Fatma Gezer, Ali Yalın Turan, Ulaş Uçan, Esma Esra Şahin, Derya Saha'dan oluşmaktaydı. Arkeoloji 2000 yılı kazılan.tô Haziran-15 Temmuzda arazi çalışması,
15 Temmuz-1Eylül günlerinde ise depo çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.
Höyüğün tepesinde E5-E6, D6'daki teras duvarı içinde döküntü olarak.
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Hellenistik Dönem kap parçaları başlıca aşağıdaki gibi incelenebilir.
1) Daldırma firnisli kaplar (Resim: 1)
2) Rulet-palmet baskılı kaplar3) Megara kaselen
4) Batı Yamacı ("West 8Iope") serarniğit
5) Hadra seramiği
Bunlardan 3. gruba giren örnekler içinde kalıp-kabartma tekniğiyle yapılmış bitkisel: uzun yapraklılar ve alt grubu uzun petalliler (kaburgalılar), kozalak tipliler, küçük
yapraklılar; figürlüler (örn: "Herakles", "migfer tutan Athena"), Homerik (mitolojik) sahneIiler (örn: Achilleus-Nestor ve Athena yazıtiı bir parça) dikkati çekmektedlr> (Resim: 3).
4. gruba ait yoğun olarak; Attik siyah sırlı kase, tabak, skyphos, kantharos, amphora, oinochoe parçaları ele geçirilmiştir. Bezeme bakımından iğne yapraklılar, defne
yapraklılar ve sarmaşık desenliler (Resim: 4), pendantlılar olarak adlandırılan bu örnekler6 diğer gruplara göre sayısalolarakçoğunluktadır", Batı Yamacı grubu içinde Attik "shark" grubundan bir örnek de 8 ele geçirilmiştir. "Batı Yamacı" grubunda, ayrıca siyah sırlı iç içe dikdörtgen ve dama bezemeli olan parçalar dikkati çekmektedir''.
Ayrıca pişmiş toprak kandillert'', mühürlü amphora kulplan!' bir adet unguentattumı", piramidal ve disk biçimli dokuma ağırlıkları1 3 , terra cotta figürin başlanı- Hellenistik Dönemin önemli buluntuları arasında sayılabilir.
Klasik Dönem daha az örnekle temsil edilmektedir. Kırmızı figür tekniğiyle yapıl
mış, çıplak bir kadın karşısında elinde kutu ve keten tutan Eros betimlemeli seramik
parçası 1.0. ıV. yüzyıl ait en önemli buluntudurts (Resim: 6).
Arkaik Döneme 16 ait buluntular arasında başlıca grubu; höyüğün batı yamacın
da G3, 06 ve E6' açmalarında bulunan mimarı terra cottalar oluşturmaktadır. Geçen yıl
bulunan"? antitetik sfenks kabartmalı levha, çörten ve lotus-palmet kabartmalı tepe ki-

16

Krş: M. A. Hanımann 1963: Excavation at Gözlü Kule, Tarsus III, The Iran Age (New Jersey): lig.97; no. 1435, lig. 98;
no.1434; H.P. Isler & T.E.Kalpaxis 1978: Das Archaische Nordtor und Seine Umgebung im Heraion von Samos (Samos IV) (Bonn): Lev. 7-9; R. F. Townsend 1995: The Athenian Agora XXVII (New Jersey): Lev. 33 no.25; Lev. 37,
no.56; Lev.38, no. 61 ;E. G. Pemperton 1997: "Corinthian Black-Glazed Pottery with Incised and Stamped Decoration" Hesperia 66. 1: Lev.18, 26.
S.1. Rotrolf 1991: "Attic West Slope Painting" Hesperia 60: s. 59 vd.
Krş: Atina Agorası "deposit Q 8-9" örnekleri; R. F. Townsend 1995: Lev:44-47.
E.Gjerstad vd. 1937: The Swedish Cyprus Expedition III (1927-31) (Stockholrn):s. 510, Lev.CLXXVIII Black Lustrus I,
ii Ware.
Amphora ve krater parçaları yoğun olmak üzere 69'u ağız, 47'si gövde, 12'si dip, 2'si boyun ve 1'i de kulptan oluşan
toplam 131 parçadır. Dağılımları: G3 açmasında 100; 13 açmasında 17; H3 açmasında 10; F3'te 3 ve E6'da 1 olarak
saptanmıştır. Bezemelerde; çoğunluğu çelenk biçimli iğne yapraklılar (75) oluştururken, onları sarmaşık desenliler
(20) Izlemektedir. Bezernelerde, beyazın yanı sıra az sayıda turuncu ve kiremit renk kullanılmıştır.
Krş, S.1. Rotrolf 1991: s. 62 ; Lev. 32; nO.69 (LÖ. 275-240).
Bu parçalar, bezeme olarilk ..Rotrolf'un "Dikeras" ve "Gaudy Arnphora" gruplarıyla yakın benzerlik göstermektedir. Hotrolf 1991: Lev.27; no.49 (I. O. 225'ten sonra); Lev.46; nO.119 (I. O. 100-86); krş: C. Watzinger 1901: Athenischa Mitteilungen 26: Lev. Iii, ıv: Townsend 1995: Lev. 50, no 213 (Deposit Q 8~9); Lev.56; no. 285 (Deposit Q 11:31.0.225-175).
G3, 13(höyüğün batı yamacı Hellenistik dolgu içinden), D6 (tepede yüzey), Krş. D. Kassab-Tezgör&T.Sezer 1995: istanbul Arkeoloji Müzeleri.Pişmiş Toprak Kandil/er Kataloğu (Varia Anatatica YI(2) (Istanbul): no. 162 (I. O. ıv. yüzyıl
ii. yarısı) ; no. 180, 186 (I. O. iii. yüzyıl IL. çeyreği); no.445 (Filistin Atelyesi-1. O. IL. yüzyıl ortaları-L yüzyıl). E.Gjerstad vd. 1937: CLXXX; nO.107 (16),118 (15),124 (14) Townsend 1995: Lev.55; nO.278.
Rhodos, Knidos, Thasos, Kıbrıs üretimi mühürlü örnekler sayılabilir.
Townsend 1995: Lev. 51;no.225
E.Gjerstad vd. 1937: Lev.CLXXX; no.119, 120
"Tanagra" ligürin başları; E.Gjerstad vd. 1937: s.529; Lev. CLXXlil, no.426, 427; R. A.Higgins 1967: Greek Terrecottas (London): s.133; Lev. 64 F.
J. Boardman 1989: Athenian Red Figure Vases, The Classical Period: s. 193 "Otchet Group" no. 397-399: "Seated
woman with Eros"; M. B. Moore 1997: The Athenian Agora XXX, Attic Bed-Fiqured and White Ground Poltery (Princeton, New Jersey) : s. 54, 284 Lev. 106; nO.1107 (P27191 a) Lekanid, 1.0. ıv. yüzyıl li. yarısı.
Olgun Arkaik Dönem; ı.o. Vi. yüzyıl ortaiarı.
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R.Yağcl: "Soli/Pompeiopoiis Kazıları 1999" 22. Kazı Sonuçları Toplantısı
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ii: s. 271, res. 8-9.

remitine bu yıl volütlü palmet desenli antefiks parçaları, meander kabartmalı si ma parçaları ve yine lotus-palmat desenli yeni bir mahya kiremiti eklenmiştir. Benzerleri Samos'ta bulunan 1.0. Vi. yüzyıla ait çift örgülü bant 18 (Resim: 7) ve lotus çiçeği ve tomurcuğu bezemeli seramik (krater?) parçalants (Resim: 8), ile yine Arkaik Döneme tarihlenen ve amulet (apotropeik) işlevi olan Tanrı Bes figürini 20 bu yılın önemli buluntuları
arasında yer almaktadır.
Sali Höyük Geometrik Dönem seramikleri Tarsus ile paralelolarak zengin örneklerle temsil edilmektedir. Çoğunluğu Orta Demir Devrine tarihlenmektedir. Metoplu ya
da metopsuz iç içe tek merkezli çemberlerv', yatay paralel ince-kalın bantlı tek renkli
(mor, siyah, kahverengi) ya da iki renkli (örn: kırmızı üzeri siyah)22 bu örneklerden bazıları olasılıkla yerli üretimdir ve Kıbrıs ile ilişkilidir23 (Resim: 9). Ayrıca Rodos kuşlu kaseleri 24 (Resim: 10). 1.0. Vi. yüzyıl boyalı seramik örnekleri 25: lonia kapları26, Doğu
Grek Lebesi 27 (Resim; 1J sağ), Erken Korinth Seramiği28 parçaları Sali' nin bir RodosLindos kolonisi olarak 1.0. VII.-VI. yüzyılda Grek dünyası ile olan yakın ilişkilerini kanıt
lamaktadır.
Özetle

yukarıda örneklerini verdiğimiz başlıca seramik örneklerinin yanı sıra di-

ğer arkeolojik veriler; Sali'de i. O. Vii. yüzyıl başlarından itibaren yoğunlaşan bir koloni et~jnliğini ve Seli'nin kolonileşmiş bir liman kenti konumunda olduğunu göstermektedir. Azeilikle Kilikia'da ilk kez ortaya çıkan Arkaik Dönem si ma, çörten ve tepe kiremiti parçalarına göre; Sali'de Lindoslu bir Grek topluluğunun kolani kurduğunu ve buna bağlı olarak da dinsel bir yapının (pir Athena tapınağının?) varlığının söz konusu olduğunu benimsemek gerekecektir29. 1.0. VII. yüzyılda başlayan bu yoğun ticari ilişkinin

18
19
20
21
22
23
24

25
26

27
28

29

Krş.,E,

(212) .

Walter-Karydi 1973: Samische Geissse des 6. Jahrhunderts v. Chr. (Samos Band Vii) (Bonn): s. 47, Abb 91

Krş: Doğu Grek proto -likellurası: ı.o. Vi. yüzyılortaları; M. A. Hanfmann 1963: Excavation at Gözlü Kule, Tarsus III,
The Iron Age (New Jersey): flg:107, no.1603; ayrıca bkz. not 7; E, Walter-Karydi 1973 :s.47,Abb. 93,94; R. M. Cook & P. Dupont 1998: East Greek Pottery (London and New York): s. 46; lig. 8.13e; s.83; lig. 10. 5.
Mısır'ın şans getiren, hamile kadınların çocukların ve çiftlerin koruyucu tanrısı Bes,Akhaemenid Döneminde Kambyses'in 1.0.525'te Mısır'ı almasından sonraamulet olarak Yakın Dogu'da yaygınlaşmıştır. K. Abdi 1999."Bes in the Achaemenid Empire" Ars Orientalis XXIX: s. 113 vd.
Höyüğün batı yamacında H3; tepesinde E5, E6; D4,D6 açmalarında krş: Hanımann 1963: lig.72. 73 ı.o. 700-600.
E5, E6, D6 yüzeydan.
Örn: Hanımann 1963:fig:74, no. 643a, b; olasılıkla Kıbrıs tipi yerli.
Doğu Akdeniz'de Kıbrıs, T~II ..Sukas, Kabri, Teli Keisan, Ashkelon, Akko, Dor, v.e Dan gibi merkezlerde ele geçirilen
kuşlu kaselerintarihlemesi 1.0. Vii. yüzyıl öneeyegidebi!ir,Ancak çoğunlukla ı. O. VII. yüzyıl başlarında D. Akdeniz'de
yogunlaşan Grek ticareti ve kolonl etkinlikleri nedeniyle1.0. Vii yüzy!1 da yaygınlaşmışlardır. Tarsus örnekleri 1.0. VII.
yüzyılın IL. yarısına tarihlenmektedir. Kil incelemelerine göre; Kuzey lonia işliklerinde üretildiklerigörülmektedir. Hanlmann 1956: 175 vd. Hanımann: 1963:lig. 99; nO.1449,1452; E. Gjerstadvd. 1977: Greek Geometric and Archaic Pottel}' found in Cyprus (Stockholm): Lev. X; no. 4, 7, J. P. Thalmann 1977 (Gjerstad 1977): Lev. i; nO.7., J.C.Waldbaum
1994: "Early Greek Contacts with the Southern Levant, ca. 1000-600 B.C.: The Eastern Perspective "Bul/etin of the
American Schools of Athens of Oriental Research 293: s. 59. J.C. Waldbaum&J. Magness 1997:The Chronology ol
Early Greek Poltery: New EvidenceIrom Seventh-Century B.C. DestructionLevels in Israel"American Journal of Archaeology 101: s. 35 vd. ; R. M. Cook & P. Duponl 1998: 26 vd. ; A.A. Lemnos 2000: " lonische Kunst und 'Ionismen'
im Westen: Keramik und Malerei, Aspecls ol East Greek Pottery and Vase Painling" Die Agiiis und Das Westliche
Miııelmeer (Archiiologische Forschungen 4) (ed. F. Krinzinger) (Wien): s. 378
Hanımann 1963: fig. 87, 88.
G. M. A. Hanımann 1956: "On Some Eastern Greek WaresFoundat Tarsus"The Aegeanand Near East Studies Presented to H. Goldman (New York): 167 vd.: lig.26-28; Sukas ii: 4, 6-9. grupta incelenen örnekler ile Çizgisel Dalga
bezemeliler ("Wave-Line") G. Plough 1973: Sukas II, The Aegean, Gorinthian and Eastem Greek Pottery and Terracottes (Kobenhavn): 27 vd. ; J. C. Waldbaum & J. Magness1997: 27 vd. F. S.pngu 1997: Wave-Line Pottery from the
Late Iran Age Levels of Kinet Höyük (yayınlanmamış Y. LisansTezi- Bilkent Universltesi): 12 vd. Soli'de (tepede) E5,
E6 da yüzeyde bulunan'wave line" örnekler, 7 parçadan oluşmaktadır. Rhodosya da lonia? üretimi olabilirler.
H3'te bulunmuştur. Krş: Hanımann 1963:lig. 104; no.1560;lig.152; nO.1560. L Ö. 700-650.
Hantrnann1963: lig. 103, no.1535;Thalmann1977:Lev. XVIIi; nO.1: Amathonte'de ; J.C.Waidbaum 1994: s. 59, lig.8,
1.0.VI. yüzyılın ilk çeyreği, Doğu Akdeniz'de Tel Miqne Ekron, Tel Batash-Timnah, Oor,Tel Keisan, Teli Abu Hawam,
Ashkelon, ve TeliJemmeh'te bulunmuştur, Cilicia Campestris'te Tarsus.vs Soli'den başka Kinet Höyük'te de bu tip örnekler (az sayıda) çıkmıştır ve 1.0. 625-600' e tarihlenmektedirler. Benzer örnekler; Rhodos, Delos, ve ızmir'de ele
geçirilmiştir. F. Songu 1997: s. 53 vd. Lev. 18; no.1-2; J. C. Waldbaum& J. Magnes 1997: 26.
Bir Rhodos/Lindos kolonisi (Strabon; XIV.5. 8) olan Soli'de, Lindos'taki Athena kültünün önemi nedeniyle bir Athena
tapınağının varlığından söz edilebilir. Benzer görüşler için bkz. J. D. Bing 1971: "Tarsus: A Forgolten Colony ol Lindos" Journal of Near Eastem Studies 300: 101 vd. özellikle not 29.
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Hellenistik Dönemin sonuna değinsürdürüldüğü yukarıda değinilen, mühürlü amphora kulpları, kandiller ve Hellenistik seramik örneklerinden anlaşılmaktadır.
8.Sütunlu Cadde
Sütunlu Cadde'de bu

yıl

iki

ayrı çalışma gerçekleştirilmiştir.

Bt.Rôtôve Çalışmalan
Rölöve çalışmalarının amacı, restorasyon öncesi Sütunlu Cadde'de yıkılmış durumda bulunan mimarı parçaların belirlenmesiydi. Bu nedenle 20x20 m.lik 6 plankarede çizimler tamamlanmıştır. Ayrıca A(43,44,45),B(43,44,45) ,C(43,44,45) plankarelerindeki yapılan kazı çalışmalarında yeni ortaya çıkan mimarı parçalar ile heykel, sütun
başlığı, geison vb. numaralanarak yerleri plana işlenmiştir.
82. Arkeolajik Çalışmalar
G bölgesinde geçen yıl temizlenen taş tabanın devamını açığa çıkarabilmek
amacı ile 2000 yılında kazı çalışmaları başlatılmıştır. Ancak sezon sonunda bu alanın
Bizans Döneminde farklı bir işlev ile Sütunlu Cadde'ye zarar verecek biçimde kullanıl
dığı anlaşılmıştır. Açmanın güneyinde açığa çıkarılan kireç ocağı bu varsayımı desteklemektedir. Yaklaşık üç metre derinliğindeki kireç ocağının zemininde ise erken döneme ait bir kanal sistemi açığa çıkarılmıştır. Bu kanalın çevresinde ele geçirilen seramiklere göre Hellenistik Döneme ait olmalıdır.
G bölgesinde 2000 yılında yapılan arkeolojik çalışmalarda yüzeye yakın olarak
açığa çıkarılan birisi başlı üç heykel, bir heykel ayağı ve bir sütun başlığı kenar kabartması (Zeus betimlemeli) koruma altına alınması amacıyla ıçel Müzesi'ne taşınmıştır.
Heykeller, LS. lll, yüzyıl stil özelliklerini göstermektedir. Heykellerden birinin başı ayrı
ca bulunmuştur. Ikisi erkek, diğeri bir kadına aittir (Resim: 12). Başı olanın bir filozofu
temsil ettiği düşünülmektedir.
Yunan tanrılarının Roma kopyası olan her köşesi (4) figürlü üç sütun başlığı
(Resim: 13), floral bezemeli bir sütun başlığı ile bir kabartma figürlü mimarı üst yapı
elamanı restorasyon sırasında kullanılmak üzere Soli/Pompeiopolis kazı evine taşın
mıştır.

lim

2000 yılında Soli/Pompeiopolis'ten çıkan 39 envanterlik eser içel Müzesi'ne tes-

edilmiştir.
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Plan: 1

Fig.1
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Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 11
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Resim: 12

Resim: 13
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2000 YILI YENiBADEMLi HÖYÜGÜ KAZıLARı

Halime HÜRYILMAZ*

Kültür Bakanlığı'nın izinleri ile yürütülen Yenibademli Höyük kazıları 29 Temmuz13 Eylül 2000 tarihlerinde gerçekleştirilmi§tir1 . Kazının ana finansal kaynağı Institut for
Aegean Prehlstory, (i NSTAP-New Yor19, Çanakkale Valiliği ile Kültür Bakanlığı tarafın
dan sağlanmıştır. Onceki yıllar.da oldugu gibi, 2000 yılında da Gökçeada Kaymakamlı
ğı ve Belediyesi her türlü maddi ve manevi yardımı sağlayarak, çalışmaların aralıksız
devamında büyük rol oynamışlardıre.
1996 yılında kazı ekibi ve 5. Komando Alay ve Garnizon Komutanlığı arasında
başlatılan dayanışma, kazının beşinci döneminde de devam etmiştir. Bu dayanışmaya
baglı olarak höyük yüzeyinin temizliği ni üstlenen mehmetçiklerimizin yanı sıra, Hava
Radar Mevzi KomutanllQI lojistik destek, Ilçe Jandarma Böluğü ve Atatürk Anadolu Oğ
retmen Lisesi MüdürlQğu konaklama konusunda her türlü olanaklarını seferber etmiş
lerdir. Arazi ölçümleri Ilçe Tapu Kadastra Şefiiği'nin, demirbaş malzeme alımı ve nakliyesi Çanakkale ii Kültür Müdürlüğü'nün değerli katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Troia Kazı Başkanlığı her zaman olduğu gibi kazımıza olan ilgilerini ve malzeme yardımlarını
esirgememişlerdir. Yapıcı yaklaşımları ve özverili çalışmaları ile katkıda bulunan Malatya Müzesi Uzmanı Selahattin Aksu, Bakanlık temsilcisi olarak kazıya katılrruştıre. 2000
yııı çalışmalarınaVarşova, Tübingen, E,ge, Erzurum ve Hacettepe Universitelerinin degişik disiplinlerinde bilim adamları ve ögrenciler katılmışlardır.
1999 yılında G 10 plankaresinin orta kesiminde açılan alanda olumlu sonuçlar
alınması üzerine, 2000 yılında aynı plankarenin batısına, doğusuna ve ~üneyine olmak
üzere, üç adet açma daha eklenmiştir (Çizim: 1). Yenibademli Höyüğü nün 5. kazı döneminde gerçekleştirilen çalışmalarını dört grup halinde değerlendirmek mümkündür.
1. G 10 batı açmasında yürütülen çalışmalar (Çizim: 2).
2. G 10 doğu açmasında yürütülen çalışmalar (Çizim: 3).
3. G 10 güneyaçmasında yürütülen çalışmalar (Çizim: 4).
4. Jeomorfolojik ve paleocoğrafya araştırmaları
Doç.Dr.Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bey1epe-AnkarafTÜRKiYE.

2

3

2000 yılı Yenibademli Höyük kazı çalışmalarına katılan kurul üyeleri: Doç. Dr. Ertuğ Öner, Dr. Marta Guzowska,
Araş.GÖL Beycan Hocaoğlu, ArkeoloqHülya Bülbül Akyol, Ar/anna Zischow, Aslı Nadir, Emine Koç, ümer lbrahtrnoğ
lu, Kasım Sonkaya, Şükran Sayın ve Ozlem Kafalı.
Yenibademli Höyük 2000 yılı kaztlanna maddi katkı sağlayan Ege Prehistoryası Enstitüsü yöneticilerine, Çanakkale
Valisi Ekrem Ozsoy'a, Çanakkale ii Kültür Müdürü Mustafa Sevim'e, Gökçeada Kaymakamı M.Hulusi Arat'a, Gökçeada Belediyesi Başkanı H.Rüştü Akgün'e, Kültür Bakanlığı mensuplarına, Güler Kıran'a ve Recep Erdem'e en derin
şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.
5. Komando Alay ve Garnizon Komutanı Albay H.Yılmaz Çıyan'a, Hava Radar Mevzi Komutanı Üsteğmen Cihat Çeş
meli'ye, llçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli BaşçavIJ~ ıbrahim Patır'a, Traia Kazısı Başkanı Prof. Dr. Manfred Korfmann'a, Ilçe Tapu Kadastra Şefliği ve Atatürk Anadolu Ogretmen Lisesi mensuplarına katkılarından ötürü kazı kurulu
olarak candan teşekkür ederiz. Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen pişmiş toprak kapların restorasyonunu
yapan Bakanlık temsilcisi Selahattin Aksu'ya ve bütün emeği geçen kurul üyelerine ayrıca teşekkür ederiz.
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G 10 BATl AÇMASıNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
G 10 batı açmasında, esas itibarıyla 1999 yılında G 10 plankaresinin orta kesiminde açığa çıkarılan ve Erken Bronz çağına tarihlendirilen i. mimarı tabakaya ait kahntılanrrt ve planlarının ortaya konması hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda 4.50
x 9.00 m. boyutlarında açılan G 10 batı açmasında dört mimarı tabaka ve kalıntılarla
bağlantılı keramik örnekleri açığa çıkarılmıştır.
i. mimarı tabakada tespit edilen iki uzun (No.1 ve 3) ve bir kısa duvara (No.2) ait
taş temellerin dikdörtgen planlı bir yapıya ait oldukları anlaşılmıştır (Çizim: 2). Bunlardan 1 ve 3 numaralı duvarlar, geçen yıl G 10 plankaresinin orta kesiminde açığa çıka
rılan 1 ve 3 numaralı duvarların uzantılarıdır. Uzunluğu yaklaşık 11.00 m., genişliği 4040
m. civarında olan dikdörtgen planlı yapının girişi 0.80 m. genişlikte olup, kuzeydoğu
güneybatı yönde inşa edilmiş kısa duvarda saptanmıştır. Yerleşmenin doğu kesiminde
1998 yılında H 10 plankaresinde kısmen ortaya çıkarılan dikdörtgen planlı başka bir
yapının girişinin ise, güneybatı yönde olduğu qözlenmiştirs. Bu veriler ışığında Yenibademli yerleşmesinde Erken Bronz Çağında inşa edilen yapıların yönlerinde ve girişle
rinde yön birliğinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir ucu 3 numaralı uzun duvara
yaslanan, diğer ucu kapı boşluğuna doğru kavisli inşa edilen bir taı konstrüksiyon, dikdörtgen planlı yapmin iç düzeninde bir bölümlendirilmenin yapıldıgını ortaya koymuş
tur (Resim: 1). Ust üste üç taş sırasının korunduğu bu konstrüksiyon ile 3 numaralı
uzun duvar arasında, üzeri kerpiçle sıvanmış taş levhaların kullanıldığı bir döşeme tespit edilmiştir.
Troia i çağdaşı dikdörtgen planlı yapının taban düzleminde ele geçirilen çoğu siyah ve kahverengi perdahil kap parçalarının tamamı elde şekillendirilmiştir. Keramik örneklerinin yanı sıra bulunan perdah taşı, öğütme taşı, taştan idol, çeşitli kemik aletler
ve ağırşak türü buluntular olağandışı örnekler olmayıp çeşitlilik açısından daha önceki
yıllarda bulunanlardan farklı olmadıkları gözlenmiştir.
i. mimarı tabakaya ait diğer iki duvar parçasının taş temelleri açmanın güneybatı köşesinde ortaya konabilmiştir (Çizim: 2, duvar NoA ve 5). Birbirine koşut inşa edilen her iki duvarın uzantıları kazılmayan alanlar içinde kalması nedeniyle, bunların ne
tür yapılara ait oldukları kesinlik kazanmamıştır. Dikdörtgen planlı yapının ve 4 numaralı duvarın arasında kalan alanda, beş taban düzlemi belirlenmiştir. Bu taban düzlemlerinin ikincisinde ağız kenarında ip deliği bulunan bir çanak ile yassı taş balta, üçüncü
taban düzleminde ise Troia i yerleşmesinden 6 de bilinen ağız kenarının iç tarafında paralel çizgi gruplarının yer aldığı bir çanak ve üç ayaklı testi ele geçirilmiştir.
iI. mimarı tabaka açmanın doğu kesiti hizasında, 12 numaralı duvarın temeline
ait birkaç taş ile temsil edilmiştir (Çizim: 2).1999 yılında G 10 plankaresinin merkez açmasında açığa çıkarılan 9 numaralı duvarın uzantısı olan bu duvar parçası, henüz mimarı bütünlük oluşturmaması nedeni ile, fonksiyonuna bir açıklık getirilememiştir.
II. mimarı tabakanın çanak çömleği üzerindeki ilk değerlendirmeler, üretimde bir
devamlılığa işaret etmektedır. Bu tabakanın kayda değer buluntusu kapaklı bir pyxisttr",
iii. mimarı tabaka biri uzun, diğeri kısa olmak üzere iki duvarın taş temelleri ile
ortaya konmuştur (Çizim: 2, duvar No. 7 ve 9). G 10 plankaresinin batı, merkez ve doğu açmalarında tespit edilen uzun duvarın yaklaşık 12.00 m.lik bölümü göz önüne alın
dığında, iii. mimarı tabakada da büyük dikdörtgen planlı yapıların inşa edilmiş olduğu
anlaşılmıştır. Bu yapının kısa duvarı bütünüyle açıga çıkarılmamış olması nedeni ile,
giriş kapısının yeri belirlenememiştir.
iii. mimarı tabakada çeşitli mutfak kaplarına ait keramik örneklerinin yanı sıra,
kemik aletler ve benzerlerinin Batı Anadolu ile Kıta Yunanistan'dan tanındığı pişmiş
topraktan yapılmış başsız bir figürin ele geçirilmiştir.
4
5
6
7

H.Hüryllmaz, n Gökçeada Yenibademli Höyük 1999 Yılı Kazılan", 22.KSTI, 2000, 253, Çiz.2.
H.Hüryllmaz, n Gökçeada-Yerıibademli Höyük 1998 Yılı Kazıları", 21.KSTI, 1999,235, Çiz.3.
C.W.Blegen ve diğ., Troy i 2. General Introduction the First and Second Setl/ements, Prirıceton 1950, Lev. 234,7.
Benzer pyxis örneği için Bkz.: T.Özkan, İzmir Arkeoloji MOzesi Seramik Kataloğu. izmir 1999, 8, Res.10.
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İV. mimarı tabaka genelde kuzeydoğu-güneybatı yönde inşa edilmiş duvarların
temelleri (Çizim: 2, duvar No. 6,8, 1Aa,1Ab ve 11) ve açmanın güneybatı köşesin
de at naiı biçiminde bir ocakla ortaya konabilmiştir (Resim: 2). Bu tabakaya ait 6 ve 11
numaralı duvarların arasında kapı boşluğu tespit edilmiştir. Güneybatı ucu batı kesit
içinde kalan 11 numaralı duvarın kuzeydoğu ucunun yanında kapıya ait söve taşı in situ bulunmuştur. Söve taşının yanında yer alan ocak, kuzey-güney doğrultusunda olup
taban kısmında iri yassı plaka taşı kullanılmıştır. Daha çok at naiı biçimini andıran bu
ocağın önüne doğu-batı istikametinde bir sıra orta büyüklükte yassı taş diziimiştir. Güney tarafı kesit içinde kalan ocağın doğu duvarı 0.35 m. genişlikte olup üst üste üç taş
sırası korunmuştur. Batı yönde 11 numaralı duvara yaslanan bu ocağın önünde, kül ve
kömür tanecikleri tespit edilmiştir. Ocağa ait olduğu anlaşılan ve kuzeye doğru yayılan
küllü alanda az pişirilmiş bir insan figürini ve boğa figürinlerine ait boynuz parçaları ile
çeşitli hayvan figürinleri bulunmuştur.
ıV. mimarı tabakanın zengin envanter buluntuları arasında tek kulplu, zikzak bezekli bir çanake (Resim: 3), çeşitli tiplerde taş baltalar ve yassı şematik bir idol 9 ele ge-

taş

çirilmiştir.

G 10 DOGU AÇMASıNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
G 10 plankaresinin doğu açmasında Erken Bronz Çağına ait toplam dokuz duvara ait taş temeller açığa çıkarılmıştır (Çizim: 3). Altı mimari tabakaya ait oldukları anlaşılan bu duvarlardan, sadece 2 ve 3 numaralı olanların uzantıları ve köşeleri G 10
plankaresinin batı ve merkez açmalarında tespit edilebilmiştir.
ı. mimarı tabaka 1 ve 2 numaralı duvarlarla temsil edilmiştir. Her iki duvar kuzeybatı-güneydoğu istikametinde inşa edilmiş olup 1 numaralı duvarın uzantıları kesitler
içinde kalmıştır. 2 numaralı duvarın güneydoğu ucu tarımsal faaliyetler sırasında tahrip edilmiştir. Henüz mimarı bir bütünlük oluşturmayan ı. tabakanın taban düzleminde
yeşil ve gri renkli taşlardan yapılmış baltalar, ezgi taşları ve biri pişmiş topraktan, diğe
ri gri renkli taştan yapılmış figürin başı ve şematik idol bulunmuştur.
ıı. mimarı tabaka 5 ve 6 numaralı duvarlarla ortaya konabilmiştir. Bunlardan 5 numaralı duvarın büyük bir bölümü, ı. mimarı tabakaya ait 1 numaralı duvarın altında kalmıştır. 6 numaralı duvar ise, teknik açıdan 5 numaralı duvardan farklı inşa edilmiştir. Daha çok toplama dere taşlarının kullanıldığı bu duvar, olasılıkla başka bir yapıya aittir.
ııı. mimarı tabaka açmanın güneybatı köşesinde tespit edilmiştir. Bu tabakaya ait
3 numaralı duvarın güneydoğu ucu, güney kesit içinde kalmıştır. Kuzeybatı ucu G 10
plankaresinin batı açması içinde kalan 3 numaralı duvar, doksan derecelik bir açıyla kı
sa duvarla birleşmiştir.
Diğer tabakalara oranla, ııı. mimarı tabakanın taban düzleminde bulunan minyatür bir fincan ile iri bir kapak, Yenibademli Höyüğü'nün bir taraftan kuzeybatı Anadolu
yerleşmelerinden Troiatv ve Beşlktepet", diğer yandan da Limni Adası'nda mavi Poliochni'nin geç evresi ile olan kültürel bağlantılarını belgeler nitelikte olmuştur. Aynı taban düzlemi üzerinde açığa çıkarılan yuvarlak dipli ya da üç ayaklı testiler oluk beze kli olup gerek astar rengi gerekse biçim açısından iç batı Anadcluts örnekleriyle benzerlik gösterirler (Resim: 4).
8
9
10
11

12

Benzerlormda bir çanak için Bkz.: C. Renlrewve diğ., ExcavationsatSitagroi I, LosAngeles 1986, 470, Şek.13. 24, NO.5.
Bu tür idoller Yenibademli Höyük'te yaygın olup yakın benzerleri Limni Adası'nda Poliochni'de görülmektedir.
Bu örneğin tip açısından benzeri için bkz.: C.W.Blegen ve diğ., Troy 12. Getıerel lntroduction the First and Second
Seflernents. Princeton 1950, Lev.223 b, D 9 tipi.
M. Korfmann, "Beşik-Tepe, Vorbericht über die Ergebnisse der Grabung von 1982", Archaeologischer Anzeiger 2,
1984, Şek.3. Geçen yıl Yenibademli'de ele geçen örnek için bkz.: H.Hüryllmaz, "Gökçeada Yenibademli Höyük 1999
Yılı Kazıları", 22. KST i, 2000, 257, Res.7.
Bezeme açısından Yenibademli testisine benzer örnekler için bkz.: TKamil, Yortan Cernetery in the Early Bronze Age of
Western Anatolia, BAR Intl.ser.145,1985, Şek.45,162; S. L1oyd-J.Mellaarl, Beycesultan I, London 1962 Şek. P. 39,13.
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G 10 doğu açmasında yürütülen çalışmalar sırasında, biri batı kesit hizasında
parçalar halinde, diğer üçü karın kısmına kadar korunmuş dört küp açığa çıkarılmıştır
(Çizim: 3; Resim: 5). 2 ve 4 numara]: küplerin içinden alınan arkeobotanik numunelerin ön değerlendirmeleri, Hacettepe Universitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Emel Oybak Dönmez ve Yrd.Doç.Dr. Cahit Doğan tarafından yapılrruştır. Bu değerlendirmeler
ışığında Yenibademli sakinlerinin beslenmelerinde bakla, kabuklu arpa, fiğ, mürdümük,
burçak gibi bakliyatın en az buğday kadar önemli roloynadığı anlaşılmıştır. Söz konusu küpler, 1999 kazı sezonunda G 10 plankaresinin merkez açmasında tespit edilen diğer dört küp ile birlikte değerlendirildiğinde, Midilli Adası'nda Thermi'nin i. yerleşmesin
de saptandığı gibi, Yenibademli yerleşmecilerinin de besin ürünlerini kişiselolarak konut içlerinde depoladıkları görüşüne ulaşılmıştır.
Doğu açmasının diğer mimarı tabakalarına ait taş temellerin büyük bir bölümünün kazılmayan alanlar içinde kalması nedeni ile, ait oldukları yapıların nitelikleri ve
planları hakkında, herhangi bir fikir edinmek bu yıl için mümkün olamamıştır.

G 10 GÜNEY AÇMASıNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
G 10 plankaresinin güneyaçmasında farklı yönlerde uzanan duvarların taş temelleri ve bunların arasında kalan yassı taş levhalarla ve iri küp parçaları ile kaplanmış bir döşeme açığa çıkarılmıştır (Çizim: 4). Kuzeydoğu-güneybatı yönde uzanan 1
numaralı duvarın, geçen yıl G 10 plankaresinin merkez açmasında tespit edilen 4 numaralı ouvannn uzantısı olduğu saptanmıştır. Açma içinde uzunluğu 2.70 m.ye ulaşan
2 numaralı duvar ise kuzeybatı-güneydoğu istikametinde inşa edilmiştir. Güneydoğu
ucu, doğu kesit içinde kalan bu duvarın kuzeybatı ucu G 10 plankaresinin batı açmasında 5 numaralı duvarın uzantısı olduğu düşünülecek olursa, G 10 plankaresinin i. mimarı tabakasında, Thermi yerleşmesinde olduğu gibi, uzun duvarları ortak olarak kullanılan dikdörtgen planlı yapıların Yenibademli'de de varlığı ihtimal dahilinde olacaktır.
Güneyaçmasının kuzey yarısında yer alan 1 ve 2 numaralı duvarların sınır
landırdığı mekan içinde tünel kulplu çanaklar ve en yakın benzerlerini Limni Adası'nda
mavi Poliochni'nint- geç evresinden tanıdığımız gaga kısmının ucu bölümlendirilmiş üç
ayaklı bir testi (Resim: 6) ve karın kısmında emziği bulunan siyah perdahiı bir testi (Resim: 7) ele geçirilmiştir.
JEOMORFOLOJiK VE PALEOCOGRAFYA ARAŞTIRMALARI
1998 yılından beri kazı çalışmalarına paralel olarak, höyük ve yakın çevresinde
jeornorfolojik ve paleocoğrafya araştırmalan, Ege Universitesi'nden Doç.Dr. Ertuğ
Oner yönetiminde sürdürülmüştür. Uç kazı mevsiminde toplam 21 adet alüvyon sondajları yapılmıştır. 2000 yılında yapılan sondajlar, Büyükdere Vadisi'nin aşağı kesiminde, Büyükdere'nin denize döküldüğü alanda ve höyüğün güneybatısında yer almaktadır. Arazide gerçekleştirilen sondajlarda elde edilen veriler 15 , laboratuvar analizleri ile
de desteklenmiştir.
Vadi tabanı boyunca, orta kesimde gerçekleştirilen bir sondajda bugün deniz seviyesinin 33.00 m. altına iniimiş olmasına rağmen Holosen öncesi tabana ulaşılama
mıştır. En güneyde yapılan sondajda ise, bugünkü deniz seviyesinin 13.00-14.00 m. altında sert ana kaya yüzeyine ulaşılmıştır. Bu veriler Büyükdere Vadisi'nin aşağı bölümünde, güneye doğru sokulan derin bir yarıntının oluştuğunu ortaya koymuştur. Holosen başlarından itibaren hızla yükselen deniz, bu derin vadi içine sokulmuştur. Yaklaşık 7000 yıl öncesinde deniz yükselmesi yavaşlamış, 6000 yıl önce bugünkü seviye13
14
15

Hf-lüryumaz, "Gökçeada Yenibademli Höyük 1999 Yılı Kazıları", 22.KST 1,2000,253, Çiz.2.
L. Bernabo-Brea, Poliociıni 12. Citta Preistotice Nell'isote Di Lemnos, Rama 1964, Lev. L d.
Aynntıh bilgi için bkz.: E.Öner. "Gökçeada Kıyılarında Hclesen Deniz Seviyesi ve Kıyı Çizqls] Değişmeleri", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanlan III. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyı/an 01 Konferansı, 26-29 Haziran 2001 (baskıda).
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sinde

duraklamıştır.

Bu tarihlerde vadi içinde güneye

oluşmuştur.

doğru

uzanan ria tipinde bir koy

Kumtaşı ve marnların oluşturduğu üligosen flişleri üzerinde yer alan höyüğün
bulunduğu küçük bir sırt, Büyükdere oluğuna sokulan denizin suları altında hiçbir zaman kalmamıştır. Buna göre yerleşmenin kurulduğu sırtın, Büyükdere koyuna doğru
yarımada olarak uzandığı
çevrelediği anlaşılmıştır.

küçük bir

ve

höyüğün güneydoğusunu kıyı bataklıklarının

Yenibademli yerleşmesinin kuzey ve batısına kadar sokulan deniz, güneyde bugünkü havaalanı küçük pistinin güney ucuna kadar yaklaşmıştır. Deniz seviyesi yükselmesinin 6000 yıl önce sona ermesiyle, başta Büyükdere olmak üzere, akarsuların taşıdığı sedimanların, koyu doldurması hızlanmıştır. Bu koyun hızla dolmasına bağlı olarak da, kıyı çizgisi kuzeye doğru ilerlemiş ve Büyükdere delta sedimanları üzerine yaydığı taşkın sedimanları içinde, yatağını kuzeye doğru ilerletmiştir.
Paleocoğrafya araştırmalarının yanı sıra, ileride sergilemeye esas olacağı düşüncesi ile, bazı seramik örneklerinin restorasyonu Bakanlık temsilcimiz Selahattin Aksu tarafından özenle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca höyüğe ulaşımı sağlayacak yolun kamulaştırılması için, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulması sonucu, gerekli tahsisat qönderllmlştlrtö,
SONUÇLAR
Yukarıda özet olarak sunulan Yenibademli Höyük 2000 yılı kazıları Erken Bronz
için önemli sonuçlar sağlamıştır. Bu sonuçların belli başlılarını aşağıdaki şekliyle

çağı
sıralayabiliriz:

1. ilk gözlemlere göre G 10 plankaresinde 2.45 m.lik kültür dolgusunda ortaya
konan 6 mimarı tabaka ile, H 10 plankaresinde 1997 yılında tespit edilen mimarı tabakalar, Yenibademli Höyük'te Denizsel Troia i kültürünün uzun bir süre devam ettiğini
göstermektedir. Bu tabakalarda açığa çıkarılan dikdörtgen planlı yapılar, idari yapılar
dan çok, ikamet amacı ile kullanılmıştır. Özellikle iii. mimarı tabakada tespit edilen küpler Ege Denizi'nde Midilli Adası'nda Thermi yerleşmesinde olduğu gibi, tahıl ürünlerinin
depolanmasında kullanılmıştır.

2. Yenibadem ii Höyüğü'nün Erken Bronz çağı çömlekçiliği şimdilik Anadolu'daki
önemli bir farklılık sergiler gibi görünmemektedir. Eski kazı dönemlerinden bilinen biçim repertuarına bu yıl bazı yeni örnekler ve bezeme çeşidi eklenmiş
tir. Yenibademli'de sayıları 1-2 örneği geçmeyen ip baskı bezekli kaplara ait parçaların
bulunmuş olması, Gökçeada'nın Balkanlarla olan ilişkilerine ışık tutacak nitelikte olçağdaşlarından

muştur.

3. Arkeobotanik incelemeler sonucunda 2000 yılında açığa çıkarılan bakliyatın
(Vicia faba, Hordeum, Vicia sativa, Lathyrus sativus, Vicia ervilia ve Trigonella (?)),
1999 yılında bulunan tahıl ürünlerine (bakla ve arpa) göre baskın olduğu anlaşılmıştır.
4. Büyükdere aşağı vadisinde sondajlı alüvyal jeomorfoloji çalışmalarında höyük
çevresinin paleocoğrafya özelliklerinin açıklanmasında ilk model belirlenmiştir. Buna
göre höyüğün yer aldığı Büyükdere Vadisi'nin aşağı bölümünde, Pre-Holosen'de mevcut derin yarıntıya Holosen transgresyonuyla yükselen deniz sokularak ria tipi bir koy
oluşmuştur. Bu koya doğru doğu-batı doğrultusunda uzanan küçük bir sırtın batı ucu,
Yenibademli sakinleri tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Yarımada konumunda olduğu kesinlik kazanan Yenibademli Höyük, günümüzde taşkın ovası üzerinde nisbi yüksekliği 10.00 m. civarında küçük bir tepecik halinde kalmıştır.

16

Böylesi önemli bir konuda yardımcı olan
candan teşekkür ederiz.

mensupları na

başta Anıtlar

ve Müzeler Genel Müdürü Sn.Dr.Alpay Pasinli'ye ve
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Resim 3: Gl O batı açması, Erken Bronz Çağı, 4. mimari tabakadan çanak

Resim 4: Gl0 doğu açması, Erken Bronz Çağı, 3. mimaritabakadan testi
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Resim 5: G10 doQ.u açması, Erken
Bronz çağına aıt tahıl
depolama küpleri

güneyaçması,
Resim 6: G10
Erken Bronz çağına ait
gaga ağızlı üç ayaldı testi

Resim 7: G10 güneyaçması, Erken Bronz Cagına aıt karından emzlkll testi
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2000 YILI PANAZTEPE

KAZı

SONUÇLARI

Armağan

ERKANAL *

.. 2000 yılı Panaztepe kazıları Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün, Hacettepe Universitesi'nin, Türk Tarih Kurumu'nun, Green Activ PR, Prof.Dr. Barthel Hrouda'nın ve Institute for Aegean Prehistory'nin (IN8TAP- New York) maddi ve manevi
desteği ile sürdürülmüştür. Bu vesileyle tüm ilgililere burada şükranlarımı sunanrnı.
Bilindiği gibi Panaztepe Gediz Nehri (Hermos) kenarında, izmir Körfezi'nin kuzeyinde bulunmaktadır. Prehistorik çağlarda ada konumuna sahlP. olması ger.eken bu
merkez, günümüzde Gediz Nehri deltası üzerinde, ızmir Ili'ne baglı Menemen Ilçesi'nin
yaklaşık 10 km. batısında yer alır. En az 2 km. çapında bir bölge üzerinde yayılan bu
yerleşmede 1985 yılından itibaren başlıca 3 farklı alanda kazı çalışmaları gerçekleşti
rilmiştir. Panaztepe'nin bir zamanlar bir ada yerleşmesi olduğu artık oldukça kesinlik
kazanmıştır. Bunun böyle olduğu ızmir Körfezi'ni gösteren 18. yüzyılın sonlarına ait haritaların değerlendirilmesi sonucunda da açıkça izlenmektedir (Harita: 1)2.
Kazı alanlarından biri Panaztepe'nin en yüksek noktasında bulunan akropolis;
diğeri Panaztepe'yi kuzey, doğu ve güneyden saran liman kent; diğer bir üçüncüsü de
Panaztepe'nin daha çok batısında yoğunlaşan mezarlık alanıdır (Plan: 1). Panaztepe
Erken Tunç çağı III devrinden Osmanlı Dönemine kadar bölge bölge yerleşimiere sahne olmuştur. Erken Tunç çağı iii bugüne kadar ulaşılabilen en eskidevirdir. Yerleşimin
daha eski devirleri de temsil etmesi olasıdır.
'
Panaztepe'de 2000 yılında 2 farklı çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalardan birincisi kazı çalışrnalandrr. Kazı çalışmaları tepenin batısında bulunan mezarlık alanın
da gerçekleştirilmiştir. Ikincisi ise depo inşaat ve tanzim çalışmalarıdır.
KAZı ÇALIŞMALARI

1985-1999 yıllarında Panaztepe'de akropolün
yük bir mezarlık alanı açığa çıkarılmış ve burada kazı

2

bulunduğu tepenin batısında büçalışmaları yoğun bir şekilde sür-

Prof... Dr.. Armağan ERKANAL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06530 Beytepe-AnkarafTURKIYE.
200Q }:'ILI Panaztepe kazılarını gerçekleştiren kşzı kurulu üyeleri: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakgıtesi Arkeoloji Bölümü Ögretim Uyesi Prof. Dr. Hayat Erkanal; H.U. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ögretim Uyesi Yard. Doç. Dr.
Nazlı Çınardalı-Karaaslan: H.U. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Araş. Gör. Ayşegül Aykurt, Araş. Gör. Kadir jsoyükulusoy; Muğla Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Araş. Gör. Aybala Gülseven; 19 Mart Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,Arkeoloji i;!ölümü Araş. Gör. Göknil Arda; Kültür Bakarılığı, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü Uzmanı Gülay Şahin; Arkeolog Umit Büyükulusoy, Arkeolog Ulaş Deniz: H.U. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğrencllerl Ferhat Bayergin, Beste Ekşi, Deniz Erdem, Özge.Ç3üler, Onur Kara, Serpil Oztürk, Nil Sadıksoy,
Mehmet Sarıkaya, Gökçen Şeker, Atak Yendi, Haluk Yıldız; Farankfurt Universitesi'ndenReinhildSpiess. 2000 yılı kazı çalışmalarına Istanbul Arkeoloji Müzeleri Uzmanı Asuman Dönmez Kültür Bakanlığı Yetkili Uzmanı olarak katılmış
tır. Bu vesile ile ilgililere şükran duygularımızı i1etmeyi bir borç biliriz.
M.-G. -F.-A. de Choiseul- Gouffer, Voyage pittoresque de la Grece, i, Paris 1782, Lev.126; G. Ragone, Miscellanea
di Studi Microasiatici (1994-1996), Napoli, 1996, Lev.3.
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dürülmüştür.

Bu mezarlık Orta Tunç çağı yerleşiminin ve gene aynı çağa ait olan atölyeler bölgesinin üzerinde ve kısmen de içinde bulunrnaktadır''.
1999 yılı çalışmaları sonucunda mezarlığın genel karakteri hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Daha önceki yıllarda "anıtlaştırılmış küp mezarlar" olarak tanımla
nan bir mezar grubunun taş döşeme içinde oluşturduğu parselasyon çok belirgin bir şe
kilde tespit edilmiş ve bunların bazılarının belli adalarda tekli, ikili, ya da üçlü düzenlemeler içinde oldukları qözlenrniştlr'.
1991 yılı çalışmaları sırasında mezarlık alanının üzerinde saptanan bu taş döşe
menln- pithos mezarlar dışındaki mezar türlerinin taş döşemeyle bağlantılarının ortaya
konabilmesi ve kronolojik konulara açıklık getirilebilmesi için 1999 yılında olduğu gibi
2000 yılında da kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Bu amaçla 1999 yılında kazılan alan
2000 yılında doğuya doğru genişletilmiş, yeni açılan 153,5 m2 lik bu kazı alanında mezarlığın devamı araştırılmıştır (Çizim 1; Resim: 1).2000 yılında ayrıca daha önceki yıl
larda açılan mezarlık alanı ayrıntılı bir şekilde temizlenmiş ve yayın çalışmaları doğrul
tusunda bazı mezarlar yeniden incelenmiştir.
1991-1999 yıllarında çok geniş bir alanda tespit edilen taş döşemenin 2000 yı
lında gerçekleştirilen temizleme çalışmaları sırasında, döşeme taşlan arasında kalan
geniş aralıklar içinde bir çömlek (CG Mezarı) ve bir küçük pithos (CG Mezarı) mezar
açığa çıkarılmıştır.

CG çömlek mezarı taş döşemenin altında, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde
uzanmaktadır. Çömleğin yassı bir taşla kapatılan ağzı güneydoğuya bakmaktadır. Kı
rılmış ve dağılmış bir biçimde ele geçirilen çömleğin içinde birkaç küçük kemik parçası tespit edilebilmiştir. Bu parçalar dikkate alındığında, mezarın bir bebeğe ait olması
olasıdır. Ayrıca herhangi bir mezar eşyası tespit edilememiştir.
CG pithos mezarı (Resim: 2) da güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanmak-

tadır. Çömlek mezar gibi ağzı güneydoğuya bakmaktadır. Pithosun çevresi orta boy
taşlarla düzensiz bir şekilde sınırlandırılmıştır. Mezar içindeki iskelet kalıntıları, hacker

durumunda yatan 13-15 yaşlarındaki bir kız çocuğuna ait olmalıdır. Iskeletin boyun bölgesinde akik, frit ve cam gibi malzemelerden yapılmış çok sayıda kolye taneleri ele geçirilmiştir. Iskeletin göğüs kısmının sağında, omzuna yakın bir yerde, baş kısmı ve gövdesinin bir kısmı bezeli gümüş bir iğne açığa çıkarılmıştır. Aynı mezarda ayrıca gene
gümüş bir küpe bulunmuştur. Tüm bu buluntular ne yazık ki iyi korunmamıştır.
Daha önceki yıllarda açığa çıkarılan mezarlık alanında temizlik çalışmaları dışın
da yayın çalışmalarına yönelik bazı kontrol kazıları yapılmıştır. Bunlardan ilki AJ kompozit mezarında ve çevresinde qerçekleştirllrniştir". Bu çalışma ile AJ mezarının dokümantasyonu kontrol edilmiş ve bazı detay bilgileri özellikle de mezarın çevre düzenlemesi yeniden irdelenmiştir (Resim: 3) .
.. Diğer bir kontrol kazısı ise 1992 yılında çok tahrip olmuş durumda açığa çıkarı
lan AU pithos mezarının güneydoğu kesiminde gerçekleştirilmiştir. Mezar çevresindeki
taş düzenlemelerin özgün durumunu yitirdiği bu kesimde bazı kerpiç parçaları görülmüş ve bu kerpiç parçalarının mahiyetini anlamak için küçük çapta bir sondaj çalışma
sı yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda AU pithos mezarının çok tahrip olmuş bir fırın
üzerine yerleştirildiği anlaşılmıştır (Resim: 4). Büyük olasılıkla, bu mezar tarafından
tahrip edilen fırının altı taş döşeme olup üst kısmı kerpiçle inşa edilmiştir. Ele geçirilen
seramik örneklere göre bu fırın Orta Tunç Çağının başına tarihlendirilebilir. Seramik örnekleri arasındaki hatalı fırınlanmış bir parça, burada bir seramik fırınının varlığı olası
lığını düşündürmektedir. Aynı durum 1985 yılında da tespit edilmiştir. Gene Orta Tunç
3
4
5
6

A. Erkanal ve H. Erkanal, "A New Archaeological Excavations in Western AnatoHa: Panaztepe", Turkish Review Quarterly Digesl 1/3, 1996, 68-76.
Bu konuda krş. A. Erkanal, "1999 Panaztepe Kazı Sonuçları", 22. KST 1, 2001, 270vd, Çizim 1.
A. Erkanal, "1991 Panaz Tepe Kazısı Sonuçları", XIV. KSTI, 1992,497.
A. Erkanal, "1991 Panaztepe Kazısı Sonuçları", XIV. KST i, 1992, 497 vd.
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çağı başlarına ait bir seramik fırını mezarlık alanında tespit edilmiş ve bir pithos mezar bu fırından çıkan kül tabakası üzerine yerleştirilmlştir". Panaztepe Geç Tunç çağı
mezarlıkları Orta Tunç çağı yerleşim alanlarının üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, çok
yerde mezarlar daha eski olan Orta Tunç çağı mimari özelliklerini ve üretlm tesislerini
tahrip etmiştir.
2000 yılında bulunan önemli bir mimari kalıntı ise yeni kazı alanında mezarlık
alanını kaplayan taş döşeme ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir duvardır. Bu duvar kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Bu duvarın açığa çıkan uzunluğu 8,70 m. olup kalınlığı 1,40-1,60 m. arasında değişmektedir (Çizim: 1; Resim: 1). Duvar inşaatında iri taşlar her iki dış kenara, düz kenarları dışa gelecek şekilde yerleşti
rilmiş, iç kısım ise gelişigüzel daha küçük boyda taşlarla doldurulmuştur. Duvarın güneybatı yüzünde en çok dikey 4 taş sırası, kuzeydoğu yüzünde ise 3 taş sırası saptanabilmiştir. Duvarın korunan yüksekliği 0,75 m.dir. Bu duvar büyük olasılıkla 1986 yı
lında açığa çıkarılan ve gene taş döşeme ile bağlantılı olan başka bir duvarlae ilişki
içindedir. Bu konu daha sonraki yıllarda açıklık kazanacak ve böylece bu mezarlığın
yeni bir özelliği ortaya konabilecektir. Burada olasılıkla taş platformu çevreleyen bir temenos duvarı söz konusudur.
. 2000 yılında kazılan genişleme alanında mezarlığın taş döşemesinin doğuya doğ
ru devamı araştırılırken döşeme taşlarının yer yer açıklıklar oluşturduğu gözlenmiş ve bu
açıklıklarda derinleşilerek intakt bir tholos mezar (CH Mezarı) daha açığa çıkarılmıştır
(Resim: 5). Böylece Panaztepe'de tholos mezarların sayısı 15'e ulaşmıştır. Bu mezarın
bulunmasıyla tholos mezar çevreni ile taş döşemeye bağlı pithos mezarlık çevrenlerinin
kesişmesi belirgin bir şekilde ortaya konmuştur. Bu mezarın ana mekanının batı kesimi
taş platformun tamamen altında kalmaktadır. Zamanın sınırlı olması nedeniyle mezarın
çevresi ve dromos kısmı dıştan açılamamış, mezar içine tepeden iniimiştir.
Mezarın üst kısmı Panaztepe'nin diğer tholos mezarlarında olduğu gibi levha haündeki kapak taşlarıyla örtülmüştür. Mezar kapalı kapak taşlarıyla 1,12 m. derinliğinde
dir. Iç kısmının yüksekliği ise 0,96 m. dir. Mezar odası oval planlı olup en geniş yeri içten 2,06 m. dir. Mezar odası dışarıya çok kısa bir dromosla açılmaktadır. Dromos levha halindeki taşlarla gelişigüzel örülerek kapatılmıştır. Bu özellik diğer tholos mezarlarda da görülür. Her defin olayında dromos içindeki taşlar kaldırılmakta ve tekrar harç
kullanılmadan örülmektedir. Mezar yapımında yassı kireç taşlarının kullanılmasına
özen gösterilmiştir. Alt kısımda daha iri ve daha muntazam taşlar kullanılmıştır. Duvarlarda bindirme tekniğiyle içe doğru bir eğim sağlanmıştır. Gerek mezar odasının, gerekse dromosun üzerindeki açıklık çok sayıda levha taşla kapatılmıştır. Bu teknik de
Panaztepe'de çok sık görülür.
Mezar içinde 9 birey saptanmıştır. Mezar eşyaları arasında akik, frit ya da kurşun gibi çeşitli malzemelerden yapılan kolye taneleri, bronz iğneler, bir okucu, altından
basit bir yüzük, iki gümüş küpe ve bir bronz kıııç bulunmaktadır. Kılıç henüz temizlenmemiş, dolayısıyla ayrıntıları belirmemiştir. Genel özellikleriyle Batı Anadolu ve Ege'ye
özgü görünümdedir. N. K. Sanders'in? D i tipi kılıçlarına dahil edilebilir. Kendinden saplama dili olan ve olasılıkla ahşaptan yapıldığı anlaşılan sapın tutturulmasıru sağlayan
uzantısı ile bir çift perçin deliği belirlenebiimiştir. Bu kılıçın en yakın paraleli ızmir Arkeoloji Müzesi'nde 10280 envanter numarası ile kayıtlı bir kılrçtrrıv. Panaztepe örneğin
den çok daha kısa olan bu kılıç, söz konusu müzeye müsadere yoluyla gelmiştir. Bu kı
Iıçın da Panaztepe kökenli olma olasılığı yüksektir. Arıdreas Müller-Karpe tarafından
yayınlanan ve geniş bir biçimde değerlendirilen bu kılıç, M. O. 14.-13 yüzyıllara tarihlendirilmektedir.
7
8
9
10

A. Erkanal, "Panaztepe Kazısının 1985 Yılı Sonuçları", Viii. KSTI ,1986,254 vd.
A. Erkanal, "Panaztepe Kazıları 1988 Yılı Sonuçları", ıx. KSTI, 1987,346.
N. K. Sanders, "Later Aegean Bronze Swords", AJA 67(1963), 123 vdd.
A. Müller-Karpe, "Anatolische Bronzeschwerter und Südosteuropa": Festsehrift tür Ono-Hermen Frey zum 65. Geburstag. Marburger Studien zur Var-und Frühgesehiehte 16, 1994, 439vd, Res. 1,9 ve 2,3.
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Panaztepe'de bulunarak Manisa Müzesi'ne satılan sadece kesici kısmı korunmuş çizi bezemell kıhçlan birlikte kesin olarak Panaztepe'de bulunan kılıç sayısı ikiye
çıkmıştır. lzrnlr Müzesi örneği de Panaztepe kökenli olarak ispatlanabilirse, bu sayı üçe
çıkacaktır. ızmir Aqorası'nda bulunan gene aynı grubun bir başka alt grubuna ait bir
başka kılıçla birlikte, ızmir bölgesinde ele geçirilen kılıçların sayısı 4' e ulaşrnaktadır.
Ayrıca Selçuk Müzesi'nde satın alma yolu ile müzeye kazandırılan bir grup, M. O. 2.
bin yıla ait buluntu arasında da, kılıç örneklerlne rastlanrruştrrw. Tüm bu buluntular Batı Anadolu'nun Orta Ege Bölqesi'nde, M. O. 14.-13 yüzyıllarda askeri elit bir zümrenin
varlığını da desteklemektedir. Ileride bu konuda ayrıntılı tartışma ve yorumlar Prof. Dr.
Hayat Erkanal tarafından yapılacaktır.
Ayrıca mezar içinde bulunan seramik
sı dikkati çeker (Resim: 6; Çizim: 1)13. Bu
açısından benzerleri Kıbns-Kouriont-: Kıta

kaplar arasında bir boyalı Miken arnphoraMiken kabının özellikle bezeme programı
Yunanistan Asine, Mykenai ve Hizomylot''
gibi merkezlerde GH III A 1 döneminin sonu ile GH III A 2 dönemine tarihlendirilen paralelleri tanınmaktadır.
Gerek kılıç gerekse söz konusu Myken kabının arasında fazla bir zaman farkı
olmamalıdır. Bunlar aynı dönemin ürünleri olarak değerlendirilmelidir.

