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DIDYMA 2000

Klaus TUCHEL T*
Axel FILGES

Die Arbeiten des Jahres 2000 teilten sich in eine geophysikalische Vorkampag
ne im Frühjahr und in die Grabungskampagne im Sommer auf. Hauptziel der Arbeiten
des Jahres 2000 war es, das Wissen um die Topographie des antiken Didyma zu er
weitern, welches sich bisher vor allem auf den Apollontempel und das Ende der Heili
gen StraBe mit der Felsbarre und Kultqebauden erstreckt.

Geophysikalische Vorkampagne
In der Zeit vom 5.4. - 13.4.2000 wurden mehrere Ackerrlachen im nordwestlic

hen Didyma sowie ein kleineres Areal im Bereich des Nymphenheiligtums geomagne
tisch und geoelektrisch untersuchtt. Zielsetzung der Arbeiten war die substanzscho
nende Prospektion nicht-grabungseigener Plachen im archaologischen Schutzgebiet,
um erqanzende Informationen zur Randbebauung der Heiligen StraBe und damit zur
Ausdehnung und Bebauungsart der in antikerZeit genutzten Areale zu erhalten.

Prospektiert wurde in erster Linie mit einem von zwei Personen zu tragenden
fünfsondigen Magnetometer. Soweit möglich, wurden Bahnen von 50 m. Lanqe in ei
nem Abstand von 2 m. abgegangen. Auf kleinteiligeren Hachen muBte die Aufnahme
gestückelt werden, so daB sich hier der MeBfortschritt verlangsamte. Als unqetahre An
gabe laBt sich überschlagen, daB insgesamt geomagnetisch etwa 2,5 Hektar prospek
tiert worden sind (Abb. 1).

Das in zwei Tagen aufgenommene Getreidefeld zwischen moderner und antiker
StraBe (etwa 120 x 4060 m.) llefert die klarsten Ergebnisse. Jenseits der StraBe im
Südwesten ist kleinteilige Bebauung auszumachen, wie sie auch im Südbereich des
WestBaus (in der Kaiserzeit sicher ein Thermengebaude) und bei Ausgrabungen im
Westen des Apollontempels festgestellt worden ist. Deutlich unterscheidet sich von di
esem Bereich nach Osten hin eine ruhigere Struktur, die der Therme nahe Iiegt. Ein
deutig ist eine Verbindung mit derTherme noch weiter östlich und nördlich: Die in die
Schnittkanten laufenden, nur in den Fundamenten erhaltenen Mauerzüge tassen sich
geradlinig als weiBe Linien (Kalkstein?) über eine groBe l.anqe in NWRichtung weiter
verfolgen, die eine Palastra mit etwa 40 x 25 m. Ausdehnung darstellen könnte. In Ver
langerung der Palastra Iiegt eine auBergewöhnlich ruhige Flache mit AusmaBen von
etwa 40 x 35 m. Hierbei könnte es sich um einen groBen Hof handeln, der vlelleicht an

Prof. Dr. Klaus TUCHELT, DeutschesArchaoloqisches Institut, Podbielskialle 69-71, D - 14195 Berlin/ALMANYA.
Dr. Axel FILGES,DeutschesArchiiologisches Institut, Ayazpaşa CamiiSok.48, 80090Gümüşsuyu - istanbulITÜRKiYE
Beteiligtwaren A. Filges (örtlicherLeiter),H. Stümpel(Leiter der Geophysik), M. Buddensiek, H. Bumke, B.-M. Ehlers
und E. Erkul. Als Regierungsvertreter gebührt HalilArça vom Afyon Müzesiunser Dank.
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seinen Handem durch schmale Mauern (Hallen?) abgeschlossen ist. Teilweise schon
auf dem der Grabung gehörigen Gelanda befindet sich eine liegende Uförmige Struk
tur, deren Offnung nach Südwesten zeigt. Die AusmaBe betragen etwa 30 x 15 m. die
Ausrichtung entspricht der der übrigen Strukturen und Gebaude,

Ein weiteres Getreidefeld wurde auf einer Flache von etwa 100 x 70 m. unter
sucht. Gegenüber der Felsbarre befindet sich ein über zwei Terrassen ansteigender
Hügel, der nach der dort befindlichen Kapelle als Taxiarchis bezeichnet wird. Auf der
oberen Terrasse zeigte sich neben etlichen kleinen Störungen eine groBe Struktur, die
als geologisch bedingte Anomalie verstanden werden könnte, würde nicht eine gerade
Linie direkt darauf zulaufen. Zu denken ware an einen Weg mit Treppenanlage am En
de der unteren Terrasse, die auf ein übereck gestelltes Gebaude oder eine Fassade
zuführt. Das südlich vom TaxiarchisHügel liegende, wiederum der Grabung gehörige
Feld zeigt eine dichte Bebauung mit kleinen Elementen.

Ebenfalls nur kleinteilige Bebauungselemente erbrachte die Untersuchung am
Nyrnphenhelllqturne: Die untere und die mittlere Terrasse zeigen keine Strukturen, al
lein die oberste, neben den Thermengrabungen befindliche Flache legt durch ihre in
tensive SchwarzweiBMusterung das Vorhandensein von vielen Mauern, die kleine Ra
ume einfassen, nahe.

Als Zwischenergebnis der Gesamtuntersuchungen darf festgestellt werden, daB
das antike Didyma sich weiter als bisher angenommen in die Flache erstreckt.

Grabungskampagne
In der zehnwöchigen Sommerkampagne des Jahres 2000 3 fanden neben der

Aufarbeitung von Altfunden und -befunden erstmalig wieder gröBere Ausgrabungen in
Didyma statt.

Mit den Grabungen wurde an Untersuchungen der siebziger Jahre angeschlos
sen, die von R. Naumann am Ende der Heiligen StraBe durchgeführt worden sind-. Da
bei handelt es sich um dieselben Gebiete, in denen auch die geophysikalischen
Forschungen betrieben worden sind: Erstens um den nach einer Kapelle auf seiner
Kuppe benannten TaxiarchisHügel, der sich in zwei Terrassen östlich der Heiligen Stra
Be erstreckt und zweitens um das Areal nördlich der Thermen und westlich der Heili
gen StraBe, das sich bis zur medemen AsphaltstraBe am Ortseingang hinzieht.

TaxiarchisHügel, untere Terrasse. Auf der unteren Terrasse des TaxiarchisHü
gels wurden in dem nördlichen Schnitt (00/SS24) Mauern spatrörnischer Gebaude ge
funden. Die mitgeborgene Keramik gehört in den untersten Horizonten der archaisc
hen Zeit, in den mittleren und oberen dagegen hauptsachllch der spatrömischen Epoc
he an, wobei der Anteil von qualitatvollern Tafelgeschirr auffallig hoch ist.

Die Grabung auf Westseite der unteren Terrasse (00/SS23) erbrachte zuoberst
eine Schicht von Ziegel und Keramikschutt, unter der eine Mörtellage eventuell auf ei
ne Wegfundamentierung hinweist. Die Wegplasterung ware dann allerdings ausgera
ubt worden. Interessant ist dieser Schnitt aufgrund der Erkenntnisse über den Ge
landeverlauf in antiker Zeit. Damals muB die Böschung gut 8 m. weiter zum Hügel hin

2 s. die neue Veröffentlichung der Ausgrabungsergebnisse: H. Bumke - A. Herda - E. Röver - Th. G. Schattner, Berichl
über die Ausgrabungen 1994 an der Heiligen SlraBe von Milel nach Didyma. Das Heiliglum der Nymphen?, AA 2000,
57 tt.

3 An der Sommerkampagne (Dauer 26.6. - 3.9.2000) nahmen leil: K. Tuchell (Leiler), A. Filges (örtlicher Leiler), H.
Bilici, J. Birnbaum, D. Bischop, H. Bumke, U" Dirschedl, L. Haselberger, F. Kraft, Chr. Kronewirth, U. Lewerenz, H.
Olbrich, E. Röver, H. Şentürk, P. Schneider. i. Çelimli und Z. Bayraklar (Sleinmelze) sowie insgesaml 14 örtliche
Arbeitskratte vervollstandigten die Gruppe. Begleilel wurden die Arbeilen durch die Regierungsvertrelerin S. Ozyiğil

vom ızmir Arkeoloji Müzesi, der !ür ihr Engagemenl gröBler Dank auszusprechen lst,
4 Arbeilen am Taxiarchis-Hügel: R. Naumann in: H. Büsing - F.Hiller (Hrsg.), Bathron, Beitriige zur Architektur und ver

wandten Künsten für Heinrich Orerup zu seinem 80. Geburtstag von seinen Schülern und Freunden (1988) 319 tt.
Feld westlich der Heilgen StraBe: ders., Koldewey-Gese/lschatt, 30. Tagung (1980) 42 f.; ders., TürkAO 25/2, 1981,
169 n, ders., IstMitt 30. 1980, 177 ff. Abb. 1 Taf. 85.
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gelegen haben, wie sich im Profil abzeichnet. Um das Gelanda zu erweitern, sind dann
vermutlich in hellenistischer Zeit ader in der frühen Kaiserzeit massiye Aufschüttungen
durchgeführt worden, bei der var allem hellenistische Keramik, aber auch8kulpturen
und Architekturfragmente sowie Terrakotten als 8chuttmaterial verwendet worden sind
(Abb.2).

Um die Theorie eines ausgeraubten Weges zu überprüfen, wurde wenige Meter
weiter östlich ein weiterer 8chnitt begonnen (00/8831), der allerdings schon dicht un
terhalb des modernen Bodens auf gewachsenen Fels stieB, auf dem sich keine Bear
beitungsspuren erkennen lieBen. Im südöstlichen Bereich wurde dabei eirı wohl in hel
lenistischer Zeit angelegter Brunnen angeschnitten, so daB der 8chnitt erweitert wur
de. An einer 8eite des Brunnens fanden sich in dichter Packung offensichtlich deponi
erte 8chalen, Terrakotten und Knochen, die ein Opfer darstellen könnten, das aufgrund
des einheitlichen Befundes sicher in die frühe Kaiserzeit datiert werden kan n (Abb. 3).
Als letztes Forschungsobjekt auf der unteren Terrasse diente eine diese einfassende
einschalige Mauer aus groBen Blöcken, die teilweise freigelegt wurden (00/8837). Die
Mauerhinterfüllung erbrachte leider keinen konkreten Hinweis auf eine antike Da
tierung.

TaxiarchisHügel, obere Terrasse. Um die auf dem geophysikalischen Plan sich
abzeichnende groBflachige 8chwarzIWeiBAnomalie zu überprüfen, wurde 8chnitt
00/8833 angelegt, der bereits dicht unter der Oberflache archaisches bis frühklassisc
hes Fundmaterial bat. Die Funde lagen in einer Kalksplittschicht, die eine untere Lage
groBer Kalksteinblöcke abschloB (Abb. 4). Hierbei scheint es sich um eine bewuBte
GelandeerhöhungsmaBnahme zu handeln. Unter der rnachtlqen 8teinschicht zeichne
te sich deutlich ein Brandhorizont mit reichem und qualitatvollem arehaisehen Fundma
terial ab (Abb. 5).

Dieser 8chnitt wurde nach Westen verlanqert (00/8836); hier laBt sich der
Brandhorizont bereitsdicht unter der modernen Oberflache feststellen. .

Als wichtigstes Ergebnis beider 8chnitte laBt sich festhalten, daB die Zusam
mensetzung des Fundmaterials, das aus überdurchschnittlich viel Feinkeramik (Fikel
lura, Tierfriesstil, korinthischattische Importkeramik, Miniaturqetaôe) besteht, auf eine
kultische Verwendung hindeutet. Das Areal ist dementsprechend als sakral genutzte
Flache aufzufassen.

TaxiarchisHügel, Hügelkuppe. Auf der Kuppe des Hügels wurden mehrere
8chnitte angelegt, da diese 8telle wie kaum eine zweite qelandebeherrschend ist und
als 8tandort etwa eines Tempels durchaus vorzustellen ware,

In 8chnitt 00/8843 wurde eine obertaqiq anstehende Felsformation freigelegt,
die an ihren Handem teilweise abgearbeitet ist. Die Untersuchung wurde hier durch
mittelalterliche Grablegen behindert. Ob die Abarbeitungsspuren antik ader mit der An
lage sder Graber zu verbinden sind, ist nicht zu bestimmen.

Eine vergleichbare 8ituation wurde in 8chnitt 00/8840 angetroffen: Hier wurden
insgesamt 8 Grabsr freigelegt, wobei es sich sowohl um tiefgründende mittelalterliche
8teinplatten und Zieqelqraber als auch um einfache Erdbestattungen auf engstem Ra
um handelt. Zwischen den Grabern lieB sich auf tieferem Niveau eine Anhaufung von
bearbeiteten antiken Baublöcken beobachten, die möglicherweise im Zusammenhang
mit einem vergleichbaren Befund in 8chnitt 00/8845 zu sehen sind.

In beiden Fallerı steht eine abschlieBende Klarung noch aus, die Untersuchun
gen sollen im nachsten Jahr fortgeführt werden.

Die östliche Hügelflanke wird von einer zweischaligen Mauer aus groBen Kalks
teinblöcken begrenzt, deren Verlauf auf einer 8trecke von 8 m. freigelegt werden konn
te (00/8846). Diedort gefundene Keramik gehört in den groBen Zeitraum von archa
ischklassischer Zeit bis in die spate Kaiserzeit. Aufdie Mauerkrone sind quer zwei mit
telalterliche Grabsr eingebracht.
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Die von Naumann 1974 freigelegte Kapelle auf der Hügelkuppe wurde von di
esem nur zur Halfte ausgegraben. Diese Arbeit sollte durch umfassende Reinigungsar
beiten und Sondagen nun abgeschlossen und gleichzeitig nach eventuellen Vorlautern
dieser neuzeitlichen Anlage geforscht werden (Abb. 6). Die topographische Situation
als herausragender Gelandeponkt macht es nicht unwahrscheinlich, daB sich in der
Antike hier ein kultisch genutztes Gebaude befunden haben könnte, zumal bekannt ist,
daB hochqualitative Keramikfunde aus diesem Areal stammen.Trotz dreier Sondagen
im Kapelleninneren (00/Son4142. 44) ergaben sich leider keine eindeutigen Hinweise
auf eine frühere Kirche oder einen noch alteren Bau, da in dichter Folge in der Kape/
le neuzeitliche Graber angelegt sind, deren Eintiefungen samtliche Indizien auf frühe
re Bebauung zerstört haben. Ebenso verhalt es sich mit den Sondagen 00/Son25,
00/Son29 und 00/Son30 um die Kapelle auf den West, Süd und Ostseiten. Dort bilden
die mittelalterlichen Graber sogar oft die eigentlichen Kapellenfundamente. In Sonda
ge 29 wurde bis auf den gewachsenen Fels abgegraben; es fanden sich im Sonda
genprofil ebenfalls keine weiteren Hinweise.

Untersuchungen bei den Thermen und auf dem zugehörigen Ge/linde. Die rö
mischen Thermen stellen nach dem Apollontempel die gröBte erhaltene Ruine in Didy
ma dar. Die Forschungen zum Thermenbereich setzten sich aus fünf archaoloqischen
Schnitten und 23 Mauersondagen zusammen (Abb. 7). Ziel der archaoloqischen
Schnitte war es, eine eventuelle Vorgangerbebauung unter den Thermen nachzuwe
isen, da es Hinweise darauf gibt, daB eine archaische StraBe sich unter dem römisc
hen Gebaude fortsetzte. Die Tiefgrabungen waren in einem Raum der Thermen nörd
lich des Apodyteriums (00/SS01) sowie an der südlichen AuBenmauer (00/SS02) pla
ziert. In den Schnitten fanden sich tiefe Fundamentierung der schweren Badmauern,
die bis auf den natürlichen Fels reichen (Grabungstiefe 00/SS01: 2,36 m. und
00/SS02: 2,80 m.). Die unteren Schichten enthielten sarntlich archaische Keramik, die
nahelegt, daB das Gelanda in dieser Zeit genutzt worden sein muB. Wenige kaiserze
itliche Scherben lieBen sich in den Baugruben nachweisen; sie geben somit einen Da
tierungsanhalt für die Anlage der Thermen. Mauern einer früheren, eventuell archaisc
hen Bebauung fanden sich in den kleinraurnlqen Sondagen allerdings nicht.

Reinigungsarbeiten in oberflacbennahen Schichten der Thermeninnenraume
(00/Son27) erbrachten die Datierung des FuBbodens der ersten Thermenphase wohl
in die Wende vom 1. zum 2. Jh. n. Chr. (Abb. 8).

Innerhalb der Therme wurden einige Sondagen zur Klarunq des Grundrisses in
den noch unerforschten Teilen durchgeführt (Sondagen 00/Son3-4. 7-8). Diese Arbeiten
zeigen, daB sich weit mehr Haurne dort befunden haben als bisher bekannt waren. Fer
ner wurde an einigen Stellen bis auf das Fundament abgegraben (00/Son0506), auf dem
untersten Niveau konnten einige groBe Wasserrohre nachgewiesen werden (Abb. 9).

Weitere Bebauung im Thermenbereich. Aufgrund der geophysikalischen Ergeb
nisse gab es AniaB, eine Fortsetzung der Thermenbebauung im nördlichen Feld zu er
warten. Dort wurden die übrigen Sondagen durchgeführt (00/Son11-20. 22. 34-35. 39).
In alien Sondagen kamen Mauern zu Tage, die zur Rekonstruktion von weiteren drei
Haurnen Grund bieten. In einigen dieser Haurne lieBen sich Hypokausten von
Warmbadeanlagen in situ aus der ersten Bauphase nachweisen.

Am interessantesten ist die groBe Flache nördlich der geschlossenen Haume,
die sich wohl als Palastra interpretieren laBt. In diesem Jahr konnte nur an der West
seite der Palastra gearbeitet werden, im nachsten Jahr sollen die Forschungen an der
Nord und Ostseite fortgeführt werden. Immerhin geben der Fund eines marmornen
Stylobates (Abb. 10) sowie von Architekturfragmenten AniaB, hier eine groBe und qu
alitatvolle Gesamtanlage vermuten zu dürfen. Die Keramik aus den Mauersondagen
gehört meist der spatrörnischen Zeit, also der letzten Nutzungsphase, an.

Durch die Kombination von Geophysik und ArcMologie konnte in vier Wochen
eine groBe Flache untersucht werden; die dabei entdeckten Mauern zeigen, daB das
Therrnenqebaude mindestens sechsmal so groB ist wie bisher angenommen wurde.
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Gebiiude 1 nahe der HeWgen StraBe .. Ebenfalls durch die Geophysik wurden die
Ausgrabungen an einem bisher vollkommen unbekannten Gebaude veranlaBt, das zu
den gröBten Gebauden von Didyma überhaupt gehört. Drei 8chnitte wurden angelegt,
um den GrundriB zu überprüfen und um Hinweise auf 8truktur, Datierung und Funkti
on zu erhalten.

In 00/8810 wurde die 8üdwestecke des Gebaudes ergraben. Dort zeigt sich
dicht über dem Felsboden die breite Fundamentierung aus groBen Bruchsteinen in
opus caementitiumPackung. Die aufgehencj,e Mauer ist ausgeraubt. Die Keramik aus
den tieferen 8chichten zeigt ein deutliches Ubergewicht hellenistischer und kaiserzeit
licher Produkte, wobei auch archaische 8cherben vorkommen. Spatere Keramik, wie
sie in den oberen Horizonten vorkommt, findet sich dort nicht.

Weitere Informationen über das Gebaude 1 lieBen sich durch die 8chnitte
00/8809 und 00/8821 gewinnen. Im ersteren kam eine auserst komplexe Abfolge von
verschiedenen Umbau und Erweiterungsphasen zum Vorschein (Abb. 11). Ein Ma
uerabschnitt aus vier groBen Kalksteinblöcken (jeder ca. 120 x 80 x40 cm.) geht durch
den westlichen 8chnittbereich. Ihre Obertlache ist in der Mitte und auf den 8eiten
unterschiedlich hergerichtet, was auf ehemals aufgehendes Mauerwerk hinweist. Un
ter der Blockreihe befindet sich eine tiefere Lage vonahnlich groBen Blöcken, die aber
weitgehend verdeckt sind. An die Blocklage schlieBt östlich eine EstrichRampe an, in
die ein TonziegelMosaik mit Flschqratrnuster gebettet ist. Die Rampe ruht auf einer La
ge von flachen Kalksteinen, die sich über die ganze, am tiefsten ausgegrabene Hac
he erstreckt. Im südöstlichen 8chnittbereich ist ein identisches TonziegelMosaik zu fin
den, diesmal aber nicht in schraqer Lage, sondern plan. Auch ein Kanal, der ehemals
aus einer Ecke von Gebaude 1 herausführte, spater aber zugesetzt worden ist, müB
te zu den früheren Phasen gehören.

Die opus caementitiunıMauern, die von der südöstlichen Gebaudeecke nach
Osten führen und an der östlichen 8chnittkante dann wieder nach Norden umbrechen,
gehören Umbauphasen an. Sie besitzen die Breite der südlichen Mauer von Gebaude
1 und setzen die Mauerführung über die Ausdehnung der eigentlichen 8chmalseite hin
fort, um einen kleinen Raum abzugrenzen.

8üdlich der Langseite ist der umgebende Boden durch mehrere Lagen von 8te
inen und Mörtel stark aufgehöht worden, so daB er schlieBlich fast BlocklagenOber
kantenniveau besaB. Dort wurde ein einfaches Kalksteinmosaik ausgelegt, das folgern
laBt, daB die Auôenwande des Gebaudes 1 überdacht waren, da sonst das Mosaik
nicht hatte überdauern können. Das Mosaik gehört in die letzte Nutzungsphase des
Gebaudes.

Die Keramik der unteren 8chichten datiert in die archaische bis hellenistische
Zeit, die der oberen in die frühe Kaiserzeit. Auffallig sind starke Hautunqen von Glassc
herben auf hohem Niveau und von Fragmenten bemalten Wandputzes in dichter Lage
auf mittlerem Niveau.

In 8chnitt 00/8821 wurde das Gebaude an der nördlichen Langseite ergraben
(Abb. 12). Dort zeigt sich der Mauerzug sehr deutlich: es wechseln sich groBe bescha
digte Kalksteinblöcke mit opus caementitiumMauerpartien ab, die nahelegen, daB es
sich bei den Blöcken um wiederverwendeteBauglieder handelt. Auch hier sind AuBen
raume nachzuweisen, die aber zeitgleich mit dem Kernbau entstanden sind, da die
Estrichschichten durchziehen. Die Mauer wird von einem Kanal durchbrochen, der un
gewöhnlicherweise in das Gebaudeinnere führt. Im südlichen 8chnittbereich fand sich
eine groBe Packung relativ kleiner Kalksteine, die von einer Ausraubung der Mauer
herrühren und aussortiertes, nicht verwertbares Raubmaterial darzustellen scheinen.
Ein sehr groBer verstürzter opus caementitiumBlock deutet auf ein GuBgewölbe von
Gebaude 1 hin.

Nachuntersuchungen eut der Felsbarre. Ein alter Forschungsbereich der Didy
maGrabung ist die sogenannte Felsbarre, eine an die Obertlache tretende Felsstruk-
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tur aus Mergel, die in der Antike wasserfördernd war. Am nördlichen Ende befindet sich
ein Baukomplex aus mehreren Gebauden, die übereinander angelegt worden sind und
als Terrassenbau bezeichnet werden, da sie an einer natürlichen Böschung situiert
sind. Bei früheren Untersuchungen ist eine Mauer des 6. Jhs. v. Chr. aufgedeckt wor
den, deren Fortsetzung nun untersucht wurde (00/8826). Zwei neue Mauern kamen
zum Vorschein und geben AnlaB zur Annahme von drei Gebauden übereinander (Abb.
13): Der neugefundene Bau A datiert aufgrund von Dachziegel und Keramikfunden ver
mutlich in das 7. Jh. v. Chr., der Bau B in die 1. Halfte des 6. Jhs. v. Chr. und der Bau
C in die Wende 4./3. Jh. v. Chr. Die Keramik aus 8chnitt 00/8826 stammt gröBtenteils
aus dem 7. Jh. v. Chr.

Fundaufarbeitung
Wie schon in den vergangenen Jahren wurden weiter Fundgruppen aufgenom

men und bearbeitet. Die Keramikfunde von der Felsbarre wurden hinsichtlich ihrer Aus
sagen zu Funktion und Zeitstellung der dortigen Gebaude analysiert, welche unqetahr
dem groBen Zeitraum von der archaischen Zeit bis in die Kaiserzeit angehören. Ferner
wurden die didymaischen Glasfunde weiter aufgenommen. Diese kommen in ihrem ze
itlichen und qualitativem 8pektrum denen von 8ardis gleich. Darunten befinden sich vi
ele Glaser aus dem oben erwahnten Therrnenqebaude, die vielleicht weitere Hinweise
zur Eingrenzung der Benutzungszeit geben können. Abgeschlossen wurde die Aufnah
me der hellenistischen und kaiserzeitlichen 8kulpturen und 8tatuenbasen. Neu begon
nen wurde die Erforschung der Megarischen Becher und der Westabhangkeramik.

Konsolidierungsarbeiten am Apollontempel
Wie in jedem Jahr seit 1992 wurde auch 2000 für sechs Wochen der Tempel vor

weiterem Verfall geschützt und an zahlreichen anderen 8tellen notwendige Arbeit ge
leistet. Hauptaufgabengebiet war die nördliche Adytonlnnenwand und die nördliche
Antenlnnenwand. Dort waren auf einer Hache von ca. 40 Quadratmetern 400 Ma
uersteine und steınpıaıtchen lose und drohten herabzufallen. Diese wurden in arbe
itsintensiver Tatiqkelt abgenommen, gereingt, verstarkt, wieder angebracht und mit
Dübeln verankert (Abb. 14).
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OVLUM HÖVÜK, 2000

Engin ÖZGEN*
Barbara HELWING

Atilla ENGiN

Einleitung
In den Sommermonaten 2000 fand von Mitte Juni bis Mitte August eine weitere

Ausgrabungskampagne auf dem Oylum Höyük statt. Wir danken dem Kültür Bakanlı

ğı und dem Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü für die freundliche Ertellunq der Ge
nehmigung, und dem Regierungsvertreter Ersin Atakal vom Museum ızmir für die
konstruktive Zusammenarbeit. Die Durchführung dieser Arbeiten wurde durch die fi
nanzielle Förderung der türkischen Kulturministeriums, des Deutschen Archaoloqisc
hen Instituts und durch eine grosszügige Spende der Peter Dornier-Stittung ermög
licht. Das Mitarbeiterteam bestand aus Studenten der Universitaten Hacettepe und Bil
kent. Ihnen alien sei für ihren Einsatz gedankt.

Die Arbeiten konzentrierten sich in drei Bereichen (Abb. 1):
1. dem Stufenschnitt am Osthang, in dem der untere AbschluB der mittelbronze

zeitliche Schichten erreicht wurde, und wo auf der untersten Stufe nunmehr Schichten
der spaten Urukzeit erfaBt sind.

2. auf der Westterrasse, wo unterhalb eines Steilabbruchs Schichten des vier
ten Jt. v. Chr. zuqarıqllch sind, und

3. auf einem neuen Grabungsabschnitt am Südhang, wo zuvor bronzezeitliche
Keramik und Siegel aufgesammelt worden waren, und wo unter einem spatanti
ken/frühchristlichen Friedhof Schichten des ausgehenden zweiten Jahrtausends er
faBt worden sind.

Stufenschnitt am Osthang: Früh- und Mittelbronzezeit, Areale XY 9-11
Ein wesentliches Ergebnis der vorjahriqen Grabungskampagne war die stellen

weise Freilegung der alten, frühbronzezeitlichen Hügeloberfıache. Das Ziel der dies
jahriqen Grabungskampagne war deshalb die vollstandiqe Freilegung dieser Oberflac
he, um zugleich den unteren Abschluss der mittelbronzezeitlichen Bebauung zu erfas
sen.

Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Hacettepe Qniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06532 Beytepe-AnkarafTÜR
KEI.

Dr. Barbara HELWING, Deutsehes Archaoloqlschss Institut, Eurasienabteilung, Im 001 2-6, 0-14195 Berlin/DE
UTSCHLAND.

Araş, Gör, Atilla ENGiN (MA). Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06532 Beytepe-An ka-
rafTURKIYE. .
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Dazu wurden zunachst noch in einzelnen Abschnitten die anstehende mittelb
ronzezeitliche Bebauung dokumentiert. In X9 wurden mehrere Mauerzüge dokumenti
ert, die an die in den varigen Jahren erfassten Mauern anschlieBen. Es handelt sich
um eine Wohnbebauung, wie aus den Installationen - in diesem Falle Herdstellen 
hervorgeht (Abb. 2).

Nachuntersuchungen in Raum 259, in dem in den vergangenen zwei Jahren ein
mittelbronzezeitliches Massengrab aufgedeckt worden war, erlauben zahlreiche Deta
ilbeobachtungen (Abb. 3). Der Raum setzt sich durch seinen aufwendig gebauten
Fussboden eindeutig von den normalen Haurnen ab. Dieser Fussboden besteht aus
einer untersten Lage von Schotter, der direkt auf der frühbronzezeitlichen Oberflache
aufliegt. Darüber Iiegt eine Packung senkrecht gestellter Steinplatten, und erst darüber
ist ein Kalkmörtelfussboden aufgebracht. Die aufgehenden Mauern stehen auf diesem
Fussboden auf. Ein schmaler Durchlass in der Nordwestecke bildet den einzigen Zu
gang. Leider ist die Anbindung des Raumes an die anschlieBenden Haurne durch ei
nen spater eingetieften Silo zerstört. Es ist jedoch durchaus denkbar, daB dieser Ra
um ursprünglich als Baderaum geplant (und eventuell auch benutzt) worden war, und
erst spater zur Niederlegung von Bestattungen umfunktioniert wurde.

Die anthropologische Untersuchung der Knochen aus Raum 259 durch Frau Dr.
Gülfem Uysal ergaben eine Anzahl von insgesamt 18, überwiegend jungadulten Indi
viduen in vermutlich sekundarer Fundlage.

Der verbrannte Raum 222 in der Südwest-Ecke von Y 11 wurde in diesem Jahr
ebenfalls weiter untersucht. Die Steinmauern an der Ost- und Nordseite sowie die
Lehmziegelmauer an der Westseite wurden vollstandlq abgebaut. Dabei fanden sich
zahlreiche Balkenreste zwischen den Steinen, so daB die Rekonstruktion der Mauern
mit hölzernen Ausgleichslagen wahrscheinlich ist. Aus den hinter den Mauern erhalte
nen Profilen wird deutlich, daB der Raum tief als Keller in den Hang eingegraben ist.

Die Oberflache des frühbronzezeitlichen Hügels weist zahlreiche unreqelrnassi
ge Stein- und Lehmziegelsetzungen auf, offenbar Reste einer kleinteiligen, unreqelma
Bigen Bebauung, die zudem teilweise durch die Anlage der mittelbronzezeitlichen Ma
uern gestört ist.

Unter der mittelbronzezeitlichen Bebaung wurden zahlreiche Bestattungen, zu
meist aus der MB Zeit, dokumentiert (Abb. 4). Der überwiegende Teil der Bestattungen
sind Kinder, in einfachen Erdqrabern ader GefaBen, aber auch Erwachsene, diese zu
meist in Hockerstellung in einfachen Erdqrabern ader unter einer Abdeckung aus Pit
hossscherben, - sind unter der MB-Bebauung beigesetzt. Funde aus den Grabern sind
charakteristisch für die ausgehende Mittelbronzezeit: geriefte zylindrische Perlen aus
Fritte ader Kalkstein, Knickwandqefaüe der Alalakh Vii Art, "schwarze Ware" und
Flaschen mit einem Doppelstabhenkel auf der Schulter.

Als letzter FB-Befund trat, genau unter dem MB-Massengrab, ein weiteres Kam
mergrab der ausgehenden Frühbronzezeit zutage: Das Grab war, wie auch schon aıle

Karnrnerqaber zuvor, in N-S-Richtung orientiert mit einem Eingang nach Süden. Als
Abdeckung dienten drei Iange, unbearbeitete Steine, ein Kalkstein und zwei Basalte.
Die Wande waren aus vier lagen Basaltgeröllsteinen gebaut. Zwei senkrecht stehen
de Steinplatten bilden den Eingang. In diesem Grab waren mehrere Bestattungen suk
zessive niedergelegt worden, ihr genaue Anzahl ist noch nicht bekannt. Dazu wurde
der Eingang an der Südseite geöffnet, und die jeweils vorangehende Bestattung wur
de zur Nordwand geschoben.

Stufenschnitt am Osthang: Frühbronzezeit 1- und Spaturuk-Schichten, Area/
Z11b/AA1a
In Z11b/AA11a war die Grabung im vergangenen Jahr zu einem Zeitpunkt been

det worden, als die Mauerkronen der nachsten Schicht erreicht, aber die Haurne noch
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nicht ausgenommen waren. In diesem Jahr wurde diese Bauschicht vollstandlq freige
legt. Es sind die westlichen Halften von zwei Raumen erhalten. Die östlichen Teile der
Haurne fehlen aufgrund der Hangerosion. Das Haus beste ht aus einem kleineren süd
lichen und einem grösseren nördlichen Raum. Die Mauernsind 40 cm. breit und tra
gen aufgehendes Lehmziegelmauerwerk über Basalttundamenten. Der nördliche Ra
um (Abb. 5) hat einen weiss verputzten Fussboden und vermutlich in der Mitte des Ra
umes eine runde Herdplatttorm mit zentralem Gluthalter, in dem das Unterteil eines
Glockentopfes stand. Es waren nur wenige Funde auf dem Fussboden erhalten, da
runter ein vollstandiqer Glockentopf, als sei das Gebaude bei seiner Auflassung in sa
uberem Zustand verlassen worden. Westlich dieses Gebaudes Iiegt ein diekes Paket
von feinen Aschelagen.

In der darunterliegenden Schicht konnten Teile von zwei Hausern nördlich und
südlich einer Gasseerfasst waren. Im Süden des Schnittes liegen zwei Haurne, von
denen jeweils ein kleiner Ausschnitt erfasst ist. Die Mauern sind in ihrem unteren Be
reichaus Basaltgeröllsteinen gebaut und tragen aufgehendes Mauerwerk aus Lehm
ziegeln. Die Lehmziegel waren lediglich als Block zu erkennen gewesen, da die Ma
uern stark zerdrückt und in sich verwunden sind. Die Basaltsteine beginnen oberhalb
des Fussbodenniveaus. Im östlichen Raum lagen mehrere zerdrückte Getasse, darun
ter Glockentöpfe, sowle mehrere Klingenfragmente in der Raumfüllung. Das Fussbo
denniveau dieses Raumes konnte in der Kampagne 2000 nicht erreicht werden.

Die Aussenmauern des nördlichen Hauses liegen direkt unter denjenigen der
darüberliegenden Schicht. Die westliche Mauer hat aufgehendes Lehmziegelmauer
werk, das nach Westen hin verkippt ist. Die südliche Aussenmauer ist wiederum nur
als Steinlage erhalten. Beide Mauern umgrenzen einen Raum, dessen nördlicher
Abschluss direkt im Nordprofilliegt. In diesem Raum war ein reiches Inventar an Ke
ramik, Flintqeraten und Knochen erhalten. Die oberste Lage dieses in situ Inventars
wurde in diesem Jahr dokumentiert. Ob sich darunter eine weitere Lage befindet, ist
noch nicht qeklart. Die Funde konzentrierten sich vor allem in der NW-Ecke des Ra
umes, wo nebenzwei Wiederkauerunterkieferknochen ein grosser zerbrochener Topf,
eine kleine Krummtüllenflasche und mehrere Glockentöpfe sowie eine karıaanalsche

Klinge lagen. Nahe der Mitte der Westwand lag eine zweite Keramikkonzentration mit
einem Vierösenqefass und einem kleinen Becher mit Schnurabzugspuren am Boden.
Vier grosse Phalangen und eine Knochennadellagen zwischen der Keramik. Eine drit
te Scherbenkonzentration an der Südwand hat keine vollstandlqen Profile ergeben.

Westterrasse: Spatchalkolithische Schichten, Areale 131b, 132ac
In Hache 131 b war in den vergangenen Kampagnen eine tiefreichende Abfolge

von dünnen Asche- und Erdschichten ergraben worden, die aıle stark nach Westen hin
abfallen. In diesem Jahr wurden darunter zwei weltere Benutzungsphasen gegraben.
Zunachst wurden die untersten der abfallenden Ascheschichten entternt. Darunter lag
eine SW-NO-orientierte Lehmziegelmauer diagonal im Schnitt. Das Ziegelformat ist mit
58x38x8 cm. auffallend gross. Die Mauer ist eine Ziegelbreite stark und nach Norden
abgekippt. Südlich schliessen einzelne Ziegel im rechten Winkel an. Die Füllung süd
lich der Mauer ist stark mit Keramik, vor allem coba Schalen, durchsetzt und stellt wohl
die alte Raumfüllung dar. Auch Kleinfunde hauten sich in dieser Schicht, darunter ein
Pflock und eine Steinspule sowie ein Kupferpfriem und ein Stempelsiegel. In der NW
und der SW-Ecke reichen die abfallenden Hangschichten noch unter das Mauernive-
au hinab. .

Unterhalb dieser Mauersteht eine zweite Mauer in derselben Orientierung di
rekt unterhalb der oberen Mauer. Sie umgrenzt eine runde Herdplatte mit zentralem
Gluthalter, die jedoch von der oberen Mauer grösstenteils abraşlert war. Im Umkreis di
eser Herdplatte finden sich Asche- und Holzkohlekonzentrationen. Südöstlich der Ma
uer liegen geibiiche, nach SW abfallende Ascheschichten. Nordwestlich der Herdplat-
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te liegt eine umgefallene Mauer, die in dieser Kampagne nicht weiter ausgegraben
wurde. Das Endniveau in diesem Jahr liegt nur 40 cm. höher als die Steinplattform in
J31c. Vereinzelte grosse Steine im Westen und Süden des Schnittes könnten bereits
zu dieser Struktur gehören.

Da eine Fortsetzung der Arbeiten in J 31c unmöglich war, wurde anstelle ein ne
uer Schnitt in den Quadranten i 32ac geöffnet. Es bestand die Hoffnung, eine südlic
he Fortsetzung des SCH 2 Gebaudes aufdecken zu können, dessen nördlicher TeH
1998 in i 31c erfasst worden war. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht.

Stattdessen waren zurıachst massiye Anhaufunqen von Oberflachenschutt ab
zuraurnen, da bei den massiyen Erdentnahmen in den spaten 70er Jahren ein Bulldo
zergraben in diesen Bereich gelegt worden war. Deshalb ergab sich über den meisten
Teil der Kampagne ein nur wenig zusarnrnenhanqendes Bild, da mit Obertlachenschutt
verfüllte Vertiefungen bis zu 120 cm. in die Flache eingetieft waren. Im Nordbereich 13
2a waren die Zerstörungen weniger tiefgreifend. Hier wurden östlich und westlich einer
massiven, aber undatierbaren Basaltmauer erste prahlstorische Erdfüllungen erfasst.

Darunter findet sich eine verdichtete rote Erde, die Keramik der SCH 2 Periade
enthalt. In der südlichen Halfte der Flache setzt sich der Obertlachenschutt fort bis in
c. 1 m. Tiefe ein diaqorıal in der SW-Ecke liegendes Pflaster aus grossen Basaltge
röllsteinen zu Tage trat. Ostlich des Pflasters setzt sich der Oberflachenschutt weiter
fort. Das Pflaster hat offenbar den Zerstörungen eine Grenze gesetzt, wahrend sie öst
Iich davon wieder tiefer in den Grund reichen. Wie bei der Mauer ist auch bei dem
Pflaster keine Datierung möglich, da kein diagnostisches Material zugeordnet werden
kann.

Die nachste Schicht wird von zwei fragmentarisch erhaltenen Mauern gebildet,
von denen sich eine entlang der Nordwestkante des Schnittes findet und eine zweite
als unverbundener Mauersockel in NS-Richtung in der Mitte des Quadranten erhalten
ist. Diese Mauer aus kleinen Lehmziegeln ist als Terrassierung gegen eine altere
Oberfiache in der Osthalfte des Schnittes gesetzt und bildet die Grenze zwischen zwei
Phasen: östlich der Mauer liegen SCH 1 Befunde, westlich davon SCH 2 Füllungen.
Beide Phasen lassen sich anhand der Keramik zuverlasslq trennen. Direkt östlich der
Mauer liegt ein Gefassqrab. In der NO-Ecke ist ein weiteres von mehreren unregel
rnasslq liegenden Lehmziegeln umgrenztes SCH 2-Gefassgrab mit einer Kinderbestat
tung eingetieft, und ein drittes direkt südlich davon. Die Schicht mit Gefassqrabern kor
respondiert eindeutig mit dem 1998 in 131c aufgedeckten Stratum 5, in dem ebenfalls
4 Bestattungen erfasst worden waren. Aus den Bestattungen stammen einige GefaBe
aus fein qeschlammtem Ton mit unreqelmafsiq aufgetragenem, poliertem rotem wash
(Abb.6).

Die nachste Schicht ist die erste, die im grössten TeH des Schnittes erfasst wer
den konnte. In dieser Schicht andert sich die Orientierung der Bebauung (Abb. 7). Die
Mauern verlaufen nun in NW-SO, bzw. NO-SW- Richtung. Mehrere Mauerzüge sind er
halten. Sie bestehen aus je einer Reihe Lehmziegel. Die zugehörigen Haurne sind je
weils nur in Ecken erfasst. In der Südhalfte des Schnittes findet sich ein Raum von c.
1,8 m. Breite, in dem Reste einer weiss verputzten Laufflache erhalten waren. Mauer
30 tragt an ihrer Nordseite Spuren von weissem Verputz. Das Inventar dieser Schicht
ist durch coba Schalen gekennzeichnet.

Die Mauern der darunterliegenden Phase liegen direkt unterhalb der oberen Ma
uern. Einbauten aus Lehmziegeln sind direkt an die Mauer gesetzt: eine halbrund ge
setzte Reihe Lehmziegel liegt im Süden, deren Inneres eine verputzte runde Plattform
bildet. Nördlich davon steht ein Kasten aus drei senkrecht stehenden grossformatigen
Lehmziegeln. Westlich der Mauer ist eine kleine Ecke durch mehrere Lehmziegel abget
rennt. Im nördlichen TeH der Flache ist die Fortsetzung dieser Phase noch nicht erfasst.

Eine Interpretation dieser Befunde ist schwierig aufgrund ihrer fragmentarischen
Erhaltung. Kasten und Plattform dienten sicher im Bereich hauslicher Tatiqkeiten. Ob
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die Bebauung jedoch eine requlare Wohnbebauung mit offenen Arbeitsflachen in den
Höten ist, oder ob sich an dieser Stelle der Siedlung eher Freiluttarbeitsbereiche be
fanden, muss einstweilen offen bleiben.

Südhang: ByzentiniectıesGrsberteldund spetbronzezeitliciıeBebauung, Areale
XY42, X41a
In X41a wurde eine kleine 4x4 m. Hache geöffnet, da aufgrund der starken

Hangneigung der Rest des Quadrates wesentlich tiefer lag. Drei Schichten konnten un
terschieden werden.

Unter einem rezenten Haus bildet ein Heihenqraberfeld der spatrörnlschen oder
frühbyzantinischen Zeit die zweite Schicht. Auf der kleinen Flache wurden insgesamt
11 Graber gefunden, die sich nach ihrer Höhe in zwei Gruppen trennen lassen. Dank
der Versiegelung dieser Flache durch das rezente Haus sind sie wesentlich besser er
halten als die Graber in der Nachbarflache XY 42.

Erwachsene Mariner und Frauen sowie Kinder sind unter den Bestatteten. Aıle

Graber sind gleich orientiert, mit dem Kopf im SW, Blick nach Süden, und den Füssen
im NO. Die Grabgruben zeichnen sich deutlich in der Hache und im Profil ab. Sie sind
in der Regel Iangovaı, sehr schmal undkaum grösser als das Skelett. Die Bestattun
gen liegen in gestreckter Lage auf dem Rücken oder auf der rechten Seite, beide Ar
me larıqs des Körpers ausgestreckt (Abb. 8). Nur ein Kind ist in Hockerlage beigesetzt.
In der Regel waren die Graber beigabenlos, nur in zwei Grabern warSchmuck beige
geben: 5 Glasarmreifen in stammen aus Grab 18 und ein Perlenarmband aus Kinderg
rab 27.

Die dritte Schicht ist eine Siedlungsschicht, die durch eine Reihe von Gruben
gestört und relativ schlecht erhalten war. Sie ist in der Hache durch eine einzige Lehm
ziegelmauer dokumentiert, die in West-Ost-Richtung verlauft und den südlichen
Abschluss eines Raumes mit Stampflehmfussboden. Die Keramik aus dieser Schicht
enthalt nur wenige diagnostische Stücke, kann aber wohl am ehesten ins frühe 1. Jt.
v. Chr. datiert werden.

Schnitt XY42 wurde als 9x9 m. Hache geplant, konnte jedoch nicht in einem Qu
adrat angelegt werden, da in X42ac ein moderner Brunnen die Hache blockiert. Die
Westhaltte des Schnittes ist deshalb X42bd, die Osthalfte Y42ac. Unter einer rezenten
Bebauung wie in X41a bildet wiederum das frühchristliche Reihengraberfeld die zwe
ite Schicht. In XY421agen die Graber wesentlich dichter unter der medemen Obertlac
he und sind nur sehr fragmentarisch erhalten. Insgesamt konnten 8 Bestattungen do
kumentiert werden. Es wurden keine Grabbeigaben oder Schmuckobjekte gefunden,
aber den meisten Skeletten fehlten die Arme, was das Fehlen von Armschmuck erkla
ren kann.

Darunter Iiegt eine erste Bebauungsschicht. Sie lasst sich eindeutig von der
Graberfeldschicht trennen, da eine massive Akkumulation von Regenerde unter den
Grabern gefunden wurde, die über die Mauer herüberlauft. Eine W-O-verlaufende Ma
uer aus unbearbeiteten Basaltgeröllsteinen war tief in den ehemaligen Hang eingegra
ben worden und bildet die Nordmauer eines Hauses. In der Mitte des Schnittes ist ei
ne nach Süden umbiegende Mauerecke erhalten. Der Bereich südlich der Mauer war
massiv mit Mauerversturz autqefüllt,

Nördlich des Hauses waren mehrere Gruben und zwei runde, glockenförmige
Silos eingegraben. Ihre stratigraphische Anbindung an das Haus kann nicht überprütt
werden, da die Oberkante der Silos abrasiert ist. Aus einer der Gruben, die direkt un
ter dem modernen Oberflacherischutt begannen, stammt der Kopf einer Menschenfi
gur aus grobporigem Basalt, der aufgrund seiner Stilmerkmale wohl ins spate 2.1 frü
he 1. Jt. v. Chr. datiert werden kann.
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Nördlich der Basaltmauer liegen Schichten, die alter als die Mauer sind und von
dieser sowie von den jüngeren Silos und Gruben geschnitten werden. Die erhaltene
Architektur besteht aus zwei paraılelen, langrechteckigen Haurnen, möglicherweise
Korridoren, von mindestens 6 m. Lanqe und 2,5 m. Breite. Die östliche Abschlussma
uer der Haurne ist erhalten, die westliche ist entweder durch den Silo geschnitten oder
Iiegt ausserhalb des Schnittes. Die Mauern bestehen aus einem einlagigen Steinfun
dament aus verhaltnisrnassiq kleinen Bruchsteinen, über dem Lehmziegel liegen. Aus
dem südlichen Raum stammt eine Bulle mit einem spathethitischen Siegelabdruck.
Mehrere Gruben und zwei Tandire sind innerhalb des Raumes sichtbar, aber noch
nicht ausgegraben.

Zusammenfassung
Die Kampagne 2000 erbrachte drei wichtige Ergebnisse, die für die weitere Pla

nung der Grabung von Bedeutung sind.
1. Am Osthang konnte die mittelbronzezeitliche Bebauung vollstandiq unter

sucht und damit in diesem Grabungsabschnitt ein logischer Endpunkt gefunden wer
den. In den kommenden Jahren werden sich die Arbeiten am Osthang deshalb auf die
Aufdeckung alterer Schichten, d. h. auf eine Fortsetzung der Grabungen auf der un
tersten Stufe, konzentrieren.

2. Auf der Westterrasse sind nun gröBere Hachen mit Befunden des 4. Jts. v.
Chr. zuqanqlich. Diese bieten nun die Möglichkeit, Befunde des frühen 4. Jts. v. Chr.,
d. h. die Zeit zwischen Endubaid- und Mittelurukzeit, stratigraphisch kontrolliert zu er
fassen. Diese Periode ist bisher nur an wenigen Stellen, und nirgends im Westeuph
ratland, in systematischen Grabungen untersucht worden.

3. Die neu begonnenen Grabungen am Südhang geben AnlaB zu der Hoffnung,
daB es in diesem Bereich möglich sein wird, Befunde des 2. Jt. v. Chr. auf gröBerer
Flache zu erfassen, was am Osthang aufgrund der steilen Hangiage nicht möglich ge
wesen war. Erst gröBere Grabunqstlachen werden es erlauben, besseren AufschluB
über Oylum Höyük im 2. vorchristlichen Jt. zu erlangen, eine Zeit, in der die Siedlung
mit ihre gröBte Ausdehnung hatte, und in der sie an Bedeutung den syrischen Stadts
taaten in nichts nachstand.
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ithche Be5auung mit Installationen
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Abb. 3: Oylum Höyü!<.! Ost
hang. Flaetie Y11 Ra
umlGrab 259

Abb. 4: Oylum Höyük, Osthang,_ Flaehe X9, Grab 48 (Mittelbronzezeit)
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Abb.5: Oylum Höyük, Osthang, Flache Z11!A.At1, Raum 105 (UruklFBI)

Abb. 6: Oylum Höyük, Westterasse. Flache 132ac, Keramik aus den Grabren
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Abb. 7: ~~~e~Ö~2~h:'~~~
ac, Obere Bauschicht

Abb. 8: Oylum Höyük, Südhang, Flache X41a, Grab 9
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RESEARCHES AT TILBESHAR, 2000

Christine KEPINSKI-LECOMTE*

The fifth season of excavations in Tilbeshar took place in June and July of 2000. '
lt was carried out under the responsibility of the Gaziantep Museum. As we have each
year, we received a grant from the French Ministry of Foreign Affairs.

Occupied since the neolothic, the site of Tilbeshar became a large city during the '
Earlyand Middle Bronze. At that time, the citadel and the lower city covered a surface
of about sixty hectares. The beginnings of this city's development in the Early bronze
I, as early as the Late Chalcolithic, are also the object of current research.

Actually, in continuing our work on areas J and E in 2000, our goal was to con
tinue to document the expansion of the Bronze Age city and to obtain additional infor
mation on the fourth millennium levels.

AREAJ
The excavations extending the bronze levels were carried out within the six squ

ares partially uncovered in 1999 and in two new squares measuring ten metres per si
de. Here we see three levelsof occupation from the Early Bronze and one from the
Middle Bronze. In the Middle Bronze II, the excavated area of the southern lower city
is abandoned, and is used only for burying thedeads, All these occupation levels are
domestic, and no monumental buildings havebeerr uncovered todate.

The four occupation levels together are no more than two metres high. The fact
that for each level, only forty to fifty centimetres are preserved, has the advantage of
allowing plans of buildings to be discovered quickly on several levels, In additlon, we
will see that the floors are very well-preserved and provide abundant material, essen
tially ceramics, in perfect stratification. The careful excavations of these floors, howe
ver, is very slow.

In 2000, we started by excavatings a floor covered with wide paving stones be-
longing to a building from the Middle bronze I (Fig. 1). '

The excavations near the surface, allowed us to uncover too several burials in
pits duqin the ruins of the Bronze Levels. There was no uniformity in the orientationof
the skeletons. The funeral deposits consisted of a ceramic near the head, and someti
mes a bronze pin anda carnelian or chalcedony bead. As previously said,these tombs
probably date from the Middle Bronze II, at a time when that part of the citywas aban
doned and was only used as a cemetery.

Next, we concentrated especially on the excavations of a new level from the
Early Bronze, situated just under the last one from the same period. In this level, the,

Dr. Chritine KEPINSKI-LECOMTE, CNRS UMR 7041, Maison de l'Archeoloqle et de I'Ethnologie 21, atlee de
l'Universite F 92023 - NANTERRE Cedex
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walls are of pise with foundations of medium-sized stone. The entire structure is cove
red with a thick coating of whitewashed ciay. Several rooms are contained within two
parallel walls, belonging to attached houses (Fig. 2). Sometimes a large block con
nects the two parallel walls. Several entrances of different types show us that we ha
ve elements of at least three houses. The entrance of one of the them has buttresses.

The extremely well-preserved floors are covered with ceramics. We noted the
presence of remarkable domestic structures, including a smail stone staircase and an
andiron. Domestic and funeral space are closely Iinked, and some deads are buried
beneath the floors of the houses. All the skeletons of course are associated with pots.
We were able to unearth too a cist tomb, which also contained seven complete pots
(Fig.3).

The floors provided many domestic stone tools and several broken terracottas.
In addition, one room contained a rnultitude of smail tools made of bone, which one can
suggest to have been used for weaving. In another room, we found several flint arrow
heads and a bronze one, and also some deer antlers.

The paleobotanic study confirmed the archeozoologist's hypothesis that the en
vironment used to be much more thickly forested. Apparently during the third millenni
um, deciduous oak forests predominated. The Tilbeshar region represents the sout
hem Iimit of this species' habitat.

Several times, we reached /evels anterior to those identified in 1999 and which
rest on the virgin soil. In asounding for example, a fragmentary wall and some cera
mics were unearthed. From the dating of samples of charcoal, we can tentatively pla
ce this first expansion of the city at about 2600 B.C. or a little bit earlier.

AREAE
Area E, a stratigraphic trench opened in 1996 on the citadel, allowed us in 1999

to unearth arather well-preserved level of occupation which radio-carbon analysis put
between 3100 and 2900 B.C. Several parallel walls, including a buttressed one, were
excavated. Theyall consist of large rectangular mud bricks (SOx30x10 cm.) arranged
in heads and stretchers. To the south of the trench, a much larger wall seems to be an
enclosure wall.

With the goal of obtaining further information, we first enlarged the trench by ten
metres on each side. On either side unexpected Byzantine or later medieval structures
considerably hampered our progress.

To the west, we nonetheless reached the wall that we believed to be an enclo
sure wall, and we unearthed it to a heigh of three and half metres and a width of over
four meters, without ever reaching its southern limit.

To the north, it is connected to a certain number of whitewashed floors, which
were obviously floors within buildings. We deduced from this that there were no stre
ets along the enclosure wall and that the buildings were built directly against it.

The ceramic found here, coming from the layers of destruction, is mostly local,
but also includes types of ceramics thought to be of Urukian origin like reserved slip,
bevelled rim bowl and band rirn wares.

Radio-carbon analysis situate this level between 3200 and 2900 which should
be contemporaneous with Arslan Tepe VIA. Is this then a settlement from the end of
the Late Chalcolithic, or rather from a level of Early Bronze i? The current data is stili
contradictory, precluding a conclusive decision.

Our research on the earlier settlements continued with a deep sounding within
a square two metres on a side and four metres high (Fig. 4). It allowed us to bring to
light the architectura/ ruins of two distinct levels, separated by a destruction layer. In
one case, we found a mass of ten layers of mud bricks. Corresponding to a platform
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or a wall, it occupied the entire space of the sounding and we have not yet discovered
its limits.

The second level is essentiallya series of ashen packetsand floors Iinked to ce
ramics Iike chaff faced ware. We do not yet find Coba bowls, and there are alsa stili se
veral examples of reserved slip ware. Samples of charcoal situate the oldest level bet
ween 3400 and 3200 B.C.

ro CONCLUDE
Whetherwe are dealing with a fortified viIIageara town, at least one part of Tıl

beshar's citadel is surrounded by an enClosure wall at the end of the fourth rnillenniurn.
The construction of this enclosure wall, as well as, several centuries later, around 2700
B.C., the construction of the high terrace with three degrees, represent considerable
undertakings, necessitatingsignificant manpower, a certain hierarchy in the distributi
on of the tasks, and a form of centralized power or directian. We can hypothesize that
Tilbeshar had already acquired twice an urban or prota-urban character well before its
development around the citadel, which takes eftect about 2600. .

Four successive cities emerge up to about 1700 B.C. At that point, the settle
ment is reduced,· and the inhabitants go to the ruins of one part of the forrner city to
bury their dead. A more thoroughstudy of the ceramics and the establishment of addi
tionalseries of radio-carbon datings will allow us in the future to date each of the four
levels more precisely. Apriori, there is no important gap between them but each level
should have been quicklyabandoned, as time was lacking to empty the different ro
oms.

Mareaver, we know, especially since 1999, that Tilbeshar is a prosperous city till
the very end of the third millennium, while many other cities, in other nearby regions,
as in the Khabour area, in northwest Syria, are abandoned or shrink in size or impor
tance. Far from being contemporaneous, as we thought when we had only limited and
badly dated evidence, the disappearances of thesecities are based on different cir
cumstances. In one case, one can imaginean apocalyptic period, in anather, we find
societies whose economy probably lacked diversity, and thus were extremely fragile;
constraints Iinked to the environment could cause mutations and, in this case, the
abandonment of one city after arıother.

Remember that at Tılbeshar, a prosperous city was abandoned at the end of the
third millennium. But when the city is reconstructed immediately afterwards, at the very
beginning of the second millennium, we see no impoverishment or lass of expertise.
Nevertheless, the urban plan varies, between the Earlyand Middle Bronze, between
the end of the third and the beginning of the second millennium. Between the different
levels of Bronze settlements, thetechniques of construction evalve. The orientationof.
the houses remains identicaL.

Endly, the ceramic assemblages allow us to distinguish veryclearlybetween
these last two levels, from Early and Middle Bronze Ages; wares and types are most
Iy differents. This is not the.case with the previous levels, where we observenumero
u~ shapes and wares that are present during the entire second half of the third millen
nıum.
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Fig. 1: Tilbeshar area 5, Middle Bronze i
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Fig. 3: Tilbeshar area 5, Early Bronze
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TEPECiK - ÇiFTLiK 2000 YILI ÇALIŞMALARI

Erhan BIÇAKÇI*
Erol FAYDALI

Niğde ili, Çiftlik ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tepecik-Çiftlik Höyüğü, ilçe mer
kezinin yaklaşık 1 km. doğusunda, ilçe girişinde, "Yeni Mahalle" mevkiinde bulunmak
tadır (Harita: 1).

Tepecik-Çiftlik Höyüğü'nün yer aldığı Çiftlik veya Melendiz Ovası, Orta Toros
Dağları'nın kuzeyinde, güneybatıda Karacadağ'dan kuzeydoğuda Erciyes Dağı'na ka
dar uzanan, "Iç Anadolu Volkanik Bölgesi" veya "Kapadokya Volkanik Bölgesi" olarak
adlandırılan volkanik yükseltilerin ortasındaki Melendiz Dağları'nın arasında bulunur.
Denizden 1500 m. yükseklikte, etrafı dağla.rla çevrili bu iç ova, çevredeki volkanik dağ
lardan püskürmüş ponza ve kül karışımı bir alüvyon dolgusundan oluşmaktadır; jeok
ronolojik olarak Holosen Döneme tarihlenen bu formasyon öncesinde, Pleistosen Dö
nemde burada bir göl bulunduğu tespit edilmiştir. Ova, güneyde, doğudan batıya doğ
ru Melendiz Dağı (2935 m.), Keçiboydoran Dağı (2727 m.), Küçük Hasan Dağı (3040
m.) ve Hasan Dağı (3253 m.) olarak adlandırılan Melendiz Dağları silsilesi tarafından,

kuzeyde Göllü Dağ (2143 m.) ve doğuda da ÇanakTepe olarak adlandırılan yükselti
lerle sınırlanmıştır.

Melendiz Ovası, Melendiz Dağı'nda bulunan kaynaklardan çıkıp Ovanın ortasına

ulaştığında birleşerek Melendiz Suyu'nu oluşturan birçok dere tarafından sulanır. Me
lendiz Suyu, daha sonra kuzeybatıya doğru Ihlara Vadisi'ni katederek, Aşıkh Höyük,
Musular gibi yerleşmelerin bulundugu Mamasun havzasına ulaşır.

Çevre bölgelere çeşitli doğal yollarla bağlanan Çiftlik Ovası, doğuda Şileğin (ve
ya Sekkin) Boğazı ile Misliova'ya,kuzeyde Gelveri üzerinden ve kuzeybatıda Melendiz
Suyu boyunca Mamasun havzasına, güneyde Keşlik Dere Vadisi boyunca Bor Ova
sı'na bağlanmaktadır. Nispeten alçak yükseltilerin bulunduğu batıda ise Konya Ova
sı'na açılmaktadır. Bunların dışında, geçilmesi nispeten daha zor olan iki yol daha bu
lunmaktadır; bunlardan güneydeki, yöre halkının "Dağ Yolu" olarak adlandırdığı ve Ke
tencibeli Yaylası ve Melendiz Dağı üzerinden Niğde Ovası'na bağlanan bir yoldur; di
ğeri ise, kuzeyde, Göllü Dağ ile Sivrihisar arasında, nispeten alçak yükseltilerin bulun
duğu, Bozköy-Kayırlı yoludur ve bu yol ile Misliova'nın doğu bitımine ulaşılır.

Tepecik-Çiftlik, bölgedeki obsidiyen yataklarına yakın konumu ile önem taşımak

tadır. Kapadokya bölgesinde bulunan obsidiyen yataklarının önemli bir kısmı Göllü Dağ
eteklerinde ve çevresinde yer almaktadır; Göllü Dağ'ın kuzeydoğusunda Körnürcüköy,
kuzeyinde Kayırlı-Ekinlik, Bitlikeler ve Nenezi Dağ, güneybatısında Bozköy-lIbiz (Bal
kan-Atiı vd: 1997; id. 1998; Cauvin vd: 1996) ve Tepecik-Çiftlik'e kuşuçuşu 8.5 km. me
safedeki Sırça Deresi (Todd 1980: 34, Fig. 6) yatakları en önemlileri arasındadır.

ErhanBIÇAKÇI, istanbul Üniversitesi, EdebiyatFakültesi, Prehistorya AnabilimDalı, 34459Beyazıt, IstanbulfTÜRKiYE.
Erol FAYDAlı, Niğde Müzesi, NiğdefTÜRKiYE.
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Tepecik-Çiftlik 2000 Yılı Çalışmalan

ilk kez, lan Todd tarafından yürütülen "Orta Anadolu Yüzey Araştırması" projesi
kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1966 senesinde tespit edilen höyük (Todd 1966:
105,107; id. 1971: 216, 218; id. 1980: 44) sonraki yıllarda birçok bilim adamı tarafın

dan ziyaret edilmiştir.
. 300x170 m. boyutlanndaı: oval biçimli bir höyük konisi ve bu koninin güneydo

ğusunda yer alan yaklaşık 100 m. uzunluğunda bir terastan oluşan Tepecik-Çittlik Hö
yüğü 33.300 m2 lik bir alanı kaplamaktadır (Çizim: 1). Denizden yaklaşık 1580 m. yük
sekte bulunan höyüğün en yüksek noktası çevre ovadan 9.50-4.50 m. yüksekliktedir.

Günümüzde tarla olarak kullanılan tüm höyük alanında, yöre halkından edinilen
bilgilere göre, geçmişte de daima zirai faaliyetlerde bulunulmuş, bu nedenle sürekli tah
ribata maruz kalmıştır. Yine yöre halkının ifadelerine göre, höyük üzerinden yapılarda

kullanılmak amacıyla çok miktarda taş alındığı, zaman zaman taşları yerlerinden çıkar

mak için kazılar yapıldığı öğrenilmiştir. Gerek yüzeyden toplanan arkeolojik malzeme
den, gerekse de yöre halkının ifadelerinden, höyüğün günümüzdekinden daha yüksek
olduğu anlaşılmaktadır.

istanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen (Proje No. 1478/
28082000) Tepecik-Çittlik'teki çalışmaların ilk senesindev, kazı çalışmaları öncesinde,
topografik plan çizilerek tamamlandı. Höyük üzerine yerleştirilen 10x10 m.lik plankare
ler esas alınarak, ayrıntılı bir yüzey toplaması yapıldı. Kazı çalışmaları ise toplam 224
m2 lik bir alanda gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, höyük konisi üzerinde 8.00x8.00 m.lik
üç (16-18K) ve höyük kuzey yamacında 8.00x4.00 m.lik bir açma (15K) olmak üzere
toplam dört açmada yürütülmüştür (Çizim: 1, 2).

Yüzey toprağının hemen altında, çok miktarda çukurun yer aldığı kültür tabaka
larına ulaşılmıştır. Çukurların büyük bir kısmının, günümüzde mevcut olmayan üst ta
bakalardan açıldığı anlaşılmaktadır.

Höyük "0.00" noktasına göre yaklaşık 2.00 m. derinlikte,.. her üç açmada da ya
pi kalıntılarının bulunduğu 3. tabakaya ulaşılmıştır (Resim: 1). Ozellikle 17 K açmasın

da oldukça sağlam durumda ortaya çıkarılan kalıntılar, 16 ve 18 K açmalarında üst ta
bakalara ait çukurlar tarafından önemli ölçüde tahrip edilmiştir. Yapı kalıntılarının

önemli bir bölümünü yaklaşık 0.50 m. genişlikte taş subasman duvarları oluşturur. Çev
re dağlarda bol miktarda bulunan volkanik taşlar ile inşa edilmiş duvarlarda çoğunluk

la "toplama taş" olarak tanımlayabileceğimiz taşlar kullanılmış, bazı taşlar kısmen dü
zeltilmiştir. Düz ve keskin kenarlı taşların kullanılmasına özen gösterilmiş olan ve "ka
buk duvar" tekniği ile örülmüş taş duvarlar yer yer 5-6 sıra yükseklikte korunagelmiştir.

16 K açmasında yaklaşık 6.00 m2 büyüklüğünde (2.50x2.50 m.) bir mekan orta
ya çıkarılmıştır (Çizim: 2; Resim: 1, 2). Bu mekanın güneybatı köşesinde ise yaklaşık

1.00 m2 boyutlarında, içerisinde bol yanık izlerinin bulunduğu, tabanı büyük kayrak taş

döşeli bir ek oda ortaya çıkarılmıştır.

17 K açmasının kuzeyinde, taş döşemeli bir mekan içerisinde yaklaşık 0.70x0.40
m. boyutlarında, oval biçimli bir tandır kalıntısı oldukça sağlam bir durumda ortaya
çıkarılmıştır (Çizim: 2; Resim: 1-3). Tabanı taş döşeli, kenarları sıvalı olan bu fırının ke
nar duvarları yaklaşık 0.60 m. yükseklikte korunmuştur. Açmanın güneyinde ise, doğu-

1 Koordinatlar: N 38°10'33"; E 34°29'61"

2 Kazı ekib], Niğde Müzesi'nden Erol Faydalı'nın başkanlığında, aynı müzeden Mahmut Altuncan ve Ayşe Ersoy'dan,
Istanbul Universitesi öğrencileri Çiler Altınbilek, Güneş Duru, Görkem Kızılkayak, Buğra Serdaroğlu, Feray Koçak ve
Nurcan Kayacan'dan oluştu.

2000 yılı çalışmalarımıza bulundukları katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Sayın Necdet Seç
kinöz'e ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayf:ıan Şahenk'e teşekkürü bir borç biliriz. "Kapadokya Ob
sidierı Araştırmaları Merkezi"nin kurulmasında katkıları olan Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'na, Yüksel ve Ay-Sel
Inşaat'a, Yaşar Holding'e, katkıları nedeni ile "Camel Trophy"e ve ProfDr. Wulf Schirmer'e ve bölgedeki çalışmaları

mızda bizden hiçbir yardımı eSirQemeyenNiğde Valiliği'ne, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Köy Hizmetleri Şube
Şefliği'ne, Karayolları Şube Şefligi'ne, Bağlama Belediyesi'ne teşekkür ederiz.
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batı yönünde uzanan ve kıvrımlı yüzü bulunan taş döşeli bir platformun kuzey bitimi or
taya çıkarılmıştır.

Höyük konişi üzerindeki üç açmada ortaya çıkarılan yapı kalıntıları en az iki ya
pi evresine aittir. Ozellikle 17 K açmasında belirgin olan bu yapı evreleri birbirlerinden
kot farkı ve hafif bir aks kayması ile kolaylıkla ayrılabilmektedir.

Çanak Çömlek
Tüm çanak çömlek el yapımıdır. Hamurları siyah, koyu gri, devetüyü ve kahve

rengi olan kapların yüzeyleri açkılanmıştır. En yaygın mal grupları "kırmızı astarlı, aç
kılı mal grubu" ve "devetüyü astarlı, açkılı mal grubudur"; bunların dışında "siyah as
tarlı, açkılı mal grubu" ve "koyu yüzlü açkılı mal grubu" benzeri grupların varlığından
bahsedilebilir.

Kırmızı ve devetüyü astarlı mal gruplarında en yaygın formlar, dışa eğik düz, dı
şa eğik dışbükey, basık ve küresel gövdeli, basit, düz, yuvarlak ve inceltiimişağızlı, yu
varlatılmış düz dipli çanak ve kaselerdir. Az miktarda dar ağızlı kap parçaları da bulun
muştur. Bir başka yaygın form boyunlu çömleklerdir. Ozellikle kırmızı astarlı mal gru
bunda ve boyunlu çömleklerde kabartma bezemelerin yaygın olduğu anlaşılmaktadır

(Resim: 5). Büyükbaş hayvan tasvirleri yanında hareket halinde insan tasvirlerine de
rastlanır. Bunların dışında, yüzeyde, siyah renkli, kazıma bezemeli birkaç parça bulun
muştur. Bu parçalar, Kalkolitik Döneme ait Gelveri çanak çömleği ile benzerlikler gös
terir.

Yontmataş Endüstrisi
Yerleşmenin obsidiyen yataklarına yakın olması nedeni ile yontmataş endüstrisi

için hammadde olarak obsidiyen kullanılmıştır. Gerek yüzeyden gerekse de kazıdan

toplanan yontmataş endüstrisine ait malzeme üzerinde yapılan ilk gözlemler, obsidiye
nin farklı hammadde kaynaklarından getirildiğini göstermektedir. Büyük olasılıkla Ka
yırlı obsidiyen yataklarına ait olan mat, grimsi-siyah renkli tip obsidiyenin yaygın olarak
kullanıldığı, bunun yanında şeffaf olanların da sıklıkla kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Farklı kaynaklara ait obsidiyenin, farklı üretim zincirleri sürecinden geçtiği antaşılmak
tadır. Yüzey buluntularında ilk dikkati çeken husus, Todd'un da belirtmiş oldugu gibi,

. çekirdeklerin, özellikle de yonga çekirdeklerinin ve yongaların bolluğudur (Todd 1980:
93, 106).

Kazıda bulunmuş olanyontmataş endüstrisine ait parçalarda, dilgi üzerine şekil

lendirilmiş baskı düzeltili ok uçları (Resim: 6) ile yüzeyde bulunmuş olan yonga çekir
deklerinin bir ilişkisinin bulunmaması dikkati çeker. Yine kazıda bulunmuş olan "Y" bi
çimli dilgiler, iki vurma düzlemli bir üretim zinciri bulunduğunu düşündürmektedir. Todd,
iki yüzü düzeltili ok ve mızrak uçları riın Konya Ovası'ndakl Neolitik Dönem uçları ile ya-·
kın benzerlikler gösterdiğini, bu uçlarının kesinlikle Ilk Neolitik Döneme ait olduğunu
belirtmektedir. Ancak yontmataş endüstrisinin genelolarak Orta Anadolu'da bulunmuş

birçok endüstriden farklı olduğunu, tek benzerinin Acıgöl yakınlarında lğdeli Çeşme'de
bulunduğunu belirtmektedir(Todd 1980: 93,106). Yine Todd'a göre, yontmataş endüst
risinin genel özellikleri, Tepecik-Çiftlik'in bir yerleşim yeri olmasının yanı sıra bir atölye
olabileceği şeklindedir (Todd 1980: 93).

Sürtme Taş Endüstrisi
Bulunmuş olan çok sayıda öğütme taşı ve bu grupta değerlendirilebilecekbulun

tu, yerleşmede zengin bir sürtme taş endüstrisi bulunduğunu gösterir. Ozellikle aletler
deki çeşitlilik ve yoğun kullanım izleri dikkati çekmektedir; ele geçirilen aletler arasın

da, çok miktarda ve çeşitli boylarda celt (Resim: 7), biley ve vurgu taşları, yongalama .
diskleri, bazalt diskler, taş halkalar, havan elleri, ezgi taşları, öğütme taşları ve tekne
lerinden bahsedilebilir.
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Ufak Buluntular
Ufak buluntular arasında çeşitli boy ve tiplerdeki kemik bızların çokluğu (Resim:

8), kemik alet endüstrisine ait açkı aletleri, taşaletlerden baskı tekniği ile yonga çıkar

makta kullanılan aletler dikkat çekmektedir. Ancak en önemli grubu kemikten yapılmış
idoller teşkil etmektedir (Resim: 9). Yabani atın (Equus) phalanx kemiklerinden yapıl

dıkları anlaşılan bu idollerin bir kısmı, doğal biçimleri değiştirilmeyecek biçimde işlen
miştir; bir kısmında ise özellikle kemiklerin çıkıntılı kısımları düzleştirilmiştir ve daha yo
ğun düzelti izleri bulunmaktadır. Kemik buluntular dışında silindir biçimli iki boncuk ve
bir taş obje ele geçirilmiştir. Ince plaka şeklinde işlenmiş ve bir kısa kenarı boyunca,
eşit aralıklarla üç delik açılmış olan bu obje mükemmel işçiliği ile dikkati çeker.

Tarihleme
Tepecik-Çiftlik'te ortaya çıkarılan tabakaların kesin tarihlendirmesinin yapılması

için henüz erkendir. Geçmiş dönemlerde, Tepecik-Çiftlik'ten toplanan yüzey malzeme
si üzerinde yapılan çalışma ve değerlendirmelere göre tarihlendirme konusunda bazı

öngörülerde bulunulmuştur. Yerleşmeyi ilk bulan Todd, yüzeyden toplanan çanak çöm
lek3 ve yontmataş endüstrisine ait parçaların değerlendirilmesine dayanarak, Tepecik
Çiftlik'te çanak çömleksiz Neolitik Dönemden itibaren yerleşimin başlamış olduğunu,
Neolitik Dönem sonrasında da devam ettiğini düşünmektedir. Todd, Tepecik-Çiftlik
yontmataş endüstrisinde, bazı parçalarda belirgin bir paleolitik etki görüldüğünden, ba
zı aletlerin Mousterian endüstriler ile yakın benzerlikler gösterdiğinden bahseder. YÖ
redeki obsidiyen kaynaklarının Paleolitik dönemlerden itibaren kullanılmış olma ihtima
lini de göz önünde tutarak, Tepecik-Çiftlik'te veya yakın çevresinde neolitikten daha es
ki yerleşmelerin bulunma ihtimalinin kuvvetli olduğunu ileri sürer (Todd 1980: 106).

Balkan-Atlı da, yüzeyden toplanan yontmataş endüstrisine ait malzeme içerisin
de çanak çömleksiz Neolitik Döneme ait olabilecek buluntular tespit etmiştir (Balkan
Atlı vd 1998: 223). Yontmataş endüstrisi için yapılan bu değerlendirmelerin yanı sıra,
gerek yüzeyde gerekse kazıda ele geçirilen ok ve mızrak uçlarının bolluğu ve çeşitlili

ği ile yongalama disklerinin bulunması Neolitik Dönem için tipik özelliklerdir.
Yerleşmeden toplanan malzeme üzerinde değerlendirmeler yapan Summers

ise, kabartma bezeli çanak çömlek parçalarının tarihlenmesinin kolayolmadığını, an
cak en Erken Son Neolitik veya daha sonrasına ait olabileceğini düşünmektedir.

Tepecik-Çiftlik çanak çömleği ile karşılaştırılabilecek en yakın yerleşme, güney
de, Niğde-Sor yakınlarındaki Köşk Höyük'tür-. Tepecik-Çiftlik'te bulunmuş olan hayvan
ve insan kabartma betimli kaplar ile yakın benzerlikler gösteren Köşk Höyük'teki ka
bartma bezemelerde inek, boğa, koyun, keçi, koç, eşek, antilop, geyik, yılan, kuş ve
kaplumbağa gibi hayvanlar ile tanrı ve tanrıça betimleri yapılmıştır (Silistireli 1984: 84;
id. 1985: 32-33; id. 1986: 130-131; id. 1989). Tepecik-Çiftlik'te olduğu gibi, oldukça do
ğal betimlenmiş olan hayvanların başları cepheden, gövde ve ayakları da yandan gös
terilmiştir (Silistireli 1989: 365). Insan kabartmalarında ise ana tanrıçalar göğüs ve kal
çaları abarttlı ve şematik olarak, hem oturmuş hem de ayakta betimlenmiştir. Başların

da sivri külahlar, kısa silindir biçimli başlıklar bulunur. Erkek tanrı betimleri, ana tanrıça

betimlerine göre daha stilizedir (Silistireli 1989: 361-364).

3 Tcdd, az sayıda olmakla beraber Neolitik Döneme ait olduğu kesin olan parçalardan bahseder ve açkılı birkaç parça
nın Doğu Çatal Höyük, erken Neolilik dönemde bulunanlar ile benzerlik gösterdiğini söyler (Todd 1980: 46, 54, Fig.
11: 15-18). Todd, yerleşmede yaygın olarak bulunan kırmızı açkılı mal grubunu, araştırmasında oluşturduğu kronolo
jik tablo içerisinde belirli bir yere oturtamıyor ve bunların olasılıkla Son Neolitik Döneme ait olduğunu düşünüyor (Todd
1980: 55-56). Özdoğan, kırmızı astarh, açkılı çanak çömleğin hem Neolilik hem de ITÇ ii dönemlerinde bulunduğu
nu, teknolojik olarak benzerlikler gösterdigini, ancak kap formlarının farklı olduğunu, Tepecik-Çiftlik'teki kırmızı açkılı

çanak çömleğin büyük olasılıkla Neolilik Döneme ait olduğu belirtmektedir.

4 Köşk Höyük'ün alttaki iki tabakası, II-III Son Neolitik, üstteki i. tabakası ise iık Kalkolitik Döneme tarihlenmekte ve
Köşk kültürünün Doğu Çatal Höyük "Erken Neolitik" Döneminin son evreleri ile Batı Çatal Höyük "Erken Kalkolitik",
Can Hasan 2B "Erken Kalkolitik" ve Hacılar "Erken Kalkolitik" Dönem kültürleri ile benzerlikler gösterdiğini belirtmek
tedir.
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Bor Ovası'nda ilk kez Köşk Höyük buluntuları ile ortaya çıkan yeni bir kültürün
varlığından nasıl söz ediliyorsa, daha kuzeyde, Kapadokya volkanik bölgesinde yer
alan Tepecik-Çiftlik'te de bu kültürün varlığından söz edilebilir. Ustelik, ilk bulqulara gö
re olasılıkla M.O. 7. bin yılın ikinci yarısı, belki daha da eski bir dönemden, M.O. 6. bin
yılın başlarına kadar uzanan bir süreçte, Tepecik-Çiftlik'te bu kültürün daha eski dö
nemlerinin bulunması beklenebilir.

Yukarıda bahsedilen değerlendirmeler ve ilk kazı kampanyasında elde edilen
bulgulara göre Tepecik-Çiftlik'te, Neolitik Dönem içerisinde yerleşilmiş olduğu, Köşk
Höyük çanak çömleği ile olan benzerliği nedeniyle de yerleşmenin Ilk Kalkolitik Dönem
de de devam etmiş olabileceği düşünülebilir. Yüzeyden toplanan yontmataş alet bulun
tuları arasında çanak çömleksiz Neolitik Döneme ait parçaların bulunması, Tepecik
Çiftlik'te daha eski dönemlerin de bulunabileceğini düşündürmektedir. Ileride yapılacak
çalışmalar ile, Tepecik-Çiftlik tabakalarının, kültürlerinin kronoloji tablosu içerisindeki
yeri belirginleşecektir.
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Harita 1: Tepecik-Çittlik ve yakın çevre
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Resim 1: 16-18 K Açmaları
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Çizim 2: 16-18 K açmaları yapı kalıntıları
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Resim 2: 16 K açması

Resim 3: 17 K açması
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Resim 4: 18 K açması

Resim 5: Kabartma bezemeli çanak-çömlek
parçaları
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Resim 6: Ok ucu



Resim 7: Celt'ler

Resim 9: Kemik idol

Resim 8: Kemik bızlar
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BURGAZ KAZISI 2000 YILI ÇALIŞMALARI

Numan TUNA*

Muğla ili, Datça ilçesi, Burgaz örenyerinde 1993 yılından..beri yürütülmekte olan
arkeolojik kazılar, TC. Kültür Bakanlığı ile Orta Doğu Teknik Universitesi (TAÇDAM)
adına ProfDr. Numan Tuna başkanlığında, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iz
ni ile 2000 sezonunda da sürdürülmüştür. Burgaz kazıları 2000 çalışmaları, 18 TelT1~

muz -28 Ağustos 2000 tarihlerinde qenlşletilrnlş bir uzman kadrosundan oluşan ODTU
TAÇDAM kazı heyetit, Ege, Mersin, ODTU ve Adnan Menderes üniversitelerinden ka
tılan öğrenciler ve değişen sürelerde yaklaşık 15 işçi ile gerçekleştirilmiştir.

Burgaz kazıları 2000 yılı kampanyası içjn sağlanan parasal kaynak ODTÜ TAÇ
DAM Projesi kapsamında Orta Doğu Teknik Universitesi Rektörlüğü taratından karşı

ıanmıştır. TC. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ODTU Rektörlü
ğü, Marmaris Müze Müdürlüğü ve Datça Belediye Başkanlığı başta olmak üzere pro
jenin 2000 yılı programının gerçekleşmesinde katkıları bulunan tüm ilgili kurumlara,
TC. Kültür Bakanlığı adına 2000 yılı çalışmalarına katılan temsilci Arkeolog Turhan Ka
yabey'e proje yönetimi adına burada teşekkür etmeyi borç biliyorum.

2000 yılı kampanyasında, Klasik Çağ konutları hakkında bilgilerimizi genişlet

mek amacına yönelik olarak, üç sektörde yaklaşık 700 m21ik bir alan kazılmıştır: 1993
yılından beri çalışılan SEsektöründe ve 1995 yılında başlatılan NE sektöründe iyi ko
runmuş konut alanları üzerinde çalışmalara devam edilmiştir. Ayrıca, en son olarak L2
limanı kuzeyinde SW sektöründe kazılara başlanmıştır. Arkeo-jeofizik çalışmalar ise
akropol üzerinde yoğunlaşmıştır (Şekil: 1).

NE sektöründe, önceki yıllarda açılamayan bölümlerde kazılara genişleyerek

devam edilmiştir. Bu amaçla, güneydoğu ve güney yönünde geniş alanlar açılmış, ko
nut yapj adasını belirleyen sokak ve peristasis boşluklarının ortaya çıkarılması sağlan

mıştır. Onceki yıllarda köşeleri belirlenen konutun planı ve evreleri hakkında bilgi edin
mek üzere 5x5 boyutlarında 6 plankarede (NEA.7C, NEA.7B, NE.5.7A, NE.5.7B,
NE.5.7D, NE.5.6C) çalışıldı (Şekil: 2).

Prot.Dr, Numan TUNA, Orta Doğu..Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Araşlırma ve Değerlendirme Merkezi (TAÇ..
DAM) ınönü Bulv. 06531 AnkararTURKIVE. .

1998 yılı Burgaz Kazıları Kampanyasına Prof.Dr. Numan Tuna'nın başkanhğında, T.C. Kültür Bakanlığı adına y.~tkili
uzman olarak Balıkesir Müze Müdürlüğü'nden Arkeolog Turhan Kayabey, ODTU TAÇDAM'dan Araş.Gör, Bekir Ozer,
Araş. Tümay Asena, Araş.Gör. Gamze Ozbütev, Arkeolog Ilham Sakarya, Arkeolog Nadire Alıcı, Arkeolog Ozgür Gök..
demir, Arkeolog Ebru Bak, Arkeplog MahmutAydın, Mimar Müge Kılınç, GIS uzmanı M.Fatih Kıro,\jlu ile Ege, Mersin,
O.D.T.U., ve Adnan Menderes Universiteleri arkeoloji/mimarlık/konservasyonbölümlerinden 10 ögrenci: Cana n Can
berk, Seda Uçan, Koray Uresin, Elçin Doğan, Burak Belge, Defne Ogan, Deniz Ar~an, Tolga Timuçin Ergün, Sercan
Cihan ve Turgay Tan katılmışlardır. 2000 yılı kampanyası için ayrıca, Dokuz Eylül Universitesi'nden Doç.Dr, Mahmut
G. Drahor ve Araş.Gör. Ebru Şengül arkeo-jeofizik çalışmalarını gerçekleştirmek üzere kazı heyetinde yeralmışlardır.
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BZOO.NE.4.7.B Açması

Burada yapılan çalışmalarda ilk olarak, yoğun horasan ile beraber beyaz stuc
co parçaları ve harç parçalarının görüldüğü son kullanıma ait kültür dolgusukaldırıldı.

Bu kullanım evresinin horasaniı tabanı açmanın batı tarafında net olarak izlenirken, aç
manın doğusunda zayıfladığı görüldü.

Kaldırılan horasaniı tabanın altında ~jlli ve horasaniı bir başka taban görülmüş

tür. Bu taban üzerinden gelenseramikler 1.0. 4. yüzyılortalarına ait siyah fimisli ve in
ce cidarlı kaplardır. Bu seviye ile ilişkili 0143 ve 0144 duvarlarınınbirleşerek köşe oluş

turduğu, hemen kuzeybatı ve güneydoğu kesimde kapalı mekanları belirledikleri anla
şıldı. Burada açmanın güney kesitinden çıkıp 0143 duvarı üzerindeki eğimli sıvaya
yaslanan pişmiş toprak künklerden oluşturulmuş bir kanal görüldü. Kanal, kuzeybatıda
ki kapalı mekandan dışarıya doğru bir eğim gösteriyor. Künkler, 6. seviyede çok sert
çakıllı killi bir taban üzerine oturmaktadır.

eZOO.NE.4.7.C Açması

Burada yapılan çalışmalarda, önceki yıllarda açığa çıkarılan 047 duvarının de
vamı ile 047 duvarını doğu yönünde dik kesen bir başka duvar (0142) 4. seviyede gö
rüldü. 5.· seviyede duvarın batısında ve duvara yaslanan fakat tahrip olan tabanın alt
dolgusu, açmanın kuzeybatı köşesinde görüldü. Açmanın kuzeybatısında 046 duvarı

nın devamı kazılarak, evin kuzeybatı cephesindeki peristasis boşluğu bütünüyle açığa

çıkmış oldu (Resim: 1). Burada, alt seviyede daha erken bir evrenin horasaniı bir düz
leminin, 046 duvarına yaslandığı gözlemlendi.

0142 duvarının doğusunda, 5. seviyede taş döşeme ve horasan ile itinalı bir şe

kilde sıvalı bir alana yerleştirilmiş taşınabilir bir ocak (?) bulundu. Ocak çevresindeki
döşeme üstünde küllü toprak ve karbon parçaları gözlemlendi; ayrıca, kurşun parçala
rına da rastlandı. Burada, NE.5.8A açmasında fırını bulunan maden dökümü ile ilişki

li küçük bir atölyenin, 0142 duvarı ile ilişkili evin son kullanım evresini tesviye ederek
çalıştığı anlaşılmaktadır.

Burada, 047 ve 046 duvarlarınınoluşturduğuperistasis boşluğu,nga yapılan ça
lışmalarda ele geçirilen siyah fimisli çanak çömlek parçaları arasında 1.0. geç 6. yüz
yıla tarihlenen, Amasis Ressamı'na ait olduğu anlaşılan siyah figür teknikli parça dik
kat çekicidir (Resim: 2). Daha alt kotiarda +2,05 m. seviyesine kadar inilen dolguda, Er
ken Arkaik çağa tarihlenen çanak çömlek malzeme ele geçirilmiştir.

BZOO.NE.5.7.D Açması

Burada, 1998 yılında açılan bölümün devamı kazılarak, peristasis boşluğunu be
lirleyen 072 ve 091 duvarlarının devamı ele geçti; 091 duvarı güneyinde son terkedi
liş dolqularından çok sayıda GKK ve ince cidarlı çanak çömlek parçası toplandı; mal
zeme 1.0. 380-370 yıllarına tarihlenmektedir.

Bu açmada, evin peristasis duvar/arını tahrip eden ve çevredeki küllü toprağın

yaygın olarak bulunuşu ile ilişkili olarak, içinde demir cürufu ve yanık toprağın bulun
duğu ve devşirme taşlarla çevrilmiş, yarım daire şeklinde bir demirci oca91 +2,35 m. ko
tunda ortaya çıkarıldı. 091 ve 072 duvarları arasında peristasis boşlugunda bulunan
8a dolgusunda demir cürufların yoğunlaştığı görülmüştür.

BZOO.NE.5.7.A Açması

Bu açmada yapılan çalışmalarda son terkediliş evresine ait yıkıntı dolguları al
tından ortaya çıkarılan duvar dümdüz güneybatıyadevam etmeden önce, doğuya doğ

ru bir köşe yaparak, sonra tekrar güneydoğuya yönelmektedir; böylece, 0143 duvarı

na paralel uzanarak, evin kuzeydoğu köşesinde bulunan -geç evrede demirci işliğinin

de bulunduğu- kapalı mekana doğru bir koridor oluşturmaktadır (Resim: 3).
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Evin kuzeydoğu köşesinde bulunan -geç evrede demirci işliğinin de bulunduğu

0150 ve 0151 duvarları, 091 duvarı ile küçük bir mekan oluşturmakta, aynı zamanda
bu mekana bağlı bir koridor qüneybatıda avluya açılmaktadır. Bu küçük kapalı alanın
iyi korunmuş killi tabanı üzerinde 1.0. geç 4. yüzyıla tarihlenen daldırma fimisli bir ka
se terminus vermiştir.

0151 duvarının güneydoğusunda ele geçirilen çanak çömlek malzeme, genelde
günlük kullanım kap parçaları -bütün olarak ele geçirilen krater- ve pişirme kabı parça
lanndan oluşuyor. Burada ayrıca siyah fimisli, iç yüzde palmet rulet baskı bulunan ve
1.0. 380'lere tarihlenen Attika kasesi ele geçirilmiştir.

Sonuç olarak, buradaki çalışmatarda dar koridorlu, birbirinden bağımsız gibi gö
rünen mekanlar ortaya çıkarılmıştır. lşlik olarak kullanıldığı anlaşılan bu rnekanlar. ya
rı açık çatı örtüsünde küçük bir avlu ile evin kuzeyinde yer alan kapalı rnekanlara ve
güneydoğudaki sokak girişine uzanan koridor ile bağlantılıdır (Şekil: 2).

BZOO.NE.5.7.B Açması

Açmanın güneybatı tarafında 0156 ve 091 duvarlarının belirlediği köşede beto
numsu sert, kireç ve çakıllardan oluşturulmuş bir düzlem ele geçirilmiştir. Avluya doğ

ru hafif bir eğim göstermektedir.
072 peristasis duvarının kuzeydoğusunda yapılan çalışmalarda 072 duvarına

dik uzanan başka bir evin iç mekan duvarı olan (0157) duvarı görüldü. 0157 duvarının

batı tarafında son kullanım evresine ait düzlem üzerinde günlük kullanım kap parçala
rına rastlandı.

BZ00.NE.5.6.C Açması

Bu açma yapılan çalışmalarda, en geç evre olarak kuzeybatı köşede horasanlı
küçük bir alan görüldü; horasaniı alan kuzeydoğuya doğru düz bir şekilde uzanmakta
dır. Bu seviyede açmanın batı kesitinden çıkarak, güneydoğuya uzanan geç dönemin
0115 duvarı altına giren ve evin bir iç mekan duvarı niteliğinde 0155 duvarı ortaya Çı
karılmıştır.

Açmanın güneybatı köşesinde 0155 duvarıyla sınırlandırılmışalanda alt kotlara
inildiğinde, kaldırılan dolgu içinde parçalar halinde horasan parçaları ile beraber kaba
kaplara ait parçalar görüldü. Burada 0155 duvarına paralel, hafif kavisli, pişmiş toprak
künklerden oluşan ve daha önce 4.7.B açmasında görülen kanalın devamı olan bir ka
nalortaya çıktı; burası olasılıkla, 4.7.B açmasında görülen avlunun devamıdır (Resim: 4).

NE.5.6.C açmasında yapılan çalışmalar sonucunda, 091 peristasis duvarı,

0155 ve 5.7.B açmasında görülen 0156 duvarı ile 0115 (geç dönem) duvarının altın
da devam eden erken evreye ait bir duvar tarafından sınırlandırılmış -girişi kuzeybatı
daki küçük avludan olan- büyük bir iç mekan ortaya çıkarılmıştır.

NE sektörü doğusundaki aviulu evin mimarı düzenlemesini anlamak amacıyla

yapılan tüm çalışmalar sonucunda, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan sokaktan
girişi olan, güneydoğudaki küçük avlu etrafında kapalı ve yarı açık mekan birimlerinin
dizildiği bir düzendeki evin yaklaşık 16.5 x 10.5 m. boyutlarında olduğu görüldü.

BZOO.NE.5.8.A Açması

Burada 6. seviyede ele geçirilen konglomera taş blokların, 1998 yılında bulunan
larla beraber bir fırına ait yanma odasını oluşturduğu görülmüştür; yanma odası güney
doğu-kuzeybatı yönünde daralmaktadır (Resim: 5). Bu seviyede açmanın değişik yer
lerinde demir cürufu ve beyaz sıva parçaları görülmektedir. Açmanın doğu tarafında

döşeme taşı niteliğinde büyük bir taş konglomera blok sırasına dikey durumda bulun
muştur; yanma odasını oluşturan blokları desteklemek amacıyla yerleştirilmiş olmalıdır.
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Bu seviyede duvarın hemen güneyinde, beyaz astarlı bir pithos ağzı görüldü; pithosun
çevresi, daha önce 1998 yılında yapılan çalışmada ve 5.7.0 açmasının kuzeyinde gö
rüldüğü gibi, küllü alanla kaplıdır.

Bu açmada yapılan çalışmalar sonucu konglomera blokları ile sınırlanan alanın

büyük bir olasılıkla bir işlikle ilişkili ısıtma mekanı (fırın) olduğu yanık toprak izlerinden,
taşların aşırı sıcaklık sonucu camlaşmış/kızıllaşmış tabakalarından ve küllü alanlardan
anlaşıldı.

azaa.NE.t.BB Açması

Bu açmadaki çalışmalarda NE.1.7.C açmasında devam eden D 93 duvarının

açığa çıkarılarak, güneye ve doğuya doğru yayılan ev planının tamamlanması ve bu
evin kuzeybatısında yer alan olası cadde ya da yeni bir ev parselinin başlangıcı araş

tırılmıştır.

Bu açmada yapılan çalışmalarda kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu 093 duvarı

nın batısında yeni bir ev parselinin ilk iç mekanı ortaya çıkarılmıştır. Bu iç mekanın do
~u sınırını tanımlaması gereken duvar olasılıkla tahrip olduğu için bulunamamıştır. 00
gudaki NE.2.8.A açmasından gelen ev ile NE.1.8.B'de bu yıl bulduğumuz yeni ev par
seli arasında bir sokak ya da cadde düzlemi için yeterli açıklık olmadığı, dolayısıyla bu
bölgedeki caddenin NE.1.8.B açmasının doğusunda aranması gerektiği anlaşılmıştır.

Açmanın en erken seviyelerini oluşturan ve kuzeybatı köşede (12. seviyenin sonunda)
ve sondaj çalışmasında (14. ve 15. seviyelerin sonunda) ulaşılan kırmızı sert toprak
zeminlerin Erken Klasik / Geç Arkaik dönemlere tarihlenmektedir (Şekil: 2).

SE Sektörü
SE sektöründeki konut tiplerinin ve yapı adaları ölçülerinin netlik kazanması için

2000 yılı kampanyasında çalışmalar dört ayrı alanda yürütülmüştür (Şekil 3):
i) NE ve SE sektörleri arasındaki bağlantıyı kuran, önceki yıllarda açılmış

SE.3.1, 4.1 ve 3.2 plankarelerinden doğu yönünde genişleme (SEA.2.D, SEA.2.C,
SEA.1.B, SEA.1.C),

ii) SE sektöründe kuzeybatı-güneydoğu ekseninde uzanan taş döşeli yol ile
SE.7.3 plankaresinde kavşak yaparak, kuzeydoğu yönünde uzanan caddenin güney
doğusunda kalan konutun bütünüyle açılması (SE.8A.B, SE.8A.D, SE.8A.C,
SE.8.3.B, SE.8.4.A), . .

iii) SE sektöründe yapı adası boyutları ve parsel bölünme düzeninin anlaşılma

sı amacıyla yapılacak diğer genişleme ve sondajlar (SE.10.7.A, SE.8.7.D, SE.8.8.A,
SE.7.8.C, SE.7.7.A, SE.7.7.D, SE.8.7.A, SE 8.7.B),

iv) Ayrıca, taş döşemeli sokağın güneybatıdaki paraleli ve yapı adasının batı sı

nırını belirleyen sokağın bulunabileceği kesimde, 1999 yılında yapılan çalışmanın de
vamı olarak ve arkeo-jeofizik sonuçlarını kullanarak genişleme (SEA.8.C).

azao.SE.4.2.DAçması

Bu açmada, kuzeydoğu köşeden batıya doğru geçen plastik su borusunun 4. se
viye kültür tabakalarına kadar tahrip ettiği anlaşılmıştır. 5. seviyede sokak döşemesinin
yürüme düzlemi kazıldı; sokak döşemesinin 5A locusunda kısmen tahrip olduğu görül
dü. Sokak döşemesinin korunduğu bölümde genişliği 1.20 m.dir; güneyde taş bloklar
la sınırlandığı görülmektedir (Resim: 6).

azaa.SE.4.2.c Açması

Buradaki çalışmalarda açma içinden güneydoğu-kuzeybatı yönünde geçen tarla
sulama kanalının moloz taş dolgularının 4. seviyeye kadar kültür tabakalarını karıştıra
rak devam ettiği anlaşıldı; burada 0103 peristasis duvarının üst seviyesi ele geçirildi.
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5. seviyede sokak döşemesinin sökülmüş taşları ile kalın cidarlı seramik parça
ları ele geçirildi. Bunlardan pithos qövdesine..ait bir parçanın üzerinde sağ yöne ilerle
yen süvariler baskı kabartma tekniğinde (1.0. 6. yüzyıla tarihlenebilir) görülmektedir
(Resim: 7).

6. seviyede D103 peristasis duvarı doğrultusunda yapılan çalışmada duvarın gü
ney kesitine doğru genişlediği görüldü. Duvar doğrultusunda 4. seviyede çıkarılan bir
yüzü sıvalı taş doğrultusunda sıvanın devam ettiği, fakat duvar taşlarının söküldüğü
görüldü. Sıvanın güneyinde iç rnekana ait horasan döşeme ortaya çıkarıldı.

BZOO.SE.4.1.C Açması

Bu açmada da güney kısmında geçen su borusunun kültür tabakalarını oldukça
karıştırmış olduğunu gözledik, 3. seviyenin kuzey bölümünde yürüme düzlemi ortaya
çıkarıldı. Güney tarafta ise çok az bir kısmı açmada kalan taş döşemeye rastladık.

BZOO.SE.4.1.B Açması

2x5 m.lik sınırlı bir bölümde yapılan bu açmada 1999 yılında SEA.1.A açmasın

da ele geçirilen sokağın devamı niteliğinde iyi korunmamış döşeme düzlemi ele geçi
rildi. Açmada kalan kısmın genişliği 2.10 m. olarak saptanmıştır. SE.4.2.C açmasında
ki su hendeğinin buradaki kültür katmanlarını oldukça karıştırdığı ve sokak döşemesi
nin olası birleşme noktasını tahrip ettiği anlaşılmıştır.

BZOO.SE.8.4.B Açması

Buradaki çalışmalarda 3. seviyede bütünüyle ortaya çıkarılan modern kanalizas
yon borusunun yaptığı tahribat güneybatı-kuzeydoğu yönelişli, açmayı çapraz bir şekil

de ikiye ayırmaktadır (Şekil: 4). 4. Seviye ile beraber D145, D146 ve D149 duvarları

nın sınırladığı sıvalı bir taban ele geçirilmiştir. Tabanın yüzeyi düzgün ve oldukça sert
yapıdadır. Taban kuzeye doğru eğimlidir.

BZ00.SE.8.4.D. Açması

Önceki yıllarda kazılmış .olan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu dar sokak döşe
mesi ile geniş sokak düzleminin kesiştiği köşede yer alan evin iç mekan düzenlemesi
nin anlaşılabilmesi amacıyla bu açmada çalışmalara başlandı. Açmanın doğusunda,
8.4.B açmasında görülen horasan tabanın devamına ait küçük bir bölüm bulundu. Ay
rıca, kanalizasyon borusunun doğusunda, borunun tahrip ettiği bu tabana ait diğer bir
alan ve bu tabanla açmanınkuzeyindeki düzlemi ayıran kenarları stucco sıvalı bir du
var ortaya çıkarıldı (D152). Kanalizasyon borusunun hemen batısında içi beyaz harçlı

stucco sıvanmış küçük bir su biriktirme haznesi bulundu. Bu su haznesinin döşemesi

beyaz harçlı/stucco kaplı rnekanla ilişkilidir; bu yapılanmalar son kullanım evresine ait
işlikler olmalıdır.

6. seviyede ise SE.7.3.B açmasında görülen düzgün blok taşlardan oluşmuş du
varın devamı ile bir eşik ortaya çıkarılmıştır. Bu eşik, 7A.B açmasındave 7A.Caçma
sında görülen dar sokak döşemesine açılmaktadır. 7.seviyede ise, ilk kullanım evresi
ni gösterir oldukça iyi korunmuş bir düzlem eşik ile sokak arasında ortaya çıkarıldı. Aç
manın güneyinde ise, D132 duvarına ait euthytheria, yatak taşı bulundu.

BZ.00.SE.8.4.A Açması

Önceki yıllarda kısmen kazılan SE.8A.A açması harçlı tabanla ilişkilerin bütün
lük kazanması amacıyla 2000 yılında da kazılmıştır. D160duvarının üzerine oturduğu
D60 duvarının devamı, açmanın güneyinde ortaya çıkarıldı. D59 duvarının daha önce
ki kullanım evresine ait olduğu, D160 duvarının bu duvarı tahrip ederek üzerine otur-
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duğu, böylece iç mekan değişikliklerinin sağlandığı görülmüştür. Bu duvarın yapılma

sıyla açmanın güneyindeki mekanın ikiye bölündüğü, duvardaki harçtan anlaşıldığı

üzere, bu mekana girişin bir eşik ile sağlandığı görüldü. Aynı şekilde, bu duvar güney
doğuya açılan mekana ait bir eşiğin de yapılmasını sağlarmştır. Düzlemin altından 6.
seviyeyi oluşturan denizkabuğu ile karışık topraktan gelen malzemenin niteliği 1.0. 5.
yüzyıllara işaret etmektedir.

BZOO.SE.8.4.C Açması

Bu açmadaki çalışmalar komşu açmalarında elde edilen sonuçların doğrultusun

da yapıldı. Diğer açmalarda ele geçirilen sıvalı tabanın devamı ortaya çıkarıldı (Resim:
8). Taban, açmanın güneydoğu ve güneybatı yönünde uzanmaktadır; taban yüzeyinde
merkeze doğru eğim sağlanarak kare şeklinde bir iç havuzcuk oluşmuştur. Taban yüze
yinde iki büyük kaba ait olduğu düşünülen insituçanak çömlek parçalara rastlanmıştır.

Bu açmada en önemli buluntu son kullanım evresiyle ilgili sıvalı tabanın bütünüy
le ortaya çıkarılmasıdır. Oldukça düzgün durumdaki tabanın kuzey, güney ve batı yön
lerinde duvarlar ile sınırlandırıldığı gözlenmektedir. Doğu tarafında, bu seviyede her
hangi bir duvar izine rastlanmamıştır. Ortaya çıkardığımız stucco kaplı taban, ezme iş

lemi için kullanılmış olmalıdır; burada biriktirilen sıvının iç havuzda in situ bulunan bü
yük kaplara alındığını düşünmekteyiz.

BZ00.SE.8.3.B Açması

Buradaki çalışmaların temel amacı SE.8A açmasında bulunan evin kuzey par
sel sınırını belirlemek için yapılmıştır. 5. seviyede bulunan harç taban, konutun en son
evresinden bir önceki evreye ait olmalıdır; kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir tahriba
ta uğradığından, döşemenin sadece güneyde üçgen bir bölümü korunabilmiştir. Taban
üstünde döküntü taşlar arasında oinoche, Iekane gibi G.K.K. ortaya çıkarılmıştır (Re
sim: 9).

6. seviyede açmanın güneyinde yeni bir düzlem bulundu. Tabanın kuzeybatısın

da yaklaşık 60 cm. genişliğindeki bir alanda derinleşildiğinde, 10. seviyede sokak dö
şemesine ulaşılmıştır. 11. seviyede ise 7.3.B açmasında görülen euthyntheria blokları

ile aynı doğruıtudaki bloklar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 10). Böylece, çalışmakta oldu
ğumuz açmadaki evin kuzey sınırına ve kuruluş evresine ait seviyeye ulaşılmış oldu.

BZ00.SE.8.7.D Açması

1997 yılında kazılan SE.7.7.B ve SE.7.7.e açmalarında batı köşesi ortaya çıka

rılan avlulu evin mekan düzenini anlayabilmek amacıyla bu açmada çalışmalara baş
landı (Şekil: 3). Güneyde duvar ile ilişkili en son kullanım evresine ait horasan düzlem
bulundu. Bu seviyede açmayı kuzeybatı-güneydoğu yönünde bölen bir başka duvar
(D139) ele geçirildi; duvarın D66 duvarıyla köşe yaparak, horasan düzlemi sınırladığı
belirlendi.

Bu mekanı güneydoğuda sınırlayan, D66 duvarına paralel yönelimli D140 duva
rı ele geçirildi. D66, D139 ve D140 duvarlarının sınırladığı güneybatı bölgesinde derin
leşilerek, (D14) dolgusundan oldukça yoğun ince seramik olarak ele geçirildi. Daha alt
ta uzanan D16 dolgusu içinde, klasik ve arkaik seramik malzemenin birlikte gelmesiy
le kazıya son verildi.

BZOO.SE.8.7.A Açması

Açma, mimarı açıdan fazla bilgi vermemekle beraber ele geçirilen buluntular ve
ortaya çıkarılan düzlemler, açmanın içerdiği mekanın, SE.7.7.B ve SE.8.7.D açmala
rında elde edilen sonuçları bütünler niteliktedir. Kuzeyde rastlanan horasan düzlemler,
SE.8.7.D açmasındaki horasan düzlemin sonlandığı, dağınık yığıntı olarak düşünül-
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mektedir. Batı kenarda rastlanan seramik yoğunluğu, SE.7.7.B açmasındaki doğu ke
simde rastlanan yoğunlukla paralellik göstermektedir. Doğu kesimde görülen taş yığı
nı ise bozulmuş bir yapılanmaya ait olmalıdır.