DEPO iNŞAAT VE TANZiM ÇALIŞMALARI
izmir Arkeolo]i Müzesi'nin fiziki kapasitesi yeterli olmadığı için Kültür Bakanlı
ğı'nın onayı ile ızmir Organize Deri Sanayi tarafından Kültür Bakanlığı'na devredilen
ahşap depo binası 1998 yılında yenileştiriimiş, IRERP kapsamı içinde gerçekleştirilen
Panaztepe, Liman Tepe, Bakla Tepe ve Kocabaş Tepe kazılarının tasnif dışı niteliksiz
seramik örnekleri bu depo binası içine yerleştirilmiştir. Ayrıca çeşitli zamanlarda toplanan ızmir bölgesi yüzey malzemesi de bu depo içinde koruma altına alınmıştır. Ayrıca
depo binası çevresinde bulunan iki küçük yapı da kısmen onarılarak kullanılır hale getirilmiştir. 2000 yılında iki küçük yapının tavanı ve iç çatısı yenileştirilerek binaların daha kullanışlı bir hale gelmesi sağlanmıştır. Gene 2000 yılında temin edilen eşyalar sayesinde her iki bina depo olma özelliği dışında ikamet edilebilir bir hale getirilmiştir.
Bundan böyle depoda çalışma ihtiyacı duyan kişiler aynı zamanda bu binalar içinde her
mevsimde ikamet edebileceklerdir.
Gene 2000 yılı içinde, daha önceki yıllarda kurtarma kazısı olarak yürütülen Bakla Tepe ve Kocabaş Tepe'nin işlem görmeyen seramik malzemesi temizlenmiş, tasnif
edilmiş, belli bir sistem dahilinde depoya yerleştirilmiştir.
SONUÇ
Panaztepe'de 1985-2000 yıllarında kuzey ve batı mezarlık alanlarında yürüttüğümüz kazılar sonucunda Panaztepe'de Anadolu'nun M.O. 2. bin yıl için en zengin ve
büyük mezarlığı gün ışığına çıkartılmıştır. Son yıllarda bu alanlardaki çalışmalarımız
11
12

13

14
15

Y. Ersoy, "Finds from Menemen/Panaztepe in the Manisa Museum": aSA 83 (1988)59, 61vdd, Lev. 5; Fig.3; H.-G.,
Buchholz, "Eine hethitische Schwertweihung", Journalaf Prehistoric Religion Viii (1994) 27vdd, Res.3, j.
1999 yılında Selçuk Müzesi'ne yapılan gezi sırasında teşhirde yer alan bu buluntuların bir kısmı tarafımızdan görülmüştür. Söz konusu buluntuların geliş yeri Balıkesir ve Didyma olarak bildirilmiştir. Bu konuda bir yayın Selçuk Müzesi uzmanlarınca baskıya hazırlanmakta olup ayrıntılı bilgi yayından sonra öğrenilebilecektir.
Panaztepe armut biçimli Myken amphorasının (FS 45) yüksekliQJ: 15.45 cm; ağız çapı: 9.34; gövde çapı: 12.92; cidar
kalınlığı: 0.2- 0.6 cm. dir. Bej (7,5 YR 7/2-7/4) hamurlu olup, dogal karışım dışında iyi elenmiş kılden yapılmıştır. Fın
lama çok iyidir. Kabın dişi ve ağız kenerının iç kısmı birbirine paralel dar ya da geniş şeritlerle bezenmiştir. Kabın omuzu üzerinde dalgalı hatla yapılmış bezeme (FM 53) bulunur. Aynı bölgede yer alan kulplardan birisinin altında bir çengel motifi dikkati çeker. Boya rengi koyu gri-gri kahverengidir (10 YR 3/1; 4/2). Boya yer yer çok aşınmış ve silinmiş
tir. Kabın çizimi Araş. Gör. Kadir Büyükulusoy, restorasyonu Yard. Doç. Dr. Nazlı Çınardalı-Karaslan tarafından yapıl
mıştır. Kendilerine bu vesile ile içten teşekkürlerimi sunarım.
Krş. F. H. Stubbings, Mycenaean Pottery from the Levent, Cambridge 1951, 35, Lev. Vlll, 10.
Krş. P. A. Mountjoy, RegionalMycenaean Oecorated Pottery /-11, Rahden 1999,106, Fig. 20,107; 115, Fig. 23, 140;
325, Fig. 108,33.
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birbirinden farklı mezar tiplerinin aralarındaki stratigrafik ve sosyo-kültürel farklılaşma
lar konularında odaklaşmıştır. Elde ettiğimiz en büyük sonucumuz tholos tipi mezarların oluşturduğu tholos çevreninin üzerinde bir taş plattormla birbirine bağlanmış pithos
ve benzeri mezarların yer aldığı ikinci bir mezarlık çevreninin açıklığa kavuşturulmuş
olmasıdır.

Tholos çevreninin ana kullanım evresi M.Ö. 14.-13. yüzyıllları kapsar ve bu çevrenin arkeolojik belgelere dayalı kültür yapısı değerlendirildiğinde, bir taraftan Orta
Anadolu, diğer taraftan da Kıta Yunanistan Myken kültürüne ait arkeolojik belgelerin bir
arada kullanıldıkları görülür. Ancak şimdiye kadar hiç bilinmeyen kendine özgü kültür
belgeleri de saptanmıştır. Bunlar arasında en özgün grupları mühürler ve madenden
üretilmiş yapıtlar oluşturur. Elde ettiğimiz veriler ele geçirdiğimiz toplam 15 tholos mezardan bulunmuştur. Bu mezarlardan sadece 9'u intact durumda olup tarafımızdan
açılrruştır. Bu konudaki detaylı çalışmalarımızı hazırlamakta olduğumuz "Panaztepe
Mezarlığı" kitabında tüm detaylarıyla bilim dünyasına sunmayı planlıyoruz.
ikinci mezar çevreni yer yer yüzeyin hemen altında bulunması nedeniyle bir taraftan çok tahrip olmuş diğer taraftan da tholos mezarlar kadar bol mezar buluntusu
vermedikleri için özellikle tarihlendirme açısından kesin değerlendirmeler yapmamızı
zorlaştıran grubu oluşturur. Ele geçirilen mezarların büyük bölümü bu çevrene aittir. Bu
çevrene bağlı yaklaşık 64 adet çeşitli boylarda pithos, çömlek, 12 adet taş sanduka
mezar ve iki adet de kompozit mezar saptanmıştır. Böylece ulaşılan toplam mezar sayısı 7B'dir. Bunlardan sadece yaklaşık 1/4'ü intact durumda ele geçirilmiştir. Bu çevren'in Beşiktepe mezarlığı ile kısmen çağdaş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak mezarlığın
uzun bir süre kullanıldığı ve bu sürecin Erken Demir Devrini de kapsadığı bulunan arkeolojik belgelerle anlaşılmaya başlanmıştır. Bu mezarlık çevreni üniktir. Bunun yanı sı
ra ana kullanım evresinin Batı Anadolu'nun karanlık dönemine rastlaması ve mezarlarda reused yani ikinci kez kullanılmış malzemelerin de zaman zaman ele geçirilmiş olmaları bu konudaki değerlendirme çalışmalarımızı ne yazık ki aksatmaktadır. Ayrıca
bazı mezarlar da farklı dönemlerde yeniden açılarak kullanılmıştır.
Bilindiği üzere pithos mezarlar Anadolu'ya özgüdür. Bu nedenle de ilk akla gelen
bu dönemde yerli Anadolu halklarının politik arenada yeniden bir üstünlük elde etmiş
oldukları şeklindedir. Ancak yeni oluşum ve bağlantılar da göz ardı edilmememelidir.
Sonuç olarak, tarihselolaylarla bağlantılar kurulması için henüz yeterli kanıt ele geçirilememiştir. Ancak bu bağlamda çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürerek yeni
ipuçlarını aramaya devam etmekteyiz.
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TEKiROAG MENEKŞE ÇATAGI KURTARMA KAZıLARı

Aslı ERiM-ÖZOOGAN*
Mehmet Akif IŞIN

Giriş

istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı'nın yaz araş
tırma ve eğitim programı kapsamındaki, altı yıldır sürdürdüğümüz Tekirdağ Menekşe
çatağı kazılarına 2000 yılı içinde de devam edilmiştir.
Arazide kazı çalışmaları 3 Temmuz- 9 Ağustos 2000 tarihlerjnde gerçektirilmiş
tir. Tekirdağ Arkeoloji Müzesi ile ortak olarak Yrd.Doç.Dr. Aslı Erim-Ozdoğan'ın bilimsel
danışmanlığında "öğrenci staj kazısı" niteliğinde yürütülen kazılara bu yıl Edebiyat Fakültesi'nin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nün yanı sıra Sosyal Antropoloji ve Fizik
Bölüm'lerinden, ve Çanakkale ve Boğaziçi Universitesi'nden 26 öğrenci/işçi sürekli olarak katılmıştır. Ayrjca ITU Mimarlık Fakültesi yüksek lisans öğrencilerinden mimar Fakir Cavlun ve MSU Mimarllık Bölümü son sınıf öğrencilerinden Seda Ozen kısa bir süre kazımıza katılmıştır.
Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 14.10.1999 gün ve 5672
sayılı kararı ile, "genişletilmesi planlanan Kınalı-Tekirdağ yol güzergahı Menekşe Çatağı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'ndan geçeceğinden yol hattı üzerinde arkeolojik kazılar yapılmadan yol genişletme çalışmalarına başlanamayacağına" karar verilmiştir.
Bu karar çerçevesinde yürütülen, gerek 1993 yılından beri sahile yakın kesimde yapı
lan kazılar, gerekse yola doğru uzanan kesimde bu yıl yapılan yoğun yüzey toplaması,
Batı Menekşe çatağı'ndaki yerleşmenin yola kadar uzanmadığını göstermiştir.
Ancak Doğu Menekşe çatağı'ndaki yoğun yüzeyaraştırması bu alandaki yerleş
menin yola kadar devam ettiğini, tam karşısındaki Harekat Tepe Tümülüsü'nün çevresinde de, yoğun tarım faaliyetine karşın, seyrek de olsa çanak parçasına rastlanması,
yerleşmenin mevcut asfaltın altından buraya kadar uzandığını göstermiştir. Bu bağlam
da gelecek yılki kazı çalışmalarının Doğu Menekşe Çatağı'nda daha geniş kapsamlı
olarak sürdürülmesine karar verilmiştir.
Bu yılki çalışmalarımız geçen yıllarda olduğu gibi istanbul Üniversitesi Araştırma
Fonu tarafından desteklenmiş (Sosyal 1477/05052000 sayılı proje), başta Tekirdağ
Müzesi olmak üzere, Tekirdağ Kültür Müdürlüğü ve Gazioğlu Köyü her bakımdan bize
destek olmuştur. Oğrencilerimiz ile birlikte sürdürdüğümüz bu çalışmalara destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür borçluyuz.

Yrd.Dpç.Dr, Aslı ERiM-ÖZGOGAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459-istanbuırrURKiYE.

Mehmet Akif IŞIN, Arkeoloji Müzesi, TekirdağrrÜRKiYE.
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Menekşe Çatağı Yerleşmesi

Tekirdağ ili sınırları içinde şehir merkezine 12 km. uzaklıkta, istanbul-Tekirdağ
karayolunun hemen güneyinde, deniz kıyısında yer alan oldukça yayvan bir höyük olan
Menekşe Çatağı 1993 yılından beri sürdürülen, özellikle Batı Çatak'ta yoğunlaştırılan
kazılarda Lysimakhos Dönemine (M.O.306-280 yıllarına) tarihlenen Hellenistik Dönem;
yerel Trakya özellikleri ile birlikte Anadolu etkilerinin de görüldüğü Ilk Tunç çağı I-II; ve
Toptepe Kültürü'nün görüldüğü, Kırklareli/Aşağı Pınar 3. tabaka ile çağdaş Orta Kalkolitik çağların varlığı kanıtlanmıştı. Ancak bu yıl, özellikle 19T-U açmasındaki yoğun çalışmalar tepede, şimdilik tam kesin dağılımını bilmediğimiz, 2. binyıla ve Demir çağına
ait yerleşmelerin de varlığını ortaya koymuştur. Geç Roma Dönemine ait bir sikke Roma Döneminde de bu alanın herhangi bir amaçla kullanılmış olabileceğini göstermektedir. 19T açmasında ve geçen yıllarda 18U ve 17U açmalarında kısmen rastladığımız
değişik kalınlıklardaki kum damarları deniz taşkınlarına ve/veya kıyı hareketlerine işa
ret etmektedir.
Bu bağlamda, günümüzde kuzey-güney doğrultusunda akan Menekşe Deresi
tarafından Doğu ve Batı Çatak olmak üzere ikiye bölünmüş Menekşe Çatağı Höyüğü'nün gelecek yıllarda yapılması planlanan Doğu Çatak kazılarında elde edilecek verilerin yanı sıra kıyı kesitlerinde ye dere yatağında yapılacak jeomorfolojik araştırmalar
ile tepenin özellikle Kalkolitik ve Ilk Tunç Çağındaki topografyasının irdelenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
Kazı Çalişmalan

Amaç
Bu yılki kazının esas amacı, Batı Çatak kazılarını geniş çapta bitirmek ve gelecek yıldan itibaren Doğu Çatak kazılarına ağırlık vermekti. Bu ana amaç çerçevesinde
kazı ve atölye çalışmalarının stratejisini şu şekilde özetleyebiliriz:
1- Batı Çatak'ta Hellenistik tabakanın son kalan yerlerini açarak iki evreli Hellenistik Dönem yerleşmesini tamamen ortaya çıkarmak,
2- Geniş bir alanda iTÇ mimarısini açmak, böylece bu döneme ait yerleşme düzenini anlamak,
3- iTÇ tabakasının altında, Batı Çatak'ın en batı kesiminde şimdiye kadar genellikle akıntılar şeklinde rastladığımız, ancak 1998 yılı kazı çalışmalarında alanın en doğusundaki 20T açmasında kısmen tabakalanmış olarak karşımıza çıkan, ana toprağın
üzerindeki en eski yerleşme, Orta Kalkolitik'e tarihlenen Toptepe kültürüne ait tabakayı, her iki kesimin ortasında yer alan açmada (19T) belirlemek ve ITÇ ile geçiş süresini saptamak. Böylece Batı Çatak'taki tabakalanma sürecini kesinliğe ulaştırmak,
4- Kazının yanı sıra BatrÇatak prehistorik çanakları üzerindeki, halen yüksek lisans çalışması olarak da devam eden çalışmayı yoğunlaştırarak yerleşmenin kültür sürecini saptamak ve sorunları ortaya koymak. Bu kesimdeki kazı çalışmaları ile koşut
olarak yürütülen 1993-2000 yıllarında toplanmış prehistorik çanak çömlek üzerindeki
çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, tabakalanma ve yerleşim düzeni ile ilgili sorunlar aynı zamanda gelecek yıl ağırlıklı olarak kazmayı planladığımız Doğu Çatak'ın
tabakalanması ve kültür süreci ile ilgili ipuçları taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışma
ları gelecek yılki kazının hazırlığı olarak da değerlendirebiliriz.
Bu amaçlar doğruıtusunda geçen yıllarda çaııştığımız 3 açmada kısmen geniş
ledik, kısmen de derinleştik:
1-1996-1998 yıllarında çalıştığımız 18T açmasında, batıda 1.00x10.00 m.lik
alanda geçen yıl ortaya çıkan yanık dolguların ve duvarların devamını açtık. Ayrıca derinleşerek açmayı ITÇ tabakasına kadar indirdik.
2- 1995 yılında açılan, 1997'de batı yarısında 4.50 x 7.50 m.lik bir alanda, Hellenistik tabakanın (H2) altına indiğimiz, 1998 yılında doğu yarısında derinleşerek ITÇ ta314

bakasını açtığımız 19T açmasında Hellenistik duvarları kaldırarak bütün açmada Kalkolitik tabakanın ortasına kadar indik.
3~ 1996 ve 1998 yılında açtığımız 19U açmasının kuzeydoğu çeyreğinde derinleşerek ITÇ tabakasını açtık, ayrıca en güney kesiminde Hellenistik yapı kompleksinin
devamını ortaya çıkardık ve güneydeki deniz veya toprak kaymaları sonucu oluşan yaIıyarın kesin sınırlarını belirledik.

Arazi Çalışmalan
1BT Açması
Geçen yıl açmada bıraktığımız Hellenistik Dönemin eski evresine ait son kaIın
tılar da kaldırıldı. Açmanın ortasında, kısmen 19T açmasının içine kadar uzanan, daha
önce 20T, 20-19T arası ve 18-19U arasında karşımıza çıkan Hellenistik'in eski evresine ait çok derin olmayan çukurların bir benzerine rastlandı. Sınırları, diğerleri kadar belirgin olmamakla birlikte çapı 3.50 m.yi bulmaktadır. Içinde dağınık kiremit ve kap parçaları, bir kaç tane demir çivi parçası bulundu. Daha alttaki tabaka 17-18U açmaların
dan çok iyi tanıdığımız sert kesekli kurşuni içinde beyaz damarları olan topraktı. Içinde
bol miktarda küçük kırık parçalar halinde prehistorik çanak parçası, özellikle ITÇ bulunmakla birlikte, herhangi bir mimarı öğeye rastlanmamıştır.
Geçen yıllarda açtığımız Hellenistik "mutfağın" devamı niteliğindeki alanda da
fazla birşeye rastlamamış olmamız daha batıdaki kesimin artık dış avlu niteliği taşıdı
ğını göstermektedir. Nitekim aynı alanın hemen güneyindeki 18U açması sınırları içindeki kesimi de üzeri sundurmalı yarı açık bir alan niteliğine sahiptir. Açmanın kuzey kesimi ise tam bir avlu karakterindedir. Geçen yıl burada istiflendiğini ve yangın sırasın
da dağııdığını düşündüğümüz kiremitlerin altında yoğun bir iç mekan kullanımını gösteren hiçbir veri yoktur. Bu yıl da çok seyrek çanak parçası ele geçirilmiştir. Buna karşılık prehistorik tabakaya indiğimiz vakit tersine bir durum sergilenmektedir. Çanak parçası çok boldur, ama herhangi bir mimarı yoktur. Dağılım, buraya parçaların fırlatılıp
atıldığı ya da yuvarlanarak bir yerlerden gelmiş olduğu izlenimini vermektedir. Çok sayıda değişik kaplara ait, kesinlikle birbiri ile birleşmeyen parça vardır.
19U Açması (Resim: 1-5; Harita: 1,2)
Bu açmada 1996 ve 1998 yılları arasında 1-10/a-c karelerinde çalışmış ve Hellenistik Döneme ait yapı topluluğunun, kısmen geniş taş döşemeli alanı bulunan, yangın sonucu yıkılmış çatısı ve onu örten ağır kiremitleri ile kaplı mekanını açmıştık. Bu
yıl açmayı, denize dik yar şeklinde inen yamaca kadar uzatıp Hellenistik yerleşmenin
korunmuş en güney sınırını saptadık. Söz konusu alanda, kuzey-güney doğruıtusunda
uzanan kompleksin ana taş temelli duvarının güneye devam ederek doğuya döndüğü
görülmüştür. Burada oluşan gerek doğu, gerekse batı mekanlarının üzeri yoğun kırık
kiremit parçası ile kaplıdır. Kiremitlerin altından, özellikle doğu mekanmda. çok sayıda
günlük kullanıma ait boyunlu kaplar, kaseler, tabaklar ve demir çivi çıkmıştır (Resim: 2).
Kiremitlerin ağırlığı altında ezilerek kırılan pişmiş toprak kap parçalarının oldukça dağınık bir alana yayıldığı gözlenmiştir. Burasını bir "mutfak" olarak yorumlamak için henüz erkense de kap parçalarının çokluğu bu izlenimi vermektedir. Eğer bu düşüncemiz
doqrularursas bu mekanın söz konusu kompleksin mutfağı, daha önceki yıllarda 18T
açmasında açtığımızın ise daha batıda kalan, ama ortadaki ortak bir iç avluya açılan
bir başka komplekse ait olduğu ortaya çıkarılacaktır.
1997-98 yıllarında 18T açmasında yaklaşık 5.00x2.00 m.lik bir alan içinde çok
miktarda kırılarak dağılmış Murex türü deniz salyangozu kabuklarının bulunduğu hafif
çukurlaştınlrruşbir alana rastlamıştık (Işın-Ozdoğan 1998:366-367, Resim: 5, 6 ve lşın
Ozdoğan 1999). 19U açmasının kiremit ve kırık kap parçaları kaldırıldıktan sonra sınırGelecek yıl Hellenistik Dönem kapları ile ilgili bür yüksek lisans çalışması başlıyacaktır.
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saptanamayan, ama yaklaşık 1.50x1.00 m.lik bir alan içine dağılmış Murextürü deniz salyangozu kabukları na rastladık. Bilindiği gibi Murex ilk çağda asillerin giydiği
mor/erguvani togaiarın boyanmasında kullanılan kabuklu deniz salyangozlarıdır (Eyüpoğlu ve Yaraş, 1990). Değişik alanlarda karşımıza çıkan Murex kaleksiyanlan bu tür
kabukların bu yerleşmede, özellikle Hellenistik'e ait ilk yerleşim sırasında, boya yapıl
dığına ya da yapılan bir atölyeye verilmek üzere biriktirilmiş olduğuna dair ipuçlarıdır.
Açmanın batı kesimi ise 1995-96'da 18U açması sınırları içinde kalan alanda
saptanmış olan daha çok bir yarı kapalı avlu niteliği taşıyan mekanın devamıdır. Burada bulunan pithas parçaları bu alanın zahire ambar i gibi kullanıldığını göstermektedir.
Ust tarafı son yüzyıldaki tarım faaliyetleri sırasında tahrip olan pithaslardan birinin kullanımı döneminde kırılmış olduğu ve kırıkların arasının kurşun akıtılarak kapatıldığı ve
kenetlerle parçaların birleştirilmiş olduğu görülmüştür (Resim: 3, 4). Bu kesimin kuzeyine doğru çok sayıda cam parçası ele geçirilmiştir. 1996 yılı kazısında da bu alanda
dağınık cam parçalarına rastlanmıştı. Parçaların birleşip birleşmediğine bakılmamıştır,
bu nedenle kaç kaba ait olduğunu şimdilik söyleyebilecek durumda değiliz. Ancak zahire ambarı niteliğindeki bu mekanda cam parçalarının çokluğu dikkat çekicidir.
Açmanın kuzeydoğu yarısında, 1998 yılında kazıyı, alt Hellenistik tabakanın en
alt seviyesinde bırakmıştık. Bu alanda derinleşerek açmayı hemen bitişiğindeki 19T açmasındaki ITÇ ve Kalkolitik tabakalar seviyesine getirmeyi planlamıştık, ama çok dar
bir alan olmasına karşın, söz konusu tabakaların içine, oldukça derinlere kadar inen
çok sayıda gerek Hellenistik (Harita: 2; Resim: 5) gerekse Demir çağı çukurunun ortaya çıkması üzerine sağlıklı bir tabakalanma elde edemeyeceğimize karar vererek açmayı bu seviyede bıraktık.
19T Açması (Resim: 6-10; Harita: 3, 4)
Açmanın ortasından kuzey-güney yönünde geçen Hellenistik duvarı koruyarak,
19~6'da batı yarısında, 1998 yılında da doğu yarısında derinleşmiş ve her iki alanda
da ITÇ tabakalarının ortalarına kadar ınmişttk. Bu yıl söz konusu duvarı kaldırıp alanı
birleştirerek 10.00 x 10.00 m.lik bir alanda ITÇ ve ITÇ/Kalkolitik geçişini ortaya çıkar
maya karar verdik. Ancak ortaya çıkan veriler ve dolayısıyla sonuçlar tahminimizin çok
ötesinde şaşırtıcıydı:

1997'de açmanın batı yarısında, 1995 yılında 18 ve 17U açmalarında bulduğu
muz çanak kırıkları içeren dolguların doğu uzantısı niteliğinde, biri kuzeyde diğeri güneyde olmak üzere aynı düzlemdeki iki alanda, küçük taşlar, hayvan kemiği parçaları
ve çanak çömlek parçalarının yoğunlaştığını belirlemiştik. Bu dolgular 17U açmasında
ince bir damarken -yak. 8-10 cm.-, 19T açmasının doğusunda 30-35 cm.e -yer yer 40
cm.- ulaşmaktadır, başka bir anlatımla batıdan doğuya doğru gittikçe kalınlaşmaktadır.
Ancak bu kalınlık da homojen dağılmamakta, 18U açmasının güney yarısında ve 19T
açmasının da kuzey-güney doğrultusunda kabaca bir çizgi çekecek olursak güney kesiminde çanaklarının yoğunlaşması fazladır. Diğer yarısında ise daha seyrek bir dağı
lım görülmektedir. 19T açmasının prehistorik tabakasının üst dolguları, sanki elenmiş
gibi, kahverengi yumuşak ve ince tanelidir, doğu kesimine doğru dağınık yanmış odun
parçacıkları ve kumlu kerpiç parçaları artmaktadır. Ozellikle, kumlu toprak açmanın doğusu ve kuzeydoğusuna doğru belirginleşmektedir (Ozdoğan-Işın 2000:241-242). En
üst düzlemde, ITÇ çanak parçalarında ve kırık kemik alet, kırık ağırşak parçası gibi buluntularda da kuzey yarıda belirgin bir yoğunlaşma görülmektedir; ancak bu seviyede
herhangi bir mimarı ile kesin ilişkisi belirlenememiştir. Kuzeydoğudaki kumlu kerpiçli
alan, '95-96 yıllarında 20T açmasında hemen bu köşeye bitişik alanda belirlemiş olduğ!:Jmuz kerpiçli alanın devamı söbe planlı bir yapının en batı ucunu oluşturmaktadır
(Ozdoğan-Işın 2000: Çizim: 2). Nitekim bu yıl bu alanda derinleştiğimizde oldukça bozulmuş, kenarları yenmiş/aşınmış kuzeydoğu-güneybatı yönünde Kalkolitik Döneme
ait söbe planlı bir yapının güney ucu ile karşılaştık. Kerpiç duvarın üstü ve çukurlaştı
rılmış tabanı, tamamen, yaklaşık 12 cm. kalınlığında, ince taneli kum ile kaplıydı. Kum
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tabakası
leşti.

güneye

doğru yayılıp

1997

yılında

18U

açmasındaki

ince kumlu damarla bir-

1997-98 yılı kazılarında açmanın ortasında ve kuzeybatı çeyreğinde 98.66 98.43 kotlarındaki dağınık taşların zaman zaman diziler haline dönüştüğünü, güney
çeyreğindeki 3.00 x 2.00 m.lik, taşların, sürtme taş alet parçalarının ve daha iri çanak
parçalarının görüldüğü alanın kuzeye hafif kavisli olarak 2.5 m. kadar uzadığını saptarnıştık, bu alanın altından da önce bazı taş dizileri ve aralarda bol miktarda çanak parçası bulundu. Yukarıda sözünü ettiğimiz kum, bu kesimde taşların arasında bulundu,
başka bir anlatımla bu alandaki çanak parçalarının hepsi kumlu bir dolgunun içindedir
(Resim: 7). Bu dolguların içinde çok miktarda tüm ve kırık kavkı parçaları da vardı. Bu
dolgunun altından da başka söbe planlı çukur tabanlı kenarları yenmiş duvarlı yapının
kalıntısı ortaya çıktı. Bu yapının duvarının hemen önünde kumlu dolguların içinde kazıda en ilginç ve de beklenmeyen bir durum ile karşılaştık: 0.77 x 0.50 m.lik bir alan
içinde aynı boyutlarda çoğu çiftii Cerastoderma glaucum cinsi kavkılar ve daha az miktarda Pecten jacobaeus cinsi kavkılardan oluşan bir topluluğa rastlandı. Marmara'da
çok bol bulunan ve kum içinde yuvalanan bu türlerden oluşan bu topluluk herhangi bir
şekilde denizden toplanıp burada biriktirilmiş değildi, tam tersine burası onların "yuvalarıydı" (Resim: 8).
Kısaca özetlersek, kuzeydoğuya doğru ilerleyen ve birikintiler şeklinde görülen
kum yığını, midye yuvaları burada belirli bir süre denizin varlığına işaret etmektedir. Bu
sürenin ne kadarlık bir zaman süresini içerdiğinin yanıtını ise şimdilik bilmiyoruz. Ancak
dalgaların alttaki Kalkolitik Döneme ait kerpiç mimarıyi aşındırdığı ve içini doldurduğu
oldukça açık. Dalgalar aynı zamanda ITÇ dolgularını aşındırarak malzemenin suya akmasına neden olmuş. Bir anlamda ITÇ yerleşmesini "yemiş". Bu da, çok sayıda ITÇ çanak parçasının hep küçük boyutlu olmasını, tümlenebilecek kabın neredeyse hemen
hemen hiç olmayışını, küçük eşyaların dağınık ve çoğunun kırık ve. aşınmış oluşunu
açıklamaktadır (Resim: 9,10). 18-17U açmalarındaki Hellenistik ile ITÇ arasında, neredeyse steril kalın bir dolgunun bulunması, buna karşılık bu dolguların 19T ve 20T açmalarında, yani daha doğuda bulunmaması burada oluşan yamacın, denizin çekilmesi (gerilemesi) sonucu zamanla toprak ile dolduğunu göstermektedir. Şimdiki veriler,
karadaki alçalma/ve yükselmelere ve/veya denizin yükselmesine bağlı olarak yerleş
menin eteklerini yemesinin 3. binyıı içinde, yani ITÇ i başlarında, gerçekleşmiş olduğu
na işaret etmektedir, Marmara Denizi'nin güney kesimindeki Marmara Adası, Avşa
Adası açıklarında ITÇ'na ait mimarı, çeşitli kap, kacak ve diğer günlük kullanım eşya
larının denizden 100 m. açıklara kadar bulunuyor olması bu dönemdeki Marmara Denizi'ndeki tektonik ve/veya deniz hareketleri ile yakından ilişkisini göstermektedir.
Prehistorik Çanak Çömlek Üzerindeki Çalışmalar
Tipofajik ve Mal Ayıtımı Çalışmalan
Toptepe Kültürü'nün görüldüğü, Kırklareli/Aşağı Pınar 3. tabaka ile çağdaş Orta
Kalkolitik çağın çanak çömleği kızılkahve, pembe renkli, mika katkılı, yüzeyde mika
parlaklığı görülen, pütürlü orta kaba mallardır. Genellikle boyunlu kaplar, derin veya sığ
kaseler bulunmaktadır. Tutamaklar bu dönemden itibaren görülmeye başlar. KalkolitikITÇ geçiş malları olarak kabul edilen Kumtepe Ib ile çağdaş Toptepe Höyüğü'nün (Toptepe "O" tabakası) üst çukur mallarının parlak açkılı ve kum katkılı ince mallar olması
na karşın Menekşe Çatağı'ndakiler daha kaba ve özensizdir. Toptepe'nin üst tabakalarının inşaat faaliyeti yüzünden tahrip olmasından ötürü bu döneme ait çok az parça bulunmaktadır. Menekşe'de sayıca daha fazla olmakla birlikte biçim veren parçaların sayısı çok azdır. Bu nedenle, sağlıklı bir tipoloji yapmak şu aşamada çok zordur.
Troya I-II ile çağdaş iTÇ I-II malları genellikle koyu renkli, kızılkahve ve pembe
tonlarında, parlak veya donuk açkılı, sık dokulu orta boy mineral ve taşçık katkılı, çok
nadir mika katkının da görüldüğü, iyi pişmiş mallardır. Ayrıca kırmızı astarlı mallar da
çok yaygındır. Bunlar iyi pişmiş, nadiren açkılanmış mallardır, bazılarında mika katkıya
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da rastlanmaktadır. Mika katkılı kırmızı astar i i bir parça Beycesultan XiX ve Troya II ile
benzerlik göstermektedir. Kırmızı malların orta pişmiş alanlarında donuk astara rastlanırken, kırmızı donuk yüzlü orta kabalıkta olanları Kalkolitikten itibaren görülmektedir.
Bir anlamda bunlar buranın (ya da bu bölgenin) yerel mallarıdır.
Troya I-II'de rastlanan üzeri parlak açkılı veya yalın, ince mineral katkılı ince yapım mallar da vardır. Bezekli kaplar az olmakla birlikte, bu dönem için tipik bezemelerin hepsi karşımıza çıkmaktadır: Ağızda birbirine koşut çizi bezek, kazı çlzi ve kafes
şeklinde dama motifleri, az sayıda içi dolgu bezeme, gövdede ya hafif kabartma şek
linde ya da hafif çukurlaştırılmış aycıklar, küçük yumru ve memecikler. Genellikle kızıl
kahve malların üzerinde olan parmak baskı bezekler Kalkolitikten itibaren görülmektedir ve en yakın benzerleri Gumelnitza'dadır. Biçimler arasında en sık görüleni kaselerdir: Dışa dönük açık ağızlılar, daha derin S kıvrımlı dışa dönük ağızlı, konik derin gövdeli içe dönük ağızlı, ağızdan omurgalılar. Genellikle siyah parlak veya donuk açkılı bu
tip kaseterde az yükselen bazen ip delikli bazen deliksiz, bazen sadece çıkıntı şeklin
de tutamaklar bulunmaktadır. Bazı tutamakların üzerinde yiv bezeme vardır. Birkaç tane depas kulpu ve ağız parçası bulunmakla birlikte yaygın bir.tip olarak karşımıza çık
maz. Depasların mal özelliklerinin Menekşe Çatağı'nın diğer ITÇ mallarından farklı olması bunların dışarıdan geldiğine işaret etmektedir. Tek bir küçük depas ise yerli üretimdir. Bu dönemin Batı Anadolu ve Ege adalarının tipik biçimleri olan gaga ağızlılar da
oldukça seyrektir. 2 tane örnekten biri kırmızı astarhdır, bu tiplerin Beycesultan Son
Kalkolitik Döneme tarihlenen XX tabakadan itibaren görüldüğü bilinmektedir. Çan
ayaklı kaideli kap parçaları da kaliteli yapımlardır ama toplam beş parçayı geçmez.
Halka dipler de çok nadirdir. Bir tane çok memecikli büyükçe bir kaba ait parçanın da
malzemesinin farklılığından ötürü dışarıdan geldiğini düşünmekteyiz. En yakın benzeri Yortan ITÇ lI'de bulunmaktadır. Az sayıdaki kapak parçaları, oldukça özenli açkılı ve
bezekli parçalardır. Biri dışında -kırmızı- hepsi siyahtır.
.
ince mika katkılı, parlak açkılı gri ve siyah tonlarında iyi pişmiş sık dokulu mal
ITÇ mallarından çok farklıdır. Son Tunç Çağı özellikleri gösteren bu parçalar tepede
çok az ve genellikle 19T ve 18U açmalarında bulunmakta birlikte, tabakalanmış olarak
elimize geçmemesinden ötürü ne şekilde bu alanlara geldiği ve esas yerleşmesinin
şimdilik nerede olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Tepenin topoğrafyasındaki
değişikliklerden ötürü bu tabakanın da akıp dağıldığı ya da esas yerleşmenin tepenin
doğusunda kalmış olabileceği olasılık dahilindedir.
Genellikle çukurlardan -özellikle 19T-U açmaları- ele geçirilen kum katkılı Demir Çağı malzemesinde baskı bezekler göze çarpar. Benzerleri Troya 7BII'de vardır. Bir
tane oldukça büyük siyah parlak açkılı bir kaba ait, iri memecik ve çevresindeki ip-baskı bezek, bu dönemde Balkanlardan Beycesultan'a kadar oldukça geniş bir alanda karşımıza çıkan tipik bir bezemedir. Tek bir örnek olmasından ötürü yerel üretim veya ithalalup olmadığı konusunda şimdilik bir şey söylememiz olanaksızdır, ancak genellikle Demir Çağı yerleşmelerinin kendi konut alanlarının dışına, özellikle sur alanı çevresine değişik boyutlarda çok amaçlı (çöp, zahire, mezar vb.) çukurlar açtıklarını başka
kazı yerlerinden bilmekteyiz. Doğu Çatak'ta bu dönerne ait bir yerleşmeyi Hellenistik
yerleşmenin altında bulma olasılığımız yüksektir. üzeilikle Doğu Çatak'ın asfalta doğ
ru olan yükseltisi bu kesimde yoğun masif bir mimariye işaret etmektedir. Yüzey toplamasından da Demir Çağı olabilecek parçalar bulunmuştur.

Prehistorik Çanak Çömleğin Batı Çatak'taki Dönemsel Dağılımı
Batı Çatak'taki kazı çalışmalarında prehistorik çanak çömlek batıdan doğuya
doğru şu şekilde bir dağılım göstermektedir: En batıdaki açma olan 17U'da en alt tabakalarda mikaiı orta kaba malların ağırlıklı olmakla birlikte Toptepe mallanrun hemen
hepsinden az sayıda örneklerin yer aldığı bir çanak çömlek topluluğu vardır. ITÇ mallarına rastlanmakla birlikte seyrektir, daha çok açmanın en kuzeyinde, kuzeye olan
eğimli kesimde yoğunlaşır. Hemen doğusundaki 18U açmasında ise tersine bir durum
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qörülmektedir: Az sayıdaki Kalkolitik mallar çok dağınık bir dağılım sergilemekte, buna
karşılık ITÇ I-II malları oldukça yoğun ve üst üste düzlemler şeklinde bulunmuştur. 19T
açmasında da benzeri durum söz konusu olmakla birlikte, doğu kesiminde 20T açmasındaki Kalkolitik tabakaların devamı gözlenmektedir. 20T açması ise Kalkolitik tabakaların en iyi korunduğu alandır. Ince olmakla birlikte ITÇ mallarının tipik formlarının görüldüğü bir tabaka mevcuttur. Bu tabaka Hellenistik yerleşmenin eski evresinin çukurları tarafından oldukça tahrip edilmiştir. Birçok alanda her iki malzeme yan yana aynı
düzlemlerde bulunmuştur. Kazının ilk mevsimi 1993 yılında açılan 21T açmasında en
altta ana toprağın üzerinde oldukça dağınık Kalkolitik, onun üzerinde de yine dağınık
bir ITÇ görülmektedir. Eski dere yatağına doğru olan 22T açmasında ise tarım toprağı
tarafından alt üst edilmiş prehistorik ve Hellenistik çanak çömlek karışık olarak gelmektedir. Benzeri durum 208 açması için de söz konusudur. 218 açmasında ise hemen yüzey toprağının altından ana kaya gelmiştir.

Günlük

Kullenım Eşya/an

Diğer kullanım eşyalarına gelince, gerek Orta Kalkolitik gerekse iTÇ tabakaların
da çok fazla çeşitleme göze çarpmaz. Çakmaktaşı alet çok azdır, üzerinde çalışmalar
devam etmekle birlikte, silika parlaklığı olan orak bıçağı parçaları, olasıdöven taşı parçaları ve bir miktar yonga bulunmaktadır. Az sayıda kemik bız vardır. Azeilikle çok sayıda orta ve küçük ağırşak parçası bulunmaktadır. Bunlar genellikle yalındır, ancak çizi ve dolgu bezekli birkaç örnek de karşımıza çıkmaktadır. Çok sayıda sürtme taş alet
parçası vardır ancak iki öğütme taşı, birkaç tane eltaşı ve açkı aleti dışında tüm olan
yoktur. Maden azdır. Genellikle topuz başlı iğne parçaları bulunmaktadır. Bir tane geçen yıllarda bulunan gümüşten saç bezemesinin dışarıdan geldiğini tahmin ediyoruz.
Takı olarak delik midye kabukları dışında herhangi bir taş boncuk bilinmemektedir. Aşa
ğı Pınar'ın Kalkolitik tabakalarında çıkan heykelciklerin benzerleri de yoktur. Birkaç tane heykelcik parçası olduğunu tahmin ettiğimiz kil parçaları vardır. Kısaca özetlersek,
yerleşmenin bu kesimi prehistorik nesne açısından zengin bir buluntu topluluğu sunmaz. Mevcut olanlar da genellikle kırık ya da "taşınmaya" değmeyecek kadar kötü parçalardır. Ayrıca bir çoğunun yuvarlanarak denizin içinde kaldığı da göz önüne alındı
ğında, yüzeylerindeki aşınmaları olağan karşılamak gerekir.
Tart/şma/ar

ve Sonuç

yılı kazı ve prehistorik çanak çömlek üzerindeki çalışmalar, Batı Çatak'ın
tabakalanması, kendi içinde oturması, tabakalanma ve kültür süreci ile ilgili sorunları
belirgin olarak ortaya koymasının yanı sıra en önemli sonuç yerleşmenin topografyası
ile ilgilidir. 1998 yılı kazı çalışmaları sırasında, özellikle 20T açmasında saptadığımız,
Hellenistik Dönemde Menekşe Deresi'ne doğru bir teraslama olabileceğinden ve derenin yatağının daha batıda yer alabileceğinden ve bu alanda bir yamacın varlığı gibi bir
olasılıktan söz etmiştik (Ozdoğan ve Işın 2000:244). Bu yılki veriler ise denizin 3. binyıl
başlarında yerleşmenin içlerine kadar sokularak bir süre bir koy halinde kaldığına ve
yerleşmeyi aşındığına ilişkin ipuçları taşımaktadır. Bu şekilde değerlendirirsek, bugün

2000

Batı Çatak olarak adlandırdığımız kesimin aslında büyük bir olasılıkla Menekşe Çatağı höyüğünün batı yamaçlarını oluşturduğu ve iki ayrı tepenin olmadığı gibi bir durum

ortaya çıkacaktır. Jeomorfolog Dr. Catherine Kuzucuoğlu, yaptığımız kısa bir gezideki
ön gözlemlere dayanarak Menekşe Deresi'nin Hellenistik Dönemin sonlarında açılmış

olduğunu söylemiştir.

Bu düşünceyi destekleyen bir başka veri ise, kazı öncesi yüzey toplamaları sıra
sında prehistorik çanak çömleğin yoğunluğunun bugünkü dere yatağına doğru arttığı
gözlenmişti; bu veriler doğrultusunda ilk kazı çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmış
(218-T, 22T), ama dağınık Hellenistik malzemenin altından çok seyrek prehistorik malzeme ele geçirilmiş ve mirnarlye rastlanmarruştı. Ayrıca Doğu Çatak'ta iki mevsim yap-

tığımız kazı çalışmaları, Batı Çatak'a oranla, özellikle ITÇ I-II tabakalarının daha kalın
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olduğunu, dolgu içinde daha fazla sayıda tümlenebilecek kap parçalarının ve günlük
kullanım eşyalarının bulunduğunu göstermişti. Her iki tepe arasında hemzamanlı do 1guların toprak özelliklerinin de farklı olması dikkat çekiciydi. Bütün bu verilerin ışığında
yerleşmenin genel tabakalanması ve yerleşme düzeninin daha geniş kapsamlı çalış
malar ile irdelenmesi, dolayısıyla kazı stratejisinde değişiklik yapılması söz konusudur.

Sonuç olarak tepenin prehistorik dönemlerdeki topografyası ile ilgili durumunu
kesin olarak söylemek henüz erkendir. Bu nedenle gelecek yıl eski dere yatağında, bugünkü dere yatağında ve deniz kesitlerinde bir dizi sondaj ve kesit temizleme çalışma
larının yürütülmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda toprak analizlerinin yaptırılması da
gündemdedir. Kazı çalışmaları Doğu Çatak'a kaydırılarak tepenin tabakalanması ve
değişik dönemlerdeki yerleşme düzenlerini anlamaya yönelik çalışmalar başlatılacak
tır. Bu kazılardan elde edilecek veriler Marmara kıyısında kalan birkaç prehistorik yerleşmeden biri olan Menekşe Çatağı'nın, özellikle kıyı-iç kesim, Batı Anadolu-Trakya
kültürleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak olması açısından çok önemlidir. Zamanında
tescil edilmemesinden ötürü tahrip olan Toptepe Höyüğü'nde kaybettiklerimizin belki bir
bölümünü bu yerleşmede bulabilme olasılığımız vardır. Tepedeki jeomorfolojik araştır
maların, Marmara Denizi içinde yoğun olarak sürdürülen fay hatları ile ilgili çalışmaya
katkısı bulunacağını da tahmin ediyoruz.
Gelecek yıllarda kazı çalışmalarına hız verilmesindeki bir başka önemli neden
de Tekirdağ-Istanbul karayolunda yapılacak genişletme çalışmalarıdır. Bu nedenle kazılar eğer karayollarından finansman sağlanırsa öncelikle yol kesiminde yoğunlaştırıla
caktır.
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Resim 6: Arkada 19U açması Hellenistik tabaka, ortada Demir çağı çukurlarının IJulunduğu kesim, önde ITÇ
dolgurarı
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Resim 7: Yarı kumlu rrç dolgusu, dağınık taş, kemik
ve çanak kırıkları

Resim 8: Kalkolitik

yapı

dolgusu içinde midye
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yuvası

Resim 9: iTÇ'ye ait en alt düzlemde bulunmuş in situ veya yuvarlanmış
kap parçaları

Resim 10: ITÇ'ye ait en alt düzlemde bulunmuş in situ veya yuvarlanmış kap parçaları
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1999-2000 YILLARI (GÖNDÜRLE HÖYÜK)
HARMANÖREN MEZARlıK KAZISI

Mehmet

ozeetr:

Harmanören kazılarına Isparta Müze Müdürlüğü adına, bilimsel başkanlığımız
Istanbul Universitesi Araştırma Fonu'nun malı desteği ile 1 1999 ve 2000 yılın
da da devam edilmlştire.
1999 kazı sezonunda dört, 2000 yılında bir açmada çalıştık. 1996 yılında K açmasının CB duvarı içinde bir küpün varlığı saptanrnışsa da, kazı sonu olduğu için açıl
ması daha sonraki bir yıla bırakılmıştı. 1999'da burada doğuya doğru, J açması ile biri!?şen bir cep ile bir mezar açığa çıkarıldı. Böylece K açmasından 1,
açmasından 4,
açmasından 1, P açmasından 15 ve R açmasından 24 olmak üzere, toplam 45 mezar tespit edildi.
Mezarların tümü doğal tahribata uğramış, ezik ve kırık olarak ele geçirilmiştir.
Doqal tahribatın yanı sıra, Tunç Çağında insan eliyle yapılan tahribata da rastlanmış
tır. Ozellikle, oldukça yoğun buluntu veren P ve R açmalarında eski mezarlar tahrip edilerek, yeni yapılacak mezarlara yer açılmaya çalışılmıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi,
mezarlar çoğunlukla doğu-bat, doğrultusunda (bir tanesi hariç 01) ağız açıklıkları doğuya yönelik bulunmuştur. 01 'in ağız açıklığı batıya bakmaktadır.
Ağız açıklıklarının örtülmesi ile farklılık qösteren iki tip küp mezar görüldü. Birinci gruptakilerin ağızları düz bir taşla kapatılırken, (O, 0, P açmalarındaki küp mezarlar,
K3, R1-R3, R5 - RB, R10, R12 - R23 küp mezarları), ikinci grubun ağız açıklıkları kapak işlevi gören başka bir küple kapatılmıştır (R4, R9, R11). Her iki grupta da küplerin
etrafı kapak taşlarının ve kapak küplerinin arkası toplama iri taşlarla desteklenmiş ve
altında,

°

°

örtülmüştür.

Prot.Dr, Mehmet ÖZSAiT, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 34459 VeznecilerIstanbuırrURKIYE.

1259/050599 ve 1410 / 05052000 sayılı proiemlzldestekleyerek bize huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan L Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu Yürütücü Sekreterliği'ne ve I.U. Edebiyat Fakültesi Dekanııgı'na en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalışmalarımızın yürütülmesinde değerli yardımlarını aldığımız Isparta Va,liiiği'ne, Isparta Belediye Başkan
iığı'na, Atabey Kaymakamı Sayın Hikmet Aydın'a, Atabey Belediye Başkanı Sayın Izzet Kutlu'ya, Harmanören Köyü
Muhtarı Sayın Yusuf Tosun'a, köydeki her türlü sorunumuzun çözümüne yardımcı olan Talat Tosun'a ve saygıdeğer
Harmanörenlilere candan teşekkür ederim.
2

Alan yöneticiliğini Arkeolog Nesrin Özsait'in yaptığı kazıya katılanlar; l.Ü, Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anapilim
yüksek lisans öğrencilerimizden Ayla Yüksel, Petek Aytaç, Zeynep Gürhan, Arkeolog Mustafa !?i1gin, Ayşe Ovür,
Derya Çığır, Asuman Kara, Deniz Köseoğulları, Nevln Yelyen, Hülya Gözükızıl, Gönül Apçaalı, OzgÜ(. Kahraman,
Çağlar Sarıca, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nden Iç Mima,r- Restaratör lşıl Ozsait Kocaba;ı, Eski Çağ Tarihçisi Arif Gökçek, Evren Şar ve 28 lisans öğrenciSi, Konya Selçuk Universitesi Eski Çağ Tarihi Ana
Bılım Daiı'ndan Doç. Dr. Hasan Bahar.Araş. Görv. Dr. Ozdemir Koçak, Kimyager Nihai Ozan, Isparta Müze Müdürlüğü'nü temsilen 1999 yılında, Arkeolog ılhan Cüceren, 2000 yılında Arkeolog Behçet Süzen katılmıştır. Son derece özverili ve uyum içinde çalışan ekip üyelerimize, Sayın Cüceren ile Sayın Süzen'e yürekten teşekkür ederim.
Ayrıca, çalışmalarımıza yardımcı olan, haritalarımızı ve ptarurruzı çizen Sayın Arkeolog Mustafa Bilgin'e candan teşekkür ederim.
Dalı
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K açmasında, J açmasına kadar, doğuya doğru genişletilen cepten elde edilen
küp mezara 1996'da bulunan K1 ve K2 küp mezarlan- göz önüne alınarak Mezar K3
denmiştir.

Mezar K3: iki küpten oluşturulan mezar el değmemiş, fakat ezik durumda ele ge-

çirilmiştir. Ağız açıklığı birbiri ardı sıra yerleştirilmiş traverten oluşumu büyük düzce iki
taşla örtüldükten sonra, iri toplama taşlarla desteklenmiştir. Omzu ve çevresi büyük küp
kırıkları ve toplama taşlarla korunmaya alınmıştır. Dışa çekik ağızlı, ağız altından omuza inen dört dikey kulplu, geniş omuzlu, dibe doğru daralan gövdeli, 9ÜZ dipli, iki küpten biri karından kırılarak ikinci küpün omzu üzerine yerleştirilmiştir. OLÜ, tüm olan küpün içine, baş küpün omzunda olmak üzere hocker durumda, sağa yönelik yatırılmış
tır. Tüm kemikler in situ bulundu. Yalnız cranium yüzüstü, sağ omuz altına düşmüştür.
Maxifla altında bir topuz başlı iğne (HOM99K3-5), göğüs hizasına yerleştirilmiş iki gaga ağızlı testi (HOM99K3-2 / HOM99K3-3), temunes arasında kemiklerin uzunluğu botabanı üzerine konmuş bir rasor'kazıyrcr's (HOM99K3-1) (Resim: 1) bu mezarın buluntularıdır. Olünün ikinci küpe yerleştirilmesi ve bu küpün eksiksiz olması mezarın iki küpten oluşturulmasının ihtiyaçtan doğmadığını göstermektedir. Burada büyük
boyda iki küp bilinçli olarak kırılıp birleştirilerek daha büyük bir küp elde edilmek isten-

yunca küp

miştir. Mezarın daha büyük tutulmak isteği ölünün kişilik özelliğinden ya da dini inançlardan kaynaklanrnaktaydı.
Kemiklerin durumundan, ölünun genç bir bireyolduğu ve kemik hastalığı bulun-

duğu anlaşılmaktadır.

Açma O (Çizim: 1; Topografik Plan Ş 7)
5x5 ölçülerinde açılan bu açmada da, doğanın yanı sıra, tarımın da tahribi görülmektedir. Erozyon sonucu yüzeyin hemen hemen 15x20 cm. altında bulunan küplerin biri hariç (03) tümünde tarla sürümü sırasında üst yarıları ile kapak veya destek taş
larının kaybolduğu görülmüştür. Açmanın güneydoğusunda ele geçirilen çanak çömlek
ve küp kırıkları ve vasıfsız birkaç kemik parçası burada insan eliyle bir tahribatı düşün
dürmektedir. 1996 yılı çalışmalarımızdaJ açmasının güneydoğusunda aynı tahribatı izlemiştik.

Mezar 01 ve Mezar 02'nin düzenlenme biçimlerinden aynı zamana ait olduklaAçma AB duvarı içine uzanan iri toplama destek taşları da bunu

rı anlaştlmaktadırö.
doğrulamaktadır.

01 dışa çekik ağızlı, kısa dik boyunlu, dikey kulplu, düz dipli, orta boy bir küptür.
Bu..küpün dışındaki toprakta bulunan ucu kırık tunç bir dikiş iğnesi tipinde delikli iğne
(HOM9901-1), içinde iskelet kalıntısı olan bu küpe ait olsa gerek.
02 dışa çekik ağızlı, dik boyunlu, iki dikey, iki burmalı yatay kulplu, dibinde deliği olan yüksek kaideli, orta boy bir küptür. Buluntu vermemiştir.
01 ve 02 dışında, küp dipleri arasında iki uzun kemik parçası ve bir calvaria bulundu. Bunun 01 'in ve 02'nin tahribi sırasında mı dışa fırladığı, yoksa dış gömü mü olduğu anlaşılamamıştır.

Mezar 03: Bu açmanın el değmemiş bulunan tek mezarıdır. Düz ağızlı, uzun
gövdeli, düz dar dipli, dört simetrik hilal tutamaklıdır. Küpün koruma taşları kaybolmuş
sa da, küpü destekleyen yan taşlar ve kapak taşları in situ bulunmuştur. Buluntu yoktur.
Mezar 04 ise tarımdan nasibini almış, üst yarısı tamamen uçmuş, dışa çekik geniş dudaklı, dik boyunlu, geniş gövdeli, düz dipli bir küptür. Boyun altından başlayan diyagonal paralel yivler tüm gövdeyi kaplayarak alt yarıya kadar devam etmektedir.
3
4
5

Bkz. M. Özsait, "1996 Yılı Harmanören Mezarlık Kazısı", 19. KST I, 1995, s. 610 vd.
Arkeolojl literatüründe "Rasier Messer" - "Razor: Traş bıçağı" olarak geçen bu nesne ıçın bkz., M. Özsait, 16. KST
11,1994, s. 156, dipnl. 7, Resim 9.
Diğer açmalarda da aynı durumu Izlemiştik (BS, B7). M. Özsait, 16. KST ii, 1994, s. 156, Çizlm 2.

328

Açma Ö (Topografik Plan M 6)
1993 yılında açtığımız A açmasının 30 m. kuzeybatısında açıldı. 95 cm. derinliğe iniidi. Zeminde doğal kalker taşlar arasında büyük küp ve küçük kap parçalarından
bu kesimin çok tahrip edildiği anlaşılmıştır. Paralel zikzak yiv süslemeli geniş şerit kulp,
süslemeli, parmak baskılı küp gövde ve ağız parçaları ile açmanın CD kuzey kenarı D
köşesine yakın bulunan ağız profilli orta boy bir küp gövde parçası bize küpler hakkın
da fikir vermektedir. Ayrıca değişik boyda koyu gri, açkılı, gaga ağızlı testi ve testiciklere ait boyun ve gövde parçaları ile kırmızı açkılı, ilmik kulplu fincanlar hediyeler hakkında bizi aydınlatmaktadır.
Mezar Ö1: Açmada bulunan ve el değmemiş tek küpçüktür. Doğal taşlık tabaka
içine doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş olan küpün ağız açıklığının doğuya değil,
batıya yönelik olması şimdiye dek bulduklarımızia ters düşmektedir. Mezar buluntu vermedi.
Açma P (Çizim: 2, Resim: 2, Topografik Plan K 10)
1998 yılı M açmasının hemen kuzeybatısında, stabilize tarla yolunun kuzeyinde,
şimdiye dek çalışılmamış kesimde 5x5 boyutlarında açılmakla birlikte, sonradan küplerin çıkışı ile ceplerle genişletilmiştir (Resim: 2). Bu açmada .doğanın tahribi ile küpler
çok ezik ve kırık ele geçirildi. Tümü el değmemiş durumda. Insan eliyle yapılan tahribat ise günümüzde değil, Tunç Çağında olmuştur. Daha önceki yıllarda kazılarımızda
mezarların ne kadar yakın olsalar bile, birbirlerine zarar vermediklerini gözlemiştik. Oysa bu açmada bunu söyleyemeyeceğiz. P10 yerleştirilirken P2 ve kalıntılarından anladığımıza göre, başka büyük bir küp tümüyle, belki de P13 kısmen; P12 düzenlenirken
P 9 tahrip edilmiştir. Mezar P1 ve Mezar P2 arasında taş ve küp kırıklarıyla dolu bir yı
ğın vardı. Bu kaldırıldığında in situ bir kapak taşından burada bulunan bir küp mezarın
(P15) parçalanarak Mezar P10'un yerleştirildiği ve kırıklarının da koruma dolgusunda
kullanıldığı anlaşılmıştır (Resim: 2).
Mezar P1 dışa dönük geniş ağızlı, dik boyunlu, geniş gövdeli, düz dipli, küçük bir
küptür. Buluntu vermedi.
Mezar P2 de, P10 düzenlenirken, omuz hizasına kadar düz kesilmiş, geniş gövdeli, düz dipli, sirnetnk dört dikey kulplu, orta boy bir küptür. Solamuz kenarında gaga
ağızlı bir testicik (HOM99P2-1) bulundu.
Mezar P3, geniş ağızlı, dışa çekik dudaklı, çan biçimli, simetrik dört hilal tutamaklı, düz dipli olup güneybatıya en fazla sapma yapan küçük bir küptür.
Mezar P4, açma AD batı duvarında bir ceple, tümü çıkarılarak formu belirlenmiş
tir. Düz ağızlı, dibe doğru daralan silindirik uzun gövdeli, düz dipli ve simetrik dört hilal
tutarnaklı orta boy bir küptür.
Açma BC doğu duvarından ceple açığa çıkarılan P5, P6, P11 ve P14 mezar küpleri de P3 ve P4 gibi buluntu vermedi.
Mezar P5 ve P6 çok ezik ve kırık olarak ele geçirilmiştir. P5 dışa çekik ağız kenarIı, ağızdan başlayan silindirik gövde dibe doğru daralmaktadır. Kırık olan dibin düz bir
taşla kapatıldığı görülmüştür. Çok büyük, düz, kalın bir taş, kapak taşı olarak kullanılmış
tır. Iskelet kalıntısına rastlanmayan mezarda bir tunç halka çıkmıştır (HOM99P5-1).
Mezar P6, kuzey-güney doğrultusunda, ağız açıklığı güneye bakan, geniş ağız
lı, düz dipli, ağızdan dibe doğru daralan, gövdesi çan biçimli küçük bir küptür.
Mezar P7, simetrik dört kulplu, yuvarlak gövdeli orta boy küp açıldığında toprağa oturan alt karın kısmının olmadığı görüldü.
Mezar P8, geniş gaga ağızlı, geniş şerit kulplu, yumurta gövdeli, düz dipli, siyah
açkılı orta boy bir küptür. Gövdesini şevranlardan oluşan süslemeler çevrelemektedir.
Omuzda, önde gaga ucu hizasında çift, yanlarda birer memecik vardır.
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Mezar P9 (Resim: 3), dışa çekik dudaklı, geniş ağızlı, simetrik dört dikey kulplu,
gövdeli, düz dipli büyük bir küptür. Ağız açıklığı düz ince yassı bir taşla örtüldukten sonra, iri bir kapak taşı konmuş, arkasından aynı genişlikte büyük, düzenli kesilmiş
büyük kalker bir taş ile desteklenmiştir. Bu destek taşının toplama olmayıp taş ocağın
dan getirilmesi önemlidir. Taşın bir yüzünde, taş ana kayadan kopartılırken açılan keski oyukları sıra halinde görülmektedir. Bu parça elimizde Tunç çağı taş işçiliğinden
önemli bir örnektir. P9, P12 düzenlenirken tahrip edilmiş, omuzdan aşağısı gövdeden
kırılmış, gömü ve hediyeler geri itelenerek P12 yerleştirilmiştir. Dağıtılmış iskelet kalın
tıları arasında gaga ağızlı bir testicik (HOM99P9-1) ve gaga ağızlı bir boyun parçası bize P9'da iki hediyenin varlığını göstermektedir (Resim: 3).
Mezar P10, dışa dönük dudaklı, yuvarlak gövdeli, dar düz dipli bir küptür. Gövdesi halat motifli ve düz şeritlerle çevrelenmiştir. Güneydoğuya yönelik ağız açıklığı,
çok büyük yassı bir taşla kapatılmıştır. Gövdesi büyük küp kırıklarıyla desteklenmiş ve
tüm omuz ve küpün kapak t.~ŞI ve üstü büyük küp kırıkları ve taşlarla örtülmüş ve böylece korunmaya alınmıştır. Olünün başı küpün ağız altında olmak üzere hocker durumda yatırılmıştır. Craniumdan başka tüm kemikler in situ bulunmuştur. Yalnız cranium
yüzüstü, sağ omuz önüne düşmüştür. Iskeletten başka in situ mezar buluntuları arasın
da iki tunç küpe (Kazı Env. No: 7 ve ) ve bir tunç yüzük in situ (Kazı Env. No: 9) yer
almaktadır. P10 mezar küpü ayrıca bize tam tarih vermesi bakımından da önemlidir.
Küpün biçimi ve gövdesini çevreleyen bazıları düz, bazıları halat motifli kabartma bantlar bizi OTÇ başlarına götürmektedir.
Mezar P11 ve P14 ağız açıklıktan güneydoğuya bakan, art arda yerleştirilmiş,
kaideli, akıtacaklı orta boy iki küptür. Iki dikey kulp iki yatay tutamakları ile tipik ITÇ 3'ü
vermektedir. P14'ün geniş ağızlı çan biçimli olmasına karşın, P11 dar ağızlı, yumurta
gövdelidir.
Mezar P12 (Resim: 3), Harmanören kazılarında şimdiye kadar rastlanan ilk kasa mezardır. P9 mezar küpü kırılarak gömü geriye iteklenmiş, P9 mezar küpünün dibi
bırakılarak, omuz altına kadar küp içindeki toprak dış toprakla aynı seviyede sıkıştırı
larak bastırılmış ve P12 düzenlenmiştir. Çok iri, dörtgen biçimli, toplama kalker taşlar
dan bir kasa mezar oluşturulmuş, mezarın ayak tarafı taş ve küp kırıklarıyla desteklenmiştlr. Gömü yerleştirildikten sonra üzeri çok iri toplama kalker bloklarla örtülmüştür.
Oyle ki ilk görünüşte P9'un doğal bir afet ..sonucu Tavşan Tepesi'nden kopup gelen kayalarla tahrip edildiği fikrine kapılmıştık. OLÜ, başı güneydoğuda olmak üzere hafif sola dönük ve yarı hocker durumunda yatırılmıştır. Kemiklerden geçkin bir erişkin olduğu
anlaşılmaktadır. Sandukarun ayak ucunda sol köşesindeki taşlar arasına yerleştirilmiş
bir gaga ağ ızi i testicik (HOM99P12-1) ile çömlekçi k (HOM99P12-3) ele geçirilmiştir.
geniş

Açma R (Çizim: 3; Resim: 4; Topografik Plan J 10)
Doğu - batı doğrultusunda olan tüm mezarlar ezilmiş ve kırık durumda, fakat el
değmemiş olarak bulunmuştur. Ağız açıklığı, kalın doğanın tahribinin yanı sıra, Tunç
Çağında yapılan tahribat da gözlenmiştir. R10 düzenlenirken R15 ve R16, R13 düzenIenirken R18 ve R22 ile R20 yerleştirilirken de evvel ce var olan başka küp mezarların
tahrip edildiği gözlenmiştir. Oldukça yoğun olan mezarlık alanında yeniler düzenIenirken eskiler tahrip edilmiştir.
Mezar R1, beyzi gövdeli, düz ağızlı, düz dipli orta boy küpün ağzı düz bir taşla
örtülmüş, arkası ve küpün üstü toplama iri taşlar ve çömlek kırıklarıyla yoğun bir korunmaya alınmıştır. Çok dağılmış bir durumda bulunan küp buluntu vermemiştir.
Mezar R2 (Resim: 5), kırık fakat el değmemiş durumda ele geçirilmiştir. Kuzeybatı-güneydoğu doğruıtusunda yerleştirilen küpün ağız açıklığı kalın üçgen bir taşla kapatıimıştır. Kapak taşının arkası ve küpün boyun etrafı toplama taşlarla ve küp kırıkla
rıyla desteklenmiştir. Daha sonra üzeri yaklaşık 40 cm.lik bir toprak tabakasıyla kapatılarak bu toprak tabakasının üzeri de 30 cm. yüksekliğinde küçük toplama taşlarla ve
küp kırıklarıyla örtülmüştür. Dışa dönük kalınlaştırılmış dudaklı, dibe doğru daralan yu330

varlak geniş gövdeli, dar düz dipli bir forma sahiptir. Gövde üzerinde ağız altından baş
layıp küpün dip kısmına kadar giden birbirine paralel düz bantlar bulunmaktadır. Mezar
P10 ile hemeri hemen aynı özellikleri gösteren Mezar R2 de bizi OT başlarına götürmektedir. OLÜ çok hafif sola kaykık arka üstü yatırılarak hocker durumunda yerleştiril
miştir (Resim: 6). Sağ el soldirsek üzerinde olacak şekilde, kollar göğüs altında üst üste kavuşturulmuştur. Şimdiye kadarki en sağlam iskelet buluntusudur.
Mezar R3, hafif dışa çekik dudaklı, dört ku/plu, dibe doğru daralan geniş gövdeli, düz dipli bir forma sahip küpün ağzı düz büyük bir taşla kapatılarak üstü toplama taş
lar, çanak çömlek ve küp kırıklarıyla korunmaya alınmıştır. Bu küpün içine ağız açıklı
ğı doğuya bakar şekilde yanlarından ve altından oynamayacak şekilde desteklenerek
başka bir küpün (Mezar R19) özerıle yerleştirildiği görülmüştür (Resim: 7). Bu ikinci küp
yatay ve dikey tutamaklarıyla ITÇ 3 özelliği göstermektedir. Her iki küp de buluntu vermedi. Her ikisi de anı veya bebek mezarı olabilir.
Mezar R4 (Resim: B), iki küpten oluşmuştur. Hafif dışa çekik düz dudaklı, dibe
doğru daralan geniş gövdeli, düz dipli, simetrik dört dikey kulplu ana mezar küpünün
ağız açıklığını, hafif dışa çekik düz geniş dudaklı çan biçimli bir kapak küpü örtmektedir. Gövdesi üstten kırık olan küpün içine düşen iri taşlar gömüyü dağıtmıştır. Kemikler
çok parçalı ve karışık olarak bulunmuştur. Uzun kemiklerin durumundan hoker şekilde
yatırıldığı anlaşılmaktadır. Uzeri zikzak yiv bezemeli iki gaga ağızlı testi (HOMOOR4-1
/ HOMOOR4-2) tespit edilmiştir.
Mezar R5, çok kırık ve ezik olarak ele geçirilmiştir. Orta boyda, gaga ağızlı, geniş şerit kulplu, iki yatay tutamaklı, omuzdan dibe doğru daralan düz dipli bir örnektir.
Paralel yivlerden oluşan, zikzak yiv bezeme gövde üzerinde dolanmaktadır. Ağzı düz
bir kapak taşıyla kapatılmış olan bu küp de buluntu vermemiştir.
Mezar R6, geniş ağızlı, yuvarlak gövdeli, düz dipli büyük bir çömlektir. Ağız kapak taşı çömleğin içine göçmüştür. Buluntuya rastlanmamıştır.
Mezar R7 (Resim: 4), düz ağızlı, beyzi gövdeli hilal tutamaklı bu orta boy küpün
R12 mezar küpü üzerine onu tahrip etmeden yerleştirildiği görülmüştür. Herhangi bir
buluntuya rastlanmamıştır.
Mezar RB (Resim: 4), dışa çekik dudaklı, geniş ağızlı, simetrik dört kulplu, dibe
doğru daralan gövdeli, düz dipli, büyük bir küptür. Ağız açıklığı çok büyük düz bir taşla
kapatılmıştır. Omzunu parmak baskılı bir bant çevrelemektedir. Kapak taşının önünde
gaga ağızlı bir testi (HOMOORB-1) ile üzeri yiv bezemeli, düz dipli bir çömlek
(HOMOORB-2) bulunmuştur.
.. RB mezar .. küpünün dışında, 0.60 m. kuzeyinde, gaga ağızlı iki testicik
(HOMOORB-3 / HOMOORB-4) bulunmuştur. Bunlara en yakın RB mezar küpü görüldüğü için, RB' in mezar hediyeleri olarak düşünülmüştür.
Mezar fl9, dışa çekik dudaklı, silindirik geniş gövdeli, düz dipli bu küp iki defa
kullanılmıştır. Ilk yerleştirildiğinde ağzı düz çok iri bir taşla örtülmesine karşın, ikinci kullanımda ağız kenarları kırılarak düzeltilmiş, ağız açıklığı küçük yuvarlak gövdeli düz
dipli çıkma tutamakıl büyük bir çömlekle kapatılmıştır. Içinde bulunan iki gömü geriye
iteklenerek hemen omuz hizasına küçük bir çocuk yerleştirilmiştir. Diğer iki gömünün
kemikleri çok dağılmış ve karışmış durumda tespit edilmiştir. In situ bulunan ikinci gömünün bacak kemiklerinden, hoker vaziyetinde b.tr gömüden söz edebiliriz (Resim: 9).
Bu mezar küpünden iki adet gaga ağızlı testi (HOMOOR9-1 / HOMOOR9-2) mezar hediyesi olarak bulunmuştur. Testilerin buluntu durumu bunların daha önceki gömüye veya gömülere ait olduğu fikrini vermektedir.
Mezar R10, düz ağızlı, dört simetrik kulplu, parmak baskı bezemeli, dibe doğru
daralan geniş gövdeli, düz dipli büyük bir küptür. Gövdesi karnından dibe kadar kırık
tır. ,Ç3ömüden yalnız birkaç uzun kemik parçası kalrmştrr, Kapak taşı önünde iki çömlek
(HOMOOR10-1 / HOMOOR10-2) ve bir ağırşak( HOMOOR10-3) bulunmuştur.
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Mezar R11, R9 ve R4' den sonra ağız açıklığı başka bir küple kapatılan üçüncü
mezar küpüdür. Burada kapak küpü, kırılan başka büyük bir küpün alt gövde parçasından oluşturulmuştur. Gövde üzerinde parmak baskı bezerne görülmektedir. Mezar
hediyesi olarak, iki gaga ağızlı .. testi (HOMOOR11-1 / HOMOQ,R11-2), bir fincan
(HOMOOR11-3), bir togg/epirP (HOMOOR11-4), bir delikli iğne (HOMOOR11-5) bulunmuştur.