BZOO.SE.8.7.B Açması

Buradaki çalışmalar, SE.8.7.C açmasında elde edilen bilgilerin genişletilmesi
amacıyla yapılmıştır. 3. seviyede kuzey kesit kaldırıldığında, buradan SE.8.7.C a~ma

sıyla ilişkili seramik yoğunluğu ile karşılaşıldı. 4. seviyede güneybatı kesimde .dagınık
taşlara rastlandı. Açmanın batı kesiminden 3.20 m.lik bölümde derinleşiidi; 5A dolgu
sunda seramiklerin yoğunluğu 4, seviyeye göreartış gösterdi. Genelolarak, açmada
belirgin mimarı yapıyla karşılaşılmadı; ancak, diğer açmalardaki sonuçları destekleyen
veriler elde edilmiştir. '

BZOO.SE.7.8.C Açması .
7.8.C açmasında yapılançalışmada 0141 duvarının güneyinde çok dar bir alan

da karşılaşılan horasan düzlemlerin kapalı mekantarla ilişkili farklı evrelere ait oldukla
rı anlaşıldı. Kuzey kenarda ise, dar alanda taban düzlemi ele geçirilmiştir. Tüm alanda
C4, 6, 7, 8, 9. seviyelerde yoğun olarak karşılaşılan çakıl dolgu ise inşa evresinde atıl

mış olan taban altı dolgular olmalıdır. Çakılın oturduğu kırmızı toprak ise Klasik Dönem
yapılaşması sırasında yapılan tesviyenin kanıtıdır. Bu tesviye dolgusunun kazıldığı ba
tı kenarda buluntu ele geçirilirken, aynı alanda 1:58 m. seviyesinden sonra ana toprak
özelliğindeki, buluntunun ele geçirilmediği toprak kazıldı. Klasik Çağ yapılaşma faali
yetleri sonucunda arkaik kullanım alanlarının tesviye edildiği C10, 11, 12 seviyelerinde
ele geçirilen 1.0. 7. ve 6. yüzyıl buluntuları ile netlik kazandı.

BZOO.SE.8.8.A Açması

SE.8.8.A açması, doğu yanındaki SE.8.8.B açması ve kuzeybatısındaki
SE.7.8.C açmasında rastlanan düzlemlerle ilişkili yapılanmaların görüldüğü, genelde
mimarınin tahrip olduğu bir alanda yer almaktadır. Düzlemlerin ilişkilerine bakılarak 2.
ve 3. konutun açık veya yarı açık mekanlarının kazılmış olduğu düşünülebilir. Karşıla

şılan düzlemlerin kotlarının yüksek oluşu, bölgedeki diğer açmalarla ortak bir özelliktir.
Çakıl düzlem, SE.7.8.C açmasında da göze çarpmaktadır. Ayrıca taşlık dolgu SE.8.RB
açmasınadevam etmektedir. Taşlık düzlemin, bozulmuş bir mimarı yapıyla ilişkili olma
sı gerekir.

BZOO.SE.7.7.A Açması

Bu açmada söz konusu evin bir bölümünde iç mekanlar ve yerleşim evreleri
açıklık kazanmıştır. Güneybatı doğrultulu 070 duvarının parsel duvarı olduğu, 0160
duvarının ise güneybatıya doğru bir koridoru belirlediği anlaşılmıştır. Bu açmada da en
erken buluntu Arkaik Döneme aittir.

BZOO.SE.7.7.0 Açması

Burada yapılan çalışma 4. seviyede çok tahrip edilmiş olduğu anlaşılan 049 du
varının döküntü taşları karşımıza çıktı. 6. seviyeye geldiğimizde doğu yönünde peris
tasis boşluğunu bulduk. Bu açmadaki duvarlar çok tahrip olduğu için kesin bir değer
lendirme yapılamadı.

BZOO.SE.10.7.A Sondajı

1998 kazı sezonunda SE.10.7.A açmasında ortaya çıkarılan son kullanım evre
sine ait cadde düzleminin altındaki cadde, seviye ve dolgu tabakalanmasını belirlemek
amacıyla bu açmada sınırlı bir sondaj çalışması başlatıldı. 1.55 m. seviyesinde 70 ile
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60 cm. arası değişen genişliğe sahip, kuzeydoğu- güneybatı doğruıtusunda çakıl ve
kumdan oluşan, belirsiz bir duvar negatifi saptanmıştır.

BZ.00.SE.4.8.C Açması

Bu açmada, 1999 yıh arkeo-jeofizik çalışmaları sonucu burada belirlenmiş an0
mali ve bu durumun batı ve kuzey yönlerinden devam etmesi olası sokak/caddelerle
olan ilişkisi araştırılmıştır. 7. seviyede kazılan alanın tamamına yayılan .çat: kiremitleri,
sıkışmamış açık kahverengi toprak ve küçük boyutlu taşlarla karışarak yaklaşık olarak
15 cm. kalınlığında bir dolgu ile karşılaşılmıştır. Bu dqlgunun altında büyük boyutlu taş

larla kaplı cadde döşemesine ulaşılmıştır (Şekil: 3). Iki ayrı taş kaplama düzlemin bu
luştuğu bu alanda güneydoğu-kuzeybatı yönelimli bir cadde ile kuzeydoğu-güneybatı

yönelimli olası bir sokağın buluşma noktası bulunmuştur. Güneydoğu-kuzeybatı yöne
Iimli caddenin görünen genişliği 2.30 metredir.

L2 Limanı Kuzeyi, SW Sektörü Ça!Jşmalan

1998 yılında L2 limanı yakınlarında başlatılan kazılarda ele geçirilen mekanların

devamı SW.6.30 plankaresinin güneyi açılarak, konut-dışı alanlar hakkında daha çok
bilgi sağlanması için bu sektörde de çalışmalar sürdürülmüştür (Şekil: 1). Burada ya
pılan çalışmalar ile Roma çağına ait işlik/depoların bir bölümü açığa çıkarılmıştır.

Arkeo-Jeofizik Çalışmalar

DoçDr. Mahmut G. Drahor tarafından yönetilen 2000 yılı arkeo-jeofizik çalışma

larında manyetik yöntem kullanılarak, akropol bölgesinin manyetik haritasının oluştu

rulması sağlanmıştır. Fluxgate Gradiometresi ile 20x20 m.lik 36 alan ve 10 adet ek
alanda manyetik ölçümler yapıımıştır. Çalışma sonucunda veriler haritalandırılmış, grid
etkilerini görmek için bazı filtre teknikleri uygulanmıştır. Elde edilen görüntülere bakıl

dığında, kuzeybatı sektörü ile akropoldeki daha derin olduğu düşünülen yapı izleri da
ha belirgin biçimde ortaya çıkarılmıştır (Şekil: 5). Daha silik gözüken ama derinde ol
duğu düşünülen yapılanmaların kazılan alanlardaki yapılanmalara benzer uzanım gös
termesi, burada klasik ve arkaik yapılaşmalara ait olabileceğini göstermektedir. Buna
göre, Şekil 4'te gösterilen alanların öncelikli olarak kazılması, sonuçlara göre arkeo-je
ofizik çalışmaların kontrolü yapılacaktır.
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KiNET HÖVÜK 2000 (VEşil-OÖRTVOl, HATAY)

Marie-Henriette GATES *

The ninth campaign at Kinet Höyük, on the Gulf of iskenderun's eastern shore,
was primarily a study season (23.06-31.07). However, it included the exeavation of three
soundings as part of an ongoing geomorphological project; a geophysical surveyeast
and north of the mound; and a preliminary underwater survey (23-29.08). Work at the
exeavation houseinvolved the medieval, Iron Age, Middle-late Bronze Age and Halaf
ceramics; medieval human skeletal remainsexcavated in 1993; late Bronze and Early
Iron Age animal bones; and continuing conservation of finds from previous seasons'.

As every year, this season produced unexpected discoveries, such as late Bronze
stratified deposits close to the modern surface in.one of the field soundings; a strong Mon
gol component in the medieval skeletal population; and a late Bronze ivory cylinder seaL.

Aims and Results of the 2000 Season
The summer's many projects involved limited but instructive fieldwork, surveys

of various types, and a broad spectrum of finds' analysis directed towards publication.
These are summarized below by category.

Excavations: North Field Soundings GPs. R, S and T2 (Fig. 1)
To continue the program of geomorphological soundings begun in 1999 for the

sedimentary evolution of Kinet's north harbor, three more 1.5 x 5 m. trenches were dug

Doç._Dr.Marie-Henrlstte GATES, Bilkent Üniversitesi, iBEF (Arkeoloji ve Sananarihi Bölümü). 06533 Bilkent. Anka
rafTURKIYE.

The 2000 Kinet staff, affiliated with Bilkent University unless otherwlse specified: M.-H. Gates, director; C. Bodet: are
haeological supervisor of soundings OPs. R, S and T; T.M. Cross (ARITfAnkaraLand R. Schneider: Late Bronze pot
teıy; O. Ertürk, East Terrace pottery. T. Hodos (Bristol): Iron Age pottery. with G. Ozgönül; Ç. Karabulut, Halat pottery.
E. Kozal (Tübingen): Bronze Age Cypriot pottery. C. Köse (ARITfAnkara): medleval pottery. E. Parr (Melbourne): hu
man skeletal analysis; S. N. Redford (Georgetown), project associate in charge of the medieval period. Geomorpho
logy: T. Beach (Georgetown), S. Beach (George Mason), N. Dunning (Cincinnati) with K. Fermoyle, D. Finnegan, J.
Jacoby (Georgetown). Geophysical survey: S. Veronese (Archaeosurvey-ıtaly), with A. çağan. Underwater survey: A.
Atauz (Texas A&M) with E. Arcak, A. Arcak, H. Tanman. Botany; M.-R. Carre; zooarchaeology: S. lkrarn (American
UniversityfCairo) with C. Çakırlar. Conservation: F. Cole (U.K.); illustration: N. Yılmaz; photography: T. Çakar, M.-H.
Gates. Küçük Burnaz project: J. Tobin (U. IIlinois-Chicago). Site guard: Mustafa Kaya.

The following institutions and individuals gave their generous support to this season: the Turkish Ministry of cunure's
General Directorate of Monuments and Museums, and its representatives A. Gaffaroğlu (Alanya Museum); F. Sön
mez (Anıtlar ve Müzeler G.M.) for the geomorphological survey; and i. Adıbelli (Tarsus Museum) for the underwater
survey; the Hatay Museum (Antakya); provincial and local officials, especially the Dörtyol municipality; Kinet's neigh
bors, the Delta Petroleum Companyand BP-Gaz, and their terminal managers. Financial support was provided by the
Tarbeli Family Foundation, the Van Berehem Foundation (for the medieval project), Bilkent and Georgetown Univer
sities, and several private gills. The underwater survey was funded an INA grant, and received much welcome assis
tance from Mustafa Kemal University (Antakya), Vice-Rector Prof. Dr. M. Doğanlar, and Prof. Dr. i. Akyurt, Dean of
the Faculty of Marine Studies.

2 Geomorphologists T. Beach, S. Beach and N. Dunning, with K. Fermoyle, D. Finnegan, J. Jacoby; archaeologist C.
Bodet. Their field reports have been adapted for this summaıy. .
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in fields to the mound's northeast and northwest. Placement was determined by mo
dern topography rather than archaeological factors. However, the results of the soun
dings included information with direct bearing on the site's settlement history. They al
so show that Kinet's ancient environment was relatively stable, an important point in
explaining the port's long duration.

ÜP. S (4.07) was laid out 110 m. northeast of the mound's east end, on the so
uth edge of an open field where a round, mortar-Iined well of recent date had been ex
posed by a deep pit illicitly dug in the months preceding this campaign. At 0.70 m. be
low the modern surface, our excavations uncovered the tops of three burials, placed 1
m. apart but so disturbed by plowing that even their orientation was not evident. üne
of the burials had been damaged when the well was dug; but apart from this relative
sequence, no finds were recovered to date them. Since the purpose of this sounding
was to make a deep stratigraphic cut in a limited time, üp. S was closed down after
preliminary recording of the burials, and the trench was refilled.

Efforts then shifted west to a second sounding, ÜP. T (5.07-12.07), 70 m. north
of the mound's east end. This operation produced an excellent sedimentary sequence

.to an excavated depth of 5 m. below the modern surface, where investigations stop
ped at 3.20 ması without reaching the water table. Deposits consisted exclusively of
thick gray and yellow clays and thin sandy layers, all riverine soils with Iittle archaeo
logical material except for infrequent sherds. These dated the top 1 m. to the medieval
and post-medieval centuries, preceded by a long erosional episode also known from
the mound. Helienistic pottery was first encountered at a depth of ca. 2 m., and conti
nued sporadically down to the base of excavations. According to üP. T, this northeast
periphery of the mound was not occupied during the Helienistic and medieval periods,
and would instead coincide with the edge of ariver bed or estuary.

The third sounding, ÜP. R (2.07-12.07), was placed 100 m. north of the mound's
west end, in the same field as '99 ÜP. Q but on its opposite side". This location corres
ponds to a 5-m. rise in the modern ground level, presumably a terrace break for an an
cient coastline or estuary. In contrast to üP. T, 270 m. to the east and inland, ÜP. R's
deposits proved to be archaeological and unexpectedly early in date. A first surface
with stone collapse and part of a hearth appeared at a depth of 0.50 m. (7.30 ması).

This deposit produced a mixture of Iron Age and especially Late Bronze pottery, a seat
ter of burnt animal bones, and a bronze razor, also LB. Although this deposit Iies wit
hin the plow zone, it was clear that it had been modified mainly by long exposure and
weathering. Most surprising was the complete absence of later cultural material, which
in other soundings is known to Iie at much lower elevations.

Excavations in ÜP. R then proceeded down to two earlier surfaces at 5.70 and
4.40 ması, each one overlaid with a thick accumulation of trash and burnt bricky mate
rial accounting for nearly 3 m. of deposit. The lower surface (18) was densely covered
with cobbles or stone wall collapse, masses of burnt pottery that included a near-comp
lete juglet, and an exceptional number of large.animal bones, all burnt. The ceramic
assemblage of these two levels was fairly homogeneous, illustrating a broad reperto
ire of shapes for a limited range of fabrics. It can be dated to the Late Bronze Age, per
haps early LB ii and immediately preceding the mound's Period 15 (14th c. B.C.) on
the strength of different bowl profiles, and Cypriot White Slip i milkbowl fragments not
yet found on the mound excavations. Other types included "Canaanite" jars, and thick
pottery sıabs resembling tiles, with a brightly burnished red or pink exterior surface. A
radiocarbon sample would date the lowest deposit to 1420 cal BC (2 sigma = 1680
1130) [T. Beach, personal communication].

The soil underneath these LB levels proved sterile. It was tested down a further
1.4 m. to 2.85 ması (below the water table) through estuarine or near-estuarine depo-

3 As in 1999, B. Yüksel graciousiy permilted us to excavate in his field. The trench, !ike the others, was refilled at the
end of the season.
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sits containing shell. A radiocarbon sample would date the base of the sounding to
5480-5330 cal BC [T. Beach, personal ccrnmunlcatlon].

In conclusion, the two deep soundings OPs. R and T gave provocative informa
tion about the configuration of ancient Kinet's north harbor/estuary, and may have 10
cated an unsuspected Late Bronze lower town (or port installations?) on the harbor's
far side. The informative results of these soundings have also convinced us to contı

nue this aspect of the geomorphologic program in future seasons, in coordination with
the magnetometer survey summarized below.

Surveys
1) Geophysical Survey, East Terrace and North Fields4
Geophysicist S. Veronese (Archaeosurvey, Italy) conducted a two-week remote

sensing survey (27.06-10.07) on the East Terrace and adjacent citrus grove; and in the
open fields to the northwest and northeast of the mound, for a total area of 16,342 m2.
Because of pre-existing conditions -- neighboring BP Gaz and Delta Petroleum's large
metal containers -- he selected magnetic survey, measuring the vertical gradient of the
earth's magnetic field with a Geometrics G 856 magnetometer recording 1-gamma va
riations.

Results on the East Terrace [area AL and adjoining citrus grove [area BL were
negligeable, with minimal anomalies only in the eastern area. In contrast the open fi
elds to the northwest [area cı and northeast [area OL produced strong anomalies: vi
sible Iinear patterns that suggest subsurface walls and/or man-made features such as
ditches or roads. A selection will be tested with soundings in the 2001 season to deter
mine whether these geophysical anomalies correspond to actual buried structures. If
the soundings prove successful, the geophysical survey will be resumed in a following
season on alarger scale.

2) Geomorphology Survey: Dörtyol Area and Neighboring Amanus Mountains5

The geomorphology team extended its survey area into the weştern Amanus pi
edmont to study the upper watersheds of the Deliçay, Tüm çayı and Ozerli çay, three
rivers that played an active role in Kinet's environmental history. Paleosol sedimentary
sequences exposed in the river banks indicate relative periods of stability in the Early
Holocene, the Early Bronze Age, and the Late Iron Age, in contrast to instability in the
Late Bronze and Hellenistic periods, and recent times. The greatest environmental
changes appear to have occurred in the last 50-100 years, with massive landscape al
teration due to gravel removal and mining, soil erosion and water diversion.

127 soil samples were collected, including sediment cores from Lake Küllü, ne
ar the Deliçay's highest point (1400 ması). These were submitted for laboratory analy
sis to obtain information such as radiocarbon dating, pollen, the chemical components
of soils and hydrological data from archaeological and sedimentary contexts. Some of
the radiocarbon results are presented in this 2000 season report; the majority of the
samples will document a broad regional environmental studynow in preparation.

3) Underwater Survey6
A short underwater survey (23-29.08) was conducted by A. Atauz to determine

the feasibility of setting up a future large-scale research project for submerged archa-

4 This summary is based on S. Veronese's geophysical survey report. He was asslsted by A. Çağarı.
5 This summary is adapled from Ihe field report kindly supplied by T. Beach, S. Beach and N. Dunning. They were as

sisled by K. Fermoyle, D. Finnegan, J. Jacoby.
6 A. Alauz was assisled by E. Arcak, A. Arcak, H. Tanman and Minislry of Cullure represenlalive i. Adıbelli (Tarsus Mu

seum).
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eological remains in the Gulf of iskenderun. This project was generously assisted by
Mustafa Kemal University's Faculty of Marine Studies, which provided its research bo
at and crew for the duration of the survey.

The survey was on this occasion restricted to sonar remote-sensing, since un
derwater visibility is poor in August (as during much of the year), and it was important
to gauge how sonar would respond to seabed conditions. Although the weather was
initially too stormy for accurate sailing, the team was able to complete three days at
sea, taking sonar readings in transects near the coast between Kinet and DörtyoL. No
shipwrecks were located in the area by this year's survey. However, the experience
showed that both the sonar equipment and local conditions should produce results
when the project is expanded to a longer period and larger area.

Finds Analysis
The main focus of the 2000 study season was the analysis, for eventua\ prelimi

nary and final publications, of finds excavated in previous seasons. Progress on a
number of fronts included some unexpected discoveries, and the completion of certa
in projects that had been left pending for several years.

1) Medieval Period
S. Redford, director of Kinet's medieval project, completed research for his pre

Iiminary report on the site's final occupation (Kinet Phase I), to appear in Ancient Near
Eastarn Studies. The ceramic report includes neutron-activation analysis by. J. Black
man (Smithsonian Institution) to source medieval c1ays and fabrics. Conservator F. Co
le also succeeded in'reassembling two complete glass beakers and over 20 fragmen
tary ones found in an East Terrace pit in 1998.

The human aspect of Kinet's medieval settlement was clarified by E. Parr's study
of the skeletal remains from 39 burials excavated on the mound's east side in 1993
(OP. D), and a group of 4 infants uncovered in 1999 at the center of the mound (OP.
G4). These burials would be contemporary with the \ast of the medieval phases. Indi
viduals in the east cemetery had been laid out on their backs, facing east in shallow
parallel trenches, the bodies occasionally overlapping as though several were buried
at the same time. Because the extent of this cemetery has not yet been determined,
the skeletal remains so far recovered represent an unknown percentage of the total.
However, since the sample involved a total population distribution -- infants to adults,
and both genders -- E. Parr noted certain intriguing patterns that invite braader interp
retive conclusions. The majority were young adults with very few individuals over 40;
where gender could be established, females only slightly outnumbered males (0.8: 1,
male: female); and the cemetery population consisted of Caucasian (European/Medi
terranean) and Mongoloid (Asiatic) people buried in close proximity. The skeletal rema
ins exhibited no traumas or pathologies beyond excessive periodontal disease, which
she considered surprising tora mostly young group with otherwise adequate nutrition.
One can thus only speculate on the reason for the (abrupt and contemporary?) demi
se of these people, who otherwise appeared in good health and in their prirne?

2) Iron Age
Classification and study of the painted "Cypro-Cilician" component of Kinet's

Middle and early Late Iran Age ceramic assemblage (Kinet Phase III, Periods 9-7) we
re continued by 1. Hodos. This monochrome and bichrome pottery represents ca. 25
% of the total sample for Period 9, and gradually decreased in popularity until its rep-

? This summary is based on E. Parr's preliminary field report, bul ıakes Iiberties in exlending ils conclusions.
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lacement by Eastern Aegean types in Late lron Age, Period 6. It is characterized by a
wide but closely related variety of fabrics and decorative patterns, although a fair num
ber must have been produced locally -- as attested by kilns for at least Periöd 9 found
in '98 OP. A ii. Since this assemblage was recovered from a clear sequence of strati
fiedlevels in several areas of the mound, it will provide a secure chronological typo
logy for Iron Age Cypriot pottery, which was established mainıyon seriation of ceme
tery finds.

For the Early Iron Age (Klnet Phase III, Period 12), the comparative analysis of
faunal remains undertaken by S. Ikram resulted in conclusive evidence for the arrival
of a new population group at Kinet after the end of the Bronze Age8. Her study of over
5,600 bones, from trash deposits in '97 OP. L and '98 OP. F, indicates that Period 12's
dominant food resources were pastoral: an economy based on sheep/goat (24 %), with
cattle (8.5 %) and pig (4 %) in much smailer numbers, and no fishing or hunting. In
contrast, the faunal remains from the Late Bronze Illevels (Period 14-13) show that do
mesticated resources were supplemented by a sizeable component of riverine and ma
rine fish and mollusks, and hunted animals. The LB diet had already been understood
from the research of previous seasons, but was confirmed when analysis of the total
collection from '94 OP. J and '98-'99 OP. J/L was completed this season. Taken toget
her, these contrasting faunal samples support the ceramic and situational evidence for
a radical break at Kinet between the destruction of LB II Period 13, and the site's reoc
cupation in Period 12. The new settlement's pastoralist character suggests that its po
pulation came to the site from the interior, and was unfamiliar or not interested in the
areals natural resources from the sea and the mountains.

3) Late and Middle Bronze Age
Late Bronze ii (Kinet Phase IV:1) pottery from the west slope's Period 14 bui1

ding, first excavated in '94 OP. J, was integrated by T.M. Cross and R. Schneider into
a reworked typology with '98 OP. J/L finds from the same building. This study included
the selection of a comprehensive range of shapes for illustration, and detailed analy
sis of how the pottery was manufactured.

The season's unexpected Late Bronze ii find was an elephant ivory cylinder se
al (Fig. 2), from the Period 14 building's 1994 OP. J excavations. It was discovered in
an animal bone bag whose contents were examined for the first time this sumrrier by
the zooarchaeologists. The seal is octagonal rather than cylindrical: vertical panels of
unequal widths filled with floral.and geometric motifs frame a single panel with three
signs, perhaps imitating writing rather than a real script. Carving style and motifs -- no
tably the double spirals -- resemble Levantine seals of this period although it has no
close parallels. This is the only Late Bronze seal so far found at Kinet; it comes from a
secure 13th century B.C. architectural context.

The large pottery collection from the first East Terrace excavations ('95 OP. K)
was sorted and reclassified by O. Ertürk. Accurate processing was now possible, sin
ce the Iate MB ii (Kinet Phase V) assemblage to which it belongs has become both fa
miliar and better represented by the ceramics recovered from the East Terrace in mo
re recent seasons.

Pottery from the MB ii and LB operations was separately examined for Cypriot
imports by E. Kozal (Tübingen), as part of her doctoral study on relations between
Cyprus and Anatolia in the second millennium B.C. Of particular interest was her iden
tification of nearly the full complement of MCyp III - LCyp i A exports from a room par
tially exposed in the northwest corner ('99 OP. K3) of the East Terrace'sburnt MB ii bu
ilding9. These Cypriot types, from a building whose excavated rooms have otherwise

8 S. lkrarn, assisted by C. Çakırlar, provided the field report on which this summary is based.
9 White Painted vı, Monochrome, Bichrome, Black-on-Red and Base-Ring I, ca. 40 sherds.
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produced almost no imports, indicate that exotic goods were not evenly distributed
throughout the building but on the contraryrestricted to specific areas. They confirm
the building's relatively Iate date, mid-17th - 16th century B.C., which is alsa supported
by radiocarbon samples (destruction phase: 1525 cal BC, 1-sigma = 1625-1450).

4) Early Chalcolithic/Halaf Period
The ca. 120 diagnostic Halaf sherds found in a cluster of medieval pits on the

East Terrace in 1997 were Cıassified into a typology of fabrics and shapes by Ç. Kara
bulut. They cover most types known for the Late Halaf (5000-4500 B.C.) in western
Syria and southeastern Turkey, from coarse black-burnished (Dark-faced Burnished)
cooking wares to finer monochrome painted varieties. One class of Iight ware with
brown cross-hatched triangles on the rim suggests a transitional stage into early Uba
id ceramics. This comprehensive repertoire indicates that aHalaf occupational phase
should indeed underlie the MB ii level in the central western quadrant of the East Ter
race operations, where it was tapped by medieval pit-diggers.

Finds' Conservation
Kinet conservator F. Cole spent her sixth season conserving and restoring finds

from previous campaigns, as well as several objects excavated in the 2000 geomorp
hological soundings. In addition to her work on ca. 60 metal, ceramic, stone, bone and
ivory objects, she reassembled the medieval glass beakers mentioned above. Twelve
objects were inventoried for the Hatay Museum.

2000 Post-season Discovery, Milangaz Construction Site
As reported for the previous seasonw, a gold hoard of over 1,200 coins and 2

stamped ingats dating to the reign of Theodosius i (AD 379-395) was discovered in No
vember 1999 during construction of a Milangaz storage facility, 250 m. from the mo
und. In December 2000, a jar containing anather cache of ca. 60 gold coins was appa
rently found in the same place when a trench was dug for electricity cables. It may be
that the two discoveries belong to the same hoard, although the jar was allegedly bu
ried only 0.40 m. below the surface, whereas the 1999 coins are said to have been fo
und at a depth of ca. 2 m.11. Same of the workmen who found the new group of coins
were apprehended after their partially successful attempts to seli them.

10 Kazı Sonuç/an Top/antısI22:1 (2001) 211.
11 Information about this new hoard comes from a newspaper article (Radikal. 17.12.2000), confirmed by the Kinet sl

te guard M. Kaya and others.
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2000 YILI MEZRAA-TElEilAT KAZISI

Necmi KARUL *
AhmetAYHAN

Mehmet ÖZDOGAN

O.D.T.Ü. TAÇDAM Kargamış Projesi kapsamında, istanbul Üniversitesi'nln bi
limsel başkanlığında, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü adına, Şanlıurfa Ili, Birecik Ilçesi,
Mezraa Köyü sınırları içindeki Mezraa-Teleilat Höyüğü'nde kazı çalışmaları, 16 Ağus-

tos - 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. .

ÖZET
2000 yılında ts'sı yeni olmak üzere toplam 22 açma biriminde gerçekleştirilen

kazılarla Mezraa-Teleilat'ta açılan alan 3150 metrekareyi bulmuştur. 2000 yılı kazıları

Demir Çağı, Çanak Çömlekli Neolitik Dönem ve Çanak Çömlekli-Çanak Çömleksiz Ne
olitik geçiş dönemi olmak üzere üç farklı döneme yönelik olarak sürdürülmüş, ayrıca

Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem dolgusunu saptamak için, önceki yıl açılan derin son
daja da devam edilmiştir. Demir Çağı dolgusunun üstte Akhamenid, bunun hemen al
tında ise Yeni Asur Dönemine aitolduğu kesinlik kazanmıştır. Çanak Çömlekli Neolitik
Döneme yönelik çalışmalardaha geniş bir alanda gerçekleştirilmişve tabakalarıma sü
reci sınanmıştır. Yakın Doğu'nun bilinen en eski çanak çömleği ile, yaklaşık M.O. 7200
yıllarında başlayan bu sürecin, Halaf öncesine kadar olan yaklaşık 1500 yıllık süreci
kapsadığı kesinlik kazanmıştır. Bu yıl Çanak Çömlekli Neolitik Döneme ait tabakalara
iniimiş, yoğun ahşabın kullanıldığı ince duvarlı yapılara rastlanmıştır.

KAZı EKiBi VE ÖN BiLGiLER
2000 yılı Mezraa-Teleilat kazıları, Şanlıurfa Müze Mü.ç!ürıüğü adına, istanbul Üni

versitesi Prehistorya Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mehmet Ozdoğan'ın bilimsel başkan
lığında, O.D.T.U. TAÇDAM-GAP Kargamış bölgesi çahşmalan kapsammda gE1rçekleş
tirilmiştir. Kazının parasal desteğini sağlayan O.D.T.U. TAÇDAM ile Istanbul Universi
tesi Araştırma Fonu'na, gösterdikleri anlayış ve katkı için teşekkür borçluyuz.

Mezraa-Teleilat ekibi Dr. Necmi Karul ile Araştırma .. Görevlisi Ahmet Ayhan'ın

alan sorumluluğu altında, arazide açma yöneticileri Eylem Ozdoğan, Peter Barta (Slo
vakya), Lucia Benedikova (Slovakya), Vildan Gürdil, Betül Açıktepe, Hande Ozyarkent,

Dr. Necmi KARUL, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 34459 Laleli-istanbulfTÜRKiYE.
Araş.Gör.. Ahmet AYHAN, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 34459 Laleli-istan
bulfTURKIYE.

Prof. pr. Mehmet ÔZDOGAN, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 34459 Laleli-istan-
bulfTURKIYE. .
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Seda Ülger, Özlem Aytek, Zeynep Sunal, Şafak Nergis, Sedef Göklü ile., atölye yöneti
cisi Dernet Tanın ve Semra Polat, Fotoğrafçı Selahattin Dereli, çizimci ılknur Arı, Res
toratör Ozlern Diri, ~~storatör Mimar Zeynep Eres (ITU), Mimar Burcu Sertok (ITU), Mi
mar Burçe Ivedi (ITU), Çakmaktaşı Uzmanı Güner Coşkunsu ve Arkeobotanikçi Rein
der Neef (Berlin) den oluşmuştur. Ozellikle hava fotoğrafları ile bazı küçük buluntu çe
kimleri için aramıza katılan Atlas Dergisi'nden Fotoğrafçı Hakan Oge, nitelikli çekimle
ri kadar, dostluğu ile de ekibimize çok şey katmıştır. Bu yıl Arkeoloji ve Sanat Dergisi
Genel Yönetmeni Sayın Nezih Başgelen tarafından da havadan çekim yapılmıştır; her
zaman olduğu gibi Başgelen'e yüreklendirici desteği ve hava fotoğrafları için teşekkür

borçluyuz. Kültür Bakanlığı adına bu yıl aramıza katılan Nalan Güven'e, özveri ve dost
luğu için içten teşekkürü borç biliriz. Çalışmalarımıza gösterdikleri desteklerden dolayı

burada Şanlıurfa Müze Müdürü Sayın Eyüp Bucak'a ve Dr. Numan Tuna'ya teşekkür

etmek isteriz.

2000 YILI KAZı STRATEJiSi
Mezraa-Teleilat 1999 kazı çalışmaları, yerleşmede Demir Çağı, Çanak Çömlek

ii Neolitik Dönem ve Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem olmak üzere üç evrenin varlığı

nı göstermişti. Demir Çağına tarihlenen i. kültür katında, tepenin üst ve doğu kısmını

kapsayan anıtsal bir yapı kompleksinin bulunduğu görülmüş; Çanak Çömlekli Neolitik
Döneme tarihlenen ii. kültür katının çok sayıda yapı katından oıuştuğu, bunun da altın

da Çanak Çömleksiz Döneme ait kalın bir dolgunun bulunduğu anlaşılmıştı.

Buna göre 2000 yılı çalışma programı, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hazırlan

mıştır:

1 - Demir Çağı kültür katlarının geniş ölçüde açılması ve kendi içindeki tabaka
lanmasının anlaşılması.

2 - Batıda, höyük yamacının başladığı yerde basamak oluşturarakÇanak Çöm
lekli Neolitik Dönemin geniş bir alanda açılması.

3 - Höyük batı yamacının daha alt düzleminde, Çanak Çömlekli Neolitik Döne
me ait dolguların yamaç eğimi nedeni ile kesildiği yerde, Çanak Çömleksiz Neolitik Dö
nem dolgularına girilmesi.

2000 yılında açılan 16 yeni açmanın yanı sıra öncekilerle birlikte toplam 22 aç
mada çalışılmıştır. Böylelikle Mezraa-Teleilat'ta bu yıı 2100 metrekare içinde çalışılmış

ve açılan toplam alan 3150 metrekareyi bulmuştur.

KAZı SONUÇLARI
2000 yılı kazı sonuçları, ana kültür evrelerine göre şu şekilde özetlenebilir:

i - DEMiR ÇAGI
Önceki yıllarda saptanan ve i. kültür katı olarak tanımlanan Demir Çağı dolgula

rında üç yapı evresi saptanmıştı. Bunlardan i B Evresinde, iyi korunmuş büyük yapı

kısmen açığa çıkarılmış, yüzeye çok yakın olan i A Evresi ise, tam olarak anlaşılama
mış, bu dönem daha çok derine inen çukurlarla belirlenmiştir. Bu yıl yapının geçen yıl

açılan kısmının doğusunda 20 x 50 m.lik bir kısmı daha açılmış, burada i A tabakası
na ait, göreli olarak daha iyi korunmuş ve bu tabakanın tarihlenmesine yardımcı olacak
kalıntılara rastlanmıştır. Buna göre:

1 A Yapı Katı: Bu evrede duvarlar, i B evresindeki yapıya göre pusula yönlerine
daha yakın bir doğrultuda uzanmaktadır ve gene i B'den farklı olarak taş temelleri var
dır. 19 K açmasında göreli olarak daha iyi korunmuş olan bir taş duvar ile hemen bu
nun yanındaki döşeme, ilk kez in situ Pers-Akhamenid Dönemi buluntuları vermiştir. Bu
şekilde tepenin en son kullanımının Pers Dönemine ait olduğu ve daha sonra terk edil
diği kesinlik kazanmıştır. Pers Dönemi duvarlarının, i B katında olduğu gibi tek bir ya-
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pıya mı, yoksa ayrı ayrı yapılara mı ait olduğu henüz belli değildir. Ancak bu evreden
inen ve çapları 1.5 m. ile 8 m. arasında değişen çok sayıda çukur, alttaki kültür katla
rına oldukça büyük zarar vermiştir. Çapları büyük olan çukurların özellikle kül, büyük
küp parçaları gibi atıklar için, çöp çukuru olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Buna kar
şılık daha küçük ve oldukça düzgün olan çukurların içi hemen hemen boştur.

Pers-Akhamenid Dönemini simgeleyen en önemli buluntular, pişmiş toprak hey
kelciklerdir. Bunların en büyük bölümü çeşitli büyüklükteki at ve atı ile birlikte olan sü
varilerdir. At heykelciklerinin tümü aynı biçimsel özellikleri sergilemektedir: One doğru
düz olarak uzanan ön ayaklar ve çok kısa olan arka ayaklar ile betimlenen atların, ar
kada küçük bir kuyruğu vardır, gövdeden itibaren geniş birkıvrım yapan boyun ve baş

kısmı çok daha özen ii olarak biçimlendirilmiştir. Daha özenle yapılmış olan at heykel
ciklerinde atın gözleri kabartma olarak yapılmış ve üzeri bazen tek, bazen de iki renk
li olarak boyanmıştır. Boynun hemen arkasına oturan süvarilerde, gövdenin alt kısmı

atın gövdesi ile bütünleşmiş, oldukça şematik olarak betimlenen kollar hayvanın boyun
alt kısmına uzanmıştır. Genellikle süvarilerin baş ve yüzleri çok özenle işlenmiştir (Re
sim: 3a). Bulunan süvari heykelciklerinin tümü sakallı ve serpuşludur. Ancak her biri
nin serpuş ve sakal türü farklıdır. Ayrıca yüzlere, kişiliği betimleyen ifade verilmesine de
özen gösterildiği anlaşılmaktadır. Daha ender olarak karnından tek ya da çift tanrıça Çı

kan at heykelciklerine de rastlanmıştır. Mezraa-Teleilat'ta bulunan çok sayıdaki ana
tanrıça heykelciğinden hangilerinin Pers, hangilerinin Asur Dönemine ait olduğu henüz
tam olarak ayrılabiimiş değilse de, esasen Kuzey Suriye gelenekli ana tanrıçafigürü

nün (Hesirn: 3b), Pers Döneminde de devam ettiği ve olasılıkla bunun Pers atlı motifi
ile birleştirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

i B Yapı Katı: Tek büyük bir yapı kompleksinin bulunduğu yapı katı Yeni Asur Dö
nemine tarihlenmektedir. Yaklaşık kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan yapı,

dörtgenimsi büyük kerpiç tuğlalardan yapılmıştır (Resim: 4a). Boyutları şimdilik 43 x 30
m. yi bulan yapının doğu kanadına erişilememiş,güneye devam edip etmediği ise he
nüz anlaşılamamıştır.

Yapı, plan tipi olarak Kuzey Suriye YeniAsur Dönemi saray yapılarına oldukça
benzemektedir. Yapının ortasında 12 x 12 m. boyutlarında geniş bir iç avlu ile bunu
çevreleyen daha küçük mekanlar bulunmaktadır. Batı kanadında ise farklı boyutta iki
sıra küçük mekan vardır. Kuzey ve güneyinde de, yalnızca dış yüz boyunca küçük me
kanlar yer alırken, orta avlunun iki yanında koridor gibi uzun dikdörtgen bir alan bıra
kılmıştır. Orta avlunun da girişleri, bu korldorlara bakan yüzün ortasındandır. Güney yö
nünde yapı bitmiş gibi gözükmekte ise de, duvar dönüşünün beklendiği yerde büyük bir
depo küpünerastlanmış (Resim: 4b) ve bu yapının kazı alanının dışında devam etme
olasılığını göstermiştir. Yeni Asur Dönemi yapısının tepenin eğimini düzeltebilmek için,
batıda teraslanarak zemininin yükseltildiği ye bu alanda duvarların tümüyle taban düz
leminin altında olduğu görülmüş; yüksekteki doğu kısmında ise yer yer tabanıara rast
lanmıştır. Ayrıca yapının orta avlusunun tabanı, akarsu yatağından elenerek alındığı
anlaşılan kalın bir çakıl dolgu ile kaplıdır. Bu olasılıkla taban kaplamasının temeli nite
liğinde bir kaplamadır. Avlunun güneyindeki odada ise, kireç kaplı bir taban parçasına
rastlanmıştır. Terk edildikten sonra içi boşaltılan yapıda az sayıda küp ve küçük kaba
rastlanmıştır. Ayrıca, Asur saray mallarına ya da Finike işlerine benzeyen, küçük fa
yans kap kırıkları yapının kullanıldığı dönemdekizenginliğini göstermektedir.

/i - ÇANAK ÇÖMLEKLi NEOLiriK DÖNEM
Önceki kazılar Mezraa Teleilat'ın çanak çômleğinilk ortaya çıkışından Kalkolitik

Çağın başlarına, Halaf kültürünün oluşum dönemine kadar olan süreci yansıttığını or
taya koymuştu. Kuzey Suriye-Mezopotamya'ya kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin
de Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem ile Halaf kültürünün başlangıcı arasındaki dönem
çok az bilinmektedir. Bu eksiklik, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin sonunda yerleş-
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melerin genelolarak terk edilmiş olması, sayıca çok az yerleşimin Çanak Çömlekli Ne
olitik Dönem içinde devam etmesine bağlıdır. Genelolarak Çanak Çömleksiz Neolitik
Dönemin sonunda, bölgede kültürel bir karmaşanın, kesintinin olduğu, bilinen yerleş

melerin de kısa süreli, küçük ve basit yerleşmeler olduğu söylenebilir. Son yıllarda Ku
zey Suriye'de Sabi Abyad, Teli Kerkh gibi, Çanak Çömlekli Neolitik Döneme ait göreli
olarak daha büyük yerleşim yerleri bulunmuş, ancak açılan alanların sınırlı olması, so
runun çözümünü engellemiştir.

1999 yılında bu döneme ait 4 evre saptanmıştı. 2000 yılı çalışmaları da bu dö
nemin tabakalanma sorununun çözümüne ayrıldı.

ÇANAK ÇÖMLEKLi NEOLiTiK DÖNEME AiT BAŞLıCA YAPI KALıNTıLARı
221 Açması: Bu alanda AL yapısı olarak tanımladığımız, taş temelli, hücre plan

lı bir yapıya rastlanmıştır (Resim: 5a). Doğu, güney ve batı yönlerinde devam eden ya
pının ancak 5 x 4 m. lik bir kısmı bu yrl açılabilmiştir. Açılan kısmı eş büyüklükte 4 hüc
re biçimli bölmeden oluşan yapı, olasılıkla II B 1 ya da ii B 2 Evresine aittir.

22 H Açması: Yüzey toprağının hemen altında AH yapısı olarak tanımladığımız

bir yapının taş temellerine rastlanmıştır. Yapının ortasında, yaklaşık 6x3 m. boyutların

da tek bir mekan bulunmuştur (Resim: 5b). Bu mekan güney ve batıda, yaklaşık 1.5 m.
genişliğindeki bir koridor ile çevrelenmiştir. Koridoru oluşturan taş duvarın batısında,

genişçe bir ya da iki mekanın daha bulunduğu anlaşılmaktaysa da bunlar, yamaç eği

mi nedeni ile tahrip olmuştur. Yapı olasılıkla II A 2 ya da ii B 1 Evresine aittir.
AH yapısının altında yanık bir katman bulunmaktadır. Bu yanık katmanda, AG

olarak tanımladığımız büyük ve karmaşık planlı bir yapı ile, AP ve AR olarak tanımla

dığımız ve ancak çok küçük bir kısmı açılabilen iki yapı daha bulunmaktadır.

AG yapısı, birbirine bitişik dikdörtgen biçimii ince uzun odalardan oluşmuştur.

Açıldığı kadarıyla 8 x 8 m. boyutlarındaki yapının ortasında uzun bir koridor ile bunun
iki yanında, hemen hemen simetrik olarak yerle~tirildiği anlaşılan ikişer ince uzun me
kanı vardır. Yapının kuzeybatı kısmı, diğer mekanlara dik olarak yerleştirilmiş dikdört
gen biçimli dar ve uzun bir oda ile buna bitişik büyük bir fırınla yer alır. Hafif söbemsi
bir planı olan fırının, yapı duvarının dışına yerleştirilmiştir. Fırının hafif eğimli olan taba
nı, killi bir toprakla özenle sıvanmıştır. Fırının doğusunda, yapının kuzeybatı köşesin

deki mekanın içinde, yapının geçirdiği yangın sırasında yanarak öldükleri anlaşılan, iki
si erişkin, biri de yavru olmak üzere en az üç keçi iskeleti vardır. Hayvanların yangın

sırasında, düşen tavan molozunun altında kalarak ezildiği anlaşılmaktadır. Bu ince
uzun odaya giden uzun koridorun doğu kısmında da, bu yıl tam olarak açılamadıkları
için türü saptanamayan başka hayvan iskeletlerinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Ko
ridorun orta kesiminde, sırt üstü düşmüş durumda bir insan iskeleti bulunmuştur. Ge
rek hayvanların, gerek insanın durumu, yapının bu kesiminin bir ahır olduğunu ve yan
gın sırasında hayvanlarını kurtarmak isteyen birinin, üstüne düşen bir yanık moloz ne
deni ile ölmüş olduğu izlenimini vermektedir. Eğer bu yorumumuz doğru ise, ilk kez bir
Neolitik yapı içinde, yapının ahır işlevini, dolayısı ile hayvanların evin bir bölümünde
korundugunu gösterecek kanıt ortaya çıkmıştır. Yanık tabaka olasılıkla ii B 2 ya da ii B
3 Evresine aittir.

19 F Açması: Açmanın batısında, 1999 yılında görülen duvarların çevresi bu yıl

temizlendiğinde, bunların AG'ye benzer bir plan ser9i1eyen bir yapının doğu kanadına
ait olduğu görülmüştür. Açmanın dışında, batıya dogru uzanan yapı, AM olarak adlan
dırılmıştır. Kazı alanı içine girdiği kadarı ile yapı koridor gibi ince uzun odaları olan ku
zey ve güneydeki iki kanattan oluşmaktadır. Iki kanadın ortasında, AG yapısında oldu
ğu gibi dikdörtgen biçimli bir fırın vardır. Yangın ile tahrip olan bu yapı da II B 2 ya da
ii B 3 Evresine aittir.

19 - 20 G Açmalan: Bu açmalarda ii B 2 ya da ii B 3 Evresine ait olduğunu dü
şündüğümüz bir yanık katman geçilmiş, yanık tabakanın altında, en az iki yenilemesi
olan bir yapı kompleksine rastlanmıştır. Bu yapıların duvarları iri taşlardan özenli ola-
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rak örülmüş ve yer yer 1 m. yüksekliğe kadar korunmuştur. Yapılar, içleri bölümlü ince
uzun mekanlardan oluşmaktadır. Mekan içleri özenli sıvanmıştır. Yapılar, birbirlerine
koşut olarak, aralarında 1.5 m. lik aralıklarla kuzeybatı-güneydoğu yönünde diziimiştir.

Bu yapıların II C 1 ve ii C 2 Evrelerine ait oldukları anlaşılmaktadır.

20 G açmasının kuzey kısmında, II B Evresi yanık molozunu keserek giren bir
Neolitik gömüt bulunmuştur. Iri taşlar ile sınırlandırılmış mezarda, üstteki güney-kuzey,
alttaki ise tam ters yönde, büzülmüş durumda üst üste yatırılmış iki çocuk iskeleti bu
lunmuştur.Çevresinde dağınık durumda boncuklar bulunan gömütler avlu türü açık bir
alanda bulunmaktadır.

11/ - ÇANAK ÇÖMLEKLi - ÇANAK ÇÖMLEKSiz NEOLiTiK GEçiş DÖNEMi
2000 yııı 21/E-F açmalarında yapılan çalışma, AB yapısının altında bir geçiş dö

neminin başladığını göstermiştir. 1999 yılı raporunda belirtildiği gibi AB yapısı ile birlik
te çanak çömlek parçalarına çok az olarak rastlanmaktadır; ancak buluntu topluluğu ile
mimarı özellikler bakımından, bu yıl AByapısının ait olduğu tabakanın Çanak Çömlek
li Neolitik Dönemin başlangıcına ait olduğu düşünülmektedir. Bu tabakaların sınırlı bir
alanda açılmış olması ve malzeme. üzerindeki çalışmaların da halen tamamlanmadığı
göz önüne alınarak, aşağıdaki sonuçların kesin olmadığını belirtmekte yarar vardır.

211E-F Açma/an: Her iki açmada, oldukça kalın olan yamaç dolgusunun altında,

bol küllü yaruklı, yapı katlarına rastlanmıştır. 2000 yılında açıldığı kadarı ile bu kesim
de en az üç, olasılıkla daha fazla yapı katı vardır. Bunlardan en üstteki tabakada, çok
ender olarak küçük çanak çömlek parçaları bulunmaktadır. Ayrıca bu tabakada rastla
nan çanak çömleğin, bir üstteki Çanak Çömlekli ilk tabakada bulunanlardan çok farklı

olduğu gözlenmiştir. Çanak Çömlekli ilk tabaka olan ii C Evresinin çanak çömleği, ilkel
yapım özellikleri gösterirken "III. Evre" olarak tanımladığımız bu geçiş evresinde çanak
çömleklerin, mineral katkılı, özenle yapılmış, parlak açkılı kahverengi mallardan oluş

tuğu görülmektedir. Bu durumda, ilk çanak çömleğin başka bir yerde ilk olarak yapıldı

ğını, Mezraa-Teleilat'ta bu geçiş süreci yaşanırken, buraya ithalolarak geldiğini varsay
mak daha doğru olacaktır. Nitekim, Mezraa-Teleilat'a oldukça yakın bir konumda olan
ve aynı dönemin var olduğu Akarçay Tepe'de de benzer bir durum izlenmiştir.

Bu süreci yansıtan her iki açmada da, boyutları 3-4.5 m. arasında değişen, kö
şeleri yuvarlatılmış söbemsi dörtgen plana sahip, ikisi tüm, diğerleri de kısmen korun
muş 5 yapı saptanmıştır. 21 E açmasında iyi korunmuş durumda bulunan yapının çe
peri, tek sıra küçük taş dizisi ile belirlenmiştir. Yapının çevresinde ahşap direk izleri, dı
şında da bir ocak yeri vardır. Yapıların düzensiz olarak serpiştirildiği de anlaşılmakta-

.dır.
Yakın DOğu Neolitik Dönem arkeolojisinde PPNB-Çanak Çömleksiz Neolitik ile

Çanak Çömlekli Dönem geçiş süreci, iyi tanımlanmamış, kendi içinde birçok sorunu
içeren bir dönemdir. Ancak Mezraa-Teleilat'ta gördüğümüz ahşap yapılara ait, şimdiye
kadar yayınlanmış başka örnek de bilinmemektedir. Henüz kesin bir yorum yapmak için
erkense de, 2000 yılında ortaya çıkan durum, PPNB kültürünün yıkılmasından sonra,
Mezraa Teleilat'ta, öncekinden farklı bir ara kültür döneminin yaşandığını, ancak bir sü
re sonra, yeniden kültürel bir canlanma olduğunu göstermektedir ki; bu sonuç, eğer yo
rumiarımız doğru ise, Yakın Doğu arkeolojisi için tümü ile yeni bir bakış açısı getirecek
kadar önemlidir.

/V - ÇANAK ÇÖMLEKSiz NEOLiTiK DÖNEM
2000 yılı çalışmalarında Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem katmanlarına ancak

önceki yıl başlanan 14 K sondajında ulaşılmıştır. Alanı 1.5 x 1.5 m.ye düşürülerek de
vam edilen sondajda yaklaşık dört metrelik bir PPN- Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem
dolgu kalınlığının olduğu görülmüştür. Sondaj, tipik bir sel katmanı içinde bırakılmış, bu
katmanın ana toprağa ait olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır. Ancak gene de Mez-
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raa-Teleilat'ta, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin en az 4 m. kalınlığındaki bir dolgu
ya sahip olduğu anlaşılmıştır.

KORUMA
Mezraa-Teleilat'ın, yeni yapılan çevre seddi ile baraj göl alanı dışında kalacağı

nın anlaşılması üzerine, çok önemli yapı kalıntılarını bulunduran bu yerleşimin korun
ma ve sergilenebilir duruma getirilmesi sorunu, beklemediğimiz bir şekilde karşımıza

çıkmıştır. Bu soruna sağlıklı ve kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar, ortaya çıkardığı

mız en önemli yapı kalıntıları geçici koruma altına alınmıştır. Bu bağlamda özellikle i B
tabakası Yeni Asur saray yapısı ile, ii. Evrede çıkan tüm Neolitik yapılar, ahşap çerçe
ve ile desteklenerek insan ve doğa etkilerinden korunmuş, bu arada koruma projesi
üzerinde de çalışmaya başlanmıştır.

SONUÇ VE GENEL DEGERLENDiRME
Mezraa-Teleilat, 2000 yılı ile halen ikinci kazı döneminde olmasına karşın, bek

lenenin çok ötesinde sonuçlar vermiştir. Buluntu toplulukları üzerinde henüz ön değer

lendirme yapılabilmiştir; bu nedenle burada özetlenen sonuçların geçici olduğu unutul
mamalıdır. Ancak ilk değerlendirmelerimize göre kültür sıra düzenini şu şekilde özetle
yebiliriz:

i A Pers-Akhamenid Dönemi
i B YeniAsur Dönemi
i C Son Tunç-ilk Demir çağı Geçiş Dönemi

A 1 Halaf Dönemi
A 2 Son Neolitik-ilk Kalkolitik Çağ-Halaf Öncesi Boya Bezemeli Dönem
B 1 Son Neolitik Çağ- Kırmızı Astarlı, ilk Boya Bezemeli Dönem
B 2 Son Neolitik çağ - impresso Bezemeli Dönem
B 3 Son Neolitik çağ - Hassuna ilk impresso Dönemi
C 1 Çanak Çömlekli ilk Neolitik Dönem
C 2 Çanak Çömlekli ilk Neolitik Dönem - kaba çanak çömlek
i A Çanak Çömleksiz-Çanak Çömlekli Neolitik Geçiş Dönemi, çok az koyu.yüzlü

açkılı çanak çömlek
III B Çanak Çömleksiz-Çanak Çömlekli Neolitik Geçiş Dönemi. Hiç çanak çömlek

bulunmayan dönem
iV Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem

Demir Çağı için önemli sonuçlar veren Mezraa-Teleilat Höyüğü Pers-Akhamenid
Dönemi yapısının niteliği ve çok sayıdaki süvari ve at heykelciği ile bullalar, burasının

önemli bir merkez olduğunu göstermiştir. i B tabakası olarak adlandırdığımız Yeni Asur
Dönemi yapısının ise bir saray kompleksine ait olduğu kesinlik kazanmıştır. Bildiğimiz

kadarı ile, Mezraa-Teleilat ülkemizde açığa çıkarılmış en kapsamlı Asur yapısı duru
mundadır.

Yakın Doğu Çanak Çömlekli Neolitik Dönemi için önemli sonuçlara ulaşılan Mez
raa-Teleilat'ta en eski çanak çömleğin kullanımından, Halaf Döneminin başlangıcına

kadar olan süreci, iyi korunmuş mimari ve tanımlanabilir buluntu toplulukları ile vermiş.

Bunlarla birlikte, bölgeden çok az bilinen ve "impresso" olarak adlandırılan çanak çöm
lek türünün de, en zengin çeşltlernesi ortaya çıkmıştır. Mezraa Teleilat'ta bulunan ça
nak çömlek, Neolitik kültürlerin Iç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi kadar güney Levant'a
yayılımı için de, çok önemli bir veri kaynağı olacağı şimdiden belli olmuştur.
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Çanak Çömlekli Neolitik Dönem katmanlarından elde edilen bir diğer önemli so
nuç ise, Yakın Doğu'da bir kültürel gerileme dönemi olarak görülen Son Neolitik çağ
da, bu yerleşmenin gelişkin özellikler göstermesi ve PPNB-Çanak Çömleksiz Neolitik
Dönemden kalma yapı planları gibi bir çok öğeyi sürdürmesidir. Daha da ilginç olan, bu
süregelen özelliklerin, "Geçiş Dönemi" olarak tanımladığımız bir kesintiden sonra qö
rülmesidir. Elde edilen sonuçlar ilk etapta Çanak Çömleksiz Dönemin, farklı bir kültüre
sahip bir topluluk tarafından kesintiye uğratıldığını, bir süre bu ara kültürün varlığını
sürdürdükten sonra, eski geleneğin yeniden yerleşmeye hakim olduğunu söylememize
yeterlidir. Onümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmaların düşüncelerimizi doğrulaması du
rumunda bu sonuç, Yakın Doğu Neolltik kültür gelişmesini tümü ile yeniden ele almayı
gerektirecek kadar önemlidir. .
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Resim 1: Mezraa-Teleilat Höyüğü, genel du
rum planı
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Resim 2: Mezraa-Teleilat Höyüğü, 2000 yılı durum planı
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Resim 3a: Mezraa-Teleilat Höyüğü, lA yapı katı, süvari figürinleri

Resim 3b: Mezraa~Teleilat Höyüğü, lA yapı katı, ana tanrıça figürinleri
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Resim 4a: Mezraa-Teleilat Höyüğü, IB tabakası, Yeni Asur yapısı, güneydoğudan

Resim 4b: Mezraa-Teleilat Höyüğü, IB tabakası, Yeni Asur yapısı, güneyden
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Resim 5a: Mezraa-Teleilat Höyüğü, 118 evresi, AL yapısı

Resim 5b: Mezraa-Teleilat Höyüğü, 118 evresi, AH yapısı ve üst evre
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Resim 6a: Mezraa-Teleilat Höyüğü, ii. evre, yongalanmış kurslar

Resim 6b: Mezraa-Teleilat Höyüğü, ii. evre, kemik kemer tokası
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1998-2000 YILI MiLET ÇALIŞMALARI

Volkmar von GRAEVE*
Wolf DIETRICH NlEMElER

Milet kazısında son üç yıldır yürütülen bilimsel çalışmalar, T.C. Anıtlar ve Müze
ler Genel Müdürlüğü tarafından teşvikedilmiş ve her bakımdan desteklenmiş, kazı ve
araştırma izinlerinin verilmesi başta olmak üzere her türlü bürokratik kolaylık gösteril
miştir; bundan ötürü Genel Müdürlüğün sayın yetkililerine teşekkür ederiz. Benzer bi
çimde, Milet ören yerindeki restorasyon çalışmalarını her zaman destekleyen ızmir ii
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na da teşekkürlerimizi sunarız.

Milet çevresinde, başta Milet Müzesi olmak üzere çok sayıda devlet dairesinin göster
diği ve burada minnetle andığımız işbirliği, Milet kazılarının başarıyla yürütülmesinde
vazgeçilmez unsurlardan biriydi. Teşekkürlerimiz, aynı ölçüde, adları burada soyadıa

rına göre, alfabetik olarak verilen her yıla ait Sayın Devlet temsilcileri için de geçerlidir:
Hasibe Akat (Milet Müzesi), Melih Arslan (Anadolu Medeniyetleri Müzesi), Nusret Çe
tin (Anadolu Medeniyetleri Müzesi), N~şide Gencer (ızmir Arkeoloji Müzesi), Nizamet
tin Kara (Ankara Etnografya Müzesi), Umran Yüğrük (Selçuk Müzesi). Kazı kampanya
larına katılan ve emeği geçirilen her bilim adamı ve öğrenciye, kazı işçilerine ve bekçi
lere de teşekkür ederiz. Gerekli ekonomik destek her defasında Deutsche Forschungs
gemeinschatt (Alman Araştırma Kurumu), Deutsches Arçhi:i.ologisches Institut (Alman
Arkeoloji Enstitüsü) ve Huhr-Unlversitat Bochum (Ruhr Universitesi, Bochum) tarafın

dan karşılanmaya devam etmiştir; adı geçen kurumlara bir kez daha teşekkürü borç bi
liriz.

Önceki yıllarda olduğu gibi, çalışmalar dört ana bölüme ayrılmıştır: Kazı Çalış
maları, Restorasyon ve Onarım Çalışmaları, Oren Yeri Düzenlemesi, Araştırmalar (V.
v. G).

I. Kazı Çalışmalan

1) 1998-2000 Yıllerınde Athena Tapmağı Çevresinde Yapılan Kazılar

Milet'in erken tarih dönemlerini araştırmaya yönelik kazı çalışmalarına 1998
2000 yılları yaz aylarında Wolf-Dietrich Niemeier başkanlığında devam edildi. Bu kazı

larda, taban suyu seviyesini düşürmeye yarayan tesisat sayesinde, Athena Tapınağı
çevresindeki söz konusu alanın yerleşim tarihinin önceki kazılarda tahmin edilenlerden
çok daha gerilere gittiği tespit edildi.

ilk göçmenler, ıo. 4. binyılın ikinci yarısında-Geç Kalkolitik Dönemde çoktan bu
raya yerleşmiş durumdaydılar. Milet i yerleşim evresine ait ilk yerleşim kalıntıları önce-

Prof. Dr. Volkmar von GRAEVE, Huhr-Universitat Boehum. Institut für Archaologie, 0-44780 Bochum/AlMANYA.
Prof. Dr. Wolf-DIETRICH NlEMElER, Archaoloqlesches Institut der Universitat Heidelberg. Marstallhof 4, D- 69117
Heideiberg/AlMANYA.---·' --
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den, bouleuterionun batısında Heroon III'ün altındaki jnsulada ortaya çıkanlrruştrı, Ta
kip eden Milet II yerleşim evresi (Erken Bronz Çağı,LA. 3. binyıl) Athena Tapınağı çev
resindeki yerleşimde odaklanmıştı. Milet III, Orta Bronz Çağının (1.0. yaklaşık 1950
1750) önemli bir bölümünü kapsamaktaydı; Milet LV, eski kazılarda saptanan ilk yapı

~vr.esiyle çakışmaktas ve Orta Bronz Çağı sonları ile Geç Bronz Çağı başları arasına

(1.0. yaklaşıkı 750-1450); Milet V (= eski kazılardakiikinci yapı evresi) Geç Bronz Ça
ğı ortalarına (1.0. yaklaşık 1-;1-ŞO-1300); Milet Vi (= eski kazılardaki üçüncü yapı evresi)
Geç Bronz Çağı sonlarına (1.0. yaklaşık 1300-1090/60) denk düşmektedir. Milet Vl'yı

şimdiye kadar yalnızca eski kazılardan tammaktaviz. Söz konusu tabaka, yeni kazılar

da şimdiye kadar araştırılan bu alanda, Roma Imparatorluk Dönemindeki yapı faaliyet
leriyle tahrip edilmiş durumdaydı.

Milet] tabakalarında çok sayıda obsidiyen bıçak bulunmuştur, Bu obsidiyenler
Avusturya Univesiteleri Atom Enstitüsü'nden (Atommstitut der Osterreichischen Utıi
verslteten-wien) Max Bicher'in analizlerine göre, Melos Adası'ndan qelrnedir-, Melos
obsidiyeni Büyük Menderes'in yukarı vadisindeki Aphrodisias'ta da bulunmuştur ve ola
sılıkla Iç Anadolu içlerine de ticareti yapılrmştr-, Büyük Menderes'in ağız kenarında yer
alan Milet, belli ki, bu obsidiyen ticaretinde önemli bir ara istasyon konumundaydı.

Milet II tabakasından sunu yerinin taş kaidesine ait kalıntılar gün ışığına çıkarıl
mıştır. Onun içinde ve çevresinde de yanmış koyun, ke9i ve sığır kemikleri ve bunların

yanı sıra yassı tahta parçasını anımsatan, Kusura Tipi nin bir çeşitlemesi olan üçgen
kafalı üç mermer idol bulunmuşturc. Bu tip bir başka ıdol ve sekiz (8) biçimli iki idolün
orijini Kuzeybatı Anadolu tipidir6 ve köken olarak tamamen aynı bağıntı içindedir ve tıp

kı 1997 yılında bulunan Keros-Syros kültürü, Dokathismata stili bir Kyklad idolü? gibi,
Orta Bronz Çağı düzenlemeleri ve yapı faaliyetleri sırasında yer değiştirmiştir. Bu ve
bunun gibi, Erken Bronz Çağı Kyklad ve Girit keramiği dışalımı, C. Renfrew'in isabetle
"international spirit of the Aegean Early Bronze 2 period-Ege Erken Bronz Çağı 2 ev
resinin enternasyonal ruhu" olarak nitelendirdiği; ana sürükleyici güç olarak metalurji
nin ve deniz üzeri metal ticaretinin dayandığı Ege havzasındaki yoğun i1işkilerde8 , Mi
let lI'nin önemli bir pay sahibi olduğunu göstermektedir. Erken Bronz Çagına ait Milet
lI'nin önemi, şehrin, vadisi Ege sahıllerini metal açısından zengin Iç Anadolu ile bağla

yan Büyük Menderes ırmağı ağzına kurulmuş olmasından kaynaklanmaktadırfl.

Milet III tabakalarından gelen bulurjtular, Girit'in Milet ile kontağının ve olasılıkla

Milet'teki Minos Dönemi temsilinin de 1.0. 20/19 yüzyıl içlerine kadar geriye gittiğini

göstermektedir. Söz konusu buluntular dışalımla gelmiş, Kamares-Ware olarak nitelen
dirilen kaliteli keramik (Resim: 1)10; yoQun mika katkılı yerel kilden yapılmış günlük kul
lanıma yönelik Minos tipinde kerarrilklt: ateş odasında üretilen sıcak havanın akışını
sağlayacak kanallarıyla Minos tipi karakterinde bir keramik fırını 1 2 (Resim: 2); birinin

1

2

3

4

5

6
7
8

9
10

11

12

Bkz. W Voigtlander, IstMitt 32, 1982, 30vd.; H. Parzinger, IstMitt 39, 1989, 415vd.

Bkz. C. Weickert, IstMitt 7. 1957, 102vd.; C. Weickert - P. Hommel - G. Kleiner· A. Mallwitz - W Schiering, IstMitt
9/10, 1959/60, 1vd.

Melos'ta obsidiyenin varlığı ve obsidiyen ticareti için bkz.' C. Renfrew - M. Wagstavd (Editör), An Island Polity: The
Arehaeology of Exploitation in Melos (1982) 182vd.; R. Terrence, Produetion and Exchange of Stone Tools (1986)
93vd. 164vd.

Bkz. M.J. B. Lackman, in: M.S, Joukowsky, Prehistorie Aphrodisias (1986) 279vd.; W-D. Niemeier in: Ü. Yalçın
(Editör), Anatolian Metatl, Der Ansehnitt Beıheft 13, (2000)125vd.

Bir örnek Niemeier tarafından resimlendirilmiştir, loe. eit. 127 resim 4; karşılaştır., O. Höckmann, in: Kunst und Kultur
der Kykladen (1976) 178vd. resim. 176 no. 25. S 389-390, no. 525-528.

Karşılaştır., ibid., 179 resim 176 no. 10. 12. 17.5.376-377, no. 475·482.

Resim: Niemeier, loe. eit. 128. resim 5; Bu tip için bkz. C. Renfrew, AJA 73, 1969, 16·17.

C. Renfrew, AJA 71, 1967, 15vd.; id., The Emergenee of Civilization: The Cycıadesand the Aegean in the Third
Millennium B.C. (1972) 451vd.; bkz. C. Broodbank, AJA 93,1989, 319vd.; id., WorldA 24,1993, 315vd.

Anadolu'daki maden yatakları haritası, bkz. A. Müller·Karpe, Anatolisehes Metatlhandwerk (1994) 15vd.

Bu tip için bkz. G. Walberg, Kamares: A Study of the Charaeter of Palatial Middle Minoan Pottery (1976); Ph.P.
Betancourt, The History of Minoan Pottery (1985) 95vd.

Bkz. Niemeier loe. cit. (O.Anm. 4) 129-130, Abb. 11vd.

Bu tip için bkz. B. und W·O. Niemeier, AA 1997, 224-225, Anm. 284 ile beraber.
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üzerinde Bordet-l.eet-Groupv' olarak adlandırılan grupta yer alıp, Orta Minos IA'nın

geç evresinden Orta Minos IB'ye kadar tarihlenent- Girit keçisi (agrimi) tasviri bulunan
(Resim: 3), düğme biçimli, kemikten iki Minos Dönemi mührü ye Girit'teki Eski Saray
Dönemi olarak adlandırılan evrenin başlarından tanıdığımız1 5 Ip-Damga Tipi bir dam
gadır (Resim: 4). S-kanca biçimli bu damga motifi, Orta Minos iB ii evresinden 'Mallia
Atölyesi-Grubu'na atfedilebilir 16. Milet III'teki kırmızı astarlı yerel Güneybatı Anadolu
keramiğinin oranı Milet IV'tekinden belirgin bir şekilde yuksektlrı". Bu durumda Milet
III'ün nüfusunun büyük bölümü yerlilerden oluşmaktadır. Mühürler, hepsinden önce de
keramik damgalar, Milet IIl'teki Minosluların burada üstlendikleri önemli rolü doğrula
maktadır. Orta Bronz Çağında Girit ve Anadolu arasında, varlığı öteden beri bilinen18
ve Anadolu metalinin kesinlikle önemli rol oynadığı19 ilişkiler, tüm görünüşe göre, ön
celikle Menderes Vadisi ve Milet üzerinden yürümüştü. Milet iii, Minos Dönemi kerami
ğine göre, yaklaşık olarak Girit'teki Eski Saray/ann yıkımıyla eş zamanlı, nedeni bilin
meyen bir tahriple son bulmuşturw.

Milet iV tabakalarında yapılan kazılar, daha ilk kazı kampanyalannda edinilen,
neredeyse kesintisiz Minos yerleşimi izlenimini21 doğrulamaktadır. Azeilikle ilginç bu
luntular 1999 yılında ortaya çıkmıştır. Geçmiş kazılarda günlük kullanıma yönelik kera
mik ve depolama kaplarıyla dolu magazin alanları bulunan, ama herhangi bir oturma
odasına rastlanılmayan, şimdiye kadar kazılan Milet IV'e ait yapı kompleksi, bu yönüy
le çok uzun zamandan beri karşımızda bir soru olarak durmaktaydı. 1999 yılı yazında

kazı alanımızın kuzeybatısında, içinde belli bir sıraya göre diziimiş dört kerpiç altar bu
lunan bir avluya rastladık (Resim: 5). Çeşitli evrelere ait tabanlar içine tam olarak on üç
adet, parçalar halinde keramik ve kalkerden yuvarlak kurban sehpaları karışmış du
rumdaydı. Devamında Minos tarzı kutsal alanlardan tanıdığımız ters çevrilmiş konik ça
naklar22 ve yere dağılmış halde etin ayrılması sırasında oluşan kesme izleri taşıyan,
yanık koyun, keçi ve sığır kemikleri bulunmaktaydres. Bu durumda bir kutsal alan üze
rinde çalışmaktaydık ve magazin alanlannda depolananlar, ritüel şölenlerdeki ihtiyaç
ları karşılamaya hizmet etmekteydi. Iki Minos mührü ve üzerinde yüksekkalitede işçi

lik gösteren Minos tarzı 'dört nala uçan' aplike dişi aslan kabartması bulunan konik bir
rhyton parçası (Resim: 6)24 bu evreden dikkate değer buluntulardır.

Bu kutsal alanın ilk evresi (Milet lva), Thera volkan patlaması ve bu sırada şid

detli rüzgarlar ile doğuya sürüklenen cüruf ve volkan külüyle ilişkili bir tahribatla sona

13 Karşılaştır., P. Yule, Early Cretan Sea/s: AStudy of Chronology (1980), 38, form sınıf 4c., 121-122, motif 2, no. 5-6,
levha.2vd. . .

14 Yules'ın Erken Minos 111- Orta Minos i Aolmak üzere daha erkenlere yerleştirme biçimindeki düzeltmesi için bkz., K.
Sbonias, Frühkretische Siegel. Ansetze für eine Interpretation der sozial-politischen Entwicklung auf Kreta wahrend
der Frühbronzezeit (1995) 107vd.

15 Bkz., E. Hallager, The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear AAdministration,
Aegaeum 14 (1996) 21vd. resim 2. 5.36 ("two--hole hanging nodule").

16 Bkz. Yule, loc. cit., 160 motif 46 no. 12, levha 26.
17 Erken Bronz çağının 3. evresinin kalıtı olarak Beycesultan V ve IV'teki Orta Bronz çağına ait kırmızı astarlı keramik

türü için bkz. S. L10yd - J. Mellaart, Beycesultan 1: The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels (1962) 200. Milet
111'teki keramik kaplar arasındaki kırmızı astarlı olanlara örnek olarak çanaklar verilebilir, benzerleri için bkz. S. L10yd
- J.Mellaart, Beycesultan ii: Middle Bronze Age Architecture and Pottery (1965) 86 resim levha 2.

18 S. Alp, Zylinder und Stempel: Siegel aus Karahöyük bei Konya (1968) 276; D.Levi, pp 127, 1969, 241vd.; J.
Weingarten, OxfJArch 11, 1992, 25vd.

19 E.N. Davis, The Vapheio Cups and Aegean Gold and Silver Ware (1977) 87vd.; Id. in: Temple University Aegean
Symposium 4 (1979) 21vd.; Nlemeier, loc. clt. (o. Anm. 4)130vd.

20 R. Treuil - P. Darcque - J.-C. Poursat - G. Touchais, Les civilisations egeenes du Neolithique et de l'Age du Bronze
(1989) 230-231.

21 Bkz. B. und W.-D. Niemeler, AA 1997, 229vd. 242vd.
22 Knossos'taki Gypsades Tepesi eteğindeki BEvinin direkli mezar odasından gelen örnekler: D.G. Hogarth, BSA 7,

1900/01, 76; A.J. Evans, The Palace of Minos atKnossos ll, (1928) 548 resim 348.
23 Karşılaştır., Agia Triada Lahti üzerindeki altar kenarında hayvan kurban edilmesi sahnesi: S. Marinatos - M. Hirmer,

Kreta, Thera und das mykenische Hel/as (1973) renkli levha XXXi.
24 Bu üslupta Minos ve Myken stili aslan tasviri için bkz. J.G. Younger, AJA 82, 1978, 285vd. Aplike figürle bezenmiş

Mınos tarzı pişmiş toprak kaplar için bkz. K.P. Foster, Minoan Ceramic Relief(1982) 80vd.
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erdi25. Tahribat tabakasında, patlama sırasında yıkıma uğrayan Thera'daki Akrotiri'de
de ortaya çıkan cüruf birikintileriyle birlikte Geç Minos lA evresine ait keramik buluntu
lar26 tarafımızdan tanımlanmıştır. M. Bichler aracılığıyla yapılan analizler de bulduğu
muz serpintinin Thera volkan patlaması kaynaklı olduğunu gösterdi.

~~ yazık ki, Milet IVa'nın tahribinden sonra Milet IVb'de yeniden ayağa kaldırı

lan ve 1.0. 15. yüzyılın ortasında tamamen yıkılan bu kutsal alanın merkezinden geri
ye hiçbir şey kalmamıştır. Buna karşılık, öteki odalar içinde, üzerinde bir griffon ve as
lan arasındaki mücadelenin tasvir edildiği bir mühür, ritüel işlevi kesin olan dağ krista
linden bir ok ucu ve ahşap bir tahtın kömürleşmiş kalıntıları gibi, oldukça ilginç bulun
tular gün ışığına çıkarılmıştır. Mühürler ve altın yüzükler üzerindeki resimler, Minos
Myken kültlerinde R. Haqq'ln 'inzenierte Epiphanien-(teatral olarak) canlandırma epip
haniler' olarak adlandırdığl27, bir tahtta oturan rahibenin tanrıça rolünde çoğunlukla içe
cek türünden sunuları kabul ettiği ayinler gerçekleştirildiğini qöstermektedirw, Yukarıda
belirtilen tahtın yanında Minos tipi huni biçimli bir rhyton29 ve bir tane yekpare içki ka
dehi bulduk. Tüm bu görüntüye göre, 'inzenierte Epiphanie-canlandırmaepiphani' Mi
let'teki Minos özellikleri gösteren bu kutsal alanda da gerçekleştirilmiştir.

Çok sayıda ev işlerinde kullanılmaya yönelik keramik, Myken kültürüne ait bir
kültü belgeleyen iki terracotta boğa figürini30 Milet V'in Myken karakterini de doğrula

maya devam etmiştir3 1. Milet Vb'nin kalın yangın tahrip tabakasında SH illA 2 (SH=
Geç Hel/as) evresine ait çok sayıda Myken keramiği bulduk; bunlar arasında birkaç ta
ne tam kap da vardır (Resim: 7). Buna göre Milet Vb 1.0. 14. yüzyılın sonlarına doğru

tahrip edilmişti32. Karabel Geçidi kenarındaki Kaya Kabartmaları A'daki yazıtların J.D.
Hawkins tarafından çözümlenmesi, Milet'in Hitit metinlerindeki Millawanda ile özdeş
[eştlrtlrnesi tespitini33ve böylece tarafımızdan kabul edilen, Milet V'in yıkım tabakası ile
1.0. yaklaşık 1315'i takiben Millawanda'nın Hitit Büyük Kralı Mursilis lI'nin birliklerince
işgal i bağlantısını34 daha kesin hale getirmiştir (w'D. N.).

2) Sur Duvarı Sondajı

Arkaik Dönem ile ilgili kazılar çerçevesinde, 1998 yılında şehir duvarı araştırma

larına devam edildi. Bu araştırmalar ile Kalabaktepe çevresinde tespit edilenArkaik Dö
nem şehir duvarının, kuzey yönünde uzanan ve aynı şekilde önceki kazılarda şehrin

Arkaik Dönemde yerleşim gördüğü tespit edilen kuzey bölümüne doğru, nasıl ilerledi-

25 Bkz. D.M. Pyle in: DA Hardy -l. Keller - V.P. Galanopoulos - N.C. Flemming - T.H. Druilt (Editör), Thera and the
Aegean World III, Proceedings of the Third International Congress, Santorini, Greece, 3-9 September 1989, Vol. 2:
Earth Sciences (1990) 114-115, resim 1; WF. Friedrich, Feuer im Meer: Vulkanismus und die Naturgeschichte der
Insel Santorin (1994) 74vd.

26 Bkz. W-D. Niemeier, Jd195, 1980, 1vd.; M. Marthari, in: DA Hardy -A.C. Renlrew (Editör), Thera and the Aegean
World III, Proceedings of the Third International Congress, Santorini, Greece, 3-9 September 1989, Vol. 3:
Chronology (1990) 57vd.

27 R. Hagg, BICS 30,1983,184-185; Id. AM 101,1986, 41vd.; ayrıca bkz. W-D. Niemeier, ibid.65vd.
28 Bkz. W-D. Niemeier, in: i. Pini (Editör) Fragen und Probleme der bronzezeitlichen Glyplik, Corpus der minoischen

und mykenischen Siegel, Beiheft 1 (1989) 173-174, resim 4.
29 Minos rhytonlarının tip ve işlevleri için bkz. R.B. Koehl, in: R. Hagg - N. Marinatas (Editör), Sanctuaries and Cults in

the Aegean Bronze Age, Proceedings of the First International Symposium at the Swedish Institute in Athens, 12·13
May, 1980, (1981) 179vd.

30 Myken kültünde boğa ligürinlerine örnek olarak bkz., E.B. French in: C. Renlrew, The Archaeology of Cult. The
Sanctuary at Phylakopi, aSA-Suppl. 18 (1985) 261vd.

31 Bkz. B. und W-D. Niemeier, M 1997, 219vd., 244vd.
32 Bkz. B. und W-D. Niemeier, M 1997, 247-248.
33 J.D. Hawkins, AnatSt48, 1998, 1vd. Millawanda'nın yeri ile ilgili şimdiye kadar yapılan önerileri bir yazımda derledim,

in: S. Gitin -A. Mazar - E. Stern (Editör), Mediterranean Peoples in Transition, Thirteenth to Early Tenth Centuries
BCE, in Honor of Trude Dothan (1998) 21-22, 45. Bunlardan hepsi, Milet ve HermasIGediz Nehri ağız kenarı istis
naiarı dışında geçersizdir. Hawkins'in Karabel Geçidi kenarındaki Kaya Kabartması A'daki yazıtları okumasından

sonra Ijermos/Gediz Nehri ağız kenarına yerleştirme biçimindeki öneri de geçersiz hale gelmiştir; çünkü burası Seha
ırmak Ulkesi'nde yer almak durumundaydı.

34 B. und W-D. Niemeier, AA 1997, 201-202, 247-248.
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ğinin ortaya konması planlanmıştır. Bu şehir duvarı boyunca jeofizik araştırmalarla sap
tanmış anomalilere göre sondajlarla doğrulanan ön veri miktarının çok olması nedeniy
le, burada bunların özetlenmesi yoluna gidilecektir.

Kutsal Kapı yakınında 1995 yılında gerçekleştirilen bir açmanın kazılmaya de
vam edilmesi henüz hedeflenmemişti ve yükselmesi önlenemeyen taban suyu nede
niyle kazıya son verilmek zorunda kalınmıştı. Aynı yıl, Kalabaktepe yakınlarında ve da
ha yüksekçe bir arazide, bir kontrol kazısının tekrarı sırasında erişilen ve üzerinde ar
keolojik tabakaların başladığı en alttaki toprak taban seviyesinde, kil, taş parçaları, tah
minen şehir duvarına ait olan yapı malzemesiyle ve Arkaik Dönemden keramikle dol
durulmuş olan bir çukur tespit edilmiştir3S . Bu çukur, besbelli, jeofizik ölçümler sırasın
da kaydedilen ve anomali olarak gösterilmişolan çizgisel satıhtı. Bu yorum, bir şehir

duvarı bağlamında ele alındığında, bu çukurun, Kalabaktepe'yi çevreleyen kerpiç sur
da da olduğu gibi, duvarın taş bloklardan ve taş arkası dolgusundan oluşan dış çepe
rin temeli olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, duvara ait taş materyal yerlerinden sö
külmüş ve tekrarkullanılmış; tahribata ait öteki döküntülerse dağılmış ve erozyona uğ
ramış olmalıdır. 1995 yılı deneyimlerinden sonra yüksek toprak katmanıyla korunmuş

bir alan olduğu hesaplandığı için, in situ kalıntılar ele geçirmek amacıyla, 1997'de bir
yoklama açması yenilenerek Kutsal Kapı'nın üzerine doğru uzatılarak devam ettirildi.
4,50 m. derinlikte, gittikçe genişleyen ve 1 m. kalınlığa ulaşan, tahrip olmuşkerpiç ta
bakası ortaya çıktı; bu kalınlıkta bir kitle, hiçbir şekilde kerpiç duvarlı evlere ait yıkıntı

tabakası olarak açıklanamaz. Bunlara ek olarak, yıkılmış olduğu halde değil de aksine,
daha sonraki bir ev inşası sırasında düzlenmiş durumda olan kerpiç döküntüleri içinde,
iki ok ucu ve bütünüyle korunmuş ancak ait olduğu gövde bulunmayan bir insan kafa
tasıortaya çıkarılmıştır. Bu veriler. ve buradaki kerpiçten üst yapı bölümlerine ait tahrip
döküntüleri, Perslertarafından 1.0. 494'te Milet'in kuşatılmasından sonra saldırıya uğ

rayan duvara denk düştüğü düşüncesini, daha da ön plana çıkarmaktadır. Bulunan ke
ramikler de bu görüntü ile uyumludur.

Bu şehir duvarı sorununun açıklanmasına yönelik bir girişim, 1998 yazında ger
çekleştirilmiştir. Aynı açmanın batıya doğru devam ettirilmesiyle, şehir duvarının taş
ayaklıklarının ya da taş duvar kaplamaları kalıntılarının in situ olarak korun up korun
madığının saptanması hedeflenmiştir".

Önceki yılolduğu gibi, aynı derinlikte, tahrip edilmiş kerpiçlere ait çlöküntülere
tekrar rastlanmıştır. 1995 yılı açmasında da olduğu gibi, üzerinde arkeolojik tabakala
rın başladığı en alttaki toprak tabandaderinleştirilmiş ve öncekiyle benzeri ölçülerde bir
çukur, burada bir zamanlar bir duvarın varlığına işaret eden bir ipucu olarak görülebil
mektedir (Resim: 8). Duvara ait taş ayaklık bölümü için yapılmış temel çukuru düşün

cesi, buraya da uygun düşmektedir ve kerpiç döküntüleri bağlantısı göz önünde bulun
durulursa yüksek bir olasılık kazanmaktadır. Fakat bu defa da in situdurumda taş blo
ku bulunabiimiş değildir; bu çukur tahmin edilen, benzeri kerpiçten duvar üst yapısına
ait tahrip döküntüsünden daha fazlasıyla doldurulmuştu. Daha sonraları buraya, niha
yetinde taşla doldurulmuş bir kuyu kazılrruştı.

Duvara ait materyal mevcut içeriğiyle artık elle tutulur durumda olmasa da tüm
belirtiler, söz konusu materyalin zamanında burada ayakta olduğuna işaret etmekte ve
böylece jeofizik araştırmalarla ölçülen anomalilerin doğrultusunun, Arkaik Dönem şehir

duvarının doğrultusuylaözdeş olduğunu göstermektedir. Pers işgalinden sonra, bu du
var tamamen yıkılmış ve tüm dayanıklı malzeme başka yerlerde başka amaçlarla kul
lanılmıştır. Böylece boyunduruk altına girmiş ve galip taraf eliyle adeta cezalandırılmış

olan şehir, uzun bir süre savunmasız bırakılmak istenmiş olmalıdır. Böyle bir tasavvur,
şehir duvanyla ilişkili yüzeyaraştırmalarınınsonuçlarıyla da uyumludur. Nitekim, söz
konusu yüzeyaraştırmalarında, daha sonraları üzerine dolgu gelmemişolan araziler-

35 C. Schneider, AA 1997,134 -137, Resim 24.
36 v,v. Graeve, AA 1999,2-4.
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de de (Humeytepe, Kaletepe), in situ durumda herhangi bir Arkaik Dönem şehir duva
rı kalıntısı saptanarnamrştrrv.

II. Restorasyon ve Onanm Çalışmalan

1998-2000 yıllarında ören yerinde, öncelikle de tiyatroda odaklanmış olan geniş

kapsamlı koruyucu tedbirler ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmalar 1998 yılından

bu yana Dr. B. F. Weber tarafından yönetilmiştir.

En önemli çalışmalardan biri, tiyatronun tamamının kesin olarak bitkilerden arın

dırılmasıydı. Böğürtlen dikenlerinin ve incir ağaçlarının halihazırda geçen yıllarda ba
şarılı bir şekilde kesilerek bertaraf edilmesinden sonra, yürütülen yeni çalışmalarla ti
yatro iç alanın tamamında köklerin kazılıp çıkarılmasıyla bitkiler yok edilmiştir. Zor eri
şilebilir dış duvarlarda tutunmuş olan kısmen yaşlı ağaçlar da ~oğunlukla tehlikeli ça
lışmalarla ortadan kaldırılmıştır. Caveanın ikinci katındaki topragın tasfiyesi de benze
ri bir diğer önemli tedbir olarak görülmelidir. Burada her yıl, yarattıkları kök tahribatları

hesaplanması imkansız bir yeşil bitki örtüsü oluşmaktaydı. Oturma sıralarındaki ikinci
katın batı yarısında toprak altında kaybolmuş oturma basarnaklanna ait yine basamak
landırılmış olarak horasan harcından iyi korunmuş durumda alt destek örgüsü ortaya
çıkmıştır (Resim: 9). Böylelikle ortaya çıkarılan taş strüktür, oturma basamaklarını tem
sll ederek, bir ölçüde de olsa göze 2. kattan tamamlanmış bir görüntü sergilemektedir.
Ikinci katın doğu yanında (Resim: 10, 11), toprağın kazılarak ortadan kaldırılması sıra

sında, Bizans Dönemi'nde yapılan ev inşasıyla bağlantılı olarak meydana gelmiş kü
çük teraslar ortaya çıkarılmıştır. Bunlar da tiyatronun son kullanım evresinin belgelen
mesi hedeflenerek, dokunulmadan oldukları gibi yerlerinde bırakılmışlardır ve bu alan
da ortaya çıkan tüm yüzeyler çimento içermeyen kireç harcıyla sabitlenmiştir. Oturma
basamakları yeniden orliinal yerlerine bırakılmış ya da bulundukları yerde desteklene
rek sağlamlaştırılmışlardır. Ikinci kapalı diazomanın tamamında tonoz tavanıarı onarıl

mıştır (Resim: 12). Aynı şekilde orkestradaki ve caveanın 1. katındaki mevcut tüm mer
divenler onarılmıştır (Resim: 13, 14).

Şimdiye kadar tiyatro üzerinde dolaşmanın önündeki en önemli engellerden bi
ri, birinci kattan ikinci kata bağlantı olmamasıydı: Ne birinci katın diazomasından ne de
batı parodosundan ikinci kata erişilememekteydi. Tiyatronun orijinalinde, kapalı ilk di
azoma üzerinden ikinci kata ulaşılan, dışardan bakıldığında görülmeyen merdivenler
mevcuttu. Bu merdivenlerden hiçbiri bulunamamış ve bunların yapısı açıklanmadan

kalmıştı. Fakat şimdi B.F. Weber, ilk açık diazomanın orthostatları arkasındaki küçük
bir odacıktan yükselen bu merdivenlerden birini, tam yerinde bir gözlemle, tekrar yapı

landırmayı başarmıştır. Aynı zamanda ikinci katı bağlayan radyal merdiven de onarıla

rak tamlandığından, ilk defa ziyaretçiler için tiyatronun dikey bağlantısı mümkün olabil
miştir. Burada sunduğumuz 15. resimden merdivenlerin onarılıp tamamlanmasından

önceki ve sonraki durumunu göstermektedir.
Tonozu artık yerinde bulunmayan kapalı ilk diazomanın doğu bölümü statik açı

dan tehlikede bulunan alanlardan biriydi. Burada yan tarafından düzlenmiş kayalara
bağlı olan tonazlar üst oturma basamaklarının destek bağlantılarından kurtulma ve yı
kılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bunu engellemek için, iki adet destek kemeri, şim

di ayağa kaldırılmış vaziyette duran tonoz baş bölümünü sağlamlaştıran tonozıarın ye
rine, yedek olarak yerleştirilmiştir.

ikinci kapalı diazamada gittikçe ağırlaşan güvenlik problemleri mevcuttu. Bu di
azamanın tonozu üzerinde, Tiyatro Kalesi'nin güney duvarı büyük bir yük oluşturmak

taydı. Bu kalenin Bizanslı yapıcılarının taşarladıkları gibi, kapalı diazomanın içi dolu ol
duğu sürece tehlike söz konusu değildi. Oncelikle tiyatro kazısıyla birlikte burada endi
şe verici yüksekçe içi boş bir alan oluştu. Bir yapı statistikçisinin kabul edilen bir görü-

37 J. Blum, AA 1999,53-76.
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şünden yola çıkılarak, güney duvarının yükünün sağlam, diazoma arka duvarına yas
lanan ve kırık taşlardan oluşmuş duvar örgüsü biçiminde bir yapıya sahip taşıyıcı ko
lonlarla desteklenmesine karar verildi.

Tiyatronun batı çıkışının durumu daha da tehlikeli bir hal göstermekteydi. Bura
daki büyükçe kireçtaşlarından oluşan tonoz, taşların düşmesi nedeniyle çok sayıda ek
sik yerlere ve belirgin bir şekilde gevşemiş bağlantılara sahipti. Burada, sonunda, en
azından geçici olarak, destekleyici bir işlevi de olan, kaynaklarla sabitlenmiş demir bir
iskele inşa edildi.

Son olarak, Bizans Dönemi Tiyatro Kalesi'nde yürütülmüş olan, sağlamlaştırıcı

önlemlerden söz edilecektir.
Tiyatro Kalesi'nin kuzey yanında, duvar örgüsü biçimindeki dış çeperi pek çok

yerinden tahrip olmuş üç savunma kulesi bulunmaktadır. Ortadaki kulede, duvarın içi
ne yatayolarak yerleştirilmiş ahşap hatıllardaki çözülme nedeniyle, dış çeperdeki du
var örgüsünün, devrilmeye müsait hale geldiği açıkça fark edilebilmektedir. Bu geliş

meyle birlikte, en nihayet geniş yüzeyleri ve tüm kule köşelerini tahrip edinceye kadar,
duvar çekirdeğiyle güçlü bir bağlantıyı engelleyen oyuklar karşısında, duvar örgüsü çö
zülmüş durumdaydı. Bu boşluklar, Bizans işçiliğine uygun olarak duvar örülmek sure
tiyle kapatıldı; burada rekonstrüksiyonu yapılan alanlar, korunmuş Bizans Dönemi du
varlarından, elle biçimlendirilmiş tuğlalardan yapılmış bir hatla ayrılmıştır.

III. Ören Yeri Düzenlemeleri
Ören yerinin, turistik amaçlı olarak düzenlenmesi projesi çerçevesinde, 1997'den

beri başlanmış olan "hippodamik" yol ağı yapımına devam edildi. O yıl, tiyatronun do
ğusundan dışa açılıp sonra dik açı ile Faustina Thermleri'ne bükülen geniş bir cadde
ortaya çıkmıştl38 . Bir sonraki cadde kuzeye doğru uzatıldı ve bir tür "panorama cadde
si" olarak, ören yerinin ana kuşağı boyunca uzanmış yamaçtan manzaranın tamamı

nın görülmesine müsait Heroon I'in kenarından Aslanlar Limanı'na doğru ilerietiidi. Bu
ana kuşaktan aşağıya inebilmek için, buradan Piskopos Sarayı'na kadar bir diğer cad
de indirildi. Bu çalışmalarda materyalolarak Th. Wiegand'ın yaptığı kazılarda ortaya Çı

kan toprak yığınları kullanılarak, bu yığınların da tesviyesi sağlandı. Geçici destek ola
rak toprağın içine açılan kanal biçimli çukurlara, alçak kuru duvar tekniğiyle örülü taş
lar yerleştirildi. Burada kullanılan materyal de boyutları nedeniyle, bugünkü anlayışa

göre hiçbir şekilde rekonstrüksiyonlarda kullanılamayacak olan, fakat diğer taraftan
çiftçiler tarafından sevilerek getirilip teslim edilen türden taşlardır. Böylelikle bu malze
me de ören yerinin tabanında bir tür "arşiv" olarak kalmaktadır.

1999 yılındaki çalışmalar, öncelikle, iyi korunmuş ve oldukça geniş; ancak Th.
Wiegand tarafından kazılardan bu yana yürünemez durumda olan bir caddeye yönel
tiidi. Bouleuterionun güneyindeki caddeye başka yapılara ait mimarı elemanlarla dü
zensiz bir şekilde öyle bir yerleştirilmişti ki, buradan bir kişinin bile geçmesi mümkün
değildi. Burada gerçekleştirmeye başlanan çalışmaların hedefi, bu caddeyi yeniden yü
rünebilir hale getirmek ve ören yeri içerisindeki ziyaretçi yolları sistemiyle entegre hale
getirmekti. Tüm yapı elemanlarının mevcut durumuna ilişkin bir plan hazırlandıktan
sonra boşaltma çalışmalarına başlandı. Bunların yanı sıra, bouleuteriona ait mimarı
elemanlar binanın güney duvarının yanına yerleştirildi ve böylelikle aynı zamanda söz
konusu yapının korunmamış durumdaki doğu istikameti işaretlenmiş oldu.

Öteki mimarı parçalar, Güney Agora'nın kuzey duvarının, önceden tümyüzey
özellikleri belgelenmiş olan temelleri üzerine sıralandı. Bu duvar, kazıdan önce lustini
anus surunun iç çeperinin temeli işlevine sahipti. Sözü edilen tedbirlerle, yani bir yan
dan parçalar su taşkını hattının üzerine kaldırılmış durumda, kolayca görülebilecek di
key bir taş deposu oluşturulurken, aynı zamanda da bir yapı olarak lustinianus duvarı
nı anıştırması hedeflendi. Bu caddedeki çalışmalar 2000 yılında sonlandırılabilmiştir.

38 Kazı Sonuç/an Top/antısı XX, 1998, Resim 21-22.
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LV. Areştıtmeier
Milet kazılarının bilimselortak çalışma programları söz konusu yıllarda da de

vam ettirildi. Bunlar, şehir duvarı kazısında ele geçirilen iskelet kalıntılarının antropolo
jik olarak incelenmesi, son yıllarda Arkaik Döneme ilişkin Milet kazılarında ele geçirilen
keramik buluntuların, terracottaların ve kireçtaşı figürinlerin kökenlerinin arkeometrik
olarak araştırılması çalışmalarını içermektedir. Bunların dışında Arkaik Dönem bronz
buluntularının arkeornetalürjik araştırmalarının yapılabilmesi için örnekler alınmasına

da başlandı (Doç. Dr. Unsal Yalçın).

Burada önemli noktaları bakımından kısaca özetlenecek olan, 1999 yılı bahar
dönemi kampanyasından beri yeniden kaydedilen jeofizik görünüş, çok geniş kapsam
Ii sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır. Şehrin hippodamik sisteme göre düzenlenmiş

planı, su dağıtım şebekesi, liman ve nekroprol alanlarıyla ilgili olarak elde edilen sonuç
lar kısaca şöyle özetlenebilir.

Humeytepe çevresinde yapılan ölçümler, bölümleme bakımındanA. v. Gerkan'ın
hazırladığı şehir planından ayrılmaktadır; buna göre, insulalar onun gösterdiğinden iki
kat daha uzundu. Bu sırada, limandaki aslan heykellerinin niçin Aslanlar Limanı'nın en
dar yerine yerleştirilmedikleri sorusu da açıklığa kavuşmuş oldu. Bunlar, koruyucu ni
telikleri bakımından değil de şehrin hippodamik sisteme göredüzenlenmiş caddelerini
ve onun görünüş doğrultularını takiben, şehrin temsili anlamında dikilmişlerdir.

Aslan Kapısı alanında yapılan ölçümler, burada duvarı çaprazlamasına kesen
"eski" aquaduktun, iki büyük ve bir küçük odadan oluşan bir yapıda sona erdiğini gös
termektedir. Burası, belki de daha sonraki bir zamana ait nympheumdan önce gelmiş

olan bir dağıtım binası olarak düşünülebilir.

Tahmini batı deniz duvarının güney bitimi çevresinde yapılan jeofizik ölçüm so
nuçları hiç beklenmeyen nitelikteydi. Saptanan strüktür, burada, toprak yüzeyinde du
varlar örülerek yapılmış mezar yapısıyla tanınan Roma Dönemi nekropolünün pek çok
ayrıntıda teşhis edilebilen bir bölümünü sınırlandırmaktadır. Strüktür, bunu müteakip
keskin biçimde doğuya, kara istikametine dönmektedir. Bu fenomen besbelli şöyle

açıklanabilir, bu strüktür, genelde sahil gidişatında daima alüvyon olarak nitelendirilen,
gri yüzeyle gösterilmiş alanla da uyuşan, bir liman çanağına eşlik etmektedir. Kalabak
tepe yakınında, Milet'e ait yeni bir Iimanın keşfi, geçirilen yıllardaki, bu tepenin Arkaik
Dönem Milet'inin en önemli şehir alanlarından biri olduğu yönünde varılan sonuçları da
doğrulamaktadır39 (V. v. G).

39 V.V. Graeve, Civilisation greque et cultures antiques pertptıertquee. Hommage a Petre A/exandrescu ason 7De
annversaire, 113 -129.
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-Resim 1: Mi/et lII'ten Kamares üslubun
da keramik parçaları

Resim 3: Mi/et lII'ten .Girit ya
ban keçisi i/e bezeli
Minos tarzında boy
nuz mühür
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Resim 2: Mi/et iii tabakasında
çömlekçi fırını

Resim 4: Mi/et iii 'ten
mühür baskılı
Minos tarzı ip
damgası



Resim 5: Milet ıVa Minos kültürüne ait bir kutsal alan, belli bir sıraya göre diziimiş kerpiç
altarlar, doğudan

Resim 7: Milet V'ten SH iii A 2 tipi bir çanak
(SH-Geç Helias)

Resim 6: Milet IVa'dan dişi aslan biçiminde
apıike kabartmalı, Minos tarzı bir
ryton parçası
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Resim 8: Arkaik Dönem sur du
varı, araştırma sonda
jl'1!n üstten görünü
mu

Resim 9: Caveanın ikinci katında, batıdaki oturma basamaklarını taşıyan
destek basamaklarınıngörünümü
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Resim 10: Caveanın ikinci katında, doğudaki oturma basamaklarının temizlen
meden önceki durumu

Resim 11: Caveanın ikinci katındaıdoğudakioturma basamaklarınıtaşıyandes
tek basamaklarınıngörünümü
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Resim 12: ikinci kapalı di
ozamaya ait to
noz onarılırken

Resim 13: Orkestradaki merdivenin restorasyondan önceki duru
mu
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Resim 14: Orkestradaki merdivenin restorasyondan sonraki durumu

Resim 15: Caveanın 2. katındaki merdivenlerin restorasyondan önceki
durumu
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DATÇAlEMECiK/SARI LiMAN MEVKii ARKAiK TAPıNAK
2000 YILI ÇALIŞMALARI

Numan TUNA*
Dietrich BERGES

Muğla ili, Datça ilçesi, Emecik Köyü sınırları içinde, Sarı Liman mevkiinde yer
alan Arkaik Tapınak'ta T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün
izniyle Marmaris Müze Müdürlüğü'nün denetiminde, Prof.Dr. Numan Tuna'nın yönetti
ği bilim heyetinin katıhrmylaı 2000 yılı arkeolojik kazı çalışmalan gerçekleştirilmiştir.

2000 yı),ı çalışmaları için gerekli parasal kaynak Hamburg Universitesi ve Orta Doğu

Teknik Universitesi Rektörlüğü tarafından karşılanmıştır.

2000 yılı EmecikTapınağı kazıları üç sektörde sürdürülmüştür: Üst Teras, Helle-
nistik Anıtsal yapı ve Alt Teras (Şekil: 1). .

Üst Teras'ta 1999 yılı çalışmalarında açığa çıkarılmış üç nefli Erken Bizans Kili
sesi'nin planına ilişkin sorunlarına yönelik olarak, sınırlı sayıda açma kazılmıştır. Ayrı

ca, Ust Teras ile Anıtsal Hellenistik Yapı'nın yer aldığı Orta Teras arasındaki ilişkiyi açı

ğa çıkarabilmek amacıyla bu kesimdeki yamaçta basamaklı açmalar ile çalışılmıştır.

2000 yılı kampanyasının ikinci önemli odağı, önceki yıllarda büyük ölçüde açığp. çıka

rılmış Anıtsal Yapı'nın bütünüyle anlaşılmasını sağlayan çalışmalar olmuştur. Uçüncü
sektör olarak Alt Teras'ta ise, güney temenos duvarı ile de ilişki kurulmasına olanak
sağlayan ve Kutsal Alan'ın kuruluş aşamasından itibaren stratigrafik verilerin elde edil
mesine devam edilmiştir.

Alt Teras Çalışmalan

K7AlB Açmalan
Temenos duvarına yaslanan dolguları anlamak amacıyla K7A ve K7B açmala

rında yapılan çalışmalarda Geç Hellenistik Dönem kullanımına ait duvar ve seviyeler
ortaya çıkarılmıştır. Temenos duvarına yaslanan dolgu evrelerini anlamak amacıyla ya
pılan sondajda ise, Erken Arkaik malzemelerin +32.84 m.den +30.98 m. seviyelerine
kadar görüldüğü, +32.84 m./+33.34 m. seviyesinde tarihlenebilir malzeme vermeyen
dolguların üzerinde +33.34 m. kotundan itibaren genelde Hellenistik ve Roma dönem
lerini ait karışık malzeme veren dolguların yer aldığı görülmüştür.

Prof.Dr. Numan TUNA,TAÇDAM, 06531 ODTÜ, AnkarafTÜRKiYE.

Çalışmalar Marmaris Müzesi'nden Sernra Yıldırımer denetiminde, Doç.Dr, Numan Tuna'nın katılımı ve bilimsel
başkanlığında, Doç.Dr-.Dietrich Berges, Araş.Gör, Bekir Özer, Araş. Gör. Emine Tok, Arkeolog Gamze Özbütev, ilham
Sakarya, Nadire Atıcı, Ozgür Gökdemir, Regina Attula, Anja Slawisch, Vera Heintze, MahrnutAydm, Ebru Bak, Mimar
Müge Kılınç, Konservatör Senem Uyanık ve arkeoloji ögrencileri Daniela Bahnke, Koray Uresin, Kadriye Aydemir,
Deniz Arkan, Elçin Doğan, Tolga Timuçin Ergün, Defne Ogan'dan oluşan kazı heyeti ile gerçekleştirilmiştir.
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K7C Açması

Bu açmada Anıtsal Yapı ile temenos duvarı arasında kalan alanın kullanım ev
relerinin anlaşılmasında bilgilerimizin genişletilmesi öngörülmüştür. Çalışmalarda ilk
olarak temenos duvarı üzerine oturan geç dönem yapılanmasınaait dolgular kaldırıldı

. ğında M25, M26 ve M30 duvarları ile sınırlanan bir kapalı mekan bulunmuştur. 4., 5. ve
6. seviyelerde bu kapalı mekanın çatı örtüsünün de yer aldığı dolgu kaldırılmıştır. 6. se
viyede 4 adet sikke (biri Imparator Gordianus Dönemi) ele geçirilmiştir.

Kapalı mekana ait tabanın (+33.97 m.) altındaki dolgularda 10. seviyeden
(+33.60 m.) itibaren ise homojen arkaik malzeme gelmeye baılamıştır. 10 ve 22. sevi
yeler arasında Arkaik Dönem seramik ve figürin parçaları yogun olarak görülmüştür;

14. seviyede Geometrik Döneme tarihlenen boya bezemeli süvari figürini ele geçiril
miştir. 24. seviyede +31.44 m.l+31.15 m. katlarında, güneye doğru eğimli ana kaya
düzlemine ulaşılmıştır:

H7B Açması

Bu açmadaki çalışmalar Anıtsal Yapı'nın güneyinde yer alan kullanımların evre
lerini anlamaya yönelik olmuştur (Şekil: 1). Euthynteria bloklarının tek sıra halinde
konglomera bloklar üzerine oturtulduğu saptanmıştır (Resim: 1). Konglomera bloklar
ise, ufak taşlardan oluşturulmuş bir dolgu üzerine oturmaktadır. Doğu yarıda derinleşi

lerek devam edilen basamaklı açmada 3. ve 4. seviyelerde iki farklı dolgu toprağı göz
lenmiştir. Tesviye dolgusunun kaldırılmasından sonra çalışılan doğu yarıda kuzeyden
güneye doğru hafif meyil yapan ana kayaya ulaşılmıştır.

17C Açması

Ana kaya üzerine yapılan temenos alanının tesviye dolgusunun evrelerini anla
mak, H7B ve 17B açmalarında elde edilen bilgileri genişletmek amacıyla çalışılmıştır.

Kazı çalışmalarında geç döneme ait yapılaşmalar 3. seviye sonuna kadar görül
müştür. Açmanın doğu yarısında derinleşiimiş; 4. seviyede krrmız), yumuşak, nemli iri
döküntü taşlardan oluşan dolgu toprağı kazılmıştır. Burada 1.0. 6. yüzyıl başlarına ta
rihlenen pişmiş toprak figürin başının yüz bölümü bulunmuştur. Ele geçirilen çanak
çömlek malzemenin tümü Arkaik Döneme tarihlenmektedir.

5. seviyede Arkaik Döneme tarihlenen çanak çömlek malzemenin yanında kireç
taşından oturan aslan figürin parçası (Resim: 2), pişmiş toprak at figürini (Resim: 3) ve
boğa figürinleri ele geçirilmiştir.

Yapılan çalışmalar, H7B açmasında hafif bir meyil yapan ana kayanın daha de
rinde olduğunu göstermiştir.

KBCAçması

Bu açmada çalışmalar 1999 yılında bırakıldığı 11. seviyeden ana kaya düzlemi
ne kadar açmanın kuzey bölümünde sürdürüldü.

Güney teras duvarının inşaatında drenaj amacıyla yapılmış iri taşlı dolgulardan
15. seviyede de çok sayıda ilginç küçük buluntu ele geçirilmiştir: kireçtaşı figürinler, fa
yans figürinler, küçük bronz objeler (boğa figürini), pişmiş toprak figürinler (Resim: 4;
bezeme astarlı, küpeli kadın başı).

16. seviyede özellikle güney bölümde yoğunlaşan daha iri taşlı drenaj dolgusu
görülmüştür. Bu dolgu küçük buluntu açısından çok zengin bir özellik göstermektedir:
kireçtaşından oturan Zeus-Amon figürini, aslan figürini, v.b.

19.-22. seviyelerde açmanın doğu bölümünde çalışıldı; ana kaya düzlemine ka
dar (+31.89 m.) taşlık dolgu kaldırıldı. Burada da çok sayıda küçük buluntu ele geçiril
miştir: kireçtaşı gövde figürin parçası (Resim: 5), pişmiş topraktan aslan başlı rhyton
(Resim 6).
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Bu açmada yapılan çalışmalarda güney temenos duvarının yapım tekniği hak
kında yeterli bilgi sağlanmıştır. Taşlı dolgular bize oldukça etkin bir drenaj ile beraber
sağlam bir teras duvarı inşaatının yapım evrelerini bu çalışmalarda açığa çıkarılan do 1
guların içinde çok sayıda adak eşyası olarak çok değerli figürinler ile beraber yüksek
nitelikli Doğu Hellen çanak-çömlek örnekleri de elde edilmiştir. Bu malzeme duvarın ya
pımından önce kült alanında kullanılan bothros yerinden taşınmış olmalıdır. Ancak, bu
bothros yerinin saptanabilmesinde veriler şimdilik yetersizdir; K8C açması güney kesi
tinde görülen açık kahve ve beyaz-gri ince tabakalar in situ kült kullanımına ilişkin ol
duğu düşünülmektedir.

1100 Açması

Buradaki çalışmalarda önce 1999 yılında bırakılan seviyeden itibaren üç seviye
derinleşiidi. 3. seviyeden itibaren arkaik dolgular başladı; kahve-gri renk topraklı, küçük
taşlı dolgu içinde çok sayıda günlük kullanım kapları ve ince seramik ile pişmiş toprak
hayvan figürinleri ele geçirilmiştir. 9. ve 10. seviyelerde kızıl-kahve renk topraklı ve taş

lı dolguların kaldırılmasıyla ana kaya gözükmüştür.