Mezar R12, dibe doğru daralan geniş gövdeli, düz ağızlı, düz dipli dört simetrik
kulplu, parmak baskı bezemeli, büyük bir küptür. Kısmen yok olmuş fakat kemiklerden
hoker durumu izlenebilen bir.. iskelet kalıntısının yanı sıra iki gaga ağızlı testi
(HÇMOOR12-1) (Resim: 10), HOMOOR12-3), bir çömlek (HOMOOR12-2) ve bir ağırşak
(HOMOOR12-4) bulunmuştur.
Açmanın batı AD duvarında açılan bir ceple mezar R13 ve R14 açığa çıkarılmıştır.
Mezar R13 (Resim: 11), geniş ağızlı, dibe doğru daralan silindirik geniş gövdeli,
düz dipli bir küptür. Ağız açıklığı büyük bir taşla örtüldükten sonra kapak taşının arkası büyük bir taş yığınıyla kapatılmıştır. Boynun her iki yanı düz yüzeyli toplama taşların
üst üste konmasıyla adeta örülerek desteklenmiştir. Bu tip koruma ve destek sistemini
daha önceki yıllarda; Mezar A6, Mezar B4, Mezar B10 ve Mezar B12' de de görmüş
tük. Bu koruma taşları düzenlenirken başka bir mezar küpünün R18' in tahrip edildiği
görülmüştür. R13 mezar küpünde de iskelet kaybolmuş, gömüden geriye birkaç kemik
kalmıştır.

Mezar R14 (Resim: 11), Mezar R13' ün sağ yanındadır. Ağzıyok büyük bir kapak taşıyla kapatılmıştır. Dışa dönük ağızlı, geniş omuzlu, dibe dogru daralan beyzi
gövdeli, düz dipli bu büyük küpün gövdesini, paralel iki yivden oluşan zikzak motifi çevrelemektedir.
Mezar R15 ve Mezar R16'nın, Mezar R11 düzenlenirken tahrip edildiği tespit
edilmiştir. Kapak taşları, gövdelerinin yarısı kaybolmuştur.
Mezar R17 (Resim: 7), dar ağızlı, dikey halka kulplu, silindirik gövdeli, dar düz
dipli, orta boy bir küptür. Ağzı düz bir taşla örtülmüştür. Herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

Mezar R18 (Resim: 11), Mezar R13 düzenlenirken dağıtılmıştır. Gövdesinin üst
dönük geniş ağızlı, yuvarlak gövdeli, dar düz dipli, dikey
kulplu orta boy bjr küptür. Dağıtılmış iskelet kalıntısından başka, keman şekilli bir idolün baş kısmı (HOMOOR18-1), başka bir idolünqövde kısmının {HOMOOR18-2) yanı sı
ra pişmiş topraktan iki boncuk veya düğme (HOMOOR18-3 / HOMOOR18-4) tespit edil-

yarısı kaybolmuştur. Dışa

miştir.

Mezar R20 (Resim: 7), dışa dönük kalınlaştırılmış dudaklı, omuzdan dibe daralan yuvarlak gövdeli, halka kaideli, iki dikey tutarnaklı küçük bir küptür. Içinde yalnız bir
ca/va bulunmuştur.
Mezar R21, Mezar R4' ün solunda ağız açıklığı güneye bakan durumda, açmanın doğu duvarı içinde bulundu. Dört hilal tutarnaklı. yumurta gövdeli, düz dipli küçük bir küptür. Herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
Mezar R22, Mezar R6' nın kısmen kuzeyinde, Mezar R17' nin güneyinde düz
ağızlı, yumurta gövdeli, düz dipli, hilal tutarnaklı. orta boy bir küptür. Mezar R6 düzenIenirken tahrip edilmiştir. Yalnız alt gövde parçası kalmıştır. Bu küp de yerleştirilirken
başka bir küpün tahrip edildiği anlaşılıyor.
Mezar R 23, açma güney duvarı içinde Mezar R 9'un hemen güneyinde, dışa
dönük dudaklı, yuvarlak gövdeli, düz dipli bir küptür ve ağzı büyük yassı bir taşla örtülmüştür. Ağız kenarı çömlek parçalarıyla korunmaya alınmıştır. Ustü büyük toplama taş
larla örtülmüştür. Buluntu vermedi.
6.

M. Özsait, "1993 Yılı Harmanören Mezarlık Kazısı", 16. KSTII, 1994, s.155, dipnt. 6, s.169, Resim 9.; M.Özsait, "1995
Harmanören Mezarlık Kazısı", 18. KST ı, 1996, s.467, Resim 4.
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Mezar küplerinin doğu-batı doğrultusunda hemen hemen bir sıra takip ettiğini diğer açmalarda da izlemiştik. Diğer açmalara rağmen, çok daha fazla mezar küpü tespit ettiğimiz P ve R açmalarında da bu durumu görmekteyiz.
Daha önceki yıllarda açığa çıkardığımız iTÇ sonunu ve Orta Tunç başlarını gösteren küplerden sonra P ve R açmalarındaki buluntular, tarihlendirrnelerimlzde kesinlik
sağlamaktadır. Mezar 02, P ve R açmalarında ele geçirilen mezar küpleri ITÇ'nl kuvvetle vurgulamaktadır. Mezar küplerinin formaları ve hamur özelliklerinin yanı sıra küp
içi buluntular da form ve bezemeleriyle bunu desteklemektedir. K3 gaga ağızlı testileri, P12 dış mezar buluntuları, R10 ve R12 mezar hediyeleri, mezar 02, P11, P14 ve
R19 küpleri ITÇ3'ü kesin olarak vermektedir. P10, R~,R17, R20 mezar küpleri bizi OT
başlarına götürmektedir. Böylece mezarlık alanmda. ITÇ2' den OT başlarına kadar kesintisiz olarak gömü yapıldığını görmekteyiz. ITÇ3 yoğunluğunu ve OT gömülerinin yayılımını araştırmak ve izleyebilmek için önümüzdeki yılda bu kesimde çalışmak düşün
cesindeyiz.
Açma O'nun güney duvarı kenarında 1 m2.lik alan içerisinde 1.25 m. derinliğin
de bir sondaj açılmıştır. Küplerin yerleştiği kalker taşlık dolgunun 0.75 m. derinliğe kadar devam ettiği gözlenmiştir. R2 mezar küpünün dibinin ufak kalker taşlarla desteklenerek bir zemine oturtulduğunu gözlemlemiştik. Burada, mezarlık alanının üzerine
oturduğu bölgenin jeolojik yapısını incelemek için bir sondaj açtık. Çalışmalar sonrası
kalkerli tabakanın çok altlara kadar gittiğini, hafif nemli olduğu için çapayla zor da olsa
sökülebildiği, bunun altında da mermerleşmiş kalker ana kayanın indiği görülmüştür.
Kalkerleşmeyen kısımda mil kumu tespit edilmiştir.
Bu arada yeni düzenlenen Isparta Müzesi'nde Harmanören için ayrılan reyonda
kurulabilmesi için tümlemesi ve konservasyonu yapılan PB mezar küpü, ağız açıklığını
örten yassı kapak taşı ve küpün meyilini verebilmek için boynunun oturduğu kütle destek taşıyla birlikte kaldırılarak Isparta Müzesi'ne teslim edilmiştir. Kaldırılan küplerin ve
küçük buluntuların temizliğinin yanı sıra tümleme ve konservasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Temizlik ve tümlemesi yapılan, PB mezar küpü, G2 ve F2 mezar küpleri (tümlenmeleri müzede yapılmak üzere, tümlenmeden) etütlük eserler arasında, kaldırılan P2 kapak taşıyla birlikte Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.
1999 kazı sezonunda temizliği ve tümlemesi tamamlanan 14 adet envanterllk,
2 adet etütlük, 2000 yılında 22 adet envanterllk, 4 adet etütlük eser Isparta Müze Müdürlüğü'ne tutanakla teslim edilmiştir.
Kazıda ele geçirilen kemik parçaları ve iskelet kalıntıları Genel Müdürlüğümüzün
görüşleri alınarak incelenmek üzere A.U. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Oğretim Uyelerinden Prof. Dr. Berna Alpagut'a gönderilmiştir.
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Çizim 2: Açma P
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Resim 1: Mezar K3 hediyeleri

Resim 2: Kuzeyden açma P, genel
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Resim 3: Mezar P9 Mezar
P12,gene1

Resim 4: Açma R, genel
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Resim 5: Mezar R2, genel

Resim 6: Mezar R2, iskelet
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Resim 7: Mezar R19, Mezar R17, Mezar
R20, genel

Resim 8: Mezar R4, genel
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Resim 9: Mezar R9, bireylerin gömu durumu

Resim 11: Mezar R18, Mezar R13, Mezar R14, genel

Resim 10: HÖMR12-1 envanter no.lu
hediye
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KEMALPAŞA-ULUCAK HÖVÜK KAZıLARı, 1999-2000

Zafer DERiN*
Eşref ABAY
Turan ÖZKAN

Ulucak Höyük'teki 1999 - 2000

yılı kazı çalışmaları

eylül ve ekim

ayları

içinde

sürdürülmüştür. ızmir Arkeoloji Müzesi denetiminde, Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu'nun bilimsel danışmanlığında, Ydr.Doç.Dr.Zafer Derin ve Yrd.Doç.Dr.Eşref Abay yönetiminde

The Institute for Aegean Prehlstory ve Socotab Şirketi'nin parasal desteği ile qerçekleştirilen kazı çalışmalarına Ege Universitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve On
Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı'ndan toplam 10 öğrenci katılmış, her iki kazı sezonu boyunca 20'şer işçi çalıştınlmıştrrt.
1999 kazı döneminde 011, N11 ve N12 plankarelerinde 2000 yılında ise N13,
N12 ve P11 açmalarında kazı yapılmıştır (Plan: 1).

Erken Tunç

çağ

Mimar/si ve Buluntulan (III. Kat)

Erken Tunç Çağı, höyükte mlmarisi ortaya çıkarı/an üçüncü kültür katını oluştur
rnaktadıre, 1999 kazı döneminde 011, N13, P11 ve N 12 plankarelerindeki düzenli bir
mimarı vermeyen taş temel kalıntıları kaldırılmıştır (Illa ve b). N11 plankaresinde yüzey
toprağının alınmasından sonra, açmanın batısındaki a ve b karelerinde 5.00 m. uzunluğunda taş "temel kalınlığı 0.60 m. olan dörtgen planlı bir yapı kalıntısı ortaya
çıkarılmıştır. Ust üste iki sıra taş temelli yapının girişi ya da tabanı günümüze ulaşama
mıştır.

2

Yrd. Doç .. Dr. Zater D.ERiN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı,
Bornova IzmirrrURKIYE. e-mail: zaler@edebiyat.ege.edu.tr
Yrd.Doç, Dr.f;şref.ABAY, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Bornova IzmirrrURKIYE. e-mail: abay@edebiyat.ege.edu.tr
Dr. Turan ÖZKAN, Arkeoloji Müzesi Müdürü, izmirrrÜRKiYE.
Ulucak Höyük kazı çalışmaları ile ilgili olarak yapıian yayınlar; Z.Derin-E.Öner, "Ulucak Höyük Kazıları ve Paleo-Coğ
raıya Araştırmaları", XV/ll. Kazı Sonuçlan Toplentısı l.. 27-31 Mayıs 1996, Ankara, Ankara, 1997,411-439. Z.Derin,T.Ozkan -" Ulucak Höyük Mezarlığı", Kem,alpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, Kemalpaşa 3-5/Haziran-1999. ızmir
1999, 113-130. E.Abay-H.Sağlamtimur-T.Özkan, "Ulucak Höyük Kazıları 1998", XXi. Kazı Sonuçlan Toplantısı. 1.,2428 Mayıs 1999, Ankara, Ankara, 2000, 359-370.
Ulucak Höyük'te 1995 yılından beri sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda dört kültür katı ve bu kültürlere ait 10
mimari kat tespit edilmiştir:

I. Geç Roma-Erken Bizans.
a. Geç Roma-Erken Bizans
b.
c.
1I.0rta ve Geç Tunç Çağı

III. Erken Tunç

Çağı

a. Erken Tunç çağı ii
b. 1. "
b. 2. "
c. Erken Tunç çağı i
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ıv.

Geç Neolitik
a. Geç Neolitik
b. 1. Geç Neolitik
b. 2. Geç Neolitik

N13 plankaresinde Erken Tunç çağına ait taş temel iyi korunmuş durumdadır.
3.30 cm. genişliğinde, BO cm. kalınlığında kuzeybatı-güneydoğu doğruıtulu bir adet duvar ve bu duvarın batı kesiminde kerpiç, yuvarlak, çapı yaklaşık olarak 1.30 cm. olan
tabanı sıvalı bir adet silo yer alır.
P11 gridindeki Tunç çağı kalıntılarında, büyüklükleri 10-20 cm. olan doğal taş
ların kullanıldığı binalar, arazinin eğimine göre kuzeye doğru eğimli bir şekilde yapılan
dırılmış. Tunç çağı mimarllerinde erken tabakalardan gelen ezgi taşları, havan ellerinin
kimi zaman duvar yapı malzemesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
012 karesinde Ill.c katının en alt seviyelerinde yan yana iki ya da üç sıra taşlar
la, üst üste tek sıra taşla inşa edilmiş bazı temel kalıntıları açığa çıkarılmıştır. 50-60 cm.
kalınlığındaki dar duvarların tek sıra taşlardan oluşan temelinin hemen üzerinde olması gereken kerpiç kısma ait herhangi bir kalıntı günümüze uıaşmamıştır. Yanmış durumdaki Geç Neolitik çağ tabakalarının hemen üzerindeki bu mimarı tabakanın Erken
Tunç çağı'nın erken evresine ait olduğu düşünülmektedir.
Bu yapıların olduğu katta kaba yapım gösteren, siyah ve kahverengi tonlarında
kum, taşçık katkılı ETÇ keramikleri daha yaygındır. Keramikler astarlanarak perdahlanmışlardır. Ancak keramikler içinde çok miktarda astar bezemeli Kalkolitik çağ karakterli keramiklerin olması bu tabakaların Kalkolitik çağın geçiş dönemine ya da Erken Tunç
çağı'nın ilk evresine ait olabileceği düşüncesini kuwetlendirmektedir. Taş baltalar, sapan taşları, obsidiyen ve çakmaktaşı aletler bu döneme ait diğer buluntuları Oluşturur.

Geç Neo/itik Mimar/si ve Buluntulan (IV.kat)
Erken Tunç çağı kalıntılarının kaldırılmasından sonra P11, 011, N11, N12, 013
ve N12 plankarelerinde Geç Neolitik çağı katı açığa çıkarılmıştır (Plan: 1, 2). Bu açmalarda dikkati çeken ortak özellik; taş temelli Erken Tunç çağı tabakasının kaldırılma
sından sonra alt seviyedeki toprak rengi ile birlikte mimarınin ve keramiklerin değişme
sidir.
Yapılan kazı çalışmaları sonunda altı açmada kısmen 14 adet mekan açığa Çı
karılmıştır. Bir kısmı açma duvarları altında kaldığı için planları kesin olarak saptanamamıştır.

Yapılar kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda doğuya doğru

üç

sıra

halinde ve

çoğunlukla ortak duvarlar kullanılarak inşa edilmiştir (Plan: 2). Doğudaki 3. sıradaki ya-

pılarla 2. sıradaki yapılar birbirlerinden dar bir sokak ile ayrılırlar. Binalardan batıdaki
ler doğudakilere göre daha yüksekte yer alırlar. Bu nedenle, höyüğün doğusundaki yapıların eğime bağlı olarak güneş ışığını daha çok alacak şekilde kademeli olarak inşa
edildikleri anlaşılmaktadır.
Mekanların duvarlarının yapımında iki tür tekniğin kullanıldığı qörülrnüştür. Duvarların büyük bir kısmı kerpiçten inşa edilirken, bir kısmı da ahşap ve ağaç dallarına

çamur

sıvanarak yapılmıştır.

N11 plankaresinde Geç Neolitik çağa ait iki mekan; 3 ve 4 yer alır. Bunlardan 3
No.lu yapının kuzeyinde 0.50 m.lik bir kapı açıklığı bulunur (Plan: 2). Mekan Geç Neolitik Dönemin ıVa evresinde tadilat geçirmiş, batısına bir platform yapılmıştır. Yapının
IVb1 evresinde, güney duvarına bitişik durumda 1.50x1.00 m. boyutlarında bir fırın yapılrruştrr, Yapının batı duvarına bitişik durumdaki platform 2.00x1.BO m. boyutlarında
dır. Uzerinde in situ kaplar olan bir platform Illa evresinde yapılmış olmalıdır. Mekan
içinde pişmiş topraktan, üzerinde oyularak yapılmış çavuş işaretleri ile süslenmiş, kare şekiıli bir kandil bulunmuştur.
N11 plankaresinde, 3 No.lu mekanın kuzeyinde, yüzeye yakın olması nedeni ile
tahrip olmuş durumda 4 No.lu mekan daha vardır. Bu mekan günlük işlerin yapıldığı yapılardan birini oluşturur. Mekan içinde 0.?Ox1.20 m. boyutlarında üzerinde pişmiş topraktan yuvarlak bir disk bulunan bir platform ortaya çıkarılmıştır. Bunun hemen yanın
da içinde yassı bir taş bulunan tahıl öğütme yeri bulunmaktadır. Bazalt bir taş, yan ta342

rafları çamurla sıvanarak tekne biçimli bölüme oturtulmuştur. Bunun hemen köşesinde
ve üzerinde ezgi taşları bulunmuştur.
Geç Neolitik Döneme ait düzgün plan veren rnekanlardan ikisi (S ve 6) N12 plankaresinde açığa çıkarılmıştır (Plan: 2). N12a plankaresindeki S No.lu mekanın 0.30 m.
doğu duvarı üzerinde, 0.90 m. genişliğinde bir giriş yapısı tespit edilmiştir (Resim: 2).
Mekanın kapısı tabanı sıkıştırılmış toprakla yapılmış bir bahçeye ya da sundurmaya
açılır (9). 4.S0x1.80 m. boyutlarında bir bölümü açığa çıkartılan bahçenin doğusunda
dallar ve çamurla yapılmış çit duvarı vardır. Bahçeden 0.50 m. genişliğindeki bir kapı
ile sokağa çıkılmaktadır. Bahçe içinde bulunan ocak yerleri, deri işlemeye özgü kemik
deliciler ve öğütme taşları bahçenin günlük işlerde kullanıldığını göstermiştir.
5 No.lu yapının güneyinde içten içe 3.20x2.30 m. boyutlarında, bir kısmı ortaya
çıkartılan 6 No.lu mekan yer alır. Söz konusu mekanın 0.35 1]1. kalınlığındaki doğu duvarı, kuzey duvarı ve batı duvarının bir kısmı belirlenmiştir. Ozellikle kuzey duvarında
bulunan sıva çok iyi korunmuştur. Bu mekanın, 218.55 seviyesinde güneye doğru hafif yükselen ve oldukça iyi sıvanmış tabanı belirlenmiştir. Mekanın batısında 219.18 seviyesinde üst kısmı düşmüş olan bir fırın bulunur.
6 No.lu mekanın içinde biri güneyde diğeri ise mekanın batısında iki platform yer
almaktadır (Resim: 2). Batıda ortaya çıkarılmış olan platformun üzerinde kaplar ve bazıları in situ durumda olan çok sayıda çakmaktaşı alet ele geçirilmiştir. Platformun hemen önünde dokuma ağırlıklarının bulunması dikkati çekmiştir. Güneyde yer alan platformun önünde taban üzerinde in situ vaziyette bir adet dibek taşı ve onun hemen yanında havaneli belirlenmiştir. Doğusunda ise olasılıkla aynı işlem için kullanılmış bazalt
ezgi taşı bulunmuştur. Bunun dışında taban üzerinde 2 kap ve ezgi taşları belirlenmiş
tir. Işlevini kesin olarak saptayamadığımız kil topaklar bu mekanın içinden ele geçirilen
buluntular arasındadır. Mekanın güneyde bir fırın kalıntısı yer alır. Bu fırının içinden ve
etrafından çok miktarda cüruf çıkarılmıştır. Sonuç olarak, bu mekan dokuma, keramik
ve çakmak taşı aletlerin üretimi için kullanılmış olabilir.
6 ve 8 No.lu mekanların arasında 7 No.lu yapj bulunmaktadır. Burası olasılıkla
üstü açık pişirme mekanı olarak kullanılmış olabilir. Onünde küllük olan onarım geçirmiş bir fırın, büyük oranda sağlam durumda günümüze ulaşmıştır. Düz tavaniı fırının
yanında, olasılıkla üzerinde hamurun hazırlanarak sıcak fırının yanında, mayalanmaya
bırakıldığı ve aynı zamanda ateş korlarının konduğu küllük veya hamur teknesi arka kı
sımda yaklaşık 1 m. yüksekliğe sahiptir. Ağız kısmı oval olan fırının tabanı, küçük taş
ların düzgün bir şekilde yerleştirilip bunların üzerinin sıvanması ile yapılmıştır.
011 plankaresinde ortaya çıkarılan (Plan: 2) kuzeydoğu-güneybatı yönünde
uzanan 8 No.lu yapı diğerler yapılara göre farklı özelliklere sahiptir. 219.37 m.de çamurdan yapılmış bir tabana sahip olan bu mekanın tümü tespit edilememiştir. Kerpiç
blokları ile taş temel inşa edilmiş ve 1.00 m. yüksekliğe kadar korunmuş olan duvarlar
doğuya doğru eğimlidir. Sokağa paralel uzanan ve tavanı ahşap direk ile desteklenen
mekan içte iki kademelidir.
Mekanın dışı sıvasız, içi sıvalı olarak yapılmıştır. Duvar kalınlığı 0.65-0.70 metredir (Resim: 1). Duvarlar dıştan 0.53 m., içten 0.87 m. yüksekliğindedir. Mekanın ortaya çıkartılan kısmı 6.00x3.50 m. boyutlarına ulaşmıştır. Mekan kuzey-güney doğrul
tusunda pise tekniği ile yapılmış bir ara duvarı ile iki kısma ayrılmıştır. Mekanın batı kıs
mında en az iki evreli taban tespit edilmiştir. Burada taban seviyesi 219.31 m., doğu
bölümünde 218.93 m.dir.
8 No.lu mekanın içinde iki küçük ocak, 7 adet tüme yakın kap, karbonlaşmış tahıl taneleri, ahşap kalıntıları ele geçirilmiştir. Yapının güneyinde sıvalı bir tekne ve bir
ocak yer almaktadır. Ocak ve ocak çevresinde ele geçirilen duvar sıvaları üzerinde
nokta ve dalgalı hatlardan oluşan, kahverengi boyalı duvar resimleri tespit edilmiştir.
Yoğun bir yangın geçiren mekanın içinde in situ durumda küp ve çömlekler, batı duvarına bitişik durumda da insan şekilli, üzeri boyalı tüm kap ele geçirilmiştir (Re-
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sim 2: 14). Mekanın diğer yapılara göre daha özen ii yapılmış olması, konumu ve içinde ele geçirilen buluntular nedeni ile olasılıkla burasının diğer rnekanlara göre daha
özel amaçla kullanılmış bir yapı olabileceğini göstermiştir. Mekanın içinde günlük işle
rin yapıldığını belgeleyen taş aletlere rastlanmamış oluşu da bu durumu kanıtlamakta
dır. Mekanın batısında; içinde dokuma tezgahı ağırlıklarının bulunduğu dokuma atölyesi (2) ve keramiklerin yer aldığı (1) işlikler ortaya çıkarılmıştır.
012 plankaresinde de ortaya çıkarılan mekanların tamamı domestik amaçlı kullanılmış olmalıdır. 10 No.lu yapıda bulunan bir adet dibek taşı, küllüğü ve hamur koyma yeri bulunan bir adet fırın, durumu kanıtlamaktadır. Mekanın tabanında yoğun yangın izi tespit edilmiştir. Bu plankaredeki mekanların tamamının günlük işlere yönelik
olarak kullanıldığı sanılmakla birlikte, içlerindeki süs ve kült eşyaları, domestik mekanlarda bile, dinsel ve estetik öğelerin yer aldığını göstermektedir.
N13 plankaresinde birbirine bitişik iki oda 12 ve 13, kalınlığı 1.20 cm. olan kalın
ve ortak bir duvar ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu iki mekanın batısında kuzeybatı-gü
neydoğu doğrultulu bir avlu (11) bulunmaktadır. Höyükte rastlanan en yüksek duvarlı
mekanlar bu plankarede saptanmıştır. Yüksekliği 2 m.yi bulan bu kerpiç duvarların diğer açmalardaki Geç Neolitik yapılarda olduğu gibi çoğunlukla iç kısımları sıvandır. Yapının tabanı üzerinde tezgah ağırlığı, işlevi tam olarak tespit edilemeyen pişmiş toprak
üzeri oluklu alet, keramik ve farklı işlevlere sahip aletlerin yapımında kullanılan kil topakları bulunmuştur. Duvar kalınlıkları genelde 50 cm. olarak tespit edilmiştir. Mekanların tamamı açılmadığından ölçülerini tam olarak bilememekteyiz. Mekanların kuzeyindeki avluda 116x56 cm. boyutlarında bir silo, içindeki kabıyla ortaya çıkarılmıştır. 8ilonun kuzeyinde bulunan ocak son derece tahrip olmuş, ancak batıdaki sokağa doğru
açılan hava deliğinin bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir.
P11 plankaresinde de Neolitik Döneme ait yapıların duvarları (14) genelolarak
korunamamıştır. Günümüze ulaşan tabanıarı ve onların üzerinden gelen ezgi taşları
havanelieri ve kil topaklarıdır. Duvarları pise tekniği ile yapılan 14 No.lu mekanın duvarlarında sıra halinde ahşap yer alır. Mekanın doğusunda dönemin ender kap örneklerinden biri olarak büyük boyutlu bir küp (Çizim 2: 13 ) ortaya çıkarılmıştır.
Tüm açmalarda mekanların tabanıarındaki yoğun yangın izlerinin Geç Neolitik
Dönemin büyük bir yangınla son bulduğunu göstermektedir.
Mimari teknik olarak duvar yapımında iki tür materyal kullanıldığı dikkati çekmektedir. Bunlardan biri taş temelolmaksızın kerpiç beden, diğeri ise taş temelli pise
tekniğidir. Yapılar çoğunlukla taş temellidir. Taş temel üzerindeki kerpiçlerin tamamı
30x35 cm. boyutlarında olup çoğunlukla yangın sırasında pişmiştir. Pise tekniği genel
olarak bahçe ve ara bölme duvarlarında uygulanmıştır.
Hemen hemen her mekanda ele geçirilen; keramik, kemik ve kemik alet, çakmaktaşı dilgi ve yongalar, mekan içerisinde günlük işlerin gerçekleştirildiği ezgi taşları,
havanelieri, perdah taşları, savaş ve avcılıkta kullanılmış olan taş baltalar, sapan taş
ları, dokumacılıkla ilişkili pişmiş toprak ağırşaklar Geç Neolitik Dönemin özellikleri ile
bütünleşmiştir.

Mekanların ve işliklerin içinde ele geçirilen keramikler genelolarak; kahve, kızıl
kahve ve krem renkli hamurlu, açık kahve kızıl kahve ve kahverengi astarndır (Çizim 1:
1-7). Ince cidarlı, iyi pişirilmiş olan keramiklerin hamurlarında ince kum, taşçık ve bitkisel katkı görülmektedir. Profil olarak ise, dışa dönük a.k. "8" profilli kaseler. basit a.k.
şişkin karıniı kase ve çömlekler, ayrıca oval gövdeli ve dipli kaplar, boya bezemesi olmayan antropomorfik bir kap, höyükte Geç Neolitik Dönem yaşamına ilişkin en önemli kanıtları oluşturur. Kaplar üzerinde dikine ip delikli ve ilmek kulplar bulunur.
izmir yöresi ve çevresinde olduğu gibi, Ulucak Neolitik tabakalarında en yoksul
olduğu gözlenen buluntu türü, bezemeli çanak çömlektir. Çok az keramik üzerinde boya (Çizim 1: 8,11) ve tırnak ya da çentik (Çizim 1: 9,10,12) olmak üzere iki tür bezeme
tarzı uygulanmıştır. Genelolarak iyi derecede pişirilmiş olan keramiklere krem astar
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üzerine kahve ve kızılkahve boya beze me yapılmıştır (Çizim 1: 8,11). izmir yöresinde
çok bilinmeyen bu tür keramiklerin Moralı'da az sayıda parça ile temsil edllirkenö, daha kuzeyde Akmakça, Fındıkkayabaşı ve Hacıhamza Höyüğü buluntuları arasında,
krem astar üzerine kırmızı boyalı kapların varlığı blllnmektedlr-. Demirci Höyük'te beyaz-bej astar üzerine kızıl-kahverengi boyalı parçalar "Mal D " olarak gruplanmış ve
Hacılar'ın Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Döneme giren V-II. evreleri ile çağdaş olması
gerektiği önerilrniştlre. Ulucak Höyük'te bu tür bezemeye sahip 3-4 parça dışında 011
plankaresinde ele geçirilen antromorfik kap ünik bir eserdir (Çizim 2: 14). Kap üzerine
krem astar üzerine kızıl-kahverengi boya bezemeler yapılmıştır. Ancak boyama, Hacı
lar i katı boyalılarına göre daha sade ve basittir. Kabın tüm yüzeyi boyanmamıştır. Boya bezemeli keramiklerin bir başka grubunda, koyu yüzlü açkılı kapların üzerine beyaz
boya bezeme yapılmıştır. Az sayıdaki bu tür keramiklerde basit boyama tarzında, geometrik bezemeler kullanılmıştır.
Bezemeli keramiklerin ikinci grubunu, insize bezemeli ve 'dışı kabalaştmlrnış tır
nak ya da çentik bezemeli' keramikler (Çizim 1: 9, 10, 12) oluşturur. Insize bezemeler
genellikle koyu yüzlü ya da gri astarlı kaplar üzerine nokta ve çizgiler şeklinde yapıl
mıştır. Bazı örneklerde insize hatların içi beyaz kireç ile doldurulmuştur. Onceki yıllar
da Kalkolitik buluntular arasında da ele geçirilen dışı kabalaştırılmış keramikler, bu yıl
Geç Neolitik yapıların tabanıarı üzerinde bulunmuştur. Ele geçirilen örnekler içinde iri

tırnak baskılı yapılanlar çoğunluktadır.

Geç Neolitik keramikler içinde dışa dönük ağız kenarlı "8" profilli kaseler. basit
a.k. şişkin karıniı kase ve çömlekler, basit ağız kenarlı kase ve çanaklar, basit ve dışa
dönük ağız kenarlı yüksek boyunlu çömlekler, basit a.k. oval gövdeli dlkine ip delikli ve
ilmik kulplu oval gövdeli ve dipli çömlekler çoğunluktadır (Çizim 1: 1-4). Ozellikle oval
şekilli kaplar Ulucak Höyük Geç Neolitik Döneminin en tipik keramikleri olarak dikkati
çeker. Keramikler içinde bu yıl ilk kez ele geçirilen bir küp (Çizim 2: 13) Neolitik Dönemin en büyük boyutlu kabıdır. Büyük boyutlu bu kap Ulucak'taki keramik üretim tekniğinin ulaştığı düzeyi göstermesi açısından önemli bir örnektir.
Ulucak Geç Neolitik çağ buluntutan üzerindeki ilk incelemelerimizden; höyükte
yaşayan insanların Balkanlar, Kıyı Ege ve Iç Batı Anadolu yerleşimleri ile ilişkileri olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, höyükteki kültürler, paralelliğin Balkanlar, Ege
Adaları ve Yunan anakarasından çok, Batı Anadolu kültürleri ile olduğu yönündedir. 80mut arkeolojik buluntular bizi paralelleri için Burdur yöresine götürür. Hacılar Vi, Kuruçay 11-7, Höyücek Kutsal Alanlar Dönemi ve Bademağacı 1-2. tabakalarında bulunan
bazı kapların hamurlarındaki bazı farklılıklar dışında, form bakımından benzer oldukları gözden kaçmamaktadır. Buna karşın, keramik hamurları keramik yapımında kullanı
lan kilin özelliğine göre değtşebllrnekteoirö.
Ulucak Höyük Geç Neolitik tabakalarda ele geçirilen önemli bir buluntu topluluğunu ana tanrıça figürinleri oluşturur (Çizim 3: 15, 16). Pişmiş topraktan yapılmış figürinierin boyları 2.2-6.6 cm. arasında değişir. Baş kısımları bulunmayan ve kolları ile göğüslerinin altından tutan figürinlerin ayakta durur şekilde, iri kalçalı ve arka kısımlarının
ise düz olarak yapıldıkları anlaşılmaktadır. Hacılar'ın Geç Neolitik (VI) figürinlerinde olduğu gibi 7 vücutlarının üst kısmı üçgen şekilli, kollar kısa ve küttür.
Küçük buluntu olarak çakmak taşı ve çok azı obsidiyenden yapılmış kesici ve
deliciler ele geçirilmiştir. Mekanların içinde günlük işlerin gerçekleştirildiği havan, hava3
4
5
6
7

D.H.French, "Early Pottery Sites lrom Western Anatolia", Bu/letin of the Institute of Archaeology, 5, Londra, 1965,20,
lig. 5: 4.
T.Ele, "iç Batl,Anadolu'da iki Neolilik Yerleşme; Fındık Kayabaşı ve Akmakça", In Memoriam I. Metin Akyurt Bahattin
Devam Am Kıtabı, (Edid.A.Erkanal vd.), Istanbul, 1995, 106-108.
J.Seeher, "Demircihöyük", Bant 111,1, Mainz am Rhein, 1987, 80, lig.8-9.
Ulucak Höyük'e en yakın konumdaki Barbaros-Tepeüstü, Arap Tepe, Ege Gübre ve Nemrut Höyük gibi yerleşim merkezlerınden elde edilen Neolitik keramiklerin hamurları Ulucak'a göre daha kaba ve taşlıdır.
J.Mellaart, Excavations at Hacılar I-II, Edinburg University Press, Edinburg,1970, 18,20, 108, 164, lev.475.
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taş aletler, perdah taşları ve taş baltalar (Çizim 4: 21-23) bulunmuştur. Bunların dışında dokumacılıkla ilişkili pişmiş toprak ağırlıklar (Çizim 3: 17), savaş ve avcılık
ta kullanılmış olan sapan taşları ve deri işleme ile ilgili kemik aletler (Çizim 3: 18-20)
Ulucak Geç Neolitik çağ toplumunun günlük yaşamlarına ilişkin somut buluntular ola-

neli gibi

rak görülebilir.
Buluntular
Çizim 1: Ulucak Höyük Geç Neolitik çağ Keramikleri
1.0val çömlek, 011d, 219.33 m., ağız genişliği 16.5 cm.-14 cm., dip 11 cm.-7
cm., ince kum, taşçık katkılı, kahverengi hamur ve astarlı, el yapımı, orta pişme, gövde üzerinde 4 yatay ilmik kulp var.
2.0val çömlek, 011d, 219.33 m., ağız genişliği 14 cm., ince kum, bitki ve taşçık
katkılı, kızıl-kahverengi hamur ve astarlı, el yapımı, kötü pişme, açkılı gövde üzerinde
dikey ip delikli kulp var.
3.Kase, N11c, 219.20 m., ağız çapı 8 cm., yük. 5.1 cm., ince kum saman ve
k.taşçık katkılı, açık kahverengi hamur ve astarlı, el yapımı, iyi pişmiş.
4.Kase, 011c, 219.65 m., ağız çapı 10 cm., ince kum katkılı, kahverengi hamur
ve kızıl-kahverengi astarlı, el yapımı, iyi pişmiş, açkılı.
s.Kase, N12b, 219.96-219.22 m., ağız çapı 15 cm., dip çapı 4 cm., ince kum
taşçık katkılı, kızıl-kahverengi hamur ve açık kahverengi astarlı, el yapımı, iyi pişmiş.
6.Boyunlu çömlek, N12a, 219.22-218.82 m., ağız çapı.10.5 cm., dip çapı 9.0
cm., yükseklik 21.0 cm., ince kum taşçık katkılı, kızıl-kahverengi hamur ve açık kahverengi astarlı, i1mek kulplu, el yapımı, iyi pişmiş.
7.0val çömlek, 012c, 219.96 m., ince kum, taşçık katkı!ı, açık kahverengi hamur
ve kahverengi astarlı, e! yapımı, iyi pişmiş.
8.GÖvde parçası, P11c, 219.30-219.20 m. devetüyü hamurlu, açık devetüyü astarlı ve açık kahverengi boyalı, taşçık saman ve mika katkılı, el yapımı, iyi pişmiş.
9.GÖvde parçası, N13a, 219.07-218.94 m., gri hamurlu, devetüyü astarlı, insize
çizgi bezemeli, kum, saman ve mika katkılı, el yapımı, iyi pişmiş.
10.Çömlek, P11c, 219.37-219.33 m., gri hamurlu, devetüyü astarlı, içinde noktalar olan dış hatları insize çizilmiş üçgenlerin içi beyaz kireç ile doldurulmuş, kum, taşçık
ve saman katkılı, el yapımı, iyi pişmiş.
11.GÖvde parçası, 011b, 219.66 m. açık gri hamurlu, devetüyü astarlı, kahverengi boyalı, taşçık ve mika katkılı, el yapımı, iyi pişmiş.
12.GÖvde parçası, 011b, 219.66-219.54 m., koyu gri hamurlu, devetüyü astarlı,
kum, taşçık ve bitki katkılı, el yapımı, iyi pişmiş, dışı kabalaştırılmış.
Çizim 2: Ulucak Höyük Geç Neolitik çağ Keramikleri
13.Küp, P11c, 218.74 m., ağız çapı 24 cm., dip çapı 18.5 cm., yükseklik 81 cm.,
kahverengi hamurlu ve astarlı, kum, taşçık katkılı, üzerinde onarım delikleri ve bir memecik var, el yapımı, orta pişmiş.
14.insan şekilli kap, O 11d, 219.44 m., yükseklik 21.0 cm., ağız çapı 9.0 cm., dip
genişliği 12.5 cm., kum katkılı, açık kahverengi hamurlu, krem astarlı, koyu kahve boya bezemeli, el yapımı, iyi pişmiş.
Çizim 3: Ulucak Höyük Geç Neolitik çağ Küçük Buluntulan
15.Figürin, pişmiş toprak, N 12b, 219.22 m., yükseklik 3.7 cm.,
16.Figürin, pişmiş toprak, N 11a, 218.87 m., yükseklik 6.2 cm.,
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kalınlık

kalınlık

1.4 cm.
3.0 cm.

t Z.Tezqah ağırlığı,

pişmiş

toprak, 011c, 219.88 m., yükseklik 5.7 cm., çap 8.3 cm.
18.Kemik delici, N11a, 219.41-219.27 m., uzunluk 5.3 cm., genişlik 0.9 cm.
19.Kemik alet, N12b, 219.33 m., uzunluk 10.5 cm., genişlik 2.7 cm.
20.Kemik alet, N12a, 218.75 m., uzunluk 15.3 cm., genişlik 1.9 cm.

Çizim 4: Ulucak Höyük Geç Neolitik çağ Taş Baltalar
21.Taş balta, N12b, 219.56 m., uzunluk 3.6 crn., genişlik 3.3 cm., kalınlık 2.2 cm.
22.Taş balta, 011d, 219.53-219.37 m., uzunluk 5cm., genişlik 4.2 cm., kalınlık 2 cm.
23.Taş balta, N12c, 218.67 m., uzunluk 8 cm., genişlik 3.5 cm., kalınlık 2.8 cm.
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Çizim 3: Ulucak Höyük, Geç
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Çizim 4: Ulucak Höyük Geç Neolitik çağ taş baltaları

Resim 1: Ulucak Höyük, 011

açması,

8 No.lu

yapı

Resim 2: Ulucak Höyük, N12 açması, 5, 6 ve 9 No.lu
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yapılar

2000 YILI ÇAVlUM KÖYÜ MEZARlıK KAZISI

A.Nejat BiLGEN*

Çavlum Köyü, Eskişehir merkezinin 16 kilometre doğusunda ve Alpu Ovası 'nda
yer almaktadır. 1999 yılında, Eskişehir Arkeoloji Müzesi adına kazı çalışmalarına baş
lanan Çavlum KöyQ. Mezarlığı'ndaki çalışmalar, 2000 yılında da temmuz ve ağustos
aylarında Anadolu Universitesi Hektörfüöü'nün: imkanlarıyla bilimsel başkanlığımızda
gerçekleştirilmiştir. 2000 yılı kazı sezonunda çalışmalar mezarlığın güneybatı yönüne
doğru ilerlemiş ve E5, F5, G2, G4, G5, H3, H4, 15, J2, J4, E4, H2 olarak adlandırılan
12 açmada çalışılmıştır (Resim: 1). Mezarların, geçen sene açığa çıkarılan küp mezarlara göre 50-60 cm. daha derinde bulunmuş olması, büyük çoğunluğunun sağlam olarak korunmalarına sebep olmuştur, 10 açmada (E5, F5, G2, G4, G5, H3, H4, 15, J2, J4)
27'si küp, 2'si basit toprak mezardan oluşan toplam 29 mezar açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). E4 ve H2 açmalarında ise mezar bulunmamıştır. 1999 yılı çalışmaları sırasın
da ortaya çıkarılan 17 mezarla beraber bugüne kadar Çavlum Köyü Mezarlık alanında
açığa çıkarılan mezarların sayısı 46' ya yükselmiştir. 2000 yılı kazısında açığa çıkarı
lan 29 mezarın özellikleri ve buluntuları:
18 No.lu Mezar: G2 açmasının güney köşesinde yer almaktadır. Yüzeye çok yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur, Küpün ağzı kuzeydoğu, dibi güneybatı
doğrultusunda yatırılmış ve küpün etrafı çeşitli büyüklükte moloz taşlarla çevrilmiştir.
Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskeletin gömme türü ve cinsiyeti belirsiz olup 1 yaşın
da bir bireye aittir. Küp içinden 3 adet kolye tanesi, 1 adet küçük çömlek ve renkli taş
parçaları ele geçirilmiştir.
19 No.lu Mezar: F2-G2/F3-G3 araba yollarının kesişme noktasında, 20 No.lu
mezarın güneydoğusunda yer almaktadır. Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Küp güney-kuzey doğruıtusunda yerleştirilmiştir. Mezara tek gömme yapıtrmştır. Iskelet tam hoker pozisyonda ve güney-kuzey doğrultusunda yatırılmış olup
32 yaşlarında bir kadına aittir. Küp içinden iğne parçaları, 1 adet ağırşak, 17 adet deYrd.Doç.Dr, A. Nejat BiLGEN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi, Eskişe
hirfTURKIYE, anbilgen@anadolu.edu.tr
2000 yılı kazı sezonunda çalışma!.ara Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Arkeolog ııli Umut Türkcan, Mugla Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Araş. Gör. Arkeolog Ozlem Vapur, Arkeolog Hakan Bilgiç, Arkeolog Nihai Tural, Arkeolog Murat Karasalihoğlu, Anadolu Universitesi Arkeoloji Bölümü öğrencil!3ri: Lalezar Eker, Bülent Okta, Asuman Selet, Nermin Küçük, Sinem Doğan, Burcu Şen
türk, Şerap Candan, Burcu Öztürkkan. Volkan Kaya, Orhan Kemal Yıldız, Efsun Tınaz, Nazan Yüzbaşıoğlu, Aylin Duysak, Ozlem Ozçelik, Onur Nugay, Anadolu Universitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi; Gülsevin Demiryürek, Anadolu Universitesi Güzel sanauar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencnerl: Mustafa Oral, Tuba Korkmaz, Gizem Gürsel, OLgu Sümengen, Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coqratya Fakültesi Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü" öğrencilerin
den Nihai Atalan, Bengü Büyükpoyraz, Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi yüksek lisans öğrencisi Arzu Karagöz ve
Heykel Bölümü yükssk lisans ögrencisi Mustafa Akkaya ve Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu öğrencisi Mustafa Erdiken katılmışlardır. Ozverili ve uyumlu çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerine teşekkür ederim.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne kazının her türlü maddi ve manevi olanaklarını sağladıkları için teşekkürlerimizi
sunarım.
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niz kabuğu, bilezik ve küpe parçaları, metal obje parçaları, kurşun sarmallevha parçaları ele geçirilmiştir.
20 No.lu Mezar: F3-G3 araba yolunun güneydoğusunda 19 ve 21 No.lu mezarlar arasında yer almaktadır. Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur,
Küp güneydoğu, kuzeybatı doğrultusunda eğimli olarak yerleştirilmiştir. Mezara iki
gömme yapunuştır. Iskeletlerin gömme türü ve yatırılış yönleri belirsiz olup biri 33-45
yaşlarında erkek, diğeri 17-25 yaşlarında bir kadındır. Küp içinden 2 adet boncuk, 2
adet kolye tanesi, 1 adet küpe, 225 adet deniz kabuğu, metal obje parçaları, kurşun
sarmal levha parçaları, bilezik parçası ele geçirilmiştir.
21 No.lu Mezar: F3-G3 araba yolunun yaklaşık ortasında, 20 No.lu mezarın kuzeybatısında yer almaktadır. Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur,
Küp, batı-doğu doğrultusunda yatayolarak yerleştirilmiştir. Mezara tek gömme yapıl
mıştır. Iskelet tam hoker pozisyonda ve batı-doğu yönünde yatırılmış olup orta erişkin
bir erkek bireye aittir. Küp içinden halka parçaları ele geçirilmiştir.
22 No.lu Mezar: F5 açmasının kuzeybatı kenarı ortalarında yer almaktadır. Tamamı korunmuştur. Küp kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yerleştirilmiştir. Mezara
18 aylık, cinsiyeti belirlenemeyen bir kremasyon gömme yapılmıştır. Küp içinde ve dı
şında buluntu ele geçirilememiştir.
23 No.lu Mezar: E5 açmasının güneydoğu kenarının ortası yakınında, 24 No.lu
mezarın güneydoğusundadır. Tamamı korunmuştur. Küp, kuzeydoğu-güneybatı doğ
rultusunda yatayolarak yerleştirilmiş, ağzı kısmen işlenmiş bir kapak taşı ile kapatıl
mıştır. Küpün ağız ve dip kısrrunda çeşitli büyüklüklerde moloz taşlar mevcuttur. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskelet tam hoker pozisyonda ve kuzeybatı-güneydoğu yönünde yatırılmış olup 45 yaşından büyük bir erkeğe aittir. Küp dışında 1 adet testi ele
geçirilmiştir.

24 No.lu Mezar: E5 açmasının yaklaşık ortasında, 23 No.lu mezarın kuzeybatı
sında yer almaktadır. Tamamı korunmuştur. Küp, doğu-batı doğrultusunda, yatayolarak yerleştirilmiş, ağız kısmen işlenmiş bir kapak taşı ile kapatılmıştır. Mezara üç gömme yapılmıştır. Iskeletler tam hoker pozisyonda yatırılmış olup, yatırılış yönleri belirlenemeyen biri 12 yaşlarında çocuk, diğeri 33-45 yaşlarında bir erkek ve 30-40 yaşları
arasında bir kadına aittir. Küp içinden 1 adet çanak, 1 adet iğne, 3 adet aşık kemiği,
küpe parçaları ve iğne parçaları ele geçirilmiştir.
25 No.lu Mezar: G4 açmasının ortasında yer almaktadır. Yüzeye yakın olduğu
için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Küp, doğu-batı yönünde yerleştirilrniş olup, etrafı küçük moloz taşlarla çevrilmiştir. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskelet tam hoker pozisyonda ve doğu-batı yönünde yatırılmış olup, cinsiyeti belirlenemeyen 6 yaşında bir bireye aittir. Küp içinden 1 adet boncuk ele geçirilmiştir.
26 No.lu Mezar: G2-G3 araba yolunun güney köşesi yakınında yer almaktadır.
Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Küp, doğu-batı doğrultusunda
yerleştirilmiş, mezarın büyük kısmı tahrip olmasına rağmen ağzın, kısmen [şlenmlş bir
kapak taşı ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskelet tam
hoker pozisyonda ve kuzey-güney yönünde yatırılmış olup 33-45 yaşlarında bir erkeğe aittir. Küp içinde ve dışında başkaca buluntu ele geçirilememiştir.
27 No.lu Mezar: G4 açmasının kuzey köşesindedir. Tamamı korunmuştur. Küp,
doğu-batı doğruıtusunda yerleştirilmiş ve ağzı yassı bir kapak taşı ile kapatılmıştır. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskeletin gömme türü ve yatırılış yönü belirsiz olup 32-40
yaşları arasında bir kadın bireye aittir. Küp dışında 1 adet ibrik, 1 adet yonca ağızlı testi, küp içinde ise 1 adet çanak, 1 adet halka, 1 adet iğne ve 1 adet ağırşak ele geçirilmiştir.

28 No.lu Mezar: H2-H3/G2-G3 açmaları arasındaki araba yolunun kesişme noktasında yer almaktadır. Tamamı korunmuştur. Küp doğu-batı doğrultusunda yerleştiril
miş ve ağız yassı bir kapak taşı ile kapatılmıştır. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iske352

let tam hoker pozisyonda ve batı-doğu yönünde yatırılmış olup, 17-25 yaşlarında bir erkeğe aittir. Küp içinden 2 adet küpe, küp dışından 1 adet gaga ağızlı testi ele geçirilmiştir.

29 No.lu Mezar: D5-E5 araba yolundadır. Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Küp doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş ve etrafı moloz taşlarla
çevrilmiştir. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskelet tam hoker pozisyonda ve kuzey-güney yönünde yatırılmış olup 17-25 yaşlarında bir kadına aittir. Küp içinden 2 adet çanak ve 2 adet iğne ele geçirilmiştir.
30 No.lu Mezar: H3 açmasının kuzey köşesi yakınında yer almaktadır. Yüzeye
yakın olduğu için üst kısım tahrip olmuştur. Küp, doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş
tir. Mezara üç gömme yapılmıştır. Iskeletler tam hoker pozisyonda yatırılmış olup yatış
pozisyonları belirlenememiş 17-25 yaşlarında bir kadın, 12 yaşlarında ve cinsiyeti beIirlenemeyen bir çocuk ve 25-35 yaşları arasında bir erkeğe aittir. Küp içinden 4 adet
iğne, 15 adet boncuk, 1 adet kolye tanesi, 1 adet madalyon, 8 adet deniz kabuğu, 3
adet aşık kemiği, boncuk parçaları ile küpe parçaları ele geçirilmiştir.
31 No.lu Mezar: H3 açmasının kuzeybatı kenarında yer almaktadır. Mezar dike
yakın biçimde, ağız kısımları birbirinin üstüne gelecek şekilde üst üste kapatılmış iki
küpten oluşmaktadır. Alt kısma yerleştirilmiş olan küp 31 a'nın tamamı korunmuştur. YÜzeye yakın olan ve üst kısma yerleştirilmiş 31 b küpü ise büyük ölçüde tahrip olmuştur.
Mezara iki gömme yapılmıştır. Iskeletler tam hoker pozisyonda yatırılmış olup yatırılış
yönleri belirlenememiş biri 9 yaşlarında, diğeri ise 9 yaşlarında bir bireye aittir. 31a küpü içinde 1 adet çanak, 31b küpü içinde 1 adet küpe, 1 adet deniz kabuğu, 3 adet aşık
kemiği, mezar dışında ise 1 adet yonca ağızlı testi ve 1 adet ibrik ele geçirilmiştir.
32 No.lu Mezar: H3-G3 araba yolundadır. Tamamı korunmuştur. Küp, güney-kuzey doğrultusunda yerleştirilmiştir. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskeletin gömme türü ve yatırılış yönü belirsiz olup 18 yaşlarında, cinsiyeti belirlenemeyen bir çocuğa aittir. Küp içinden 1 adet yonca ağızlı fincan ele geçirilmiştir.
33 No.lu Mezar: G3-G4 araba yolunda yer alan mezarın bir kısmı G4 açmasının
güneydoğu kenarı sınırları içindedir. Tamamı korunmuştur. Küp, doğu-batı doğrultusun
da yerleştirilmiş ve .ağzı yassı bir kapak taşı ile kapatılmıştır (Resim: 3). Mezara üç
gömme yapılmıştır. Iskeletler tam hoker tarzında yatırılmış olup biri doğu-batı doğrultu
sunda yatırılmış yaşı belirlenemeyen bir çocuk, diğeri kuzeybatı-güneybatı doğrultu
sunda yatırılmış 43 yaşlarında bir kadın ve yaşı belirlemeyen bir erkeğe aittir. Küp içinden 2 adet boncuk, 2 adet çanak, 4 adet küpe, 1 adet ağırşak, 4 adet iğne, 3 adet kolye tanesi, 3 adet aşık kemiği, halka parçaları, küpe parçaları ve 1 adet kesici taş ele
geçirilmiştir (Resim: 7).
34 No.lu Mezar: G4 açmasının güneybatı araba yolundadır. Tamamı korunmuş
tur. Küp, doğu-batı doğrultusunda yerleştlrllrnlş ve ağzı yassı bir kapak taşı ile kapatıl
mıştır. Mezara iki gömme yapılmıştır. Iskeletler tam hoker pozisyonda yatırılmış olup
biri kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yatırılmış 43-44 yaşlarında bir erkek, diğerinin
yatırılış yönü belirsiz olup 25-35 yaşlarında bir kadındır. Küp içinden 2 adet iğne, 1 adet
kurşun sarmal levha, 6 adet küpe, 1 adet aşık kemiği ve metal obje parçaları, küp dı
şından 1 adet gaga ağızlı testi (Resim: 8) ve 1 adet yonca ağızlı testi ele geçirilmiştir.
35 No.lu Mezar: H4 açmasının güney köşesinde yer alan mezarın bir kısmı H3H4 araba yolundadır. Yüzeye çok yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Küpün yerleştirilme doğrultusu, tahribattan dolayı belirlenememiş olup dağınık parçaların
yanında yassı bir kapak taşı tespit edilmiştir. Mezara biri kremasyon olmak üzere dört
gömme yapılmıştır. Iskeletlerin gömme türü ve yatırılış yönü belirsiz olup birinci bireyin
yaşlı bir erkek olduğu, ikinci bireyin kremasyon olarak gömüldüğü, üçüncü bireyin cinsiyeti belirlenemeyen bir çocuğa ait olduğu, dördüncü bireyin ise 25-35 yaşlarında ve
cinsiyeti belirlenemeyen bir bireye ait olduğu anlaşılmıştır. Küp içinden 1'i kırık 3 adet
kolye tanesi, 2 adet aşık kemiği ve metal obje parçaları ele geçirilmiştir.
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36 No.lu Mezar: H4 açmasının kuzey köşesi yakınlarında yer almaktadır. Tamamı korunmuştur. Küp, doğu-batı doğrultusunda yer)eştirilmiş ve ağzı yassı bir kapak ta-

Şı ile kapatılmıştır. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskelet tam
ğu-batı yönünde yatırılmış olup 25-35 yaşlarında bir kadına
küpe ele geçirilmiştir.

hoker pozisyonda ve doaittir. Küp içinden 3 adet

37 No.lu Mezar: G5 açmasının doğu köşesinde yer almaktadır. Tamamı korunmuştur. Küp, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yerleştirilmiş vf? ağzı yassı bir kapak

taşı ile kapatılmıştır (Resim: 5). Mezara tek gömme yapılrruştır. Iskelet yarı hoker pozisyonda ve kuzeydoğu-güneybatı yönünde yatırılmış olup 34-43 yaşlarında bir erkektir (Resim: 6). Küp içinde ve dışında buluntu ele geçirilmemiştir.
38 No.lu Mezar: 15 açmasının yaklaşık ortalarında yer almaktadır. Yüzeye yakın
olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Küp, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda
yerleştlrllrnlş ve ağzı yassı bir kapak taşı ile kapatılmıştır. Mezara iki gömme yapılmış
tır. Iskeletler tam hoker pozisyonda yatırılmış olup yatırılış yönleri belirsiz 15-17 yaşla
rında bir kadın ile 25-39 yaşlarında bir erkeğe aittir. Küp içinden 4 adet çanak, 3 adet
iğne, 2 adet yüzük, 2 adet küpe, 2 adet kolye tanesi, 3 ü kırık toplam 25 adet boncuk,
1 adet ağırşak, 11 adet aşık kemiği, metal obje parçaları, silindirik kolye tanesi parçaları, küpe parçaları, halka parçaları ve iğne parçası ele geçirilmiştir.
39 No.lu Mezar: Basit toprak mezar G5 açmasının kuzeybatı kenarında yer almaktadır. Basit toprak mezarın üstü, 150-80 cm. boyutlarında yassıca bir taşla kapatıl
mış ve taşın altında kalan iskelet tahrip olmuştur. Bu mezarın etrafında küp mezar olabileceğine işaret eden hiçbir küp parçası ele geçirilmemiştir. Mezara tek gömme yapıl
mıştır. Mezarda kötü durumda olduğu saptanan kemikler bulunmuş, ancak bunlar antropolojik açıdan değerlendirilememiştir. Küp içinde ve dışında buluntu ele geçirilmemiştir.