110D ve 110A açmaları arasındaki baulk 19C, 19B ve 110A açmalarında ele geçi
rilen su deposunu bütünüyle açığa çıkarmak için kaldırıldı. Su deposunun M29 duvarı"

nın kuzeybatı köşesi ve su deposu haznesine inen iki basamak açığa çıkarılmıştır.

19CAçması
Bu açmada 9 seviye inilerek anakayaya ulaşılmıştır.Açmanın güney bölümün

de doğu-batı ekseninde birduvar (M46) ile güneydoğu köşede su deposunun geriye
kalan bölümü ortaya çıkarılmıştır. 4. seviyenin doğu bölümünde yer alan kahve-gri renk
tabakada terminus veren 4. yüzyıla ait sikke ele geçirildi. 5. ve 6. seviyelerde su depo
su ile ilişkili kahve-gri renk tabaka içinden ele geçirilen Hellenistik tiplere ait seramik
parçaları göze çarpmaktadır.

8. seviye batı bölümde daha koyu kahve-gri renk tabaka içinde çok sayıda taş

lariçinde buluntular ele geçirildi: pişmiş toprak savaşçı başı figürini. 9. seviyede ise her
yerde ana kayayla karşılaşılmıştır; bu seviyede ele geçirilen küçük buluntular 8. sevi
ye ile benzerdir (Resim 7: açmanın doğu bölümünde ele geçirilen kucağında bir hay
van ile oturan kireçtaşı figürin).

110A Açması

Bu açmada 12 seviye iniimiştir. ilk iki seviyeden sonra daha sınırlı bir alanda alt
seviyelerde derinleşiidi. 3. seviyede açmanın kuzeybatı köşesinde su deposunun ilk
basamağı belirdi. Su deposunun M29 duvarı ve üç basamağı ile ilişkili olarak 4., 5. ve
6. seviyeler açıldı. Roma çağına tarihlenen su deposunun ana kaya düzlemine kadar
derine inen bir tahribat yaptığı anlaşılmıştır.

Hellenistik Anıtsel Yapı

G7A/H70/G78/H7C Açmalan
1999 yılında büyük bölümleri kazılan G7A/H7D/G7B ve H7C açmaları arasında

bırakılan kısımlar; cella duvarının sınırlarını ve cella blokajını ortaya çıkarmak için ka
zıldı (Şekil: 2). Bu seviyede cella blokajı ile ilişkili büyük taş bloklar bulundu. G7B aç
masında doğu-batı doğruıtulu bir atkının yanı sıra oldukça büyük bloklardan oluşan ku
zey-güney doğruıtulu bir atkıdaha bulunmaktadır. 3. seviyede ise cella duvar temelinin
kuzey sınırı ortaya çıkarıldı. Güney sınırda olduğu gibi büyük taşlardan oluşan bu du
var cellanın yaklaşık 90 cm. genişliğinde bir temeli olduğunu gösteriyor.

Cella duvarı temelinin kuzey sınırı ortaya çıkarıldıktan sonra batı sınırını görmek
için G7A ve H7D açmalarında i. krepisin yastık taşı olarak kullanılmış konglomera taş
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blokları ortaya çıkarıldı (Resim: 8). Ayrıca cella duvarının temelinin devamı ve cella blo
kajının batı sınırı, güneyde ise euthyntheria blokları ortaya çıkarıldı. G7D açmasında

cella blokajının kuzey sınırının devamı ortaya çıkarıldı.

GBA Açması

Tapınağın iç yapısının ortaya çıkarılması için G8A açmasında çok miktarda dö
küntü taş ve mimari eleman parçalarının bulunduğu ı. seviyede geç dönem yapısına ait
duvarları ortaya çıkarıldı. D52 duvarı D53 duvarıyla köşe yapmakta ve her iki duvarın
dış tarafında yarım daire şeklinde diziimiş taş sırası bulunmaktadır. D52 duvarının gü
neyinde bulunan ve konglomera bloklardan oluşan zemin ise cella blokajı ile ilişkili ol
malıdır. Bu açmanın güneyi oldukça tahrip olmuştur; cella duvarına ait temelin yalnız

ca güney sınırı görülebilmektedir.

HBOAçması

Bu açmada euthyntheria bloklarının sınırı yüzeyde gözükmekteydi. Blokların

üzeri temizlendi ve euthyntheria tamamen ortaya çıkarıldı (Resim: 9). Yaklaşık 190 cm.
genişliğindeki bu blokların kuzeyinde krepidoma blokajı başlıyor. Blokajda Hellenistik
Dönem öncesine ait devşirme malzeme niteliğinde, çok miktarda üst yapı elemanı kul
lanılmıştır.

GBC Açması

Burada ilk krepise ait büyük bir blok ve G8A açmasında bir kısmı bulunmuş olan
blokun devamı ortaya çıkarıldı. Bu blokların üzerinde kırlangıç kuyruğu şeklindeki ke
net izleri ve zıvana delikleri bulunuyordu. Blokların güneyinde ise, ıı. krepisin yastık ta
şı olarak kullanılmış konglomera bloklar bulundu. ı. krepise ait blokun doğusunda ve
batısında yapılan çalışmalarda ise euthyntheria duvarına ait bloklara ulaşıldı.

GB8 Açması

Tapınağın pronaosunun ortaya çıkarılması için G8B açmasında çalışılmaya baş

landı. Burada küçük boyutlu taşların yanı sıra daha büyük muhtelif boyutlardaki taşlar

dan blokaj oluşturulduğu görüldü; pronaosu sınırlayan ante duvarları ortaya çıkarıldı.

Buna göre pronaosun yaklaşık ölçüleri 160x400 cm. olmalıdır. Ayrıca cellanın kuzey
duvarının sınırı ortaya çıkarıldı. ı. krepisile cella duvarı arasındaki uzaklık güneyde ol
duğu gibi 3.50-3.55 cm. arasındadır. Sonuç olarak Hellenistik Anıtsal Yapı'nın peripte
ros planlı, 6x11 sütunlu bir stylobatı ve üç krepisten oluşan bir krepidoması bulunan ge
leneksel bir Dor tapınağı olduğu düşünülebilir.

Hsc Açmesı

G8C açmasında görülen cella blokajının ve pronaosun güney sınırının ortaya
çıkarılması için H8C açmasında çalışılmaya başlandı. Yüzey seviyesinin hemen altın

da pronaos blokajı ve stylobat blokajına ait taşlar ortaya çıkarıldı. 1998 yılında güneyi
kazılıp euthyntheria blokları ortaya çıkarılmış olan bu açmanın geri kalan kısmındaki

toprak tabakası temizlenip tapınağın güneyindeki euthyntheria duvarı ve stylobat blo
kajı tamamen ortaya çıkarılmış oldu (Resim: 10).

G9A Açması

Tapınağın doğu tarafının ve yüzeyde bir kısmı görülen sütun tamburlarının orta
ya çıkarılması için burada çalışılmaya başlandı. Ancak tapınağın doğusunun oldukça
tahrip olduğu ve ı. krepisi oluşturan blokların düzgün olmadığı görüldü.
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Bu sektörde yapılan çalışmaların genel bir değerlendirme sonucu olarak, Helle
nistik Anıtsal Yapı'nın peripteros planlı, 6x11 sütunlu bir stylobatı ve üç krepisten oluşan

bir krepidoması bulunan geleneksel bir Oor tapınağı olduğu anlaşılmıştır (Resim: 11).

G10A/G9B/H9C/H1AD Açma/art
Anıtsal Yapı'nın doğu ekseni üzerinde altar yapısı bulunma olasılığını kontrol için

önce G10A açmasında başlatılan çalışmalarda hemen yüzey toprağının altında düz
gün kalker blok sıraları ile altarını' krepis düzlemi ele geçirildi (Resim: 12). i. krepis
üzerinde görülen zıvana izleri ve ikinci sıra konglomera bloklarının konumu altar yapı

sının güneye, açık alana yönelik planlandığını göstermektedir (Şekil: 2).
Yapı doğu-batı ekseninde 8.30 m. uzunluğundadır. Yapının batı kenarı daha iyi

korunmuş i. krepis düzlemi güneybatı köşesinden önce sonlanmaktadır. Burada yapı

lan derinleşmede sadece blokaj dolgusu ve ana kaya düzlemi ele geçirilmiştir. Blokaj
içinde ele geçirilen 1.0.4. yüzyıla ait Knidos sikkesi yapı için terminus oluşturmaktadır.

Üst Teras/Bizans Kilisesi Ça/ışma/art
Üst teras sektöründe Erken Bizans kilisesinin üçüncü nefi ve ikinci narteksine

ilişkin çalışmalar yapıldı (Şekil: 3).

C9A Açması

2000 yılı kazı sezonunda e9A açmasında, kuzey nefin zeminine ulaşmak ama
cıyla çalışmalara devam edildi. Yapılan çalışmalarda kuzey nefin zemininin, tıpkı güney
nefte olduğu gibi terra cotta plakalarla kaplanmış olduğu görüldü. Açmada, harç veya
bağlayıcı bir unsur bulunmayışı, bu bölümün ahşap çatı ile örtülü olduğunu düşündür
mektedir.

D8A Açması

Büyük bazilikanın batısında ikinci bir narteks (dış narteks) olup olmadığını sap
tamak amacıyla D8A açmasında kazı çalışmalarına başlandı. +41.80 m. kotunda bü
yük koglomera bloklardan oluşan bir zemine ulaşıldı. Konglomera bloklar 60 cm. yük
sekliğinde, dikdörtgen 150x175 cm. bloklardır. Blokların kuzeye ve batıya doğru devam
eden ve kült mağarası ile ilişkili bir (podium?) veya döşemeye ait olduğu düşünülmek
tedir. Buna göre, kültmağarası olasılıkla üç yönden konglomera bloklardan oluşan bir
podyum ile çevrelenmiş olmalıdır.

C10B Açması

Çalışmalarsonucu büyük bazilikanın doğusunu sınırlayan apsisin kuzey sınırı ile
kuzey nefin doğu duvarı (M49) ortaya çıkarıldı. Bu alanda, büyük bazilika apsisinin iç
ten yuvarlak, dıştan beş cepheli olduğu ve orta nefin, yaklaşık 5.70 m. genişliğinde ol
duğu saptandı (Şekil: 3).

D 1ADI D 1AA Açma/art
Bu açmalarda, geç döneme ait küçük kilise apsisinin bir bölümünü açığa çıkara

cak çalışmalara başlandı. Burada, apsis bölümünü naos mekanından ayıran bir temp
lon, korkuluk levha parçası bulundu. Dikdörtgen şekilli olduğu düşünülen levhanın mer
kezinde daire içine alınmış bir christogram bulunmaktadır. Olasılıkla, büyük bazilika in
şa edilirken, eski bir yapıdan devşirilmiş yazıtiı levha, yazıları tamamen tıraşlanmadan,

üzerine kabartma desenler yapılarak yeniden kullanılmış olmalıdır. Levhanın son dö
nem kullanım evresi için in situ konumda olduğu söylenebilir.
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Kilisenin girişleri, örtü sistemi ve nefleri ayıran sütunların oturdukları yerlere iliş

kin izlerin çoğu yok olmuştur. Sonuç olarak, bugünkü durumuyla büyük kilisenin, içi iki
sıra sütunlu ortadaki daha geniş olmak üzere üç nefe ayrılmış bir Erken Bizans bazi li
kası olduğu söylenebilir.

Üst Teras Güney Yamacı Çalışmalan

Buradaki çalışmalar kiliseningüney yamacındaki teras yapılanmalarını açığa çr
karabilmek amacıyla başlatılmıştır (Şekil: 1).

F8A. Açması
4. seviyede açmanın kuzeybatısında kireç fırınına ait olduğu düşünülen bir yapı

nın ağız çeperi belirlendi. Olasılıkla Ortaçağ yapısı olan Kireç fırını 2.1Ox2.10 m. ölçü
lerindedir; güney tarafında küllü bir alan görülürken, çevresinde kireçli taşlar, stroter ve
yoğun kireçtaşı parçaları ele geçirilmiştir.

E10C. Açması
Bu açmadaki çalışmalar kilisenin güney yamacındaki teras yapılanmalarını açı

ğa çıkarabilmek amacıyla başlatılmıştır. 2. seviyede derinleşildiğinde bir fırına ait oldu
ğu anlaşılan armudi dizilişte konglomera ve taş parçalarına rastlanmıştır; fırın 4 m.
uzunluğunda ve 4 m. genişliğindedir (Şekil: 3).

E9.A Açması

Bu açmada 1999 yılında açılan E9.D açmasında açığa çıkarılan geç dönemler
de oldukça karıştırılmış kutsal alanın yukarı teras yapılanmasını anlamak amacıyla ça
lışılmıştır.

M19 ve M16 duvarları arasında kalan alanda tabakalar oldukça homojen dö
nemli Orta Bizans çanak çömlek malzeme vermiştir.

8. ve 9. seviyelerin doğusunu tahrip etmiş görünen T8 mezarı düzgün kesilmiş

yüksek taş bloklarla çevrilmiş ve üstü kapatılmıştır (stone cist). Mezarda bulunan inhu
matian gömüde iskelet tüm ele geçirilmiştir.

Kült Mağarası Çalışmalan

Temenos alanında kuzeybatı bölümde yer alan kült mağarası 20. yüzyıldan be
ri yoğun tahribata neden olmuştur, Kutsal alanın yer seçimini belirleyen bu kaynak su
yunun yakın dönemlerde tarla sulamada ve kült adasının da ahır olarak kullanılmış ol
ması, buradaki tahribatı daha da artırmıştır. Kült mağarasının koruma altına alınması

için önce temizlik ve sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. Kült mağarasının girişinde bu
lunan bazı blok taşlar özgün konumlarına yerleştirilerek restorasyon çalışmasında kul
lanıldı. Ayrıca, kült mağarasının girişi koruma altına alındı.

2000 yılı kazı sonuçları özellikle Alt Teraşta yapılan kazılarda ele geçirilen bu
luntular ile Emecik/Sarıliman Kutsal Alanı'nın 1.0. 6. yüzyıl sonlarına kadar denizaşırı
bir öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Buluntular, ithal malların tanımla

dığı geniş hinterlandı kadar, şimdiye kadar Doğu Yunan üretimi olarak bilinen ancak
Knidos malı olduğu kesinleşen kireçtaşı ve pişmiş toprak figürinler ile çanak çömlek ör
neklerini zengin bir çeşitlilik ile sergilemesi bakımından da dikkat çekicidir.
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GÜVERCiNKAYASı 2000 KAZISI VE
ÇEVRE ARAŞTIRMALARI

Sevil GÜLÇUR*
Muhsin ENDOGRU

Fariz DEMİR

Kazı giderleri İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, çevre düzenleme
giderleriyse Aksaray Ili Valilik Makamı'nca üstlenilen Güverclnkayası kazısı, 1 Ağustos

- 15 Eylül 2000 tarihlerinde Aksaray Müzesi'nin denetiminde, I.U. Edebiyat Fakültesi
Prehistorya Anabilim Dalı'nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kazı süresince, dönüşüm
lü olarak Fariz Demir (müze arkeologu)ve Güner Sağır (müze araştırmacısı), Aksaray
Müze Müdürlüğü'nü temsil etrnişlerdirt.

Güvercinkayası2000 yılı kazıları, tabakalaşma düzeni ve geniş alan çalışmala

rı olmak üzere, iki ana hedefe yöneltmiştir.Tabakalaşma düzenini saptamak amacıyla

eski açmalarda ayrıntı çalışmalarına ve açma kesitlerinin çizimine ağırlık verilmiş, ge
niş alan çalışmalarındaysa 6 J açması batı yönünde genişletilmiş, 6 i ve 8 G plan ka
releri de yeni çalışma alanları olarak belirlenmiştir (Plan: 1, 2)2,

Doç.Dr. Sevil GÜLÇUR, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabiiim Dalı, 34459 istanbulffÜRKiYE.

Muhsin ENDOGRU,Müze Müdürü, AksarayffÜRKiYE.

Fariz DEMiR, Aksaray Müzesi, AksarayffÜRKiYE.

Başta Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere, Güvercinkayası kazısına destek veren tüm
kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürü borç biliriz. ,

Üyeler: Arkeolog/Desinatör Ayşe Hazneoar-Özkan..(İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, bel
gelemelarşiv); Dr. Hijlke Buitenhuis (Gronirıgen Universitesi - Hollanda,arkeozooloji); Dr. TH.C.Reiner Cappers 
Hendrik Woldring (Groningen Universitesi - Hollanda, arkeobotanik), Dr. Hoşalla Christidou (~.avala -Yunanistan,
CNRS bursiyeri, kemik ve boynuz aletler üretim ve kullanım izi anaiizleri); Dr. Ivan Pavlu (Prag Universitesi, sürtme
taş aletler üretim, kullanım izi ve fitoiit analizleri). Yardımcı arkeolog üyeler: Tijen Akça, Pınar Çaylı, Servet Kızilay,

Fadime Yıldırım. Yardımcı öğrenciler: Hasan Durmuş, Günay Koçhan, Mehıı:ı~ı Türkan. Mukaddes Yıldızcı (LU. Pre
historya AD); Nurcan Çalık, Esra Çankaya.Ayşe Oztop, Lütfiye Yüksekoğlu (LU. Klasik Arkeoloji AD) ;..Nejla Akad, Es
ra Kaçmaz, Ruşen Taşdöğen (Dicle Universitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü ); Sven Kielau (Münster Universitesi Kla
sik Arkeoloji Bölümü). Son kazı döneminde ele geçirilen C14 örnekleri incelenmek üzere Hollanda'ya, jşlenrniş bakır
kırıntıları Bochum..Madencilik Müzesi'ne, sürtme taş aletlerden elde edilen toprak örnekleri de Prag Universitesi'ne
yollanmıştır. ODTU öğretim üyelerinden Prof. Dr.Cemal Göncüoğlu ve ekibiyse sürtme taş aletlerin yapırnında kulla
nılan kayaç türlerini beiirlernişlerdir.

2 Güvercinkayası 1996-1999 kazıiarı için bkz: S. Gülçur, "Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları", Arkeoloji ve
Sanat 78,1997,2-13, renkli res. 1-12; "Güvercinkayası: Eine vorgeschichtliche Felsrückensiedlung in Zentralanatoii
en", Anatolica XXiii, 1997,85-110; "Güvercinkayası1997", Anatolica XXV, 1999, 53-85; "Güvercinkayası", Atlas 88,
2000, 174-176, "Güvercinkayası Kazılan", Aksaray 3,6-7; "Oüvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları", O. Belii
(ed), Türkiye Arkeolojisi ve Istanbul Universitesi (1932-1999), LU.Rekl.Yay. 4242, 97-102. S. Gülçur-M, Endoğru,

"Güvercinkayası 1996 Kazıları", XıX. Kazı Sonuçlan Top/antısıl, Ankara 26-30 Mayıs 1997 (1998),85-111; "Güver
cinkayası 1997 Kazısı", Xx. Kazı Sonuçlan Toplantısı I, Tarsus 25-29 Mayıs 1998 (1999), 77-99, S. Gülçur, M. En
doğru, D. Kara, "Güvercinkayası 1998 Kazısı", XXi. Kazı Sonuçlan Toplantısıl, Ankara 24-28.Mayıs 1999 (2000), 55
70; S. Gülçur-M. Endoğru, "Güvercinkayası 1999 Kazısı", XXII. Kazı Sonuçlan Toplantısı I, ızmir 22-26 Mayıs 2000
(2001),47-60.

101



Doğu A/an 6 J-; Açma/an (Plan: 2)
Doğu yarısı geçen yıl araştırılan 6 J açmasının bu yıl da, diğer yarısında çalışıl

mıştır. Çalışma, özellikle mekanların ve depo ünitelerinin türleri, konumları ve depo
kapları açısından çok aydınlatıcı sonuçlara götürmüştür. Adı geçen alan, doğu geçidi
ni güneyden sınırlayan evlerle, bunların arkasında, kuzeydoğu-güneybatı yönlerinde,
enlemesine yerleştirilmiş konut birimlerini içermektedir.

Doğu geçidini güneyden sınırlayan konutlardan, 5 J açması M7 büyük adasının

yeni araştırılan yarısı 6J/M13, arkasındaki kiler bölmesiyse 6J/M12 olarak tanımlan

mıştır. Geçen yıl açığa çıkarılan, cümle kapısı ve sonradan doldurulmuş fırınıyla, en az
iki evreli bu baş odanın (M13) alt evre dolguları, güneybatı köşede oldukça aşınmıştır.

Ara duvarın, kilere açılan kapı aralığını oluşturmak üzere kesildiği, daha iyi korunmuş
güneybatı köşeye ise, büyük bir depo kabı yerleşmiştir (Resim: 1) Depo kabının biraz
berisinde, kapı pervazının hemen yanında, olası bir dikme yuvası dikkat çekmektedir.
Dikme yuvası, duvarla birlikte yükselerek kat kat sıvanmıştır. Odanın kuzeyaçma du
varı önündeyse, geleneksel taşınmazlardan, yuvarlak ocak bulunmaktadır. Dar uzun
kileri güneyden sınırlayan ana duvar, geçen yıl da vurgulandığı gibi, diğer uzun duvar
lara göre daha yassı ve iri taşlarla örülüdür. Ancak iki taş sırası yüksekliğinde koruna
geimiş bu duvarın kilere bakan yüzünde, mevcut yüksekliğinin çok üstüne kadar çıkan,

beyaz renkli, eski sıva katmanları açıkça seçilmektedir. Bu haliyle duvar, üstünden taş

çekilmiş izlenimi uyandırmaktadır. Kiler adasının batı bölmesini, kerpiçleri akmış, petek
kalıntıları doldurmuştur. Karşı köşede de, dışbükey çeperinin bir ucu ana duvara, diğer

ucuysa komşu konutla ortaklaşa kullanılan uzun duvara tutturulmuş, bir silobulunmak
tadır. Silonun üst dolgusu içinde, geyik boynuzundan, iki alet ele geçirilmiştir. Silo üni
telerinin arasında kalan boşluk, değişik türden, in situ kaplar tarafından doldurulmuş

tur. Duvar köşelerini kullanarak oluşturulan silo birimleri, taşınmaz mekan envanterıeri

arasında giderek yaygınlaşmaktadır.

Açmanın orta kesimini kaplayan, enlemesine yerleştirilmiş mekan (6J/M11), ge
çen yıl açığa çıkarılan bölümle birleşerek (6J/M2), büyük bir oda (3.00 x 6.00 m.) gö
rünümü kazanmıştır (Resim: 2). Güney duvarındaki bir kapıyla, içinde gene değişik tür
den depo üniteleri bulunan, M7b kiler odasına bağlanmaktadır. Ust ve alt evre dolgu
larında, hiçbir ocak ya da ısınma aygıtına rastlanmayışı ilginçtir. Odanın batı çeyreği,

kuzey duvarına bitişen, dikine yerleştirilmiş yassı taşlardan, paye biçimi bir çıkıntıyla

bölürnlenmiştlr. Gene dikine yerleştirilmiş, yassı irice taşlardan oluşturulma, olası bir
sandık, biraz daha doğuda, kuzey duvarının hemen önündedir. Hem odayı bölen çıkın

tının, hem de ağzı sal taşlarla kapatılmış, olası sandığın üzerine ve etrafına çok sayı

da çanak çömlek parçası dağılmıştır. Tıpkı komşu evin kiler hücresinde gözlemlendiği

gibi, burada da güneybatı köşede, iki ucu duvara tutturulmuş bir silo ünitesi yükselmek
tedir. Silo ünitesinin üzerinde ve önünde çok sayıda tüm ve tüme yakın kap kacak, ta
ban üstündeyse kerpiç cidarlı, iki yuvarlak kap sokusu yer almıştır. Batı ve güney du
varları önünde de, çift kulplu birer çömlek, tüm olarak ele geçirilmiştir. Aynı odanın üst
dolgusu içindeyse, bir zamanlar karşılıklı durduğu sanılan, büyük olasılıkla fırınlanma

mış kilden, dikdörtgen kesitli, gövdesi yatay delikli, bir çift andiran parçası açığa çıka

rılmıştır.

6J/M7b odası, kuzeybatı köşesindeki depo üniteleri açısından bir kiler ünitesini,
kapı geçidine bitişen, kubbeli fırın kalıntısıyla da, bir baş adayı anımsatmaktadır (Re
sim: 2). M11 ve M7b'yi birbirinden ayıran duvarsa, en az beş yenileme evreli, daha es
ki bir fırın kalıntısının üstünden geçmektedir. Bu türden bir tabakalanma, ilk defa geçen
yıl, aynı duvarın doğu kesiminde belgelenmiş, diğer örnekleri de son yılın detay çalış

maları sırasında 5 K/M10 odası doğu ve 6 K/M7 odası güney duvarı altında izlenmiş

tir. Duvarlar kaldırıldığında, belki de, belli bir düzen içinde, art arda sıralanmış bu fırın

ları, yerleşmenin öncü evresini yansıttığı varsayılan, kazık sokularıyla bağdaştırma ola
nağı doğacaktır.

M7b odası dolgusunun da en az birkaç evreli olduğu düşünülmektedir. Odanın
doğu yarısı, M8 odası tarafından kesilmiştir. Kuzeybatı köşedeki depo alanı, yapım tek-
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niği ve biçim açısından dikkat çekicidir (Resim: 2). Arkasını duvara vermiş, silo benze
ri ufak bir sokunun hemen altında, bir ucu batı duvarına dayanan, kenarları muntazam
sıvalı, yuvarlak (0=65 cm.) sığ bir bölme yer almaktadır. Iki defa yenilendiği açıkça se
çilen, ± 4 cm. kalınlığında, kerpiçten bir pervaz, bu yuvarlak bölmeyi önden sınırladık

tan sonra, fırının önüne kadar uzanmaktadır (0.90 x 1.60 m.). Henüz tümüyle boşaltıl
mamışmekan dolgusu içindeki bazı izlerden, çoğu zedelenmiş, kerpiç çeperli, başka

depolama alanlarının da bulunduğu anlaşılmaktadır. Oda, güneyaçma kesidi altında
devam etmektedir. Kesidin önünde, değişik kademelerde, tüm ve tüme yakın örnekle
riyle, çanak çömlek toplulukları yoğunıaşmıştır. Gene aynı oda dolgusu içinde, irice bir
taş altında depolanmış geyik boynuzları ve aynı küme içinde boynuz aletler de ele ge-
çirilmiştir. .

6J.açmasının batı kesidi boyunca uzanan M10, M16 ve M9 odalarının büyük bö
lümü, 6 i açmasında devam etmektedir (Resim: 1, 2). IzlenE~bildiği kadarıyla, her üç
odada da, doğu duvarına tutturulmuş depo yerleri mevcuttur. üzellikle, en kuzeyde yer
alan M10 odasının güneydoğu köşesinde, kerpiç pervazlı bir silo, silonun hemen ya
nında iri bir küp ve küpün altında da in situöğütme taşları bulunmaktadır. Aynı odanın

doğu duvarına yaslanmış, ufak bir peteğin içinde kırılmış bir kabın parçaları arasından

toplanan, işlenmiş bakır kırıntılarıysa, önemli buluntulardandır.

6 i açması güney yarısındaki kazı çalışmaları, 7 H açmasındaki sekmeli duva
rın, bu yönde de devam ettiğini belgelemiştir. Bu saptama, Güvercinkayası'nın tabaka
lanma düzeni açısından büyük önem taşımaktadır. 7 H açmasında olduğu gibi, bir ke
narı iri yassı taşlarla desteklenen duvarın, oldukça kalın bir moloz dolgu üzerinde yük
seldiği belgelenmiştir. Buna göre, kerpiç duvar, büyük olasılıkla, Güvercinkayası'nın
günümüze kadar ulaşabilen, en üst mimari katını temsil etmektedir. Moloz dolgunun
kesildiği doğu yarıda, komşu 6 J'den devam eden (M3, M10) iki mekanın, ancak üst
evre dolguları kısmen boşaltılmıştır. Şimdilik kaydıyla, kuzey mekanın (6 I/M2) tek bu
luntusu, kuzeybatı köşedeki, taşınabilir kazık sokusudur. Güney mekandaysa. önce
doğu profili önünde, şevli yerleştirilmiş taşlardan, dairemsi bir yapılanma açığa çıkmış
tır. Yapılanmanın nedeni henüz açıklık kazanmamıştır. Belki, burada da şevli yerleşti

rilmiş taşlar,..5 J/M7 Tn.6 da izlendiği gibi, eski bir fırın kalıntısının içini doldurmada kul
lanılmıştır. Ust dolgusu içinde inilmeye devam edilen mekanda, önce şevli taş dolgu
önünde tüme yakın bir kase, mekanın ortalarına rastlayan bölümde de, dikey kulpları

çift uygulanmış, iri bir küp belgelenmiştir. Bu mekanın üzeri, daha sonra araştırılmak

üzere kapatıımıştır.

8 G Açması (Plan: 2)
Yassı höyüğün tepe düzlüğü üzerinde, yeni kazı alanı olarak seçilen 8 G açma

sındaki tabaka kalınlığının, umulanın aksine, yüzey toprağının hemen altında ortaya Çı

kan ana kaya nedeniyle, çok ince olduğu belirlenmiştir (Resim: 3). Ana kaya burada,
açmanın kuzey kesidi önünden başlayarak, güney ve batı yönlerinde, dik bir meyille
düşmektedir. Yüzey toprağının hemen altında beliren mimari kalıntılar, sığ bölümlerde,
pulluk tarafından da dağıtılmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, içinde in situ bir
çömleğin durduğu fırın kalıntısı (Resim: 4) ve mekanları sınırlayan duvarlara işaret
eden taş dizileri arasında kümelenmiş, tüm ve tüme yakın kap kacak örnekleri belirle
nebilmiştir. Bu alandaki ilginç saptamalardan biri de, 8 H yanıklı alanındaki fırın kalın

tısının, yüzeye doğru yükselen bir kaya çıkıntısına kadar uzanmasıdır. Buna göre 7-8
H yanıklı alanıyla 8 G açmasında önemli bir seviye farkı ortaya çıkmaktadır.

Tabakalanma Çalışmalan (plan: 2)
. Yerleşmenin tabakalanma düzenini belirlemek üzere yapılan çalışmalarda, 5-6/
I, J ve K alanlarında, belirli bir yüksekliğe erişen, açma kesitlerinin çizimine başlanmış,

ocak/fırın benzeri mekan içi ve dışı taşınmazlarla, taban dolguları ve üst evre duvarla
rının denetim altında ve sistemli bir şekilde, kaldırılmasına devam edilmiştir.
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Bu bağlamda, özellikle 7-8 H yamklı alanında saptanan silo ünitelerinin, mekan
ların içine sonradan ilave edildiği varsayımı kesinlik kazanmıştır. Kanıt, silo alanındaki
(M4) bir peteğin (Ptk. 2) dış çeperi altında korunarak, günümüze kadar ulaşabilmiş, bir
taban kalıntısı (Resim: 5) ve diğer peteklerin ± 30 cm. altında, neredeyse tüm alanı

kaplayacak şekilde genişleyen, düzgün tabanlı, bir rnekanla belirlenmiştir (Resim: 6).
Gene bu çerçevede, 7-8 H alanının, büyük olasılıkla, değişik safhalarda, iki yangın ge
çirdiği de gözlemlenmiştir. Alt mekanın, indirgenmiş bir ortama işaret eden, siyah renk
li dolgusu, üstte yerini yükşeltgen bir ortama işaret eden, kırmızı renkli, ikinci bir yan
gın dolgusuna bırakmıştır. Iki yangın evresi arasındaki ayırım, Ptk.2'nin altında ortaya
çıkan taban kalıntısıyla da vurgulanmaktadır. En eski silo ünitesinin, kuzeybatı köşede

yer alan, büyük petek (Ptk.1) olduğunun anlaşılması da, bir diğer önemli bulgudur. Kal
dırılan Ptk 2'nin altında ortaya çıkan, kerpiçten, çift gözlü öğütme sekisini ise, ana pe
tekle birlikte (Ptk.1) yorumlamak gerekecektir. Oğütme sekisine ait olduğu sanılan el ta
şıysa, öğütme sekisi ve petek arasındaki boşlukta, taban döşemesi üzerinde ele geçi
rilmiştir.

7 H/M1 odasında, yavaş yavaş temizlenmeye başlanan cüruf kalıntıları içinde,
depo kaplarına ait parçalar da belirmeye başlamıştır. Ozellikle, yangın sırasında, yük
sek ısıdan etkilenerek tümüyle oksitlenmiş, üzerinde hem apıike bir kaş ya da boynuz"
hem de dikine sıralanmış, iri dÜğmeciklerle bezeli depo kabı, iki ayrı bezeme öğesinin,

aynı parça üzerinde uygulandığı, ilk örnektir (Resim: 7).

Çanak Çömlek ve Pişmiş Toprak Buluntular
2000 yılı kazılarında da, siyah ya da koyu renk açkılı çanak çömlek grubu (M i)

en yüksek oranda temsil edilmiş ve mekan içi in sltu kaplar, tip çeşitliğini artırmıştır. Bu
bağlamda, siyah açkılı, dirsekli kulplu kase örneği, hem tarihleme, hem de mahmuzlu
kulpların gelişimi açısından önem kazanmaktadır (Resim: 8). 6 J açması kiler ünitele
rinde, çömlek ve küplerle birlikte bulunan iki kepçe, ya da ölçü kabı, işe yarar kırık par
çaların nasıl değerlendirilebileceği hakkında, iyi birer ipucudur (Resim: 9). Her iki ör
nekte de, işlevlerini yitiren büyük kapların diplerinden yararlanılmıştır. Depo kaplarının

çoğunluğunun, kendi başlarına ayakta duramayacak kadar ufak dipli olduğu da, tüm ör
neklerle bir daha doğrulanmıştır.

Yukarıdada değinildiği üzere, aynı parça üzerinde, bir arada uygulanmış, aplike
kaş/boynuz ve düğmeciklerle (Resim: 7), gene yangından alacalanmışsiyah açkılı, bo
yunsuz bir çömleğin üzerinde görülen, stilize yılan kabartmaları, bezek yelpazesine ye
ni katkılardır (Resim: 8).

Açık renk zemin ya da krem astar üzerine çift renk geometrik boyaıliarsa (M IV),
bu yıl ancak birkaç parçayla temsil edilmiştir. Iri çömleklerde, dışta tüm boyun ve içte
ağız dönüşü, gövde üzerinde de, bezeklerin ana hatlarını oluşturan yatay ve dikey şe

ritler siyaha yakın koyu kahve ve mat, bu şeritlerin sınırladığı alanlarsa et renginde ve
parlak boyalıdır. Koyu renk boya, daha kalın sürülmüş izlenimi bırakmaktadır.

Açık renk yüzeyli süpürge izii konik kaselerin (M iii) sayısındaysa, diğer yıllara

oranla, bir gerileme saptanmıştır.

Çanak çömlek dışında, pişmiş toprak buluntu sayısı çok azdır. 2000 yılı buluntır

ları da ancak birkaç kabaca şekillendirilmiş, tüp biçimi, iri boncukla sınırlı kalmıştır. 6 i
açması üst evre dolgusu içinde saptanan bir çift olası andiran parçası, büyük olasılık

la fırınlanmamış kilden yapılıp ateşte kalınca sertleşmiştir. Dikine delinmiş, konik kil to
panının işlevinin de ne olduğu, henüz kesinlik kazanmamıştır.

Kemik ve Boynuz Buluntular
Ekip üyelerinden Dr. R. Christidou, 1996 yılından beri ele geçirilen, kemik ve

boynuzdan mamul buluntular üzerindeki üretim zinciri ve kullanım izi analizlerini sür
dürmüştür (Bkz. Ek 1).
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Bu yılın ilginç buluntuları, şimdiye değin bilinen alet ve gereç türlerine ilaveten,
dikiş iğnesi ve çuvaldız türünden aletlerdir. Büyük baş bir hayvanın, dikine yarılmış

uzun kemiğinden, kenarları özenle düzeltilmiş, bir ucu delikli, levhamsı bir nesne de,
gene Güvercinkayası 2000 kazısının ilkierindendir. Dikkat çeken diğer bir özellikse, ge
yik boynuzundan çekiç başlı aletlerin tür ve sayılarındaki belirgin artıştır.

iz analizleri açısından olumlu gelişmelerden biri de, TÜBiTAK Gebze "Malzeme
ve Kimya Teknolojileri Araştırma Enstitüsü"nün ortak çalışmalar için kapılarını uzman
larımıza açmasıdır.

Sürtme Taş Buluntular
Değişik biçim ve türdeki örnekleriyle sürtme taş aletler, Güvercinkayası buluntu

toplulukları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Ekibimize bu yıl katılan Dr. i. Pavlu, çok
sayıda in situ örneklerle temsil edilen, öğütme taşlarını incelemeye başlamıştır. çoğun

lukla besinlerin hazırlanmasında kullanıldığı varsayılan bu grubun, yerleşme içindeki
dağımlarıyla birlikte ele elınarak, fitolit analizlerinin yapılması, olası değişik kullanım

amaçlarının yanı sıra, bu etkinliklere bağlı, işlik alanlarının da belirlenmesini sağlaya

bilecektir. Prof. Dr. Cemal Göncüoğlu'nun saptamalarına göreyse, öğütme taşlarının

üretiminde, yörede mevcut bazaltik lava kökenli, 6-7 sertliğinde taşlar kullanılmıştır.

Sonuç
Güvercinkayası 2000 kazıları, hem yurt dışından bilgi transferi, hem d~ yerleş

me içi kullanım alanları ve türleri açısından, çok verimli olmuştur. Groningen Universi
tesi laboratuvarıarında yapılan C 14 analizleri, yerleşmenin dönemini, umulandan da
ha eskiye, Orta Kalkolitik çağa götürmüştür. Bu bağlamda yerleşme, ± G.O 6000/M.O.
5000-4800 yıllarına tarihlenmiştir.

Konut ve mekanların yerleştiriliş biçiminin yanı sıra, kiler içi depolama üniteleri
nin de, birbirine benzer şekilde ve belirli bir düzen içinde kullarulrnası, planlı yapılaş

manın bir sonucu olarak algılanmaktadır. Yeni kazılmaya başlanan 6 i plankaresine ka
dar uzanan sekmeli kerpiç duvarın, kalın bir moloz dolgu üzerinde yükselmesi, bu mi
marı öğenin, dış etkilerden kaynaklandığı savını kuvvetlendirmiştir.

Konut içlerinde, dağılmadan kalmış, depolama ünitelerinden toplanan çeşitli ör
neklerle, yerleşmenin besin ekonomlsl hakkında daha da aydınlatıcı verilere ulaşılabi

lecektir. Araştırmalar Groningen Universitesi laboratuvarıarında devam etmektedir.
Bir depo ünitesi içinden derlenen, işlenmiş bakır örnekleriyse, M.Ö. 5. binyıl ma

den teknolojisi açısından önemli bir bulgudur. Gene depolar ya da mekan dolguları için
de, çoğu kez in situ bulunan, hayvan boynuzlarından mamul aletlerin giderek yaygın

laşması, hammadde kullanımı, üretim zincirleri ve kullanım alanları yönünden de ay
dınlatıcı olmaktadır.
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THE GÜVERCiNKAYASı PROJECT
THE BONE INDUSTRY

Rosalia CHRISTlDOU*·

This report deals with the bone tools and related artifacts, that is, manufacturing
waste and unfinished products, found during the 1996-2000 seasons of exeavation at
Güvercinkayası. Three study campaigns have been carried out to date. Financlal sup
port was provided by the GREMMO Laboratory of the CNRS (France), the IFEA (Istan
bul), and the "Missian sur I'obsidienne d'Anatolie"-MAE (France). During the field study
in Cappadocia, support was alsa provided by the Güvercinkayası Project.

The study of the bone tool assemblage from Güvercinkayası has so far been or-
ganized around two major questions:

1. Which were the bones used to manufacture taals?
2. Which were the techniques implemented in the production process?
lt has included:

1. Sarting of the utilized out of the non utilized bone. This operation was
carried out in order to recover the totality of the artifacts collected during
the excavation. In total, 233 artifacts were recovered.
2. Characterization of the bones used as raw materials. This operation
was carried out in collaboration with the zoologist, Dr. H. Buitenhuis.
3. Construction of a typology based on the morphological, dimensional,
and technical characteristics of the tools.
4. Recording of the manufacture and use traces observed by naked eye
and at law magnifications (-50x).
5. Reconstruction of the step-by-step processes (methods) of manufactu
re and of the patterns of tool production.

Following is a brief appraisal of the main traits of the production of bone tools at
Güvercinkayası:

The bone tools were made almost exclusively from antler and long bones (Tab
le: 1). The procurement and expioitation patterns of the two raw materials differ signi
ficantly from each other. The production of antler tools depended on the collectian of
shed antlers while the production of tools from long bones depended on the utilization
of butchery remains.

Rosalia CHRISTIDAU, GREMMO-CNR8/FRANCE.

106



Antler

Long bones

Ribs

Scapulae

Teeth

Undetermined

total

121 (51.9%)

92 (39.5%)

7 (3%)

3 (1.3%)

1 (0.4%)

9 (3.9%)

233 (100%)

Table 1: Bones used as raw materials

Antler and long bones do not overlap in terms of tool types either. They also pre
sent significant differences in their respective methods and techniques of manufactu
re.

The most common antler tools are hafting devices, picks, and axes (Fig. 1). The
se tools were made from products of transverse debitage of the antler. Adzing and
chopping were employed to divide the bone and extract the blanks". Adzing was used
to shape the preforms while shaving and abrasion were used for the final treatment of
the tools.

Very few tools were made from products of longitudinal debitage of the antler:
needles and one "belt-buckle" (Fig. 2)2. The blanks for making these tools were extrac
ted using the well-known "groove and splinter" methods. Adzing, shaving, and abrasi
on were used to shape the tools.

The long bones were used to manufacture pointed, cutting, and scraping tools,
rings, and one "pressure-flaker" (Fig. 3). The pointed tools, the richest category of to
ols made from long bones-, are awls and short points «SOmm) with pointed, beveled
or narrowed bases (Fig. 3.1, 3.2).

Few tools, except the rings, were made from whole long bones and from trans
versely cut or broken ones. Longitudinal fragments, that is, splinters derived from bro
ken bones and products of debitage by the groove and splinter method, predomlnate''.
In fact, the majority of the pointed tools are made from longitudinal fragments while the
cutting and scraping tools are made from both longitudinal and transverse oness. The
tools that were made from long bones were shaped by abrasion, shaving, and, rarely,
by retouch.

Finally, the initial stages of the debitage sequence of the antler were not taking

For the application ol Ihe transverse debitage by adzing and chopping see A. Billamboz, "L'industrie du bois de cerl
en Franche-Cornta au Neolithique et au debut de I'ge du Bronze", Ga/lia Prehlstolre 20(1),1977,7-176

2 Transverse debitage: 65, Longitudinal debitage: 9, Undetermined: 2 (the counts are based on the samples ol pre
lorms and linished objects).

3 J.G.D. Clark, M.W. Thompson, "The Groove and Splinter Technique ol working antler in Upper Palaeolithic and
Mesolithic Europe", Proceedings of the Prehistoric Society 19(2), 1953, 148-160; S.A. Semenov, Prehistoric
Technology (transı' and prelace by M.W. Thompson)., Cory, Adams and Mackay, London 1964, 155-158; M.
Newcomer, "Experimentsin upper palaeolithic bone work" in H. Camps-Fabrer (ed.), Methodologie eppliquee a l'in
dustrie de /'05 pretıistorique, Deuxierne colloque international sur l'lndustrie de I'os dans la Prehistoire, Abbaye de
Senanque (Vaueluse), 9-12 juin 1976, Ed. CNRS, Paris 1977, 294-295; D. Stordeur, "La Iabrication des aiguilles il
chas. Observation et experirnentation" in H. Camps-Fabrer (ed.), Methodologie eppliquee a /'industrie de /'05 prehis
torique, Deuxiema colloque international sur I'lndustrie de I'os dans la Prehistoire, Abbaye de Senanque (Vaueluse),
9-12 juin 1976, Ed. CNRS, Paris 1977, 251-253

4 Pointed tools: 53, Cutting/Scraping tools: 16, Rings: 5, Pressure-Ilaker: 1, Undetermined: 12. Total ol linished prod
ucts: 87.

5 Whole bones: 9, Transverse debitage: 20, Longitudinal debitage: 54, Undetermined (transverse or longitudinal):9.
6 Pointed tools- Whole bones: 9, Transverse debitage: 5, Longitudinal debitage: 38, Undetermined (transverse or lerı

gitudinal): 1; Cutting/Scraping tools- Transverse debitage: 5, Longitudinal debitage: 7, Undetermined (transverse or
longitudinal): 4.
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place within the habitation areas. As a rule, blanks were only brought there and used
when need arose. On the contrary, the long bones used as raw materials were reco
vered among the butchery and kitchen refuse, found in proximity to the houses.

In sum, the main characteristics of the bone tool production at Güvercinkayası

are: particular procurement and working systems of particular raw materials, particular
functional roles of particular raw materials.

Study in course centers on the functional aspects of the tools and the spatial
distribution of the activities related to the bone industry. Functional analysis is conduc
ted using the high-power approach and experimentatlon",

7 For lhe applicalion of lhe high power approach lo lhe study of bone lools see A. Pellier, H. Plisson, "Microtraceoloqie
fonclionnelle sur I'os. Quelques resuıtats experirnentaux" in M. Palou (ed), Artefacts 3, Outillage peu etebor« en 05
et en bois de cervides II, Troisierne reunion du groupe de lravail no 1 sur I'induslrie de I'os prehlstortque, CEDA,
Viroinval, Belgique, 69-80; R. Chrislidou, Outils en 05 neolithiques du Nord de la Grece: etude technologique, These
de doctorat (3 volumes), Universile Paris X-Nanlerre, Paris 1999 (publicalion in preparalion).
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MUSULAR 2000 YILI KAZISI

Mihriban ÖZBAŞARAN*

Güneş DURU
Nurcan KAYACAN

Muhsin ENDOGRU

GiRiş

Aksaray Müzesi Müdürıüğü ..denetiminde, istanbul Üniversitesi Prehistorya Ana
bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Mihriban Ozbaşaran'ınbilimsel daruşrnanlığmda yürütülmekte
olan Musular Mevkii Arkeolojik Kazı ve AraştırmaProjesi (Aksaray Ili), 2000 yıhndaı
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve Istanbul Universitesi Araştırma Fo
nu'nun mali desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

2000 yılı Musular kazısının arazide yürütülen çalışmalarının ana amacı, Çanak
Çömlekli ve Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmelerinin sınırlarının saptanması,

her iki dönem arasındaki stratigrafikilişki ve geniş çaplı kazılarla yerleşmenin niteliği
nin anlaşılması şeklinde belirlenmişti. Arazi çalışmalarıyla paralelolarak yürütülen atöl
ye çalışmalarında ise günlük yaşam ile ilgili her tür veriye ulaşılabilmesi, kültür özellik
lerinin anlaşılabilmesi için ayrıntılı analiz çalışmalarının sürdürülmesi, böylelikle uzun
vadede her iki alandan elde edilen sonuçlarla Musular yerleşmesinin niteliğini ve işle

vini anlamak hedeflenmiştir.

ARAZi ÇALIŞMALARI
2000 yılı kazısı, beş yeni açma ileönceki yıllara ait açmalarda devam eden ka

zıçalışmaları, araba yolu olarak bırakılmış açmalar arası yolların kaldırılması ve iki kü
çük sondaj ile yaklaşık 500 m2den fazla bir alanda gerçekleştirilmiştir (Fig. 1).

Yeni açmalardan en kuzeyde yer alan M 14 açması, 10 x 10 m. boyutlarındadır.

Bunun hemen güneyinde 1999 yılında batı yarısında çalışılmaya başlanan N 14 ve O

Doç.Dr, Mihriban ÖZBAŞARAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 34459istanbulfTÜRKivE.

Güneş DURU, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 34459 istanbulfTÜRKivE.
Nurcan KAVACAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 34459 istanbu/fTÜRKivE.

Muhsin ENDOGRU, Aksaray Müzesi 68100 AksarayfTÜRKiVE.

Musular kaz] kurulu, bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel MÜ.dürıüğü
i!.e Istanbul Universitesi Araştırma Fonu ve Aksaray Valiligi başta olmak üzere Aksaray Kültür Müdürlüğü, Istanbul
Universitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na teşekkürü borç bilir.

Musular 2000 yılında, Michigan Üniversitesi'nden Erika Friedl ve Hans Löff/er, Aşıkıı Höyük, Güvercinkayası, Kaletepe
ve TepeciklÇiftlik kazı ekipleri ile Isabella Caneva, Steven Kuhn, Tsoni Tsonev, Aksel Tibet ve Marion Cutting
tarafından Ziyaret edilmiştir. Adı geçen tüm ekiplere ve bilim insan/arına gösterdikleri ilgi ve fikirsel alışveriş nedeniyle
en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Balon ile hava fotoğrafı çekimi için başvurduğumuz Türk Hava Kurumu-Ankara ve Ürgüp Şubesi başkan ve yetkiler
ine, aynı amaçla Aksaray Tedaş Kurumu Müdürlüğü'ne anlayış ve yardımlarından dolayı kazı ekibi olarak teşekkür
borçluyuz.
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14 açmalarında kazı çalışmaları sürdürülmüş, her üç al(ma, arada doğu-batı yönünde
araba yolu bırakılmaksızın birleştirilmiştir. Bu alanın dogusundaki 2000 yılının iki yeni
açması N 15 ve O 15 açmaları, birlikte 100 m2lik bir alanı kaplamaktadır. Yeni bir diğer
açma olan P 12, 5.0x10 m. hemen batısındaki P 11 ise 5.0x10 m. boyutlarındadır. 2000
yılında ayrıca N 11 ile N 12 ve O 11 ile O 12 açmaları arasındaki araba yolu kaldırıl

mış, N 17 karelajında 2.0x2.0 m.lik küçük bir sondaj, T 11 karelajında ise 3.0x5.0 m.lik
bir başka sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir (Fig. 1).

Musular yerleşmesi, volkanik oluşumlu (tüf) ana kaya üzerine kurulmuştur (Fig.
3). 2000 yılında kazılan, bugüne kadar ortaya çıkarılmış yapıların en doğusunda yer
alan yeni açmalardan N 15 ve O 15'te, yüzey toprağının altında doğrudan ana kayaya
ulaşılmıştır. Ana kayanın girintili çıkmtıh yapısı, bu alanın da doğusunda yeni küçük bir
sondaj yapılmasını gerekli kılmış, yapılaşmanın yeni bir çukurluk alanda devam edip
etmediğinin anlaşılması için N 17 karelajının güneyinde 2.0x2.0 m.lik bir alana küçük
bir açma oturtulmuştur. Pulluk seviyesinin hemen altında (yüzeyden 0.30 m. aşağıda)
yine ana kayayla karşılaşılınca, Musular'ın doğusundaki bu alanda yapılaşmanın olma
dığı anlaşılmış, dolayısıyla yerleşmenin güneydoğu sınırı belirlenmiştir.

Aynı amaçla T 11 karelajına oturtulan yeni bir başka küçük açmada da (Fig. 1)
yüzey toprağının hemen altında ana kaya ortaya çıkarılınca, 1996 yılında kuzeyde,
2000 yılında ise güneydoğuda ve güneyde yapılan sondajlarla yerleşmenin sınırları2

saptanmıştır. Buna göre, Musular yerleşmesinde tarım faaliyetlerinden zarar görme
miş, halen temiz dolguların var olduğu sınırlı alanlar belirlenmiş ve buna göre önümüz
deki yılların kazı stratejisi saptanmıştır.

2000 yılının yeni açmalarından M 14 ve 1999 yılında kazısına başlanan N 014
açmalarının doğuya doğru kazısının devamı sonucu, iki mekanı i taş bir yapı, yapının

kuzeyinde bir açık alan ve daha kuzeyde son derece özenli ve gelişkin bir yapım tek
niği gösteren bir kanalortaya çıkarılmıştır (Fig. 2, 4).

1999 yılında kuzeybatı köşesi açığa çıkarılan ve taş temel seviyesinde el~ geçi
rilen yapı, kazıldığı kadarıyla 7.0x7.40 m. dış boyutlara sahip büyük bir yapıdır. Iki ana
mekandan oluşur. Kuzeydeki P mekanı 5.50x2.70 m. büyüklüğündedir (iç boyutlar), ku
zey duvarında bırakılmış boşluk, büyük bir olasılıkla kapı geçidine işaret eder-,

Yapının güneyindeki mekanın, duvar ortasında yer alan bazı düşük taşların işa

ret ettiği üzere, iki bölümlü olması olasıdır.

Kuru duvar tekniğiyle örülen taş duvarların yapımında say taşı olarak adlandırı

lan yerel, pembemsi, hemen dağılabilen özellikte yumuşak volkanik taş kullanılmıştır.

Duvarların her iki yüzü için iri boyutta taşların seçilerek yerleştirildiği, üstlerinin ve orta
larının çok daha küçük boyutta taşlarla desteklendiği anlaşılmıştır (Fig. 4). Yapının ku
zeybatı köşesinde üç taş sırası saptanırken, güneye doğru, duvarların yüzey toprağı

na çok yakın olması nedeniyle yalnızca en alttaki tek sıranın korunageldiği, küçük taş

dizisinin pullukla dağıtılmış ve tahrip edilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Yapım tekniği açısından ilginç bir başka nokta, yapının batı duvarının ana kaya
nın eğimine uygun olarak yapılmış olmasıdır. Ana kayanın yapılar ile iç içe kullanımı,
ya da ana kayanın bir yapı elemanı olarak kullanılması geleneği, bugün Musular'ın da
sınırları içinde yer aldığı ve aynı jeolojik oluşuma sahip günümüz Kızılkaya Köyü'nde
de izlenmektedir (Duru 2000: 2).

Yapı taş temel seviyesinde bulunduğu için, tabanı, taban üstü dolgusu ve dolgu
içinde ele geçebilecek muhtemel buluntuların hiçbirine rastlanmamıştır.

2 Musular yerleşmesinin batı sınırı önceki yıllardan bilinmektedir. Topografik planda görülerı benzin istasyonunun taş

duvarı ve köy yolu doğrudan ana kaya üzerinde yer almaktadır. Ana kaya 6-8 /K-M karelajlarında gözle görülür
biçimde yüzeydedir.

3 Kapı geçidinin batı kısmında taşlar muntazam yüz verecek şekilde örülrnüş, buna karşılık doğu kesiminde aynı düzeni
görmek mümkün değildir.
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Üç mekandan oluşan taş yapının kuzeyi çok bol hayvan kemiği içeren yumuşak
ve gevşek dokulu toprağa sahip bir açık alandır. Hemen kuzeyinde ise taş yapıyla ay
nı yönde (kuzeydoğu-qüneybatıyönünde) uzanan bir kanal yer almaktadır. Iri, yassı,
sağlam kireçtaşlarının yan yana doğrudan say üzerine diklemesine konmasıyla oluştu

rulmuş kanalın (Fig. 2, 5) her iki ucu da 2000 yılı M 14 açmasının kazılmayan alanları

içinde devam etmektedir.
Kanalı oluşturan diklemesine yassı taşlardan oluşan duvarların üstü kanalın iki

yanda da, taş yapıda olduğu gibi, küçük say taşlarıyla desteklenmiştir. Kazılan alan
içinde 8.80 m. uzunluğunda ortaya çıkarılan kanalın doğu yarısında, iri yassı taşların

bu kez yatay pozisyonda yerleştirilerek kanalın üstünü kapadığı, kapak taşı vazifesi
gördüğü gözlenmiştir (Fig. 5).

Kanalın su toplama, su deşarjı ya da farklı bir amaçla kullanılma olasılıkları gibi
işlevi ile ilgili henüz kesin bir delil elde edilememiştir. 2001 yılında kuzeyde ve güney
de sürdürülmesi planlanan kazılarla kanalın devamı aranacak, bağlantıları saptanma
ya ve işlevi anlaşılmaya çalışılacaktır.

Musular yerıeşmesinde kanal yapıları yalnızca bu örnekle sınırlı değildir, kolay
işlenebilir niteliğiyle ana kayada çeşitli oyuklar ve kanalların açıldığı, ana kayanın ke
sildiği, önceki yıllardan da bilinmektedir (Ozbaşaran, baskıda). 2000 yılında N 11-12 ile
O 11-12 arasında kalan araba yolunun kaldırılması ile 1999 yılında M 12 açmasında

ortaya çıkarılan kanalın (ana kayanın kesilmesi/oyulması sonucu oluşturulan) güney
batıya devamı bulunmuştur.En derin yeri 0.28 m. olan kanal, yaklaşık 0.40 m. genişli

ğindedir; 10.80 m.lik bir uzunluktan sonra güneyde, derinliği azalarak ana kayanın düz
lenmesiyle belirsiz bir şekilde yok olur (Fig. 2).

2000 yılında ortaya çıkarılan ilginç bir başka mimarı bulgu, P 11 açmasında (Fig.
2, 6), doğrudan ana kaya üzerine yapılmış bir tür döşemedir. O 11 açmasında önceki
yıllarda ortaya çıkarılan ana kayanın kesilerek bir yanına diklemesine dizilen yassı taş

ların devamını ortaya çıkarmak amacıyla kazılması planlanan P 11 açmasında

(5.0x10.0 m. ), açmanın güney duvarına bitişik kesilmiş ana kayayla karşılaşılmıştır.

Derine devam edildiğinde, açma genelinde son derece düzgün bir yüzeye sahip
ana kaya ve ana kaya üzerinde iri kireçtaşlarından yapılmış bir döşemenin (?) yer al
dığı gözlenmiştir. Iki bölüm halindeki taş döşemenin ortasında tek bir sıra taş dizisi yer
alır. Tümü ana kayanın düzgün yüzeyi üzerindedir (Fig. 6). Döşeme üzerinde sert ve
açık renkli (beyazımsı) bir toprak tabakası yer almaktadır. Toprak tabakasının adeta ki
reçleşmiş ve sertleşmiş durumu, bu alanın ve yapısal kalıntıların yine suyla ilişkili oldu
ğunu düşündörrnektedlr-. Ilk gözlemlere göre bir tür döşeme olarak yorumlanan kalın

tıların yağmur/kar nedeniyle ıslanan ve uzun süre nemli kalabilen ana kaya düzlemin
de izolasyonu sağlayan bir tür platform/yükselti olabileceği düşünülmektedir. 2001 yı
lında kuzeye ve güneye genişletilereksürdürülecek çalışmalarla söz konusu yapının iş
levinin anlaşılmasına çalışılacaktır.

P 11'in hemen doğusundaki P 12 açması (5.0 x 10.0 m.), Çanak Çömlekli Evre
ye aittir, bu alandaki kazılar önceki yıllarda açılan O 13 açmasının güneyinde, kuzey
doğu-güneybatı yönünde uzanan taş ve çanak çömlek parçalarından oluşan döşeme
nin devamını ortaya çıkarmak amacını gütmektedir. Yüzey toprağının hemen altında

ortaya çıkarılan dağınık taş grupları (Fig. 7) ile birlikte ele geçirilen çanak çömlek par
çalarının in situolarak bulunmaları nedeniyle önem kazanmaktadır. Musular yerleşme
sinde in situ ele geçirilen çanak çömlek parçaları oldukça az sayıdadır, büyük bir ço
ğunluk tarımsal faaliyetler nedeniyle pullukla karışmış halde yüzey toprağı içinde bu
lunmuştur.

Girintili çıkmtılı yapıdaki ana kayanın gerek Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşme,
gerekse Çanaklı Evre yerleşmesi tarafından kullanılmış olması, Çanaklı Evre dolgula-

4 Bu alandan alınan mikromorloloji örneklerinin analizleri henüz sonuçlanmamıştır (Mayıs 2001).
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rının tümüyle yok olmuş ya da yüzey toprağı ile karışık olarak ele geçiyor olması, bu
sorunun çözümünü güçleştirmekte, hatta olanaksız kılmaktadır. Malzemelerin ayrıntılı
analizleri ve mutlak tarihleme yöntemlerininsonuçlanmasıylabu sorunun çözümlen
mesi sağlanacaktır.

ATÖL YE ÇALIŞMALARI

Obsidiyen Endüstrisi
Dr. N. Balkan Atlı ve Dr. D. Binder yönetiminde N. Kayacan tarafından incelen

mekte olan obsidiyen endüstrisinde, 1996 yılından bu yana uygulanmakta olan tekno
lojik ve tipolojik analiz, Musular yerleşmesinde gerek üretim zincirini oluşturan teknolo
jik ürünler (omurgalı, upsilon, merkezi dilgi vb. gibi), gerekse tipolojik çeşitlilik (ok ucu,
kalem, delici, kazıyıcı, ara parça) açısından Neolitik Dönem alet çantasında bulunabi-
lecek ürünlere işaret etmektedir. .

Önceki yıllarda uygulanan analiz yöntemleri ve elde edilen sonuçlara ek olarak
2000 kazı sezonunda, Çanak Çömlekli ve Çanak Çömleksiz Dönem yontmataş bulun
tularının dönemsel farklılığın anlaşılmasınayönelik bir çalışma uyguıanmıştır. Bu çalış

mada teknolojik ürünler, alet çeşitleri ve alet yapmak için uygulanmış düzelf biçimleri
incelenmiştir.

Musular yerleşmesinin en belirgin alet tiplemesini baskı düzeltili oval ok uçları

oluşturmaktadır (Ozbaşaran 2000:136). Bu uçların, uygulanan düzelti dikkate alınarak

gruplandırıldığında, üç farklı tipte olduğu görülür: tüm ön yüz, tüm ön yüz ve arka yü
zün alt bitimi, ön yüz ve arka yüz tamamen düzeltili. Bunlardan ilk ikisi hem Çanak
Çömlekli hem de Çanak Çömleksiz Dönemde ele geçirilmiştir. Iki farklı dönem dolgula
rında görülen bu benzer tipler yontmataş geleneğindeki devamlılığa işaret etmektedir.
Bununla beraber, üçüncü tipi oluşturan ön ve arka yüzleri tümüyle düzeltilmiş okucu
yalnızca dört adettir. Çanak çömleksiz dolgularda henüz ele geçirilmemiş olan bu tip,
sayıca dönemsel farklılığın göstergesi olabilmesi açısından oldukça yetersiz kalmakta
dır.

Beş yıldır sürdürülen teknolojik analiz yöntemi sonucu saptanan iki vurma düz
lemli yontmataş teknolojisinin Çanak Çömlekli ve Çanak Çömleksiz olmak üzere iki dö
nemde de devam ettiği gözlemlenmiştir.

2000 yılı kazı sezonu sırasındaki gözlemler toplam altı farklı obsidiyenin Musu
lar insanı tarafından yerleşmeye getirildiğini göstermektedir. Şeffaf (transparan), gri,
dumanlı yeşil, çizgili yeşil, yeşilimsi gri, pütürlü olmak üzere ayrımlanan bu farklı obsi
diyenleri ne belli bir alette ne de tek bir dönemde sınıflamak olasıdır.

ilk gözlemler şimdilik kaydıyla, Musular yerleşmesinde, Çanak Çömlekli ve Ça
nak Çömleksiz Dönem obsidiyen endüstrisinde herhangi bir kesintinin olmadığını, bu
na karşılık sürekliliğe işaret etmektedir.

Musular Faunası 2000 Yılı Çalışmalan

Dr. H. Buitenhuis tarafından incelenen Musular faunası, 2000 yılında kazılan M
14, P 11 ve P 12 açmalarında ortaya çıkarılan hayvan kemiklerinin türlerine, iskelet bi
rimlerine, cinsiyet, yaş farklılıkları ve büyüklüklerine göre analize tabi tutulmuştur, Ve
riler, daha sonraki ayrıntılı ve karşılaştırmalı analizler için değerlendirilmek üzere bilgi
sayara girilmiştir.

2000 kazı sezonuna ait 2000'in üzerinde incelenen kemikten % sö'ırun türleri
saptanabiimiştir. Komşu yerleşme Aşıklı Höyük hayvan kalıntılarının % 70-80 oranında

koyun-keçi ile temsil edildiği göz önüne alındığında, Musular'da da hayvan kemikleri
dağılımının yaklaşık aynı oranda olacağı düşünülmüş, ancak 2000 yılı sonuçları Musu
lar'da % 45-50 oranında yabani (?) sığırın egemenliğini göstermiştir. Sayısal farklılığın

ötesinde ilk gözlemler Musular'da ele geçirilen sığır kemiklerinin Aşıklı'dakilerden fark-
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Iı olduğudur. Bu fark, dişi-erkek ayrımından kaynaklanan büyüklük farkının ötesinde
bugüne kadar bu bölgede bilinen sığırlardandaha büyük boyda, iri sığırlar olduklarına

işaret etmektedir. Bu durum ise pek çok soruyu gündeme getirmiştir:

Musularhalkı bu çok iri sığırları özellikle mi seçmiştir? Eğer yanıt evet ise bu du
rum Musular'ın özel bir yerleşme olduğuna mı işaret etmektedir? Ya da bölgede var
olan yabani sığır boyutları Musular malzemesinde daha iyi mi temsil edilmektedir?
Eğer böyleyse o zaman bu iri sığırlar niçin Aşıklı'da yoktur? Bu ve bunun gibi soruların
yanıtlanabilmesi için incelenen hayvan kemiği sayısı henüz yeterli olmamakla birlikte,
bu sayının Musular yerleşmesinin niteliği ve işlevinin açıklanmasın da büyük yararı do
kunacağı kesindir. Onümüzdeki yıllarda sürdürülecek çalışmalarla gerek sığırların tür
leri, gerekse insanların seçimi ve seçim nedenlerinin anlaşılmasına çalışılacaktır.

2000 yılı analizleri, sığırdan sonra sırasıyla koyun-keçi, yaban domuzu, at
(at/eşek), geyik ve köpek gibi hayvanların varlığını ortaya koymuştur. Sayıca az olmak
la birlikte, kaplumbağa, tavşan ve kemirgen gibi küçük hayvanların da varlığı bilinmek
tedir.

Botanik çelışmeien

Arazide, kazı ..sırasında suda yüzdürme yöntemiyle (floatation) toplanan bitki ka
lıntıları Gröningen Universitesi, Arkeolo] Enstitüsü, Botanik Bölümü'nden Dr. R. Cap
pers tarafından incelenmektedir. Ilk gözlemler, Musular bitki örneklerinin genel değer

lendirme için sayıca çok az örnekle temsil edildiklerini göstermektedir. Tanımlanmış ör
nekler temelde tahılları, baklagilleri ve meyvaları kapsar. Tahıılar tarıma alınmış arpa
ile einkorn ve emmer buğdayları, baklagiller bakla ve mercimek, meyvalar ise yabani
olarak ağacından toplanan çitlembik ve fıstık ile temsil edilmektedir.

Musular'da bulunan çitlembiklerin dokuları Aşıkıı Höyük'te bulunan çitlembiklerin
dokuları ile ortak özellikler göstermektedir. Bu özelliklerin Davis (1982) ve Townsend &
Guest'in (1980) söz ettiği Celtis australis ile sınırlı olmadığı, Celtis tournefortii'de de
benzer dokuların mevcut olduğu (Ertuğ 2000) bildirilmektedir. Musular'da çitlembiğin

hakimiyeti bu verilerin mineralizasyon sonucu korunageldiği ile açıklanmaktadır, olası

lıkla dokular kolaylıkla kalsifiye olmuş ve bu nedenle çürümekten ve yok olmaktan kur
tulmuştur.

Musular bitki örnekleri şu an için kısıtlı sayıda olmakla birlikte, tarıma alınmış ve
yabani olarak toplanmış türler ile mütevazı bir yelpaze sunmaktadır.
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2000 YILI MENTEŞE KAZı SEZONU

Jacob ROODENBERG*

Menteşe Höyük 2000 yılı kazı sezonu, 1997 yılında başlanan çalışmaların bir
devamı niteliginde 13.7-1.8.2000 tarihleri arasında, daha önceki SSK-15 (3x9 m.) aç
ması ile batıya doğru yönelen2.2x4 m.lik L biçimli bir sondaj alanında sürdürülmüştür.
Bu sondaj, Oper(ation) 2000 olarak adlandırıldı. Çalışmalar birkaç öğrenci, yerel IŞ9:i
ler, Jacob Roodenberg'in bilimsel danışmanlığı ve ıznik Müze Müdürü Taylan Sevıl in
başkanlığında yürütüldü. Sezon süresince, 12 gömüde ele geçirilen insan iskelet kalın
tılarının ınceleme ve analizleri tamamlanarak sonuçlar yayınlanmıştır (Alpaslan-Ro
odenberg, 2001). Bu yılki çalışmaların amacı, Menteşe stratigrafik dizilerinın ana top
rağa kadar olu1?turulmasıyClı. Bu sezonda çalışma süresinin kısıtlı olması nedeni ile,
operation 2000 ın tamamında ana toprağa Kadar inilemedi. Bu nedenle höyüğün en alt
horizonlarından elde edilen veriler, sondajın yalnızca kuzey bölümünden sağlanmış
olanlardır.

Menteşe Höyük YenişehirOvasl'nın kuzeybatısında, Ilıpınar'a yaklaşık 25 km.
mesafede yer alan küçük bır tepedir (Resim: 1t Her iki yerleşim 600 m. yükseklikteki
dağlık bir Kesinti ile ayrılmıştır. Yakın zamanlara kadar, Menteşe'ye birkaç yüz metre
mesafede antik dönemlerde büyük bir alanı kaplamış olan bir gölden geriye kalan bir
bataklık alanı mevcuttu. Bundan sonra, her iki yerleşme tabakasının çevresel durumu
oldukça benzer kalmıştır. Menteşe'den toplanan yüzey buluntularından yaşıt oldukları
düşünülen her iki yerleşimden, Ilıpınar Köyü'nün Fikirtepe yerleşim tabakaları ile direk
ilişkilendirilemeyen oldukça ünik sonuçlarını kontrol etmek amacı ile burada kazı çalış
maları başlatıldı. Höyüğün kötü korunmuş arkeolojik tabakalarından dolayı, daha bu
yük bir ölçeğe yayılması düşünülen orijinal kazı planı küçük bir sondaja ındirgenmek
zorunda Kaldı. 1995-97 yıllarındaki kısa kazı dönemleri ile geçirilen yaz burada sürdü
rülen son kazı sezonunda, Höyüğün başlangıcından itibaren stratigrafik tabakaların ge
lişimini izlemek ve oluşturmak amacı ile çalışmalar sürdürüldü ve ana toprağa kadar
iniidi. sondaı' açmasının boyutlarının küçük olması buradaki mimarı planın anlaşılabil
mesini enge lemiştir.

Burada bizi ilgilendiren dönemler olan Neolitik ve Erken Kalkolitik tabakalar mi
marı özellik taşımayan bir üst tabakadan oluşmaktadır. Ancak çömlek kültürü Ilıpınar
VA safhası - yaklaşık M.O. 5500 caL. olarak tarihlenen bir Erken Kalkolitik yerleşim fa
zına ait olarak tanımlanmıştır. Bu seviyede, höyükte tatmin edici ilk mimarı kalıntıları
taşıyan bir tabaka içine birkaç gömü çukurunun kazılmış olduğu anlaşıldı (Rooden
berg, 1999a). Bu kalıntılar, çoğu Kısmı açmanın dışına taşan planlara sahip yapılardan
dı. Ancak açık biçimde görüldüğü üzere, yaklaşık beşe altı veya altıya yedi m. (toplam
30-40 m2 civarında) ölçülerinde tek adalı, dikdörtgen biçimli bir ev tipine aittiler ve bu
Ilıpınar Köyü için de tipık olan bir yapı planıydı (Resim: 2). Bundan başka, Menteşe ve
Ilıpınar'ın benzerliği farklı yapı metotlarının aynı zamanda kullanılmış olmasıydı: Bır ya
pının duvarları dal-örgü tıpinde inşa edilmişti, diğer ikisinin dış duvarları çim veya kil
bloklarından yapılmıştı, bir tür harçla birleştirilmiş yeşil renkli kerpiçten yapılmış bır du-

Dr. Jacob ROODENBERG, The Netherland Institute for the Near East, P.O.B. 9515 2300RA leiden/HOllANDA.
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var parçası bulundu. Evlerin iç düzenleri bilinmemekle birlikte, bir yapının dış tarafında
yiyecek hazırlamak için kullanılan, çamurla sıvalı bir tabana açılrruş sığ çanaklar ve
ocakların yer aldığı toprak bir platform açığa çıkarıldı.

Dal-örgü duvarlı evin altında bir kadın ve bir çocuğa ait mezarlar bulundu. Bu gö
müler ile üstundeki evarasında bir ilişki olup olmadığı tam olarak bilinmemekle birlik
te, bağlantı ne olursa olsun ev ve mezarların her ikisı de yaklaşık aynı kronolojik hor]
zona aittir; bu da ev kalıntılarından alınan radyokarbon örneklerine göre yaklaşık M.O.
6100-6200 caL. olarak tarihlendirilmiştir. Bu demektir ki, gömüler ve ev Ilıpınar yerleşim
tabakalarının başlangıcından bir veya iki yüzyıl daha eskidir, Bu gömülerden birinde Fi
kirtepe ve Pendik'te bulunanlara benzer geometrik desenli bir kutu bulunmasından do
layı, Fikirtepe kültürü veya bir kısmının Ilıpınar dizilerinden hemen öncesine tarihiendi
rilebileceğine dair şimdi elimizde direkt bir kanıt mevcuttur (Resim: 3). Bu, bazı karak
teristik Fıkirtepe unsurlarının neden Ilıpınar'ın çömlek topluluğunda bulunmadığını
açıklar. Menteşe'nin daha dip seviyelerine bakılınca, büyüklüğü ve yapılışı daha önce
tanımlanmış olan evlere benzeyen bir yapı tipi gözlemlenmiştir. Bu yapının altındaki
sondaj açması mimarı kalıntıdan yoksun olmakla birlikte, birbirini izleyen bir dizi avlu
yüzeyı ile yanmış döküntü depozitleri saptanmıştır. Hem avlu hem döküntü depozitleri
evlerın yaKınlığına işaret eder. Daha altta yer alan, ana toprağa dayanan 1 metre ka
lınlığındaki depozit tekrar, hayvan kemikleri (kesilmiş ve tükefilrniş), kırık çakmaktaşı,
kemik ve boynuz aletler, öğütme taşları ve çömlek parçalarının orağan döküntüleri ıle
kaDlanmış bır iç avlu alanı ozelliği gbstermektedir. Bu depozitin radyokarbon ölçümü ile
M.O. cal 6500-6400 civarında tarihlendirilmesi, Menteşe Köyü'nün Ilıpınar'dan (Ro
odenberg, 199915) 400 yıl önce kurulmuş olduğuna işaret eder. Bu tarihlendirme Men
teşe'yi Orta Anadolu'nun Orta Neolitik tabakaları arasına koyar.

Bu sezonda12 bireye ait insan iskelet kalıntıları açığa çıkarıldı. 1997 yılında bu
lunanlarla birlikte, Menteşe Neolitik ve Erken Kalkolitik sevıyererinde ele geçırilen insan
iskeletlerinin sayısı 11 erışkin, 9.Çocuk ve bebek olmak üzere 20'ye ulaşmıştır. Mente
şe 2000'in üst seviyelerinde açıga çıkarılan üç erişkin erkek iskeleti ile 1997'de bulu
nan iskeletler (Alpaslan-Roodenberg ve Maat, 1999) kronolojik olarak aynı döneme ait
tir. Bu grup Erken Kalkolitik Döneme tarihlendirilmış olup Ilıpınar VA safhasını temsil
eder. Geri kalan üç erişkin, 6 çocuk ve bebek (2000 yılı kazı sezonundan) iskeletleri
daha eski bir döneme aıttirler. Biri hariç hepsi tek ve kesinlikle birincil gömüdür. Bazı is
keletler aşağı yukarı iyi korunmuş durumda olmakla birlikte, bazıları geçmişteki toprak
altı ve üstü aktıvitelerin hasarlarının izlerini taşımaktadır. Olüler herhangı bir ayrım göS"
terilmeden sağ veya sol taraflarına yatırılarak gömülmüşlerdir ve hiçbır durumda ölü
nün mezara yatırılış yönü yaş veya cinsiyete gore farklılık göstermez.

Erişkinler için sıklıkla görülen türden kaplar gibi ölü hediyeleri istisnai değildir.
Çocuklar bazen Dir kolye ile gömülmüşlerdir. Sadece bir mezarda, bir erkek karnının
yan tarafında bulunan sivri uçlu kemik bir alet ile birlikte gömülmüştür. Dikkate değer
bir durum, Menteşe'de de ölülerin Ilıpınar'da olduğu gibi tahta sedyeler üzerine yatırı

larak gömülmüş olmalarıdır. Yukarıda bahsedilen genç kadın da bu şekilde tahta bir
sedye üzerinde gömülmüştür. Sığır cinsi hayvanlara ait kürek kemiği, kabur~a, boynuz
gibi kalıntıların sıklıkla bulunmuş olması da oldukca enteresandır ve Ilıpınar da da sık
likla ele geçirilmiştir.
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EPHESOS 2000

Fritz KRINZINGER*

Die Grabungskampagne des Jahres 2000 in Ephesos dauerte vom 21. April bis
10. Oktober. Insgesamt arbeiteten 83 wissenschaftliche Fachkrafte, Archltekten, Ge
odaten. Geologen, Restauratoren und Hilfskrafte im Unternehmen mit. Als Vertreter
der türkisehen Antikenverwaltung betreute uns Herr Cengiz ASLANTAS vom Museum
ızmir. Für seine Mühewaltung und Kooperatian sei ihm der gebührende Dank ausgesp
rochen.

DER SCHUTZBAU
Im Zentrum unserer Arbeiten stand der Abschluss der Errichtung des Schutzba

ues über den Ruinen des Hanghauses 2. Aıle anderen Arbeiten im Felde wurden zu
gunsten dieses Grofsprojektes zurückgestellt. Nach vierjahrlqer Planung und nach ei
ner Bauzeit von 7 Monaten im Jahr 1999 und weiteren 3 Monaten im Jahr 2000 konn
te dieses ambitionierte Vorhaben schlieBlich vollendet werden. Die feierliche Überga
be fand am 25. Juni 2000 unter Beisein des Herrn Kultur-Ministers Istemihan Talay und
seiner österreichischen Kollegin Elisabeth Gehrer in groBem Kreis von Fachleuten,
Kollegen und Förderernı statt, Für diese Gelegenheit haben wir ein provisorisches Be
sucher-System aus hölzernen Stegen und Gelarıdem gebaut, welches zum Schutz der
Böden und der Wande notwendig ist. Die endgültigen Besucherstege aus Stahl und la
miniertem Glas wurden von der Generaldirektian für Antiken und Museen in Auftrag ge
geben und stehen unmittelbar var der Realisierung.

Zum Schutzbau selbst ist eine ausführliche, dreisprachige Publikatione in den
Sonderschriften des Osterreichischen Archaologischen Instituts erschienen. Deshalb
wird im Rahmen dieses Berichtes auf das Projekt und seine Realisierung nicht rtaher
eingegangen.

HANGHAUS2
Archaologische Nachuntersuchungen
Im Hanghaus 2 konnte unter dem optimalen Schutz des neuen Daches im Früh

jahr und im Herbst 2000 eine Reihe von detaillierten archaoloqlschen Nachuntersuc
hungen unter der Leitung von Sabine l.adstatter durchgeführt werden. Ein Schwer-

Prof. Dr. Frilz Krinzinger, Österreiehisehes Archaoloqisches lnstltut, Franz Klein Gasse 1, 1190 Wien/ÖSTERREICH
Der Bau wurde dureh die GESELLSCHAFT DER FREUNDE VON EPHESOS unler dem Prasidenten Albert
Hoehleilner und dem Vizeprasidenlen Anton Kallinger wesenllieh gefördert.

2 F.KRINZINGER (Hg.l, Ein Dach für Ephesos, Sondersehriflen des Österreiehisehen Archaoloqlschen lnstltuts Bd. 34,
Wien 2000.
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punkt lag dabei auf der ErschlieBung der vermuteten frühkaiserzeitlichen Grundriss
konzeption der gesamten Wohnhausanlage und der Verdichtung der neu erarbeiteten
chronologischen Ansatze zur Baugeschichte.

So bot die Abnahme des Löwenmosaiks im Raum 17 die Möglichkeit, chronolo
gisch relevantes Fundmaterial zu bergen. Tatsachlıch fand sich direkt vor der Ein
gangsschwelle zu Hof 16b ein als Bauopfer deponierter ESC-Teller, der anhand von
Vergleichsbeispielen klar in hadrianische Zeit datiert werden kann. Das übrige Fund
material in der Planierung stützt diesen zeitlichen Ansatz für die Verlegung des Bodens
im 2. Viertel des 2. Jh n.Ch., der bisher aufgrund stilistiseher Kriterien in die Zeit des
frühen 5.Jahrhunderts datiert worden war.

Eine weitere Sondage im Peristylhof 24 der Wohneinheit 5 ergab einen spathel
lenistischen Ofen, vergleichbar mit anderen Zeugnissen der kleinindustriellen Nutzung
des Gelarıdes im ausgehenden 2. Jh. v. Ch., die schon früher in den Wohneinheiten 1
und 2 festgestellt worden waren. Eine tiberisch-claudische Einschüttung bietet den
exakten Hinweis auf die Errichtungszeit der spateren Wohnanlage.

Der terrassierte Bereich von Raum 37 südlich der Wohneinheit 7 wurde sorptal
tig geputzt und dabei altere Bebauungsreste freigelegt. Die in spathellenistische Zeit
zu datierenden Mauerzüge fügen sich in das bereits früher erschlossene Rastersystem
und erweitern unser Wissen um die Nutzung des Areals vor der Errichtung des Hang
hauses.

Im Peristylhof 38b der Wohneinheit 7 und in den östlich davon gelegenen Cubi
cula wurde der über den Mosaikböden liegende antike Schutt entfernt, welcher seit der
ersten Freilegung aus Gründen des Schutzes der Mosaiken unberührt geblieben war.
Dabei konnten zahlreiche Münzen und datierende Funde aus der Zerstörungszeit ge
borgen werden.

Im Raum 38d konnte glücklicherweise eine detaillierte Dokumentation der Erd
bebenzerstörung erstellt werden, die sich in den Verwerfungen des Mosaikbodens und
einer verstürzten Maueröffnung zum Peristylhof 38b manifestiert.

Bauuntersuchungen
Gilbert Wiplinger brachte seine Bauuntersuchungen in den WE 1 und 2 zu ei

nem vorlaufiqen AbschluB. Das wichtigste Ziel war die Erstellung einer Konkordanz der
baulichen Veranderungen mit den Phasen der malerischen Ausstattung, was zu einem
stimmigen Ergebnis gebracht werden konnte. AuBerdem wurde die ursprüngliche Au
Benfassade der WE 2 zur westlichen Stiegengasse 3 entdeckt und der in Periode III
entstandene Eingang in das Vestibül SR 27c dokumentiert

Wohneinheit 4
Von Hilke Thür wurde der Baubefund der Wohneinheit 4 weiter bearbeitet. Im

Zug der Analyse einer Reihe von Haurnen gelang eine neue Rekonstruktion der Ober
geschosse. Durch drei Indizien kann nunmehr mit Sicherheit gesagt werden, daB die
Wohneinheit 4 mit einem dritten Stockwerk ausgestattet war. Zum einen konnten
schon bei der seinerzeitigen Ausgrabung auf dem Mosaikboden eines Raumes über
der Basilika 8 Reste eines Mosaiks in Sturzlage aufgefundenen werden. Dieser Raum
ist nun mit Sicherheit dem ersten Obergeschoss der WE 4 zuzurechnen und war nur
von dort her betretbar. Zweitens legt die vorhandene Marmorsaulenarchitektur, welche
zu groBe Verschiedenheiten aufweist, als dass sie dem gleichen Stockwerk angehö
ren könnte, ein weiteres Obergeschoss nahe. SchlieBlich konnte auch eine Treppe neu
interpretiert werden, sodass auch der östliche Zugang in ein drittes Stockwerk gesic
hert ist. Mit dieser neuen Interpretation wird der Grabungsbefund aus dem Jahr 1963
in sehr guter Weise erqanzt und klar verstarıdlich.
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Der Nachweis dieses dritten Stockwerkes in der WE 4 hat zugleich Aussagek
raft tür den Befund im Peristylhof der WE 6, in welchem ebenfalls Bauteile mindestens
zweier verschiedener Saulenstellurıqen aus dem Obergeschoss gefunden wurden. In
Analogie zum oben beschriebenen Ergebnis wird auch hier die Rekonstruktion eines
dritten Geschosses immer wahrscheinlicher.

Wand- und Deckendekoration
Das Studium der Wand- und Deckendekoration in den WE 4 und 6 durch Karin

Koller und Norbert Zimmermann wurde fortgesetzt. Als wichtigstes Anlieqer: galt dabei
die kunsthistorische Neubearbeitung derWandmalereien im Hinblick auf die neuen Pe
rlodlsierunqsansatze der Bauphasen des Hanghauses 2. Die Ergebnisse konnten in ei
ne klare Ubereinstimmung gebracht werden. Dies gewinnt für unsere Kenntnis der
kunsthistorischen Entwicklung der Malerei des 3.Jahrhunderts eine besonderer Bede
utung.

Wir können heute mit groBer Sicherheit sagen, daB es nach einem in severisc
her Zeit anzusetzenden Erdebeben zu einer umfassenden Neugestaltung der Malere
ien gekommen war, welche im wesentlichen den Zustand der Ausstattung vor der end
gültigen Zerstörung wiedergibt. Diese letzte Zerstörung ist mit guten Gründen mit dem
überlieferten Erdbebeben im dritten Viertel des 3.Jh. n.Chr. gleichzusetzen.

Im Zug dieser Arbeiten wurden auch aıle in Sturzlage gefundenen Malereifrag
mente, die sich heute im Depot des Grabungshauses befinden, durchgesehen, neu do
kumentiert und die Ergebnişse in den bisher erarbelteten Periodisierungsvorschlag
eingeordnet. Die oftmaligen Anderungen der ursprünglichen Wohnungsgrundrisse und
die damit verbundenen Ausstattungen, wie sie besonders in den WE 1, 3 und 5 evident
sind, lassen in den einzelnen Bauphasen eine sehr intensive Nutzung durch verschi
edene Bewohner erschlieBen.

In den Südraurnen der WE 6 und im Stiegenhaus wurde auBerdem die digitale
Bilddokumentation der Wandoberflachen fortgesetzt. Mit der Baubeschreibung konn
ten die Grundrisse der vier Bauphasen rekonstruiert und in einem 3-D-Modell visuali
siert werden.

Neben diesem Schwerpunkt unserer Arbeit im Hanghaus 2 konnte eine Reihe
von Projekten weitergeführt werden, die unser Wissen um die topographische Entwick
lung des kaiserzeitlichen Ephesos entscheidend verdichten. Sie sollen im folgenden
kurz beschrieben werden.

TETRAGONOS-AGORA
Die Forschungen auf der Tetragonos-Agora wurden unter der Leitung von Peter

Scherrer mit der Erweiterung der Sondage am Nordtor der Agora fortgesetzt. Dabei
konnten ca. 2,6 m unter dem frühkaiserzeitlichen Niveau die Ecke eines Turmes und
die Schwellenmauer eines Tores aufgedeckt werden. Es handelt sich um ein Emplek
ton-Mauerwerk in einer schön gefügten Kalksteinquaderschale, welches antassnch der
Erweiterung der Agora in augusteischer Zeit off.ensichtlich abgetragen wurde. Die Ha
uzeit dieser Toranlage ist noch nicht hinreichend bestimmt, dürfte aber in frühhellenis
tische Zeit zurückgehen.

An der Weststoa der Agora wurde in der Kammer J der im Jahr 1997 angelegte
Schnitt erweltert und dabei das nunmehr sichere Resultat erzielt, daB hier die Werks
tatte eines Glasblasers untergebracht war, der in dieser Kammer im 5. und 6. Jh. n.
Ch. seiner Kunst nachgegangen ist. AuBerdem wurden in diesem Raum sieben mit
Monogrammen versehene Glasgewichte entdeckt, die auf zusatzliche Handelsaktivita
ten schlieBen lassen.
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THEATER
Die Arbeiten im Theater wurden von Arzu Öztürk weitergeführt. Die zeichnerisc

he und fotografische Dokumentation der Bauglieder des Bühnenqebaudes machte
sehr gute Fortschritte, welche die Gestalt seiner drei Bauphasen immer deutlicher wer
den lassen. Auch der erhaltene Bestand des Bühnenqebaudes selbst, welcher durch
tiefgreifende Erdbebenschaden und unsachqemaüe Einbauten für den modernen Spi
elbetrieb sehr stark in Mitleidenschaft gezogen ist, wird insgesamt neu aufgenommen
und dokumentiert. Neben der Grundlage für eine virtuelle Rekonstruktion wird mit di
esen Arbeiten auch die Basis für ein umfassendes Restaurierungskonzept des The
aters erstellt, welches nach den Beschlüssen und im Auftrag der Theaterkommission
der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften entwickelt wurde. Das Projekt salı

in den nachsten Jahren fortgesetzt werden.

ARTEMISION
Im Artemisian haben wir die Feldforschung zu Gunsten der wissenschaftlichen

Bearbeitung auf das notwendigste MaB reduziert. Im Gelanda wurde durch Aenne Oh
nesorg die Neuaufnahme der Architektur des arehaisehen .Krolsos-Ternpels" begon
nen, daneben konnte die Ordnungsarbeiten im Steindepot fortgesetzt werden.

LUKASGRAB
Am sogenannten Lukasgrab wurde die archaoloqische Untersuchung unter der

Leitung von Andreas Pülz fortgesetzt. Als wichtigste Ergebnisse kann zunachst fest
gestellt werden, daB das kaiserzeitliche Rundmonument aus der Mitte des 2. Jh. n.
Chr. var seiner Verwendung als christliche Kultstatte eine tiefgreifende architektonisc
he Umgestaltung erfuhr, die slch besonders auf den Einbau einer Rundmauer im Zent
rum und auf die Neugestaltung der Westfassade mit Vorhalle bezieht.

AuBerdem muB die frühbyzantinische Kirche nach Ausweis der sichergestellten
Ausstattungsfragmente und der Keramik zumindest bis in das 14. Jh. verwendet wor
den sein. In der Unterkirche konnte schlieBlich eine dritte Bauphase nachgewiesen
werden.

BOULEUTERION
Die Arbeiten im Bouleuterion wurden von Uonel Bier fortgesetzt. Durch die An

fertigung von Detailplanen..im Bereich der Cavea und des oberen Abschlusses wurden
weitere Erkenntnisse zur Uberdachung des Gebaudes erarbeitet. Auch die Aufnahme
der Bühnenwand wurde begonnen.

METERHEILlGTUM
Im Meterheiligtum konnte unter der Leitung von Feristah Soykal die topograp

hische Untersuchung zur Ausdehnung des Heiligtums fortgesetzt und dabei eine gan
ze Reihe von Elementen festgestellt werden, welche die Begrenzung des Heiligtums
definieren könnten. Zudem konnten mehrere Gruppen von neugefundenen Nischen
nach typologischen Gesichtspunkten zusammengefaBt und als geschlossene Kultbe
zirke interpretiert werden.

SG. FREUDENHAUS
In dem Wohngebaude an der Kreuzung von KuretenstraBe und MarmorstraBe,

welches nach der Ausgrabung von Franz Miltner im Jahr 1957 falschlich als Freuden
haus bezeichnet worden war, wurde von Dimitrios Boulasikis eine Bauaufnahme
durchgeführt. Dabei konnte die varhandene Bausubstanz nach den Mauergrundrissen
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phasengerecht dokumentiert und damit einen Einblick in die zahlreichen Umbauten di
eses Hauses im Zentrum der Stadt gewonnen werden. Die Bearbeitung umfaBt eine
Flache von ca. 700 Quadratmeter und soll fortgesetzt werden. Sie hat auch die Neuun
tersuchung und chronologische Einordnung der Mosaikenausstattung zum Ziele.

AYASOLUK-PROJEKT
Die vielschichtigen Arbeiten dieses Projektes standen unter der Leitung von Şu

le Pfeiffer-Taş.

Neben der Fortsetzung der topographischen Aufnahmen in der Altstadt von Sel
çuk und der erstmaligen Dokumentation der osmanischen Grabsteine, die im Depot
des Museums und im Hof der Isa Bey Moschee aufbewahrt werden, umfassten die
Aufgaben vor allem eine Fortsetzung der Bauaufiıahme und architektonische Unter
suchung des Isa Bey Hamam und archaoloqische Untersuchungen.

Um die stratigraphischen Zusarnmenhanqe des im Jahr 1999 gefundenen
Münzschatzes, der 936 Silberpraqunqen aus der Zeit des Isa Bey enthalt, abzuklaren,
war im Raum 34 eine Nachgrabung notwendig, aus welcher sich die Zeit der Verwah
rung und des Verlustes dieses bisher gröBten Münzhortes seiner Epoche auf die we
nigen Jahre zwischen 1390 und 1404 elnschranken lieB.

Ein anonymes Hamam im landwirtschaftlich genutzten Gebiet westlich der Isa
Bey Moschee, welches bis vor kurzer Zeit als Tierstall benutzt worden war, konnte ge
reinigt und urnzaunt werden. Seine genaue Untersuchung und archaoloqlsche Bearbe
itung steht für die nachsten Jahre auf dem Programm.

Im Jahr 2000 wurden drei neue Projekte begonnen, welche kurz vorgesteııt wer
den sollen. Sie umfassen jeweils zentrale Probleme der Archaoloqle von Ephesos und
seiner Umgebung und werden in einer gemischten Finanzierung vom Bundesministe
rium, vom FWF und von der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften finanzi
ert.

MAUSOLEUM VON BELEVI.
Die neuerliche Erforschung des Mausoleums von Belevi unter der Lizenz der

Ephesos-Grabung wurde in das Programm aufgenommen und hat die Klarunq einer
ganzen Reihe von Fragen zum Ziel. Die Projektleitung liegt beim Berichterstatter..

Nach einer intensiven Reinigung des Gelarıdes und des Felssockels wurde ei
ne umfassende fotografische und fotogrammetrische Dokumentation des Zustandes
der Ruine und der ausgelegten Architekturglieder begonnen. Dabei mussten leider
zahlreiche tiefgreifende Vandalismen festgestellt werden, die vor allem der Architektu
rausstattung des Monumentes schweren Schaden bereiteten.

Die Bauforschung unter der Leitung von Reinhard Heinz widmete sich der han
dischen zeichnerischen Aufnahme des in-situ-Bestandes an der Oberseite des Soc
kels im MaBstab 1:10. Zur Bestimmung der auüeren Gebaudeforrn des Kernbaues
wurden auBerdem Untersuchungen der Sockelzone durchgeführt. Als erstes Ergebnis
konnte die Schichthöhe des Aufbaues der Sockelzone durch Untersuchungen am Fels
kern und durch erqanzende Aufnahmen an dislozierten Blöcken soweit prazislert wer
den, daB sich die Gesamthöhe des Sockels mit 10,7 m ergibt.

Die archaologischen Forschungen lagenin der Verantwortung von Peter Rug
gendorfer und konzentrierten sich auf die Frage der Gestalt und Ausdehnung der Plat
zanlage im Osten, wo wir Einrichtungen für den Heroen- bzw. Totenkult erwarten konn
ten. Südlich des nachantiken Kalkofens wurde eine Sondage geöffnet, die nach Nor
den hin zum Ofen erweitert wurde. Der Grabungsbefund zeigt auf dem natürlich ans
tehenden Fels deutliche Spuren von antiker Steinmetz- und Steinbruchtatiqkeit, so
dass belegt ist, daB - wie das Mausoleum selbst - auch die Gestaltung dieser Terras-
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se nicht vollendet wurde. Die Arbeiten sind offensichtlich eingestellt worden, als der
Fels teilweise noch sehr hoch anstand.

SchlieBlich wurden die kunsthlstorlschen Untersuchungen weitergeführt, die
sich vor allem der Katalogisierung und der Uberprüfung der Fundlage der Kassetten
reliefs des Mausoleums widmeten, welche sich im Museum von ızmir befinden. Eine
schematische graphische Rekonstruktion führt zur Ermittlung des ikonographischen
Programmes der Reliefdarstellungen. Im Rahmen dieser Untersuchung konnten auch
bisher unbekannte Farbspuren festgestellt und dokumentiert werden.

VEDIUSGYMNASIUM
In dieser groBen Badeanlage nördlich des Stadions von Ephesos, welche unter

dem Kaiser AntoninUs Pius von der Familie der Vedier gestiftet wurde, haben wir ein
neues Projekt begonnen mit dem Ziel, den gesamten architektonischen Komplex einer
neuen historischen, archaoloqlschen und architektonischen Auswertung zuzuführen.
Dieses Vorhaben spielt auch im Zusammenhang mit der von Seiten der türkischen Au
toritaten geplanten Verlegung des nördlichen Besuchereinganges in das Ruinenfeld
von Ephesos eine grundlegende Rolle.

Die Projektleitung liegt beim Berichterstatter, für die archaoloqischen Untersuc
hungen ist Martin Steskal verantwortlich, die Bauforschung nimmt Martino La Torre
wahr.

Nach umfangreichen Rodungen konnte als erste MaBnahme die Fotodokumen
tation aus den 20er und 50er Jahren aus dem Archiv des OAI mit der heutigen Reali
tat der Ruine verglichen werden. Dabei muBten wir leider tiefgreifende Schaden am
Monument und seiner Ausstattung feststellen, die in den letzten Jahren durch Vanda
lismus und Steinraub entstanden sind. Das vorhandene Material zur architektonischen
und figürlichen Ausstattung des Baukomplexes wurde gesichtet und ein neuer Stein
katalog angelegt. Einige besonders qetahrdete Stücke wurden in das Museumsdepot
verbracht.

Das generelle Studium der Anlage diente der Ausarbeitung des neuen Projek
tes, welches für die kommenden drei Jahre aıle notwendigen archi:i.ologischen und ba
uhistorischen Untersuchungen vorsieht, die neben der Ausstattung auch die Infrastruk
tur und die Haustechnik des Badebetriebes einbeziehen.

ZUR TOPOGRAPHIE DER OBERSTADT
Ein neues Projekt unter der Leitung von Stefan Groh hat sich die Erforschung

des Sattels zwischen den beiden Stadtbergen von Ephesos zur Aufgabe gestellt. Ab
gesehen von punktuellen Untersuchungen im Bereich des Magnesischen Tores durch
J.T. Wood und Gerard Seiterle war dieses Terrain, welches nach Ausweis des unge
tahr bekannten Verlaufes der Stadtmauer zum Kerngebiet der Iysimachischen Neug
ründung gehörte, bisher noch keiner systematischen topographischen Untersuchung
unterzogen worden.

Ziel des Projektes ist es, unter Ausnützung aller Möglichkeiten, welche die mo
dernen Survey- und Prospektionsmethoden bieten, ein komplexes Bild von der antiken
Verbauung des Areals zu gewinnen, ohne sofort eine groBe Freilegungsarbeit begin
nen zu müssen. Die Dokumentation der Bebauung ist auf die Befestigungsanlagen, auf
den Wohnbau, auf öffentliche Einrichtungen und Verkehrswege ausgerichtet. Mit einer
modernen GPS-Ausrüstung wurde eine Flache von ca. 50 ha vermessen und eine are
haoloçische Bestandsaufnahme durchgeführt. Dabei gelang es, ca. 2300 archaolo
gisch relevante Objekte zu kartieren und ein sehr detailliertes auf 13.000 Punkten ba
sierendes 3-D- Modelı des Gelarıdes herzustellen.
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In Zusammenarbeit mit ARCHEO-PROSPECTIONS3, Wien, wurden auf dieser
Grundlage drei ausqewahlte Hachen des Plateaus mit Georadar und geoelektrischer
Prospektion untersucht und dabei ganz konkrete Resultate erzielt. Als erstes Ergebnis
konnte der Verlauf der hellenistischen Stadtmauer in diesem Bereich über groBe Strec
ken exakt gesichert und nachvollzogen werden. Die Prospektion erbrachte weiters ei
nen klaren römischen StraBenraster mit Wohnblöcken, Haupt- und NebenstraBen,
welche die Bebauungsstruktur der Oberstadt von Ephesos erkennbar machen. Die Do- .
kumentation einer ganzen Reihe von Monumenten, Grabern, Rundbauten, und ande
ren Gebauderesterı ist einNebenergebnis dieses ersten Jahres eines Projektes, welc
hes zunachst für fünf Jahre ausgelegt ist.

ANDERE GELANDEARBEITEN
Geologische Untersuchungen
Die geologischen Untersuchungen wurden unter der Leitung von ılhan Kayhan

in der Umgebung des Artemisions und des Ayasolukhügels fortgesetzt, um die histo
rischen Veranderungen der Küstenlinien und der Aufhöhung des Gelandes genauer
studieren zu können

Vermessung
Basis für aıle topographischen Untersuchungen und archaoloqlschen Grabun

gen ist die qeodatische Arbeit, die wiederum von Stefan Klotz geleitet wurde. Einsch
lagige Tatiqkeiten finden ihr Resultat im digitalen Stadtplan von Ephesos, welcher
durch die photogrammetrische Luftbildauswertung4 eine ganz besondere Informations
dichte erhalt,

Dokumentationssystem
Dieser Stadtplan dient auch als Basis für ein GIS-orientiertes Dokumentati

onssystem, in welches neben den aktuellen Arbeitsergebnissen in den nachsten Jah
ren auch aıle im Gelanda verstreuten archaoloqisch relevanten Einzelstücke aufge
nommen werden sollen.

Dies bezieht sich z.B.auf die Untersuchungen zu den Inschriften im Ruinenge
lande von Ephesos unter der Leitung von Hans Taeuber. Sis werden in einer Daten
bank verzeichnet. Ein weiteres Projekt in diesem Rahmen ist die Aufnahme und das
Studium der dislozierten Architekturteile im Grabunqsqelande, die nur teilweise den
ursprünglichen Bauwerken zugewiesen werden können, weil sie entweder als Spolien
in Zweitverwendung gefunden wurden oder umgelagert sind.

Als erste Gattung werden die Kapitelle der mittleren Kaiserzeitvon Georg Platt
ner aufgenommen.

FUNDBEARBEITUNG UND PUBLlKA TIONSVORBEREITUNG:
Artemision
Nach dreiBig Jahren Grabungstatigkeit im Artemision stehen die Publikationsar

beiten für die reichen Funde unter der Leitung von Ulrike Muss im Vordergrund. Eine
Grundlage für die Fundbearbeitung ist die Neusichtung der komplexen stratigraphisc
hen Befunde und der dazugehörigen Keramik, deren Interpretation nicht immer einfach
ist. Diese Arbeiten liegen in der Verantwortung von Michael Kerschner.Bei der Fund
bearbeitung ist besonders ein archaisches Tondach hervorzuheben, welches von Pe
ter Schneider und Ulrich Schadler zur Publikation vorbereitet wird. Daneben werden
die Bronzen, die Glas-, Terrakotta- und Elfenbein- Funde bearbeitet. Nicht zuletzt ste-

3 Zentralanstalt tür Meteorologie und Geodynamik, Abteilung Geophysik, unter der Leitung von Sırrı Seren.
4 In Zusammenarbeit mit dem Institut tür Photogrammetrieder TU Istanbul unter Prof. Altan.
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hen die reichen Goldfunde im Zentrum des Interesses, denen slch Charlotta Scheich
widmet. Die geplante Ausstellung zum Kosmos der Artemis von Ephesos, welche im
Kunsthistorischen Museum, Wien, und im Archaoloqlschen

Museum, Istanbul, stattfinden soll um schlieBlich im Museum Selçuk zu enden,
ist für all diese Arbeiten ein besonderer Anlass.

Skulptur
Maria Aurenhammer setzte die Publikationsarbeiten an der Plastik fart, die sich

auf die Neufunde ebenso bezieht, wie auf die schon seit Jahren gemeinsam mit dem
Museum vorbereiteten Arbeiten zu den Corpora der Portraits und Sarkophage von Ep
hesos.

Als weitere Themen sind die Ausstattung der Hanqhauser und die Hermenzaune
in Arbeit. Eine besondere Gattung slnd die Terrakotten, die von Claudia Lang-Auinger
bearbeitet werden.

Keramik
Im Depot wurde unter der Verantwortung von Sabine t.adstatter eine umfassen

de Neuordnung durchgeführt ..und damit die Basis gelegt für die Reihe von Quersch
nittsforschungen, die sich im Uberblick mit verschiedenen Gattungen und Typen besc
haftigt. Die ersten Ergebnisse zur hellenistischen Keramik 5 sind inzwischen erschi
enen. Amphoren nehmen dabei eine besondere Rolle ein.

RESTAURIERUNG
Die umfangreichen Restaurierungsarbeiten standen insgesamt unter der be

wahrten Leitung von Karl Herold.
Wandmalerei
Der Schwerpunkt der Aufgaben lag im Hanghaus 2. Einige Beispiele der Siche

rungsarbeiten in den Haurnen 12, 16a, B 17, 31a, 32c, 32e, 42 und im Hof der WE 4
können den relativ soliden Erhaltungszustand der Malereien und den hohen Wert der
SicherungsmaBnahmen der vergangenen Jahre iIIustrieren. Die Arbeiten im Musen
zimmer der WE 3, Raum 12, sind paradigmatisch für das Ziel der Restaurierungsarbe
iten. Nach einer gründlichen Bearbeitung werden die Fehlstellen auf das Niveau der
antiken Oberflache angeglichen und diese anschlieBend einer mechanischen Reini
gung unterzogen. Für die Erqanzunqen kommt eine moderne Retuschiertechnik zur
Anwendung, sodass die antike Substanz sofort als solche erkennbar bleibt und für den
Betrachter trotzdem eine möglichst authentische Gesamtwirkung der Schmuckoberf
lachen erreicht wird. Die Retuschen beziehen sich vor allem auf die SchlieBung von
Fehlstellen in monochromen Hachen und auf die Elemente der Wandgliederung und
verzichten auf den unzulassiqen Versuch, auch figürliche Teile der Wandmalereien, die
verloren sind, zu erqanzen, Diese Vorgangsweise wurde nach langjahriger Diskussion,
in welche auch die Generaldirektion für Antiken und Museen eingebunden war, für die
zukünftigen Arbeiten im Hanghaus festgelegt.

Weitere SicherungsmaBnahmen mussten auch an Wandmalereien im Bereich
des Varius-Bades, der Latrine und im sg. Freudenhaus durchgeführt werden.

Masaiken und Böden
In den Haurnen B17 und 17 des Hanghauses wurden die qetahrdeterı Mosaik

böden gehoben und soIlen nach der archaoloqischen Untersuchung auf erneuertem
Unterboden neu verlegt werden, wie dies schon in den Haumen 32c und 32e erfolgt
ist. Im Peristylhof 31a wurden ebenfalls Mosaikteile gefestigt und neu verlegt, im Hof
der WE 4 wurde der Plattenboden wiederhergestellt.

5 F. Krinzinger (Hg.), 8tudien zur hel1enistischen Keramik in Ephesos, Erganzungshefte zu den ÖJH, Heft 2, 2001.
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Paulusgratte
In der Paulusqrotte'' wurden durch detaillierte Untersuchungen und Probenent

nahmen die theoretischen Grundlagen tür eine nachhaltige Restaurierung der neuent
deckten Malereien erarbeitet und entsprechende Versuchsflachen tür die in Zukunft zu
planenden Arbeitsschritte angelegt. GroBe Probleme bringt var allem die Tatsache mit
sich, dass der Malgrund direkt aut den Fels autgebracht ist, sodass sich die Prütung
von Festigkeit und l.eltfahlqkelt der Oberflache sowie die Bestimmung von Feuchte
und Salzgradienten sehr schwierig gestaltet.

Arbeiten im Lebor
Im Labor des Grabungshauses wurden über 600 Kleinobjekte aus 8ronze, Ke

ramik, Glas und Stein konservierungstechnisch bearbeitet, was auch tür eine geplan
te Ausstellung zur Artemis von Ephesos von Bedeutung ist.

Die Zusammensetzung und Klebung von vier sehr eleganten marmornen Tisch
beinen aus dem Hanghaus 1 soll besonders hervorgehoben werden.

Vom groBen Rundaltar und dem Marmortisch im Peristylhot der WE 7 wurden
Kopien hergestellt, die im Hanghaussaal des Museums Autstellung tinden sollerı.