40 No.lu Mezar: Basit toprak mezar J4 açmasının doğu köşesinde yer almakta
olup mezarın bir kısmı J4-14 araba yolu içerisindedir. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskelet yarı hoker pozisyonda ve güney-kuzey yönünde yatırılmış olup 25-35 yaşlarında
bir erkeğe aittir. Küp içinde ve dışında buluntuya rastlanmamıştır.
41 No.lu Mezar: J2 açmasının batı köşesi yakınlarında yer almaktadır. Tamamı
korunmuştur. Küp, doğu-batı doğrultusunda yerleştirllmlş ve ağzı yassı bir kapak taşı
ile kapatılmıştır. Mezara iki gömme yapıtrruştır, Iskeletler tam hoker tarzında yatırılmış
olup biri güney-kuzey doğrultusunda, diğeri güneybatı-kuzeydoğudoğrultusunda yatı
rılmış cinsiyetieri belirlenememiş 9 ve 6 yaşlarında iki çocuktur. Küp içinden 5 adet küpe, 2'si kırık toplam 14 adet aşık kemiği, 1 adet deniz kabuğu, halka parçaları, iğne parçası ve küpe parçaları, küp dışından 2 adet yonca ağızlı testi ele geçirilmiştir.
42 No.lu Mezar: J4-K4 araba yolunun güneydoğusunda yer almaktadır. Yüzeye
çok yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur, mezara tek gömme yapılmıştır. 15
yaşlarında cinsiyeti belirlenemeyen bir genç erişkine ait olan iskeletin gömme türü ve
yatırılış yönü saptanamamıştır. Küp içinden metal obje parçaları ele geçirilmiştir.
43 No.lu Mezar: J2 açmasının kuzey köşesi yakınlarında yer almaktadır. Mezar
dike yakın biçimde ağız kısımları birbirine geçecek şekilde üst üste kapatılmış iki küpten oluşmuştur (Resim: 4). Her iki küp de yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Mezara tek gömme yapılmıştır. Iskelet tam hoker pozisyonda yatırılmış
olup 9 yaşlarında bir çocuğa aittir. Küp içinden 1'i kırık 3 adet küpe, 1 adet yüzük ve
metal obje parçası ele geçirilmiştir.
44 No.lu Mezar: J4-J5 araba yolunun güneybatısında yer almaktadır. Tamamı
korunmuştur. Küp, kuzeydoğu-güneybatı doğruıtusunda yerleştirilmiştir. Mezara tek
gömme yapılmıştır. Iskelet tam hoker tarzda yatırılmış olup yatırılış yönü belirlenememiştir. 10 yaşlarında bir kıza(?) aittir. Küp içinden 1 adet küpe, 5 adet aşık kemiği ve
küpe parçaları ele geçirilmiştir.
45 No.lu Mezar: J4-14 araba yolunun kuzeybatısında yer almaktadır. Tamamı korunmuştur. Küp, doğu-batı doğruıtusunda yerleştirilmiştir. Mezara tek gömme yapılmış354

tır. iskelet tam hoker pozisyonda doğu-batı doğrultusunda yatırılmış olup 35-45 yaşla
rında

bir erkeğe aittir. Küp içinden 2 adet deniz kabuğu ele geçirilmiştir.
46 No.lu Mezar: H4-14 araba yolunun güneydoğusunda yer almaktadır. Yüzeye
yakın olduğu için büyük ölçüde tahrip olmuştur. Küp doğu-batı doğrultusunda yerleşti
rilmiştir. Mezara iki gömme yapılmıştır. Bireylerin gömme türü ve yatırılış yönleri belirsiz olup birincisi orta erişkin yaşta bir erkeğe, ikincisi ise yaşı belirlenemeyen bir çocuğa aittir. Küp içinden 1 adet iğne parçası ele geçirilmiştir.
Sonuç: 2000 yılı Çavlum Köyü mezarlık kurtarma kazısında çeşitli büyüklükte 27
küp mezar ile 2 basit toprak mezar açığa çıkarılmıştır. 1999 yılında tespit edildiği gibi
küp mezarların tümünde hoker pozisyonda gömme yapıldığı, antropolojik incelemeye
fırsat verecek kadar korunmuş olan 40 No.lu basit toprak mezarda ise yarı hoker pozisyonda gömme yapıldığı anlaşılmıştır. Altı mezarda ikili, üç mezarda üçlü, bir mezarda dörtlü, on dokuz mezarda tekli gömme yapılmıştır. Tüm mezarların yön doğrultusu
aynı olmamakla beraber, 2000 yılı kazılarında tespit edilen mezarların çoğunlukla doğu-batı doğrultusunda yerleştirildiği anlaşılmıştır. Mezarlarda tespit edilen 44 bireyden
2'si kremasyon, 42'si inhumasyon gömmedir. Antropolojik ön rapora göre açığa çıkarı
lan bireylerin 11'i kadın, 15'j erkek olup 18 bireyin cinsiyeti saptanamamıştır. Bu yılki
kazılarda küp mezarların yanı sıra basit toprak mezarlar da tespit edilmiş ve 39 No.lu
basit toprak mezardaki iskeletin üzerine iri ve yassıca bir taş kapatıldığı belirlenmiştir.
Küp mezarlar içinde iki küpün ağız ağıza geçirilmesiyle oluşturulmuş ve ağızları kapak
taşları ile kapatılmış çeşitli büyüklükte tek küplerden oluşan iki farklı küp mezar tipi tespit edilmiştir. Mezarların bir kısmının etrafı moloz taşlarla çevrilmiş ve yaklaşık yarısı
nın kapak taşı in situ olarak korunmuştur. Mezar buluntularının, 1999 yılı kazılarında
ele geçirilenlere göre çok daha fazla çeşitlilik gösterdiği dikkat çekmektedir. Çanaklar,
yonca ağızlı testiler, gaga ağızlı testiler, ibrikler, küçük çömlekler, ağırşaklar, metalden
ve çeşitli taşlardan yapılmış değişik tipte kolye taneleri, metal küpeler, metal saç halkaları, metal yüzükler, değişik tipte metal iğneler, kurşun sarmal levhalar, deniz kabuğundan kolye taneleri, aşık kemikleri mezarların içinde ve yanında ele geçirilen buluntulardır. Farklı tipler gösteren seramik kapların küp içine veya küp dışına bırakıldıkları
görülmektedir (Resim: 10). Çanakların tümünün küp içine ve iskeletin yanlarına, testi
ve ibriklerin ise küp içinde iskeletlerin göğüs hizalarına, küp dışında ise kapak taşının
her iki yanına yerleştirildiği tespit edilmiştir (Resim: 9). Mezarlardaki küçük buluntuların
küp içindeki konumları belirlenebiimiş olmakla birlikte, büyük çoğunluğunun tahrip olması, özellikle birden fazla gömme yapılmış mezarlarda iskeletlerin birbirine karışma
sı, buluntuların çoğunun iskelet üzerindeki esas konumlarında korunamadığını göstermektedir. Bununla birlikte, bazı mezarlar küçük buluntuların konumları açısından
önemli veriler sağlamaktadır. Metal küpelerin bir kısmı iskeletlerin kulak bölgesinde kafatasına bitişik olarak, metal iğnelerin bir kısmı da iskeletlerin göğüs kısımlarında ele
geçirilmiştir. Metal bir yüzük in situ olarak ortaya çıkarılmıştır. Taş, metal ve deniz kabuğundan yapılmış kolye taneleri ise iskeletlerin boyunlarına yakın kısımlarda bulunmuşlardır. Saç halkası olarak kullanıldığı düşünülen metal halkalar genelde baş hizasında yer almaktadır. Küpiçinde ele geçirilen diğer buluntular ağırşaklar ve aşık kemikleridir. Çavlum Köyü mezarlık alanı küp mezar gömme geleneğinin uygulandığı diğer
Orta Tunç Dönemi mezarlıkları arasında, sayısal ve nitelik olarak Anadolu arkeolojisindeki yerini almıştır. Mezarlar ve diğer küçük buluntuların artmasıyla Yanarlare, Gordion3 , lIıca4 ve Kusuraf mezarlık buluntuları ile paralellikler de artmış ve yerel özelliklerin yanı sıra kültürel ilişkiler daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Iki yıllık çalışmalar so2
3
4
5

Emre, K., Yanar/ar, Afyon Yöresinde Bir Hitit Mezarlığı, 1978, Ankara.
Mellink, M. J., A Hittite Cemetery at Gordion, 1956, Philadelphia.
Orthmann, w., Das Griiberfeld Bei Ilıca, 1967, Wiesbaden.
Lamb, w., 1937 Excavation at Kusura Near Afyon Karahisar. Archaeologia, LXXXVI, 1-64.
Lamb, W., 1938 Excavation at Kusura Near Afyon Karahisar: /i Archaeologia, LXXXVII, 217-273.
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nucunda Yukarı Sakarya Vadisi ve Eskişehir bölgesindeki kültürel yapıyı anlamaya yarayacak oldukça önemli bir Orta Tunç çağı mezarlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu yıı yaptı
ğımız beş kilometre çaplı yüzeyaraştırması sonucunda yüzeyde hiçbir ipucuna rastlayamadığımız için, mezarlığa ait yerleşimin, eteğinde bulunduğu ve daha önce höyük
olarak tescil edilmiş olan Çavlum Köyü'nün altında yer aldığını düşünmekteyiz.
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YASSIKAYA: KARADENiz EREGLi
(HERACLEA PONTICA) YAKıNLARıNDA
BiR iLK TUNÇ ÇAGI YERLEŞMESi

Turan EFE*
Ahmet MERCAN

l.

Giriş

Yassıkaya yerleşmesi, Karadeniz Ereğlisi'nin kuş uçuşuyla 20 km. kadar doğu
sunda, Ovaköy yakınlarında ve Aydınlar ırmağı'nın küçük bir kolu olan Gözeren Deresi'nin içinden aktığı vadinin güney sırtlarında yer alır (Çizim: 1; Resim: 1); 1.5 km. güneydeki Zoroğlu, yerleşmeye en yakın köydür (Resim: 1, sağ taraftaki sırt üzerinde).
Daha batıdaki Kızılcapınar Köyü ile arada Ereğli Demir-Çelik Fabrikası'na ait baraj gölü bulunmaktadır. Baraj sahası içinde kaldığından, Ovaköy gölün gerisindeki yamaçla-

ra

taşınmıştır

(Resim: 1).
Gözeren Vadisi'nin her iki tarafı da kayalık olup yamaçlar ve gerideki küçük düzlükler ormanla kaplıdır. Vadinin kuzey yamacında büyük bir alana yayılmış olan taşo
cağından, baraj gövdesinin inşası için taş temin edilmiştir. Vadinin güney yamacında
ise adeta kayalık zeminden fışkırmış gibi yükselen irili ufaklı kaya kütleleri bulunmaktadır. Bunların bazıları ormanın içinde gizlenmiş olup çok yüksek olan üç tanesinin uç
kısımları uzaktan görülebilmektedir. Yerleşme, çok daha kütleselolan ve çok daha geniş bir alana yayılan ortadakinin üzerinde yer almaktadır (Resim: 2).
Yassıkaya yerleşmesi, Karadeniz EreğIi'Ii olan Arkeolog Cumhur Nalcı tarafın
dan tesadüfen bulunmuştur. Sayın Nalcı'nın durumdan Turan Efe'yi haberdar etmesinden sonra Karadeniz Ereğli Müzesi ile temasa geçilmiştir. Yerleşme yeri önce müze
yetkilileri ile birlikte ziyaret edilerek gerekli inceleme yapılmış ve bilahare burada Karadeniz Ereğli Müzesi başkanlığında ve Turan Efe'nin bilimsel danışmanlığında, bir ay
süreli bir katılımiı kazı yapılmasına karar verllrniştirt. Söz konusu kazılar 6 Eylül - 9
Ekim 2000 tarihleri arasında, 5 işçi ile gerçekleştirilmiştir.

Prof.Dr, Turan EfE, jstanbuı Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi, Anabilim Dili,

34459/lstanbuırrURKIYE.

Başta kazı iznini veren Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkililerine; kazının finansmanı sağlaı::an Zonguldak
Valiliği ve Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'na sonsuz teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca, Karadeniz Erel/Ii Kaymakamı

Mustafa Ingenç çalışmalarımıza büyük ilgi göstermiş, her türlü sorunumuzu süratle çözmüştür; Eregli Demir-Çelik
Fabrikası T.A. Şirketi de ulaşım ve konaklama konusunda yardımcı olmuştur. Arkeolog Deniz Ş. M. Ay. MA arazi
çalışmalarında benimle birlikte görevalmış ve aynı zamanda bu makalenin çizimlerini yapmıştır; arazi çizim işlerinde

ve diğer bazı hizmetlerde Hüseyin Diren görev almıştır.Ele geçirilen çanak çömleğin restorasyonu, Eskişehir Arkeoloji
Müzesi'nden emekli olan Osman Selçuk tarafından gerçekleştirilmiştir. Arkeolog Cumhur Nalcı da çalışmalarımızia
ilgilenmiş ve çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılamıştır. Bu vesileyle, Kaymakam Mustafa Ingenç'e, Demir-Çelik Fabrikası
yetkililerine, Karadeniz Ereğli Müzesi personeline, Arkeolog Cumhur Nalcı'ya, büyük bir özveri ile çalışan ekip üyelerine ve işçilere en içten teşekkürlerimizi sunarız.
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Yeri ve Mimarı
Yerleşmeye ait kültür dolgusu, kayalığın orta kesiminde yer alan doğal bir mağa
ra ve hemen yanındaki kayalık platform üzerinde ele geçirilmiştir (Çizim: 2). Mağara
güney-kuzey yönünde olup ağız kısmı vadiye bakmaktadır. Güney uçta, yukarıdan
aşağıya doğru kuyu şeklinde bir açıklık vardır (Resim: 3). Kullanıldığı dönemlerde mağaranın üstünün güney tarafta tamamen veya büyük oranda kapalı olduğunu söyleyebiliriz; mağaranın bu kesiminde, yukarıdan koparak zemine yığılan çok miktarda, oldukça büyük kaya blokları ve büyükçe kaya parçaları bulunuyordu. Bu kaya blokları,
kazının ilk günlerinde parçalanarak mağaranın içinden uzaklaştırılmıştır. Mağaraya giriş, büyük olasılıkla bu kısmın batısında, iki kaya arasındaki bir aralıktan sağlanmak
taydı. Buradaki büyük kaya parçası, bu aralığa daha sonra düşmüş olmalıdır.
Mağaranın kuzey ucunda zemin birdenbire 4 m. düşüş yaparak aşağıda bir teras oluşturur (Resim: 4). Bu terastan da mağaraya ahşap bir merdivenle çıkılmış olabilir. Uzerinde herhangi bir çalışmanın yapılmadığı bu aşağıdaki terasın ön tarafı, vadi
tarafında gayet dik ve yüksek bir fasadı bulunan diğer bir sivri kaya kütlesi tarafından
sınırlandırılmıştır. Bu terastan ve kaya kütlesinden itibaren vadi yamacı, oldukça sarp
bir şekilde dere yatağına kadar iner.
Büyük olasılıkla depremler sonucu, mağaranın tavanı güney-kuzey doğrultusun
da yarılarak birbirinden bir miktar ayrılmış ve tavanda yer yer çatlaklar oluşmuştur.
Mağara zemini de güneyden kuzeye doğru oldukça meyillidir (Resim: 4, 5). Burada, iki
evreli kültür dolgusu güney tarafta direkt ana kaya, kuzeye doğru ise giderek kalınla
şan steril bir dolgu üzerinde yer alır. Alttaki kat koyu gri renkli olup kuzey tarafta daha
kalındır. Kısmen daha önce defineciler tarafından tahrip edilmiş olan bu kuzey kısırn
da, büyük parçalar halinde ele geçirilen çanak çömlek, koyu gri renkli kata aittir. Ustteki kültür dolgusu ise sarı renkli ve irili ufaklı taş kırıkları ile karışmış bir tabakadır. Bunun içinde ele geçirilen yanmış çanak çömlek, daha ziyade küçük parçalar halindedir;
dolguda ayrıca şiddetli yangın geçirmiş, üzerlerinde kalın ahşap kazık veya hatılların
negatif izleri bulunan kerpiç parçaları da bulunmuştur.
Ana kaya, güney tarafta kültür dolgusunun altında aniden düşüş yapar. Burada,
yoğun taş kırıklarından oluşan steril dolguda 4 m. derinlikte kayalık zemine ulaşılmış
tır; ancak herhangi bir arkeolojik malzemeye rastlanmamıştır.
Üstte ki kayalık platforma gelince: üzerinde herhangi bir düzeltinin yapılmadığı
doğal engebeli bir yüzeye sahip olan bu kesim, doğu tarafta, gerisindeki zeminden sadece 1.0-1.5 m. Yüksekliktedir (Resim: 7); dolayısıyla buradan platform üzerine rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Batıda, mağaraya yakın kısımda, üç tarafı çeşitli yüksekliklerdeki kayalıklarla çevrili, kabaca yuvarlak bir çukur alan vardır (Çizim: 2; Resim: 6); platform üzerindeki esas çalışma burada yapılmıştır. Aynen mağarada olduğu gibi, burada
da altta kısmen steril toprak üzerinde koyu gri renkli, onun üzerinde de sarı renkli iki
kültür tabakası saptanmıştır. Bu tabakalar, zeminin meyilli olduğu kuzey tarafta bozulmadan kalabilmiştir. Kuzeydoğu köşede, şiddetli bir şekilde yanmış kerpiç ve taşlardan
oluşan bir kısım ortaya çıkarılmıştır. Bu dolgunun içinde yine çok şiddetli yangına maruz kalmış bazısı tüme yakın, bazısı parçalar halinde çanak çömlek ele geçirilmiştir ki,
bazıları kısmen cüruf görünümü almıştır. Bunlardan büyük olasılıkla gaga ağızlı bir testiye ait olan biri, yanma sonucu deforme olmuş ve adeta büzülmüş bir levha haline dönüşmüştür. Ayrıca -yine aynen mağarada olduğu gibi- bu üst katta, üzerlerinde ahşap
negatif izleri bulunan büyük kerpiç parçaları da ele geçirilmiştir; dolayısıyla burada evlerin, aralarındaki boşlukların çamurla doldurulduğu ve her iki yüzlerinin sıvandığı, yan
yana diziimiş ahşap dikmelerden inşa edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Kerpiç parçaları
üzerinde ince dallara ait negatif izlere ise rastlanmamıştır. Bu kısım haricinde, dolgunun son derece homojen olması; kırmızı ve siyah renkli yanık alanlara rastlanmaması,
açıklanması zor bir durumdur.
Bu daire şeklindeki kısmın kuzeydoğusundan, kısmen kayalık içindeki boşluklar
dan yararlanarak mağaranın önündeki -yukarıda söz konusu edilen- terasa inilabilmekII.

Yerleşme
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tedir. Kuzeye doğru oldukça meyille inen bu kesimdeki boşlukların doğal mı yoksa insan eliyle mi yapıldığı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir.
Platformun doğusunda ise büyük olasılıkla bir yapıya ait bozulmuş taş temel kalıntıları ele geçirilmiştir (Çizim: 2; Resim: 7). Bu yapıya ait kültür dolgusunun erozyonla tamamen ortadan kalkmış olması lazımdır. Bu taşlarla çevrili alanın içinde açılan küçük bir açmada, ham toprak görünümlü dolguda bir miktar derinleşiimiş ve içinde tek
tük küçük çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Dolayısıyla bu toprağın hemen yakın
dan alınarak buraya taşınmış olması lazımdır.
III. Buluntular
Zengin bir buluntu vermeyen Yassıkaya'da her iki katın malzemesinde bariz bir
farklılık yoktur. Buluntu grupları çanak çömlek haricinde; ağırşaklar, tezgah ağırlıkları,
öğütme taşları ve birkaç çakmak taşı dilgiden oluşmaktadır.

A. Çanak Çömlek
1. Mal Özellikleri
çanak çömleği el yapımı olup saman katkı içermemektedir ve katlara
göre arada bariz bir farklılık yoktur. Kabaca üç ana mal grubu söz konusudur.
a) Yalm/Kaba Mal: Genelde iyi düzeltilmemiş yüzey, kırmızımsı kahverengi ve
kahverengiden koyu gri ve siyaha kadar değişmektedir. Yüzeyler sık sık alacaıldır. Bu
grup çanak çömleğin bir kısmının yüzeyi, az veya orta derecede açkılıdır. Hamur rengi çoğunlukla kahverengi veya açık kahverengi olup öz de bulunabilmektedir. Hamur
Yassıkaya

çoğunlukla taşçık katkılıdır.

b) Kırmızı Astarlı Mal: Bu gruba giren kapların yüzeyi, daha iyi düzeltilmiştir. Hamur, çoğunlukla açık kahverengidir(buff). Kalın cidarlılarda öz bulunabilmektedir. Hamurda seyrek taşçık katkı bulunabilir; ancak bazıları son derece ince hamurludur. Astar rengi kırmızıdan kahverengiye kadar değişmektedir ve astar genellikle yüzeye iyi
yapışmamış olup bazıları wash karakterlidir. Bant astar (rim-slip), söz konusu değildir.
Açık formlardan bazılarının sadece dış yüzü astarlıdrr.
c) Siyah Ağız Kenarlı Mal (black-top): Hamur özellikleri aşağı yukarı yalın maldaki gibidir; ancak hamur daha incedir. Astarsız yüzey, kaselerin iç kısmında siyah olup
bu siyahlık dışta ağız kenarından bir miktar dışarıya taşar. Dış yüzeyde geri kalan kı
sım kırmızımsı kahverengi veya kahverengidir. Yüzey açkıları daha iyidir. Kapalı formlarda da gövdenin alt kısmı kırmızıdır. Bu grup Demirchüyük'ün aynı tür mal grubundan hamurunun daha pekişmiş, sert ve taşçık katkılıoluşu ile ayrılmaktadır. Büyük olasılıkla gaga ağızlı testiye ait bir gövde parçası ise siyah açkılıdır.
2. Formlar
Yassıkaya'da gayet sınırlı bir form repertuarı vardır. Kaplar profilli değildir. En tipik formlar arasında yayvan veya derin kaseler (Çizim: 4), gaga ağızlı testiler (Çizim:
5,1-4; Resim: 8) ve içe dönük ağızlı veya geniş boyunlu çömlekler sayılabilir. Derin kaselerin ağız kısımlarına sık sık uç kısımları halka şeklinde biten saplar yerleştirilmiştir
(Çizim: 4, 7-8). Tutmayı kolaylaştırmak için halkanın üst kısmına memecik yerleştiril
miştir. Bir kasede, ağız kenarı altına yerleştirilmiş ve uçları ağız kenarı üzerine çıkan
çift memecik, üç kasede ise ağız kenarı altında, çeşitli şekillerde çift memecik vardır.
Ayrıca kaselerde nadiren i1mik kulplar bulunabildiği gibi (Çizim: 4,6) bazılarının ağız kenarı altında akıtacaklar da yer almaktadır (Çizim: 4,10).
Gaga ağızlı testiler ince boyunlu olup çoğunlukla kesik gaga ağızlıdır. Bu form
üzerinde, ağız kenarı altından başlayan kulplar ya burma ya da yiv bezemeli veya orta kısımları dikey olukludur. Kulpun iki ucunda bazen birer çukurcuk yer almaktadır
(Çizim: 5, 2-3). Çömleklerin ağız kenarı altında veya omuzları üzerinde atnalı tutamak-

363

lar veya kulplar bulunabilmektedir. Ayrıca çeşitli şekillerde tutamaklar da vardır. Pithos
olarak adlandırılabilecek büyük kaplara ait herhangi bir parça ele geçirilememiştir.
3. Bezerne
Kabartma bantlar, Yassıkaya çanak çömleğinin en karakteristik bezemesini oluş
turur. Bunlar özellikle çömleklerin ağız kenarı altında ve omzunda parmak baskılı yatay bantlar şeklinde uygulanmıştır (Çizim: 4, 9). Gaga ağızlı testilerde boynun dip kıs
mında yatay, gövdede ise bunlara bağlanan çoğunlukla dikey ikili, üçlü veya dörtlü
bantlar bulunmaktadır (Çizim: 5, 2.4; Resim: 8). Bu dikey bantların arasındaki boşluğa
da sık sık yine dikey yılan motifi şeklinde dalgalı bir bant yerleştirilmiştir (Çizim: 5, 4).
Dikey bantlar bazen kabın dip kısmına kadar iner. Gövde üzerindeki dikey bantlar nadiren parmak baskılıdır. Büyük olasılıkla çömleğe ait bir gövde parçası üzerinde üstte
yatay dalgalı, altta dikey kabartma bantlar yer almaktadır. Bu iki grup birbirinden yatay
kabartma bantla ayrılmıştır. Bir gaga ağızlı testi üzerinde ise kulpun iki tarafına birer
adet baskılı kabartma dikey bant yerleştirilmiştir. Bazen kabartma bant ve baskı bezeme aynı kap üzerine birlikte uygulanmıştır: Kabartma bantlar arasına dönüşümlü olarak yerleştirilmiş dikey panolar şeklindeki saklı açkılı alanlara, baskı bezeme tatbik edilmiştir (Çizim: 5, 1).
Kulpların her iki tarafına sık sık memecikler yerleştirilirken (Çizim: 5, 2-3), barbotin bezeme sadece iki örnek üzerinde saptanmıştır. Kapalı forma ait bir parça üzerinde
ise dikeyoluk bezeme (fluting) söz konusudur (Çizim: 5, 5). Yassıkaya'da bulunan diğer iki bezeme türü de çizi ve sokma bezemedir; ikisinin aynı kap üzerine uygulandığı
örneklere de rastlanmıştır. Bunların bazısında, sokma bezeme, yivlerle sınırlandırılmış
bantlar içine uygulanmıştır. Çizi bezeme çoğunlukla ince ve sığ çizikler şeklindedir
(Çizim: 5, 6-7).
B.

Diğer

Buluntular

Yassıkaya'da, sadece birkaç tane tüm ve parçalar halinde öğütme taşı ele geçirilmiştir. Bunlar bazalttan şekillendirilmiştir. Aynı şekilde, birkaç tane de çakmak taşı dilgi parçası bulunmuştur. Düzeltili kenarlar üzerinde silis parlaklığı bulunabilmektedir.

Kilden şekillendirilmiş ağırşaklar ve tezgah ağırlıkları
memektedir. Ağırşaklar çoğunlukla yarımküre şeklindedir ve
yüzeyi çukurlaştırılmıştır. Bir-iki örnek kesik koni şeklindedir
form tipik değildir. Bezeme nadiren görülür. Tezgah ağırlıkları
ları yuvarlatılmıştır.

genelde iyi işçilik gösterbunlardan bazılarının üst
(Çizim: 5, 8-9). Çift konik
hafif yassı olup baş taraf-

IV. Genel Değerlendirme ve Tarihlendirme
Yukarıda kısaca tanıttığımız Yassıkaya yerleşmesi, doğuda Sinop lll'nden. batı

da Kocaeli Yarımadası'na kadar olan uzun bir Batı Karadeniz sahil şeridinde saptanan
ilk prehistorik yerleşmedir. Burada yoğun mimari kalıntıların bulunmaması, fırın veya
ocaklara rastlanmaması; çanak çömlek ve dokuma aletleri dışında, özellikle taştan şe
killendirilmiş aletlerin yeterince ele geçirilememesi, burasının bir kamp yeri olabileceği
ni göstermektedir; ana yerleşme yakınlarda bir yerde olabilir. Burada saptanan çanak
çömlek de, Anadolu'nun iç kesimlerininkinden bazı karakteristik özellikleri itibariyle ayrılmaktadır. Bunların başında, yüzeyi iyi düze)tilmemiş (açkısız veya az açkılı) yalın kaba çanak çömlek gelmektedir. Batı Anadolu Ilk Tunç Çağı çanak çömleği bunun aksine iyi işçilik gösterir; büyük oranda astarlı ve iyi açkılıdır.
Sınırlı form repertuarı sadece kaseler, gaga ağızlı testiler ve çömleklerden (içe
dönük ağızlı veya geniş boyunlu) oluşur. Diğer taraftan i1mikli saplar da sadece bu kültüre özgüdür. Batı Andolu'nun tipik şevron yiv bezemeleri burada görülmezken, bunun
yerine kabartma bant bezeme çok tipiktir.
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Söz konusu Yassıkaya çanak çömleğinin benzeri, kuş uçuşu 40 km. kadar daha
içeride Devrek-Çaycuma arasında, Alpaslan Köyü'nün yakınmda Kocakaya adıyla anı
lan yerde de saptanmıştır(Çizim: 1)2. Hatta daha içeride, Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü adı
na Roger Matthews başkanlığında yapılan yüzeyaraştırmalarında, Karabük- Eskipazar ilçesi sınırları içinde yer alan Yazıboy yerleşmesinde de benzeri çanak çömleğin ele
geçirildiği anlaşılmıştır. Söz konusu bu çanak çömlek, R. Matthews tarafından Ezero
kültürününki ile llişkllendlnlrnlştlr''. Bunun üzerine, Sayın R. Mathews ile yapılan bilgi
alışverlşindes Yassıkaya ve Yazıboy yerleşmelerinin aynı kültür grubuna ait olduğu kesinlik kazanmıştır.
M. Özdoğan tarafından Kocaeli Yarımadası'nın Karadeniz sahilinde yapılan yüzeyaraştırmalarında, Ilk Tunç çağı buluntularına rastlanmarruştırö. Dolayısıyla, bu çanak çömlekle karakterize olan bu kültür; kabaca Zonguldak, Bartın ve Bolu illerini ve
hatta batıda kabaca Sakarya Nehri ve dolayısıyla Kocaeli Yarımadası'na kadar olan
sahil kesimini içine alan bölgede yayılmış olabilir. Filyos Nehri (bugünkü adı Yenice)
kolları ile bu kültürün kabaca çekirdek bölgesini oluşturduğunu tahmin ettiğimiz söz konusu üç ilin toprakları içine yayılmış durumdadır. Bu sebeple bu kültüre taranrruzdan
"Filyos" adı verilmiştir. Diğer taraftan, doğuda Saf)'lsun il sınırları içinde yer alan Ikiztepe'de kabartma bant bezemenin ITÇ ii ve Erken ITÇ III'te artış göstermesi, bu kültürle ilişkilendirilebilir.
iç batı Anadolu ilk Tunç çağı çanak çömleği ile özellikle bezemede görülen bazı ortak özellikler, Yassıkaya yerleşmesinin tarihlendirilmesinde önem taşır. Black topped kaseler Eskişehir yöresinde ITÇ III başında, Ankara ve çevresinde en geç s.blnytt
sonlarına doğru ortadan kalkar; aynı zamanda Yassıkaya'da çömlekçi çarkı da henüz
bilinmemektedir. Dolayısıyla, bu malzeme 2. binyıldan önceye tarihlendirilmelidir. Demircihüyük'te üst katlardan gelen iki gaga ağızlı testi, kabartma bant bezemeli oluşla
rının yanı sıra, mal özellikleri açısından da Yassıkaya çanak çömleğine daha fazla benzemektedir". Demircihüyük'ün üst katlarında ayrıca kapların boyun diplerinde 'yatay ve
dlkey/veya yataye kabartma bantlar bulunmaktadır. Ikiztepe'de olduğu gibi, ITÇ ii ve
Erken ITÇ III'te Eskişehir yöresinde de kabartma bant bezemede artış görüıür9 .
Aynı döneme ait, Afyon'un kuzeyinde yer alan Karaoğlan mevkiinden gelen bir
testinin boynunda, iki düz ve bir dalgalı (stilize yılan motifi?) kabartma bant bezeme 10
Yassıkaya testi gövdelerinde çok sık görülen motifi hatırlatmaktadır (Çizim: 5, 4). Benzer kombinasyon, bir kase içinde boya bezeme olarak da söz konusuduru. Burada bir
testinin gövdesi üzerindeki motif de (Çizim: 5, 1), Küllüoba'da Erken ITÇ III'e tarihlenen bir testinin gövdesi üzerindekine çok benzemektedir. Kırmızı astarlı ve açkılı olan
bu Küllüoba testisinde, dikey kabartma bantlar arasındaki saklı astarlı ve saklı açkılı
alanlar (Yassıkaya örneği sadece saklı açkılıdır) barbotin bezemelidir. Bu testinin gaga
şekli de aynen Yassıkaya örnekleri gibidir. Burada (Çizim: 5, 2'nin) gövdesindeki kabartma bandın motif olarak benzeri, yine Demircihüyük üst katlanndant- ve Yortan yöresinden gelen bazı örneklerdekine benzemektedirt". Yassıkaya testilerinin kesik gaga
2

Bu yerleşme yeri, Karadeniz Ereğlisi Müzesi araştırmacılarından Arkeolog Yalçın Yılmazer tarafından saptanmış
kazı sırasında ekibimiz yerleşme yerini ziyaret ederek yüzeyinden malzeme toplamıştır.

3
4

Matthews 1988, s.21.
Ankara ingiliz Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaretimiz sırasında, gösterdiği yardım ve konukseverlik için Sayın R.
Matthews'a en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Özdoğan 1985, s.410vd.
Efe 1988, lev.34: 2-3.
Efe 1988, lev.52:4.
Efe 1988, lev.52:5-6.
Efe 1988. s.51vdd,112;fig.62.
Topbaş et aL. 1998, fig.46:76.
Topbaş et aL. 1998, fig. 39:34.
Efe 1988, lev. 23: 4
Kamil 1982, fI9.67, 71:229.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
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olup

ağızları, Eskişehir yöresinde, Geç iTÇ Il'den Erken iTÇ ii) içlerine kadar plan zaman
süreci içinde tipiktlr'-'. Dolayısıyla, Yassıkaya kabaca Geç ITÇ II ve Erken ITÇ iii süreci içinde bir yere tarihlendirilebilir.
Balkanlar'la olan ilişkilere gelince, Türk Trakyası'nda, ilk Tunç çağı ile ilgili bügüne kadar sadece iki kazı bulunmaktadır. Bunlardan biri, Kırklareli yakınlarındaki Kanlıgeçit 1 S , diğeri Marmara Denizi'nin Trakya sahilinde yer alan ve Anadolu-Balkan ilişki
leri açısından büyük önem taşıyan Menekşe Çatağl'dır 1 6 . Ancak, her iki yerleşme yerinin ITÇ malzemesi henüz yayınlanmamıştır. Coğrafi durum dikkate alınçlığında, Türk
Trakyası'nın batısı Dikilitaş, orta kesimi Ezero ve Karadeniz sahil kesimi (Istranca dağ
lık bölgesi) ise Ezerovo-Sozopol grubu'nun yayılım alanı içinde yer almış olması imkan
dahilindedir. Ancak, Marmara Denizi'nin Trakya Kıyıları, deniz ulaşımı sebebiyle, Balkanlar'la olduğu kadar, aynı zamanda Troas bölgesi ile de sıkı kültürel ilişkiler içindedir 17. Bu sebeple, bu kesim belki de ayrı bir grup olarak değerlendirilebilir.
Marmara Denizi'nin Anadolu tarafında ise önce batıda Troya I, doğuda 'İznik'
grubu söz konuşudurts: 3. binyılın ikinci çeyreğinde, Troya i varlığını sürdürürken doğu tarafta lznik-lneqöl yöresi Demircihüyük grubunun yayılım alanı içine girmiştir. Bu
dönemde (M.O. 3. binyılın ilk yarısı), batı Anadolu'nun bu kesimi ile yukarıda söz konusu edilen Balkan kültürlerine ait çanak çömlek grupları arasında da, bazı paralellikler bulmak rnürnkündürw. Ancak Troya I, ıznik ve Demircihüyük grupları esasta batı
Anadolu özellikleriyle, Balkan gruplarından ayrılır.
Diğer taraftan, Yassıkaya malzemesi, genel özellikleri itibariyle ele alındığında,
batı Anadolu'nunkinden ziyade, çeşitli gruplarla karakterize olan bu güneydoğu Avrupa
(kabaca Trakya Bölgesi) çanak çömleğiyle daha fazla benzerlik göstermektedir ve bir
anlamda bunlara eklenebilecek yeni bir kültür grubu olarak değerlendirilebilir.
Ortak benzerlikler arasında en başta mimarıyi sayabiliriz. Yassıkaya'da, Trakya'da olduğu gibi kazık evlerin bulunduğuna delil teşkil edebilecek kalın ahşap direkIere ait negatif izleri ele geçirilmiştir. Çanak çömlekteki benzerlikler ise genel hatlarıyla,
yüzeyin çoğunlukla açkılı olmaması, bazı form ve motiflerde benzerlik, kabartma bant
bezemenin yoğun bir şekilde uygulanması ve bu bezeme türünün motiflerinde paralellikler olarak slralanabilir 2o .
Yassıkaya'nın ağız kenarları içe doğru kıvrılan veya geniş boyunlu çömlekleri ve
bunların ağız kenarları altında parmak baskılı yatay kabartma bant bezeme, Trakya
grupları için de tipiktir 21 ; Geniş boyunlu çömleklerin omuzunda da ilave bir yatay kabartma bant bulunur 22 . Bu kabartma bantların hemen altına yerleştirilen atnalı tutamaklar da her iki kültür çanak çömleğinde ortak öğe olarak karşımıza çıkar23 . Kaselerin
ağız kenarında akıtacaklar her iki bölgede de vardır 24 .
Kapların omuzlarında birbirlerine birleşen yatay ve dikey kabartma bantların bulunması, dikey bantların bazen ağız kenarından başlaması, yatay dalgalı kabartma
bantlar ve kabartma bantlarla baskı veya sokma bezemenin birlikte uygulanması
14
1S
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ele 1988, lev. 34: 4-7.
Özdoğan 1998, s.78.
Özdoğan-Işın 1998.
Özdoğan-Işın 1998, s.300vd.

Kuzeybatı Anadolu

iTÇ i çanak çömlek grupları ve yayılım alanları için bkz: Ele-Ay 2000, 21vdd, lig. 18 (harita).
Nerneicova-Pavükova 1991, 82vdd.
Bu tür kabartma bantlar Bulgaristan'ın Karadeniz sahilierinde (Dragonov 1995, lig. S, 10) ve Ezero kültürünün yayılım
alanı içinde treoprı leBet al 1995, lig. 146,149,167; charts: 1S9-164), çok tipiktir.
reoprı ıee et al 1995, lig. 183 (alt sıra).
Stagroi V. evrede de benzeri lorm ve bezeme vardır: Sherratt 1986, lig. 13.22: S ve diğer kabartma bantlı parçalar
(lig. 13.23:1,6).
reoptı ıee et al 1995, lig. 136,146; chart: 162.
Dragonov 1995, lig. 10,10; Nikolova 1999, lig. 10.1.2-S,9.
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(Çizim: 5,1), Yassıkaya'da da yiv bezemenin genelde çok ince yivlerden oluşması
(Çizim: 5,6.7) çizi ve sokma bezemenin de birlikte uygulanması (Çizim: 5,7) her iki bölgenin ortak bezeme özelliklerini oluşturur.
Gaga ağızlı testiler, gaga şekilleri, ince boyunları ile tamamen Anadolu özellikleri gösterir. Bu tür gaga ağızlı testiler, Türk Trakyası haricinde Balkanlar'da görülmez.
Diğer taraftan, Ezero kültürünün tipik makara kulpları ve corded ware, Yassıkaya'da
görülmez. Bazı ağırşaklar ve tezgah ağırlıklarının formları da her iki yerleşmede benzeşmektedir. Ozellikle uzun kesik koni şeklinde olan ağırşaklar 25 , Anadolu'nun başka
bölgeleri için pek tipik değildir.
Bütün bunlardan, Filyos Kültürü'nün kökeninin Ezero veya Ezerovo-Sozopol
grupları ile ilişkili olarak, belki de Türk Trakyası'na dayandığı ve bölgesinde zamanla
kısmen Anadolu özellikleri kazanmış olduğu; dolayısıyla, iki bölge kültür grupları arasında genetik bir bağ bulunduğu sonucunu çıkarabiliriz. Eğer bu sav doğru ise, o zaman Filyos Kültürü'nün bölgede, Trakya Ilk Tunç Çağı Kültürleri iledaha fazla ortak
özelliklerinin bulunduğu öncü evrelerinin bulunması gerekir. Dolayısıyla bu durum, Ilk
Tunç Çağının başlarında, Ezero ve Ezerovo-Sozopol kültürlerinin yayılım alanı veya etki alanı içindeki bölgelerden, o zamana kadar belki de henüz yoğun iskana sahne 01mamış olan söz konusu bölgeye, Karadeniz sahilleri boyunca insan topluluklarının gelip yerleştikleri izlenimini vermektedir. Demircihüyük ve Yortan çanak çömlek grupların
da ITÇ Il'de kabartma bezemede görülen artış, kuzeyden komşu olan, Trakya kültürleri ve dolayısıyla Filyos Kültürü etkilerine bağlanabilir.
Filyos Kültürü'nün öncü evreleri kadar, bölgede Yassıkaya sonrası gelişimi ve
yayılımı da büyük önem taşımaktadır. Anadolu'ya oldukça yabancı bir kültürün temsilcileri olan ve.. buna bağlı olarak da belki farklı bir etnik kökenden gelen bu kültürün yaratıcıları, M.O. 2. binyılda Hitit metinlerinde adı geçen Kaskalar'ın (Gasga) ataları olabilir.
Yassıkaya kazısı bize bölgenin ilk Tuç Çağındaki kültürel konumu ile ilgili ilk ipuçlarını vermiştir. Şimdi yapılması gereken iş, söz konusu bu Filyos Kültürü'nün bölgedeki öncü evrelerinin ve 2. binyıl içlerine doğru gösterdiği gelişmenin ortaya çıkarılması
dır. Bu şekilde saptanacak olan kültürel sıra düzenin, Anadolu ve Balkan Ilk Tunç Çağ
ları kronolojilerinin çakıştırılmasına büyük katkılarda bulunacağına hiç şüphe yoktur.
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KATALOG
Levha: 1
1. Kase. Dış yüzey kırmızı astarlı, iç yüzeyastarsız ve grimsi kahverengidir. Siyah hamur yoğun taşcık katkıhdır.

2.
3.
4.
5.
6.

Kase. Yüzey, astarsız, açkısız ve kızılkahverengidir. Aynı renk hamur taşçık katkıhdır.
Kase, Az açkılı yüzey kırmızı astarlı olup koyu gri, gri ve gri-kahverengi atacandır. Siyah hamur yoğun iri taşçık katkurdır.
Siyah ağız kenarlı (black top) kase, iç yüzey siyah, dış yüzey kırmızımsı kahverengidir. YÜzey renkleriyle uyumlu olarak hamur kırmızı ve siyah olup taşçık katkındır.
Kase. Astarsız yüzey iyi düzeltilmemiştir ve az açkılıdır. Kırmızımsı kahverengi hamur yo-

ğun taşçık katkrlıdrr.

llrnik kuIpiu kase parçası. Kırmızı astarlı yüzey iyi düzeltilmemiş olup az açkılıdır. Kırmızı
hamur taşçık katkılı ve özlüdür.
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7.
8.
9.
10.

Halka tutamaklı kase parçası. yüzey(?). Pembemsi kırmızı hamur taşçık katkılıdır.
Halka tutarnaklı kase, Yüzey kırmızı astarlıdır. Kırmızı hamur taşçık katkılı ve özlüdür.
Derin kase. Yüzey kırmızı astarlı, açkılıdır. Kırmızımsı kahverengi hamur taşcık katkılıdır.
Emzikli kase parçası. Dış yüzey kırmızı astarlı olup az açkılıdır; iç yüzeyastarsız ve kahverengidir. Hamur kahverengidir.

Levha:2
1. Gaga ağızlı testi parçası. Yüzey siyah ve açkılıdır; sokma bezemeli alanlar açkısızdır. Siyah hamur yoğun taşçık katkıhdır.
2. Gaga ağızlı testi. Açkısız yüzey ince (wash) kahverengimsi kırmızı astarlıdır; astar yer yer
aşınmıştır. Kahverengi hamur taşçık katkıhdır,
3. Gaga ağızlı testi parçası. Astarsız ve açkısız yüzey kahverengidir. Aynı renk hamur ince taşçık katkıüdır.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gaga ağızlı testi parçası (?) . Şiddetli yangın geçirmiştir. Hamur taşçık katkıhdır,
Oluk bezemeli kap parçası. Yüzey kırmızı astarlı ve açkılıdır. Hamur kırmızıdır.
Gaga ağızlı testi parçası (?). Her iki yüzey de kırmızı astarlı ve açkılıdır. Hamur kahverengidir.
Gaga ağızlı testi parçası (?). Her iki yüzey de kırmızı astarlı ve açkılıdır. Pembemsi kahverengi hamur taşçık ve seyrek mika katkıhdır.
Ağırşak. Astarsız ve açkısız yüzey kızılkahverengidir. Aynı renk hamur taşçık katkındır.
Ağırşak. Açıkkahverengi yüzeyastarsız ve açkısızdır. Aynı renk hamur taşcık katkındır.
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2000 YILI LiMAN TEPE KAZı ÇALIŞMALARI

Hayat ERKANAL *
Michal ARTZY

2000 kazı sezonunda Liman Tepe'deki çalışmalar kuzey ve güney kazı alanlarında yürütülmüştür. Kuzey kazı alanındaki çalışmalar, 1992-1994 yıllarında bu kesimde yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkartılan Erken Tunç çağı ii yapııaşmasının farkII evrelerini daha belirgin bir biçimde ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Güney kazı alanındaki çalışmalar ise 1999 yılındaki sonuçlara dayanarak, bu kesimdeki
Orta Tunç çağı yapılaşmasını ve Erken Tunç çağı şehrinin olasılıkla burada bulunması gereken giriş kapısını açığa çıkarmak amacını gütmüştür. Su altında yürütülen çalış
malar, Liman Tepe'de su altında kalan Erken Tunç çağı savunma sistemi ve liman tesislerinin araştırılmasına yönelik olarak bir ön çalışma niteliğinde qerçekleştlrllrnlştlrt.
2000 yılı Liman Tepe kara kazıları ve ,~u altı kazıları, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
M,üzeler Genel Müdürlüğü yanında, Ankara Universitesi Araştırma Fon Müdürlüğü, TUBITAK, INSTAP (New York Ege Prehistoryast Enstitüsü), A.U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Urla Belediyesi, Hayfa Universitesi ve Türk Tarih Kurumu'nun maddi desteğiy
le gerçekleştirilmiştir.

KUZEY KAZı ALANI

ÇALIŞMALARI

1992 ve 1993 yıllarında kuzey kazı alanında sürdürülen çalışmalar sonucunda
Erken Tunç çağı ii dönemine ait en az üç tabakadan oluşan mimarı kalıntılar açığa çıProf. Dr. Hayat ERKANAL, Arıkara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı, 06100 AnkararTURKIYE
Prot. Dr. Michal ARTZY, University of Haifa, Department of Maritime Civilizations and Archaeology, 31905 Haifa/lSRAIL.

2000 yılı Liman Tepe kazı çaüşrnatanna katılan Türk kurul üyeleri: H. Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başka
nı Prof. Dr. Armağan Erkanal. H.U. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Yard. Doç. Dr. Emel Oybak ve Yard.
Doç. Dr. Cahit Doğan; ç.U. Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı ..Yard. Doç. Dr. Serdar Girginer; A.U.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Araş. Gör. Vasıf Şahoğlu; H.U. Edebiyat Fakültesl, Arkeolo] Bölümü araştırma görevlileri Ayş!?gül Aykurt, Kadir Büyükutusoy Neyir Kolonkaya, Rıza Tuncel; ODTU Mimarlık Fakültesi Araş. Gör. Hakan Kale; ç.U. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü araştırma görevlileri Fatma Şahin, ırfan Tuğ
cu; Arkeolog Fatih Atan, Arkeolog Oğuz Bostancı, Arkeolog Tayfun Caymaz, Arkeolog U!.aş Deniz, Arkeolog Levent
Keskin, Arkeolog Ozlem Oyman, Arkeolog Ozlem Tütüncüler, Arkeolog Zeynep Yılmaz; A. U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoıo] Bölümü öğrencileri Selin Atlıman, Sıla Mangaloğlu, Ceylin Sarıbek; tıp doktorları Dr. Zeynep Erdem,
Teoman Iplikçi; Foğrafçı Mehmet Emeç.
2000 yılı Liman Tepe kazı çalışmalarına katılan yabancı kurul üyeleri: Hayfa Üniversitesi Deniz Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. Michal Artzy (co-director), Prof. Dr. Avner Raban; öğretim elemanları Dr. Ya'acov Kahanov, Dr. Ezra Marcus, Dr. Dorit Sivan; arkeolog ve su altı araştırması uzmanları Galirom Lydia Adler, Stephan Breitstein, Tamar Geva, Eli Hadad, Arad Haggai, Amir Yorman, Idit Yavel, Yosi Zilbiger; su altı çiz im uzmanları Inbar Hai,
Noga Yoselevich; bilgisayar uzmanı Yosef Salmon; Atina Arkeoloji Derneği üyesi Dr. Ourania Kouka.
2000 yılı Liman Tepe kazı ve su altı araştırmalarına Kültür Bakanlığı yetkili uzmanı olarak Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Sualtı Arkealoğu Yaşar Yıldız katılmıştır. Yasal görevi dışında Türk üyelerin su altı eğitim çalışmalarına büyük özveriyle katkıda bulunan Yaşar Yıldız'a Liman Tepe kazı kurulu olarak candan teşekkür ederiz.
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kanlrmştı. Bu alandaki duvarların birbirleriyle olan bağlantılarını daha iyi anlamak amacıyla 2000 yılında gerçekleştirilen kazılar sonucunda alandaki yapı evreleri belirginleş
miş ve Liman Tepe'de bu çağın şehir planlaması açıklık kazanmıştır (Resim: 1).

Kuzey kazı alanının batısında yürütülen çalışmalar sonucu Erken Tunç çağı I'in
sonlarına tarihlenebilecek bir duvarın kerpiç üst yapısı belirlenmiştir. Ust kısmı daha
sonraki yapılaşma tarafından tahrip edilen ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda
uzanan bu duvarın yaklaşık 2,20 m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkartıımıştır. 1,15 m.
genişliğindeki bu duvar hem kuzeyde, hem de güneyde kazılmayan alanlar içinde devam etmektedir. Duvarın açığa çıkarılan kısmında, her biri 5-7 cm. kalınlığında 5 sıra
kerpiç ve bu kerpiç sıraları arasında yer alan 2-5 cm. kalınlığında 2 sıva tabakası belirlenmiştir. 0,60 m. yüksekliğindeki bu duvar kuzeye doğru eğimlidir.
Gene bu yıl açığa çıkarılan başka bir duvar, kerpiç duvarın üzerine inşa edilmiş
Doğu-batı istikametinde uzanan bu ikinci duvar iyi korunmamıştır. 4,60 m. uzunluğunda, 0,80 m. genişliğinde ve tek taş sırası yüksekliğinde korunmuş olan bu duvarın
alanda yer alan diğer duvarlarla ilintisi ne yazık ki tespit edilememiştir.

tir.

Kuzey kazı alanının güney kesminde doğu-batı doğrultusunda uzanan kalın duvarın uzun bir süre kullanıldığı ve 1992 yılında açığa çıkarılan bölümünden daha uzun
olduğu 2000 yılı çalışmalarıyla anlaşılmıştır. Bu alanda bulunan Orta Tunç çağına ait
silonun tabanı altında gerçekleştirilen kazılar sonucunda, bu duvarın doğu istikametinde devam eden 4,60 m.lik uzantısı tespit edilmiştir. 1992 yılında açığa çıkartılmış olan
bu duvar ile söz konusu duvara dik açı yapan ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda
uzanan bir başka duvarın birleşerek bir mekan oluşturdukları gözlenmiştir. Kuzeydoğu
güneybatı doğrultusunda uzanan duvar ayrıca kalın duvara paralelolan ve bu duvarın
kuzeyinde yer alan başka bir duvar ile birleşmektedir. En alt taş sıralarının duvarlardan
daha geniş olması, bu duvarların ortak özelliğidir. Bu sistem büyük olasılıkla duvarları
daha da güçlendirmek amacıyla uyguıanmıştır.
Bütün bunların dışında kalın kerpiç duvarın doğusunda, 0,40 m. genişliğinde ve
0,50 m. yüksekliğinde bir ara duvar açığa çıkartılmıştır. 0,93 m. uzunluğundaki bu ara
duvar güneyde, kazılmayan alan içinde devam etmektedir. Erken Tunç çağı lI'ye ait olması gereken bu ara duvar, olasılıkla yukarıda bahsedilen mekana aittir.
Kuzey kazı alanında yürütülen kazılar sonucunda tespit edilen mekanın taban
seviyesine de ulaşılmış ve in situ olarak korunmuş Erken Tunç çağı Il'ye ait seramik
örnekler açığa çıkarılmıştır.

GÜNEY KAZı ALANI ÇALIŞMALARI
Bilindiği gibi güney kazı alanında 1999 yılında yoğun bir şekilde çalışılmış ve Erken Tunç çağı Il'nin büyük olasılıkla iç kale girişi kısmen açığa çıkartılmıştır. Bu konuya açıklık getirmek amacıyla 2000 yılında mevcut kazı alanı doğuya doğru genişletile
rek, 125 metrekarelik yeni bir alanda çalışılmıştır. Yeni kazılan alanın özellikle kuzey
kesimi Liman Tepe'yi ikiye bölen Urla-Izmir yolunun yapımı sırasında karıştırılmış, bu
karıştırılma sonucunda kültür tabakaları orijinal özelliklerini kaybetmiştir. Bu kesimde
Erken Tunç Çağından Roma Devri'ne kadar her türlü malzemeyi bir arada görmek
mümkündür. Bu karışık malzeme içinde yoğun bir şekilde Geç Tunç Çağı seramik örnekleri tespit edilmiştir. Kazı alanının güney kesiminde ise daha önceki yıllarda olduğu
gibi takriben 1 m. kalınlığında Roma Devri dolgu malzemesi saptanmıştır. Roma Devri dolgusu kaldırılarak daha derin seviyelere iniimiştir. 2000 yılı kazı alanında Geç Tunç
Çağı, Orta Tunç Çağı ve Erken Tunç Çağı olmak üzere başlıca 3 kültür tabakasına ait
kalıntılar ve buluntular açığa çıkarılmıştır.

Geç Tunç

Çağı

Kazı alanındaki Geç Tunç Çağı kültür tabakası hem geç dönem yapıları, hem de
çağdaş tahribat nedeniyle bozulmuştur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen kazı alanı için-
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de Geç Tunç çağına ait 1,20 m. çapında bir silo ve 2 in. çapında bir çöp çukuru tespit
edilmiştir. Kazı alanında ayrıca oldukça yoğun bir şekilde Miken seramik örnekleri ele
geçirilmiştir. Bu örnekler belirli bir mimarı tabakaya bağlı değildir. Seramik örneklerin
hemen hemen tümü GH IllA 2 ve GH IIIB dönemine ait olup, Mountjoy'un "Doğu-Batı
Arayüzü" diye adlandırdığı Batı Anadolu sahil kesiminin karakteristik bezeme motiflerini yansıtrnaktadıre.

Orta Tunç

çağı

Erken Tunç çağı savunma sisteminin kullanımdan çıkmasından sonra, alan Orta Tunç çağı 4. mimarı tabakasında orta ve büyük boy toplama taşlarla doldurularak
bir teraslama gerçekleştirilmiş ve teras üzerine büyük yapılar inşa edilmiştir (Çizim: 1).
Bu teraslama sistemi ilk olarak 1997 yılında açığa çıkartılmış, teras güneyinde de aynı döneme ait anıtsal bir yapı tespit edilrnlştle. 2000 yılı kazı çalışmalarında teraslama
sisteminin kuzeyde de devam ettiği ve yerleşimin en azından bu bölgede teraslar üzerine kurulduğu anlaşılmıştır. Kazı alanının kuzeyinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultu
sunda uzanan ve kör duvar tekniğiyle inşa edilen bir duvar 0,91 m. yüksekliğinde korunmuştur. 6,60 m.lik bir kısmı bu yıl açığa çıkarılan duvar, doğuda kazılmayan alan
içinde devam etmektedir. Söz konusu duvar, kuzeyinde bulunan Erken Tunç Çağı tabakalarını teraslamakta ve 1. terasın kuzey sınırını oluşturmaktadır.
1. Teras üzerinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan ve teras duvarı
na dayanan dikdörtgen planlı evier açığa çıkartılmıştır. Bu yıl incelenen 1. yapı 10,80
x 20,00 m. boyutlarındadır (Resim: 2). Yapının batı duvarı 9,20 m. uzunluğunda, 1,12
m. genişliğinde olup 0,80 m. yüksekliğinde korunmuştur. Bu duvar, güneyde dik bir açı
yaparak doğuya doğru dönmektedir. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan duvar 5,00 m. uzunluğunda, 0,80 m. genişliğinde ve 0,75 m. yüksekliğindedir. Doğu uzantısı kazılmayan alan içine girmektedir. Birinci evin doğu duvarı 8,70 m. uzunluğunda ve
1,06 m. genişliğindedir. Korunan yüksekliği 1,44 m. dir. Güney kısmı klasik döneme ait
bir çöp çukuru tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Duvarın batı yüzü iyi korunmamıştır.
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan duvarın kuzey ucu teras duvarına yaslanmaktadır. Yapının kuzey duvarını ise teras duvarı oluşturmaktadır. Bu durumda yapının girişinin, güney duvarının kazılmayan kısmı içerisinde bulunması gerekmektedir.
Birinci yapı içerisinde in situ olarak sadece teras duvarının yıkıntısı altında kalan
üç ayaklı bir çömlek ele geçirilmiştir (Resim: 3). Kuzey kazı alanında açığa çıkarılan
oval evler ile karşılaştırıldığında, buluntu sayısının azlığı dikkati çeker. Bu durum farklı plana sahip bu yapıların işlevlerinin de farklı olduğuna işaret etmektedir. Yapının yı
kıntısını oluşturan taşların arasından olasılıkla Orta Tunç Çağı 4. mimarı tabakasına ait
bir domuz figürin parçası ele geçirilmiştir (Resim: 4). Aynı teknikle yapılmış bir kuş rltonu parçası ise kazı alanının güneyinde yer alan Roma Dönemi dolgusu içerisinde bulunmuştur.

1. yapının doğusunda ikinci bir yapı yer almaktadır. 1. yapının doğu duvarı aynı
zamanda 2. yapının batı duvarını oluşturmaktadır. Bu duvar dik bir açı yaparak doğu
ya dönmekte ve büyük olasılıkla 2. yapının güney duvarını oluşturmaktadır. Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan ve doğudaki kazılmayan alan içine giren bu olası
duvarın sadece iri toplama taşlardan oluşan tek sırası korunmuştur. Onümüzdeki yıl
larda 2. yapı hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde edilebilecektir. 2. yapının güneyinde
gerçekleştirilenderinleşme çalışmaları sırasında radyolitten yapılmış Ege tipi bir ok ucu
ele qeçlrllmiştir-. Aynı tabaka içerisinde kurşun halkalar da bulunmuştur. Liman Te2

Mountjoy 1998: 37-45. Mountjoy bu seramikler üzerinde görülen çift dalga motitinin "Doğu-Batı Arayüzü'nde karakteristık olduğunu belirtmekte, motitin kökeninin ise Kos'taki koyu üzerine açık (light-on-Dark: LOD) ve açık üzerine
koyu (Dark-on-light: DOL) seramikten gelişmiş olabileceğini ileri sürmektedir.