6 Die Arbeiten wurden von F. Ghizzoni, G. Fulgoni, S. Gianoli und S. Salvalori durchgetührL. Die Proben werden am
Institut tür Reslaurierungswissenschaften und Konservierungslechnologie der Urıiversitat tür angewandle Kurıst
(Milarbeiler Johannes Weber) ausgewertel.
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Abb. 1: Ephesos Hanghaus 2,
Grundriss mit Raumnum
mern

Abb. 2: Ephesos Hanghaus 2, WE4,
Phasenplan nach H. Thür
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Abb. 3: Ephesos Hanghaus 2, Mu
senzimmer (WE3, Raum 12),
Detail aus de Ostwand,
Kopf einer Muse

Abb, 4: Ephesos Hanghaus 2, WEG, Girlanden
malerei im Gewölbe des Raumes 3Ga

Abb. 5: Ephesos HanQhaus 2. WE2ı Girlanden
malerei im Pensty i SH22, Südwand
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Abb. 6: Ephesos Tetrago
nos Agora, Nord·
tor, Plan der son
dagen mit hellenis
tiseher Vorganger
bebauung. Dle
sehraffierlen Bere
iehe kennzeiehnen
der frühbyzanti
nisehen Bestand
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Abb. 7: Ephesos, Tetragonos Agora, Nordtor, Sondage 2000 mit hel
lenistiseher Vorbebauung
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Bphescs, sog. Lukaagrab (planskizıe nach der Aufnahme von J. Fiska, 1997·99)
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Abb. 8: Epheso~ Lukasgrab, Phasenplan
nach A.... ülz

ISABEY·HAMAM
GESAMTGRUNDRISS

Abb. 9: isa Bey Hamamı, Grundrissplan
mit dem Fundort des Münzsc
hatzes 1999 im Raum 34
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Abb. 10: Münzschatz 1999

Abb. 11: Mausoleum von Belevi, Schnitt durch den Kernbau

140



Abb. 12: $pataniker Portraitkopf ausder
Kanalgrabung vor der Reini
gung

Abb. 13: Artemision Bronzene Plat
tenfibel ART.87/K 246,
Datierung: um 700 v. Ch.
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Abb.14: Restaurierungsarbeiten im Musenzimmer Han.Qhaus 2, WE3, Raum 12, Das
linke Feld mifder Darstellung der Muse Thaleıa ist fertiggestellt

Abb. 15: Paulusgrotte, Bildnis der Thekla
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EXCAVATIONS AT FISTIKLI HÖVÜK, 2000

Reinhard BERNBECK*
Susan POLLOCK

Eyüp BUCAK

The second and final season of salvage excavations at Fıstıklı Höyük, co-direc
ted by Reinhard Bernbeck and Susan Pollock, was conducted in the summer of 2001.
Fıstıklı Höyük is a smail (0.5 ha.), Early Halaf-period settlement situated on the left
bank of the Euphrates in the upper reaches of the Carchemish Dam area. We would
like to take this opportunity to thank Prof. Numan Tuna and Ms. Jale Velibeyoğlu of
TAÇDAM for their unfailing support of our work, Ms. Lale Çukurkavaklı (our govern
ment representative) for her good humor and assistance, as well as our workmen, stu
dents, and other team members.

Our goals for the final season were continuations of those from previous years
(Pollock et aL. 2000; Pollock and Bernbeck 2001). (1) We wished to examine patterns
of short-term mobility in the Halafcommunity, that is, the possibility that same seg
ments of the community mav have been seasonally mobile. To investigate short-term
mobility, we have placed a heavy emphasis upon the systematic recovery of plant and
animal remains that could indicate seasonal uses of portions of the site. (2) We are al
sa interested in documenting long-term mobility, which relates to the occupational se
quence and overall length of time during which people Iived at or used Fıstıklı Höyük.
The site was occupied primarily during the Halaf period, and once again in Late Helle
nistic/Roman times. Detailed stratigraphic observations as well as ceramic and radi
ocarbon dating contribute to meeting this goaL. (3) Finally, we seek to identity the size
and composition of Halaf-period households at the site. We understand households as
economic units that share in production and consumption of goods. An economic defi
nitian of households means that they can be recognized archaeologically through re
curring sets of artifacts - representing sets of activities - which mav or mav not be equ
ated with architectural units. Thus, aHalaf household mav consist of several thalai, ot
her buildings, and/or outside areas.

Excavation Procedures and Results
Four exeavation units were opened in 2001, Units H, i, K, and L (Fig. 1). We re

ached sterile soil in units H and L, albeit at very different depths from the mound's sur
face, but not in i or K where the stratigraphic sequence was more than 1.5 m. in depth.

Prof. Reinhard BERNBECK, Dep!. of Anthropology State University of New York at Binghamton, Binghamton, New
York 13901-6000 USA.

Prof. Susan POLLOCK, Dep!. of Anthropology State University of New York at Binghamton, Binghamton, New York
13902-6000 USA.

Eyüp BUCAK, Director, Şanlurfa Müzesi, Şanlurfa! TÜRKiYE.
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In distinct contrast to the 1999 season, our excavations in 2001 revealed relatl
vely little architecture. However, we recovered numerous exterior surfaces that may
have been work areas, as well as fire installations and major earthen features. We be
gin with a discussion of the Halaf-period remains (Fig. 2).

In two units, i and K, lengthy earthworks were found, built of pise and bell-sha
ped in section. One runs WSW-ENE, the other NNW-SSE. Their function is not entirely
Cıear, but they may have served as protective devices against flooding from the run-off
from adjacent hills or the Euphrates, which probably flowed nearby at the time of the
Halaf settlement. A smail channel at the eastern edge of Unit K may have had a sirni
lar function - water removal - and parallels finds from last year in anather part of the si
te (Pollock et aL. 2000: 41).

Units H and i contained several large ovens with circular ground plans and do
med superstructure. Their floor diameters range from 0.8-1.2 m. The walls of these ins
tallations were of pise, approximately 10-15 cm. thick. The interiors of the ovens were
filled with ash and wall debris. In several instances, fireplaces built of rocks were su
perimposed on the destroyed ovens, indicating strong functional continuity in the use
of particular areas.

Alsa in Units H and I, we discovered sequences of outside surfaces that were
densely littered with many different kinds of artifacts, including pottery, animal bone,
chipped stone tools and debitage, seals, and calcareous items. It is too early in our
analysis of these finds to decide conclusively whether the objects on these surfaces
were trash dumped at the edge of the site or, rather, debris related to work which had
taken place there. These findings hold considerable significance for our work, due to
their potential for delimiting households through an analysis of sets of activities. More
over, combined with the generally clean interiors of most buildings, theyare suggesti
ve of a situation in which many activities were conducted outdoors, as recently argued
by Castro-Gessner (2001) for Late Halaf-period Kazane.

As the overall plan of our exeavation shows, open areas occupied a lot of spa
ce in the Fıstıklı community. Compared to other sites, such as the slightly earlier Burnt
Viiiage at Sabi Abyad in Syria (Verhoeven 1999), this open viIIage plan is somewhat
unexpected. It may, however, be due in part to the relatively short-lived occupation at
Fıstıklı Höyük: as a settlement ages, additional structurestypically come to occupy
empty spaces.

. Late in the Halaf occupational history of the site, Unit K was used as a dumping
ground. The spaces east and west of the earthwork were filled with ash and debris. To
the west of the earthwork, a wide, shallow pit housed a cooking installation containing
a coarse clay stand, the bottom portian of a large vessel, a calcareous disk, and quan
tities of ash.

The Halaf architecture recovered this year consisted of portions of a cell-plan
building and two tholoi, Tholos LV in Unit L and Tholos V in Unit i. In addition, a few pi
eces of walls were found that were too fragmentary to assign to a particular building
type. While the earthworks seem to have been built entirely of packed mud, the tholoi
and cell-plan building had large, calcareous stone foundations and pise superstructu
res. In Unit K an early-phase wall was built of alternating layers of pise and thin bands
of mortar.

Unit L, on the summit of the mound to the southeast of the large Tholos i exca
vated in 1999, contained Tholos LV (Fig. 3). It is approximately 4 m. in diameter and
was furnished with a series of internal installations including hearths, a pit, and a
bench. Two large calcareous disks were found leaning up against the wall inside the
building. Associated with Tholos LV was a cell-plan structure providing a good parallel
to Tholos i and its adjacent cell-plan building uncovered in 1999 (Pollock et aL. 2000:
27, Fig. 3) and to configurations at other sites such as Yarım Tepe II in Iraq (Merpert
and Munchaev 1993). The structures in Unit L were erected on sterile soil and had se-
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veral internal surfaces. In contrast to the outside surfaces in Units H and I, those insi
de the tholos and cell-plan buiIding had mostly been kept quite clean. The ce II-plan bu
ilding was modified in a Iate phase, when a square room ofmoderate dimensions rep
laced the larger initial structure. This Iate phase room contained a stone pestle, a frag
ment of a calcareousvessel, as well as pottery and chipped stone implements, sug
gesting that it may have been a place for food preparation.

Only the very edge of Tholos V extended into Unit i. As a result, we can say very
little about it. It does, however, contribute to our understanding of the overall layout of
the Halaf community at Fıstıklı Höyük.

Long after the Halaf settlement was abandoned, Fıstıklı Höyük was once again
used, this time principally as a burial place for a local Late Hellenistic/Roman popula
tion. Eight graves were identified in Units H, I, and K, containing a total of six bodies.
All individuals were adult; two were female and four male. Most burials lackedany gra
ve goods, but one grave inUnit H containing two bodies that had been interred suc
cessively was provisioned with iron rings and chain-Iink jewelry as well as stone and
glass beads. Two very deep burials in Unitl were distinguished by thepresence of a
stone wall at one end of the grave. In several cases, the graves were covered by lar
ge calcareous slabs. lron nails were recovered in positions suggesting that they may
have been coffin nails.

The only evidence for a Hellenistic/Roman building at Fıstıklı Höyük comes from
Unit H, where a thin-walled, rectangular building constructed out of mudbrick was 10
cated. Only part of one room was within the confines of the excavation unit. The inte
rior of the room was almost entirely destroyed by a pit that contained much Roman pot
teryas well as what appear to be tandır fragments. Although we recovered no artifacts
that were associated directly with the building and which could be used to date it, the
size of the room and its construction out of mudbrick suggest thatit was not aHalaf
structure. In addition, a deep pit was cut through the Halaf surfaces in Unit Hand filled
with debris, including substantial amounts of ash.

Dating
We have employed two techniques to examine the chronology of occupationat

Fıstıklı Höyük. To Iink the stratigraphic sequences of the excavated unlts, we have de
veloped proceduresfor establishing a comparative stratigraphy based uporı frequenci
es of ceramic wares. A total of over 13,000 well-stratified sherds have been recorded
according to ware types and were included in the seriation ana/ysis.

The results of the ceramic seriation have enabled us to place all levels of all ex
cavated unlts into a sequence relative to each other. Confidence in the outcome of the
seriation was bolstered by the radiocarbon (AMS) dates from seven samples of char
red botanical remains from the 1999 seasont. The absolute dates conform close/y to
the relative sequence established by the seriation. From these results, it appears that
the Halaf occupation of Fıstıklı Höyük spanned approximately three centuries, c. 5980
5660 cal BC. Additional radiocarbon determinations on samples from the 2001 season
are currently being evaluated.

Artifacts
The collections of artifacts recovered from the 2000 season are richer than tho

se from the previous year, due in large part to the exeavation of numerous exterior sur
faces and trash areas with high densities of artifacts and faunal remains. Nonetheless,
there are many similarities in the types of artifacts recovered in both seasorıs. We fo
cus here on the Ha/af-period finds.

The dates were run at the NSF-Arizona AMS Facility.
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The range of Halaf pottery confirms the dating of the site's occupation to the
early part of the Halaf period. In particular, we draw attention to finds of straight-sided
bowls (Fig. 4c) and numerous tall-necked [ars (Fig. 4 a-b), where the necks were ma
de separately and joined only carelessly to the body of the vesseL. A unique sherd from
Unit K shows a human with raised arms and a bird (Fig. 4d). In addition to painted pot
tery, we continued to find substantial quantities of coarse, chaff-tempered wares, often
with casually burnished surfaces.

As in the previous season, most of the chipped stone artifacts were. made of 10
cally available chert that ranges in color from tan to yellow to brown. Most tools were
minimally modified blades or flakes, but smail numbers of notched or denticulated fla
kes and blades, drills/perforators, scrapers, burins, and sickle blades were also recove
red. A preliminary study of the spatial distribution of a sample of chipped stone tools
suggests some variation in tool use within the community. For example, activities in Unit
K involved a variety of tools that mav have been quite functionally specific in their uses,
including burins, drills and perforators, and truncated blades. In contrast to the chert in
dustry, the obsidian industry was overwhelmingly blade-based. In addition to used, unu
sed, and retouched blades and blade segments, we recovered several obsidian perfo
rating tools, most of which were found in Unit i. There is little obsidian debitage, sug
gesting that obsidian mav have been procured by residents in the form of blades.

As in the previous season, we recovered adiverse array of artifacts that mav ha
ve been used as mnemonic devices. The most numerous of these are stone and cera
mic jetons. The stone examples are usually unmodified fiat river pebbles that were ap
parently selected for their shape and size. The ceramic jetons were made by chipping
sherds into round disks. A systematic study of the jetons by Sarah Kielt Costello is cur
rently underway (see also Kielt-Costello 2000). Another type of mnemonic device inc
ludes smail disk- and ball-shaped pieces of day that mav have been used as tokens.

Eleven seals were recovered in the 2000 season (Fig. 5 c-f). They exhibit a re
markable range of shapes, including square, clover-Ieaf, round, and amulet. Most we
re made of dark-colared stone, but there are also examples made from a yellow sands
tone and a reddish-colored stone. The designs are exclusively geometric, differing in
this respect from those found at the slightly earlier Burnt ViIIage of Sabi Abyad (Duis
termaat 1996). Onlyone fragmentary seal impression was found, perhaps suggesting
that the seals were not often usedfor the purpose of sealing items. Most of the seals
were found in the peripheral areas of the site, usually in trash contexts.

Several human and animal figurines were recovered. The human figurines were
mostly fragmentary, but two are sufficiently well preserved to show that theyare quite
stylized (Fig. 5b). Most animal representations occurred in the form of ceramic vessels
or parts of vessels (Fig. 5a), although there is also one low-fired clay example, more
similar to the human figurines.

We continued to find abundant evidence of the use of the locally available Iimes
tone for making a variety of enigmatic artifacts. In addition to the calcareous disks al
ready recognized in 1999, in the 2000 season a variety of other shapes and sizes of
calcareous items were added to our repertoire. Many of these were quite soft and
crumbly. Based on some preliminary experiments, we think that they mav have been
formed from limestone that had been powdered and mixed with water to form a paste
that could easily be shaped.

Conclusion
In the upcoming study season in the summer of 2001 our goal is to complete the

documentation of the artifacts recovered from well-stratified contexts. Only after comp
Ieting that stage of artifact recording will we be able to proceed to examine long-term
use of the site, short-term mobility, and to identify households and their activities at Fıs
tıklı Höyük.
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KARKAMıŞ BARAJı - GRE ViRiKE 2000 KAZISI

Tuba ÖKSE*
.Eyüp BUCAK

Gre Virike'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM tarafından desteklenen
2000 yılı kurtarma kazısı' 4 x 9 m. boyutlarında on iki, 9 x 9 m. ve 4 x 5 m. boyutların
da birer açmada toplam 560 m2.lik alanda yürütülmüştür (Şekil: 1)2.

Kazı üç amaç doğrultusunda yönlendirilmiştir:

1. 1999 yılında3 açığa çıkarılan ve güney sınırı belirlenen kerpiç döşemenin ku
zey, batı ve dogu kenarlarının saptanması, G 9 açmasının kuzey kenarında
belirlenen bazalt duvarın niteliğinin araştırılması amacıyla K 7, L 8, L-H 10 aç
malarında çalışılmıştır.

2. Tepe üzerinde yer alan J-K 9, K 8 açmalarında 1999 yılında açığa çıkarılan
yapıların planlarının tümlenmesi için açma araları kazılmış ve tepe üzerinde
ki alanın genişletilmesi için K 8-9 açmalarında çalışılmıştır.

3. Güneybatı etek kesiminde dozer ile tahrip edilen bazalt yapının ve 1999 yı

lında F 6-8 açmalarında belirlenen bazalt duvarın niteliğinin araştırılması

amacıyla f-G 6-8 açmalarında çalışılmıştır.

KERP;Ç DÖŞEME VE DESTEK DUVARLARı

1999 yılında G 8-10 açmalarında açığa çıkarılan, 1.5 - 2 m. yükseklikte korun
muş ve güneyden bir taş duvarla desteklenen (Resim: 4) kerplç terasın yaklaşık kuzey
güney doğrultusunda 50 m., doğu-batı doğrultusunda 35 m. boyutlarında bir alanı kap
ladığı ve çakıl seki kazılarak inşa edildiği anlaşılmıştır.

Döşemenin kuzey kenarı L 8, kuzeydoğu köşesi L 10 açmalarında belirlenmiş ve
döşemenin kuzey kenarının kuzey-kuzeybatı/güney-güneydogu doğrultusunda uzandı-

2

3

Doç. Dr.A. Tuba ÖKSE, HacettepeÜniversitesi. EdebiyatFakültesi, ArkeolojiBölümü, Beytepe- AnkararrÜRKiYE.
Eyüp BUCAK,Müze Müdürlüğü, ŞanlıurfarrÜRKiYE

şanlıUrf.a Mu.·ze.si adına yürütülenkurtarmakazısına Şanlıurfa Müzesiadına istanbulArkeolojiMüzeleri'nden Dr.Şeh
razat Karaqöz; Biyoloji Bölümü'ndenDoç. Dr. Emel Oybak Dönmez, Yard. Doç. Dr. Cahit Doğan ve Araş. Gör. Ebru
Pekşen; Arkeoloji Bölümü'nden Araş, Gör. Atilla Eng[n, doktora öğrencisi Ahmet Görmüş, lisans ö9.rencileri Erkan
Atay.Fatrna Doğan, Uğur Turan Kınacı, Sibel Pamuk, i. TubaOnen,YavuzTunave EvrenTürkrnenoğlu: MustafaKe
mal UniversitesiArkeolo]] Bölümü lisans öğrencileri Lale Döğüşçü, Bahattin Keleş, Ahmet Unal, Derya Orhan, Yücel
Erdaş, Ayşegül Ozkan, Özlem Do,\jan ve Dilem Karaköse katılmışlardır. Kazıyı destekleyenTAÇDAM başkanlığına,
Anıtlar ve MüzelerGenel Müdürlügüile Şanlıurfa Müzesiyetkililerine, özverili çalışmalarından ötürü tüm ekip üyeleri
ne şükranlarımızı sunarız.

A. T Ökse, "Gre Virike 2000 Kazısı", Ifısu veKarkamış BarajGölferiAltmdaKalacakArkeolojikKültür ı/enıklentn Kur
tarmaProjesi2000 Yili Çalişmalan (Baskıda).

A. T Ökse, "Gre Virike 1999 Kazısı", Ifısu veKarkamış BarajGölferi AltmdaKalacakArkeolojikKültür VarliklaomKur
tarmaProjesi 1999 Yilı Çalışmalan (Ed. N. Tuna, J. Oztürk, J. Velibeyoğlu), Ankara 20Q1, S. 263-307; A. T. Okse ve
E. Bucak, "Karkamış Barajı - Gre Virike 1999 Kazısı", 22. Kazı Sonuçlan Toplantısıl, ızmir, 22-26. 5. 2000, Ankara
2001, S. 191-202.
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ğı anlaşılmıştır (Şekil: 2). Döşemenin doğu kenarı K-H 10 açmalarında saptanmış, J 10
açmasında derinleşilerek döşemenin çakıl sekinin ortalama 1 m. derinlikte kazılmasın

dan sonra inşa edildiği anlaşılmıştır. Döşemenin 1 m. yükseklikteki batı kenarı K 7 aç
masında belirlenmiş ve axmanın kuzey kesiminde döşemenin üst üste konulmuş 3 ıri

bazalt blok ile desteklendıği anlaşılmıştır.

K 9 açmasının kuzeybatı kesiminin 2.90 m. derinlikte kazılmasına karşın, henüz
çakıl seviyesine ulaşılamamış ve döşemenin daha derinde devam ettiği anlaşılmıştır.

Derinleşilen alanın yaklaşık 5 m. kuzeyine rastlayan L 8 açmasının kuzey yarısında,

çakıl sekinin yüzeyde ortaya çıkması, döşemenin bu kesimde çakıl sekinin kısmen tes
viye edilmesinden sonra inşa edildiğini göstermektedir. H-G 9 açmalarındaki döşeme

parçasının çakıl sekinin kademeli olarak tesviye edildikten sonra bağımsız parçalar ha
linde inşa edildiği ve güneyden 7 m. uzunlukta, 1.60 m. kalınlıkta ve 1 m. yükseklikte
bir bazalt duvar ile desteklendiği belirlenmiştir (Resim: 2).

K9 kuzey kesimi ile K-L 10 açmalarında kerpiç döşeme içerisinde tabanıarı ve
kenarları 6 cm. kalınlıkta kireç sıvalı alanlar belirlenmiştir. Kenar sıvaları ortalama 1 m.
yükseklikte korunan alanların farklı derinliklerde ve biçimlerde oldukları ve içlerine son
radan kül döküldüğü ve içinin kerpiç ve toprak molozu ile dolduğu anlaşılmıştır. Arala
rında yaklaşık 1 m. yükselti farkı bulunan K9 ve K-L 10 açmalarında yer alan sıvalı

alanlar, kerpiç döşeme ve kireçtaşı duvarı i erken evre yapılarıyla aynı doğrultuda uzan
makta ve yapıların boşluk oluşturduğu kuzeydoğu kesimde yer almaktadır.

TEPE AÇMALARı

Tepe üzerine rastlayan J 8-9 ile K 8 açmalarının aralarında 1999 yılında bırakı

lan bordlar kazılarak geçen yıl açığa çıkarılan, çeşitli yapı katlarına ait taş mimarı tüm
lenmiştir. Bu alanda bagımsız mekanlar ve çeşitli mezarlardan oluşan geç evre, birer
dizi oluşturan mekanlar ile bir oda mezardan oluşan erken evre tabakaları ile kül taba
kaları altında kalan mekanlar belirlenmiştir.

Erken Evre
J 8 açmasında üst mimarı kalıntıların altından gelen taş duvarların oluşturduğu

iki küçük mekan ile K8 açmasının batı kesiminde belirlenen ve mutfak olarak nitelendi
rilen mekanın- kuzeyinde, bunlarla aynı doğrultuda uzanan ve içinde iki kap yerleştir

me yeri bulunan küçük bir mekan daha açığa çıkarılmıştır (Şekil: 2). Bu mekanların her
birinin birbirinden bağımsız dört duvarının bulunmasına karşın, bunların aralarındaki

dar taş döşeli aralar, sonradan duvarlarla kapatılarak birbirine bağlanmıştır. Bu mekan
lar ile K-J 8 doğu kesimi mekan dizilerini birbirinden ayıran dar koridorun iki yanını sı

nırlayan taş duvarlar, 1.20 m. yükseklikte korunmuştur (Resim: 3).
K 9 açmasının güneydoğu kesiminde açığa çıkan bir oda mezar (Resim: i), ker

piç döşeme içine oturtulmuştur. Kireçtaşı duvarları 1.20 m. kalınlıkta ve yaklaşık 2 m.
yükseklikte korunmuş oda mezar, kerpiç döşeme ve J-K 8 açmalarındaki mekan dizi
leri ile aynı doğrultuda yerleştirilmiştir. Dörtgen biçimli ana mezar odası 2.30 x 3.70 m.
boyutlarda olup doğusundaki ön odaya iri bir kireçtaşı levha ile kapatılmış küçük bir
mekan ile geçilmektedir. Mezar odası içinde derinleşme sırasında karşılaşılan çok sa
yıda kireçtaşı levha parçası, mezar odasının üzerinin iri kireçtaşı bloklarla örtüldüğüne
işaret etmektedir. J 9 açma arasının kazılmasıyla ortaya çıkan ve benzeri duvar tarzı

gösteren 2 küçük mekan, mezar odasının güney duvarına bağlanmaktadır (Şekil: 2).
Yapım tarzı ve planı açısından oda mezarın benzerleri, M.Ö. 3. bin Orta Fırat

havzasında ve Kuzey Suriye'de yaygındır5 ; Gre Virike oda mezarı Tilmen Höyük ve Til
Barsip hipojesine yakın boyutlardadır.

4 Ökse 2001, S. 267-268, Şek. 7,15; Ökse ve Bucak 2001,192, Res. 4.
5 F.Thureau-pangin ve M. Dunand, TiI-Barsib, Paris 1936, Fig. 28; U. B. Alkım ve H. Alkım, "Gedikli (Karahöyük) Ka

zısı Birinci On Rapor", Bel/eten30/117, 1966, S. 18 v.d., Res. 40; G. Bunnens, ''Teli Ahmar on the Euphrates. A New
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Bazı kap parçalarının bir bölümünün ön odada, bir bölümünün de ana odada bu
lunmuş olmaları ve ana oda tabanındaki kemiklerin bütünlük ~östermeyen birden faz
la iskelete ait olmaları, mezarın birkaç kez açılarak kullanıldıgını, üst seviyelerde ele
geçirilen iri küp parçaları da bu alana çömlek mezarlar bırakılmaya devam edildiğini
göstermektedir. Küplerden birinin omuz kısmında yer alan bir silindir mühür baskısı, Er
hanedanlar III çağına tarihlenmektedirö. Mezarda ele geçirilenbakır/tunç kargı ucu ile
3 iğne, bir akik boncuk, bir gümüş saç bağı, çakmak taşından üçgen biçimli bir kanatlı
ok ucu, pişmiş topraktan yüksek ayaklı kaplar (Resim: 7), boğa ayaklı tripodlar, çan
ayaklı çömlekler (Resim: 8), derin ve sığ çanaklar ile yerel metalik seramikten üretilmiş

çömlekçikler ve konik bardaklardan (Resim: 9) oluşan toplam 76 kabın Orta Fırat hav
zasındaki benzerleri, Gre Virike oda mezarının Erken Tunç çağı III boyunca kullanıldı

ğını qösterrnektedlr".
L 8'in güneydoğu kesiminde açığa çıkarılan, benzer biçimde inşa edilmiş kireç

taşı duvar köşesinde ele geçirilen iskelet parçaları ile 6 kapçık ile bunların batısına ve
J-K 8 batı mekan dizilerinin kuzeyine rastlayan büyük tahribat çukuru, bu kesimde de
benzer bir mezar yapısının beklenebileceğinidüşündürmektedir.

Tepe üzerindeki J-K 8'in batı kesiminde kerpiç döşeme ile aynı doğrultuda uza
nan 4 mekan ile doğu kesimde farklı tabakalara ait üst üsteinşa edilmiş mekanlar di
zisinin alt seviyelerinde saptanan ve kısmen üzerine tekrar inşaat yapılırken temel ola
rak kullanılan kalın kireçtaşı mimarı de K9 oda mezarı ve bağlantılı yapıları ile aynı du
var tarzını yansıtmaktadır. Oda mezar ile kerpiç döşeme üzerindeki çukurların malze
mesinin verdiği tarih, kerpiç döşemenin en geç Erken Tunç çağı iii başında inşa edil
miş olabileceğine işaret etmektedir.

Geçen yıl J 9 açmasrndas, bu yıl K 8 açmasında saptanan kalın kül tabakaları
altından gelen taş mimarıden toplanan seramik, Erken Tunç çağ III'e tarihlenmektedir.
Mekanların kullanımının sona ermesinden sonra, başka mekanların külleri ve çöpleri
bu bölümlere atılmış olmalıdır.

Geç Evre
J-K 8 açrnalanrun doğu kesiminde, üst üste inşa edilmiş mekanlar açığa çıkarıl

mıştır (Resim: 3). Ust seviyelerde, bir bölümü 1999 yılında açığa çıkarılan iki duvar, iki
köşesinde birer dairesel taş döşeme bulunan taş duvarlı ve kapı açıklığı bulunan rnüs
takil bir mekan oluşturmaktadır ve alt seviyedeki uzun kireçtaşı duvarın üzerine inşa
edilmiştir.

Tepe üzerinde, güney yamaç ve etek kesimlerinde saptanan birden fazla yapı
katından oluşan geç evre yapılarının malzemesi, bunların Erken Tunç Çağllll-IV'tekul
lanılmış ve sık sık yenilenmiş tek mekan lı yapılar olduklarını göstermektedir. Bunlar, er
ken evre mekanlarından farklı olarak kuzey-güney doğrultusunda yönlendirilmişlerdir.

K 8'in kuzeydoğu kesiminde ocak tabanı bulunan mekan üzerinde yer alan ker
piç sandukanın batı kesiminde bir kafatası, içinde derinleşme sırasında sandukanın ku-

Research Project of the University of Melbourne", Akkadica63,1989, S. 3; H. K."Ensert, Erken Tunç çağı Güneydo
ğu Anadoluve Kuzey Suriye Bölgesi OLÜ GömmeGelenekleri ışığında OylumHöyükMezarlan, Yayınlanmamış Dok
t~ra Tezi, 1995, 165 v.d.; E. Peltenburg v.d. "Jerablus-Tahtani, Syria, 1992-4: Preliminary Report", Levant27, 1995,
Fıg. 17; E. Carter ve A. Parker, "People and Archaeology of Death in Northem Syria and Southem Anatolia in the Lat
ter Half of the Third Millennium BC", TheArchaeology of Deathin theAncientNear East (Ed. S. Campbell ve A. Gre
en) 1995, Table 14.3.

6 D. Matthews.i''Tell Brak 1990: The Glyptic", Iraq53, 1991, S. 148-152, Fig. 2:13-14; D. Parayre, "Seals and Seallmp
ressions From Teli Leilan 1985", AmericanJournalof Archaeology94, 1990, S. 556, Fig. 28:4.

7 F.Thureau-Dangin ve M. Dunand, TiI-Barsib, Paris 1936, Fig. 29; M. E. L. Mallowan, "The Excavations at Teli Cha
gar Bazar and an Archaeological Survey of the Habur Region. Second Campaign, 1936", Iraq 9, 1937, S. 91 v.d.; C.
L. Woolley ve R. D. Barnett, Carchemish III. Reporton the Excavations at Jerablus on Behalfof the British Museum,
1952; T.A. Holland, "Prelirninary Report on Excavations at Teli es-Sweyhat, Syria, 1975", Levant9, 1976, S. 36 v.d.;
H. H. Curvers, "The Period vı Pottery" ve "The Period Vii Pottery", Hammam et-Turkmen i (Ed. M. N. Van Loon),
1988,351 v.d.; G. AIgaze v.d., Townand Countryin Southeastem Anatolia /I, 1990.

8 Ökse 2001, S. 269-270, Şek. 7; Ökse ve Bucak 2001, S. 193.
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zey, doğu ve güney duvarlarınayapışık olarak örülmüş taş çevrili mezar açığa çıkarıl

mıştır. Bu alandan kemik kalıntıları dışında 2 altın kaplama parçası ele geçirilmiştir. K
9 açmasında, oda mezarın kuzey duvarını bozarak kerpiç döşemeye kireçtaşı levha
larla inşa edilmiş taş sandukanın bazalt kapak levhası, mezar soyulurken güneye kay
dırılmıştır. K 9 oda mezarının güney duvarına yerleştirilmiş çömleğin üzerinde kireçta
Şı kapak, ağız çevresinde 5 kapçık (Resim: 10), içinde bir bebek iskeleti ile bir tunç iğ
ne ele geçirilmiştir.

Geç evreye ait çeşitli tiplerdeki 8 mezar? bir yapıyı ya da oda mezarı bozarak
yerleştirilmiştir. Erken Tunç çağı III-IV'e tarihlendirilen bu mezarlar GüneydoğuAnado
lu ve Kuzey Suriye'de M.O. 3. binyılda yaygın tiplerdendlr'v.

GÜNEY YAMAÇ AÇMALARı

Kerpiç döşemenin doğu sınırını belirlemek amacıyla açılan H 10 batı açmasın

da, çakıl sekiye oturtulmuş ve kuzeykuzeybatı-güneygüneydoğu yönünde uzanan me
kan, 1999 yılında H 9 doğu açmasında belitlenen" ve yine çakıl seki üzerine oturtul
muş taş duvar ile paralel uzanmaktadır. Uzerinde kısmen kerpiç üst yapısı korunan du
varın, mekana batıdan girişi sağlayan kapısına ilişkin delikli birer eşik taşı ile söve taşı
korunmuştur. Tepe üzerindeki yapılardan farklı olarak daha büyük boyutlu ve farklı yön
lendirilmiş mekandan toplanan seramik, Erken Tunç çağı II!-IV'e tarihlendirilmiştir.

GÜNEYBA Tl ETEKAÇMALARı
Geçen yıl F 6-8 a2malarında belirlenen bazalt duvartannıa kuzeyi ile G 8 açma

sındaki dozer tahribat yıgıntısı altında kalan kesimde yapılan kazı çalışrnalan, bu alan
da iki kademeli bir teraslandırmanın varlığını ortaya koymuştur (Resim: 5). Ust terasta
çakıl seki, tesviye edilerek üç kademe halinde uzanan iri bazalt blokların 4-5 sıra ha
linde üst üste konmasıyla inşa edilmiş yapı 80'1i yıllarda dozer ile tahrip edilmiştir.

G 8-9 açmalarında 1999 yılında açığa çıkarılan kireçtaşı destek duvannmts G7
8 açmalarındaki devamı, kavis yaparak güneye dönmektedir (Resim: 6). Duvarın batı

dönüşü bir kerpiç yapı köşesi ile, doğu dönüşü de dozer ile bozulmuştur. Bu kesimde
kerpiç terasın güneybatı köşesi belirlenmiş ve taş destek duvarının kerpiç döşemenin

üzerine oturtulduğu görülmüştür. Bu duvarın temelini oluşturan bazalt blokların F 6
8'de açığa çıkartılan bazalt duvar ile bağlantrlı olması, teras destek duvarının bazalt
yapıdan sonra inşa edildiğini göstermektedir.

Bu kesimin güneyindeki alt teras, 1999 yılında F 6-8 açmalarının kuzey kenarın

da açığa çıkartılan iri bazalt bloklarla inşa edilmiş uzun duvartat- desteklenmekte, bu
duvar da batıda dönüş yaparak kuzeye yönelmektedir. 1.20 m. kalınlıkta ve 1.5 m. yük
seklikteki duvar çakıl sekiye inşa edilmiş, güney kenarına da bir dizi kireçtaşı duvar
yaslandırılmıştır(Çizim: 2, 3).

9 Ökse 2001, S. 270-272, Şek. 6, 10, 11, 17; Ökse ve Bucak 2001, S. 193-194, Çiz. 3, Res. 5.

10 Kampschulte, i. ve W. Orthmann, Graber des 3. Jahrtausends im syrischen Euphrattal. 1. Ausgrabungen bei Tawi
1975und 1978, Bonn 1984; Laneri, N., "Intramural Tombs. A Funerary Tradition of the Middle Euphrates Valley Du
ring the IlIrd Millennium BC", AnatolicaXXV, 1999, S. 221-241; Orthmann, w., "Burial Customs of the srd. Millenni
um B.C. in the Euphrates Valiey", Le MoyenEuphrate. Zone de contactset a'ectıenqes (Ed. J. Ci. Margueron), Stras
bourgh 1980, S. 97-105; Strommenger, E., ve K. Kohlmeyer, TaliBi'a-Tuttull. Die altorientalischen Bestattungen, Sa
arbrücken 1998; Woolley, C. L., Carcemish III, Reporton the Excavations at Jerabluson Behalfof the British Muse
um, London 1952.

11 Ökse 2001, S. 266.

12 Ökse 2001, S. 265, Şek. 6, 21; Ökss ve Bucak 2001, S. 192, Çiz. 3.

13 Ökse 2001, S. 265-266, Şek. 6,13; Ökse ve Bucak 2001, S. 192, Res. 1,3.
14 Ökse 2001, S. 265, Şek. 6, 21; Ökse ve Bucak 2001, S. 192, Çiz. 3.
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SONUÇ
Gre Virike'de kerpiç döşemenin çakıl seki kademeli olarak tesviye edildikten son

ra inşa edildiği anlaşılmıştır. Akıntı toprakta ele geçirilen birkaç boyalı parça, döşeme
nin bir Kalkolitik çağ yerleşimi üzerine kurulmuş olabileceğini ya da dolgu toprağının

başka bir höyükten getirilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Döşeme üzerindeki fark
Ii karakterlerdeki mimarı ve mezarlar iki evreye ayrılmaktadır. Mezarlar ve mekan dizi
lerinden oluşan yapılaşma, Gre Virike'nin M.O. 3. binyılın 2. yarısında ölü gömme tö
renlerine ilişkin bir nitelik taşıdığını düşündürmektedir.

Kazı sonunda oda mezarın üzeri saCıa (Resim: 12), açmalarkumaşla örtülüp
üzerine toprak atılarak kapatılmıştır (Resim: 11). Elde edilen 74 envanterlik ve 77 etüt
lük eser Şanlıurfa Müzesi'ne teslim edilmiştir. Seramik kaplar ve 282 torba seramik
Araş. Gör. Atilla Engin, 6 torba insan kemiği Dr. Gülfem Uysal, 88 torba hayvan kemi
ği Yard. Doç. Dr. Zafer Ayaş ve Araş. Gör. Ebru Pekşen, 95 noktadan elde edilen to
hum örnekleri Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez ve Yard. Doç. Dr. Cahit Doğan tarafından

incelenmektedi r.
Gelecek yıl sürdürülmesi planlanan kazılarla, kerpiç döşemenin batı kenarının

açığa çıkarılması; döşemenin inşa tarzının anlaşılması için çakıl sekinin hangi kesim
Ierde hangi derinliklere kadar tesviye edildiğinin belirlenmesi; döşemede tespit edilen
sıvalı alanların planı ve niteliği ile tepe üzerindeki mekan dizilerinin oda mezarlarla iliş

kilerinin araştmlması için kuzey kesiminin kazılması; güneybatı etekteki tahrip edilmiş

bazalt yapılaşmanın planının ve niteliğinin araştırılması için yapı çevresinin kazılması

amaçlanmaktad ir.
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Resim 1: K 9 mezar odası

Resim 2: G-H 9 kerpiç döşeme ve bazalt destek duvarı
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Resim 3: K8 mekanları ve koridor

Resim 4: G 9 teras destek duvarı ve payanda çıkıntısı
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Resim 5: Güneyetek açmaları, kuzeyden görünüş

Resim 6: Güneyetek G 8 dozer tahribat alanı ve üst teras kademesi
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Resim 7: K9 oda mezarından yük
sek ayaklı çanak

Resim 8: K9 oda mezarından çan ayaklı çöm
lek

Resim 9: K9 oda mezarından metalik seramik
ten konik bardak
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Resim 10: K9 çömlek mezarından şişe



Resim 11: Açmaların kapatılışı

Resim 12: K 9 oda mezarın kapatılışı
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FORSCHUNGEN IN OOLlCHE 2000

Fatma BULGAN*
A.SCHÜTTE-MAISCHATZ

E.WINTER

Durch die Entdeckunq zweier Mithraen in den Jahren 1997 und 19981 am FuBe
des antiken 8iedlungshügels von Oaliche (heute: Dülük), ca. 10 km. nordwestlich der
GroBstadt Gaziantep gelegen (Abb. 1, 2)., war die religionsgeschichtliche Bedeutung
dieses 8iedlungszentrums in der südlichen Kommagene, bislang als Heimat des
lupiter Dolichenus bekantte, in besonderem MaBe bestatiqt worden. Angesichts der
8edeutung dieser Funde, zumal tür die weitere Erforschung des Mltriras-Kuttesa,
konzentrierten sich die in Oaliche tortgesetzen arbeiten auch ım Jahre 2000 aut die
weitere Untersuchung dieser beidenbedeutenden Kultstatten,

Nachdem 1999 die Vermessung beider Mithraen abgeschlossen werden konn
te4 , stand im Jahre 2000 die Grabunqstatiqkeit im 1. und 2. Mithram im Mittelpunkt.
Darüber hinaus wurde die Surveytatiqkeit im 8tadtgebiet von Oaliche fortgesetzt.
Wesentliches Ziel war es, einen topographischen Gesamtplan des 8tadtgebietes von
Deliche zu erstetlen'',

Falma BULGAN, Museum GazianlepfTÜRKiYE.

Dr. A.SCHÜTTE-MAISCHATZ, Forschungsslelle Asia Minor im Seminar lür Aıle Geschichle der Westfalischen
Wilhelms-Universilal Münsler, Georgskommende 25, 48143 Münsler/ALMANYA.

ProlDr. E. WINTER, Forschungsslelle Asia Minor im Sem/nar tür Aıle Geschichle der Westfalischen Wilhelms
Universiat Münsler, Gorgskommende 25, 48143 Münsler/ALMANYA. (e-mail: ewinler@uni-muensler.de)

E. Winler, Ein historisch-topoqraphlscher Surver in Kommagene 1997, in: XVI. Araşttrma Sonuç/an Toplantısı, Ankara
1999, 36511.; R. ErgeçlA. Schülle-Maischalz/E. Winter, Doliche 1998, in: XVii. Araşttrma Sonuç/an Toplantısı, Ankara
2000, 18511.

2 J. Wagner, Neu Denkrnaler aus Doliche, BJb 182 (1982) 133ff.; M. Hörig/E. Schwertheim, Corpus Cultus lovis
Dolicheni (CC/D), 1987; E. Schwertheim, lupiter Dolichenus, der Zeus von Doliche und der Kommagenische
Königskult, in: Studien zum antiken K/einasien. F.K. Dörner zum 80. Geburtstag gewidmet, 1991 (Asia Minor Studien.
Bd. 3) 2911. und R. Ergeç/J. Wagner, Doliche und lupiter Dolichenus, in: J. Wagner (Hg.). Gottkönige am Euphrat.
Neue Ausgrabungen und Forschungen in Kommagene. Sonderband antike We/t (2000) 85ff.

3 Vgl. E. Winter, Milhraism and Christianity in Late Antiquity, in: G. Grealrex/S. Mitchell (Hgg.), Ethnicity and Cu/ture in
Late Antiquity, 2000 173ff. und A. Schülte-Maischatz/E. Winter, Kultstatten der Milhrasmyslerien in Doliche, in:
Wagner (Anm. 2 [2000]) 93ff.

4 R. Ergeç/A. Schülle-MaischalzlE. Winter, Forschungen in Doliche 1999, in: XVII/. Araştırma Sonuçlan Toplantısı,
Ankara 2001 (im Druck).

5 Die mit Milleln der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu dem Thema "Unlersuchungen zur Religionsgeschichle
Kommagenes in hellenistisch-römischer Zeit' durchgelührten Studien in Doliche Ianden in der Zeit vom 17.09.2000
bis zum 15.10.2000 statt. Den beantragten arbeiten in Kommagene wurde seitens der türkisehen antikendirektion mil
Schreiben vom 13.06.2000 die Erlaubnis erteilt. Teilnehmende Wissenschaftler waren Herr Fral. Dr. Engelbert Winler.
Frau Dr. Anke Schütte-Maischatz, die Studentinnen Yvonne Besuden, Aylin Tanrıöver und Margherita Facella
(Umversitat Pisa), die Studenten Sven Kielau, Michael Blömer und Florian Taubert sowie der öffentlich bestelite

'Vermessungs/ngenieur Herr Dipl. -Ing. Rall Wirtz. Die arbeiten in Doliche etanden unter der Leitung des Museums
von Gazıantep. Vor allem Falma Bulgan dariken wir lür ihre wohlwollende Unterslützung unserer Arbeiten, ebenso lür
sein Engagement Dr. R. Ergeç von der Universitat Gaziantep.
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A. Grabungstatigkeit in den Mithraen von Doliche
Mithraum 1
In den Kampagnen 1998 und 1999 waren erste grabungsschnitte im hinteren

Drittel des Kultraumes angelegt worden, und zwar an der NO-Wand in unmittelbarer
Nahe zum Kultbild sowie an der SO-Wand. Die Schnitte wurden so angelegt, daB ihre
Profile sich möglichst mit den 1998 vermessunqstechnisch erfaBten Lanqs-bzw,
Querschnitten des Höhlenraumes deckten (Abb. 3)li.

An der NW-Ecke des Kultraumes wurde bei ca. 905,40 m. über dem
Meeresspiegel der gewachsene Fels erreicht. Die an der NW-Wand zu beobechtenden
Bearbeitungsspuren setzten sich hier bis auf den anstehenden Fels fort. Oberhalb des
Höhlenbodens beginnt eine bis zu 1 m. starke fundleere Kalkschicht, deren oberkante
den Laufhorizont des Mithraums bildet. Im hinteren Drittel des Kultraumes ist die
Kalkschicht vergleichsweise plan, sie steigt aber nach SW, also zum Eingang des
Kultraumes hin, stetig an. Oberhalb der Kalkschicht zieth sich eine Brandschicht durch,
die den Zerstörungshorizont des Mithraums bildet. Darüber befindet sich eine Schicht
aus Verschüttungsmateraial, welches von NW in die Höhlen eindringt.

. 1999 wurden an der NW-Ecke des Kultraumes Reste eines menschlichen
Skeletts gefunden, dessen Lage jedoch gestört war. Beigaben fanden sich hier nicht.
Die im frühjahr 2000 vom Institut für Teilchenphysik der Universfiat Zürich durchge
führte 14C-AMS-Datierung ergab ein kalibriertes alter zwischen 8 v. und 248 n. Chr.
Nicht zuletzt aufgrund der gestörten Lage des Skeletts und des Fehlens jeglicher
Beigaben ist davon auszugehen, daB der Leichnam des Mannes mittleren alters? erst
zu einem Zeitpunkt hier niedergelegt wurde, als in der Höhle kein Kult mehr stattfand.
Folglich dürfte das spatere Datum das wahrscheinlichere sein. Es tallt zudem auf, daB
dieser Zeitpunkt sehr nah an dem Datum der Zerstörung Doliches und seiner
Heiligtümer durch Sapür l.irn Jahre 253 n. chr, liegt.

Der Fund einer hellenistischen Bronzemünze im Jahre 1999 in unmittelbarer
Nahe der SO-Wand des Kultraumes bietet einen ersten Hinweis zur Datierung der
Kultstatte. Es handelt sich um eine Münze Antiochos IX., gepragt zwischen 114-112 in
antiocheia am Orantes, die-auch bei Berücksichtigung eıner Iangen Laufzeit- ein im
Vergleich zu anderen Mithraen frühes Datum nahelegt.

Weitere datierbare Funde, insbesondere Keramik, fanden sich hauptsachlich in
der Vershüttungsschicht. Sie datieren von der hellenistischicht. Sie datieren von der
hellenistischen bis in die byzantinische Epoche.

Wahrend der Kampagne 2000 wurden die angelegten Schnitte nach NW un SW
erweitert; abgetragen wurde bis auf den fest verdichteten Kalkboden'', Das so
gewonnene ca.? m. lange SW-Profil (s. Quercsnitt T-U, Abb. 3), das sich einmal quer
durch den Höhlenraum zieht, bestatiçte den o.a. stratigraphischen Befund. Zudem
kamen unmittelbar vor der NW-Wand drei aus dem Fels herausgeschlagene Blöcke
zutage, die noch einmal deutlich machen, daB in der Höhle einst Steine gebrochen
wurden (Abb. 4)9. .

Gerade an dieser Stalle zeigt sich im SW-Profil (Abb. 5) deutlich, daB sowohl die
Kalkschicht als auch die Brandschicht über den Blöcken verlauft, d.h. daB in einer
früheren Nutzungsphase die Höhle als 'Steinbruch'10 benutzt und erst spater eine
Kultstatte eingerichtet wurde. .

6 So z.B. die NW·Prolile im Bereich des Uingsschniltes A-B bzw, die SW·Protile im Bereich der Querschnilte V-W und T-U.
7 Die anlhropologische Unlersuchung wurde in Osleologischen Inslilul der Universrat Tübingen durchgelührt.
8 Die melerdicke Kalkschichl wurde nicht mehrherausgenommen, da der zu erwartende Erkennlniswert den Zeil- und

Arbeilsaulwand nichl gerechtlerligl hatte,
9 Durchschniltliche MaSeder hier zutaqegekommenenBlöcke:L 1,20 m., B 0,40 m.; H 0,35 m.; B der Schrotqraben0,10 m.
10 Der Begriff 'Sleinbruch' isı nur einqaschrankt anwendbar, da mil Blick au! andere Sleinbrüche der benulzte Raum

vergleichsweise klein ıst. Da der Arbeilsaulwand tür den Abbau von Kalksteinen unter Tage richt groS ist, isı davon
auszugehen, daS er nur in einem zeitlich sehr begrenzten Rahmen staltland, und die hier gebrochenen Steine in
unmiltelbarer Nahe Verwendung tanden.
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Vor der NW-Wand wurde zudem eine Grube entdeckt, die mehrere Fragmente
zweier groBer Tonqefafse beinhaltete, von denen eines in die spathellenisctisch-römis
che Zeit zu datieren ist. Das Niveau, auf dem sich die Grube befand, entspricht dem
der hellenistischen Bronzemünze (s.o.).

Die Erweiterung des Schnittes nach SW wurde so angelegt, daB das NW-Profil
auf einer Linie mit dem AB-Langsschnitt der Höhle lag. Die einzelnen Schichten
steigen gleichmaBig von NO nach SW an, und zwar auf einer Strecke von 10 m. (s.
NO-Wandbis Ouerschnitt R-S) um ca. 1,00 m. Unmittelbar an der SW-Wand wurden
auf eirıern Niveau, ca. 0,50 m. voneinander entfernt, zwei Bronzemünzen gefunden.

1. AE 24 mm.; 4 h; 3 g. (Abb. 6)
Vs.: Legende unleserlich. Büste des Kaisers n. r. mit Lorbeerkranz, Panzer
und Paludamentum
Rs.: iP L;[AMOL;ATEmN MHTPOJII KOMMAT
Tyche von Samosata n.1. auf Felsen sitzend

Wie Vergleichsstücke (BMC Greek Coins, Galatia etc. 120 Nr. 38; Lindgren Coll.
i. 101 Nr. 1901 var.; SNG Milano XX 1, S. 122, Nr. 46) eindeutig belegen, handelt es
sich bei diesem aus Samosata stammenden Zeugnis um eine Münze des römischen
Kaisers Elegabal (218-222).

2. AE 19 mm.; 5 h; 4.7 g.
Vs.: Legende unleserlich. Jugendliche Büste des Kaisers n.r. mit Strahlenkrone
Rs.: S.C i.F.; Adler LA., Lorbeerkranz

Auch bei diesem aus der syrischen Provinzhauptstadt Antiocheia am orantes
stammenden Zeugnis handelt es sich um eine Münze elegabals (vgl. besonders R.
Martini/N. Vismara, Monetazione provinciale romana ii. Collezione Winsemann
Falghera. Porte 3. Septimius Severus-Severus Alexander, 1992, Taf. CLXXXI Nr.
1795).

Die Funde und Befunde im ersten Mlthraum sprechen beim jetzigen Stand der
untersuchung dafür, daB das erste Mitraum von spathellenistischer Zeit, spatestens
vom frühen 1. Jh. n. Chr. an bis etwa in die Mitte 3. Jh. n. Chr. hinein in Benutzung war.

Mithraum 2
Im 2. Mithraurn wurde ein gröBerer Schnitt unmittelbar var dem Kultbild an der

SO-Wand angelegt. Der Schnitt wurde so angelegt, daB sein NW-Prafil parallel zum
Afs-Lanqsschnitt der Höhle verlauft und sein SW-Profil auf einer Linie mit dem
Ouerschnitt L-M liegt (Abb. 3). Innerhalb eines Teilschnittes an der NO-Ecke wurde auf
einem durchschnittlichen Niveau von 905,90 m. der anstehende Fels erreicht (Abb. 7).
Bearbeitungsspuren an den Felswanden wie auch auf dem gewachsenen Felsboden
zeigen deutlich, daB auch in dieser Höhle einst Steine gebrochen wurden, und zwar
ebenfalls vor ihrer Nutzung als Kulthöhle. Nicht so eindeutig ist der übrige strati
graphische Befund. Da der Bereich vor dem Kultbild in einer Linie mit der
Versturzrichtung liegt, drücktdas von NW eindringende Verschüttungsmaterial unter
schiedlich stark auf die darunterliegenden Schichten (Abb. 8). Es zeigte sich aber, daB
hier -wie im 1. Mitbraum- eine feste, stark verdichtete helle Kalkschicht oberhalb des
gewachsenen Felsbodens liegt. Darüber zeigte sich eine partieli mit Lehm versetzte
Brandschicht, auf der das Vershüttungsmaterial aufliegt. Die Kalkschicht oberhalb des
gewachsenen Felsbodens liegt. Darüber zeigte sich eine partiall mit Lehm versetzte
Brandschicht, auf der das Verschüttungsmaterial aufliegt. Die Kalkschicht wies keiner
lei Funde auf.
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Im unteren Bereich der Verschüttung und in der Brandschicht fand sich vermehrt
Keramik einer dünnen, schwarzgerippten Ware ("cooking ware"), die in das erzste
Drittel des 3. Jhs. n. chr. zu datieren lst, Weitere Datierungshinweise bieten mehrere
TS-Fragmente des Typs ESA, einige Ollarnpchen, von denen zwei ins 1. Jh. n. Chr.
gehören, eins in die erste Haltte bis Mitte 3. Jh. nb Chr. zu datieren ist, sowie ein weit
eres in das 6. Jh. n. Chr. Eine groBe Bronzemünze, die in der Brandschicht wenige cm
oberhalb des Kalkbodens gefunden wurde, ist zerstört und noch nicht zeitlich einzuord
nen.

Für das 2. Mithraurn zeichnet sich bislang ein Nutzungszeitraum vom 1. Jh. n.
bis in die Mitte des 3. Jhs. n. Chr. ab.