3
4

Erkanal1999: 327-329, Çiz. 2, Res. 5.
Buchholz-Karageorghis 1971: 47, 254, tig.384-391
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pe'de daha önceki yıllarda da yoğun bir şekilde ortaya çıkarılan kurşun halkalarf olası
para birimi olarak kullarulrruştırö.
Kazı alanının güneydoğu kısmında sadece üst sıraları açığa çıkartılabilen iki duvar da olasılıkla Orta Tunç çağı 4. mimarı tabakasına aittir. Bu duvarlardan biri, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. 0,60 m. genişliğindeki bu duvarın 3,81
m. uzunluğundaki bir kısmı açığa çıkarılabiimiştir. 5 sıra orta ve büyük boy plaka ve
toplama taşlardan oluşan yüksekliği 0,75 m. dir. Duvarın her iki ucu da kazılmayan
alanlar içinde devam etmektedir. Duvarın açığa çıkarılan doğu yüzü düzgün bir yapıya
sahip değildir. Batı yüzü kısmen tahrip olmuş, çöken taşları batıya doğru dağılmıştır.
Kazı alanının güneydoğu köşesinde yer alan 0,53 m. kalınlığındaki diğer duvarın 1,06
m. uzunluğundaki kısmı açıga çıkarılmıştır. 6 sıra, orta ve büyük boy toplama taşlarla
inşa edilen ikinci duvarın korunan yüksekliği 0,53 m. dir. Bu ikinci duvar, kuzeydoğu
güneybatı doğrultusunda uzanan birinci duvarla dik açı yaparak birleşmektedir. Duvarın doğu uzantısı kazılmayan alan içinde devam etmektedir. Bu iki duvarın hemen güneyinde geometrik döneme ait bir çöp çukuru bulunmaktadır. Bu çukurun yaratmış olduğu tahribat ve alanın darlığı nedeniyle söz konusu duvarların kesin olarak tarihlendirilmeleri mümkün değildir. Fakat stratigrafik durumları dikkate alındığında Orta Tunç
çağının 4. mimarı tabakasına ait olmaları olasıdır.
Orta Tunç çağı 4. mimarı tabaka yapılarını örten kalın bir yanık toprak tabakası, bu döneme ait yapıların bir yangın sonucunda terk edildiğine işaret etmektedir. Bu
yangının sonunda Orta Tunç çağı 3. mimarı tabakasında, teras üzerinde yer almış
olan Orta Tunç çağı 4. mimarı tabakası duvarlarının bazıları kullanılarak yeni bir mimarı düzenlemeye gidilmiştir.
Daha önceki yıllarda yapılan kazılarda, OTÇ 3 mimarı tabakasına ait sadece 3
safha tespit edillrken", 2000 yılı kazılarında bu mimarı tabakaya ait 4 farklı safha saptanmıştır. 1. safhada 4. mimarı tabakanın 1. yapısının batı duvarı muhafaza edilerek,
yapıyı güneyden sınırlayan kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yeni bir duvar inşa
edilmiştir (Resim: 5). 4,70 m. uzunluğunda, 0,66 m. genişliğinde ve 0,30 m. yüksekliğinde olan bu yeni duvarın bir bölümü 1999 yılında açığa çıkarılmıştır. Güney duvarı ile
doğu duvarının sınırlandırdığı bu yapının tabanın bir bölümü dere taşları ile döşenmiş
olup kuzeydoğuda yuvarlak bir alan kireç ile sıvanmıştır. Yapının girişinin ise, güney
duvarı ile doğu duvarının birleştiği köşede yer alması gerekmektedir. Yapının kuzey
kısrrundaki döşeme içerisinden beyaz renkte sert taştan yapılan bir idol ele geçirilmiş
tir. Idolun şişkin olan gövdesinin altı., sağ kenarında belirgin bir dönüş yaparak başı
oluşturan kısma doğru daralmaktadır. Idolün baş ve boyun kısmında birer çentik kazın
mış, gövde kısmının ortasına ise bir çukur açılmıştır. Söz konusu idol dönemin inancı
nı yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Bu tip idollerin en yakın benzerleri Troya'nın tüm Erken Tunç çağı tabakalarında ve Aphrodisias akropolünün 4.-5. katların
da qörülrnektedire, Bunun yanında Orta Tunç Çagında Troya Vl'nın erken safhalarında
da bulunmaktadırv.
Orta Tunç çağı 3. mimarı tabakasının 2. safhasında, 1. safhaya ait taş döşeme
nin üzerine toprak atılarak yeni bir taban oluşturulmuş ve bu taban üzerine gene dere
taşlarından oluşan bir döşeme yapılmıştır.
3. safhada ise yapının doğu duvarının doğu yüzü tahrip olmuş ve tahrip olan bu
yüz, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yeni bir duvarla takviye edilmiştir. Bu 2. dulıkla

5
6

7
8
9

Erkanal1995: 267.
Anadolu'da Asur Ticaret Kolonıleri Çağında Alişar (Schmidt 1932: 59,151,155,164-195; lig. 66,198,199,204,206),
Kültepe (Ozgüç 1980: 371, lev. LXIII; Özgüç 1986: 9-10, lev. 129) ve Acemhöyük'te (Öztan 1997: 235-236, lev. ", çizim 8-9) bu halkaların gümüş, bakır, bronz ve elektrum örnekleri bulunmuştur. Benzer örnekler Suriye ve Mezopotamya'da daha erken dönemlerden de bilinmektedir (ör. Dalley 1984: 65vd.; Delougaz, Hill ve L10yd 1967: 17). Bu örneklerin para birimi olarak kullanıldığı fikri üzerine bkz. Powel 1978: 228, 230.
Erkanal 1997: 235
Blegen 1950: 46, 209, Lev. 48, 147; Joukowsky 1986: 208-210
Blegen 1953: 290, Type 2: A, B.
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var ilk duvardan farklı olarak güneyde daha kalın, kuzey de ise daha dardır. Bu takviye duvarının kuzeyi ise Geç Tunç çağına ait bir silo tarafından tahrip edilmiştir. Bu safhada da ~apının tabanı yine dere taşları ile döşenmiştir. Yer yer tahrip olan bu döşe
menin dogu bölümü 1999 yılında yapılan kazılarda açığa çıkarılmıştır. Yapının batı duvarı korunmamış olsa da, döşemenin yayılış alanı dikkate alındığında, en azından 10
m. uzunluğunda ve 7,40 m. genişliğinde olması gerekmektedir. Yapının dere taşları ile
döşenmiş olan tabanı üzerinde küp ve içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı, boyunlu çömlek
parçaları bulunmuştur.

Orta Tunç çağı 3. mimari tabakasının 4. safhasında yapı içinde farklı bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Yapının güneydoğu kısmında, 1999 yılında açığa çıkarılan
0,50 cm. genişliğinde yeni bir duvar inşa edilmiş ve yapının girişi büyük boyutlu ince
plaka taşlarla döşenmiştir. 1999 yılında bir bölümü açığa çıkarılılan plaka taşlı döşeme,
bu duvarın doğusunda ve batısında, dere taşlarından oluşan 3. safha döşemesinin
üzerinde bulunmaktadır. Yapının doğu duvarı ile 1999 yılında açığa çıkarılan ve doğu
duvarına paralelolarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan ince duvarın arasında 0,40-0,70 m. arasında değişen bir açıklık bulunmaktadır. Bu açıklık, koridor veya merdiven boşluğu şeklinde değerlendirilebilir. Yapının kuzey kısmı tahribat nedeniyle belirgin değildir.
4. mimari tabakanın 1. yapısı 3 mimari tabakada tekrar kullanılmıştır. Fakat 4.
mimari tabakada yapıyı güneyden sınırlayan duvar bu evrede kullanılmamıştır.
4. mimari tabakaya ait olan 1. yapının doğu duvarı da 3. mimari tabakada tekrar
kullanılmış, fakat bu duvarın yaklaşık 0,80 m. doğusunda yeni bir bina inşa edilmiştir.
Bu yeni Orta Tunç çağı 3. mimari tabaka binasının batı duvarının ancak 5,30 m.lik bir
kısmı açığa çıkartılmıştır. Duvarın kuzey kısmı kazılmayan alan içine girmektedir. 0,92
m. genişliğindeki bu duvarın, 0,90 m. yüksekliğindeki büyük boy taşlardan oluşan üç sı
rası korunmuştur. Duvar, güney kısmında dik açı yaparak 0,60 m. doğuya devam etmekte ve muntazam şekilde kesilmektedir. Yapının girişi güneybatıdır. Bu kısımda bulunan ve girişin bir kenarını oluşturan dar duvar 0,85 m. genişlikte, 0,80 m. yüksekliktedir. Bu yapı da, alan içerisindeki tüm diğer yapılar gibi kuzeydoğu-güneybatı doğrul
tusunda uzanmaktadır. 0,93 m. genişliğindeki girişte, 0,40 m. genişliğinde 3 plaka taş
tan oluşan bir eşik bulunmaktadır. Yapının güney dar duvarının hemen batısında, 4. mimari tabaka 1. yapısının doğu duvarına dayalı bir küp ve küp içerisinde dört kulplu bir
çömlek ele geçirilmiştir.
Erken Tunç çağı
Erken Tunç çağı lI'ye ait savunma sisteminin giriş kapısını açığa çıkarmak amacıyla Orta Tunç çağı yapılarının arasında derinleşiimiş ve Erken Tunç çağı ii savunma
sisteminin geç evrelerine ait olan bir rampa açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2; Resim: 6).
Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan rampa güneyden kuzeye doğru
10° açı yaparak yükselmektedir. 7,65 m. uzunluğunda olan rampanın açığa çıkan kıs
mının dıştan genişliği 4,55 m. olup orta kısmında rampanın uzunluğuna paralelolarak
yapılmış 1-1,20 m. genişliğinde bir basamaklı yol yer almaktadır. Rampanın öncelikle
kuzeyden itibaren 1,65 m. uzunluğundaki kısmı levha şeklindeki plaka taşlarla örülmüş
ve bu kısım Erken Tunç Çağı Il'ye ait kerpiç blokaja yaslandırılmıştır. Daha sonra ise
iri ve orta büyüklükteki toplama taşlardan yapılmış 6 m. uzunluğundaki güney kısmı inşa edilerek levha taşlarla örülen kuzey kısmına dayandırılmıştır. Rampanın ortasında
yer alan basamaklı yol ise her iki taraftan düzgün bir şekilde, rampanın yapısına uygun
bir şekilde sınırlandırılmıştır. Büyük olasılıkla rampa üzerinde merdiven basamakları
bulunmaktadır. Bu basamaklardan iki tanesi korunabilmiştir. 1,70 m. ara ile tespit edilen iki basamak plaka taşlar yatay ve dikey kullanılarak yapılmıştır. Hem doğu, hem de
batıda Orta Tunç Çağı 3. ve 4. mimari tabakalarının duvarlarının altında devam eden
rampanın batı kısmı bir 4. yüzyıl kuyusu tarafından tahrip edilmiştir.
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Rampanın ortasında yapılan basamak lı yolda gerçekleştirilen derinleşme çalış
sonucunda basamaklı yolu sınırlayan batıdaki taş srrasırun hemen yanında,
rampaya paralelolarak uzanan bir duvar açığa çıkarılmıştır. Iki kademe halindeki bu
duvarın birinci kademesi 1,47 m. uzunluğunda, 0,46 m. genişliğinde ve 0,43 m. yüksekliğindedir. Orta büyüklükte toplama taşlarla ötülmüştür. Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan bu duvar kuzeye doğru hafifçe yükselmekte, rampaya ait merdiven
basamağının altına girerek basamağı alttan desteklemektedir. Duvarın ikinci kademesi ise merdiven basamağının hemen altından başlayıp kuzeye doğru uzamaktadır. 0,92
m. uzunluğunda ve 0,46 m. genişliğindeki bu duvar orta boy plaka taşlarla yapıımıştır.
Duvarın sadece bir taş sırası açığa çıkarılabilmiştir. Bu duvar rampanın temeli gibi gözükse de, yapımında kullanılan taşların farklı karakterde olması bu olasılığı ortadan
kaldırmaktadır. Söz konusu duvar, rampanın daha erken bir evresine ait olmalıdır. Orta Tunç çağı 4. mimari tabakası dolgusunun rampanın iç kesimlerine kadar girmesi ve
büyük çapta tahribata neden olması, bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmemizi önlemaları

mektedir.
Rampanın kuzey bölümünde, Orta Tunç çağı 3. ve 4. mimari tabaka duvarının
batısında yapılan çalışmalarda, kuzeybatı- güneydoğu doğruıtusunda ufak, orta ve büyük boy toplama taşlardan oluşan 4,80 m. uzunluğunda, 1,70 m.-2,1 O m. genişliğinde
bir dolgu açığa çıkarılmıştır. Erken Tunç çağı ilinin geç evresine ait olan bu dolgu, kuzeyde Erken Tunç çağı ll'ye ait kerpiç blokaja yaslanmaktadır. 1999 yılında yapılan çalışmalar sonucunda, Erken Tunç çağı II savunma sisteminin dönem sonlarına doğru
yeniden düzenlendiği, olasılıkla tahribata uğrayan kapı kulenin doğu kısmının dik bir
duvar ile yeniden örüldüğü ve bu duvara dik açı yapan başka bir duvarın doğu-batı
doğrultusunda uzandığı saptanmıştı. Söz konusu dolgu taşların 1999 sezonunda açı
ğa çıkarılan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan duvarın tahrip olmuş ve doğuya doğ
ru uzanan üst kısmı olabileceği de düşünülmelidir. Orta Tunç çağı 4. mimari tabakası
na ait 1. yapının batı duvarının kaldırılamaması nedeniyle bu dolgu/duvar ile rampanın
kesin bağlantısı ortaya konamamıştır. Fakat her ikisinin de aynı düşünce doğrultusun
da değerlendirilmesi gerekir.

Durum kısaca özetlenecek olursa, Erken Tunç çağı II'de inşa edilen kapı kulede, dönemin sonunda ortaya çıkan tehlikeye karşı yeni bir mimari düzenlemeye gidilmiştir. Bu dönemde şehrin girişi bir duvar örülerek daraltılmış ve ortasında basamaklı
bir yol bulunan rampalı bir giriş yapılmıştır. Dolayısıyla giriş daha kontrollü olan basamaklı bir yoldan sağlanmıştır. Ele geçirilen bazı seramik örnekler dikkatealınırsa, bu
yeni düzenleme Erken Tunç çağı III'te de yapılmış olabilir.

SU AL Tl ÇALIŞMALARI
2000 yılında su altında hazırlık safhaları dışında toplam iki hafta çalışılmıştır. Bu
çalışmalar, Hayfa ve Ankara üniversiteleri arasında imzalanan ikili bilimsel işbirliği
programı çerçevesinde qerçekleştirllrniştlr. Genel su altı eğitimi çalışmalarını daha önceden tamamlayan Ankara Universitesi ekibi, 18 Ağustos 2000 tarihinde Hayfa Universitesi uzmanlar grubu Liman Tepe'ye geldikten sonra su altı kazı ve araştırma çalışma
larına iştirak etmiştir. Su altı kazı ve yüzeyaraştırmaları karayla bağlantılı olarak gerçekleştirilmiştir.

Bathymetrik bir haritanın çıkarılmasına yönelik olarak "total station" (TOPCON)
kullanılarak kara ve su altında, özellikle sığ denizde ve kara kazılarına yakın bölgelerde ölçümler yapılmıştır. Deniz kenarındaki sediman ünitelerinin kalınlığı "air jetting" ve
"water jetting" metotları kullanılarak belirlenmiştir. Deniz altında ise 4 sismik kesit, bir
lastik bat üzerine yerleştirilen bir "echo sounder" ile alınmıştır. Sit alanının doğusunda
bir Vibracorer kullanılarak 3 sedimantasyon örneği elde edilmiştir.
Bu sezonun bir ön çalışma niteliğinde gerçekleştirilmiş olmasından dolayı, proje

başlangıcında iki ana alan belirlenmiş, bunlara bir üçüncü ve dördüncü alan sonradan
eklenmiştir. A (A1 ve A2) ve B alanlarında arkeolojik sondajlar yapılmıştır. Ilk hafta içe-
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alanı tekrar doldurularak terk edilmiş ve B alanının kuzeyindeki C alanı açıl
mıştır. Kazı çalışmalarının son gününde D alanında bir sondaj çalışması gerçekleştiril
miştir (Çizim: 3).

risinde B

A Aletıı (A 1 ve A2 Alanlan) Araştırmalan
Bu alan değişik konumu nedeniyle tercih edilmiştir. Alan kütlesel bir oluşumun
köşesinde (batı tarafında - A2) yer almaktadır. Karasal bir alanın orijinal parçası görünümündedir. Bu kütlenin güney kısmında çıkıntı yapan A1 kesimi bulunmaktadır. Bu iki
alan ayrı ayrı kazılmış ve kazılan sondaj çukurları daha sonra birleştirilmiştir. Her iki
alan da deniz yosunu ve deniz faunası yönünden zengin bir deniz tabanıyla örtülmüş
durumdadır. A1 alanında, deniz yosunlarının altında, Erken Tunç Çağı ii savunma sisteminde kullanılanlara benzer levha halinde kireçtaşları belirlenmiştir. Bu seviyedeki
buluntular karışık olup günümüze de tarihlendirilebilir. A2 alanında, deniz yosunları altında (yaklaşık -1.30 m. derinlikte) yosun kökleriyle karışmış vaziyette büyük küp parçaları belirlenmiştir. -2.6 ile -3.5 metre arasında ise eğim dikleşmektedir. Bu durum
büyük olastlıkla insan ürünü bir yapıya işaret etmektedir. Birleştirilen her iki sondaj çukurunda da M.O. 5.-4. yüzyıllara ait amphora parçaları ele geçirilmiştir. Alan çizim işle
ri tamamlandıktan sonra tekrar doldurularak kapatılmıştır. Pithos parçaları yerlerinde
bırakılmıştır.

Bu alan önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek çalışmalar için ümit vericidir. Olabir mendirek olan buradaki uzantı, denizle ilintili insan yapımı bir yapı görünümündedir. Diğer kütlesel yapı çok büyük olasılıkla karasal bir mimarı elemandır.
Burada aynı renkte ve karakterde, hemen hemen kütle halinde çok iri pithos parçalarının büyük bir grup halinde saptanması önemli bir sonuç olarak ele alınmalıdır. Bu
pithos grubu su altında kalmış bir depo alanına veya bir gemi yüküne işaret edebilir. Bu
iri pithos parçalarının bulunduğu bölge bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmaların
odak noktası olacaktır.
sılıkla

B Atanı Araştırmalan
Bu alan çalışmalarında 19. yüzyıl gemilerinden bilinen bronz çiviler ve olası ağır
lık taşları deniz tabanı yüzeyinde tespit edilmiştir. Ahşap kalıntılarının tespit edilmesiyle birlikte alanda çalışma durdurulmuştur. Alanın güneyinde yapılan gözlemlerde aynı
tipte bronz çiviler görülmüş, bunlar yerlerinde bırakılmıştır. Çalışma alanının ve çevresinin dokümantasyon çalışmaları yapılmış, daha sonra buradaki sondaj çukuru üstü
kapatılarak terk edilmiştir.

C Alenı

Çalışmalan

B alanında kazı çalışmaları durdurulunca, C alanı sondaj çalışmalarına başlan
mıştır. Burada daha önceki yıllarda da tespit edilmiş olan gemi kalıntılarına tekrar rastıanmıştır. Ele geçen bronz çiviler dikkate alınırsa, bu kalıntılar 19. yüzyıla tarihlendiri-

lebilir 1O. Fakat kalıntıların daha eski bir döneme ait olması da imkan dahilindedir. Gemi
kalıntıları nedeniyle kazı alanı biraz dahakuzeydoğuya kaydırılmış ve bu yeni alan, bir
karışıklığı önlemek amacıyla C2 alanı olarak adlandırılmıştır. Burada karasal bir rampa görünümünde olan yapının kenar kesimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Tüm bu
çalışmalar sırasında -3.2 ile -3.8 metre arasında batık gemi kalıntıları yanında günümüze ait kalıntılar da saptanmıştır. Deniz tabanında bulunan yosunların köklerinde ayrıca çok sayıda ölü deniz kabukları tespit edilmiştir. Rampa kenarında 1 x 2 m. boyutlarında bir alanda daha derinlere iniimiştir. Bu küçük sondaj çukurunda ulaşılan derinlik, -4.0 ile -5.9 m. arasında değişmektedir. Alanın üst kısmında bir mercan kayalığı,
en alt kısmında ise çamur üzerine oturtulmuş taşlar tespit edilmiştir.
10

H. Erkanal 1998: 392.
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D Alanı Çalışmalan
D alanı rampanın daha sığ olan orta güney kısmında yer almaktadır. Bu alanda,
üstü deniz birikintileriyle kaplı bir sıra taş belirlenmiştir. Bu birikintilerin temizlenmesinden sonra taşların büyük olasılıkla insan eliyle yerleştirildiği anlaşılmıştır. Ele geçirilen
seramik örnekler M.O. 5.-4. yüzyıllara aittir. Eğer önümüzdeki yıllarda bu alanda daha
detaylı kazı çalışmaları yapılırsa, önemli sonuçlar elde edilebilir.
E Alanı

Çalışmalan

Rampa'nın doğusunda yer alan bu alan düz ve 4 x 9 m. boyutlarında
görünümdedir. Olasılıkla modern bir oluşum sonucu ortaya çıkan bu alanda
kalar bulunmamaktadır.

dikdörtgen
derin taba-

SONUÇ
Liman Tepe'de 2000 yılı çalışmaları sonucunda şehrin Orta Tunç Çağındaki
planlaması hakkında önemli veriler elde edilmiştir. Ilk olarak 1997 yılında açığa çıkarı
lan terasın kuzeyinde, ikinci bir terasın varlığı 2000 yılı çalışmaları sonucunda tespit
edilmiştir. Oval evlerden oluşan bir atölyeler mahallesi görünümündeki şehrin kuzey
kesminden farklı olarak, bu teras üzerinde dikdörtgen planlı ve geniş evlerden oluşan
bir yerleşim planı mevcuttur. 1997 yılında açığa çıkarılan Orta Tunç Çağına ait anıtsal
nitelikte bir yapının terasın hemen önünde yer aldığı belirlenmişti. Bu yılın sonucunda
Orta Tunç Çağı aşağı şehrinin terasın güneyinde geniş bir alana yayıldığı, kuzeyde ise
teraslar üzerine kurulu bir tür akropol oluşumunun varlığı kesinlik kazanmıştır.
Erken Tunç Çağı II'ye ait savunma sisteminin tarihçesi de bu yıl daha iyi anlaşı
labilmiştir. 1999 yılında Erken Tunç Çağı ii savunma sisteminin dönem sonuna doğru
bir yıkıma maruz kalarak bazı değişiklikler geçirdiği anlaşılmıştı. Kapı kulenin zarar gören doğu kısmının onarım geçirerek dik bir duvar ile takviye edildiği ve bu duvara dik,
doğu-batı doğrultusunda uzanan bir başka duvarın inşa edildiği gene 1999 yılı sonuçları arasında yer almaktaydı. 2000 yılı araştırmaları sonucunda, doğu-batı doğrultusun
da uzanan bu duvarın büyük ihtimalle bir rampa ile birleşerek, daha önceleri burada
bulunması gereken şehrin giriş kapısının kapatıldığı ve savunma sisteminde yeni bir
düzenlemeye gidildiği anlaşılmıştır. Bu yeni düzenlemenin daha geç bir devirde de, olasılıkla Erken Tunç Çağı IlI'te de gerçekleştiriimiş olması imkan dahilindedir.
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Çizim 3: Sualtı topografik görüntüsü ve sondaj çukurları
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2000 YILI KAMAN-KALEHÖYÜK KAZıLARı

Sachihira OMURA *

2000 yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün izni ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi ve Japon Anadolu Arkeolaji
Enstitüsü adına 14 Temmuz-30 Eylül 2000 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Başkanlığımdaki heyete, Arkeolog Dr.Masako Omura, Mamoru Yarnashita, Kimiyoshi Matsumura, Hititolog Dr.Daisuke Yoshida, fotoğrafçı Takao Aoki ve değişık üniversite öğrencileri katıldı. Bakanlık temsilcisi olarak Ankara Etnografya Müzesi'nden
Arkeolog Baykal Aydınbek görevlendiriidi.
2000 yılı Kaman-Kalehöyük kazılarının başarıyla tamamlanmasına katkıda bulunan heyet üyelerine, özellikle, her zaman olduğu gibi, çalışrnalanmrzda bilimsel katkı
larını ve ilgisini bizlerden esirgemeyen hocamız Prof.Dr.Tahsin Ozgüç'e en içten saygı
ve teşekkürlerimizi sunarız.

1. 2000 Yılı Kaman-Kalehöyük Kazdannın Amacı
Kaman-Kalehöyük, eski Ankara-Kayseri karayolunun hemen kenarında, Kaman'ın 3 km. doğusunda, Ankara'nın kuş uçuşu 100 km. güneydoğusunda, Kızılırmak
kavsinin içinde, Kızılırmak'a bağlanan çayın kenarında ve bereketlibir arazinin ortasın
da yer almaktadır.
2000 yılında bu merkezde, yapılan Kaman-Kalehöyük kazılarının amacını üç
noktada özetleyebiliriz. Bunlar:
1. Höyüğün kuzeyaçmasında kültür katlarının esas ve tali safhalarını tespit etmek, höyüğün stratigrafisini öğrenmek (Çizim: 1),
2. Kuzeyaçmada, 1994 yılından beri kazısına devam edilen, Eski Hitit Dönemine ait yuvarlak yapıyı, bir bütün halinde açığa çıkarmak,
3. Aynı açmada, 1994 yılından beri kazısı sürdürülen, şiddetli bir yangınla yıkıl
mış Assur Ticaret Kolonileri Çağına ait yapının R148 ve R150 No.lu odalarının devamını açığa çıkarmaktır

Kuzey açmada yürütülen stratigrafi çalışmaları,
ler üzerinde de kısaca, durmak istiyorum.
2. Kuzey Açmadaki Straligrafi Çalışmalan
1986 yılından beri devam edilen stratigrafi
kültür katı tespit edilmiştir.

mimarı kalıntılar

çalışmalarında

ve küçük eser-

höyük üzerinde dört

Dr. Sachihiro OMURA, Middle Eastem Culture Center in Japan, 3-10-31 Ohsaura, Mitaka-shi, Tokyo, 181, JAPONYA.
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i. kat, 16.-17. yüzyıla ait Osmanlı Dönemidir. ii. kat, M.Ö. 1?. yüzyıldan, M.ÖA.
ikin,çi
M.O.

yüzyılın ikinci yarısına kadar süren Demir çağına aittir. iii. kat, M.O. 20. yüzyılın
yarısından M.O. 12 yüzyıla kadar devam eden Orta-Geç Tunç Çağını, LV. kat da,
3. binyrlı, yani höyüğün Eski Tunç Çağını temsil etmektedir.

Kuzey açmada tespit edilen tabakalar, mimarı kalıntıların özelliğine ve küçük
eserlere göre, Osmanlı Dönemi, la, Ib; Demir Çağı, Ila, Ilb, Ilc, ve IId; Orta-GeçTunç
Çağı, Illa, IIlb, IIlc ve Eski Tunç Çağı ıVa, IVb olarak sıralanmıştır.
Burada özellikle 2000 yılının Ild, IlIb, IIlc ye IVb katları üzerinde duracağız. Geçen sempozyumlarda da belirtildiğimiz gibi, M.O.12. yüzyılının sonundan M.O.8. yüzyılın ortasına kadar IId, Hitit Imparatorluk Çağı Illa, Assur Ticaret Kolonileri IlIc ve M.O.
3. binyılın sonu IVb ile Kaman-Kalehöyük'te temsil edilmektedir.

2-1. /Id Katı
Ild katı höyük üzerinde, Xiii., XIV., XXiX. plankarelerinde açığa çıkarılmıştır.
Bu açmalarda IId'ye ait 8 tali yapı katı tespit edilmiştir. Bu yapıların özelliği, genelde dikdörtgen planlı, tek odalı, sütunlu, hafifçe bodrumlu olmalarıdır. Bu katın seramiğini ise, boyalı ve el yapımı olmak üzere, iki gruba ayırmak mümkündür. 1-4 yapı katlarında, bol miktarda, dalgalı şerit motifli boyalı seramik ve el yapımı seramik parçaları bulunduğu halde, 5-8 yapı katlarında bu iki tür seramiğe hiç rastlanmamıştır.
XXiX. plankarede, Ilc katına ait R 222 No.lu mimarı kalıntıya rastlandı. Bunun altında IId katına ait R 282, R 295 No.lu yapı kalıntıları görüldü. R 282 kalıntısının kuzey
duvarı, Ilc katının R 222 No.lu yapısı tarafından tahrip edilmişti. R 288 No.lu yapının
çok sert olan birinci tabanı kaldırıldıktan sonra, hemen altında direk izi ve Ild katının
boya nakışiı seramik parçaları açığa çıkarıldı. Bunlara göre, R 282 No.lu yapı Ild katı
nın son safhasına tarihlendirilebilmektedir.

2-2. IIIb

Katı

Ild katından sonra, Illa katı yani Hitit imparatorluk Çağının yapı kalıntıları sağ
lam olarak açığa çıkarılamadı. Illa katının mimarı kalıntılarıı. kuzey açmada Xll., Xiii.
plankarelerde 2 tali yapı katı halindedir. Xiii. plankarede M.O.2 binyılın ikinci yarısına
ait duvarlarla beraber, bu kata ait in sltu seramikler de bulundu. Bunun dışında ii. plankarede bir seramik ile beraber Hitit Imparatorluk Çağının zayıf yapı kalıntılarına rastlandı. Ancak Hitit Imparatorluk Çağına ait yapı kalıntılarının çoğu Ild ve Ilc katının çöp
çukurları tarafından tahrip edilmiştir.
ii. plankaredeki Hitit imparatorluk Çağına ait mimarı kalıntıların hemen altında
bulunan, Eski Hitit Çağına ait IIlb katındaki yuvarlak yapının kazısına 1994 yılından
beri devam edilmektedir.
Erzak silosu olarak düşünülen yuvarlak yapının çapı 15m., derinliği 4.5m.dir(Çizim: 2). Bunun içinde yaygın ve kalın bir kül tabakası görüldü. Bunun içinde bazı bullalar da bulundu. Bullalar motiflerine göre, M.O.15. yüzyıl ile ..M.O.14. yüzyılın başına
tarihlendirilmektedir. Buna göre, bu yuvarlak yapının en az M.O.15 yüzyıl ya da M.O.15
yüzyıldan öncesine tarihlenmesi gerekecektir. 2000 yılında, bu kalıntının kazısı % 80
bitiriimiş durumdadır.

XXIX. plankarede keşfedilen ikinci yuvarlak yapının çapı yaklaşık 12-15 m., yüksekliği 3-4m.dir (Çizim: 2). Iki yuvarlak yapı arasındaki fark, birincisinin duvarlarının ve
tabanının taş ile örtülmüş olması, ikincisinin duvarlarının taş ile kaplanmamış olması
dır. Her ikisinin de duvarları üzerinde sıvaya benzeyen beyaz bir madde vardır. Bunda
da az sayıda bulla, bronz ok ucu (Çizim: 4-1), çanaklar (Çizim: 4-6,7) ve bir riton başı
bulunmuştur. Hiyeroglifli bullaların sayısı çok azdır. Buna göre, birinci yapıyla ikincisi
arasında inşaat zamanı bakımından fark olabileceği düşünülmektedir.
tespit

Önceki yıllarda yapılan kazılarda bunların dışında, üç yuvarlak planlı yapı daha
Bunlardan üçüncüsü, XXX. plankarede, dördüncüsü XXViii. plankare-

edilmişti.

390

de ve sonuncusu da XXX. plankarede açığa çıkarılmıştır. Üçüncüsü, ikinci yuvarlak yapıdan dolayı bozulmuş durumdadır. Ikinci ve beşinci yuvarlak yapılar, iii. katın yangın
geçirmiş binaları kazılarak inşa edilmiştir. Bütün bu yuvarlak yapılar, Kaman-Kalehöyük'ün merkezinde yer almış olmaları ve Eski Hitit Dönemine ait R 288 No.lu odanın
etrafını çeviren bir kompleksi oluşturmaları bakımından çok ilginçtir. Ayrıca bu durum
Eski Hitit mimarlığı için önemli ve yeni bir katkıdır.
2-2-1 R 288
R 288 No.lu oda, , Ille

bu

katını temsil eden Assur Ticaret Koloni çağına ait olup,
katın şiddetli yangın geçirmiş mimarı kalıntılarını bozarak inşa edilmiştir (Çizim: 2).

Bu odanın duvar uzunluğu yaklaşık 10 m., kalınlığı 1.5 m., yüksekliği 2 m.dir. Ancak, 1999 yılı çalışmalarında, bu odanın tabanı tespitedilememiştir. 2000 yılında, burada çok zayıf bir taban bulunmuş ve üzerinde bir de ocak tespit edilmiştir. Aynı seviyedeki duvarların üzerinde 3 cm. kalınlığında sıva tabakası vardır. Bu sıvalı duvarın,
aşağıya doğru devam ettiği de anlaşılmaktadır. Yani, R 288 No.lu odanın terk edildikten sonra, kısa süre için yeniden kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Burada hayvan ayağı biçiminde bir mühür de ele geçirilmiştir (Çizim: 4-2). Motif
bakımından bu örnek, Kültepe-Karum Ib katında bulunan mühürlerin benzeridir.
2-3/11c
Illc katı, AssurTicaret Kolonileri Çağı 0.,11., Xll., XXi., XXiI., XXıV. plankarelerinde, şiddetli yangın geçirmiş, iki yapı kompleksi açığa çıkarıldı. Birinci yapı kompleksini, R 148, R 150, R 298, R 299 No.lu odalar, ikincisıni R 158, R 208 No.lu odalar oluş
turmaktadır (Çizim: 3). R 148 ve R 150 No.lu odalarda insan iskeletleri yanında bronz
silahlar da ele geçirilmiştir. R 158 No.lu odanın tabanındaysa insan iskeletleri bulundu.
Bu kompleksierin küçük eserlere göre, Kültepe-Karum Ib ile çağdaş oldukları anlaşıl
maktadır.

R148 ile R 299 arasındaki kerpiç duvar üzerinde bir insan iskeleti ve bir bronz
hançer ele geçirilmiştir (Çizim: 4-3). R 299'deki odanın içinde odayı ikiye bölecek şe
kilde taş temelli kerpiç duvar ve R 305, R 306 No.lu iki küçük oda açığa çıkarıldı. Burada insan ve hayvan iskeleti, dışında bir de kap bulundu.
Ele geçirilen eserlere göre bu dönem, M.Ö.18. yüzyıla tarihlenmektedir. Ancak,
buradaki yangının sebebi henüz aydınlanmamıştır. Birinci ve ikinci yapı kompleksIerinin arasında bir avlu açl$.a çıkarılmış olup burada da insan iskeletleri bulunmuştur. Antropolog Dr. K. Katayama nın incelemelerine göre, odalardaki insan iskeletleri ile avluda
bulunanlar arasında, antrolopolojik bakımından, büyük farkların olduğu açıklanmıştır.
Buna göre, bu yangının nedeni iki grubun çatışmasının bir sonucu olmalıdır.
2-4. LV. kat

iV. kat, Eski Tunç Çağını temsil eder. 111., İV. plankarelerde ise, Eski Tunç Çağı
üzerindeki çalışmalar sürdürülmüş ve 5. yapı katına inilmiştir. 1-4. yapı katlarında çarkta yapılmış seramiklerle beraber el yapımı seramikler de bulunmuştur. Halbuki, 5. yapi katının ve R 287'de bulunan seramiklerin hepsi el yapımıdır. 1-4. yapı katlarında Alişar iii tipi boya ile nakışiı seramik de bulunmuştur.
2000 yılında, R 287 No.lu odanın altında ocaklar, kısa taş duvarlar açığa çıkarıl
dı. Bu seviyede ele geçirilen boyalı seramik parçaları arasında intermediate seramiklerle beraber fincanlar (Çizim: 4-4,5), kaide (Çizim: 4-6), Kalkolitik Çağa ait olarak düşünülen boyalı seramikler ve tunç iğne (Çizim: 4-7) de görülmüştür.
3. Sonuç
Sonuç olarak, Kaman-Kalehöyük'ün stratigrafisiyle ilgili bazı problemler üzerinde de durmak istiyorum.
391

Ild katında bulunmuş dalgalı şerit motifli boyalı seramik, IId katının ikinci safhasında çok kullanılmış, ancak birinci safhasında hiç kullanılmamıştır. Bu dalgalı şeritler,
çok gelişmiştir. Bunlar ayrı bir kültür bölgesinden buraya getirilmiş olmalıdır. 1995-2000
yılına kadar yaptığımız yüzeyaraştırmalarında da, Kızılırmak kavsinin güneyine doğru
gittikçe bu seramiklerin çoğaldığı saptanmıştır. Buna göre, lld'nln ikinci safhası seramiğinin güney bölgesiyle bağlantılı olduğu gözlenmektedir. Ancak birinci safha seramiği,
Geç Tunç çağı seramiklerinin özelliğini taşımaktadır. Buna göre, Kaman-Kalehöyük IId
katının birinci safhasında seramiklerde eski gelenek devam etmiştir. Orta Anadolu'nun
Geç Tunç çağı seramiğinin etkisinde kalmış olabilir.
Geçen sempozyumda IIlb katının yuvarlak yapılarının erzak silosu olarak kullanıldıklarını açıklamıştık. Ancak bu beş erzak deposunun, aynı veya ayrı zamanda yapılmış olup olmadıklarını bundan sonraki kazılarda aydınlatmaya çalışacağız.
Yuvarlak yapıların ortasındaki R 288 No.lu oda, Assur Ticaret Kolonileri Çağı, 11katının kalıntıları kazılarak derine iniimiş bir bodrum şeklindedir. Ancak duvarın yüksekliği 2.5 m.yi geçtiği halde, henüz, tabanına erişilememiştir. Duvarların üzerinde hatıl izleri de saptanmıştır. Buna göre bu odanın bodrumla iki katlı olabileceğini düşünü
yorum. Ancak yuvarlak yapılarla çevrili bu odanın fonksiyonunu, aydınlatmak henüz
mümkün olmamıştır.
Ic

Daha önce de açıklandığı gibi yapılar, seramik ve kabartmalı vazo parçaları, mühür, bullalar ve madeni eserler, Kaman-Kalehöyük'ün hem Eski Hitit Çağı, hem de Eski Assur Ticaret Kolonileri Çağında önemli bir merkez olduğunu bize kanıtlamaktadır.
Bunu Kültepe-Karum Ib katıyla çağdaş eski Assurca bir metin de doğrulamaktadır. Bunun nedeni, Kaman-Kalehöyük'ün coğrafi konumunda aranmalıdır.
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PATARA 2000

Fahri

/Ş/K*

"...Yedi yangın geçiren Patara '99, genelde hiç tat vermemiştir. 2000 yılı kazı dönemine artık sorunsuz ve şevkle başlamak, Patara kazı ekibinin beklentisidir ve hakkı
dır..." Ve 3. binyılın eşiğinde Patara'da geçen yıl dilediğimiz bu hakedilmiş güzelliklerin
gerçekleştiği "kutlu" bir dönem yaşanmıştır. Yangın yerinin yaraları sarılmış; adı bile değişmemiş, "Apollan kenti Patara" yerine "Çemberlitaş şehri Ovagelemiş" denmemiştir.
On yılda,anbeşi yabancı dilde yazılmış toplam 19 makaleyi bilimsel yayından saymayan yayın çığırtkanlarının sesi iki yeni kitapla kesilmiş; bunlardan biri "beş yıl masalıy
la" medyayı uyutayım derken, yayın hakkının yedinci yılında kendi bumerangıyla vurulunca uyanabilmiştir. Giderek kördüğümleşen "koruma imar planı muamması" da çözülmüş olsa ve Patara'yla Gelemiş arasına sınır çekilse, bu kadar sorunsuzluğa belki
"nazar" değecektir.
Patara kazı ve araştırmalarının 2000 yılı etkinlikleri, bu koşullarda 15 Temmuz21 Eylül tarihleri arasında kazı, yüzeyaraştırmaları, bilimsel çalışmalar, koruma ve temizlik çalışmaları olarak beş yönde gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları H. lşkan denetiminde F. Gülşen, Ş. Ozüdoğru ve S. Baybo ile gömütlerde; S. Bulut denetiminde tiyatro ve Justinyan surunda; N. Çevik'in kazıdan ayrılması nedeniyle salt G. Grosche
denetiminde Meclis Binası'nda; B. Varkıvanç denetiminde stylobatta ve Ş. Aktaş denetiminde Ana Cadde'de gerçekleştirilmiştir; B. Varkıvanç ile M. Kunze, Doğucasarı yüProf. Dr. Fahri IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, AntalyafTÜRKjYE
21 Eylül 2000 günü tamamlanan Patara etkinliklerine, Şinasi Dayan'ın temsilciliğinde Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü'nden 13 öğretim elemanı, 4 arkeolog ve 29 öğrenci katılmıştır. Patara'nın Bizans Döneminden, Meclis Binası'nınrestorasyonundan, antropolojik ve epigrafik çalışmalarından sorumlu olan Alman hsyetlô bilimci, 1 haritacı, 1
restoratör ve 6 öğrenciden oluşmuştur. Antalya Valisi Ertuğrul Dokuzoğlu ve Kaş Kaymakamı ıbrahim Akpınar'ın onbir yıllık özlemimizin giderilmesine yönelik başlattıkları yardım seferberliği, bir baJ.kentiC) yazgısını değiştirmeye yetmiş; bu "devletçe" ilgi ile Patara dostu Kaymakam'ın kazı evinde biraraya getirdigi Kaş Ilçesi belediye başkanlarının
imece ürünü toplam 22 işçinin bir aylık emeğiyle bu tek mevsimde, geçmiş onbir mevsime bedel çok iş yapılmıştır; Tiyatrodan 600 kamyon dolayında kum çekilmiştir. Kaş'tan Emin Erdem, Kalkan'dan Mustafa Şalvarlı, Yeşilköy'den Durmuş Ali Ergün ve Patara'nın çok uzağındaki Gömbe'den Fevzi Yeşil bu imeceye ikişer işçiyle katkı sağlarken; Kaymakamlığın ve Patara'ya son 5 yıldır tüm gücüyle en büyük des!eği veren Ova Belediye Başkanı Erol Demirhan ile son
iki yıldır bu desteğe omuz veren Ksanthos Belediye Başkanı ıbrahim Aksoy'un kültür seferberliğine beşer işçinin ötesinde, iş makineler/yle katılarak başı çekmeleri; temizlik çalışmalarında bile yanımızda olmaları ve zor anda yardıma
koşmaları her türlü övgünün üzerindedir. Patara'yla hiçbir yönetsel bağ içinde bulunmayan ve kentin giriş ücretinden
payalmayan bu altı belediyenin "kuvvacı" ruhuyla bir ulusal "görevde" birleşmelerine başka örnek var mıdır bilemiyoruz. Bildigimiz, o "yüz karası" yangınların ardından onlarla kazanılan ivmeyle en önemli anıtların tez zamanda günyüzüne çıkacakları ve bir antik başkentin, "dünyanın en güzeli" seçilen kumsalıyla çekeceği turistle, ülke kalkınmasına
çok katkılar sağlayacağıdır. Hepsine içten teşekkürlerimiz bu nedenledir. Ayrıca Patara'ya desteğini hep en üst düzeyde sürdüren Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Bakanlığın verdigi bütçeye ..denk bir iaşe yardı
mı ve Likya Araştırma Merkezi bütçesine ayrılan ek ödenekle bizlere büyük güç veren Akdeniz Universitesi Rektörü
Prof. Dr. Yaşar Uçar'a; yardım seferberliğine katılan. Gelemiş Köyü Muhtarlığı'na, Kaş Şoförler Cemiyeti'ne, Fethiye'den Kuğu Çamaşır Yıkama Fabrikası'na, Antalya ii Kültür Müdürü Musa Seyirci'ye, Müze Müdürü Metin Pehlivaner'e, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürü Bülent Baykal'a, AKMED Müdürü Kayhan Dörtlük'e, Patara Tiyatrosu'nun ve Korinth Tapınağı'nın rekostrüksiyon projesi için aramıza katılan Mimar Dr. Sinan Genim ve Mühendis Atilla Çaydamlı'ya; ve her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı Osman
Aydın ve Antalya Şube Başkanı Recep Esengil'e, Savunman Sezgin Tekin'e ve Perge Rotary Kulübü'nün sponsorluğunda Patara'ya kazandırılan "Bekçi Evi" için emeği geçen tüm Patara Dostları'na şükran borçluyuz.
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araştırmalarını sürdürürken; büyük yangın sonrası önem kazanan temizlik çalış
maları asistan arkadaşlarımızın gözetiminde olmuştur. B. Varkıvanç, G. Işın,T. Korkut
Uygun kazıevi deposunda çömlek araştırmaları için ön çalışma yapmışlardır.
ve

zey

Ç.

A- KAZı ÇALIŞMALARI
AI. Gömüt!er ( Havva lşketı)
1.1. Doğucasan Yeraltı Oda Gömülü
F. GÜLŞEN
S. BAYBO
Doğucasarı'nın batı yamacında çöküntü ile iz veren mezar OG47, 3.20x3.50 m.
ölçülerinde, -2.85 m. derinliğinde tek odadan oluşur. Tavanda ve duvarlarda çöküntüler
bulunmaktadır. Bu çöküntülerle tavan kubbe biçimini almışsa da, asıl düz tavanın izlerine de rastlanmıştır. Kuzeye uzayan mezarın girişi güney yöndedir. -1.10 m. derinlikte saptanan kapı bloku 1.00xO.17 m. ölçülerinde ve 1.15 m. yüksekliktedir. Kapı blokunun güneyinde in situ bir sıvı sunu künkü ele geçirilmiştir. -1.75 m.de mezar adasının
batı kuzey ve doğu kenarlarında ana kaya yükselti halinde bırakılmış, ölülerin yatırıla
bileceği alanlar oluşturulmuştur. Doğu kenarındaki gömü alanında üzerinde Rodos
mührü taşıyan bir ölü yatağı bulunur.
Mezar odasında yapılan çalışmalarda, buluntuların orta alanı tamamen kapIayacak denli yoğun olduğu dikkati çekmiştir. Buluntu durumuna göre bu alanda beş ayrı tabaka tespit edilmiştir. Belirlenen ilk tabaka -1.75-1.95 m. seviyesindedir; burada ölü
rnekanları üzerine yatırılmış 4 iskelet,14 çivi, 5 metal parçası, 5 boncuk, biri 1.0. 30LS. 18 yıllarında Kragos tipli 2 sikke, 1 strigilis, 1 mızrak ucu, ağızdan kınk 2 unguentarium ve ölü hediyesi olarak bırakılmış bir deniz kabuğundan ibarettir. Ikinci tabaka
olarak belirlenen -1.95-2.55 m. arasında gövde kemikleri kafatasıarı altına yığ ılarak bı
rakılan 8 iskelet bulunmuştur. Bu durum, birinci tabaka olarak saptanan seviyede ele
geçirilen ölü mekanlarına yatırılmış iskeletlerden önce bu iskeletlerin bulunduğunu, ancak yeni gömülere yer açmak için bu iskeletlerin düzenli bir şekilde toplanarak yeniden
yerleştirildiğini düşündürmektedir. Buluntuları; içinde cam bir tabak bulunan kireçtaşı
bir phiale, daha önce Patara'da örneğine rastlamadığımız biri kulp kabartmalı 9 unguentarium, 2 strigilis, 1 sikke, biri yüksek halka kaideli kase formlu 3 seramik kap, 1 pyxis
ve tahrip olmuş terracotta figürin parçalarıdır (Resim: 1). Uçüncü tabaka olarak belirlediğimiz; -2.55-2.65 m. arası buluntuları kemikleri dağınık 2 iskelet, 23 unguentarium,
12 cam boncuk, ölçüleri 0.01 m. ile 0.02 m. arasında değişen cam portre ve metal figürin, ölçüleri 0.002 m. ile 0.01 m. arasında değişen cam ve muhtelif maddelerden yapılmış boğa başı, ördek, makara boncuklar, menteşe olduğu sanılan 1 kemik obje, cam
boncuklar, 1 cam kap, birinin ağız parçası ele geçirilen 2 cam unguentarium, 4 sikke,
1 metal bilezik, 1 metal kap, 1 metal kulak temizleme çubuğu, 8 metal parça, biri bronz
3 strigilis, 10 çivi, 5 raptiye ve 1 adet pyxisten ibarettir. Dördüncü tabaka olarak belirlenen -2.65-2.73 m. arası buluntuları; kemikleri dağınık 2 iskelet, 7 metal parça, 2 strigilis, 7 çivi, 12 unguentarium, 9 cam boncuk, 1 bronz hakka, mızrak ucu, 2 seramik kap,
1 ayna, kemikten menteşe parçaları ve 1 adet "Tanagra" etkili giysili pişmiş toprak kadın figürinidir. Beşinci tabaka olarak belirlediğimiz 2.73-2.85 m. arası buluntuları; kemikleri dağınık halde bulunan 4 iskelet, 21 çivi, 15 raptiye, 15 boncuk, 1 oyun taşı, 1
ağırşak, 1 spatula, işlenmiş birtaş parçası, 1 sikk~,..18 metal parçası, 3 metal yüzük,
15 unguentarium. 19 cam boncuk, metal makas, 1.0. 4. yüzyıla tarihlenen bir sopalı
kandil, altın yaprak parçası, iki ucu halkalı bir metal tel, 2 metal boncuk, Kuzey Suriye
özellikleri gösteren koyu mavi üzerine açık yeşil, siyah ve açık mavi renginde -S formunda motifler oluşturulmuş ağız kısmı eksik 1 cam alabastron, pişmiş toprak ağırşak,
4 strigilis, 1 altın yüzük, metal tel ve 1 bronz ok ucudur (Çizim: 1). Mezarda ele geçirilen yoğun buluntuların büyük çoğunluğunu çiviler VŞ, her köşede birer tane bulunan büyük boyda çivi benzeri metaller oluşturmaktadır. Uzerlerinde duran ahşap kalıntıları
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mezar odasında ahşap bir konstrüksiyon olduğuna işaret etmektedir. Sandukalara ait
olabileceğini düşündüğümüz metal köşebentler ve kilit parçaları da bu yoğun metal buluntular arasındadır. Bu buluntular, mezarın 1.0. 4. yüzyıldan LS. 1. yüzyıla kadar kullanıldığını

göstermektedir.

AI.2. Ambaryam Yeraltt Oda Gömütü

Ş. ÖZÜOOGRU
Bodrum Tepe'nin güney yamacında, Ambaryanı mevkiinde yer alan mezar; OG48 olarak katlanmıştır. Göçük sonucu mezar odası tavanında oluşan açıklık, sonradan
büyük moloz taşlarla kapatılmıştır. 6 günlük bir çalışma sonucunda mezar girişi tamamen açılmış ve mezar odasındaki göçük dolgu boşaltılarak yüzeyden -2.50 m.de orijinal tabana ulaşılmıştır. Mezar yumuşak kireçtaşı ana kaya işlenerek yapıımıştır. Dört
kaya basamağı ile inilen ince uzun bir koridor biçimindeki mezar girişi 1.10 m. genişli
ğinde ve 2.50 m. uzunluğundadır. Mezar girişinin batı duvarına 0.40 m. yüksekliğinde,
1.20 m. uzunluğunda ve 0.30 m. derinliğinde bir niş oyulmuştur (Resim: 2). Niş içerisinden kırık parçalar halinde ele Qeçirilen bir adet cam kase nişin ölü hediyelerinin konması amacıyla açılmış olabilecegini düşündürmektedir. Mezar adasının girişi 0.75 m.
uzunluğunda, 0.85 m. yüksekliğinde ve 0.15 m. eninde bir taş blokla kapatılmıştır. Kapama blokunun tavanı da mezar tavanıyla birlikte tamamen mezar içine göçmüştür.
Kapama bloku orijinal yerinde durmaktadır, fakat göçükten dolayı mezar içine doğru
hafif yatık durumdadır. Mezar adasının duvarlarında kısmen göçmeler ve kopmalar
vardır ve bu şekliyle, 2.96x3.26 m. ebadında ve 2.35 m. yüksekligindedir. Mimari açı
dan, mezarın girişinin basamaklı oluşu ve girişinde, olasılıkla ölü hediyelerinin konulduğu bir nişin yer alması, Patara'da bilinen ilk ve tek örnektir.
Tavandaki göçükten dolayı iskeletler ve buluntular orijinal yerlerinden oynamış
ve büyük oranda tahrip olmuştur. Fakat, iskeletlerin girişin sağında ve solunda kuzeygüney doğruıtularında, girişin karşısındaki duvar dibinde ise doğu-batı doğrultusunda
kondukları, ortada ise hareket edebilmek amacıyla boş bir alan bırakıldığı gözlemlenrı;ıiştir. Girişin sağındaki iskeletler, toplam 2.00 m.uzunluğunda ve O..ŞO m. genişliğinde,
iki parçadan oluşan pişmiş toprak ölü yatağı üzerine yatmlrnıştjr. Olü yatağı altından
daha önceden mezara konmuş 3 adet iskelet ele geçirilmiştir. Iskeletlerin dağınık ve
karışmış durumda olmalarına rağmen, birçoğu parçalar halinde korunabilmiş 16 adet
kafatası sayılmıştır. Sırt üstü uzatılarak düzgün bir biçimde yatırılmış, in situ iskelet sayısı 5'tir.
Mezardaki buluntuların büyük çoğunluğu göçükten dolayı tahrip olmuştur. Güneybatı köşede ele geçirilen 1 cista ve birisi parçalar halinde birbirinin aynı terracotta
2 adet büst ile, ölü yatağı altında ele geçirilen 1 adet altın yüzük, 1 adet cam unguentarium, 3 adet pişmiş toprak unguentarium, 1 adet bronz sikke dışındaki buluntular orijinal yerlerinden oynamıştır. Mezardan toplam; büyük çoğunluğu kırılmış 27 adet piş
miş toprak unguentarium, bronz cista, 2 adet strigilis ve çok sayıda strigilis parçaları,
çok sayıda demir çivi, 5 adet bronz sikke, biri sağlam üçü kırık parçalar halinde 4 cam
kap, 3 adet bronz çivi, 2 adet bronz ayna, 1 adet bronz hakka, 1 adet altın yüzük, 2
adet kırık parçalar halinde ve 1 adet hemen hemen sağlam durumda seramik kap ve
olasılıkla ahşap bir sandukaya ait olabilecek demir köşebentler ele geçirilmiştir (Resim:
3). Sikkeler ve diğer buluntular mezarın, Yüksek Hellenistik- Erken Roma dönemlerinde kullanıldığını düşündürmektedir.
AI.3. Tepecik

Yeraltı

Oda Gömütü
N.

COŞKUN

Tepecik'in kuzey topuğunda kazının ilk yıllarından bilinen ve ağzı taşla gizlenen
bir boşluk, "gömüt" umuduyla bu dönemin programına alınmış; ancak odanın içıne doğ-
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iniIdiğinde yüze vuran taban suyu nedeniyle kazı durdurulmuştur. Bunun gibi, batakgölüne dönüşmüş antik limanın kıyısında beklenen ve erken tarihlerde umutlandı
ran, başka yeraltı oda gömütler de aynı yazgıyı paylaşmış olmalıdır.

ru

lık

AlA Ambaryam

Tapınak

Mezan
ş. ÖZÜOOGRU

Bodrum Tepe'nin güney üst yamacında, OG-48 olarak kotianan yeraltı oda mezarının yaklaşık 100 m. kadar kuzeydoğusunda kente ve limana hakim konumdadır.
Mezarın salt taştan taban dizgesi kalmıştır, mezar ve çevresinde üst yapıya ilişkin herhangi bir iz saptanamamıştır. Çalışmanın amacı, ilk haliyle üzeri çalılıklarla kapanmış
mezar tabanının planını çıkarabilmek ve tabanın hemen doğu kenarında, doğu-batı
doğrultusunda gömülü durumda olan ve yalnızca üst kısımları görülebilen lahti, pulluk
tahribinden korumaktı. Çalılıkları temizleme çalışmaları ardından mezar tabanının planı çıkarılmıştır. Taban 9.25 m. x 9.50 m. ölçülerinde kare formludur. Gömülü durumdaki larrtln içi boşaltılarak etrafı açılrruştır. tahtın toprak zemin üzerinde oturduğu, orijinal
yerinde olmadığı tespit edilmiştir ve mezar yapısıyla ilişkili olup olmadığına dair herhangi bir ipucuna rastlanmamıştır. l.ahit 2.15 x 1.00 x 0.65 m. boyutlara ve 0.50 m. derinliğe sahiptir. Yayvan ve geniş olan lahtin köşelerinde ayak işlenmiştir. Bu tipte bir lahit Patara'daki ilk örnektir. Çevresinde yapılan araştırmada, lahte ait olabilecek kapak
parçaları ele geçirilmiştir. Parçalardan anlaşıldığına göre kapak hemen hemen düz sayılabilecek çok az bir eğime sahiptir. Lahit, kazı evine taşınmıştır. Mezar yapısının hemen 50 m. kadar doğusunda, bir zeytinyağı işliğine ait 1.65 m. çapında zıvana delikli
yuvarlak bir taş döşem mevcuttur. Alanda kısmen izlenebilen duvar dizgeleri de burasının bir çiftlik yerleşimi olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bundan dolayı, daha önceden bir
örneğini Bodrum mevkiinde gördüğümüz
ne ait olabileceği düşünülmektedir.

gibi, anıt mezarın bu çiftlik sahibine ve ailesi-

AI.5 Tepecik Hyposorion Gömütü

E. OÖKÜ
Tepecik doğu nekropolünün güney ucundaki yuvarlak ve çirkin bir Bizans Dönemi kalıntısı kaldırıldığında, altından içi sıvalı bir mezar odası çıkmıştır{Resim: 4). Çerçeveli bir podyum üzerinde oturan ve nitelikli bloklardan oluşan gömütün ölçüleri
2.30x1.25xO.60 m.dir. Soyulmuş olmasına karşın, gözden kaçan 2 altın küpe ve boncuklar, zenginliği konusunda ipuçları verir. Roma Dönemindendir.

All. Çömlek

Fırıtıı

Ş. ÖZÜOOGRU
Kaynak Tapınağı ile Günlük Kaya Mezarı arasında asfalt yolun hemen doğu kenarında konumlanır (Heslrn: 5). Ilk haliyle 0.50 m. yüksekliğinde ve yaklaşık 0.50 m.

uzunluğunda tuğla duvar parçası olarak iz vermekteydi. Patara'da daha önceden ortaya çıkarılmış OG40 gibi bunun da tuğladan bir yeraltı oda mezarı olabileceği düşünü
lerek çalışmaya başlanmıştır. Fakat çalışma sonucunda yapının seramik fırını olduğu
anlaşılmıştır. Görünen tuğla duvar parçası, fırının ocak duvarından arta kalan bölümüdür. Ocak duvarları ve ocak ortasındaki tuğla paye ne yazık ki asfalt yol yapımı sıra
sında dozer tarafından yok edilmiştir. Fırın; 1.70 m. çapında, ocak kısmı; kenar uzunluğu yaklaşık 0.80 m. olan ve ocak ortasında yer alan kare formlu bir paye; ve yuvarlak ocak kısmının merkezinden doğu yönüne açılan, koridor biçiminde, 0.65 m. geniş-
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liğinde, 1.20 m. uzunluğunda bir ocak girişinden oluşmuştur (Çizim: 2). Ocak içi ve giriş tabanı tuğla döşemlidir. Koridor biçimindeki girişin her iki duvarı da tuğladan örülmüştür ve 0.50 m. yüksekliğinde, 0.50 m. genişliğindedir. Tuğla örgülerde kireç harç
kullanılmıştır. Ocak girişinin sonunda herhangi bir yapıya ve döşeme rastlanmamıştır.
Fakat yaklaşık 1.50 m. doğusunda daha geç dönemde yapıldığı anlaşılan, moloz taş
lardan, harçsız, toprak dolgu üzerine örülmüş kötü bir duvar kalıntısı vardır. Ocak ağzı
ve ocak içindeki dolgudan oldukça yoğun biçimde çatı kiremiti ve günlük kullanım kapları na ait olabilecek kaba nitelikte seramik parçalar ele geçirilmiş, ayrıca ocak içinde ve
girişin başlangıcında kısmen kül tabakaları tespit edilmiştir. Ele geçirilen çatı kiremiti ve
kaba seramik parçalarından yola çıkarak, seramik fırınının Roma Döneminde kullanıl
dığı düşünülmektedir.

Alil. Ana Cadde
Ş. AKTAŞ

Kuzey ucunda taban suyuna inilmesi ardından 1994 yılında yarıda kesilen Ana
kazısına bu dönem salt, traktör yolu olarak bırakılmış, doğu kenarın sergilediği
"yarım" görüntüyü gidermek amacıyla başlandı. Bu amaca yönelik olarak caddenin kuzeyinde iki açma yapıldı. 44.00x3.75 m. ölçülerindeki ilk açma alanı yaklaşık 0.50 m.
kalınlığında dolgudan arındırıldı (Resim: 6).
ilkinin devamı olan ikinci çalışma alanı ise 11.50x8.00 m. ölçülerindedir. Tümüyle balçık içinde zor koşullarda gerçekleştirilen kazı, geçmiş yıllarda gelinen kuzey ucuyla aynı doğrultuda 99 m.de bitiriidi. Bu alanda yaklaşık 0.80 m.lik dolgu içerisinde stoaya ait çok sayıda sütun ve sütun parçası gün yüzüne çıkarıldı. Doğu kaldırımı oluştu
ran bloklar ortalama 0.90 ile 1.10 m. genişliğinde olup yükseklikleri artan eğime göre
değişmektedir. Oluşan bu eğim nedeniyle yükselen kaldırıma çıkışı kolaylaştırmak
amacıyla 91. m.den itibaren 0.28xO.28 m.lik tek sıra bir basamak eklenmiştir. Kaldırım
ve basamak üzerinde rastlanan çizikler ise oyun amaçlıdır.
Üçüncü çalışma alanı, doğu kaldırımın güney uzantısındadır, 9.00x4.25 m. ölçülerindedir. Kaldırım üzerinde tespit edilen in situ iki sütun altlığı ile yatık sütun ve arşit
rav blokları, burada ilk kez batı stoadaki gibi sütunların dikili olduğunu gösterir. Iki parçadan oluşan kırık bir sütun ile altındaki lon düzenli başlık, güney bitişiğindeki altlıktan
devrilmedir, hemen bitişiğindeki tam bir sütun ile arşitrav bloklarının tamamı ise üst yapının rekonstrüksiyonu hakkında bilgi verici niteliktedir. Güney yönde sütun altlığına bitiştirilerek güneye ve doğuya yönelen 1.35 m. yüksekliğindeki duvar ise geç dönemdendir. Bu açmayla üç kemerli Güney Kapı'nın yıkıntılarına ulaşılmış, kazıya bu yıl için
son verilmiştir.
Açılan her üç alanda da zemin ve kaldırımın bazı yerlerinin söküldüğü ya da
onarım gördüğü tespit edilmiştir. Doğu kaldırımda görülen, dört satırlık ters duran yazıtlı bir blok da bunun kanıtıdır. Dolgu içinden çıkan az sayıdaki seramikler ise Bizans
Dönemindendir.
Cadde

AtV. Justinyan Suru

S. BULUT
T. KiMYONAK
Meclis Binası'nın arka duvarı ile güney duvarına bitiştirilen ve batıya uzanarak
bir burçla bütünleşen Jüstinyan surunun ön kısmında, duvarın uzantısını ortaya çıkar
mak amacıyla, toplam 15.00x7.50 m. genişliğinde bir alan açılmıştır. Alanın tamamen
kumdan arındırılmasıyla, duvarda örgü malzemesi olarak kullanılan yığın halindeki
bloklar ortaya çıkarılmış ve duvarın devşirme malzeme kullanılarak yapıldığı, batıda
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ana kaya üzerinde yükselerek uzadığı görülmüştür. Surun önünde, ana kayanın yükselmeye başladığı noktada, sıkıştırılmış toprak zemin üzerine oturtulrnuş, 1.98 x 0.80
x 0.90 m. ölçülerinde bir mermer lahit teknesine rastlanmıştır (Resim: 7). Içinde bir iskelet bulunan lahit, oturtulduğu zemin dışında, bezeli yüzünün ana kaya ile kapatılma
sından da belli ki ilk kullanım ürünü değildir. Lahtin üç yüzü bezeli olup ön yüzünde beş,
dar yüzlerinde ise sepet biçimli birer kupa bulunmaktadır. Kupaların hangi oyunlarda
kazaruldığ: ise üzerlerindeki yazıtiı kuşaktan anlaşılmaktadır. Kupaların altında bulunan diğer kuşaktan bunların "Lucius Septimius Theronides" adlı "sıradışı" bir şampiyo
na ait olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 8).
Blokların kaldırılmasıyla, batıya uzanan sur duvarının alt sıralarında tabandakileri silmeli olan toplam 17 adet yazıtiı bloka rastlanmıştır. Duvarda örgü malzemesi olarak kullanılan yazıtlı blokların dışında, diğer yazıtsız benzerleri ile üç şampiyonun heykelini taşıyan bir anıttan sökülerek burada kullanıldıkları görüımüştür. H. Engelmann'a
göre bunlardan biri "hitabet", biri "erkekler", diğeri "gençler" kategorisinde güreşte şam
piyon olan sporculara aitti ve seçici hakemler de tüm Likya'dan gelmişlerdi. Duvarın temel seviyesinde, bu alanda yapılan kazıya son verilerek, Meclis Binası arka duvarının
güney bitiminde bir sondaj yapıımıştır. Sondajda bu duvarın özgün olduğu ve Jüştinyan
surundan da 1.75 m. daha derinde ana kaya üzerine oturduğu qörülmüştür. Uç sıra
bloktan oluşan bu özgün duvarın tekniği, yapının erken evre tarihi hakkında bilgi verici
niteliktedir. Bu dönem ele geçenlerle birlikte, Meclis Binası'ndan alınarak duvarda kullanılan oturma sıralarının sayısı 40'a uıaşmıştır. 1 adet metal dikiş iğnesi, 3 adet kemikten toka ve 10 adet sikke ise kazıda ele geçirilen diğer buluntulardandır.

AV. Tiyatro
S.BULUT
Bugüne dek Tiyatro ile Meclis Binası arasındaki alanda yapılan ön çalışmalar,
kum ve bitki örtüsü ile kaplı tiyatronun açılabilmesine yönelikti. Hedeflenen amaç bu yıl
gerçekleştirilmiş ve devlet desteği ile tiyatro kazılarına başlanmıştır. Kaymakamlık tarafından yapılan organizasyona, Kaş'a bağlı tüm belediyeler 22 işçi ile katılmış, ek olarak Ovaköy ve Kınık belediyeleri iş makinelerini de kazı ve temizlik çalışmaları için seferber etmişlerdir. Tiyatro ve çevresi bitki örtüsünden arındıqlırken, iş makineleri de orkestra ve caveada tepelenmiş kumu taşımaya başlamıştır. Içinden yaklaşık 500 kamyon kum alınan tiyatroda, statik dengenin bozulmaması için sahne binası önüne 5 m.
kadar yaklaşılmıştır (Resim: 9). Orkestra'da da toprak dolguya ulaşılmıştır.
Kumdan tamamen arındırılan tiyatronun, tek diazoma ile ikiye ayrılarak, üstte 14
ve altta 22, toplam 36 oturma sırasına sahip olduğu qörülrnüştür (Resim: 10). Ayrıca
üst 14, alt kısım ise 8 kerkidese bölünmüştür. Kulelerle destekli her iki yanın göçük olmasına karşın, cavea büyük bir kesimiyle sağlam kalmıştır; eksik taşları da yıkıntısının
içinde korunmuştur. Diazomanın bazı yerlerinin ana kayadan işlendiği tespit edilmiştir.
Diazoma üzerinde konumlanan koltuklardan 11 tanesi yerindedir, aşağılara düşmüş 32
sağlamıyla birlikte, bu sayı şimdilik 43'ü bulmuştur. Orkestrası ise sonradan Geç Roma ya da Erken Bizans Döneminde 3 m. yüksekliğindeki bir duvar ile oturma sıraların
dan ayrılmıştır. Devşirme malzeme kullanılarak yapılan ve oturma sırası üzerinde yükselen bu duvarda, örgü malzemesi olarak, oturma sıraları, bir adet Korinth sütun baş
lığının yanı sıra üzerinde tropaion kabartması taşıyan bir blokun da kullanıldığı göze
çarpar. Korinth sütun başlığı ile hemen yakınında ele geçirilen sütunların, yukarıdaki tapınakla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Orkestra duvarı genel yapısıyla hemen yakının
daki Ksanthos tiyatrosu ile çok benzerdir ve her iki yanında 2.50x1.1 O m. ölçülerinde
birer "oda" barındırmaktadır. Yaklaşık aynı form ve ölçülerde ele geçirilen 3 sunaktan
2'si yazıtiıdır. Yazıtsız olan sunak ise orkestrada dolgu toprak üzerinde ters durmaktadır. Sunaklardan diazomadaki 22, orkestra duvarı üzerindeki ise 11 satırlık yazıta sahiptir. Diğer bir yazıtiı blok ise, oturma sıralarının üzerindedir. Yazıtlar; yapının onarımı
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için yapılan yardımlar ve tiyatro önündeki yapılar hakkında bilgiler vermesi bakımından
önemlidir.
Tiyatroda yapılan diğer bir kazı çalışması ise cavea üzerine oturtulan ve salt birkaç bloku görülebilen ve de bir "Tiyatro Tapınağı" olduğu düşünülen alanda gerçekleş
tirilmiştir (Resim: 11). Tapınak 8x3.20 m. boyutlu bir podyum üzerinde 7.60x2.50 m. lik
bir cellaya sahiptir. Podyumun önünde görülen 4 adet dübel deliği, tapınağın prostylos
planlı olduğunu gösterir. 1.70 m. lik bir kapıyla girilen cellanın, arka duvarı önüne bitiş
tirilen ve cellayı enine kesen ikinci bir duvar ilginçtir (Çizim: 3). Cellanın içinden ve çevresinden çıkarılan üç silmeli arşitrav ve inci dizili mimarı parçalar, üst yapı hakkında bilgi vericidir. Cella dolgusu içinden çıkarılan büyük boyutlu mermer bir sağ el, dikine inen
kalın kıvrımlı giysi parçaları ile sol elin tuttuğu asa parçaları, tapınağın erkek bir tanrı
ya adanmış olduğunu gösterir. Sağ el içinde tuttuğu nesnenin bir kantharos ya da asmayla bütünlenme olasılığı, yapının bir "Tiyatro Tapınağı" olması gerçeğiyle birarada,
belki Dlonysos'a adandığını gösterir. Sahne binasını da ortalayarak yapılmış diğer iRi
örnek, Venus'a adanan Roma'nın Pompeius Tiyatrosu ile Cezayir'deki Thamugadi Tiyatrosu'dur.
Tiyatroyu dıştan sınırlayan ve özgün olduğu düşünülen bosajll duvarın, tapınak
doğu duvarı ile kesiştiği alanda yapılan kazı, hem tapınağın eksik mimarı parçalarını
bulmak hem de tiyatro ile tapınak ilişkisini çıkarmaya yönelikti. Bu alanda yapılan kazılar henüz bitirilmemiştir; duvarın şimdilik 3 m. yüksekliğinde olduğu, tapınak podyumunun da bu duvarın üzerine oturtulduğu tespit edilmiştir.
AVI.

Doğucasan Taşocağı

ş. ÖZÜDOGRU

Doğucasarı Tepesi'nin batı eteğinde, OG-47 olarak kotlanan yeraltı oda mezarı
yanında yer alır. Buradaki kaya kütlesindeki işli yüzeyler sebebiyle
bir mezarın varlığından şüphelenilmiş; kaya kütlesi dibinden başlayarak 2.50x4.80 m.
ebadında bir alan açılmıştır. Yüzeyden -0.50 m. inildiğinde, ana kaya dibinde buradan
blok koparıldığına işaret eden keski izleri bulunmuştur. Aynı paralelde iki tane daha
blok koparıldığına dair keski izlerine rastlanınca, bu ana kaya kütlesinin blok çıkarma
da kullanıldığı anlaşılmıştır. Zaten tepe yamacının üst kesimlerinde blok koparıldığına
dair keski izleri taşıyan ana kaya kümeleri vardır.

nın

hemen güney

A VII. Kutsal Alan (?)

B. VARKIVANÇ
Korinth Tapınağı'nın güneyine düşen düzlükteki yangın sonucu, birbirine koşut,
aynı eksende olmayan iki duvar kalıntısı burada önemli bir yapının varlığına iz
vermiştir. Kalıntılar Ana Cadde'nin kuzey uzantısının batısında yer alırlar. Güneydeki
21.20 m. uzunluğunda ve doğu uçta köşe yapan duvar, yan yana dizili iri düzgün bloklardan oluşmaktadır. Farklı boyutlardaki blokların (1.50-170xO.83-0.87xO.80-0.94 m.)
kendi özgün yerlerinde durmayışı gerçeğine karşın, aynı yapıdan kaynaklanmaları olasıdır. Toplam 20 m. uzunluğundaki kuzeydeki kalıntı ise batıda köşe yapıp özenli işçi
lik ve harç içeren bir tabana sahiptir. Uzerinde yer alan in situ blok dizisi, ortalama
2.1OxO.96x1.06 m. blok boyutu, teknik ayrıntıları ve farklı düzlemi ile güney kalıntıdan
ayrılmasına karşın her iki kalıntının doğu-batı doğrultusunda anıtsal bir yapının izleri olması olasılığı yüksektir. Açılan açmalardan bu geniş tabanın yaklaşık 40 m. uzunluğun
da ve 20 m. genişliğinde bir alana oturduğu anlaşılır. Kalıntıların görkemi, blokların
özenli işçiliği ve boyutunun yanı sıra konumu da buranın ilk evrede bir "kutsal alan" olma olasılığını güçlendirmektedir.
ancak
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A Viii. Meclis Binası
G.GROSCHE

Jüstinyen suru devşirme bloklarının oluşturduğu doğu cephenin yaklaşık orta kesiminde ve 10 m. uzunluğunda bir alanın taş planının ardından bloklar taş tarlasına çekilerek Meclis'in özgün duvarı gün yüzüne çıkarıldı (Resim: 12). Ust kesimde 3.00 x
3.00 m. boyutunda ölçülen bir girintinin kapıyla kuzeye geçit vermesi beklenmemişti ve
bu olgu, yapının mimari yönden başka beklenmeyenleri de içerebileceğine tanıklık etmekteydi. Dolgu malzeme arasında yuvarlak altlığı üzerinde ayrı ayrı ele geçirilen bir
çift çıplak ayak, az aynak topuğunda okunan, olası Erken Klasik Dönem tarihiyle, belki de Patara'da bugüne dek bulunan en erken yontunun izlerini taşımaktaydı.

B-YÜZEY ARAŞTIRMALARI
BI. Doğucasan
B. VARKIVANÇ
M. KUNZE
Doğucasarı yüzeyaraştırmaları, bu kez surun hiç bilinmeyen güney kanadının
izlenmesinde odaklanmıştır. Tepenin orman dekulu batı yamacında duvar ve burç kalıntılarıyla iz veren güney surun, eteklerde yamaç evleriyle birlikte kaybolması ve düzlükte salt yüzeyselolarak tekrar ortaya çıkması, bloklarının Bizans Dönemi suru için
kullanılmışlığıyla da açıklanabilir. Çünkü bu güçlü duvar, tiyatronun arkasından Kurşun
lutepe'nin doğu ve güney yamacını dolanarak limana inerken de yer yer ve salt yüzeyde gözlemlenir ve bir sur için kesilen iri blokların başka amaçla kullanılmışlığı pek düşünülemez.

BII. Tepecik
F. IŞIK
Doğucasarı sırtından inip kenti kuzeyden koruyan erken sur, Tepecik sırtını aşıp
limana yaklaştığı yerde, son 10 m.lik dilimde, özgün ve Likya'da da benzersiz bir biçim
sergiler. Kyklopik deyime uyan çok iri boyutta ve iyi kesilmiş çokgen bloklar burada birbirlerine özenle birleştirilmişlerdir. Sur, limana inmeden bir dirsek yaparak bir teras duvarı gibi aynı yapısallıkta güneye yönelir. Andreas Müller-Karpe'nin de onayladığı gibi,
bu biçimde sur Hattuşa'da vardır; Tiryns'te de vardır. Ve 1999'da bir üstündeki terası
destekleyen kyktapik duvarın dibinde bulduğumuz birkaç parça çömleğin tarihi Refik
Duru'ya göre "1.0. geç 3., erken 2. binyıl" dır; duvar da, çömlekler de, Büyük Kral Tuthalya'nın Patar'ına uyar.

C- TEMizLiK ÇALIŞMALARI
1999-2000 yılı Kasım-Temmuz ayları içinde tam 7 kez yaşanan ve 12 Nisan
2000 günü kent merkezindeki yaklaşık 70 dönümlük bir alanı korkunç biçimde kayuran
yangınlar, Patara'da kökten bir önlemi zorunlu kılmaktaydı. Valilik, Kaymakamlık, ii Kültür Müdürlüğü ve Jandarma'nın tanısına göre, bu felaketin "suçlusu" yakan kadar yanandı da; bu nedenle kentin, bir cangılı ansıtan sık bitki dokusundan kurtarılması zorunluydu. Müze'nin ve biz kazıcıların görüşü de, köklerin arkeolojik dokuya zaten çok
zarar vermesi nedeniyle, farklı olamazdı. Çünkü büyük yangının üzerinden daha üç ay
geçmeden, tüm alan "hiç yanmamış" gibi yeşil örtüye bürünmüştü bile. En son "kukla"
bir "meczubun" üzerinde kalan "yangın kabusu" nu bir kez daha yaşamamak için, ören
yerinde geniş bir temizliğe girişiidi. Bu eylem, yanmış alanlar gibi yanmamışları da kap-
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samaktaydı. Kaymakamlığın ve Ova Belediye Başkanlığı'nın organizasyonunda çevre
halkı çağrılarak, antik dokuya zarar vermeyen aşıh zeytinler dışında, "kesilecek oduna
karşılık" bir temizlik seferberliği başlatıldı ve kent merkezi büyük ölçüde ağaç ve çalı
lardan arındırıldı. Ortayada ilk kez tüm görkemiyle bir "antik kent" çıktı ve görüldü ki
Patara geçmişte, Havva lşkan'ın deyimiyle, gerçekten bir "botanik bahçesi"ymiş. Şim
di hedef, sökülemeyen kökleri ilaçla kurutmaktır. Zamanı geldiğinde Kaş Kaymakamlı
ğı, Ilçe Tarım Müdürlüğü kanalıyla bu yönde gerekli önlemi alacaktır.

0- KORUMA ÇALIŞMALARI
DI. Yol Kılavuz Anıtı

H. iŞKAN
N. ÇEVIK
Geçici olarak Liman Hamamı önünde bitki sarmalından soyutlanmış düz bir alana taşınan ve ahşap paletlerle yerden, kafes telle çevreden korunan, bu nedenle de
büyük yangını zararsız atlatan 8tadiasmus Patarensis blokları, öngörülenin aksine bu
yıl kazı evine taşınamamıştır; çünkü taş eser deposunun rafları yapılamamıştır. Eser
taşıma gibi zor ve hassas bir iş için gerekli olan bir vince parasal kaynak bulunsaydı bile, o taşları kazı evinin bahçesine götürmek yanlış olurdu; onların bahçeden depoya bile bir ikinci kez taşınmaları zarar verirdi. Bu nedenle önlem olarak yazılı taşların arasındaki otlar kesildi ve çit, etrafını dolanan 5 m.lik bir koridorla çevreden soyutlandı. Bu
son yangından da nasibini alan Justinyan suru içinde örülü yazıtlı dört 8tadiasmus bloku da yerlerinden çıkarılarak, silmeli beş kaide blokuyla birlikte doğrudan kazı evi bahçesine götürüldü. Tümünü kazı evi deposuna taşıma işleminin 2001 'de gerçekleşebile
ceğini umuyoruz.
DII.Devşirme Yapıtlar

S. BULUT
N.ÇOŞKUN

Yangından en çok zarar gören alan, Marciana Tapınak Gömütü nitelikli malzamesinin aynı yerde bir burca dönüştürüldüğü sur dilimiydi. Bu alanda devşirme ya da
dolgu olarak kullanılan yazıtiı ya da resimli sunaklar, yontu parçaları ve mimari parçaların bir bölümü, Kaş Şoförler Odası'nın gönderdiği vincin yetişebildiği kadarıyla yerlerinden alındı, kazı evi bahçesine taşındı.

E.BiLiMSEL ÇALIŞMALAR
EI. Seramik Deposu

B. VARKIVANÇ
G. IŞIN
T. KORKUT
Ç. UYGUN
Bu yıl kazı evi seramik deposunda mevcut malzemenin envanterlenip bilgisayar
ortamına aktarılmasına yönelik depo tasnifi çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar aynı
zamanda B. Varkıvanç'ın, kandillere; G. Işın'ın, Hellenistik Dönem seramiklerine; T.
Korkut'un, Roma Dönemi günlük kullanım kaplarına ve
Uygun'un, terra sigillatara
yönelik yayın ön araştırmaları amacı da taşımaktadır.
Ç.
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Ve "kurtuluş" kararı: "... Danıştay 6. Dairesi, Patara antik kenti sınırları içinde bulunan ve 3. dereceden 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamına alınan arazi ile ilgili
yapılan temyiz başvurusunu reddetti. .. Temyiz isteminin reddedilmesinin ardından, Patara'nın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olması tescillenmiş oldu ... Gelemiş köylülerinin
avukatlığını Ankara Barosu'na kayıtlı Antalya eski Valisi Bahaeddin Güney yapıyor. ..
Danıştay 6. Dairesi'nin kararında, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma altına
alınan bölgede Hellenistik ve Roma çağına ait yeraltı oygu mezarların bulunduğu belirtilerek özetle şöyle dendi: ...Söz konusu alanın Patara antik kentinin genelinde irdelenerek, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi sonucu, kanunda, ilgili yönetmelikte
ve Yüksek Kurul kararlarında belirtilen arkeolojik sit tanımına uyduğu gerekçesiyle davanın reddine ...Bozma istemi yerinde görülmeyerek mahkeme kararının ananmasına
oybirliğiyle karar verildi". 14 Ağustos 2000 tarihli Milliyet Akdeniz Gazetesi'nin ilk sayfada "Danıştay noktayı koydu. Patara 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" başlığıyla manşetten verdiği bu kurtuluş haberinde gerçek kahramanlar yoktu. Onbir yıldır tarihe, kültüre ve insana saygı uğruna, doğrular uğruna sürdürülen bu tarihsel misyonun içinde,
başta Mimarlar Odası, tüm sivil toplum örgütleri vardı; çünkü, Patara'nın tek başına askerleri ve bir savunmanı vardı; ancak haberde bunlar yoktu. Saymakla bitmeyecek tüm
"adsızlara" içten teşekkürler.
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Çizim 1:

Yeraltı oda gömütü (OG-47),
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Çizim 2: Çömlek fırını planı
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Çizim 3: Tiyatro

Resim 1:

Tapınağı, plan

Doğucasarı yeraltı

oda gömütü (OG-47), buluntu
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Resim 2: Ambaryanı yeraltı oda
gömütu (OG-48)

Resim 3: Ambary'anı ~eraltı oda
gömütli (OG-48), bulurını

Resim 4: Tepeclk, hyposorion gö-
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Resim 5: Çömlek

fırını

Resim 6: Ana Cadde
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Resim 7: Justinyan suru

Resim 8: Şampiyon Lahti

Resim 9: Tiyatro, genel
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Resim 10: Tiyatro, genel

Resim 11: Tiyatro

Tapınağı

Resim 12: Meclis
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binası

2000 YILI ORTAKÖY-ŞAPiNUVA KAZı ÇALIŞMALARI

Aygü/ SÜEL*
Mustafa SÜEL

Çorum ili, Ortaköy ilçesi'nde yer alan Hitit kenti Şapinuva 2000 yılı kazı çalışma
9 Temmuz 2000 tarihinde başlamış olup 25 Ekim 2000 tarihine kadar sürmüştür".
Çalışmalar bu yıl üç ayrı alanda yürütülmüştür, Bunlardan ilki olan kuzey koruma duvarı çalışmaları 1999 yılında başlamış ve 2000 yılında da genişleyerek devam
etmiştir, diğer iki yeni alandaki çalışma/ar bu yıl başlamıştır.
Bilindiği gibi Şapinuva büyük ve yaygın bir şehir olup belli bir zaman dilimi içinde de Hitit Devleti'ne başkent olarak görev yapmıştır. Şehir ticarl, dlrıt, askeri ve ldart
hüviyetleriyle teşkilatlanrruştır. Dolayısıyla burada taşıdığı hüviyetlere uygun yapıların
ve yapı gruplarının bulunması tabiidir. Ayrıca dini yapısının bir sonucu olarak Hurri dünyasına ait pek çok izi burada görmek de yine normal bir olgu olarak kabul edilmelidir.
Bu yılki ilk kazı alanımız 1999 yılında çalışmalarına başladığımız kuzey koruma
duvarıdır. Burası 'A' binasının iç avlusunun kuzeyinde yer almakta olup aynı zamanda
koruma duvarının üzerindeki kapı, iç avluya girişi sağlamaktadır. 1999 ve 2000 yılında
yapılan kazılar sonucunda 100 m.yi bulan duvar yapısı ile kapı yapısına gelip saplanan
ve arada üçgen bir alan oluşturan 90 m. uzunluğundaki ikinci bir duvar ortaya çıkarıl
mıştır. Kalıntılar hemen tarla yüzeyinin altında bulunduğundan bilhassa doğu yönündeki kısımda ağır bir tahribat gözlenmektedir.
Bu koruma duvarı, Güney/doğu-kuzey/ batı istikametinde ve 'A' binasının uzun
aksıyla paralel yönde uzanmakla birlikte kapı yapısında bu duvarla birleşen ve arada
üçgen bir alan bırakan ikinci bir duvar bulunmaktadır. Her iki duvar arasında 40° lik bir
açı vardır. Güneydeki duvarın kapı yapısını üzerinde bulunduran esas duvar olduğu ve
öndeki duvarın gelip bu duvara saplandığı görülmektedir. Her iki duvar da, çift kabuklu duvar tekniğiyle ve sandık tarzında inşa edilmiştir. Sandık duvar genişliği 5 m., sandık uzunluğu 29,5 m.dir. Tek duvar genişliği ise 1,50 m., sandık genişliği ise 2.00 m. dir.
ları,

Prof. Dr...Ayg.üı SÜEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Hititoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye
AnkararrURKIYE.
Kazı çalışmalarına, Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığında, Arkeolog Dr. Mustafa Süel, Mimar-Desinatör Cengiz Erol,
araştırma görevlileri Esma Reyhan, Leyla Murat, arkeologlar Güneş Tabanoğlu (MA), Aslı Yurtsever, Mutlu pinçer,
Restoratör Cemal Uzundağ, öğrenciler Ali Çamucu, Güven Gümgüm, Bahar Sarıkaya, Hande Aytekin, Aslıhan lşcan,
Orhan Aka, Ozgür Meriç ve Bülben Süel katılmışlardır. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür
ederiz. Çalışmalara Kültür Bakanlığı yetkili temsilcisi olarak Karaman Müzesi Uzmanı Cengiz Topal, daha sonra da
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarından Naci Toy katılmışlardır. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür
etmeyi bir borç biliriz.
Bu yılki çalışmalarımıza değerli katkılarından dolayı K91tür Bakanlığı'na, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Çorum Valiliği'ne ve Çorum Belediye Başkanlığı'na, A.U. D.T.C. Fakültesi Dekanlığı'na, TTK Başkanlığı'na, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'ne ve ayrıca maddi ve manevi destek veren diğer kişi ve kurumlara teşekkürlerimi
zt sunuyoruz.
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Sandıkların başlarında 8x8 ölçülerinde birer kule bulunmaktadır. Kuleler bir tanesi hariç hep çift bölmelidir. Kapı yapısının genişliği 8 m. olup kulelerle uyum halindedir. Kapı içine doğru derinlik ise 9 m. dir. Kapı 1S0 cm. genişlikte bir giriş vermektedir. Bu giriş holünün her iki tarafında 130 cm. genişlikte ve 6.S0 m. uzunlukta sağ ve solda birer
oda mevcuttur. Kapı yapısının ve duvarların temellerinde irice kireçtaşı kullanılmıştır.
Kapı yapısını üzerinde bulunduran güney duvarında düzgün sıralama ve daha büyük
taşlar ve daha itinalı bir işçilik görülmektedir. Gerek sur duvarlarındaki sandıklar gerekse kulelerin içleri dolgu yapılmadan bırakılmış ve günlük yaşamda da kullanılmıştır.
Bu bölgedeki çalışmalarımızın ilerleyen safhalarında koruma duvarının kuzey
bölüm dışında içine aldığı alan belli olacaktır. Ancak bu haliyle bile duvarın kent duvarı ölçülerinde ve görkeminde olduğunu söyleyebiliriz. Kulelerin duvardan çıkıntııı olması dışında kuleler arası mesafe ve duvar kalınlığı gibi ölçülerle Boğazköy kral kapısı civarındaki kent duvarı ile benzerlik göstermektedir. Ne var ki Boğazköy'de kuleler arası
S bölmeli bir sandık sistemi bulunmaktadır. Kent içinde, kent duvarı ölçülerinde bir koruma duvarı inşa edilmesi 'A' binasına verilen önem açısından dikkat çekicidir.
Her iki duvarın arasında kalan ve şimdilik 90x30 ölçülerindeki kısmı araştırılan
üçgen alanın geniş kısmında zayıf temellere sahip bir yapı tespit edilmiştir. Kazı çalış
maları bitirilmemekle birlikte, 100 m 2 yi geçen büyüklükteki bu yapının çok zayıf temellerinin çatının taşınmasında yaratacağı problem dikkate alınarak, daha çok sundurma
tarzı bir yapı olabileceği akla gelmektedir. Kazı sırasında iki adetocak, küpler, günlük
kullanımla ilgili kap-kacak ve at çene kemikleri ele geçirilm,iştir. Uçgen alandaki diğer
bir buluntu ise değişik ölçülerde ve derinlikteki çukurlardır. ızolasyonu için itina gösteriimemiş, derinliği 20 cm. ile 180 cm. arası değişen bu çukurların içleri yıkıntı ile dolu
olarak bulunmuştur.
2000 yılı çalışma alanlarımızın ikincisi Ağııönü rnevkiidir, Burası 'A' binasının
üzerinde yer aldığı platodan derin bir sel yarığı ile ayrılmaktadır. Uç tarafı yamaçla kaplı korumalı bir alandır. Doğu yamacın önünde yer alan içinden kara yolunun geçtiği bölümde kil yatakları gözlenmektedir. Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda arazinin yer
yer iki metre kadar kil ile doldurulduğu ve düzgün bir alan elde edildiği anlaşılmıştır.
Burası 2S000 m 2 genişliğinde bir alandır. Doğu-güney ve batı yönlerinde dik yamaçlarla çevrilidir. Halen kamulaştırılması bitmemiş kuzey yönünde monumental bir
yapının bu düzgün alana bakar bir konumda yer aldığı anlaşılmaktadır. Orta kısımda
bir meydan bulunmaktadır. Kenarlarda ise çeşitli büyüklükte binalar yer almaktadır. Burada kazı çalışmalarına doğu yamacının kenarından başlanılmış olup < Ağııönü 1> binası burada ve iyice kenarda kısmen ortaya çıkarılmıştır. Kapı girişinden başlayan ve
önce kuzeydoğuya doğru ilerleyen ve daha sonra da 900 bir açı ile kuzeybatı istikametine dönen 2 m. genişlikte taş döşeli bir yol bulunmaktadır. Taşlar 20-30 cm. büyüklüğünde poligonal şekilli olup dışarı gelen yüzleri iyice düzeltilmiştir. Taş döşeli bu yol
bizi Bina I' in girişine getirmiştir. Bu yıl ki çalışmalarda binanın girişten itibaren kuzey
istikametindeki bölümü gün ışığına çıkarılmıştır. Bu haliyle binanın genel planı hakkın
da bilgi sahibi olamıyoruz, ancak kuzeyde yer alan bu kısımda üç mekan görülmektedir. Bina girişi 1,S m. genişliğinde halen kazısı yapılmamış olan güney yönündedir. Temel yapısı oldukça zayıftır. Yer yer 70 cm. kadar düşen ölçülerde tek sıra kırma taştan
oluşan temellere sahiptir. Iç bölme duvarlarının çoğu kerpiç olarak inşa edilirken dış
duvarların balçık (kil) duvar tekniği ile inşa edildiği görülmektedir. Hitit yapı tekniğinde
pek kullanılmayan veya pek dikkati çekmeyen bu tekniğin burada ne sıklıkla kullanıldı
ğı hakkında bugün için bilgi sahibi olmamamıza rağmen, tekniğin Şapinuva'lı ustalarca
bilinmiş olması önemli bir husustur. Anlaşıldığı kadarı ile bu teknik yalnız Bina I'de değil yamacın kenarında, taş döşeli yolun bitişiğinde bulunan koruma duvarında da kullanılmıştır. Bina i tek katlı bir yapı olmalıdır. Temel yapısı, duvarlar, duvarların yıkıntısı
bu görüşümüzü desteklemektedir. Yol üzerinde kapısı, bu istikamette bir dükkan veya
işlik yer almaktadır. Bina ile içten bağıntısı yoktur. Dükkarun kapı girişinde yüksekçe inşa edilmiş bir ocak ile bazalt bir öğütme taşı yer almaktadır. 4,Sx6 ölçülerindeki rneka-
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nın arka kısmında yine 1 m. kadar yükseklikte ikisi bir arada diğeri ise aynı istikamette
ancak biraz uzakta üç adet bazalt öğütme taşı ile köşeye ve kuzey duvarı kenarına yerleştirilmiş iki adet küp bulunmaktadır. Diğer iki mekandan batı yönündekinde bol miktarda ince cidarlı, kaliteli hamura sahip tabaklar ele geçirilmiştir.
Doğu yönünde yer alan bir diğer mekanda ise ince uzun yumurta gövdeli ve yuvarlatılmış sivri dipli testiler bunların ağzından düştüğü anlaşılan mühürler, tabak ve çanaklar, emzikli çömlek, meyvalık gibi malzemeler ele geçirilmiştir. Burada ele geçirilen
ikiz gövdeli kap oldukça enteresandır. Ayrıca odanın ortasında Hitit dünyasında pek bol
görülmeyen tipte bir at naiı biçimli ocak bulunmuştur.
Netice olarak Ağııönü mevkii kazı çalışmaları yeni başlamıştır. Buradan olağa
nüstü neticeler alınacağını söyleyebiliriz. Bunun için ilerleyen kazı çalışmalarını beklemek gerekecektir. Bu yılki seramik örneklerini birazdan sunacağız. Bu sözlerimiz göreceğiniz malzeme ile daha da anlam kazanacaktır.
2000 yılının üçüncü çalışma alanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeofizik ABD başkanlığıyla beraber yürüttüğümüz bir proje sonucu ele alınan bölgededir.
Buraya 'C' alanı adını verdik. Kısa süren bir çalışma sonucunda burada monumental
bir binaya ait duvar kalıntısı ile karşılaşılmıştır. Söz konusu duvar kalıntısının genişliği
iki metredir. Kiklopiyen duvar tekniğinin kaliteli bir örneğinin kullanıldığı gözlenmekte
olup üst üste iki taş sırasının mevcut olduğu görülmektedir. 26x16 m. lik bir alanın yapıya ait plan verememesi binanın büyüklüğü hakkında bizim ümitlerimizi artırmaktadır.
Gelecek sezon sonunda bu bina ve buluntuları hakkında sizlere daha zengin veriler sunacağımızı ümit ediyoruz.
Bu yılki çalışmalarımız da mimarı buluntularımız yanında ele geçirilen küçük
eserlerimiz bol, çeşitli ve nadide buluntulardır. Ok uçları, dikiş iğneleri gibi metal buluntuların yanında çok zengin bir kap kaçak koleksiyonu müzeye teslim edilmiştir.
Küçük ve boylu testiler, yuvarlatılmış sivri dipli, uzun boyunlu, çoğunluğu tek
kulpludur.
Bilhassa Ağııönü alanında yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen tabaklar
fevkalade ince et kalınlığına sahiptirler. Bir milimetreden ince örnekleri mevcuttur. Tabaklar çoğunlukla içe çekik ağız kenarlı, düz diplidir. Hamurları çok kaliteli olup astarlı
ve perdahiıdır.
Çömlekler arasında iki kulplu ve omuz üzerinde bir emziğe sahip olan çömlek
güzel bir örnektir. Halka bir dibe ve karnın hemen altında fazla keskin olmayan bir
omurgaya sahiptir. Iki adet kulp karşılıklı yerleştirilmiştir. Dikey yuvarlak kulplar omuz
üzerinde 45'lik bir açı ile yerleştirilmiştir. Emzik iki kulpun ortasındadır. Ucu dışa kenarIı olup gövde yukarı doğru yönlendirilmiştir. Geniş ağzı dışa çekilmiş ağız kenarlıdır.
2000 yılı çalışmalarının en enteresan eserleri çift gövdeli kaplardır. Halen elimizde her ikisi de Ağııönü Bina i 'den olmak üzere iki örnek mevcuttur. Her iki örnekte genel espri ve form bakımından birbirine çok benzemektedir. Yuvarlatılmış sivri dipli, yumurta gövdeli, iki testicik (15-20 cm. ) tam karın hizalarından birleştirilmiştir. Böylece iki
gövdeli tek karıniı bir oluşum sağlanmıştır. Kapların pek uzun olmayan boyunları dışa
çekik ve yuvarlatılmış ağız kenarı ile bitmektedir. Her iki kap da arka kabul edeceğimiz
yöndeki her iki omuzu birleştiren bir sepet kulpa sahiptir. Gövdeyi gayet dengeli ve sağ
lam kavrayan yuvarlak profilli bu kulp ilk örneğimizde üst yönde küçük yuvarlak inkrize süslemeye sahiptir. Bu kapta ayrıca boyun üzerinde iki sıra halinde ve ağız kenarında aynı süslemeyi görmekteyiz. Bu kapta diğer bir yenilik ise kulpun tam önünde yer
alan bir boğa başıdır. 2 x 3 cm. büyüklüğe sahip bu boğa başı üçgen bir yüze sahiptir,
ay biçimli boynuzların ortasında alın üzerinde bir yuvarlak damga gözlenmektedir. Ağız
ve burun natürel ve belirgindir. Gözler daireselolup inkrize olarak süslenmiştir. Diğer
kap bütün benzerliğine rağmen hem boğa başına hem de bu tip bir süslemeye sahip
değildir. Ayrıca sivri dipleri daha belirgin bir konikliğe sahiptir.
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Resim 1: A binasının kuzey
koruma duvarı

Resim 2: A binasının kuzey
koruma duvarı ve
üçgen alan

Resim 3:
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Ağııönü mevkiindeki yeni kazı alanının
A binasından görünüşü

Resim 4: Ağııönü mevki Bina I'in 2000
mı planı

kazı

döne-

Resim 5: C

Resim 6: Testi

Resim 7: Testi
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binasının

temel

yapısı

ile ilk

planı

Resim 9: Yuvarlak dipli küpcük

Resim 8: Emzikli, iki kulplu çömlek

Resim 10: Kase

Resim 11: Cift gövdeli kap,
eina i

Ağııönü,

Resim 12: Çift gövdeli kap,
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Ağııönü,

Bina i

BERICHT DER GRABUNGSKAMPAGNE IN LlMYRA 2000

Jürgen BORCHHARDT*

Die Kampagne dauerte vom 14. August bis zum 23. September 2000.
Der Dank des Grabungsleiters gilt den Archaoloqen: Frau Mag. A. Angelinoudi,
Frau Selda Baldo, Frau Dr. Zeynep Kuban, Frau S. Kueher, Frau S. Loehner, Frau
Mag. B. Marksteiner, Herrn Dr. Th. Marksteiner, Frau Dr. A. Pekridou, Herrn Dr. P. Ruggendorter, Frau Mag. Ch. Sokalieek, Herrn Dr. G. Stanzl, Frau Mag. J. Vroom, Frau
Mag. A. Wetzer, Herrn U. Yanar; dem Numismatiker Herrn Dr. J. Goreeki; den Arehitekten und Bauforsehern: Frau Dipl.lng. Lore Mühlbauer, Herrn Qipl.lng. K. Schulz; dem
Geodaten Herrn S. Atasü; dem Geomorphologen Herrn E.Oner; der Restauratorin
Frau A. Badde; der Graphikerin: Frau Dr. B. Borehhardt sowie dem Photographen
Herrn Ludwig Fliesser.
Für die gute Zusammenarbeit gilt mein herzlieher Dank dem Regierungsvertreter Herrn Bekir Tuluk.
Die Durehführung der Kampagne wurde ermöglieht dank der Genehmigung
dureh die Generaldirektian für Bauten und Museen im Kultusministerium in Ankara.
Im Namen aller Mitarbeiter danke ieh dem Fonds zur Förderung der wissensehaftliehen Forsehung, Wien, für die groBzügige Unterstützung.
GRABUNGS- UND SAUBERUNGSARBEITEN IM BEREICH DER WESTSTADTVON L1MYRA
T. MARKSTEINER
U. YANAR

Im Zuge der Kampagne 2000 wurden im Bereieh der nunmehr geraumten
Weststadt von Limyra Grabungs- und Sauberunqsarbeiten durehgeführt. Ziel dieser
Aktiviteten war es, die alten, seit den frühen 90-erJahren zur Müllhalde des Dorfes
Saklısu Mahallesi verkommenen Sondagen 3, 5 und 9 in einen prasentablen Zustand
zu bringen und einige often gebliebene wissensehaftliehe Fragen zu klaren. Diese Arbeiten sind in dem weiteren Kontext eines Gestaltungsprogrammes des Huinenqelandes zu sehen, dessen Umsetzung sieh die Grabung für die nachsten Jahre zum Ziel
gesetzt hat.

Prof. Dr. Jürgen BOReHHARDT, Institut tür Klassische Archaoloqie, Unlversltat Wien, Frarız Klein-Gasse 1, A-1190
Wien/AVUSTURYA.
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Sondage 9
Im Bereich von Sondage 9, in der wahrend der Kampagnen 1987 und 1989 gegraben und eine von geometrischer bis in seldjukische Zeit reichende stratigraphische
Sequenz freigelegt werden konnteı, wurden im AnschluB an die Sauberunqsarbelten
einige verstürzte Blöcke der klassischen Siedlungsmauer von Neuem versetzt. Im Zuge von Grabungsarbeiten hinter dieser Mauer konnte die Untersuchung der frühen
Schichtung abgeschlossen werden. Ein dichtes Paket lehmiger, der Hangneigung folgender Straten, in welchem sich kleine Gruben und Grabchen nachweisen liessen,
enthielt spat- und subgeometrisches Keramikmaterial, zahlreiche Tierknochen sowie
Muscheln (Abb. 1). Es scheint sich um die Abtalle einer Siedlung zu handeln, welche
wohl etwas oberhalb am Hang gelegen war. In dem untersten fundhaltigen Stratum
aus dunklem humosem Erdmaterial fand sich eine grobe Steinsetzung aus teils hochkant gestellten Feldsteinen, deren Zweckbestimmung aufgrund der Ausschnitthaftigkeit des Befundes nicht qeklart werden konnte. Das dazugehörige, sehr grobe Keramikmaterial, welches aus wenigen und uncharakteristischen Scherben besteht, setzt sich
von dem geometrischen Fundkomplex deutlich ab, sodaB eine Datierung in vorgeschichtliche Zeit denkbar ware.

Sondage 5
Der in den Jahren 1982-1986 ergrabene Bereich am sogenannten Südtor von
Limyra wurde ebenfalls gereinigt. Die Grabungsarbeiten beschrankten sich auf die Freilegung des Mörtelbodens durch Abtragung von obertlachennahem Erdmaterial im SÜdostbereich des in spatantlk-frühbyzantinlscher Zeit feldseitig an die Wehrmauer angesetzten Hauses.

DIE GRABUNGEN AM PTOLEMAION
S.KUCHER

P. RUGGENDORFER
A. WETZER
1. Die Arbeiten im Osten des Ptolemaions
Im Osten des Ptolemaions wurde die SO 14, die im Jahre 1989 angelegt und
nach der Grabung wieder eingeschüttet wurde, erneut geöffnet. In dieser Sondage
konnten Teile der Apsis und des Mittelschiffes einer kleinen, nach Südosten orientierten Kirche angeschr\itten werden, die von Südosten an das Podium des Ptolemaions
angesetzt ist 2 .
Beim Absenken des Niveaus in der alten Sondage und der Erweiterung der Grabung in Richtung der südlich vom Ptolemaion verlaufenden Stadtmauer zeigte sich,
daB die Kirche an ihrer Nordseite über einen Mitteleingang und einen Nebeneingang
in das westliche Seitenschiff verfügt. Uber den Zugang in das östliche Seitenschiff können noch keine Angaben gemacht werden, da der östliche Teil des Gebaudes erst in
den nachsterı Kampagnen freigelegt werden soll.
Der Boden des Mittelschiffes wird im Bereich des Einganges durch ca. 75x75
cm. groBe Steinplatten gebildet. Das Niveau der Schwelle dieses Einganges Iiegt etwas höher als das des Bodens des Innenraumes. Die Gestaltung und das Niveau des
Bodens des schmalen westlichen Seitenschiffes ist noch unqeklart, da die Grabung in
diesem Bereich noch nicht abgeschlossen ist. An die AuBenwand des westlichen Se-

2

Vorberlehte zu diesen Grabunqen s. Th. Marksteiner in: X. KST2(1988) 11311. Abb. 1,2,20; ders. in: XII. KST 2 (1990)
3241.Abb. 2-3; ders., OJh 62,1992,133-140 Abb. 3-5.
A. Pülz in: F. Blakolmer u.a. (Hrsg.), FremdeZeiten. FestschriftJ. Borchhardt (1996) 239 II.
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itenschiffes ist unmittelbar an der Nordwestecke der Kirche ein Mauerzug angesetzt,
der zur Stadtmauer hin verlauft und in den der Schwellstein eines Tores eingelassen
ist. Dieser Mauerzug bildet gemeinsam mit der Stadtmauer und der Südseite des Podiums des Ptolemaions vor der Kirche einen abgeschlossen Bereich, der als Hof zu interpretieren ist. Der Hof verfügt über eine Pflasterung aus kleinen dünnen Steinplatten
und war, wie der in situ angetroffene Schwellstein belegt, von Süden her zu betreten.
Die Platten der Hofpflasterung sind mit Fuge an die Stadtmauer angesetzt.
Der Bereich auBerhalb des Hofes ist gleichfalls gepflastert, wobei jedoch diese
Pflasterung aus groBen, langrechteckig geschnittenen Platten gebildet wird, die sich in
ihren Dimensionen deutlich von jenen der Hofpflasterung unterscheiden. Diese Pflasterung erstreckt sich über den Bereich, der durch die Stadtmauer im Westen, der Kirche im Osten und der Saulenstrafie im Südosten begrenzt wird. Nach Südosten ist die
Pflasterung mit einer Stufe zur Saulenstraôe hin abgetreppt. Noch vor dieser Stufe
wurden knapp auBerhalb der Kirchenapsis die Reste eines vermutlich römischen Torbaus aufgedeckt (Abb. 2). Teile dieses Tores wurden bereits 1989 in Form mehrerer
fragmentierter Architekturblöcke geborgen. Ein Block, der an einem Ende von drei kannelıerten Halbsaulen abgeschlossen wird, erweckte dabei besondere AufmerksamkeiP. Bei dem neuen Befund handelt es sich um den in situ befindlichen, untersten Block
des östlichen Torqewandes, Er verfügt an einem Ende gleichfalls über die auftalllqe
Gestaltung mittels dreier Halbsaulen. Diese waren zum Durchgang des Tores zugewandt. Ein Klammerloch am anderen Ende des Blockes beweist, daB mindestens noch
ein weiterer Block daran angeschlossen hat. Das westliche Torgewande konnten nur
aufgrund der Standspuren in der Oberseite der Pflasterung lokalısiert werden. Es wurde kein Block in situ angetroffen. Die Konturen der Standspuren zeigen jedoch die auffallige Gliederung der drei angesetzten Halbsaulen-.
In dem Einschüttungsmaterial über dem Torbau und der Kirche wurde im Quadranten SO 14/XVIII der Kopf des kolossalen Pferdes, dessen Torso bereits 1989 im
Westen des Ptolemaions freigelegt werden konnte, und im Quadranten S014/XXIII eine weitere Metope des Ptolemaions gefunden.
Vor der Südwestecke des Podiums des Ptolemaions wurde zur Verbindung der
SO 14 und der 1999 Richtung Osten angelegten SO 22 der Quadrant SO 22NII geöffnet. Darin konnte ein weiterer Plattenbelag angetroffen werden, der deutlich über dem
Niveau des Innenraumes der Kirche Iiegt und der an die Unterkante der untersten Stufe des Ptolemaions angesetzt ist. Er besteht mehrheitlich aus Spolien und ist reqelrnaBig verlegt. Es handelt sich dabei offenbar um den Boden eines Innenraumes. Unklar
ist, über welche Dimensionen dieser Raum verfügte und zu welchem Gebaude er gehört hat. Klar ist hingegen, dass er ebenso wie die Kirche und der römische Torbau abgetragen und eingeschüttet wurde. Im Material der Einschüttung fand sich vor dem
Südprofil ein überlebensgroBer, rnannlicher, frühhellenistischer Porıratkopt, wohl ein
Bildnis Ptolemaios iii. Euergetes.
In mehreren Quadranten der SO 22 wurde die Suche nach dem Altar des Ptolemaions fortgesetzt. Diese Arbeiten verliefen aber bislang ergebnislos. Durch die Grabungen im Quadranten SO 22/1 V, der vertieft und nach Süden erweitert wurde, konnte allerdings der Verlauf jener Stadtmauer von Limyra weiter prazisiert und dokumentiert werden, die ehemals die West- mit der Oststadt verbundan hat5 . Im Quadrant SO
22NI, der das östliche Ende der SO 22 bildet, wurden die Reste einer 0,72 cm. breiten Bruchsteinmauer freigelegt. Sie verlautt entlang des Nordprofils und setzt sich in
3

4

5

Die Arehileklurfragmenle wurden zunachst als R.\3s1e des hellenislischen Propylons in das Temenos des Plolemaions
(P. Ruggendorfer, 12. KST, 1990,330 I.; ders., OJh 61, 1991/92, Beibl. 162; J. Borehhardl - G. Slanzl in, Götter, Herootı, Herrscher in Lykien, Ausste/lungskata/og Scha/laburg [1990] 79 If.) und spater als Ireislehender römiseher Torbau im Bereich einer Slra13enkreuzung gedeulel (W. Helter in, J. Borchhardl, Die Steine von Zômuri [1993]105 If.).
Aul die Saulenarehileklur war olfenbar ein Bogen aulgeselzt. Diese Annahme legl das gekrümml gesehniltene Fragmenl eines Bogensleines nahe, das gleiehlalls geborgen werden korırıte und an dem sieh darüber hinaus Resle einer zweizeiligen grieehisehen Insehrift erhallen haben. Die Lesung und Inlerprelalion dieser Insehrift lassen Aulsehlüsse zur Sliftung und Dalierung des Torbaues erwarlen.
P. Ruggendorfer - A. Welzer, Xx. KST, 2000 (im Druck).
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westliche Richtung bis in den Quadranten SO/LV fort. Ihre Funktion und Datierung sind
zur Zeit noch unklar, Obwohl das Niveau im Quadranten SO 22/IV in Bezug auf das
Ptolemaion bis auf die Fundamentoberkante abgetiett wurde, konnten keine Hinweise
für die Existenz eines Altares festgestellt werden".

2. Die Arbeiten im Westen des Ptolemaions
Die Grabung im Norden des Ptolemaions konzentrierte sich auf die Quadranten
A I-III und B I-III. Die Quadranten A i und B i sind unmittelbar an die Stadtmauer der
Phase 1 und Phase 2 angesetzt. Die beiden Stadtmauerzüge verlaufen parallel vom
Podium des Ptolemaions nach Norden, wobei die Stadtmauer der Phase 2 die altere
Stadtmauer der Phase 1 als Innenschale nutzt. Etwas nördlich des Podiums des Ptolemaions konnte in der Stadtmauer der Phase i ein Tor nachgewiesen werden. Das Tor
war repraserıtativ gestaltet, wie ein kaiserzeitlicher Oebalksblock mit vegitabilem Dekor, der als Schwellstein verbaut ist, zeigt. Bei der Anlage der Stadtmauer der Phase
2 wurde zunachst an gleicher Position ein Tor in die neue Mauer eingelassen. Das Niveau des Durchganges scheint jedoch angehoben worden zu sein. Zu einem spateren
Zeitpunkt wurde das Tor schlieBlich aufgegeben und zugesetzt.
Westlich des Tores wurden in den Quadranten All-III Teile eines Gebaudes autgedeckt, dessen südliche AuBenwand aus groBen Blöcken gebildet wird und die parallel zum Podium des Ptolemaions verlauft. Das Gebaude Iiegt auf deutlich höherem Niveau als der Stufenunterbau des Ptolemaions. Vor seiner südlichen AuBenwand fanden sich auf tieferen Niveau verstürzte Architekturblöcke (z.B. Saulentrornmel) der
Tholos des Ptolemaions (Abb. 3). Das Gebaude wurde offenbar über diesem Versturz
errichtet und stammt wahrscheinlich aus der Zeit nach der Errlchtunq, der Stadtmauer
der Phase 2. Es verfügte über einen Boden aus gestampften Lehm. Uber diesem Bodenniveau wurden groBe Mengen an Asche und Holzkohlereste geborgen. Darüber hinaus fanden sich viele Eisenschlackefragmente und Metallkleinfunde sowie eine Feuerstelle, so dass eine Interpretation des Gebaudes als Werkstatte erwogen wird.
DIE KERAMIK AUS DEN HANGHAUSERN VON LlMYRA

S. LOCHNER
Wahrend der Kampagne 2000 wurde mit der Aufnahme der bislang unpublizierten Keramik aus den Teilen der Hanqhauser, die wahrerıd der Jahre 1984-1994 freigelegt wurden, begonnen, um sie innerhalb einer geplanten Publikation zu den Hanqhauser vorlegen zu können. Aufgrund der kontinuierlichen Erosion am Hang ist das zu
bearbeitende Material überwiegend unstratifiziert, weswegen zwar in erster Linie eine
Vorlage dessen möglich sein wird. Trotzdem werden aber die Nutzungsphasen der
Hanqhauser deutlich. Nach dem ersten Versuch einer Typologie scheint sich herauszustellen, dass die Nutzung im 5. Jh. v. Chr. eingesetzt hat, in hellenistischer Zeit am
intensivsten war und dann ab römischer Zeit wahrscheinlich kontinuierlich abnimmt.
Die folgenden Kampagnen sollen diese Vermutungen, das Ende der Nutzung oder eine mögliche Nachnutzung der Hanqhauser klareri.

NEUFUNDE AUS LlMYRA

J. BORCHHARDT
1. Neufund einer Lykischen Inschrift
Erfreulicherweise laBt sich nach der abgeschlossenen Enteignung von Parzelle
71 das Fragment einer unbekannten Iykischen Inschrift anzeigen. Es wurde südlich
6

Die Arbeilen muBlen aufgrund des immer starker nachdringenden Grundwassers eingeslelll werden.

422

des klassischen Mauerzuges zwischen den Sondagen 3 und 9 gefunden und gehörte
vermutlich zu einer Stele. Das Fragment besitzt eine Höhe von 45,6 cm. eine Tiefe von
23,4 cm. und ist in der Breite mit 33,8 cm. erhalten. Da sich im Oberlager ein Dübelloch von 10,5 cm. Lanqe, 7,5 cm. Breite und 2,5 cm. Tiefe zur Anbringung der Stelenbekrönung erhalten hat, laBt sich die Breite der Stele mit ca. 75 - 80 cm. errechnen.
Nach einer ersten vorlaufiqen Lesung der 14-zeiligen Inschrift in Lykisch A durch Herrn
Prof. Dr. H. Eichner handelt es sich um einen Text mit genealogischen Angaben und
einem bisher unbekannten Ortsnamen. Das Recht der Erstpublikation hat der Grabungsleiter Herrn Prof. Dr. G. Neumann übertraqen",
2. Neufunde zur Skulptur im Ptolemeiorı
In der Fachliteratur laBt sich nur eine zögerliche Akzeptanz der Identifizierung
des Ptolemaions in Limyra als Herrscherkultbau notieren. Von aqyptoloqischer Seite
wird "mit hoher Wahrscheinlichkeit" unser Bau aLs Ptolemaion bestatiqt und Ptolemaios II zuerkannts. Bauornamentik-Spezialisten der klassischen Archaoloqle wollen die
vom Verf. vorgeschlagene Datierung in den Frühhellenismus nicht akzeptieren und
pladleren für eine Datierung ins letzte Drittel des 3. Jh. v. Chr.9 • Auch wenn der Altar in
der Grabung bisher nicht gefunden werden konnte, besteht kein Grund, der der Theorie von einem zur Aufstellung von Agalmata bestimmten Naos inmitten eines von Stoen urnsaumten Temenos zu zweifeln. Der Wagenrennen-Fries über der Cella spricht
eindeutig für einen hippischen Agon zum AbschluB der [ahrlichen Kultfeiern. Der Kopf
eines sich umwendenden Wagenlenkers (Abb. 4) bezeugt, daB im Rennen durch einen Unfall das Geschehen dramatisiert wurde. Durch den Fund der SO-Eckmetope
wird der Verdacht verstarkt, daB tatsachlich auf alien vier Seiten das Thema Kentauromachie dargestellt wurde (Abb. 5). Nach dem jetzigen Rekonstruktionsstand der Agalmata in der Cella, deren auBerer Durchmesser von G. Stanzl mit 8,06 m. der innere
mit ca. 4,50 m. berechnet wird, standen auf einer vermutlich runden, noch nicht nachgewiesenen Basis zurıachst nur die wahrscheinlich stehenden Theoi Philadelphoi, Ptolemaios ii und Arsinoe II und die möglicherweise thronenden Theoi Soteres, Ptolemaios i und Berenike po. Nach dem Neufund eines weiteren Dlacem-Traqers (Abb. 6, 7)
wird diese extra gearbeitete Büste einem spater aufgestellten Ptolemaios III (246 - 221
v. Chr.) zugewiesen. Im Profil laBt sich der Marmorkopf von Limyra mit dem Portrat
Ptolemaios III auf einem Silber-Tetradrachmon von Lebedos in New York" auf Grund
der vollen Lippen und Wangen, der vorspringenden Oberlippe und dem kleinen energischen Kinn über dem rnachtiqen fleischigen Hals gut vergleichen.
Die beste Parallele in der Plastik bietet der Kopenhagener Kopf mit dem
schwammigen Kinn, dem relativ keinen weichen Mund, den schönen kleinen, eng anliegenden Ohren und dem milden Ausdruckıe. Nicht nur auf Grund der gut gearbeiteten Locken wird man innerhalb der Portrats Ptolemaios III den Kopf von Limyra für den
bislang qualitatsollsten halten dürfen. Dem dritten Ptolernaerpaar wird man deshalb die
weibliche Gewandstatue13 als Berenike ii (246 - 221 v. Chr.) zuweisen, zumal ihr Gewandstil dem koischen Kreis zuzuordnen ist. Als AnlaB für die Stiftung eines Ptolemaions gilt noch immer die Möglichkeit einer ertolgreichen Abwehr eines Keltenangriffes
durch die in Limyra stationierten Truppen der aqyptischen Arrneet-.
7
8
9
10
11
12
13
14

Zur Neuautlage der TAM TL vgl. J. Borchhardl - H. Elchner - M. Pesdilschek - P. Ruggendorfer, Archaoloqischsprachwissenschaftliches Corpus der Dsnkmaler mil Iykischer Schrift, AnzWien 134,1997-99,11-96 Tat, 1-7.
G. Hölbl, Geschiehte des Ptolemeetreictıes (1994) 89ff.
F. Rumscheid, Untersuehungen zur kleinasiatisehen Bauomamentik des Hellenismus (1994) 92ff.; M. Pfrommer, Alexandria - Im Sehatten der Pyramiden (1999) 12f. Abb. 14.
J. Borchhardl in: Götter, Heroen und Herrseher in Lykien (1990) 79ff.
H. Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemiier (1975).
Kyrieleis a.O. Kat. C3, 32ff. Tat. 20, 1-4; Hölbl a.o. 90 Abb. 7.
G. Stanzl, XV. KST, 1993,263; ders., XVI KST 11,1994,232 Abb. 6; ders, ÖJh 66,1997,366 Abb. 18.
J. Borchhardl in: P. Scherrer (Hrsg.), Akten des 3. österr. Arehiio/ogentages (1989) 31ff.; ders., RA 1991, 309ff.
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Erfreulicherweise hat die Marmargruppe "Stratege, ein gesatteltes Pferd führend"15 einen bedeutenden Zuwachs erfahren. Material, Stil und Technik bezeugen,
daB der Kapf eines leicht nach der rechten Seite gewendeten Pferdes (Abb. 8) mit HiIfe eines 26 cm. Iangen Dübels an den Pferdetarsa aberhalb des Balteus angepaBt
wurde. Van dem tharacatus cum equa incedens (Plin., nat, hlst, 35, 36) sind bisher ein
Kapffragment ahne königliches Diadem 16, Teile der Pteryges des Panzers sawie Teile
der Schwertscheide als zugehörig bestimmbar. Durch das als bindengeschmücktes
Kapffragment einer Ptolernaerin miBinterpretierte Fraqment"? kann dem Strategen jetzt
auch ein Teil des figürlich verzierten, van einer Feldherrenbinde geschmückten Brustpanzers zugewiesen werden. In dieser bedeutenden Marmargruppe, die man sich innerhalb des Temenas auf einer Basis varstellen möchte, könnte man den Stifter des
Ptalemaians erkennen. Man fühlt sich erinnert an berühmte Strategen der ptolernalschen Armee wie Patroklos, Kallikrates ader Chremanides, die Limyra und Patara zu bedeutenden Stützpunkten erweitert haben könnten für ihre Operatianen über die Kykladen gegen das griechische Festland. Das Ptalemaian darf als Akzeptanz einer ptolernaischen Thalassakratie im östlichen Mittelmeerraum verstanden werden, denn das
Pratektarat über den Nesiatenbund garantiert die Hegemanie über die Kykladent". In
unserem Kantext auffallend ist, daB viele bedeutende ptolernaische Strategen ihre militarische Laufbahn als Oberpriester des Alexanderkultes in Alexandria beschlieBen.
Stilistisch wird man die Bauskulptur (Metapen, Löwenfries und Anathem) dem asianischen Barcckt? zuardnen können, einer künstlerischen Richtung, die parallel zur
Asianisierung in der Rhetorik entstanden zu sein seneint. Hegesias van Magnesia am
Sipylas galt im 3. Jh. v. Chr. als Begründer und Hauptvertreter dieser als schwülstig
und manieriert getadelten Hedekunstw.

15
16
17
18
19
20

J. Borchhardt, Die Steine von Zemuri (1993) 81 Taf. 52-53.
J. Borchhardt, ETAM 14 (1993) 80ff. Taf. Vii 2.
J. Borchhardt, RA 1991, 314 Abb. 15.
G. Hölbl, Geschichte des Ptolemeerteiciıs (1994) 25ff.

S. Sorchhardt-Sirbaumer, AW23, 1992, 104ff. Abb. 12. 14-19. 26-29.
Qunitillian, instil. orat. X 12,10, 16ff.; G. Kennedy, The Art of Persnasion in Greece (1963).

J. Borchhardt -
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Abb. 1: Spatgeometrische Keramik aus
Sonerage 9 (Neg. Nr.: Li 00.328. 17, Foto: L. F'liesser)

Abb. 2: Ptolemaion Ost: Kirche in der
erweiterten SO 14; unmittelbar
vor der Ecke der westlichen
Seitenschiffwand der in situ
Block mit den drei angesetzten
Halbsaulen der Torarchitektur
(Neg. Nr.: Li 00.362-12, Foto: L.
Fliesser)

Abb. 3: Ptolemaion West: die südliche
AuBenwand des Gebaudes im
Norden des Ptolemaions (Bildmitte) und die verstürzte Architektur der Tholos (link)(Neg. Nr.:
Li 00.340-29, Foto: L. Fliesser)
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Abb. 4: Kopf eines sich
umwendenden
Wagenlenkers
vom Fries des
Ptolemaions
(Neg. Nr.: Li

Abb.5: So-Eckmetope des Ptolemaions (Neg. Nr.:
Li 00.022-03, Foto: L. Fliesser)

00.004-05,

Foto: L. Fliesser)

Abb.6: Marmorportrat
Ptolemaıos
iii
(Neg. Nr.: Li
00.015-01, Foto:
L. Fliesser)

Abb. 8: Pferdekopf aus
Marmor (Neg.
Nr.: Li 00.33708, Foto: L.
Fliesser)

Abb.7: MarmorportriH
Ptolemaıos
iii
(Neg. Nr.: Li
00.0-15-06, Foto:
L. Fliesser)
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ALACA HÖYÜK 1999-2000 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

Aykut ÇINAROGLU*
ElifGENÇ

.. Alaca Höyük 2000 yılı kazı çalışmaları, 15.07.2090 - 01.09.2QOO tarihlerinde, Ankara Univer.sitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,..Ege Universitesi, Istanbul Universitesi, Trakya Universitesi Edirne M.Yü. ve Ankara Unlversitesi Beypazarı M.Y.ü.'dan öğ
retim elemanları ve öğrencilerin katılmu' ve Ankara Universitesi Mühendislik Fakültesi,
Jeoloji ve Jeofizik bölüm/erinden öğretim elemanlarının eşgüdümlü çalışmaları ile belirlenen ve höyükte LXI-LXIII/42-45 plankarelerine denk düşen alanda yürütümüştüre.
Bu alan; mabet sarayın doğusunda ve onu koruyan istinat duvarının doğu kenarında
dır (Çizim: 1).
ilk kez 1998 yılında küçük bir bölümü ortaya çıkarılan ve 1999 yılında da kazısı
na devam edilen Hitit Dönemine ait iki mimarı kalıntı bulunmaktadır''. Bunlar: taş temelli kerpiç duvarlı yapı ve istinat duvarıdır. 2000 yılı kazı çalışmalarında ulaşılmak istenen hedefler şöyle sıralanabilir:
1- Her iki mimarı kalıntının da tamamının ortaya çıkarılması.
2- Yukarıda belirtilen her iki mimarı kalıntının, yapısal özelliklerinin tam olarak
belirlenip işlevlerinin aydınlığa kavuşturulması.
3- Her iki yapının birbirleriyle zamansal ve işlevselolarak bağlantılarının ortaya
konulması.

4- Bu yapıların, Hitit kültürünün hangi yapı evresiyle bağlantılı olduğunun belirlenmesi.
Buna göre, kerpiç duvarlı yapının tamamının ortaya çıkarılması amacıyla, 10x15
m. ölçülerinde iki açmada çalışılmıştır (Çizim: 1). Daha önceki kazılardan kalan atık

2

3

Pro], Dr. Aykut ÇINAROGLU, Ankara Üniversitesi, .DiI ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloj! Bölümü, Protohistorya
ve Onasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, AnkararrURKIYE.
Araş.Gör.Elif GENÇ, Ankara Ünlversitesl, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı, AnkararrURKIYE.
2000 yılı çalışmalarına, Bakanlık temsilcisi olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesj'nderı ismet AYKUT, kazı heyeti üyelerinden Arkeolog Semra Çınaroğlu, Fotoğrafçı-Arkeolog Mustafa Tanir, Ankara Universitesi, Dil ve Tqrih-Coğrafya Fakültesi öğrencilerinden: yüksek lisans öğrE!.ncileri.A.Tuba Uçar, Derya Yılmaz, öğrenciler: Kamuran Oncü, Duygu Çelik, Orkun Hamza Kaycı, Tuba !)ydoğdu, Ozay Özgür Ağar, Seçil Yılmaz, Serdar Altiınçekiç, Çiğdem GÜlmüş,. Ajda
Biniçi ve Nurgül Kandemir, Ege Universitesi Edebiyat Fakültesi yüksek lisans öğr~ncisi Araş.Gör, AJilla Batmaz, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi lisans öğrencileri A.~ahar Mergen ve Aylin Ozyalak, Trakya Universitesi Edirne
Meslek Yüksek Okulu Restorasyon Programı öğrencileri ıbrahim Kulaksız, Murat Avcı ve Yeliz Baydeniz, Ankara Universitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Turizm Programı öğretim görevlisi Arkeolog ısmail Karakuş katılmıştır.
Kültür Bakanlığı, Anıtlarve MüzelerGenel Müdürlüğü'nün 5 adam aY.iık tahsisatı dışında, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü ile Good Year Lastikleri TAŞ., Türk Tarih Kurumu, Ankara Universitesi ve Çorum Valiliği destek sağlamıştır.
Ayrıca, Alaca Kaymakamlığı, Alaca Belediyesi Köye Hizmet Birliği ve Alaca Höyük Beldesi Belediye Başkanlığı da
ayni yardımlarını esirgememişlerdir.
Çınaroğlu, A.-Genç, E.; 2000, s.327-334.
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toprak temizlendikten sonra, yüzeyden itibaren yaklaşık 2 m.ye kadar çeşitli dönemlere ait etütlük malzemeler saptanmasına rağmen, bu seviyelerde düzenli bir mimarı kaIıntıya rastlanmamıştır. Ancak 2 m. derinlikten itibaren (arazinin yapısına bağlı olarak
kuzeye doğru gidildikçe bu derinlik azalmaktadır.) Frig ve Hitit kültür tabakaları tespit
edilmiştir.

FRiG KÜLTÜR KATl
Yüzeyden itibaren

yaklaşık

2 m. derinlikte bir

yangın tabakasına ulaşılmıştır.

Bu

yangın tabakasının kapladığı alan, 1998 ve 1999 yılı kazılarındaki bulgularla birleştiril
diğinde, yangının geniş alana yayıldığı anlaşılmıştır. Çok iyi korunmamış taş döşeme
li bir taban ve bol miktarda yanmış ağaç kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Yanmış ağaç kalıntıları, taş döşemenin çevresinde yoğunlaşmaktadır. Ancak, bu taş döşeme ile bağ
lantılı herhangi bir duvar kalıntısı tespit edilememiştir. Bu tabaka, geç dönem kuyuları
(Höyük Köyü sakinleri) tarafından büyük bir tahribe uğratılmıştır. Yangın tabakası, bol
miktarda Erken Frig boyalı seramikleri vermekte olup (Çizim: 3) bu tabaka, verilere gö-

re, Erken Frig Dönemine tarihlenmektedlrö.

HiTiT KÜLTÜR KATl
Yangınla son bulan Frig tabakasının yaklaşık 30 cm. altında, yer yer 3,5 - 4 m. kalınlığında Hitit kültür katı gelmektedir. Hitit kültür katı da geç dönem kuyuları tarafından
büyük ölçüde tahribe uğratılmıştır. Hitit tabakasına ait iki ayrı mimari kalıntı mevcuttur.

a)Taş

Temelli Kerpiç Duvarlı Yapı
Taş temelli kerpiç duvarlı iki ayrı yapı tespit edilmiştir. Bunlardan biri büyük ölçülerdedir, diğeri ise birinciye oranla daha küçük ölçülere sahiptir. Bunlardan büyük yapı;
dikdörtgen planlıdır: biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere iki odası saptanmıştır.
Yapı, ortaya çıkartılan bölümü ile 24x11 m. ölçülerindedir (Çizim:.2; Resim: 1). Yapı
nın duvarları, doğu-batı, kuzey-güney doğrultuda uzanmaktadır. Ilk etapta güneydeki
odanın tabanına ulaşılmıştır. Bu odanın güney ve doğu duvarlarının mevcut kalınlığı
1,80 cm., aynı odanın kuzey duvarının kalınlığı ise 3 m.yi bulmaktadır. 3 m. kalınlığın
daki bu duvar, büyük yapının güneydeki oda ile kuzeydeki odanın ortak duvarıdır. Yapının güneydeki odası; kuzeyden güneye 7,70 m. genişliğindedir. Bu binanın batı duvarı henüz tespit edilemediği için doğudan batıya uzunluğunun 11 m.yi aşması beklenmekte ve bu duvar, mabet-sarayın istinat duvarına yaklaşmakta, belki de birleşmekte
dir. Bu odanın korunan duvar yüksekliği 3,5 m. olarak belirlenmiştir. 3,5 m. yüksekliği ndeki duvarın 2 - 2,5 m.si tamamen taşlarla yükseltilmiştir. Duvarda kullanılan taşlar iri
olup düzgün kenarları dışa gelecek şekilde yerleştirilmiş ve arada kalan boşluklar çok
daha küçük basit toplama taşlarıyla takviye edilmiştir. Güneyodası ile kuzeyodasını
birleştiren 3 m. kalınlığındaki duvar çok daha iri taşlarla örülrnüş ve bazı taşların ölçüleri 100x50 cm. olarak belirlenmiştir. Bu kalın duvar hariç, yapının bütün taş duvarları
nın üstü 1-1,5 m. yüksekliğinde korunmuş yanmamış kırmızı kireçli, kistli bir toprakla
örtülmüştür. Ancak, her iki adayı birleştiren kalın duvarda, taş ile kerpiç arasına ince
hatıllar döşenmiş ve dikdörtgen şeklinde kerpiç kullanılmıştır (Resim: 3). Doğu-batı istikametinde uzanan yanmamış kerpiçli duvar, hemen 1 m. doğusundaki istinat duvarı
nın üstüne doğru uzandığı gözlenmiştir (Çizim: 2).
Yapının güneydeki adasının tabanı, tamamen orta boylu aynı ölçülerdeki yuvarlak taşlarla (kireçtaşı) kaplanmıştır. Taşlar, tabana gelişigüzel yerleştirilmiş ve hiç boş
4
5

A.g.e.,s.329, Çizim 3.
Alaca Höyük'te Frig kültür katı 2 tabakanolarak bildirilmekteydi. Koşay, H. Z.-Akok, M.; 1966, 5.7-8.
1998·2000 yılları kazı sezonunda LXI-LVIIl/42-45 plankarelerinde Hitit kültür katına kadar çok karıştırılmış bir dolgu
toprağı ile karşıtaşıldı. Bu alanda, Frig kültür katı yapı evrelerini aydınlatabilecek yeterli verilere henüz ulaşılamadı.
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alan bırakılmayacak şekilde sıkıştırılmıştır. Taşların boyutları, yapının ortasına doğru
küçülmüş, merkezde ise çok küçük taşlarla döşenen yaklaşık 1 m2 düz bir zemin oluş
turulmuştur (Resim: 1). Ancak, binanın tabanı tamamen düz değildir. Yer yer çukurluklar göze çarpmaktadır. Binanın duvar kenarları ile orta alanı arasında yaklaşık 70 cm.lik
derinlik farkı bulunmaktadır. Odanın tabanının ortasının her iki kenarında (doğu ve batı kenarına yakın) birbirine paralel iki çöküntü vardır. Taş döşeli tabandaki derinlik farkı, zamanla oluşan bir çöküntü olmayıp binanın işlevine uygun olarak yapılmış bir mimari özellik olarak yorumlanmaııdır. Taş döşeme odanın sadece duvar kenarlarında üst
üste birkaç sıralı olarak tespit edilmiştir. Buna göre, toprak tabana döşenen ilk taş sı
rasının üzeri aynı özellikteki taşlarla birkaç kez döşenerek seviye farkı oluşturuımuştur.
Odanın içi, taban taşlarının üstü killi bir toprakla kaplanmıştır (Resim: 2).
Güneydeki odası tamamen açıldıktan sonra, kuzeydeki odanın da açılması
amaçlanıyordu. Ancak 2000 yılı çalışmaları tamamlandığından, kuzeydeki odanın
2001 yılı kazı sezonunda açılması hedeflenmiştir.
Büyük yapı ile, şimdilik herhangi bir mimari bağlantısı bulunmayan küçük yapı
ise, açmanın güneybatı köşesinden tespit edilmiştir (Çizim: 2). Küçük yapının sadece
kuzey duvarının bir kısmı ortaya çıkarıldığından, bu sezon için tam ölçülerini söylemek
mümkün olamamıştır. Bu duvar, büyük yapının hemen 5 m. güneyinde bulunmaktadır.
Küçük yapının duvarları 1,40 cm. yüksekliğinde ve bunun 40 cm. yanmamış kerpiçten,
1 m.si ise taş temelden oluşmaktadır. Küçük yapının doğu-batı yönlü olarak uzunan kuzey duvarı ile büyük yapının duvarları birbirine paraleldir. Küçük odanın taş döşeli tabanı, duvarı ve bu duvar ile taban üzerindeki organik madde kaplaması, büyük yapı ile
benzerlik göstermekte, aynı teknik ve anlayış içinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Ancak, bu yapının ölçülerinin daha küçük olması, duvarlarının daha küçük taşlarla ve kaba örülmesi, taş döşemenin ise büyük yapının taban derinliğine göre 70 cm. daha yukarı bir seviyeden tespit edilmiş olmasıyla büyük yapıdan ayrılmaktadır. Yapılar zamanında boşaltıldığı için, içerisinde az miktarda kırık seramikler dışında, fazla bir malzemenin olmadığı gözlenmiştir.
b) istinat Duvan
istinat duvarı, 1998 yılından beri açılmaya devam edllrnektedlr'. Bugüne kadar
50 m.si açılmıştır (Resim: 4). Iri taşlarla örülen duvar, doğuya doğru hafif yaslanmaktadır. Taş temelli kerpiç duvarlı yapıların doğu kenarı boyunca uzanmakta ve kuzeybatıdan hafif kıvrılıp bir yay çizerek güneybatıya doğru höyüğün paralelinde uzanmaktadır. Büyük yapının doğu duvarı, istinat duvarının bu şekline uygun olarak inşa edilmiş
tir (Çizim: 2). Bu seneki çalışmalar, istinat duvarı hakkında bazı soruların aydınlatılma
sına yardımcı olmuştur. Küçük yapının doğu duvarı ile büyük yapının iki odasını birleş
tiren kalın duvarı, istinat duvarına yaslanmaktadır. Büyük yapının doğu duvarı ile istinat duvarı arasında 30 cm. ile 1,5 m.lik bir boşluk bulunmaktadır. Mevcut olan bu boş
luk ise taş döşeme ile sağlamlaştırılmıştır. Bu taş döşeme, iri ve orta boylu taşlardan
oluşmakta ve büyük binayı bu alanda tamamen çevrelemektedir (Çizim: 2). Büyük yapının taş duvarlarının üst seviyesi ile taş döşemenin başladığı seviye eşittir. Istinat duvarı her iki yapıyı koruma altına almaktadır. Iri ve yuvarlatılmış taşlardan örülen duvar
bir toprak sete yaslandırılmıştır. Bu açıdan bu yapılar bu toprak setten korunmuş olmaktadır.

SONUÇ
Alaca Höyük'te Hitit imparatorluk Çağı mimari kalıntıları bir bütün olarak değer
lendirildiğinde, mabet-sarayın doğusunda bulunan ve mabet-sarayı koruma altına alan
bir istinat duvarı bulunmaktadır. Bu duvar ile heyetimiz tarafından tespit edilen istinat
6

Çınaroğlu,

A.-Genç, E.; 2000, s.329, Res.3-4.
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duvarının yapım tekniği arasında büyük benzerlikler vardır". Her iki istinat duvarı da aynı teknikle ve aynı anlayış içinde inşa edilmiş olmalıdır. Daha önceki yayınlarda, Hitit

kentini çevreleyen bir savunma sisteminden bahsedümektedlre. Bu savunma sistemi
inşa edilirken, kentin içinden ve dışından büyük ölçüde toprak çekildiği bildirilir. Çekilen
bu toprakla yükseltilen sur, bazı istinat duvarları ile de desteklenmiştir. Böylece yığılan
toprağın kayması önlenmekte ve suru sağlamlaştırmaktadır. Heyetimizce tespıt edilen
istinat duvarının da toprak sete dayandırıldığı açık bir şekilde belirlenmiştir. Istinat duvarının dayandığı toprak, höyük toprağı olmayıp karşı tepelerden getirilen kistli kireçli
bir topraktır.
Yukarıda sözü edilen bu iki istinat duvarı arasında heyetimizce tespit edilen yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların duvarları da mabet-sarayın duvarları ile paralel uzanmaktadır. Yapıların kalın duvarları belli bir yüksekliğe kadar taşla örülmüştür. Taş duvarlarının üzerinde görülen yanmamış kerpiç farklı bir özellik göstermektedir. Yapının
bütün dış duvarları, yanmamış kırmızı kireçli bir toprak ile kistli toprakla yükseltilmiştir.
Kırmızı, kireçli kistli toprak çeşiti su ile temas ettiği zaman macunlaşmakta ve sertleş
mektedir. Su geçirmez bir özellik kazanmaktadır. Yapıların tabanındaki taş döşeme ise
üst üste birkaç taş sıralıdır. Taş döşeme ile iç duvarları organik bir madde ile kaplıdır.
Buna göre, yapının içinde bulunan herhangi bir malzeme, hem tabandan hem de duvarlardan gelebilecek dış etkenlerden korunmuş olmaktadır. Yapının tabanı merkeze
doğru derinleşmektedir. Taş temelli kerpiç duvarlı yapıların duvarlarının kalınlığı, tabanının tamamen taşla döşenmesi ve odanın içinin de tamamen sıvanması, ayrıca; bu
kadar iyi korunmuş olan duvarlarında herhangi bir kapı veya pencere deliklerinin bulunmaması, bu yapıların ancak, depolama amaçlı kullanılmış olabileceğini düşündür
mektedir. Alaca Höyük'te yapılan daha önceki kazılarda depolama amaçlı böyle yapı
lara rastlanmamıştır. Bununla birlikte, bu kadar iyi korunmuş bir yapı da tespit edilmemiştir. Hitit Dönemine ait yapılar içerisinden büyük boyutlu depolama küpleri çıkarılmış
tır. Ancak bunlar, bir kentin ihtiyacına cevap verebilecek özellikte değildir. Son yıllarda,
Boğazköy-Hattuşaş'ta büyük boyutlu tahıl depolama ambarları tespit edilrnlştlrs. Boğazköy'e 25 km. uzaklıkta bulunan Alaca Höyük'te de kentin ihtiyacını karşılayabilecek
böyle depolama amaçlı yapıların tespit edilmesi doğaldır.
Her iki yapının tabanı üzerinden pek buluntu ele geçirilmedi. Az da olsa ele geçirilen butuntutar daha çok yapıların dolgu toprağı içinden gelmiştir. Dolgu toprağı içinden MO. ii. binyıla ait boyalı kap parçaları ve MO. ii. binyılın ilk yarısına ait signe royal
baskıları, kabartma bezekli kap parçaları, gaga ağızlı testi, çaydanlık ve riton parçaları toplanmıştır (Çizim: 4, 5, 6)10. Binanın kullanımı tamamlandıktan sonra başka yerden
getirilen toprakla doldurularak iptal edilmiş ve bu malzemeler de bu dolgu toprağı ile
birlikte gelmiş olmalıdır.
Yapıların, mabet-sarayın duvarlarına paralel uzanması ve ona uygun olarak inşa edilmiş olması mabet-saray yapısıyla birlikte kullanıldığını gösterir. Ancak, bunu kesin olarak söyleyebilmek için, yapıların tamamının ortaya çıkarılması ve bazı sorunların aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir. Bunu da ancak ileride yapılacak kazılar
gösterecektir.

7
8
9
10

Koşay,

H. Z.; 1951, s.8 (Levha XVı-XVıı).; Koşay, H.Z.-Akok, M.; 1966, s.12.; Akok, M.; 1979, s.110-111.
H. Z.-Akok, M.; 1966, s.12.
Seeher, J.; 2000,Alaca Höyük yapıları, Boğazköy Büyükkaya ve Aşağı Şehir Poternli Kapı yanındaki büyük silo binasıyla yapısal ve işlevsel açıdan büyük benzerlikler göstermektedir.
Koşay, H. Z.; .W51, s.38-39, Res. 21-22, Al.b 150, AI-b 148, AI-b 51, AI-b 497; Hachmann, R.; 1957, s. 62 vd.Taf.347; Taf.37-11; Oktü, A.; 1973, s.69-75, Taf 45111/02, Taf-46 111/15-16.; Taf.49 VI/12-14.; Koşay, H. Z.; Lev. XLlX-1, Lev.
LXXVIl-1b, Koşay, H. Z.-Akok, M.; 1966, Lev. 22 A1.148, Al.e.72,; 1973, Lev. XXXVIII Al.n.90, Lev. XXXiX Al.t.102.
Koşay,

430

KAYNAKÇA

AKOK, M.

1979

ÇINAROGlU, A.-GENÇ,E. 2000
HACHMANN, R.

1957

KOŞ AY, H.

1951

Z.

KOŞAY,

H. Z.-AKOK, M.

1966

KOŞAY,

H. Z.-AKOK, M.

1973

ÖKTÜ, A.
SEEHER, J.

1973
2000

"Alaca Höyük'te Son Dönem Arkeolojik Çalışmalarla Açıklığa
Kavuşturuıan Yapı Tekniği ve Mimari Gerçekler" VII/.Türk
Tarih Kongresi I.Cilt, s.107-113,lev. 63-74.
"Alaca Höyük 1998 Yılı Kazı Çalışmaları" zıKezı Sonuçlan
Toplantıs/l.Cilt24-28 Mayıs 1999, Ankara. s.327-334.
"Praehistorische Funde von Çıradere" Boğazköy 11/ Funde
aus Grabungen 1952-1955, Berlin.
Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Alaca ,Höyük Kazısı,
1937-1939 'daki Çalışmalara ve Keşif/ere Ait Ilk Rapor, TTK
Y V/5, Ankara.
Türk Tarih Kurumu Adına Yaptlan Alaca /:föyük Kezısı.
1940-1948'deki Çaltşmalara ve Keşif/ere ait Ilk Rapor, TTK
Y.V/6, Ankara.
/!ı/aca Höyük Kazısı, .1963-1967 Çaltşmalart ve Keşif/ere Ait
Ilk Rapor, TTKY V/28, Ankara.
Die Intermediate -Keramik in Kleinasien, München.
"Hattuşa/Boğazköy'ün Yerleşim Tarihlne Yeni Katkıları: Büyükkale Kazılarına Toplu Bir Bakış" TUBA-AR 11/.

431

Çizim: 1

r
ı

LXJU<1l

+

+

+

+

+

+

+

'\

'ı

+

+

\
Çizim: 2

w..

432

~-,l~1

,

"

,i r-

-.
~

(
\,

••::::.•: <,

.
..•, .....
••.•.

~

J~ . _
• •~

(\f;
.!iZ1
. ·.b.··· ...

~

J

~i
~

~

.-·bi--;':':'--:.:.4 .
Çizim: 3

Çizim: 4

~~=._

.

jJ~ ~

..
'D

1

E""l

Çizim: 5

Çizim: 6

433

·2

3

ı

5

e-ı

Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3

Resim: 4

434

KSANTOS KAZISI 2000 YILI

ÇALIŞMALARI

Jacques des COURTlLS*

2000 yılı kazı çalışmaları 8 Ağustos'tan 15 Eylül'e dek sürmüştür. Ekipte araştır
mimarlar, stajyerler ve bir topograf bulunmaktadır. Bakanlık temsilcimiz Sayın

macılar,

Gülay

Aslan'dı.

Bu yıl, daha çok şehireilik alanındaki araştırmalara ağırlık verildi ve Bizans tabaüzerindeki çalışmalara devam edildi.
Dışarıdan gelen yardımlar, özellikle Kınık Belediyesi'nce yapılan yardımlar çalış
malarımızı son derece kolaylaştırmıştır.

kası

1-Şehircilik Programı

Dört yıl önce başlatılan şehireilik programı çerçevesinde, bu yılki çalışmalarda
özellikle kent merkezindeki kalıntıların temizlenip açığa çıkarılmasına ağırlık verildi.

1.1. Merkezi Sektör
Kazılar

ön hipotezlerin doğrulanmasına yardımcı oldu. Genel temizlikler ve bu
çevre içerisinde yapılan sürekli çalışmalar sayesinde, Roma zamanından kalan şehir
planının merkezinde bir eklem, bir yol gün ışığına çıkarıldı:
11 m. 85 cm. genişliğinde taşla döşenmiş ve bozulmamış bir yol keşfedildi. Bunun iki tarafı portikli yololduğu düşünülüyor, ama sütunları kayıp durumdadır ve yönü
doğu-batıya çevrilidir. Böylece büyük şehir yolu, yani "dekumanus"ün maddeten varlı
ğını gösteriyor ve burada yeni bulunan büyük tak bu keşfin işaretidir.
Takın temizleme işlerinin tamamlanması ile çok sayıda bloğun bulunması sağ
landı. Bu bloklarla mimarlık incelemesi Ci. Quichaud tarafından yapılacak. Bu yıl, bu
anıtsal kapının "tripilon" yani üç geçitli olmadığı farkedildi ve sadece iki geçitli yani "dipilon" olduğu kanıtlandı. Bulanan blokların birkaç tanesinde yazıtlar görünüyor: Bir tane Latince ithaf (daha açıklık getirilemedi), Helyos ve Radamat tanrıları adına yapılan
ithaf (yakın zamanda Türk-Alman n:ıeslektaşlarımız tarafından Kaunos'ta bulunan bir
yazıt buna tanıklık ediyor), iki tane Imparator Valens ve Valentinianus'a yapılan ithaf.
Bu ithaflar sayesinde tarih belirtebiliriz. Bunlar kemerli kapının M.S. 4. asırda yapıldı
ğını gösteriyor.
Bu grubun planları güneyde bulunan yapıların temizlenmesi ile belirlenebiidi
(Resim: 1). Bunlar, mimarlığa ait birçok parçanın bulunmasına sebebiyet verdi ve tarihlerini belirled,i, (M.S. ii. yüzyıl). Çoğunluğu "kriptoportik", yani sütunlu zemin kata ait olan
parçalardır. Ust kat ise sütunlarla donatılmış cepheye sahiptir. Bu katın varlığı bugüne
Prof. Dr. Jacques des COURTILS, Maison de l'Archeologie, Unlversite de Bordeaux III. F 33607 Pessac
Cedex/FRANSA.
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dek bilinmiyordu ve parçalar -herhalde deprem sonucu olsa gerek- oldukları yere yıkıl
mış halde bulundular. Bahsedilen binanın cephesi özenle yapıımıştır ve arşitrav alternatif olarak yatay ve kemerli kesimlerden oluşmaktadır.
[rnparator Hadrianus ve Sabina'ya ithaf tarihi belirtilmiştir. Bu ithafla bazı plan
özellikleri, Ksantos'un Roma zamanından kalan bazilikası ve imparatora tapma yeri
oluşuna açıklık getiriyor.
Bir diğer ilginç buluş da, taş döşemeli yolda açığa çıkarılan karın üstü düşmüş
bir imparator heykeli oldu (Resim: 2). Bunun boyu 1 m. 40 cm. uzunluğundadır (kafası, kolları ve bacakları yoktur). Beyaz mermerden erkek heykelinin üzerinde savaş elbiseleri bulunmaktadır. Elimizde bulunan parçaların iyi korunmuş ve işçiliğinin kaliteli
olduğu göze çarpmaktadır. Antalya Müzesi'nde bulunan Perge bölümü ile karşılaştırma
yapılırsa, imparator heykelinin M.S. ii. yüzyıla ait olduğunu görüyoruz, belki de Hadrianus'un heykelidir. Heykel depoya götürüldü ve orada muhafaza ediliyor.
Aynı sektörde bu yıl altı resmi yazıt bulundu (dipilon'da bulunanların haricinde). Bu
buluşlar sonucu şöyle bir tahmin yürütüyoruz. Bu sektör şehrin merkezidir. Bir yandan
topografik yapılaşması nedeniyle diğer yandan politik nedenlerle, bu sonuca varıyoruz.
Tüm sektörde topografik ölçüler alınmıştır.
1998 yılında başlatılan sondajlara devam ettik. Söz konusu kemerli kapının yakınında bulunan meydanda yapılan sondajı hatırlatalım. Bu çalışmanın amacı Roma
zamanının öncesini açıklayacak şehir merkezinin stratigrafisini ortaya koymaktadır. (M.
Boennec). Zaten bu döneme ait hiçbir bilgimiz yoktur. Bu yılki çalışmalar pek az bir sonuç verdi, çünkü burada çok kalın bir dolgu vardı. Bu gözlem çok ilginçtir ve şunu göstermektedir. Roma zamanında, bu sektörde doldurmalar yapılmıştır ve yığınlar oluş
muştur. Bu ümit verici bir durumdur. Belki de bu yığınlar altında eski çağlara ait kalın
tılar bulunabilir.
1.2. Ayrı yerlerde bulunan devşirme mimarlık parçalarını, L. Cavalier bilgisayar
kayıtlarına geçirmeye devam ediyor. Bu veri tabanında şu anda 800 blok kayıt edilmiş
ve sitede yerleri tespit edilmiştir. Bloklar üzerinde yapılan ilk incelemeler şöyle sonuçlanmaktadır: Bloklar ayrı gruplar oluşturuyor.ve şehrin gelişme safhalarını gösteren yeni bilgiler veriyor.
1.3. Önceki yıllardaki gibi, sur sondajlarında çıkarılan keramikler Arkaik ve Klasik çağlara aittir ve incelenmeye alınmıştır (B. Yener). Konuyla ilgili bilgilerin yayınlan
ması için bir yıl daha gerekiyor ve eski sur için ilk kez emin kronolojik veriler elde edilecek ve aynı zamanda, ithal edilmiş keramik kapların tipolojisi gösterilecektir.

1.4. Epigrafik incelemeler
Yukarıda sözü edilen dipilonun ve çevresinin temizlenmesiyle çok sayıda yeni
yazıtlar bulundu. Onceki yıllarda ortaya çıkan metinler ile yeni bulunan yazıtlar için
2001 yılında, olasılıkla epigrafik çalışmalar düzenlenebilir.

2000 yılında tespit edilen ve incelenen metinler şöyledir:
- Önceden bilinen ama yayınlanmamış 8 adet metin
- 1998 yılında bulunan 5 adet metin
- Bu yıl bulunan 16 adet metin

2. Bizans çağını içeren Program
2.1. Önceki yıllardaki gibi, Pr. Dr. J.-P Sodini büyük bazilikanın yayın hazırlıkları
için Ksantos'a geldi. Çalışmalar bu yıl, absid ve vaftiz dairesini kapsıyordu.
2.2. Likya akropolünde bulunan Proto-Bizans zamanına ait villadaki çalışmalara
devam edildi.
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KERKENES DAGI PROJESi 2000

Geoffrey D. SUMMERS*
Françoise SUMMERS
David STRONACH
Musa ÖZCAN

Üçüncü binyılın ilk yazında, gelişmiş uzaktan algılama ve geleneksel kazı yöntemlerinin birlikte kullanıldığı çalışmalar, bu Demir çağı başkentinin büyüklüğü ve karmaşıklığına ışık tutan yeni bulguların elde edilmesini sağlamıştır. "Saray YaRI Grubu"nun bir dönemde büyük ölçüde yenilendiği anlaşılmış ve erken örneklerine Iran'da
da rastlanan bir yapı tipi olan dikmeli bir salonun bu yapı grubu içinde yer aldığının belirlenmesi, Kerkenes'in Bizanslı Stephanos'un "bir Med şehri" olarak betimlediği Heredotos'un Pteria'sı olarak tanımlanmasını destekleyen yeni bir kanıt olarak yorumlanmıştır.

"Kapadokya Kapısı"nda ve "Saray Yapı Grubu"nda yapılan temizlik, deneme kave uzaktan algılamalı belgeleme çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan anıtsal mimari, ilginç yeni sonuçlar vermiştir. Bu yapıların taş kaplı cepheleri imparatorluk ölçeğin
de etkileyici ve ritmik bir simetri sunarken, elde edilen diğer göz kamaştırıcı nesneler
ve keramik kaplar dizisi bu yargıyı desteklemektedir. Sürdürülen jeomanyetik yüzey
araştırması çalışmaları ise, şehrin güneyinin sırlarını gün ışığına çıkarmıştır.
zısı

KENTSEL YÜZEY ARAŞTIRMASI VE BELGELEME ÇALIŞMALARI
GPS ile Yapılan Yüzey Araştırmasinin Tamamlanması
1997 yılında Scott Branting, gelişmiş bir Küresel Konumlandırma Sistemi (Global Positioning System - GPS) desteğinde yürütülen bir yüzeyaraştırma çalışması baş
ıatmıştır. 2000 yılında Scott, Nurdan Atalan ile Köksal Sanlı'nın da desteğiyle Kerkenes'te (Şekil: 1) sürdürülen bu uzaktan algılama programını tamamlamıştır. Sonuçlar,
Trimble marka arazi ekipmanı ile yürütülen geniş bir kinematik yüzey araştırmasıyla elde edilen 1.400.000 adet tekil okumaya dayanmaktadır. Ortaya çıkan üç boyutlu yüzey
simulasyonları, kısmen ya da bir bütün halinde, hava fotoğrafları, jeomanyetik veriler
ya da ölçülen yapı planları ile çakıştırılabilmektedir. Bu düzeyde ve bütüncül bir GPS
Dr. Geoffrey D. SUMMERS, Kerkenes Projesi, Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara 06531ITÜRKiYE.
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destekli yüzeyaraştırması, arkeolojik bir şehir kalıntısı üzerinde ilk defa uygulanmış ve
Kerkenes Dağı araştırma tasarımında çağdaş ve kalıntılara zarar vermeyen yöntemlerin uygulanmasının rolü bir kez daha vurgulanmıştır..Arkeolojik potansiyel e sahip yeni
yöntemler sürekli bir biçimde hızla geliştirilmektedir. Orneğin 1993 yılında proje başla
tıldığında, son dört yıldır kullandığımız, hata payı düşük GPS'ler henüz piyasada bulunmuyordu.
Jeofiziksel Yüzey Araştırması
2000 yılında şehrin Doğu Kapısı'ndan Göz Baba Kapısı'na uzanan ve kuzeydeki dik yamaçları da kapsayan güney bölgesinin jeomanyetik yüzeyaraştırması tamamlanmıştır. Mark Francis, Katsutoshi Fukuda ve Katherine Geers'in asistanlığıyla Nahide Aydın tarafından yürütülen veri toplama çalışmaları, iki adet Geoscan FM.36 fluxgate gradiometresi ile sürdürülmüş ve 30 günde 60 hektarlık bir alan belgelenmiştir. Bu
çalışmalar sonucu, kalenin altında (Şekil: 2) ve şehrin güney sırtının kuzey tarafında
yer alan dik yamaçlar üzerinde bulunan yapılar ile Kiremitlik'in altındaki yamaçlar üzerinde yer alan bir rezervuar grubu ortaya çıkarılmış, Sülüklü Göl ile Doğu Kapısı arasında bulunan, belki de kamusal işlevli büyük yapı gruplarının plan düzenleri anlaşıl
mıştır.

Geniş bir alanda yeraltı kalıntıları üzerinde yürütülen jeomanyetik yüzey araştır
ması, artan bir kesinlik ve güvenilirlikle anlaşılması mümkün olan detaylı bir şehir planını ortaya çıkarmakta, kullanılan diğer araştırma yöntemleri ve deneme kazıları da konunun başka boyutlarına ışık tutmaktadır. Onümüzeki iki araştırma sezonunda projenin esas amacı, jeomanyetik haritanın tamamlanması olacaktır. Bu, şimdiye dek bir Demir çağı şehri kalıntısı için hazırlanan ilk plandır.

Mayıs ayında, zeminin bahar yağmurları nedeniyle hala ıslak olduğu mevsimde
bir dönem, bir Geoscan RM15 dayanım-ölçer ile jeo-elektrik yöntemiyle deneyler
yapılmıştır. Ağustos ayında Ankara Universitesi'nden Abdullah Ateş ile üç öğrencisi
CM-031 iletkenlikölçer, bir Noggin 250 model zemin altı radarı ve manyetik duyarlılık
yöntemleri ile ölçümler yapmışlardır.
kısa

Coğratr Bilgilendirme Sistemleri (Geographic Information Systems - GIS)
Proje veri tabanı, bir Intergraph GIS platformu üzerine kurulmuştur. Yüzey araş
tırması ve topografik ölçümler, hava fotoğrafları, GPS, jeofiziksel yüzeyaraştırması ve
bu ölçümlerin zemin üzerinde kontrolü gibi farklı yöntemlerle elde edilen veriler ile deneme kazılarıyla ortaya çıkarılan buluntular, değişik biçimlerde çakıştırılarak bir araya
getirilmektedir. Amaç iki türlüdür: Birincisi geniş bir halk kitlesine yönelik olarak görsel
malzemeden oluşan sanal gerçeklik simulasyonlarını oluşturmak ve ikincisi de şehrin
kentsel dinamiklerini anlamamıza yardımcı olacak analitik teknikleri uygulamak.

TEMizLiK VE DENEME KAZISI ÇALIŞMALARI
"Kapadokya Kapısı"
2000 yılında "Kapadokya Kapısı"nın planı düzeltilerek yeniden çizilmiş (Şekil: 3),
geçidin doğu tarafıyla birleşen ve aralarında merkezi bir niş bulunan ikiz kuleler temizlenerek ortaya çıkarılmış, kapı iç odasının sanıldığından çok daha iyi korunmuş olduğuna dair kanıtlar elde edilmiş ve doğudaki kulenin önünde bulunan daha küçük ölçekli bir Demir çağı yapısı ortaya çıkarılarak belgelenmiştir. Bu ikiz kule biçiminin sanıldı
ğı gibi altyapıyı oluşturan ana kaya şeklinin bir yansıması değil, mimarı bir tasarım öğe
si olduğunun anlaşılması şaşırtıcı bulunmuştur. Planda izlenen simetri, "Saray Yapı
Grubu"nun cephesini an i msatmaktad ır. Bu tasarım düzeninin seçilmesinin nedenleri
arasında topografya ve yapısal sağlamlık kadar görsel etki ve mimarı biçimlendirmenin
de önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Ikiz kuleler arasındaki girinti ya da nişin iç kısmında
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eğimli taş kaplı yüzey (glacis) özgün yüksekliğine dek korunmuş olup bu yüzeyin hemen arkasında yer alan düşey duvar yüzeyinin de ilk sırasının halen yerinde bulunduğu gözlenmektedir.
Ortaya çıkarılan diğer bir şaşırtıcı bulgu ise, doğuda yer alan kulenin önünde
rastlanan küçük bir yapıdır. Bu duvar dışı yapısı, kapı kompleksinin görsel etkisini
azaltmakla kalmayarak savunma işlevini de zayıflatmış olmalıdır. Elde edilen kanıtlar,
bu küçük yapının şehre karşı son saldırıdan önce yıkılmış olduğu yönünde yorumlanabilir.
Ayrıca, kapı geçidinin Bizans Dönemi onarımında kullanılan kumtaşı blokların
aslında Demir çağı yapısına ait oldukları ortaya çıkarılmıştır. Kapının iki yanında yer
alan kulelerin üzerinde kumtaşından yapılmış dendanlar bulunduğu ve bunların iç geçidin iki yanında da kısmen devam etmiş olabileceği düşünülmektedir. Kumtaşı bloklarının üzerinde basit keski izleri görülmektedir. Blokların bazı yüzeyleri iyice düzeltmiş
tir; yine bazı yüzeylerde ağır yanık izlerine rastlanmaktadır. Ancak tek bir sıra taş örgüsüne yetecek sayıda kumtaşı bloku bulunduğu düşünülmektedir. Kulelerin üst yapısın
da ahşap elemanların da kullanılmış olabileceğine dair bazı bulgular elde edilmişse de,
dendanların 1999 yılında önerilmiş olduğu gibi konsol parapetler üzerinde bulunup bulunmadığı konusuna açıklık kazandırmak mümkünolmamıştır.

"Saray Yapı Grubu"nun Doğu Ucu
"Saray Yapı Grubu'nun doğu ucunu tanımlayan yüksek ve eğimli taş kaplı yüzeyin üzerindeki moloz ve diğer döküntüler (Şekil: 4) tamamen temizlenmiştir. Ortada bulunan nişin içinde hiçbir özel mimarı öğeye rastlanmamış olmakla birlikte, bu kısımda
eğimli taş kaplı yüzeyin (glacis) gerçek yüksekliğinin bir taş sırası eksiğine dek korunmuş olduğu saptanmıştır; tam yüksekliğinde bu yüzey, daha içerideki düşey duvar yüzeyiyle birleşmekteydi. Bu yüzeyin hemen arkasında ve üzerinde yer alan anıtsal taş
yapının kuzey kısmı da (Yapı A, Şekil: 4) büyük ölçüde molozdan temizlenmiş ve mevcut duvarlar, üzerlerine yeni taş sıraları eklenmek suretiyle koruma altına alınmıştır. Yapi A'nın güney ucunun yeniden düzenlenmesine işaret eden Yapı B'ye ait bazı duvarlar ise kısmen temizlenmiştir. Ayrıca, Yapı A'nınarkasındaki açıklıkta yer alan iki baş
ka taş yapı, yani Yapı C ve D de kısmentemizlenerek, burada deneme açmaları kazıl
mıştır. Bunlara ek olarak, yapı grubunun kuzey duvarına paralel konumda bulunan geniş bir caddeyi kesen başka bir deneme kazısı daha yapılmıştır.
Eğimli taş kaplı yüzeyin dikkat çekici görsel simetrisi, Yapı A'yı oluşturan iki taş
kule-benzeri eleman ile bunları birbirine bağlayan koridoru n simetrisinde de yankı bulmaktadır. Bu etkileyici anıt yapı, tamamen olmasa da büyük ihtimalle kısmen savunma
işlevine yönelikti. Ayrıca, eğimli yüzeyin taş kaplı cephesinin bir diğer işlevinin de, bu
anıt yapının üzerine inşa edilmiş bulunduğu yapay platformu desteklemek olduğu anlaşılmaktadır. Bu platformun çekirdeğini bir ana kaya çıkıntısının oluşturduğu düşünül
mektedir.
Yapı A'nın tabanı tamamen yok olmuştur; eğimli taş kaplı yüzeyin ön kısmından
temizlenen moloz ve döküntülerin çokluğu göz önüne alındığında, söz konusu tabanın
eğimli yüzeyin üst kotunun birkaç metre daha yukarısında bulunduğu düşünülebilir. Kuzeybatı köşesinde eğimli yüzey, girintili çrkrntrlı bir duvar parçası ile anıden kesilerek
bitmektedir. Yüzeyin aslında, anıden kesildiği bu köşeden güneye doğru devam ettiği
düşünülebilir. Güneybatı köşesinde ise eğimli yüzey yine benzer biçimde kesilmiş ve
Yapı B'ye ait çeşitli terasların inşası sırasında özgün girişe bağlanan taş kaplı bir yolun
da üzeri kısmen örtülmüştür. Bu durumda Yapı A'nın büyük bir onarım ve değişiklik sürec[ne maruz kaldığı ve bu sırada yapının batıdaki parçasının ortadan kaldırıldığı açık
tır. Ileride bu bölgede yapılacak araştırmaların "Saray Yapı Grubu"nun doğu ucundaki
geç dönem yapılarının altındaki daha erken tarihli yapıların planlarını ortaya çıkaraca
ğı umulmaktadır.
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Bir dizi teras üzerinde yer alan Yapı B'nin (Şekil: 5), Yapı A'ya bağlanan daha eski bir taş kaplı giriş yolunun üzerine inşa edildiği ve güneydeki tahkimli kulenin kaidesini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu ancak ilerideki araştırmalarla cevaplanabilecek olan, yapı grubunun geç dönemdeki girişinin nerede yer aldığı sorusunu ortaya
çıkarmaktadır. Yapı A'nın kuzey ve güney uçlarını yeniden şekillendiren bu tadilatın, yine büyük ölçekli bir inşaat girişimi olduğu açıktır.
Yapı A'nın hemen batısında yer alan iki başka yapıda ise sınırlı araştırmalar yapılmıştır. Yapı C, şehrin (Şekil: 6) başka pek çok yerinde de rastlanan iki odalı yapı tipinin bir örneğidir. Burada yapılan deneme kazılarında bir grup bütün keramik kap, kemik kakma parçaları ve egzotik bitkilereait tohumlar ele geçirilmiştir. Yapı D'de ise, kalın bir kerpiç döküntüsü tabakasının altında, odun kömürüne dönüşmüş ahşap kirişle
re rastlanmiştır. Bu kirişlerin yapılan analizler sonucunda doğu kayını (Faqus orientalis
Lipsky) oldugu ortaya çıkmış, bu da dendrokronolojik tarihleme ümitlerimızi yıkmıştır.

"Saray Yapı Grubu" içinde Yer Alan Bir Dikmeli Salon
Saray Yapı Grubunu oluşturan teraslardan biri üzerinde bulunan büyük bir yapı
yı incelemek üzere kazılan deneme açması 22, dikmeli bir salonun (Şekil: 7, 8) bir kıs
mını ortaya çıkarmıştır. 1996 yılında şehrin kuzeybatı kesiminde başka bir dikmeli salon bulunmuş ve jeofiziksel yüzeyaraştırması sırasında şehrin başka kısımlarında da
bu tip yapıların örneklerine rastlanmıştır. Bu dikmeli salonların Anadolu mimari geleneğine aıt olmadığı ve aksine güçlü bir Iran etkisini yansıttığı düşünülmektedir. Bu yapı tipine Kerkenes'te rastlanması, şehrin Medler tarafından kurulduğu düşüncesini desteklemek için kullanılabilir.
Maddı Kültürün izleri
2000 yılında yapılan sınırlı kazılar bile şehir hakkındaki bilgilerimizi büyük ölçüde ,genişletmemize olanak tanımıştır. Şehrin yok oluşu ile eş zamanlı olduğunu kabul
ettigimiz yangın tabakasında ele geçirilen buluntuların, güvenilir biçimde tarihlendirilmiş bir konteksti vardır. Bunlar hem günlük hayata hem de ticaret ve endüstri ile ilgili
konular ile estetik değerlere ışık tutmaktadır. Olasılıkla Mısır ürünü olan oymalı fildişi
parçası uzak ülkelerle bağlantıları ve egzotik beğeniyi göstermektedir. Kovaniı ok UCJ,l,
Gordion'da bulunan örneklere benzemektedir. Bu örnekler ise Büyük Kyros'un M.O.
547 yılındaki Pteria Savaşı'ndan (Kerkenes) sonra Sart'a yürümesiyle i1işkilendirilmiş
tir. Büyüyen keramik arşivi, yine aynı döneme ait diğer Orta Anadolu keramik buluntularının da sınıflandırılabilmesine olanak sağlayacak bir sistem oluşturmaktadır. Bazı
keramik parçalarının yüzeyinde kazılmış işaretler bulunmaktadır.
Tohum ve hayvan kemiği kalıntıları, dönemin beslenme alışkanlıkları ve ekonomisi konusunda bilgi sağlamaktadır. Alexia Smith, 1996 ve 2000 sezonlarında kazı ve
flotasyon çalışmaları sonucunda elde edilen karbonize tohumların üstünde çalışmakta
dır. Bu çalışmasını Kerkenes'in 10 km. uzağındaki çok dönemli Çadır Höyük kazıların
da ortaya çıkarılan floral kalıntıların üzerinde yaptığı çalışmalara bağlayarak sürdürmektedır. Kerkenes örneklerinin sağlam kronolojik konteksti M.O. birinci binyılın ortası
için güvenilir bir nokta sağlamaktadır. Reinder Neef ise flotasyon çalışmalarından elde
edilen odun kömürü örnekleri üzerinde daha kapsamlı bir çalışmanın parçası olarak
farklı ağaç türlerini tespit etmek için çalışmaktadır. Çalışmaların ön sonuçları savunma
mimarisinde hem meşe hem de ardıç kullanıldığını ve karaçamın yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ön sonuçlar umutlarımızı boşa çıkarmamakta ve sit alanı çevresinin değişimine ışık tutmaktadır. Ardıç ve meşe Jlibı yavaş büyüyen ağaç türlerinin
kentin kısacık ömrü boyunca önemli ölçüde azaldıgının görülmesi de elde edilebilecek
ilginç bir sonuçtur.

Sit Alerunır; Konservasyonu
Ortaya çıkarılan yapıların belgelenmesi tamamlandıktan sonra yapıların korunmasını sağlama almak için ölçümler yapıımıştır. Açmalar doldurulmuş, "Kapadokya Ka442

pısı" ve "Saray Yapı Grubu"ndaki eğimli taş kaplı yüzeylerin önü, hem drenaja yardım
cı olmak hem de taşları korumak için temiz toprakla örtülmüştür. Bazı açmalarda doldurulmuş toprakla, kazılmamış tabakalar arasına geotekstil yerleştirilmiştir. Bunun
amacı geotekstilin Qjtki oluşumunu ve hayvan aktivitelerini kontrol altında tutup tutmadığını saptamaktır. Onceki sezonlarda olduğu gibi ortaya çıkan duvarların üstlerine yeni bir sıra duvar örgüsü yapılmış, bu sayede duvar hatları ve asıl duvar örgüsünün en
üst sırası daha iyi görülebilir hale getirilmiştir.

BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR
Daha önce yerleşilmemiş bir yerde bu kadar büyük bir şehrin kurulması, yakın
çevresini ciddi bir biçimde etkilemiş olmalıdır. Dağın tepesinin temizlenmesi, inşaat ve
benzeri amaçlarla çevredeki ağaç stokunun kesilmesi ve yeni tarımsal faaliyetlerin ortaya çıkmasının yol açtığı, ormanıarın yok olması, erozyon ve hidrolojideki farklılaşma
gibi etkilerin, yerel ekolojide önemli değişikliklere neden olduğu açıktır. Şehrin yok oluşu ve terkedilişi, bu etkilerin bir kısmını tersine çevirmiş olmalıdır. Çevre üzerindeki bu
insan etkilerinin düzey ve hızını belgelemek ve değerlendirmek için Catherine Kuzucuoğlu ve Mehmet Ekmekçi tarafından bir çevresel ve jeomorfolojik araştırma programı
başlatılmıştır. Bu program, çevre vadilerin jeofiziksel kesitlerinin hazırlanması ile yerel
sedimantasyon tabakalarından sondaj ile örnekler alınmasını (coring) kapsamaktadır.
Bu sondajlar ile elde edilecek çevresel değişimlerin bölgesel tarihçesi ile ilgili verileri,
Holocene Döneminin son 10.000 yılındaki insan sömürüsünün doğa üzerindeki etkileri ile bağdaştırmak mümkün olabilecektir.
Sedimentlerin tarihlenmesi, radyo-karbon atomik mass spektrometri (C14 AMS)
kullanılarak sondajlardan çıkan az miktardaki organik materyalin tariJılenmesiile mümkün olacaktır. Diğer umut verici olasılık ise, sondajlarda, kenti M.O. 547 yılında yok
eden yangının küllerinin tespit edilebilmesidir.
SONUÇLAR
Gelişmiş yüzeyaraştırma teknikleri yardımıyla hazırlanan detaylı plan, bu büyük
Demir çağı şehrinin geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilemeyecek biçimde incelenmesine ve anlaşılmasına imkan sağlamaktadır. Görüntüleme teknikleri, kentsel dina-

miklere ışık tutacak grafik görsel sunumların hazırlanmasını ve sınanabilecek hipotezlerin oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Kullanılan üç görüntüleme tekniğinden ikisi,
yani hava fotoğraflarının çekimi ve Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) desteğiyle
harita hazırlanmasına ait arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Jeomanyetik yüzey araştır
masının tamamlanabilmesi içinse, iki yoğun çalışma sezonu daha gerekmektedir. Elde
edilecek sonuçlar, eski Yakın Doğu konusunda çalışan araştırmacılar için büyük önem
taşıyacaktır.

Surların bir bölümünde yapılan temizlik çalışmaları, sanıldığından çok daha iyi
korunmuş olduğu anlaşılan bir şehir kapısını ortaya çıkarmaktadır. Kapı geçidi ile iç
odasının temizliği, zaten etkileyici olan bu yapının görünümünü daha da vurgalayacak

ve uygulanacak olan sınırlı konservasyon programı ile hem yapının korunması hem de
ziyaretçilerin güvenliği sağlanacaktır.
"Saray Yapı Grubu"nun do~u ucunun büyük ölçekte bir onarım ve yeniden inşa
sürecine maruz kaldığının ve olaganüstü boyutları ile özellikle doğu ucunda yer alan
ayrık yapılardan bazılarının haşmetine rağmen, aslında şehrin diğer büyük yapı adalarından pek de farklı olmadığının anlaşılması, araştırmalara yeni bir boyut katmıştır. Yapılan sınırlı kazı çalışmalarından elde edilen az sayıdaki buluntu, daha önce de belgelenmiş olan egzotik fildişi ve altın bezeli nesnelere yönelik zevki bir kez daha yansıtmış
ve güvenilir bir kontekste ait yeni bir keramik kap dizisi ortaya çıkarmıştır. Bulunan kömürleşmiş ahşap kirişlerde yeterli sayıda yıllık büyüme halkasına rastlanması halinde,
tarihlendirme ve buna bağlı olarak şehrin tanımlanması sorunu kesin olarak çözümlenebilecektir.
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Bölgesel çevre ve doğaya yönelik araştırmalar, kültürel tercihler ile diğer dramatik insan müdahalelerinin sonuçlarının değerlendirilebileceği, daha geniş bir altyapı
oluşturulmasına imkan tanıyacaktır.
TEŞEKKÜRLER
50'den fazla üye ve öğrenci, 2000 sezonunda projenin çeşitli alanlarında görev
almışlardır. Bazıları da halen veri analizleri ve yayın çalışmalarına devam etmektedir.
Arazi ve arazi sonrası çalışmalarda, yayınların hazırlanmasında ve projenin diğer safhalarında görevalan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
Şahmurath Köyü'nden bizimle çalışan işçilerden bir kısmı uzaktan algılama yöntemlerini uygulamada tecrübe kazanmışlar, diğerleri ise anıt yapıların kazı, temizlik ve
yapısal sağlamlaştırma çalışmalarında ustalıkla ve gayretle çalışmışlardır.
Anıtlar ve Müzeler G.~nel Müdürü Dr. Alpay Pasinli ve Genel Müdürlük personeline, Yozgat Valisi Hüseyin Qnal'a, Yozgat Kültür Müdüresi Selime Doğan'a, Yozgat Köy
Hizmetleri Müdürü Vahap Ozkul'a, Sorgun Belediye Başkanı Yılmaz Kılıçarslan'a ve
Sorgun Kaymakamı Mustafa Dündar'a destek ve tavsiyelerinden dolayı teşekkür ederiz.
Yozgat Müze Müdürü Musa Özcan'a ortak çalışmamız boyunca göste~diği işbir
liği, sağladığı yardım ve tavsiyelerden dolayı teşekkür ederiz. Samsun Müzesi'nden
Sayın Uğur Terzioğlu bu sezonda yine Bakanlık temsilcimiz olarak bizimle çalıştı. Kendisine yardım ve tavsiyelerinden dolayı burada teşekkür etmek istiyoruz.
Kerkenes Projesi'nin ana sponsoru Ankara ingiliz Arkeoloji Enstitüsü'dür. Diğer
yardım eden kuruluşlar British Academy ve National Geographic Society'dir. Ayrıca
Raymond ve Beverly Sackler, Joukowsky Family Foundation, Stahl Fund of the University of California Berkeley ve diğer.. bir grup kişi ve kurumlar projemize malı destek sağ
lamışlardır. Yibitaş Lafarge ODTU Geliştirme Vakfı kanalıyla projemize yıl boyunca
destek vermeyi bu yıl da sürdürmüştür.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi projeye bir oda ~.e Prof. Dr. Ömür Bakırer yönetimindeki GIS çalışmaları için bütçe sağlamıştır. ODTU Mimarı Fotogrametri Merkezi'nden
Dr. Emre Madran ve Kemal Gülcen steriografik belgeleme çalışmaları yapmışlardır.
Refik Toksöz ise 3 boyutlu modelleme çalışmalarında bize büyük yardımlarda bulunmuştur.

Depo yapımına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar Lafarge Aslan Çimento, YL
Yozgat Çimento, Onduline, MESA, Doğan Kum ve Sorgun Belediyesi'dir.
Diğer sponsorlarımız: Ankara Hilton, Beli Helicopter-Textron, ingiliz Büyükelçiliği, D.oğan Alçı, ERDAS, ESRI, Işlem GIS, KavMar, MENSA ve Sheraton Ankara, Yenigün Inşaat.
2000 sezonuna katılan ve destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşların tam bir
listesi 2000 yılı ön raporu ile birlikte aşağıda adresi verilen web sayfamızda bulunabilir: http://www.metu.edu.tr/home/wwwkerk/
Yibitaş
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2000 ZEUGMA WORKS

Catherine ABADIE-REYNAL *

The fifth campaign of excavations at Zeugmawas conducted by the French team from April to September 2000. This year, we only worked at Zeugma since Apamea,
on the left side of the river, haddisappeared under water in April 2000. In fact, our work
can be divided into two periods. In April and June, we did soundings in the group of houses that had been discovered in September 1999 and which were to be drowned at
theend of June. Then, from July to September, we opened four new trenches in the
area B which was to be drowned in September (Fig. 1). For permission to carry out the
work, we are deeply grateful to the General Directorate of Monuments and Museums.
i also wish to thank warmly Kemal Sertok of Gaziantep Museum for his constant help.
The excavations were sponsored by the French Foreign Office and, for the second part
of our campaign, also by the Packard Humanities Institute.

Excavations of Spring 2000
As far as the soundings that have been done in area A are concerned, we focused our research on the levels located under the famous mosaic of Pasiphae and Dedal us which we had put to light in september 1999; in P 4 (Fig. 3). We opened a trench,
in the north-west corner of the room where the mosaic had been found. This trench has
shown that the area was inhabitated before the period when the house with the rnosaics had been built. In fact, foundations have been found, that were reused to support,
for instance, a stair which was contemporaneous with the mosaic. This first phase of
occupation of the area can be dated thanks to some ceramics that were deeply set inside those foundations which have probably been erected in the ıst century BC. It is also worth noting that the direction of the walls of this first period, as far as we could follow them, is exactly the same as that of the latter walls belonging to the house with the
mosaics. So, we could prove that this area had been urbanized during the ıst century
BC: at that time, the inhabitants of Zeugma, have erected a terrace by adding natural
soil to the bedrock and by building probably a supporting wall that, unfortunately, we
could not find.
Moreover, we did some soundings in the East of the houses of this terrace. We
could excavate totally or partly four more rooms (Fig. 2) belonging to a house that could not be totally explored since the water level went up before the exeavation was .finished. We found the usual stratigraphy on this terrace: under deep deposits of colluvium, we put to light the demolition layers, then the destruction levels and the ground
Prof. Dr. Catherine ABADIE-REYNAL, Unlversite de La Rochelle F.L.A.S.H. Parvis F. Braudel 17000.La
Rochelle/FRANSA.
email: ABADIEREYNAL@wanadoo.fr
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levels whichare, sometimes, cut into the bedrock. The chronology of the terrace could
also be precised: in room P46, under the ground level, a coin of Alexander Severus has
been uncovered, giving a terminus post quem for the building of this house in the second quarter of the llIrd century AD. The destruction of this last phase can also be precisely situated in the same room where a dish of African Sigillata has been put to light
in the destruction level, suggesting that the house has been destroyed around the
middle or the second half of the iIIrd century, which corresponds, more or less, with the
date of destruction that we proposed for the house with the mosaics, in the west of the
same terrace.
Under the last phase of these four rooms, we could also find, especially in room
47, some walls that can be attributed to an earlier phase of occupation: but we could
not go on exploring those deep levels since water came and we had to stop excavating. We can only suppose that this part of the terrace, as its western counterpart, has
also been urbanized during the ıst century BC.
During this first period of the campaign, we opened several soundings in our
trench 9 (Fig. 1) where we had been excavating for four years and where we had uncovered several terraces occupied by houses as well as a large sewage system. The
main objective of the 2000 campalgn was to explore the ancient levels of this area. A
lot of painted pottery which could be attributed to the end of the Helienistic period or
the beginning of the ıst century AD were put to light. Unfortunately, if foundations were
found, they do not form a coherent plan.
Wa/l Painting Study, Cleaning and Removal

A. BARBET
F. MONNIER
Three interventions of the CEPMR-CNRS, in collaboration with the Ankara University, Başkent Vocational School, took place in Zeugma, sector A, between April and
June 2000.
Valuation of the paintings in situ, drawings, cleaning and photos have been done by A. Barbet and Florence Monier.
Consolidation and removal of most of the paintings (150 m2) have been conducted by Franck Blondel, a French restorer, and the restorers of Ankara, Dr. Selçuk Şe
ner, Cengiz Çetin and six students.
We shall consider three examples of mural decoration and emphasize their importance.
P 11 (Fig. 3): this reception room (5,40x 7,71 m.) communicates with the peristyle 13 through a door and with room P 10 through another door opened in a second phase.
On the floor, the mosaic represents Perseus and Andromeda; this representation is Iisible from north. The pavement stops on the mural painting made before it; it is
lower in the south part of the room and partly hides the dado height from 17 to 31 cm.
The very law dado is limited by a large black line. Above, some male figures are
standing, inside an architecture.
On the north wall, three figures, well preserved, have the same attitude (Fig. 4):
theyare in front view, standing, one foot on the floor and the second one lifted. They
are flanked by 2 columns; theyare separated by low folding doors, c1osed. This compasition is repetitive. We can propose a fourth figure in the north-west angle of the room, where a door was opened, Iater. The height of these figures is approximatly 120
cm., according to the size of their feet (15 to 16 cm.).
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The best preserved figure on the north wall is raising his 2 arms; he may be a
servant holding a dish or an oetıochoe, as we can see on many Roman paintings.
If we compare the paintings of the room 11 with other decorations in the Roman
empire, we note that this kind of representation is in fashion at the end of ii century AD,
at Ephesos, for instance, in the House of the Mask (H2 SR) where mythological figures, gods and goddesses, heroes, half dressed and barefooted are standing. However,
theyare of a bigger scale than the figures in Zeugma, and isolated in an architectural
frame of 2 smail columns (Stracka, 1977, fig. 54-59).
We can also compare them with the servants holding materials for baths from
the building excavated Piazza Cinquecento in Rome, for example in room E12 where
figures are represented in an architectural trompe-I'oeil (Antiche stanze 1996, p. 1,
128-129) (Fig. 5) .
.
Peristyle P 9, fountain (Fig. 3): this monumental fountain is located between 2
columns of the peristyle(south side) : it is composed out of a rectangular basin, concave in front, and with aniche in the back wall. The water was faliing down through a
bronze hydrant (head of alion). Presumably, the tank was hidden behind. This hydrant
was set up before the decoration, since it is partly covered by the painting.
The fountain is decorated with false slabs of various marbles, alternatively yellow, grey, green marbles, red porphyry. Later, this decoration was picketed and renewed with an indefinite colour.
On the backside, the central niche, curved as in front, is decorated with imitations of opus sectile. On each side, apanel, 75 cm. large, is ornated with a geometrical
motive: 2 squares interlaced inside a large circle; then, another circle with 4 triangles,
alternatively green, yellow ochre, brown and purple. This motives is repeated once.
The basin (68 cm. high) and the middle part of the fountain (102 cm. high) measure 170 cm; they were surmounted by another part: some of its painted blocks were preserved and, so, we can imagine the whole monument.

Room 26 (Fig. 3): this room opens on the peristyle 22 through a door and a large window. It was renewed a few times. After removing the second decoration, it was
easier to examine the first painting: white dado with black lines and large white panel s
limited by coloured lines, red, green, yellow. In the second phase, the dado was also
white with black lines; above, white fields limited by large red, green and yellow strips;
in the large panels, a feminine figure, in the narrow ones, aplarıt.
On the east wall, standing on the large frame of the panels, a woman (122 cm.
high), in front view, slightly leaning her weight on her right hip, wears a sleeveless
dress, green and red, a grey, red and brown mantle. Her naked right arm is down, a
bangle ornates it, over the elbow. Her left hand holds a leaf of hedera - aflabellum? Behind her shoulder, one can see a green palm, and on the right side, near her curly
head, a Greek painted inscription on 2 lines, DEIDAMEIA, her name (Fig. 6). On the
next panel, we can see another feminine figure (125 cm.), veiled, closely dressed in
yellow ochre and brown clothes; she is turned to the right. With her right hand, down,
she holds her mantle; with the left one, also down, she holds a green /eaf. Her name
is painted on 2 lines, in Greek, PENELOPE. No name is preserved near the other figu. res.
We can imagine that this room is a gynaeceum, with the representations of famous women, exemplary wives.
We can propose a datation of those paintings, by comparison with other groups
in the Roman empire, not before beginning of IIl rd century. The very careful study of the
paintings, in close connection with the mosaics, is going on. The many changes in the
decoration and in the structure of the rooms will help us to propose precise relative
chronologies.
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Excavations of Summer 2000
So, in June 2000, excavations stopped in area A which was drowned. We decided to open new trenches in area B (Fig. 1), in collaboration with our Turkish and English colleagues. In fact, we went on working in two of the main areas where we had been excavating before: the dere 1 (trenches 14, 16 and 17) where we had been working
for five years and in the eastem part of the city (trench 6) where we began excavations in 1999.
Let us begin with dere 1: in that area, we had already found, in 1996, a sewer
suggesting that we were excavating a south-north aligned street. In 2000, we opened
a new trench from the sewer (Fig. 1, trench 14). Unfortunately, we could not explore
the lower levels since water invaded quite quickly the soundings: we just could work on
the Byzantine and Roman phases. The Byzantine levels are not well preserved because of erosion and are just attested by walls for which coherence cannot be restituted.
On the contrary, the Roman levels were muchmore extensive. We could in fact determine two Roman phases.
The first phase includes a monumental stair (Fig. 7) composed of sixteen steps
leading up probably to a public building. Down the stair, there was a smail square under which the sewer had been built. A fountain erected in the axis of the stair, decorated this square. To the north, there was also probably an open area, as can be infered
from the arehes that have been found in the wall supporting the stair and in a wall limiting this area to the west. One of these arches was built out of bricks whereas the other ones were made out of stones. One of them had a keystone decorated with a laureate crown. Carved blocks of architrave and three heads of feminine statues found
in this area suggest that we are in the vicinity of a public building. A fragment of a Latin inscription in marble is also coming from the demolition level.
Then, in a second phase (Fig. 8), the whole area to the north of the stair has been divided into numerous rooms. Some of them are paved with mosaics, others have
earthen ground. Some of these rooms have wall paintings. Among those rooms, room
F deserves a speeial attention. Situated to the East of room i where three dolia have
been found (Fig. 8), its ground is covered with the only figured mosaie that has been
found in this area (Fig. 9): it represents, in its central panel, a panther (or a leopard)
sitting in the bottom left hand corner, its head tilted up towards the right with an open
mouth. To the right of the animal, are the partial remains of the right hand side of a male torso. In the top right hand corner of the panel are the remainsof an inscription,
t:.IONYCI[..]. This panel c1early shows a representation of the god Dionysos, similar to
scene that can be found at Antioch, for instance. A large fire has destroyed at least a
part of this domestic accomodation in the middle of the IIlrd century AD, as it can be infered from the coins found in the destruction levels which produced numerous finds:
among them, one must notice an armchair made out of iron and wood. This house the
plan of which is not clearly known, was built upon a public area. So, one can see here
(but it is not the only example that we could observe at Zeugma) the Roman infilling of
domestic structures within previously open early Roman public areas.
In the same valley two other trenches have been opened (Fig. 1). Our main aim
was to know what kind of occupation was to be found on the slope of this smail valiey.
Trench 17 has rapidly been abandoned since we did not put to light any trace of occupation. On the contrary, Trench 16 proved to be located in a densely occupated place.
During the first phase, an elaborated drainage systeme (Fig. 10) composed of five different channels running to abasin was in use. This system was probably connected
with the house that has been found in thenorth of the trench. In fact two rooms, betonging to this house and eommunieating with a door through wall 8 have been exeavated. Both of them have mosaies: if one of them is a geometric one, the other one is figurative: whereas the only figure that can be observed in the central pannel is the nose of adolphin, the panelled border is richer: remains of nine smail figurative panels
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can be seen'(Fig. 11): of course, the damage is too severe to ascertain a definite theme for the mosaic but the panelled border could well evoke either the Seasons, or a
Dionysiac circle. Unfortunately, the erosion is very active in this area and it prevented
us to find any levels that could give us sure informations about the chronology of this
first phase of occupation.
Later on, two walls (walls 1 and 2) have been erected (Fig. 10): the corner of the
structure is supported by wall 5 which belongs to the first phase. We have also found
a ground level, linked with these walls (ground levels 1 and 4).This phase shows that
the house has been inhabitated for rather a long time and has supported modifications.
Thanks to those trenches, we could confirm that this area was mainly a residential one, especially during the Roman period. We could also show that, at least in this
area, the public zones were probably situated in the upper part of the site, probably up
the monumental stair that we put to light.
Finally, we wished to complete our informations about domestic architecture.
That's the reason why we decided to open a trench to the southeast of the group of houses that had been excavated from 1999 (Fig. 1). If our hypothesis according to which
the residential area of the Roman city was mainly situated in that part of the site, we
were sure to find a house on this terrace that had not been explored previously but
which was apparent even before excavations. In fact, our trench was twice successful:
first of all because, in fact we put to light the highest status property of this campaign.
Then, and it is the most important, thanks to this trench, we could determine what was
the extension of the city at the end of the Helienistic period and so, define very precisely its Roman extension to the East. We've got, at last, the proof that the city of Zeugma spread widely to the East during the end of the IInd and thefirst half of the IIl rd
century AD.
Soon after the beginning of excavations, we rapidly realised that the house
which was being excavated had been built upon an ancient necropolis which was no
more in use. Some of the rooms of the house were in fact ancient reused tombs, sometimes with arcosolia which have been incorporated into the house. Moreover, some
other tombs, which were simple rock cut ones, have been found, above the house, on
a rocky spur: since they were protected by their position, they had not been robbed.
The finds suggest, for the use of this necropolis, a chronology situated between the
end of the IInd century BC and the IInd century AD. These informations are fundamental for us: the existence of a necropolis of this period shows that we can consider we
have found the limits of the city at this period. This discovery has given a very important fixed point for the study of the urban development of Zeugma.
We have excavated an almost complete plan of a Roman house (Fig. 12). It is
a complex one and one may distinguish two different parts in this house: we think that
in the East took place the public part of the house whereas the western part seems to
be devoted mostly to utilitarian functions that are represented, for instance, by the service court 12 which must have been used as a kitchen since a smail domestic oven
has been found there. The ground of these rooms is generally constituted with bedrock. By contrast, the eastern property was furnished with mosaic pavements and wallpaintings in almost every room and some of the mosaics were high quality figurative
designs. In tact, this wing of the house is organized around four linked courtyards and
reception room suites (space 4 which is a courtyard with a fountain, rooms 1, 8 and 13
which constitute the centre of the house and of its public quarters, whereas room 9 could be a smail cubiculum (maybe the owners'bedroom). All those rooms have very well
preserved mosaics. Most of them are geometric, but three were figurative: the first one,
found in room 8, had a geometric panelled border and, in the centre, about forty two
fishes of various types, all in black outlines with indeterminate colours inside. The room had also wall-paintings imitating marble and aniche in the eastern wall which may
have housed a statue.
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But the most beautiful find comes from room 13: it has a figurative border showing images with a stylised ivy bud linking the images together. The corner images
possibly portrayan older man with white hair and beard. At the centre of each side, a
young woman is depicted with long hair. All the other images along the scrolling border are of cherubs engaged in battle with a selection of wild animals (Fig. 13). The
central panel (Fig. 14) depicts three women and two young girls set against a backdrop showing the scaenae trans of a theatre. This mosaic is notable for the inscriptions
that have been set within it. Although the first one appears to be in three separate
words on the mosaic, it should be read as one word, Synaristosas. This title refers to
a lost play by Menander. There are two possible known comparisons for this mosaic:
one is from the so-called villa of Cicero at Pompeii (about 100 BC) while the second is
in a coarser style and belongs to a collection of mosaics found in the House of Menander at Mytilene (Iate IWd century AD). Another inscription situated below the main panel actually allows us to identify either the mosaicist or the painter who has inspired the
mosaicist. The inscription says Zôsimos epoiei ("Zôsimos has rnade"): this artist may
also be the same one who left his name on the mosaic of Aphrodite found during the
2000 excavations, in area A.
This room is obviously a dining room or a triclinium as it is indicated by the arrangement of the pavement.
Finally, and separated from this part of the house by a courtyard, or maybe a
garden (space 3), is another large room (room 17), which is also decorated with a mosaic which must have been repaired in Antiquity. Very little remains of the central paneL. However, to the east, it shows representations of cherubs fishing from dolphins
and a cherub riding a dolphin (Fig. 15). It is possible that this room was used to conduct formal public business undertaken by the wealthy patron who owned the buiding.
Apart from its decoration, this house is also notable for the complex drainage
system which can be seen before its front wall. Linked with different phases of occupation of the house, the channels are running to a collector which is in a very good state of preservation, at least, for its most recent phase. All these pipes show us how long
has been the history of this house. We do not have a lot of informations about the period when it has been built. We can only say that this area had been occupated before by a necropolis, as we saw, and then, perhaps, bya modest house, which is just attested by some rock cut pipes and walls. At this stage, the date when the house developed and was decorated, is difficult to determine since layers linked with this phase
are quite a few. It seems possible to suggest that it might be at the end of the IInd or
during the IIl rd century AD. One must also notice that we haven't found any trace of a
large fire which would have destroyed the house in the middle of the IIl rd century, as
we did in area A. The house seems to have been entirely occupied until the Vth century AD, when a fire destroyed a part of the house. Then, all the south wing of the property has been abandoned whereas its northernmost rooms go on being occupated
until the VIIth century.
So, to conclude, I'd like to focus on the diversity of the results of our 2000 campaign of excavations:
-We could considerably enlarge the number of mosaics that have been saved,
-We could diversify the examples of private houses known at Zeugma and so we
shall have the opportunity to determine the characteristics of domestic architecture in
this eastern part of the Roman empire,
-We could find the precise limits of the Late Hellenistic and Early Roman city,
-We could show that, at least in the area of Trench 14, the public area was probably in the upper part of the site.
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Fig. 1: Plan of Zeugma showing location of areas A, B, C and of excavation trenches
(DAU)
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Fig.2: Plan of the excavations
eonducted in the west of
the lower terrace (June
2000) (J.F. Bernard)
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Fig. 3: Lower terrace, a general sketch plan

Fig. 4: Lower terrace, room P11, wall-paintings on north wall (Ph. F.
Monier)
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Fig. 5: Rome, Stazione Termini, room E12, eastem
apse (Ph. A. Barbet)

Fig. 6: Lower terrace, room P26, east wall (Ph. F. Monier)
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Fig.7: Trench 111 the monumental stair, seen from the
east (Ph. N. Mathieu)
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Fig. 8: Plan of Trench 14 (D.
Frascone)
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Fig. 9: Trench 14... the mosaic of
Dionysos (Ph, N. Mathieu)

.~

L::J

A/
/
-,

i

/ \;

Fig. 10: Trench 16, plan (A.-L. Seno)
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Fig. 11: Trench 16:.a detail of the figurative mosaic (Ph. N. ıvıathieu)

Fig. 12: Trench 16, plan (F. Le Sec, A.-L. Seno)
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Fig. 13: Trench 6, room 13: a detai! of the figurative mosaics (Ph. A. Cador)

Fig. 14: Trench 6, room 13: the central panel of the figurative mosaic (Ph. OAU)
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2000 YILI ALLiANOi KAZISI

Ahmet

YARAŞ*

izmir ili, Bergama ilçesi sınırları içinde, Bergama-ivrindi karayolunun yaklaşık
18. km.sinde, Bergama'nın kuzeydoğusunda, Yortanlı Barajı gölet alanının tam ortasın
da, Paşa Ilıcası mevkiinde Bergama Müze Müdürlüğü'nce kazı çalışmaları yapılmıştır.
2000 yılı kazı çalışmaları; 15 Mayıs-15. Kasım 2000 tarihlerinde aralıksız 6 ay
boyunca devam etrniştlr". Kazı çalışmalarına, ızmir ve Bergama'daki pek çok resmi ve
özel kişi, kurum ve kuruluş değişik şekillerde destekleyerek yardımcı oldular. Çalışma
lar sık sık basma da yansıdı. Kazı ve restorasyon çalışmalarının daha hızlı yapılabil
mesi için 0.8.1. 'nin katkılarının yanı sıra, 1999 yılında Philip Merrls-Sabancı firması ile
Genel Müdürlüğümüz arasında düzenlenen bir protokol sonucunda bu firmanın, 2000
yılından itibaren Yortanlı Barajı Kurtarma Kazı ve Restorasyon çalışmalarına sponsor
olmaları sağlandl2 . Bu çerçevede çalışmaların daha hızlı ve düzenli olabilmesi için Bergama Yortanlı Kurtarma Derneği kuruldu".
2000 yııı kazı çalışmalarını; yüzeyaraştırması ve kazı başlıkları altında ikiye
ayırmak gerekir;

I. YÜZEY ARAŞTIRMASI
ve Çaltıkoru barajlarının gölet alanı altında kalacak alanlarda, heyetten
seçilen küçük bir ekiple yüzeyaraştırması yapılmıştır. Amaç, 1998 yılında tespit edilen
kült merkezinin çevredeki diğer antik yerleşme ve nekropollerle bağlantılarını ortaya
koymak, antik yol ağlarını saptamak ve bu güzergahların üzerindeki eserlerden, baraj
altında kalacak ve taşınabilir olanları kazı evine veya müzeye taşımak, taşınmaz eserlerin ise tespit çalışmasını tamamlamaktı.
Bu amaçla kazı yapıları. alanı çevreleyen ve bazrlanrun altında antik kalıntıların
varlığını bildiğimiz Paşaköy, Orenli, Ayazkent, Aziziye, Zagnos, Asarlık (Parthenion),
Yortanlı

Öğr. Gör. Ahmet YARAŞ, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 22100 EdirnerrÜRKiYE.
email: ahmetyaras@hotmail.com.
Trakya, istanbul, Ege, Anadolu, 18 Mart Çanakkale, Marmara, ODTÜ, iTÜ ve Yıldız Teknik üniversitelerinden arkeolog, mimar, restoratörler ile aynı üniversitelerin arkeoloji, mimarlık ve restorasyon bölümü öğrencilerinden oluşan
yaklaşık 35 heyet üyesi kazıda görevaldı. Kazıda çoğunluğu Tırmanlar Köyü'nden gelen yaklaşık 60 işçi çalıştı. Özveri ile çalışan heyet üyelerine, kazıya değişik şekillerdeyardım eden Bergama ve ızmir'deki bütün resmi, özel kişi ve
kuruluşlara, ayrıca gerı hizmette bizi her zaman destekleyen değerli müzemiz personeline teşekkürü sunmayı bir borç
bilirim.

2

Kültür Bakanı Sn. istemihan Tala~, 28.,97,2000tarihinde kalabalık bir basın mensubuyla kazıyı ziyaret etti. DSi'nin katgün kazı evinde yapılan basın toplantısında

kılarının yanında, Kültür Bakanlıgı DOSIMM'den destek sağlandı. Aynı
kazı çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi aktarıldı.

3

Kazılar sırasmda çekilen sanatsal fotoğraflardan oluşan bir sergi, 09.05.2001 tarihinde istanbul'da açıldı. Sergi yoğun
talep üzerine ızmir, Bergama ve Ankara'ya da taşınacaktır. Ayrıca üç yıldır aralıksız devam eden kazının her aşama
sının kamera ile belgelenmesi sonucu kısa metrajlı bir dokümantasyon film hazırlandı.
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Çitköy ve Çaltıkoru köylerindeki antik kalıntıların Paşa Ilıcası mevkiinde bulunan yerleşme ile bağlantısı araştırılmıştır.
Paşaköy'ün batısında, Abaztepe'nin güneybatısı ile Abdullah ve Telial Tepe arasında kalan mevkilerde, Paşaköy ahalisi tarafından "Sürmeşik Tepesi" adıyla anılan
mevkide; çakmaktaşından çeşitli yonga aletler, gri renkli el yapımı kaba açkılı kalın cidarlı prehistorik seramiklerin bulunmasıyla Neolitik ve Erken Tunç dönemlerine ait bir
höyük lokalize edildi. Dereyatağına yakın, Roma Çağı yol şebekesi üzerinde olan höyük, sürekli tarım yapıldığından, yüzeyi çok aşınmıştır. Bu yerleşme, Kuzeybatı Anadolu'da bugüne kadar saptanan birkaç prehistorik yerleşrnederr' biri olup Anadolu arkeolojisi için son derece önemlidir5 . Bugüne kadar baraj gölet alanı ve yakın çevresinden
müzeye kazandırılmış Eski Tunç Çağına ait eserlere bakarak özellikle lIya Deresi boyunca başka prehistorik yerleşmelerin olduğunu sanıyoruz. Onümüzdeki yıllarda araş
tırmalarımız bu yönde ağırlık kazanacak.
Yüzyılın başında Pergamon kazılarını yapan Alman araştırmacıların yapmış olduğu çalışmada; Eski Bergama olarak anılan bölgede özellikle Paşaköy ve çevresinde, Abdullah Tepe ile Maymun Sekizi Tepesi arasında kalan alanda, daha erken dönem
buluntuları saptandı".
Paşa Ilıcası ve çevresinde, 1998 yılından bu yana çalışmalarımızia lokalize edilen kült merkezinden, güneybatıdaki Paşaköy'e kadar, halen çoban yolu olarak kullanı
lan ve yer.yer tahrip olmuş olan antik bir yolun varlığı saptandı. Bu yolun, Doğancılar Ferizler - Intepe mevkiine kadar devam ettiği, hatta Paşaköy ile Doğancılar arasındaki
yolda bariz bir şekilde izlenebilen Roma Çağına ait araba tekerlek izlerinin olduğu görüldü. Bu yönü takip eden güzergah daha sonra doğu-batı doğrultulu Bergama-Soma
arasındaki yolla birleşmektedir.
Kült merkezinin etrafında, baraj gölet alanının içinde veya yakın çevresinde kalacak çok sayıda kaya mezarı, sunak, sütun parçası, phallos ve Roma Çağına ait mimarı eleman saptanmış, ilgili arazi sahiplerinin izinleri ile taşınabilecek büyüklükteki
eserler, görevli heyet üyeleri tarafından kazı evine? olanaklar ölçüsünde getirilmiştir. Bu
arada daha önceki yıllarda çevreden toplanan büyük taşların baraj gövdesinin menba
kısmına atıldığı ve bunlar içinde antik taşların olduğu duyumu alınmış, alanda yapılan
araştırma sonucu, çok sayıda antik taş tespit edilmiş, baraj dolgusunda tespit edilen
andezit taşından bir adet phallos, kazı evine taşınmıştır.
Kült merkezinin yakın çevresinde, defineciler tarafından açılarak tahrip edilmiş
çok sayıda çukur bu yüzeyaraştırmaları sayesinde tespit edilmiştir. 1998 yılından bu
yana tespit edilen kalıntılarla ilgili öneri sit teklifleri, ızmir i No.lu Kültür ve Tabiat Varlık
larını Koruma Kurulu'na ve Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yapıımıştır. Bu tekliflerde özellikle Paşaköy'ün kuzeybatısında, Maymun Sekizi Tepesi, kuzeyinde Koca
Koru Tepe mevkii, (her iki nekropol alanıyla ilgili olarak 1999 yılındaki önerilerimiz üzerine 2001 yılının başında, ızmir i No.lu KTVK Kurulu tarafından i. Derecede Arkeolojik
Sit kararı al.ındığı haberi gelmiştir.) Çit Ahmetler Yol ayrımındaki Nekropol ve Çitköy'ün
güneyinde Intepe Nekrapolü, Orenli Köyü'nün güneydoğusundaki ve Göbekkaya mevkiindeki oygu mezarlar tarafımızdan ilk kez tespit edilmiştir.
Kazı alanının ortasından geçirilen Bergama-ivrindi karayolu, su tutulmaya baş
ladığında barajın göleti altında kalacak olmas i nedeniyle, 1999 Yortanlı Barajı ödeneği
ile bahar ayından itibaren yeni Bergama-Ivrindi karayolu yapılmaya başlanmıştır. Yol
açımı sırasında kazı ekibi tarafından tespit edilen ve daha önce bugüne kadar bilinme-

4
5
6
7

J. Driehaus, "Prrehistorische 8iedlungsfunde in der unteren Kaikosebene und am Golf von Çandarlı", islMitt 7,1956

(1957) 76-101.
ilk kez tarafımızdan saptanan prehistorik yerleşme, ekipteki prehistoryenler tarafından yayına hazırlanmaktadır.
Kazı yapılan alanın hemen batısında, 1995 yılında Paşa köylüler tarafından Bergi'jma Müzesi'ne arkaik bir aslan heykeli getirilmiştir. W. Radt, "Arkaische Löwen aus der Umgebung von Pergamon" IsI.Mitt. 46,1996, s. 89-91
iı Özel idaresine ait Paşa llıcası tesisleri izmir Valiliği tarafından kazı evi olarak kullanımımıza verilmiştir.
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yen, toprak yüzeyindeki
pılmış, yeni güzergahın,
II.

bazı
kazı

Antik çağ kalıntılarına rastlanmış, bunların tespitleri yaheyetinin kontrolü dahilinde açılması sağlanmıştır.

KAZı ÇALIŞMALARI

Kazı alanı; N 39 0 13' 59,3" - E 27° 18' 16.0" koordinatlarında olup8 yaklaşık 20
yıl önce açılmış olan Bergama-Ivrindi karayolunun 18. kilometresindedir (Çizim: 1). Karayolunun kuzey ve güneyinde 1998 yılı içinde tespit edilen kült merkezinde kazı çalış
malarına yoğunluk verilmiştire. 1999 yı/ında lokalize edilen merkez, P. Aelius Aristides'in sözünü ettiği Allianoi olmalıdır 1O •
Kazı Alanlan (Çizim: 1)
2000 Yortanlı Barajı kurtarma kazısı, 1998/99 yıllarında bazı sonuçları kesinleş
tirmek ve 1998 yılında tespit edilen yerleşimin sınırlarını tam olarak belirliyebilmek
amacıyla, ılıcanın karşısı merkez olmak üzere, yedi değişik sektörde sondaj çalışması
yapılmıştır. 2000 yılı kazı çalışmalarının en önemli hedefi; 1998 yılında saptanan kült
merkezinin sınırlarını tam olarak tespit etmek, merkezin diğer öge/eri ile planı öğrem
mek ve bazı derin sondajlarla yerleşmenin kronolojisini saptarnaktrtt.
1998 yılında başlanan kazı çalışmalarına 295,296 ile geçen yıl bazilikal tipte kilisenin tespit edildiği 740 No.lu parselin güneyindeki kült yapısında yoğunluk verilmiş
tir. Ilıcanın batısında 292 No.lu parsel ve daha batısında Devlet Ormanı'nda sondaj çalışmaları yapıldı. Ayrıca Yortanlı Barajı göletinin güneybatısında kalan alanda, halk arasında "Maymun Sekizi" olarak tanımlanan mevkii ile Koca Koru tepelerinde kaçak kazı sonrası definecilerden arta kalanları tespit etmek amacıyla kurtarma kazısı çalışma
ları yapılmıştır.

1998 kazı sezonunda, yaklaşık 6 metre genişliğinde tümü ortaya çıkanlmamak
la birlikte, 210 metre uzunluğunda doğu-batı doğrultulu cadde, 1999'da bu prosesyon
yoluna dik açıyla gelen kuzey-güney doğrultulu yaklaşık 35 m. uzunluğunda, 8 m. genişlikte başka bir cadde tespit edilmiştir 1 2. Doğu-batı doğrultulu caddenin hemen güney
kenarında, kuzey-güney doğrultulu caddenin tam aksında, Anadolu'da bu kadar sağ
lam örneği nadir olan eksedra tipinde nympheum bulunmuştur. Nympheumun önünde
ise sınırları tam olarak belirgin olmayan meydan saptanrruştırre (Çizim: 2). Kuzey-güney doğrultulu cadde ile doğu-batı doğrultulu cadde, nympheumun tam önündeki meydanda kesişmektedir. Bizans Döneminde yoğun bir tahribat yaşanmıştır. Kuzey-güney
doğruıtulu caddenin doğusu, Bizans Döneminde caddenin tabanı kullanılmak suretiyle
basit mekantarla daraltıimıştır (Çizim: 2).
Doğu-batı doğruıtulu, ortası hafif bombeli caddenin tam ortasında, kiliseden geçiş yapısına kadar kesintisiz devam eden yaklaşık 210 m. uzunluğunda, 90 cm. derin8
9

10
11
12
13

Ölçüm çalışmaları, 2000 yrh kazı sezonunda, TAY Ex Ege ekibi tarafından gerçekleştirilmiş olup katkılarından dolayı
ederiz.
Güneyden kuzeye A-B-C... , doğudan batıya 1-11-111. .. şeklinde 25 x25 m. grit sisteminin oturtulduğu alanda, her kare
de kendi içinde 5x5m. karelere bölünmüş, güneyden kuzeye a-b-c...harflere doğudan batıya ise 1-2-3... şeklinde rakamlara ayrılmıştır. Kültür kalıntılarının konumlarıtespit edilirken bu karelaj sistemi baz alınmıştır. Kazı yapılırken de
bu kareler baz alınarak 5x5m. ölçülerinde sondajlar yapılmıştır. Kazı çalışmalarında kullanılan kot sistemi ise, memleket nirengi noktalarından taşınmak suretiyle bütün eserler alınmıştır.
Ls. II. yüzyılda yaşayan, Hadrianotherai'lı P. A. Aristides, Hieroi Logoi (III. 6) adlı eserinde Hadrianotherai ile Bergama arasında Bergama'dan (gidiş-geliş) 240 stadia uzaklığındaki Allianoi'da şifa bulduğunu aktarır. Yarısı olan 120 stadia, 23-25 km.ye karşılık gelmektedir. Günümüz yolları ve Pergamon Asklepieionu' ndan gelindiği düşünülürse yazarın şifa bulmak için iki kez geldiği ılıca büyük olasılıkla burası olmalıdır.
Paşa Ilıcası'nda kazıya başlanantarihlerde (28.08.1998) Bergama Müze Müdürlüğü'nce, izmir i. No.lu KTVKK. Müdürlüğü'ne Paşa theası mevkiinin i. Derece Arkeolojik Sit olması için başvuruda bulunulmuş, nihayet 28.03.2001 gün
ve 9220 sayılı kararla teklif edilen alanın sit olmasına karar verilmiştir.
Kuzey-güney doğrultulu caddenin kuzey ucunda genişlik, 7.73 cm. (GVIII b5-4), ortasında 7,96 cm. (FVII d5- FIX d1),
güney ucunda, 8,11 cm. (FVIII aS FiX a1) dir. Yani cadde kuzeyden güneye doğru 30 cm. genişlemektedir.
Kuzey-güney doğrultulu caddenin, 1998 yılında tespit edilen eksedra tipindeki nympheumun tam aksına denk gelmesi, aynı şehircilik anlayışı ve imar planlaması içinde uygulanmış olduğunu düşündürmektedir.
teşekkür
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liği, 60 cm. genişliği olan düzgün bir kanal sistemi bulunmuştur. Yerel sarı taşlardan

oluşturulan kanalın üzeri geniş sal taşları
deki küçük kanalların yanı sıra güneyinde

ile kapatrlrruştır. Bu kanala balık sırtı şeklin
bulunan eksedra tipindeki çeşmeden atık su

gelmektedir.
Kuzey-güney doğrultulu caddenin bitiminde iki basamakla ulaşılan platform üzerinde propylon olmalıydı. Propylondan günümüze mermer birkaç tympanon parçası ile
monolit bir sütun ele geçirilmiştir.
2000 yılında sağaitım yapısından üst yapı öğelerine kadar korunan köşeli korldorlarla ulaşılan, kuzey-güney doğrultulu caddenin başlangıcı ile propylonun arasında,
caddenin altında, yarım tonozlu bir alt geçit saptanmıştır. Bu alt geçit, kot farkından yararlanarak anıtsal caddeye çıkmadan caddenin diğertarafına geçişi sağlıyordu.
Bu alt geçit, caddenin doğusundaki stoanın altında çapraz tonozla örtülü iken
caddenin tam altında, son derece sağlam bir şekilde yarım tonozla sağlanmıştır. Merdiven, kapı, üst örtü ve taban işçiliğine bakılırsa, sağaitım merkezinden, caddenin altındaki yarım tonozdan, batısında geç dönem şapelin altındaki Roma mekanlarına geçişi. sağlayan önemli bir kullanım yolu olmalıdır. Ayrıca kuzey-güney doğrultulu caddenin altında, doğu-batı doğrultulu caddedekinden çok daha iyi düşünülmüş, farklı bir atık
su sistemi tespit edilmiştir. Güneyden başlayan ve eğimle gelen atık su, propylonun bulunduğu yerden doğuya yönelmekte, doğu-batı doğrultulu sokağın güney kenarından
devam ederek, kuzey-çüney doğruıtulu sokaktaki ana logara ulaşmakta, buradan da
meydanın altından lIya çayı'na dökülmektedir.
Caddenin dışında batıda merdivenler, doğuda ise hafif bir rampayla propylona
ulaşan iki yol daha vardı. Propylonun doğusundaki sokak, frigidarium ile sağaitım binası arasında kalmakta, insulanın sınırını oluşturmaktadır. Sokağın tabanının altı küçük
dere taşlarından, üstü ise günümüze çok fazla kalmamış olmakla birlikte, büyük dikdörtgen sal taşlarından oluşturulmuştur. Sokağın kuzeyinde Geç Antik Çağda frigidariumun güneyindeki çörtene suyu sağlayan künklerin taşındığı seki, sokağın güneyinde\
dir; altta ise kuzey-güney doğrultırlu caddeden gelen atık su için kanal vardır.
Propylonun doğusundaki sokak, 32 m. sonra, doğu-batı doğruıtulu prosesyon
yolundan başlayan kuzey-güney doğrultulu sokak ile kesişmektedir. Dolayısıyla bu üç
yıllık kazı çalışması sonucunda ana caddelerin kesiştiği kısmın kuzeydoğusunda 3Q x
40 m. boyutlarında, 1200 m 21ik bir alana yayılan bir insula tespit edildi ( Resim: 2). Insula içindeki bütün mekanların direk veya birbirlerine açılan kapılar aracılığı ile ortadaki avlu ile bağlantısı vardır (Resim: 2).
Sağaitım yapısı olarak düşünülen insula içindeki kompleksin ortasında, üç tarafı dörder sütunla çevrili postamentler üzerinde monolit mermer sütunların olduğu 8 x 8
m. ölçülerinde kare bir avlu tespit edildi 14 . Avlunun güneyinde kısmen sağlam bir şekil
de günümüze ulaşmış fasadı görkemli bir çeşme yapısı olup orta nişin içindeki çörtenden akan su, öndeki daldırma havuzlarına dökülmektedir. Havuzun parapet izleri tabandaki kalker izlerinden belli olmaktadır. Bizans Döneminde mekanın kullanım fonksiyonu kısmen değişmiş, avlunun hemen doğusuna yuvarlak bir seramik fırını eklenmiştir. Yine aynı yüzyıllarda, sütunların üzerine basit bir şekilde yazıt, qrafflti tekniğiyle
haç ve menora işaretleri kazınmış olmalıdır. Ancak sütun başlıklarından I.S. ii. yüzyıla
ait olduğunu düşündüğümüz mekan, Geç Antik Çağda da bir depremle tamamen yıkıl
mış, kullanılamaz bir hale gelmiştir. Estetik açıdan insanların yapıyı gözünde canlandırması için kazının yeni sponsoru aracılığı ile anastylosis ve restorasyon çalışması yapılmıştır. Toplam altı adet farklı yerlerinden kırık sütunun kırıkları arasına matkap aracılığı ile kırık kırığa gelecek şekilde dübel yuvaları açılmış, çelik dübeller yerleştirilmiş,
akemi ile yapıştırılmış postamentlerin zeminleri sağlamlaştırıldıktan sonra sütunlar
ayağa kaldırılmıştır. Ayrıca buluntu durumlarına göre ele geçirilen sütun ve ante baş14

Avlunun doğusundaki ince uzun koridor devam ederek kuzey-güney doğrultulu caddenin altından batıdaki rnekanlara kadar uzanır.
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lıkları da üstlerine yerleştirilmiştir. Antea payelerinin gerisindeki duvarlar antea payeleboylarına kadar orijinal taşlardan örülmüştür. Böylece, Antik Çağdaki gibi görkemmimarı strüktüre kavuşmuş oldu 15 .

rinin
li bir

Propylona doğudan gelen dar sokağın kuzeyini sınırlayan termal yapının frigidariumu bulunmaktadır (Resim: 2). Frigidarium, 18,5 x 12,5 m. ölçülerindeki 230 m2 alana sahip olup güneyinde, 6,70 x 4 m. ölçülerinde çörtenli bir havuzu bulunmaktadır. Havuzun doğu ve batısında kuzeye açılan ve farklı girişleri olan simetrik, ancak ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen iki mekan bulunmaktadır. Frigidariumun güneyini oluşturan bu
mekanların kuzeyinde, geometrik bezemelerle kaplı mozaik tabanlı bir revak ve etrafında 4 x 4 sütunları olanının ortasında, 6,70 x 4 m. boyutlarında bir avlu bulunmaktadır. Avlunun tabanı düzgün dikdörtgen blok taşlar ile kaplanmış, etrafı hafif yükseltilmiş
bir sekinin üzerinde in situ sütun kaideleri saptanmıştır. lon tarzı mermer sütun altlıkla
rı bulunmasına karşın, mekan içinde sadece iki parça halinde bir adet granit gövdesi
günümüze ulaşabilmiştir. Diğer sütunların daha sonraki dönemde buradan alındığı düşünülmektedir. Sütunların üzerinde, arşitrav blokları ile galerinin tonozlarla kapatılmış
olduğu, hatta frigidariumun güneyindeki havuz ile galerinin üzerinin çift tonozlu bir
konstrüksiyonla örtülü olduğu, ele geçirilen mimari üst yapı elemanlarından anlaşıl
maktadır. Taban mozaiği tamamen çizildikten sonra, kış aylarındaki, hava koşulların
dan zarar görmemesi için kazı restoratörlerince, önce etrafına bordür yapılmış, ardın
dan dere kumu, sal taşları, tekrar dere kumu ile kapatılmak suretiyle koruma altına alın
mıştır. 2001 yılında mozaikteki çalışmalar devam edecektir (Çizim: 3).
Frigidariumun batısında, propylonun hemen altında ve kuzeyinde ise termalin
farklı mekanlan ile karşılaşılmıştır. Propylonun kuzeyinde hypocaustlu mekan bulunmaktadır. Dik duran kalın künklerden oluşan mekan, 5,20 x 4,30 cm. ölçülerinde olup
üzerleri düzgün dikdörtgen kalın tuğlalarla kapatılmış olmalıdır. Duvarlarında yer yer
boya izleri görülmekte, mekan geç dönemlerde de kullanılmış olmalıdır. Hypocaustlu
bu mekanın üstü tonozla kapatılmış, kuzeydeki rnekanlara açılan kapısı bulunmuştur.
Doğusunda, simetrik üç adet dinlenme mekanı tespit edildi. Her üç tonozlu mekanın
içinde doğu ve batı duvarlarına bitişik oturma sekileri bulundu. Dinlenme odalarının tabanı çok az korunmuş olmakla birlikte, mozaikle kaplıydı. Mekanların güneyinde, kuzey-güney doğrultulu caddeye bakan aydınlatma pencereleri, kendi yüzyılı içinde kapatılmış olmalıdır. Çünkü kot açısından bu pencereler tam caddeye denk geldiğinden
cadde ile çağdaş olmaları olanaksızdır. Her üç dinlenme mekanının kuzeylerindeki, kemerle geçilen geniş salonun tabanı da yine mozaikle kaplıdır. Bu mekanların girişinde
ki cephe duvarlarına bitişik mekan içinde geç döneme ait dolgu tekniğiyle yapılmış, üstü sıvalı benzer sekiler bulunmaktadır (Resim: 3). Sekilerin altında mozaik tabanın devam ettiği görülmektedir. i No.lu dinlenme mekanında ve salonda iki adet andezit taşından sivri dibek bulunmuş, dibekler kısmen onarılarak bulundukları yerlere yeniden
konmuştur.

Dikdörtgen salonun kuzeyinde ise üzeri tonozla örtülü, kuzey ve güneyde iki tane olmak üzere, simetrik, karşılıklı havuzlu çeşme mekanı ile karşılaşılmıştır. Her iki
çeşmenin de batısında kare küçük mekanlar bulunmaktadır. Mermer ve serpantin taşı
ile kaplı çeşme yapılarından ancak güneydeki kazılmış olup kuzeydeki havuzun kazısı,
gelecek yıl içinde yapılacaktır. Her iki havuzun batısında, havuz genişliğinde kapalı kapıları aynı istikamette, birbirlerini gören birer mekan vardır. Bu mekanların kullanım iş
levleri de frigidariumdaki mekanlarda olduğu gibi tam anlaşılmamış, bu mekanlar olasılıkla malzeme deposu olarak kullanılmış olmalıdır. Tabanı geç dönemde değişikliğe
uğramış olmakla birlikte, taban, düzgün farklı renklerdeki dikdörtgen mermer plaka levhalarla döşenmiştir (Resim: 4). Bu mekanın da üstü olasılıkla tonozla kaplıydı. Mekan,
doğuda dar bir kapı ile frigidariuma geçişi sağlıyordu.
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Yoldan geçen köylülerin bile ilgi odağı haline gelmesini sağlayan ve kazıyı ziyaret eden uzman ve yetkililerin beğeni

sını toplayan bu çalışma için, uzun yılların birikiminden esinienip restorasyon projesini başarı ile tamamlayan restorasyon ekibimize ve projemizi maddi açıdan destekleyen Philip Morris Sabancı firmasına burada bir kez daha teşek

kür ederim.
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H Viii plankaresinde yapılan sondajda ise duvarları mermerle kaplı termalin baş
ka bir mekanı ile karşılaşılmıştır. Tabanında sıcak suyun çıktığı birimin Roma çağına
ait oturma sekileri ve nişleri oldukça özenll olup yoğun sıcak sudan dolayı bu kazı sezonunda tabanı temizlenememiştir. Mekanın kuzeyinde dere yatağında ise oval kalın
bir duvarla karşılaşılmış, ancak dere suyunun gelmesi nedeniyle yapının ne amaçla
kullanıldığı tam olarak saptanamamıştır. Aynı doğrultuda dere yatağındaki düz duvarın
yine Antik Çağda, lIya Çayı'nın üzerinde termal yapıyı birbirine bağlayan tonozlu platform olduğu sonucuna vanlrruştır. Dere yatağında i Vii ve i Viii plankarelerinde termal
yapının uzun galerilerinden birinde, acanthus yaprağıyla bezenmiş antae başlıkları ve
plasterler ve kesimleri birbirleri ile örtüşen duvar kaplamaları ortaya çıkarılmıştır.
Propylonun batısında yapılan sondaj çalışmalarında ise 4,60 x 2,25 m. ölçülerinde bir şapelle karşılaşılmıştır. ŞapeHn içinde on üç adet, etrafı basit kıygın taşı ile çevrili üstünde ise aynı taş cinsinden sal taşları ile kapatılmış mezar tespit edilmiştir. Mezarların çizim ve tespit çalışmaları yapıldıktan sonra kaldırılmıştır. Şapelin kenarların
da yapılan kazılar sonucunda şapelln altında devam eden içi çok köşeli Roma termalinin önemli bir unsuru olan, ancak tam olarak işlevi saptanamayan bir mekanla karşı
laşılmıştır. Geç dönemde doğudaki girişi kapalı olan mekanın, pencerelerinin oldukça
yüksekte olduğu; mermer kaplama oturma sekileri ve duvar kaplamalarının ise taban
üzerinde tespit edilmiştir. Mekanın güneyi, Roma Çağına ait kalın Roma harcından yapılmış perde duvarı ile desteklenmiştir. Bu yapı ile ilgili kazı ve araştırmalara 2001 yı
lında da devam edilecektir.
llya Çayı'nın güneyindeki çalışmalardan sonra termalin sınırlarını tam olarak ortaya koyabilmek için çayın kuzeyinde kalan termal yapıdaki kazı çalışmaları, termalin
büyüklüğü ve planını tespit .etmemizi sağladı. Çok uzun yıllar Roma köprüsünden geçirildikten sonra, Bergama-Ivrindi karayolu olarak kullanılan termalin kuzeyindeki asfaltta yapılan kazı çalışmalarında, termalin kuzey sınır duvarı bulundu. Asfaltın hemen
10 cm. altından başlayan antik kalıntıların, 1992 yılında yol ve özellikle ılıcanın yapımı
sırasında, büyük ölçüde tahrip edildiği ortaya çıktı.
Termalin kuzeyini sınırlayan ve doğu-batı doğrultusunda kazı evi olarak kullanı
lan binanın altına doğru devam eden, alt katta 2,35 cm. genişliğinde ve 6,30 m. yüksekliğinde 1 6 , şimdilik 60 m. uzunluğundat? tonozlu bir koridor 18 tespit edildi. Tonozun
başlaaığı batıdaki kapıdan itibaren her 1,25 cm.de bir, karşılıklı kare hatıl delikleri mevcuttur.Tonozun üst örgü kalınlığı yaklaşık olarak 0,57 cm. olup aynı kalınlıkta tuğla örgü ile~uvarlak havalandırma delikleri yapılmıştır. Koridorun güneyinde ortaya çıkan girişlerl~ bugün. modern ılıca yapısının altında kalan başka tonozlara ulaşılabileceği görüldü.~Ancak ii Ozel Idaresi'ne ait kazı evinin güvenliği nedeniyle bu mekanların kazı
sı,~ı'
:jinşaatına bağlı olarak 2002 kazı sezonuna brrakıldıtv. Kuzey koridorun batı
slri.(L !t9nozun etrafını çeviren oldukça yüksek, ancak dar bir galeri saptandı. Bu galeriljr :torıoz örtüsünün ılıcanın geçen yüzyılda kullanıcıları tarafından yer yer tahrip
edil.~J· gözlemlendi. Bu galerinin yan duvarlarında su sistemine ait bazı eklemelerin ve
tön~' r'r'yapımı sırasında kullanılan mimarı hatıl strüktürlerinin varlığı görüldü. Termal,
bu alil! da iki katlıydı. Kült merkezinin kuzeyini sınırlayan termalin kuzeyindeki Çam Tepe'den sadece künkler aracılığı ile termale gelen su sistemi bulunuyordu (Çizim: 4).
Tonozun kuzeyde yarım daire yaptığı tam ortasına denk gelen yerde, mermer bir
su oluğu ve onun altında yerinde korunmuş serpantin kaplama levhaları saptandı.
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Tonozun iç yüksekliği daha fazla olmalıdır. Ancak taban, dere kotunun altında kaldığından, su çıkmakta, suyu pornpayla atacak motor bulunamadığından, tonozun taban döşemesi tam olarak tespit edilememiştir. 2001 yılında gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra tonoz içinde kazı ve tespit çalışmalarına devam edilecektir.
Koridorun güneydoğu istikametinde devam ettiği, ancak kazı evinin altında kalan doğudaki kısımda çökme tehlikesi
olduğundan tonozun devamı kazııamamıştır.
Benzer yapı öğesi, Ayvazali'deki asklepieionda da bulunmakta olup Kriptoportikos olarak adlandırılmıştır.
1992 yılında restore edilerek kullanıma açılan tesis -ki şu an kazı evi olarak kullanılmakta- iı Özel idaresi'nden izin
alınmak suretıyle tamamen kaldırılacak ve ancak o aşamadan sonra, termalin orta mekanlarında daha sağlıklı bir şe
kilde arkeolojik kazı ve araştırma yapılabilecektir.
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Ortadaki niş mimari ve kaplama olarak doğu ve batı nişlerden oldukça farkhdır.
Doğu ve batı niş dikdörtgen iken, orta niş apsidal bir yapıya sahiptir. Ayrıca doğu ve batı hiş tavanında beyaz, dikdörtgen mermerlerden oluşan bir kaplama varken, orta apsidal nişin tavanı dairesel planlı ve opus sectile bezemelidir.
Ortadaki apsidal nişin içinde beline kadar çıplak, elinde istiridye kabuğu taşıyan,
kırıksız bir Nymphe veya Venüs heykeli bulundu 20 (Resim: 5). Yarılar
daki diğer iki nişte herhangi bir buluntu yoktu. Heykelin göbek kısmının altına daha
sonraki bir dönemde bir delik açılmış, galeriyi kuzeyden çeviren künkler aralığıyla heykele bir işlev kazandırılmıştır. Uzun yıllar hem üstteki çörtenden hem de heykelden gelen kalkerli su, tüm mekan duvarlarında olduğu gibi heykelde de kalın bir kalker tabakasının oluşmasına neden olmuştur. 1,60 cm. yüksekliğindeki heykelde her iki ayak da
taşıyıcı durumdadır. Ortadan ikiye ayrılmış saçları ince bukleler halinde arkaya gitmekte, arkada köşeli topuz, üstte ise sarmal bir saç toplama modeli vardır. Bel, son derece ince, göğse doğru üçgen bir forma dönüşmektedir. Sağ ayak diz kapaktan hafifçe
kıvrılmış öndeki desteğe dayanmakta, elbisenin kıvrımları ise dizlerin hareketine uyum
sağlamaktadır. Sağ diz desteğe dayanmakta, solda ise destek ile diz arasında elbise
kıvrımları yer almaktadır. Yivli desteğin üzerinde eşit aralıklarla üç sıra acanthus yaprağı bezemesi mevcuttur. Elips şeklindeki istiridye kabuğu öne ve aşağı doğru eğimli
dir. Göbek deliğinin 6 cm. altında, arkada düzgün, tam yuvarlak, önde ise daha özensiz su için bir delik yapılmıştır. Eser LS. ii. yüzyıla aittir.
Termalin kuzey mekanlarında asfalt yol boyunca dikdörtgen dört mekan ve bunların da doğusunda 91.32 m. kotunda, küçük bir latrina bulunmuştur. Termalin kuzeyinde ve kuzey batısında açılan sondajlarda ise termale su sağlayan kanallar ve künkler
tespit edilmiştir. Çam Tepe'nin hemen eteğine açılan sondajda herhangi bir kültür tabakasmarastlanmadı. Termal ile köprü arasında yapılan sondajlarda ise kuzeydoğudan
gelen, lIya çayı'na dökülen atık su kanalları ve ne amaçla kullanıldığı henüz bilinmeyen bir podyum bulundu.
1999 yılında saptanan peristylli mekanın batısında G XII ve F XII plankarelerinde iki adet daha seramik fırını ortaya çıkarıldı. Içinde in situ keramik cüruflarının bulunduğu fırınlar, Geç Antik döneme ait olup tipolojileri ve buluntuları açısından son derece
önemli sonuçlar verdi 21.
Devlet ormanı sektöründe yapılan sondaj çalışmalarında ise sezonun en önemli eseri ele geçirildi. Erken Tunç çağı II 'ye ait kırık bir Yortanlı kabı 22 (Resim: 6), bu vadide prehistorik bir yerleşmenin varlığını kesin olarak ortaya koydu 23 . Ancak bu eser
prehistorik bir tabakadan değil, Roma-Bizans buluntularının ağırlıkta olduğu bir tabakadan geldi. Malzemenin yukarıdan aktığı düşünüldüğünden, tepede sondajlar açılmış,
fakat benzer başka malzeme ile karşılaşılmamıştır. Kült merkezinin batı nekropolünün
bulunduğu bu alanda çok sayıda mezar tespit edilmiş olup bunlar daha önceki yıllarda
açılmış ve tahribe uğramıştır.
Paşa Ilıcası'nın 4 km. güneybatısında, Paşaköy mezarlığının batısında, kaçak
kazılar dolayısıyla tahrip edilmiş, Maymun Sekizi Tepesi olarak tanımlanan alanda, yapılan tespit çalışmasında ise 1.0. i. yüzyıldan Imparatorluk çağına kadar kullanılan definecilerin tahribi sonucu çevreye saçılrruş nekropolde kısa bir süre çalışıldı (Resim: 7).
Oygu mezar tipindeki mezarlar kuzey-güney doğrultulu olup bazıları, etrafını küçük taş-

in situ durumda

20

Basın ve diğer yayın organlarında heykelle ilgili çok sayıda yorum yayınlanmıştır. Heykelin su gelinceye kadar orijinal

müzeye qötürülmes! kararlaştırılmıştır. Yöre
halkının ve basının "Atrodit'' diye adlandırdıkları heykel, ilgi odağı haline geldiginden, eser Bergama Müzesi'nin Arkeoloji Salonu'nda benzer bir nişin içine konmak suretiyle ziyaretçilerin begenisine sunulriıuştur. Eser, gerek kazı evinde restorasy<?n ve konservasyon çalışmaları sırasında, gerekse müzeye taşındıktan sonra özellikle yerel ziyaretçileyerınde korunması düşünülmüş, ancak daha sonra güvenlik nedeniyle

rın akınına ugramıştır.
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Kurtarma kazılarında üç yıldır restoratör olarak görev yapan Seramik Tasarımcısı-RestoratörCandan Yaraş, kült merkezinin seramik fırınlarını yayına hazırladı.
Kap restore edildikten sonra müze envanterine kaydedilmiştir.
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Müze müdürlüğünce bugün baraj gövdesinin bulunduğu alanda 1996 yılında prehistorik birkap daha bulunmuştu.
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ların çevirdiği çok itinalı yapılmış mezarlar, bazıları ise çok basit gömülerdir. Nekropol
alanın belli bir kullarum planlaması olmadığı gibi, mezarlar yüzeye çok yakın olduklarından kendi dönemlerinde bile tahrip olmaya başlamış olmalıdırlar. Nekropol alanı kuzey-güney doğrultusunda 40 m., doğu-batı doğrultusunda ise 45 m. boyutlarındadır.
Nekropol genelinde toplam 66 adet mezar saptanmıştır. Bu mezarlardan 22'si yakın
geçmişte defineciler tarafından soyulrnuşture-. Tepe üzerinde, 10-15 cm. kalınlığında
toprak örtüsü vardır. Yer yer çıplak ana kaya 25 gözlemlenmektedir. Nekropoldeki mezarların tamamına yakını ana kayaya oyulmak suretiyle yapılmıştır. Tepenin üzerinde
ve yola bakan kısmında yoğunlaşan mezarlarda gömü için belirgin bir yön yoktur. 20-

30 cm. kadar ana kayaya oyulmak suretiyle, 40-50 cm. genişliğinde açılan mezarların
bazılarının üzeri sarı düzensiz kenarlı plaka taşlarla kapatılırken bazılarının üzeri açık
bırakılmıştır. Çocuk mezarlarının etrafının ise çevreden toplanan basit taşlarla çevrildiği gözlemlerimiş, kremasyon ve doğrudan gömü olmak üzere iki tür gömü olduğu tespit edilmiştir. Ancak her iki gömü yönteminin de aynı alanda karışık şekilde uygulandı
ğı görülmüştür. Mezar hediyeleri arasında unguentariumlar yoğunlukta olup ele geçirilen unguentariumlardan 66 adedi pişmiş toprak, 18 adedi cam olmak üzere, toplam 84
adet unguentarium, 30 adet sikke, çok sayıda pişmiş toprak kandil, figürinler, gözyaşı
şişesi, açık ve kapalı pişmiş toprak kaplar, boncuklar, yüzükler, strigilisler, çanlar, metal ve kemik aletlere rastlanrruştır'". Temizlik ve kazı çalışmaları sonucunda bunların
Maymun Sekizi Tepesi nekropolünde 1.0. ii. yüzyıl ile LS. L yüzyıl arasında kullanıldı
ğı saptanmıştır.

Paşa Ilıcası'nın güneyinde, yöre halkı tarafından Koca Koru Tepesi olarak adlandırılan mevkide geçen yıl tespit edilen nekropol alanı da Maymun Sekisi Tepesi'nde olduğu gibi definecilerin tahribine uğramıştır. Bu nekropolde de yapılan kısa süreli kazı,
temizlik ve tespit çalışmasında defineciler tarafından açılmış çok sayıda mezarla karşılaşılmış, bu mezarlardan çocuk mezarları hariç yalnızca biri defineciler tarafından
açılmamıştı. Bu nekropoldeki mezarlar da, ana kayaya oyulmak suretiyle oluşturulmuş
tur 27 . Yetişkin mezarları doğu-batı doğruıtulu, çocuk mezarları ise kuzey-güney doğrul
tuludur. Doğrudan (7 adet) ve kremasyon (6 adet) olmak üzere aynı nekropolde iki tür
gömünün de yapıldığı qörülrnüştür. Mezar hediyesi olarak genelde pişmiş toprak unguentarium kullanılmıştır. Sivri dipli ve karıniı olmak üzere iki farklı unguentarium formu
saptanmıştır. Ayrıca cam gözyaşı şişeleri, bardak, sürahi formlu kaplar, pişmiş toprak
yayvan tabaklar, kandiller ve metal strigilis ve çan, buluntular arasındadır. Buluntular,
Koca Koru Tepesi Nekropolü'nün LS. L yüzyılda kuııanıldığını ortaya koymuştur.
Yapılan yüzeyaraştırmasında tespit edilen, Paşa Ilıcası'nın yaklaşık 800 m. güneydoğusunda yine baraj gölet alanının altında kalacak olan 311 No.lu parselde yapı
lan yüzeyaraştırmasında, antik ve geç antik dönemlere ait buluntularla karşılaşılmış
tır. Bu nedenle parsel içinde toplam üç ayrı sektörde sondaj kazısı yapılmıştır. Parselin kuzeyinde yapılan ve "A ve B" olarak adlandırılan sondajlarda, düzensiz taşlardan
yapılmış mekanlar ve içlerinde mezarlar tespit edilmiştir. Bu mezarlarda buluntuya rastlanmamıştır. Birinci alanın yaklaşık 10 m. güneydoğusunda, yüzeyde görülen yoğun kireç tabakası nedeniyle, sondaj çalışmasında ise Geç Bizans Dönemine ait etrafında
mezarların olduğu bir şapel ortaya çıkarılmıştır. Yapı 10 m. uzunluğunda, 5,45 cm. genişliğinde olup ve apsisi 1,95 cm. çapındadır. Şapelde iki ayrı evre saptanmıştır. Şape
lin çevresinde çok sayıda mezarın 28 olması bu alanın Geç Bizans Döneminde nekro-
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Bu alanda definecilerin önemsemeyerek attıkları veya göremedikleri toplam 227 adet eser bulunmuştur.
Ana kaya sarımsı renkte ve kolay işlenebilecek bir yapıya sahiptir.
Uzun yıllardır kaçak kazıların yapıldığı bu alana geçen yıllarda köy muhtarlığı tarafından çam fidanı ekilmiş, ancak bu
eylem eserlerin daha çok ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Ana kayaya sadece çocuk mezarları oyulmamıştır. Ya çevreden toplanan küçük taşlarla cesedin etrafı örülmekte ya
da kayadaki bir çıkıntının üç tarafı çevrelenerek mezar oluşturulmaktadır. Çocuk mezarları genellikle hediyesizdir.
Şapelin çevresinde tespit edilip çizilen 20 mezarın çoğunluğu yapının güneyinde yoğunlaşmaktadır. Mezarların tümü
açılmamış ancak açılan mezarların karışık şekilde çocuk ve yetişkin mezarlarına ait olduğu gözlemlenmiş olup bebek
mezarında küçük bir küpe dışında esere rastlanmamıştır.
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pol olarak kullanıldığını göstermektedir. Şapel rnirnarlsi ve içindeki küçük buluntular,
iki evreli olduğunu ortaya koymuştur.

yapının

SONUÇ
Yapılan kurtarma kazı çalışmalarında, "Devlet Ormanı" olarak adlandırılan sektörde çok parça halinde bulunan, ancak daha sonra restore edilen ETÇ ii kabının dı
şında, genelde 1.0. i. yüzyıldan 1.8. Xll. yüzyılakadar olan döneme ait çok sayıda; sikke, değişik cinslerde metal, pişmiş toprak, keramik, taş eser, mermer heykeltraşlık
eserleri, biri yazıtlı iki adet sunak, cam ve fayans eserler bulunmuştur. Eserler, Bergama Müzesi envanterine kaydedilmiştirw. Geçen yıllardaki az da olsa epigrafik buluntular, 2000 yılında bulunan yazıtiı sunağın üzerindeki Yunanca, "Asklepios ve Hygieia'ya
sundu" ibaresi, yine üç yıldır çok sayıda ele geçirilen bronz tıp aleti, Paşa Ilıcası mevkiinin Aristides'in sözünü ettiği Allianoi'un kanımızca Asklepios'a ait bir kült merkezi olduğunu ortaya koymaktadırw. Anadolu arkeolojisinde henüz çok kesin olmamakla birlikte Allianoi adında bir kült merkezinin lokalizasyonu yapılmış, çevredeki diğer yerleş
melerle bağlantısı tespit edilmiştir.
Bu kadar yoğun yerleşimin ve önemli buluntuların çıktığı bir kült merkezinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için sulama amaçlı bu baraj projesinden
vazgeçilmesi ülke ve ilçedeki turizm potansiyeli göz önüne alındığında, kaçınılmaz gözükmektedlrvt. Baraj gövdesi, çevre yolu ve istimlak bedelleri ile birlikte yüzde ellisinin
tamamlandığı, aktarılan baraj projesinden vazgeçilmediği takdirde, yerleşmenin etrafı
na radyal bir set de yapılmak suretiyle bu kült merkezinin korunabileceği söylenmektedir.
Gerçekleştiği takdirde, böyle bir proje ile kültür turizmine hizmet edecek antik bir
sağlık yurdu ziyarete açılacak, sıcaklığı halen 47 oC olan şifalı su, sağlık turizminin hizmetine sunulmuş olacak, ayrıca termal yapının kuzeyindeki Çam Tepe'ye -ki bu alanda antik kalıntıolmadığı tespit edildi- doğayı bozmadan yapılacak kongre amaçlı bir turistik tesisle, kongre turizminin ülkemizde gelişmesi sağlanmış olacaktır. Ilçe ve ülkemiz; bu şekilde kültür, sağlık ve kongre turizmine yönelik ciddi bir turistik merkez kazanabilir. Eğer bu proje baraja rağmen gerçekleşirse, eski eserler bulunduğu yerde korunmuş olur ve bu proje, gerek ülkemizde gerekse dünyada sayılı örnek projelerden biri haline gelebilir.

Envanterıik de~erdeki eserler, Bergama Müzesi'nin arkeololi depolarına kaldırılmış, etütlük değerde veya taşınama
yacak kadar agır olan ancak barajın su tutmaya başlayacagı zaman taşınması gereken eserler, kazı evinde koruma
altına alınmışlardır. Envanterıik değerdeki eserler bir bütünlük içinde yakın bir gelecekte 2000 yılında kazıya sponsor
olan dernek tarafından Bergama Müzesi'nde buluntu kataloğu ile birlikte geçici sergi ile tanıtılması planlanmaktadır.
30 ' Kült merkezinin adının açıkça geçtiği yazıt ve tapınak bulunamamış olup önümüzdeki yıllarda bu tezi kesin olarak
doğrulayacak epigrafik buluntuya ulaşılacağı samlmaktadır.
31
ilçeye kültür amaçlı gelen ve sadece başta akropol, asklepieion olmak üzere bazilika ve müzeyi gezen yaklaşık beş
yüz bin turist, günübirlik geldikleri Bergama'ya ekonomik anlamda getirileri olmadan ayrılmaktadırlar. Halbuki bu tür
alternatif gezi rotalarını da ziyarete açıldığında gelen ziyaretçi/erin en azından Bergama'da daha uzun süre kalmaları sağlanarak ekonomik katkıları da sağlanmış olur. Alternatif projede üç amaç taşıyan bir merkezin hizmete açılma
sıyla yapılan harcamaların birkaç yıı içinde finanse edilebileceği düşünülmektedir.
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