B. Vermessungsarbeiten
Ziel der Vermessungsarbeiten war neben der vermessungstechnischen

Begleitung der in den Mithraen durchgeführten Grabungsarbeiten lnsbesondere die
erstellung eines topographischen Flanes des antiken Siedlungsgebietes von Doliche".
Aufgenommen wurden der antike Siedlungshügel, der Keber Tepe, in seiner gesamten
Ausdehnung, ferner die dort obertaqlq sichtbaren antiken Uberreste: Teile der
Stadtmauer, Zisternen, Quellen etc. Des Weitern konnten die antiken Steinbrüche,
Teile der Wasserleitung, die sich an den Handem des modernen Dorfes Dülük befind
lichen Nekrapolen Doliches in ihrer Ausdehnung sowie die überreste zweier byzanti
nischer Felskirchen vermessungstechnisch erfaBt werden.

Ausgangspunkt für die Vermessungsarbeiten zur erstellung eines topographis
chen Planes waren die schon in den Jahren 1998 und 1999 gesetzten Festpunkte an
der Bahnlinie, die durch eine Talsenke zwischen dem Keber Tepe und dem heutigen
Dorf Dülük verlauft, sowie vor dem f;ingang zu den Mlthraen, an die angeknüpft ver
den konnte. Die noch sichtbaren Uberreste einer früheren Stadtabgrenzung (der
byzantinischen Stadtmauer?)12 (Abb. 9) sowie die aufgrund einer erneuten Begehung
des Hügels fastgestellte 'Keramikgrenze' führten zu der nunmehr in Plan dokumen
tierten Begrenzung des antiken Siedlungshügels. Diese Begrenzung stimmt im
wesentlichen mit einer modernen Wegeverbindung überein, die um den heute land
wirtschaftlich genutzten Hügel herurntührtt''.

Aufgrund der im Jahr 2000 durchgeführten Vermessung lassen sich nunmehr
erstmals Aussagen über die GröBe des gesamten Stadtgebietes von Doliche treffen.
Der von der genannten Wegeverbindung eingegrenzte Bereich des antiken
Siedlungshügels hat eine Flachenausdehnunq von ca. 0.72 qkrnı-. Das Stadtgebiet
von Doliche ist damit gröBerals die Stadtflachen anderer bedeutender Stadte
Kleinasiens, zieht man die in der Literatur genannten Zahlen zum Vegleich heran,
beispielsweise für Priene (0.37 km2), Perge (0,38 km2), Herakleia Pontike (0,42 km2)
oder Side (0,55 km2)15.

11 Vgl. zu dem einzlgen bislang in der Litaralur publizierten übersichlsplan von Doliche Abb. 2.
12 Wagner (Anm. 1 [1982]) 142 erwahnt an "Nordweslrand des Keber Tepe einige Schichlen der byzanlinischen

Feslungsmauer, die in das 11.112. Jahrhundert zu datieren isı". H.G. Hellenkemper, Der Limes am nordsyrischen
Euphrat. Berichl zu einer archaoloçischen Landesaufnahme, in: Sludien zu den Mililargrenzen Roms ii. 10.
Inlernallonaler Limeskongress, 1977,470 erwahrıt "wenige Mauerleile der miltelallerlichen Belesligung". Vgl. auch
ders., Burgen der Kreuzrllterzeil in der Gralschaft Edessa und im Königreich Kleinarmenien, 1976 (Geographica
Historica 1) 50.

13 Über ein geschlossenes Ringpolygon von 17 vermarkten Punklen sowie mil einqehanqterı Polygonzügen (weilere 5
vermarkle Punkle) über die Kuppen des Keber Tepe isı die Gelandastruktur des Bergrückens vollstandiq
aufgemessen worden. Die Abstanda und Anordnung der Aufnahmepunkte wurden der jeweiligen
Gelandemodellierung angepaBt.

14 Von der lielslen Stelle des Vermessungsgebieles an der Bahnlinie mil einer Höhe von ca. 900 m. bis zur Bergkuppe
beslehl ein Höhenunterschied von 46 m.

15 Vgl.die Hinweise bei W. Hoeplner, Herakleia Pontike-Ereğ/i. Eine baugeschtliche Untersuchung, 1966, 21 und J.
Wagner,Seleukeia am EuphrallZeugma. Beihefte zum Tübinger Atlas des VorderenOrients. Reihe B. Nr. 10, 1976, 95.
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Die Flachenausdehnunq des heutigen Siedlungsbereiches von Dülük betraqt
ca. 0,2 qkm. Der Hauptanteil der Felskarnrnerqraber befindet sich auf der Nordseite
von Dülük, erstreckt sich aber am westlichen Siedlungsrand und teilweise auch inner
halb der Siedlung bis hin zur Südseite des Dorfes16.

Dülük liegt wie die Nachbardörfer am Rand einer kleinen fruchtbaren ebene, in
günstigen Hanglagen an Ouellhorizonten, wofür allein in Dülük mehrere Brunnen
sprechen, ebenso das Vorhandensein einer Ziesterne auf dem Keber Tepe (Abb. 10)
bzw. einer heute modern eingefaBten Ouellen am FuBe des antiken Siedlungshügels
von Doliche (Abb. 11 )17. Zusatzllch gab es bis in die byzantinische Zeit noch eine auf
den Keber Tepe führende Wasserleitung, von der arabische Ouelle berlchtente.
Aufgrund der topographischen Situation ist anzunehmen, daB diese den Taleinschnitt
zwischen Keber Tepe und Çimşit Tepe überspannte. Der von uns untersuchte Teil der
Wasserleitung verlauft im Bereich des antiken Steinbruchs etwa parallel zur Felswand
durch den Kalkstein (Abb. 13). Die MaBe der Leitung in dem von uns untersuchten
Abschnitt betrugen über weite Strecken ca. 0,90xO,50 m. waren teilweise erheblich
gröBer (bis ca. 2,00xO,80 m.) teilwieseaber kleiner (ca. 0,60x0,40 m.). In den Boden ist
eine kleine Rinne eingemeiBelt (B 0,10xT 0,10 m.) (Abb. 14). Sinterablagerungen
zeigen, daB das Wasser in der Leitung bis zu 0,30 m. hochstand. In manchen
Abschnitten sind in relativ kurzen Abschnitten sind in relativ kurzen abstanden kleine
Nischen in die Wand geschlagen.

Von besonderem Interesse waren ferner zwei syrische Felskirchen am
Westrand der Nekrople von Doliche, die in die Zeit zwischen dem 8. und 10.
Jahrhundert datieren. Bislang bekannt und in der Literatur nur kurz erwahnt ist lediglich
eine der beiden Felskirchen, die sog. Basamaklı Mağara ('Stufenhöhle'). Diese bildete
den Westteil einer dreischiffigen syrischen Kirche, die vermutlich zum Kloster Mar
Slemun gehörte, welches wiederum für das Jahr 956 bezeugt ist19. Beide Felskirchen
wurden vermessungstechnisch erfaBt und im Detail aufgenommen, u.a. auch zwei
syrische Inschriften, die -so ist zu hoffen- weitere Rückschlüsse auf diese wichtigen
Anlagen christlicher Sakralarchitektur zulassen (Abb. 15).

D. Zusammenfassung
Auf Grundlage der Grabunqstatiqkeit in den Jahren 1998 bis 2000 in den

Mithraen von Doliche zeichnet sich nach jetzigem Erkenntnisstand 20 ein
Nutzungszeitraum beider Kultstatten vom frühen 1. Jh. n. Chr. bis zur Mitte des 3. Jhs.
n. Chr. ab. Allem Anschein nach waren die Mlthraen gleichzeitig in Benutzung, bis sie
253 n. Chr. den Eroberungszügen Sapurs i. zum Qpfer fielen. Die Zerstörung der
Kultbilder durch die Christen düfte zu einem spateren Zeitpunkt, vermutlich im 4. Jh. n.
Chr., erfolgt sein. Hinweise auf eine Weiterverwendung der Höhlen am FuBe des
Keber Tepe sind so gering, daB sich hierzu keine definitiven Aussagen machen lassen.

Neben der Durchführung der Grabung in den Mithraerı von Doliche konnte mit
der Erstellung eines topographischen Gesamtplanes von Doliche ein weiterer wichtiger

16 R. Ergeç, Güney Kommagene Bölgesindeki Antik Dönem Nekropol ve Mezarları, 1995 (unpubliziert); erscheint dem
nachst in deutseher Sprache als Band 43 der Asia Minar Studien.

17 Qie aus zahlreichen Kalksteinblöcken bestehende antike Einfassung dieser Ouelle (Abb. 12) ist noch von F.Cumont,
Etudes Syriennnes, 1917, 178 mil Abb. 58 gesehen worden.

18 Vgl. die Ouellennachweise bei Wagner (Anm. 2 [1982]) 138, Anm. 24.

19 Vgl. H.-G. Hellenkemper, Kirchen und Klöster in der nördlichen Euphratesia, in: S. Şahin/E. Schwertheim/J. Wagner
(Hgg.), Studien zur Religian und Ku/tur K/einasiens. Festschrift F.K. Oörner. 2. Bde., 1978, 4111. mit Textabb. 10f.

20 Funde und Befunde der Kampagne 2000 sind noch nicht abschlieBend ausgewertet. Auch eine detaillierle
Untersuchung der Kultbilder steht noch aus.
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Beitrag zur Dokumentation eines der -wie sich inzwischen immer deutlicher zeigt
wichtigsten 8iedlungszentren in der südlichen Kommagene geleistet werden. Eine
Gesamtpublikation, mit der über die in Doliche zwischen 1997 und 2000 durchge
führten untersuchungen Rechenschaft abgelegt werden soll, befindet sich in
Vorbereitung und wird 2002 vorgelegt.
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Abb. 1: Karte Kommagene (aus: J. Wagner, Kommagene. Heimat der GöUer
19882, 10f)

ı::::::::::::: (;dlıı'r Heiligtuııı des
lupiter Dolichenus

Sit.'dliıngsspun.'1l

~ Steinbruch it Türbe des DillükBaba

Abb. 2: Übersichtsplan von Doliche (aus: J. Wagner Neue Denkmaler
aus Doliche, Bonner Jahrbücher 182 (1982) 138, Abb. 3)
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Abb. 4: Blöcke an der
NW Wand Mith
raum 1
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Abb. 5: SW-Profile Quersch
nittT-U Mithraum1

Abb. 6: Bronzemünze Elaga
bals, VS und RS,
Mithraum 1
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Abb, 7: Teilschnitt 1 Mithra
um2



Abb. 8: NW-Profile Sehnitt 1
Mithröum 2

Abb. 9: Steinblöeke der
lbyzantinisehen?)
Stadtmauer
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Abb. 10: Zisterne auf dem
KeberTepe



Abb. 11: Quelle am FuBe des Keber Tepe

Abb. 12: Quelle am FuBe des Keber Tepe
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Abb. 13: Wasserleitung im Bereich des
antiken Stein6ruchs

Abb. 14: Wasserleitung im Bereich des
antiken Stein6ruchs

Abb. 15: Syrische Felskirche am Westrand der Nekropole von
Oaliche
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FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE PESSINONTE:
LA CAMPAGNE DE 2000

John OEVREKER*
Geert DEVOS
Luc BAUTERS

Kurt BRAECKMAN
Patrick MONSIEUR

En I'an 2000, les fouilles archeoloqiques ant ete poursuivies au centre de la vil
le antique de Pessinontet, Les travaux ant ete eftectues par l'equipe de la Universite
it Gent, en collaboration etroite avec la Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Provinciaal
Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, site Velzeke et Dienst Monumen
tenzorg en Cultuurpatrimonium) et le Gemeentelijk Museum van de Duinenabdij te
Koksijde. L'objectif des recherches etait de mieux comprendre les difterentes relations
et la nature des structures dans la zone dutemple: beaucoup de doutes demeuraient
en ce qui concerne la sequence chronologique et la contlnuite fonctionelle de I'en
semble. En meme temps, les travaux ant ete diriges dans le but d'achever quelques
secteurs. Chaque participant s'est vu attribue une tache selon sa specialite et son ex
perience, en fonction des problemes lies au chantier de fouilles au de l'etude et de la
conservation du matenel archeoloqlques.

Trois zones dans I'ensemble du temple ant ete fouillees et etudiees: la partie ou
est du complexe hellenistique (tranchee B6a), le secteur de I'agora et la zone de con
tact entre I'agora et l'escalier-theatre (tranchees B7, H1 et H2), et une nouvelle tranc
Me entamee cette annee, immediatement a I'est de I'agora et au sud de l'escalier-the
atre (tranchee B8) (Fig. 1).

Des travaux de consolidation et de restauration se sont poursuivis a I'escalier
theatre, ainsi que dans le secteur de I'agora. La consolidation et une etude de divers
fragments de stuc a ete faite. Parmi le matenel archeoloqique, I'attention s'est de no
uveau portee sur les amphores. Une serie d'echarıtillons a ete prise pour une etude

Prof. Dr. John DEVREKER, Universiteit Genl Biandijnberg 2 9000 Genl, BELÇiKA.
Pessinonle se lrouve il I'emplacemenl du viIIage acıuel de Ballıhisar, il environ 15 km. de la ville de Sivrihisar, en Ana
tolie cenlrale (province d'Eskişehir).

2 La campagne a eu Iieu du 19 juillel au 2 seplembre 2000, sous la direclion du prof. J. Devreker. G. Devos el L. Ba
ulers onl assura la coordinalion des fouilles el les objeclifs de la recherehe, assistes de K. Braeckman el P. Monsi
eur. La conduite des fouilles a ele eftectuee par les archsoloques J. Angenon, A. Daems, D. Duloo, K. Van Iseghem
el A. Verspechl, asslstes par les etudiants J. Degryse, W. Dhaeze, K. Gheysen, A. Lehouck, A. Benzer en ı. Verdur
men. K. Braeckman a entarne la reorçanisation du depöt dans le bul de facililer l'accss pour l'etude el la conservali
on du materiel archeoloqique, P. Monsieur el le prof. H. Thoen se sonl concerıtres sur l'etude du matörtel cerarnique.
Les aulres participanls etaient ı. D'Hespeel el S. Piers, architectes, J. Van den Eede, restaurateur de fresques el de
stuc, G. Toch, pholographe, prof. M. De Dapper, geomorphologue, el prof. P. De Paepe, rnlneraloque, A. Nicolay el
1. Candaele se sonl charqes respeclivemenl de la cuisine. Le gouvernemenl lurc etait represerıte par M. Y. Erten.
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petroqraphlque et chimique (voir les premier resultats dans ce volume). Finalement, on
a erıtame l'etude de quelques contextes, en vue d'eclaircir la sequence chronologique
de I'ensemble du temple. Pour faciliter l'accessibilite et le Cıassement du materiel are
heoloqique, une premiere reorqanisation du depôt a eu lieu. Elle sera poursuivie dans
les annses Ei venir. A la fin de la campagne quelques forages ont ete pratiques, et une
prospection lirnitee a ete effectuee au sud-ouest de Ballıhisar.

Le Complexe Hettenistique (tretıciıee 86a) (Fig. 2)
Les travaux ont ete dlriqes dans le but d'achever le plus que possible dans ce

secteur, de comprendre les difterentes relations et la nature de ses structures, et
d'avancer eventıiellernent de nouvelles interpretations, En effet, cette zone est cruci
ale pour une bonne cornprehension de I'ensemble du temple, puisqu'elle possede un
eventall de vestiges archeoloqlques tenant des elemerıts de datation. Comme l'etude
approfondie du matenel archeologique n'a fait que commencer, il nous manque enco
re trop de donrıees pour une datation fine. Dans ce sens une attention particuliere a
ete portes Ei l'etude des profils. Apres leur enregistrement et la prise d'echantillons, les
ditterentes couches ont ete enlevees. Ainsi, apres I'enregistrement du profil est, le mur
255 a ete enleve, et a-t-on fouille les diverses couches gisant au-dessous de ce mur.
Chaque fois que le prochain niveau avait ete atteint, une banquette a ete qardee,
cornpletant de cette façon la totalite du profil (Fig. 3). L'investigation de I'appareillage
et de l'enchainernent des murs etait essentiel dans ce secteur. Avant cette nouvelle
campagne, il n'etait pas clair si les murs bellenistiques 77 et 316 appartenaient au me
me ensemble. Une nettoyage a revele qu'i1s ne s'enchainaient pas, qu'il ya meme une
fente entre les deux. Puisqu'il butte contre le 316, le mur 77 semble etre de date plus
recente (Fig. 4). Le mode de construction confirme cette dlfterence. Le mur 77, large
de 2m50 et d'une longueur minimum de 28 m., preserne un parement fait de blocs cal
caires dans un appareillage irrequlier et d'un remplissage peu coherent de blocs de
calcaire plus petits (technique de I'emplekton). Le mode de construction du mur 316
est ressemblant, mais se presonte sous un aspect plus massif3. 11 a une longueur mi
nimum de 9 m., la largeur est d'environ 2 m. Sa suite en direction sud a pu etre retra
cee, apres avoir degagee quelques gros blocs disparates et apres l'enlevernent parti
el du mur byzantin 304 et du niveau byzantin, deja enreqistres auparavant-, En meme
temps le terrain libere etait prepare Ei de nouvelles recherches. Les deux murs appar
tiennent vraisemblablement Ei un complexe monumental d'epoque hellenistique dont la
nature et la fonction nous echappent, ii semble que I'interpretation d'une forteresse do
it etre revue. En effet, il n'est pas invraisemblable que ces constructions appartiennent
Ei un predecesseur du complexe du temple d'epoque romaine. Le maintien de I'axe des
murs (voir infra) et du mode de construction mass if militent en faveur d'une continuite
du point de vue fonctionne!. Seulement des recherches futures apportant de nouveaux
elernents, pourront eclalrcir ce problerne de corıtinuite.

Apres I'approfondissement du niveau, on a pu cerner la nature du vestige 323:
il s'agit d'un mur massif de pierres calcaires, avec des fondations profondes, allant pa
rallelement avec le mur 316. Le mur 316 doit etre de date plus recente, puisqu'il ne
s'enchalne que partiellement dans le mur 323, ce qui devra se confirmer durant la
prochaine campagne. Aussi Ei ce moment, sa suite en direction sud devra etre etudi
ee. Les dimensions exactes du mur 323 sont encore inconnues. Le mur 315 bute cont
re le mur 323 et est apparemment plus recent5. ii represente probablement la suite du
mur de ternenos allant en direction sud et qul est vraisemblablement encore conserve
pour une partie au-dessous du mur 209. Apres une etude minutieuse sur place et ma-

3 Surtoul du cöte ouest, qui s'incline vers le bas, le mur 316 semble etre lail de pierres de plus grandes dimensions.
4 Le mur 316 a ele employe partiellemenl comme londalion pour le sol byzanlin (lraces de morlier).
5 Sans aucun doute, le mur 315 a ele lnstalle sur le mur 323. Etant donne le manque de vesliges, il n'esl plus possib

le de veritier.
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intes discussions, une autre interpretatlon des murs 209 et 209bis s'impose, puisqu'ils
ne peuvent desormais plus etre consideres comme faisant partie du mur de ternenos,
Ainsi nous en sommes a une nouvelle historique du mur de ternenos. Le mur de teme
nos allant en direction ouest, montre a I'est du mur 209 bis une fissure, tormee peut
etre ala suite d'un affaissement. Comme I'appareillage requlier ne s'est pas vraiment
rompu, il semble que cette fissure est apparue peu apres l'elevation dumur. Une aut
re cassure se situe au croisement du mur de ternenos avec le mur 209 bis. Le mur 209
aussi montre une cassure, tout juste au sud du mur 77 (Fig. 5). Les deux cassuresse
rapportent au mur 209, qui a dO s'effondrer a un certain moment et qui apres reparati
on s'est vu ajouter au nord une construction circulaire saillante. La reparation est peu
soiqnee, plusieurs remplois ont ete incorpores, et pour le renforcer, un petit contrefort
a ete installe .au côte sud du mur de ternenos. Le mur209 ne forme donc pas un ang
le avec le mur de temenos, mais le rompt, en le passant d'abord par au-dessus. Ce
gros mur d'une largeur d'environ 2m20, presonte d'ailleurs un tout autre mode de
construction que le mur de ternenos: il a ete bati selon la technique de I'emplekton. Le
mur de temenos, par contre, est une construction pleine, qui consiste en quatre alig
nements de pierres calcaires de dimensions moyennes, formant une largeur totale
d'environ 2 m.

Dans cette meme zone, entre les murs 315, 209 bis, 77 et 323, a une assez
grande profondeur, une construction tout a fait particuliere a ete mise a jour. ii s'agit
d'un petit mur de pierres calcaires, en appareillage irrequlier (86a-330). Ce mur 330 a
une largeur d'environ Om50. ii se trouve dansl'alignement du mur 271 de la tranchee
86, et date selon tout probebilite de l'epoque phrygienne tardiye (Fig. 2). Le mur 330
est une construction pleine faitede deux alignements de pierres, formant une longu
eur d'environ 12 m. ii est coupe par le mur 323, passe par au-dessous du mur 77 et
se raccorde presque certainement avec le mur 271 dans la tranchee 86. La stratigrap
hie, le cours du mur, tout comme le matenel cerarnique semblent bien confirmer la da
te de cette phase ancienne, peut-ôtre meme la plus ancienne (Fig. 6). Le matenel are
heoloqique de ce contexte sera etudie durant la prochaine campagne, apportant de
nouvelles donnees chronologiques.

Petit a petit une meilleure cornprehension de la chronologie et de la disposition
des structures de I'ensemble du temple cornmence a se former. Hesurnons les cons
tatations les plus importantes. Les structures les plus anciennes, les murs 271 et 330
s'alignent en direction nord-estlsud-ouest, tout comme le mur hetlenlstlque 78 dans la
tranchee B5b, qui suit la pente naturelle. Plus tard, I'orientation change, indiquant une
intervention importante dans cette zone. Les murs 323,316 et 77, d'epoque heüenis
tique tardiye (mais allant respectivement du plus ancien au plus recerıt) so nt les pre
miers ternolns de la nouvelle orientation nord-sud a Pessinonte. lls ont apparemment
aussi influence la conception de I'ensemble du sanctuaire romain, c'est-a-dire le temp
le et le mur de temenos/rnur 315. Meme les constructions des epoque romaines tardi
ves et byzantines se sont Ialssees influencer par cette orientation. L'objectif des rec
herches, mieux comprendre les difterentes relations et la nature des structures et l'ac
nevement de ce secteur, a ete atteint dans ses grandes Iignes. Toutefois, on n'est pas
partout parvenu jusqu'au sol vierge. Cela s'explique par I'apparition continuelle de no
uvelles structures a de grandes profondeurs. 8eaucoup de questions planent: pour
avoir une meilleure cornprehension de I'ensemble et quelque certitude sur la continu
ation du temenos et les relations avec les murs plus anciens, il faudra envisager une
extension de ce secteur en direction nord et en direction ouest.

Les Fouilles dans le Seeteur de L'agora.et de L'escelier-theetre (trerıctıees B7,
Ht et H2) (Fig. 7)
Com me pour les travaux precedents, il etait un des objectifs d'achever ce see

teur et de mieux comprendre l'ediflcation de I'agora. De la I'importance de l'etude de
I'effet de la terrasse de riviere.
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Une banquette allant en direction est-ouest a ete qardee: apres approfondisse
ment s'est creee une coupe de la tranchee, affichant le profil complet de la terrasse de
la riviere. Ainsi l'epaisseur conservee des sediments de la riviere, atteignant au moins
2 m., a-t-elle pu ôtre mesuree, et leur position par rapport au cours actuel de la rivlere.
Les fouilles ont dernontre que I'agora a ete installee directement sur et dans la terras
se de la rlvlere, Rien d'etonnant, puisque la terrasse etait un endroit ideal pour les fon
dations. Le denivellernent de la riviere par rapport aux fondations de I'agora est faible.
ii serait interessant de pouvoir examiner la profondeur de I'ancienne canalisation du
Gallos et de le comparer avec les niveaux de I'agora.

Quelques endroits dans I'agora ont livre des structures plus anciennes. La struc
ture la plus lnteressante etait un petit four 194 (Fig. 8). Cette construction se compo
sait d'une chambre de cuisson d'environ Om70 x Om40 et d'un alendier d'une largeur
de Om25, mais de longueur inconnue. Les parois consistaient en des morceaux de
marne d'une epaisseur de Om10, tandis que la partie posterieure etalt creusee dans le
sol vierge. Les parois montraient des traces de feu, le sol etait couvert d'une mince co
uche de cendres. La fosse 156 peut aussi ôtre corısidere comme appartenant a I'epo
que prerornalne. Enfin, en approfondissant le niveau et en dressant les profils, on a
constate que la fosse 199, decouverte en 1998, etalt plus grande. Elle date d'epoque
hellenistique tardive. L'etude du rnateriel cerarnique de ces contextes devra apporter
une datation plus fine.

Le profil ouest a ete enreqistre et decrit minutieusement. Fait a remarquer, on a
su distinguer un niveau de sol (couche 9), mais il n'est pas clair s'il s'agit du sol origi
nal ou d'une autre phase (Fig. 9). A remarquer aussi, le pithos 164 (Fig. 10), deja de
couvert durant la campagne precedente, mais seulement enreqistre maintenant en de
tail. ii est d'une taille moyenne et possede une paroi fine. La fonction de ce pithos le
range dans une cateqorie a part: par une ouverture dans la paroi il communique avec
une conduite d'eau; apparemment ii fonctionnait comme bac a decantation. La dispo
sition de cette ensemble appartient a. une phase plus tardiye de I'agora.

Les travaux dans cette zone de I'agora se sont presque acheves, Durant la cam
pagne a venir, seulement encore quelques contrôles doivent s'effectuer, afin de voir si
I'on a atteint le sol vierge sur toute la surface.

La zone 88 (côte sud de theetre « sevetten »J (Fig. 7, 11)
La relation entre I'agora et l'escalier-theatre, reste un point obscur. ii en va de

meme pour la date du deuxieme theatre, dit « severten ", et sa relation avec I'agora.
Dans cette optique, une nouvelle tranchee B8 a ete ouverte, a la recherche de nouvel
les dorınees. Jusqu'a present la fouille a revele surtout des structures byzantines. ii
s'agit de murs de facture solqnee, pourvus de remplois, appartenant a des unltes d'ha
bitation. A quelques endroits le sol d'occupation etait corıserve. Au sud du mur 2, se
trouvait un sol 19, assez bien conserve, consistant en des plaques de marbre et en du
mortier. Le mortier se rattache d'ailleurs directement au stuc encore partiellement con
serve au mur 2 (Fig. 12). Le mur 15 aussi etalt couvert de stuc a l'inteneur, tandis qu'au
niveau du sol il restait encore des fragments de mortier. Considerant leurs relations,
ressemblances et alignements, il semble bien que les murs 1, 2, 12 et 15 appartien
nent au meme niveau d'occupation. Par contre, le mur 5 coupe le mur 1 et bute cont
re le mur 12, disposition qui I'attribue a. une phase plus recente,

Apres enregistrement, une bonne part des structures byzantines, entre autres
les murs 1 et 5, a ete enlevee pour mettre en lumiere une partie des fondations du the
atre « severien » 17 (Fig. 13). A ditterents endroits, ces fondations ont servi de radier
pour un sol de mortiere. Durant la campagne prochaine, les fondations seront coupe-

6 Les sols de morlier sonl arnenaqes en trois eouehes: la premiere se eomposanl d'un mortier calcaire blane, la deuxi
erne de menus fragmenıs de ealeaire el de marne, la treisierne d'un beton de marne mete il des fragmenls plus gros
siers de petites pierres ealeaires.
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es pour recuperer d'eventuel rnateriel datable. Enfin, la tranchee a ete preparee pour
etablir une coupe est-ouest dans l'annee Et venir, afin d'avoir un rneilleur aperçu sur la
relation des differentes parti es du complexe du temple, et plus particulierement celle
entre I'escalier-theatre et I'agora. .

Tombeau il Tuiles (Fig. 14)
Dans la rıecropole nord (secteur C), un sarcophage de marbre, dejEt exarnine

auparavant/, s'est trouve cornpleternent decouvert et, afin d'evlter sa deqradatlon, a
ete depose dans le jardin du rnusee. En le deqaqeant, une nouvelle tombe s'est reve
lee. Comme la menace de pillage dans cette zone est grande, la tombe a ete foulllee
et enreqistree. Elle etait orientee nord-ouest/sud-est et etait faite de tuiles, comme les
tombes ii 19, ıı 41, 1142, ii 43 et ıl44 de la necropole est8. La tombe, mesurant Et I'inte
rieur environ 1meo x Om55 x Om45, a ete partiellement erıtravee par I'installation du
sarcophage. Seulement le cöte ouest etait plus au moins intact: les parois de la tom
be se composaient de 7 ranqees de tuiles d'environ Om30 x Om30 et de demi-tuiles
d'environ Om15 x Om30. Le remplissage au-dessus de la tombe contenait un peu de
ceramique, d'ossements et de petits morceaux de marbre. Dans la tombe meme, une
plus grande concentration d'ossements Et ete decouverte, ainsi que plusieurs tuiles. A
quelques rnetres de la tombe, gisait une plaque de pierre calcaire, d'epaisseur allant
de Om15 Et Om20. Elle faisait peut-ôtre partie de la dalle de couverture. Si le type de
tombe renvoie Et l'epoque romaine, aucun element n'a pu nous apporter une date plus
precise.

ANNEXE
GEO-ARCHAEOLOGICAL SURVEY

M.DEDAPPER
H. THOEN

The geo-archaeological survey campaign, conducted from 23 to 30 August
2000, was a continuation of the study by barings of the valley infiII of the broad riverp
lains around the site of Pessinus, which was started in 1999 (Fig. 15).

The aim of the campaign was to assess the thickness, nature and age of the in
fill and the possible role of human activity in the process of colmatatian.

The Boring Equipment
Aboring equipment, produced by 'Eijkelkamp' (The Netherlands) and allowing

sampling up to a depth of 15 metres in almost all sediment types, was used. The equ
ipment is hand operated, compact and easy to transport. A station car is sufficient and
therefore mobility in the field is very high. The boring set is alsa very versatile; it con
sists of easily detachable steel extension rods and of several types of augers and go
uges which can be adapted to the type of sediment encountered during the boring.

The Va/ley Iniiii
In 1999 three barings (Iabeled PESS/99/BO/01, 02 and 05) were performed re

aching depths of respectively e m., 10 m. and 14 m. In 2000 this series was comple-

7 Devreker J. & Waelkens M., Les fouilles de la Rijksuniversiteit te Gent il Pessinonte 1967-1973, i, Brugge, 1984. (=
DissertationesArchaeologicaeGandenses, XXII), tig. 30.

8 Devreker J. & Waelkens M., Les fouilles de la Rijksuniversiteit te Gent il Pessinonte 1967-1973, i, Brugge, 1984. (=
Dissertationes ArchaeologicaeGandenses, XXII), 66, lig. 63-67.
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ted with five barings (Iabeled PESS/OO/BO/06, 07, 08, 10) reaching depths of respec
tively 10.5 m., 14 m., 14.3 m. and 10 m.

In all cases the groundwater table was present below a depth of 3 m. from the
surface.

The bulk of the sediments consists of a Ca-rich fine sandy to silty day. This tex
ture is closely related to the soft marly Neogene geological substratum which is expo
sed in the surrounding hillslopes.

Distinction could be made between an upper colluvial facies and a lower alluvi
al facies, containing thin gravel lenses, resting upon the geological substratum.

Organic material is rarely present but same samples mayallaw for AMS 14C-da
ting. The presence of a few sherd fragments in the lower part of the sediment shows
that the main part of the infiii process must have taken place after human occupation.
Deforestation leading to bare slopes, very vulnerable to soil erosion, is most probably
the main cause for accelerated colmatation of the valiey floor.

This process mayaıso account for the lack of lithic implement finds in the vici
nityof Pessinus: the lithic sites on the hillslopes are most probably completely eroded,
while the lithic sites on the original valley floor are buried under several metres of se
diment.

Results and Further Research
Selected samples of boring PESS/99/BO/02 were tested for the presence of

phytolites by Drs. Luc Vrijdaghs (Africa Museum, Tervuren, Belgium). All samples pre
sent a positive AlP (Absence/Presence)-index; however phytolite abundance is very
low (far less than 2% to less than 2%). The presence of Chloritoideae grasses and ce
reals has been recorded. The latter observation corroborates the anthropogenic natu
re of an important part of the valiey infilı'

In boring PESS/OO/BO/06, situated at the mouth of the Tolagil river, which takes
its source in the granite country of the Tekören area, the upper 2.5 m. of the sediment
consists of sandy silt which typically contains numerous micas. This material is very si
milar to the local production of pottery, brick and tile, as shown by mineralogical analy
sis by Prof. Dr. Paul De Paepe (Laboratory of Petrology and Archaeometry, Ghent Uni
versity, Belgium). Intense field survey in this area in 1986 had already resulted in the
location of the remains of an important otf-site settlement situated about 2.5 km. SW
of the centre of the ancient city. A lot of hard-fired and semi-waste fragments of terra
cotta building material (brick and tiles) was found on the slopes of the southern hill bor
dering the mouth of the Tolagil river, together with terra sigillata, red slip wares, frag
ments of terra-cotta lamps and coarse wares, such as cooking- pots, amphorae, pit
hoi etc. Most of this material could be dated from the early Roman period into the
Byzantine period. Our first opinion was that this area was occupied by stone-cutters
(for the nearby Iimestone-quarries). However, the presence of micaceous day in the ri
ver sediments point rather to the interpetation of a major pottery workshop and settle
ment. Further survey during the 2000 campaign confirmed the 1986 observations. Mo
reover, it seems alsa that the ancient activities continued along the eastern hill slopes.
lt seems that the major activities were concentrated on the eastem side of the valiey.
The presence of pottery sherds in the lower part of the boring sediments proves that
the remains of the supposed pottery activities are now covered by several meters thick
colluvial sediments and that excavations would be problematic. Survey research will be
continued during future campaigns.

Boring PESS/OO/BO/08, at the rim of the alluvial plain of the igdeli river, reaches
a depth of 14.4 m. and presents a varied stratigraphy of 3.4 m. of silty colluvium res
ting on li m. of alluvium (from top to bottom respectively 2.3 m. of mica-rich sand, 7.3
m. of silt and 1.4 m. of organic day).
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In order to allow for palaeo-environmental reconstruction, the complete series of
sediments will be screened for the presence of biological indicators such as mlerota
una by Prof.Dr. Johan Mertens (Laboratory for Ecology, Ghent University, Belgium).
The organic clay may allow for AM8 14C-dating and will be screened for its palynologi
cal content by Dr.Aline Emery-Barbier (Laboratoire d'Ethnologie prehistorique, U.M.R.
Arcbeoloqle et 8ciences de l'Antiquite, Nanterre, France) who has a good experience
in palynological studies in Anatolia.

According to the results of the ongoing laboratory research a denser network of
boring spots will be established during future survey campaigns.
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Fig. 1: Seeteur B et H: Plan general des struetures touluees

Fig. 2: Seeteur B6/B6a: detai! du
eomplexe hellenlstlque
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Fig. 3: Profil est de la tranchee 86a avee les murs 330 (probablement prhrygien tardif), 77
(hellenistique tardif), 315 (probablement la suite du mur de temenos romain), 304
et 255 (byzantin) .

Fig. 4: Vuedes murs hellEmistiques 77 et 316
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Fig. 5: Vue de la fissure juste au sud
du mur 77

Fig. 6: Alignement du mur 330
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Fig. 7: Detail du seeteur H1/H2 et 87/88: I'agora etle theatre "severien"

Fig. 8: Four hellentstlque tardif
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Fig.9: Profil ouest de la tranchee H1/H2: les couches protondes appartiennent li la perl
ode hellenlstıque

Fig.10: Agora: pithos d'epoque tardlve, utilise comme bac il decantation

186



PESS.Oo-B8

~N

?

Fig.12: Sol d'oeeupation byzantin,
avee plaques de marbre et
avee du mortier

Fig. 11: Seeteur 88: unltes d'habita
tion byzantins
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Fig. 13: Fondations de blocs de
calcaire du thöatre
"Severien"

Fig. 14: Tombeau romain a tuiles

Fig. 15: Situation of the borings
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BOGAZKÖY-HATTUŞA 2000 YILI ÇALIŞMALARI

Jürgen SEEHER*

2000 yılında Boğazköy/Hattuşa'daAnıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni
ile Alman Arkeoloji Enstitüsü adına yapılan çalışmalar haziran başından ekim başına
kadar sürmüştür".

Kazı Çalışmalan

1999 yılı Boğazköy kazılarının ağır/ık noktasını oluşturan, aşağı şehirde Potern
ii Sur'un arkasında yer alan büyük yeraltı tahıl silosunda, 2000 yılında da bazı sorula
ra cevap aramaya yönelik son çalışmalar yapılmıştır. Bilindiği üzere büyük bir kısmı bir
yangın felaketiyle tahrip olmuş bu siloda, hala yüzlerce ton kömürleşmiş tahıl toprak al
tındadır. Bu yılki çalışmalar özellikle silonun yamaçta yer alan kenarını saptamak ama
cını güdüyordu (Resim: 1). Bu silo yeraltına inşa edilmiş olduğu için, dış kenarlarda su
ya karşı özel bir izolasyon yapılmıştır. Silonun yamaca gelen dış duvarının yanında ay
rıca yaklaşık 50 cm. kalınlığında ve kısmen 5 m. yüksekliğinde ince bir taş duvar bu
lunmaktaydı. Adeta kaplama görevi gören bu duvarın arkasında, yani dış tarafta, çok
kalın bir tabaka killi toprak yer alıyordu ve tahıl silosu bu şekilde yamaçtan gelen ye
rüstü ve yeraltı sularından korunuyordu.

Buradan çıkarılan yanmış tahıüardan C14 tarihlemeleri için çok miktarda numu
ne alınmıştı. Tahıl tek yıllık bir bitki olduğundan, tarihleme ölçümleri için en iyi malze
medir. Silodan dokuz numune ölçüldü, ve tek bir hatalı ölçüm dışında hepsi silodaki
yangın için aynı tarihi veriyor: M.O. 16. yüzyıl; kalibras:i0na göre ya erken ya da geç
16. yüzyıl. Tam bu dönemde kalibrasyon eğrisi düz gittigi için daha net bir tarih verile
miyor. Bu tarih bizim için çok şaşutıcı oldu, çünkü biz Hattuşa'daki geleneksel kronolo
ji sistemine dayanarak yangını M.O. 14. yüzyıla, hatta 13. yüzyıl başlarına tarihlerdik.
O sisteme göre, aşağı şehri çevreleyen ve kazdığımız silo ile çağdaş olan Poternli
Sur'un inşası 15. yüzyılın sonu, 14. yüzılın başı olarak kabul ediliyordu. Bu C14 ölçüm
serisi ile, Poternli Sur'un bundan en az yüz, hatta belki 200 sene daha eski olduğu ka
nıtlandı. Bundan da anlaşılıyor ki, Hattuşa'daki Q.eleneksel kronoloji sisteminde ciddi
hatalar vardır. Bu hataları düzeltmek ve daha saglam bir kronoloji sistemine ulaşabil

mek için yeni bir C14 tarihleme programı başlattık.

Geçen yıl yapılan kazıların ağırlık noktasını, yeni uzun vadeli bir kazı programı

nın başı oluşturmaktadır. Bu yeni programda amaç, yukarı şehrin şimdiye kadar hiç ka-

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

www.hattusa.org

Dr. Jürgen Seeher başkanlığındaki ekipte arkeolog ve arkeoloji öğrencileri Ö.Arasoğlu, Dr.A.Baykal-Seeher, M.Brück
le, A.Çevik, U.Doğan, A.Mo!1ton (kazı), Dr.R.M.Czichon (yüzeyaraştırması keramiği), Dr.H.Genz (Demir çağı ksrami
ği), U.Schoop (Büyükkaya Ilk Tunç çağı ve Hitit keramigi), AArabul ve K.Baykal (buluntu restorasyonu), H.Ozel ve
M.Can (arazide plan çizimleri), G.Ozel (çanak bahçesinin idaresi). Ch.Rüster (Ankara ve Boğazköy müzelerindeki çi
vi yazılı tabletleri). Dr.B.Böhlendorl-Aslan (yukarı şehir kazısı Bizans buluntuları) görevalmışlardır. Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nden Belma Kulaçoğlu, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü temsil etmiştir.
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zı yapılmayan batı kısmını araştırmaktır. Başlangıç olarak, batı yukarı şehrin en tepe
sinde yer alan bir platoda kazı yapıldı (Resim: 2,4). Son senelerde çekilen hava fotoğ

rafları üzerinde bu alanda çeşitli şekiller tespit edilmişti. Ilk bakışta büyük boyutlu ha
vuz izlenimi veren bu oluşumların gerçekten ne olduğunu anlamak için burada önce
prospeksiyon yapıldı. Elektrik resistans ölçümleri yanında, Harald Stümpel tarafından

manyetik ölçümler de yapıldı (Resim: 3). Bu planda görülen yan yana ve birbirine pa
ralel iki uzun yaklaşık dikdörtgen biçimii oluşumlar hava fotoğraflarından görüleni doğ

rulamış ve bazı önemli ekler de getirmiştir. Kazı öncesi elde edilmiş bu manyetik plan
esas alınarak, açılacak alanların dakik olarak planlanması sağlanabiimiştir. Bu ölçüm
Iere göre planlanan açmalarda burada gerçekten havuzların yer aldığı tespit edildi (Re
sim: 5). Söz konusu plato şehrin en yüksek kısmında yer alıyor. Bu bakımdan, bu alan
su depolamak için çok uygun. Buradaki havuzlara "Güney Havuzlar" adı verildi. Resim
2'de Güney Havuzlar'ın yanı sıra Hattuşa'daki diğer havuzlar da görülmektedir.

Söz konusu alandaki kazılar sonucu (Resim: 5-8) iki adet yan yana ince, uzun
havuz (Havuz 3 ve 4), bunların hemen doğusunda, bir küçük havuz (Havuz 2) ve pla
tonun en doğusunda yine ince uzun büyük bir havuz daha tespit edildi (Havuz 1). Ha
vuz 2'nin kuzey bitimi henüz saptanamadı. Havuz 3 ve 4'ün uzunlukları 72 m., geniş

likleri 14-15 m. arasındadır. Havuz 1'in uzunluğu henüz saptanamadı, genişliği ise 16
18 m. civarındadır.

Güney havuzların yapım şekli Hattuşa ve diğer yerlerden bildiğimiz Hitit havuz
larından farklıdır; burada digerlerinden bilinen yapay havuz kenarları yoktur. Buradaki
plato sert ve su geçirmez killi bir topraktan oluşuyor ve Güney Havuzlar, ~te bu killi top
rağın içi oyularak inşa edilmiştir. Havuzların arasındaki bölme setler dogal, tani plato
nun kazılmamış topraQından oluşuyor. Bu havuzların kenarları tamamen dogal bırakıl

mıştır. Hattuşa'daki diger havuzlardan tanıdığımız taş döşemeler burada yoktur. Böy.
lesıne bir döşeme gerekli de değildi, çünkü buradaki toprak çok sert ve saglamdır. Gü
ney Havuzlar'ın kenarları öyle dık açılıydı ki, böylesine bir kenar kaplamasının kalıcı ol
ması imkansızdı, kayma tehlikesi büyüktü, Aynı zamanda, Resim: 9-10'da da görüldü
ğü gibi, bu havuzlar öbür havuzlardan çok daha derindi. Hattuşa'da şimdiye kadar bili
nen havuzların derinliği 2- 3 metreyi geçmiyordu. Güney Havuzlar'ın derinliği ise 7, hat
ta 8 metreyi aşıyor. Böyle bir derinlik kazı sırasında emniyet açısından da sorun yarat
tığından, hiçbir yerde havuzların dibine kadar kazılamadı. Açmalar belli bir derinlige ka
dar kazıldı ve ondan sonra bir burgu aleti ile bir iki metre daha inerek havuzların diple
rine ulaşıldı. Burgu yoluyla hem havuzların derinliği tespit edildi, hem de dipten numu
neler almak mümkün oldu. Bu numuneler hem pollen analizi için kullanılacak hem de
C14 yöntemi ile havuzların yapım tarihi tespit edilebilecek. Analiz sonuçları henüz eli
mize geçmedi.

Bu sert toprağı 8 metre derinliğinde oymak Hititler için büyük bir işgücünü gerek
tiriyordu, ancak havuzların derin oluşu bazı avantajlar getiriyordu: Derın bir havuz su
muhafaza etmek için daha avantajlıdır, çünkü havuz ne kadar derin olursa, su daha az
ısınır, sıcak ve rüzgar yüzünden su yüzeyindeki buharlaşma azalır.

Havuz 3 ve 4 arasındaki set aslında büyük bir hacim kaybına neden oluyor. Bu
rada iki havuz yerine bir büyük havuz yapılsaydı, çok daha fazla su muhafaza etmek
mümkün olurdu. Ancak Hattuşa'daki su mühendislerinin düşünceleri farklıydı. Onlar
için hacmin yanında emniyet de çok önemliydi, çünkü bu şekılde büyük havuzlarda su
muhafaza etmek risklidir. Böyle bir yapay havuzun kenarı herhangi bir sebepten patla
dığında, havuzdan aşağıda kalan kesimler bir sel felaketine uğruyor ve aynı zamanda
da bütün su rezervi bir anda yok oluyor. Bunu önlemek için hem burada, hem de Do
ğu Havuzlar'da riski bölmek amacıyla bir büyük havuz yerine yan yana iki ya da daha
fazla sayıda havuz yapılmıştı.

Gerçekten de bu tür kazaların olduğu biliniyor. Doğu Havuzlar'da 1996 yılında

yaptığımız kazılarda havuzlardan birinin bir kenarının Hitit Döneminde patlamış ve son
radan kabaca onarılmış olduğu saptanabilmişti. Buna benzer bir durum bu sene kaz
dığımız Güney Havuzlar'da da izlenebildi. Platonun doğu kısmında yer alan 1 No. lu
havuz belli bir süre sonra büyük ölçüde küçültülmüş ve ortada bir yerde bir set inşa
edilmiştir (Resim: 5). Araziye bakıldığında, plato kenarında, havuzun kuzey ucuna ya-
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kın, bir çöküntü görülüyor. Büyük olasılıkla burada böyle bir kenar patlaması olmuş ve
sonra, tamir etmek yerine, bu uç kesim işlev dışı bırakılmış ve havuz bir bölme seti ile
küçültülmüştür. Bu toprak setin ön cephesi taş ile kaplanmıştır. Resim: 11 'de görüldü
ğü gibi, bu setin cephesi oldukça diktir ve anlaşıldığı üzere belli bir kullanım süresin
den sonra kaymaya başlamıştır. Bu kaymayı durdurmak lXin, setin önüne bir taş duvar
yapılmış ve onun üzerine de taş kaplamalı sete doğru egimli olarak toprak yığılmıştır.
Bundan sonra da, havuz içinde dolgular oluşmuş ve havuz yavaş yavaş işlevini tama
men yitirmiştir.

Doğalolarak, havuzlar pek buluntu vermedi. Sedimantasyon sırasında buraya
gelmiş yalnızca tek tük çanak parçası bulundu. Şimdilik elde edilen sonuçlara göre ha
vuzların toprak ile dolması büyük ölçüde Hitit başkentinin sonundan oldukça önce ta
mamlanmıştır. Bu son döneme ait bazı yerlerde kültle ilgili ipuçları ortaya çıkarıldı. Bu
na ilginç örnek, bu yapay setin yakınlarında bir yerde karşılaştığımız geniş ve kalın bir
çanak çömlek parçası tabakasıydı (Resim: 12). Bu buluntu grubu havuzun dibinde de
ğil, geç dolgu toprağının içinde yer alıyor. Ilk bakışta çok miktarda tüm kap verecek gi
bi görünen malzemenin, restoratörlerin çalışmasından sonra ancak kısmen tümlenebi
leceği, çok miktarda eksik olduğu anlaşıldı. Bu kaplar burada değil, başka bir yerde kul
lanılmış ve kırılmış, ancak ondan sonra buraya getirilmiş ve buraya dökülmüş olmalı

dır. Yine de, malzeme çok ilginçtir, çünkü parçaların büyük bir kısmı, libasyon kolları ve
"spindie bottle" denilen kap tiplerine aittir. Malzeme çok fazla olduğundan, tümleme ça
lışmaları henüz tamamlanamadı, önümüzdeki mevsim bu çalışmalara devam edilecek.
Kaba bir sayıma göre burada en azından 40 kadar Iibasyon kolu ve 30 tane kadar
"spindie bottle"a ait parçalar mevcuttur. BilindiQ,i gibi, bu tür kaplar özellikle kültle ilgili
dir; bunlardan Hattuşa'daki tapınakların bir çogunda bulunmuştur. Belki bu kaplar bir
tapınakta kullanılmış ve kırıldıktan sonra bunlar özel kaplara ait olduklarından orada
çöpe atılmamış, parçalar toplanmış ve bir dönemde buraya toplu olarak gömülmüşler;

adeta toprağa verilmişlerdir.

Bu kap formları uzun süre kullanılmış olduklarından tarihleme için detaylı bilgi
vermiyorlar. Ancak bunlarla beraber birtakım başka kap türlerine ait parçalara da rast
landı ve bunların yardımıyla bu çanak yığınının en geç Hattuşa yukarı şehir 3 evresine
ait olduğu tespit edilebildi. Yine aynı yığında daha eski döneme ait parçalar da eksik
değildir: Ilginç bir örnek, bir kabartma bezemeli kap parçasıdır (Resim: 13). Boynuzlu
iki külah biçimli başlık ve arkada kanatlar görülüyor; burada bir çift kanatlı sfenks söz
konusu olmalıdır. Şimdiye kadar yalnız mühürlerden ve Geç Hitit kabartmalarından ta
nınan bu motife ilk kez kabartma bezekli vazolarda raslanmıştır.

Böylece, 2000 yılı kazılarında ele geçirilen dört yeni havuz ile birlikte (Güney Ha
vuzlar) Hitit başkentindeki yapay havuzların sayısı dokuza yükseldi. Gördüğümüz kült
kaplarına rağmen, bu dört havuzun inşaatının esas amacı kültle ilgili değildi. Onların

yapım şekli ve özellikle derinliklerinden, bunların esas amaçlarının su muhafaza et
mek, yani şehir için su rezervleri oluşturmak olduğu anlaşılıyor. Ancak geç bir dönem
de; Havuz 1 artık gerçek işlevini yitirdikten sonra, burada kültle ilgili bazı olayların ol
duğunu görüyoruz.

Güney Havuzlar'ın yapımı için Büyük Imparatorluk çağının erken dönemi, ya da
hatta daha erken bir tarih öneriyoruz. Ancak havuzlardan alınan C14 numunelerinin öl
çümü tamamlandığında bu konuya tam olarak açıklık getirebileceğimizi umuyoruz.

DiğerÇalışmalar

Her yılolduğu gibi bu yıl da harabenin tümünde duvarların otlardan arındırılma
sı ve onarımıarın elden qeçirilrnesi işleri sürdürülmüştür. Büyükkaya kazılarında ele ge
çirilmiş Ilk Tunç çağı ve Demir çağı çanak çömleğinin yayın hazırlığı kapsamında in
celenmesi tamamlanmıştır. Demir çağı malzemesi yayınının hazırlığı tamamlanmış
olup yaz aylarında basılacaktır. 1980'Ierde yukarı şehirde kazılan Bizans yerleşmesi

nin buluntuları da yayına hazırlık amacıyla uzmanlarca incelenmeye başlanmıştır. Son
yıllarda ele geçirilen çiviyazılı tabletlerin incelenmesine devam edilmiştir.
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Resim 1: Poternli Sur arkasındaki yeraltı tahıl silosu

Resim 2: Havuzların dağılımını gösteren Hattuşa yukar şehir planı
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Resim 3: Güney havuzlar, jeomanye
tik ölçümler

Resim 4: ~üney h~vyzl.~rı,! bulunduğu platonun tapınak mahalle
sınden gorunumu
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Resim 5: Güney havuzlar, 2000 kazı la
rı genel planı

Resim 6: Güney havuzlar, 2000 kazısından sonra hava fotoğrafı, arka
planda tapınak mahallesi
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Resim 7: Güney havuzlaı:. 2000 kazısından son
ra hava fotoğran

Resim 8: Güney havuzları 2000 kazısından sonra
hava fotoğrafı, navuz 1'in güney bitimi

Resim 9: Güney havuzlar, Havuz
4'üngüneybatl köşesi
(292/256 plankaresi)
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Resim 10: Güney havuzlar, Havuz 4'ün do
ğu kenan (295-259 plankaresi)

Resim 11: Güney havuzlar, taş döşeli
set ve önündeki taş duvar

Resim 12: Güney havuzlar, ça
nak-çömlek toplu
buluntusu (299-252
plankaresi)

Resim 13: Güney havuzlar, kanatlı çift sfenksin
betimlendiği kabartma bezekli kap
parçası
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DIE AUSGRABUNGEN IN AizANOi 2000

Klaus RHEIDT*

Die Ausgrabungşkampagne des Jahres 2000 begann am 31. Juli und endete am
9. September mit der Ubergabe der Funde an das Museum Kütahya und der Abreise
der Mitarbeltert. Das Kulturministerium der Türkei war vertreten durch Herrn Turan
Gökyıldırım vom Archaoloqischen Museum in istanbuL, der die Arbeiten in jeder Weise
unterstützte.

Hellenistisehe Bebauung: Die Klarunq der Stratigraphie und die Erforschung der
hellenistischen Schichten an der Südecke des Ternpelplateausv wurden fortgesetzt
(Abb. 1, 2). Die Mauern des hellenistischen Raumes hinter der Rückwand des Dcrise
hen Saulenhofs wurden vollstandiq freigelegt (Abb. 3). Brandreste mit Beschlagteilen,
Nageln und zahlreichen Keramikfragmenten lassen auf ein ein Möbelstück in der SÜ
decke des Raumes schlieBen, in dem 15 vollstandiq rekonstruierbare GefaSe standen.
Die hellenistische Bebauung setzte sich auch auBerhalb des Tempelplateaus unter
mittelbyzantinischen Hausmauern und zwischen kaiserzeitlichen Stütz- und Funda
mentmauern fort. Hier wurde ein FuBboden freipraparlert, auf dem sich als Folge der
Brandzerstörung des Hauses über 50 Tonsiegel erhalten haben (Abb. 4). Die Baures
te, deren Zerstörung sich anhand der Fundmünzen und der Keramik um die Mitte des
2. Jhs. v. Chr. datieren laBt, stellen den für die Region bislang einzigartigen Befund ei
nes hochhellenistischen Wohnhauses dar, dessen reiche Ausstattung die Phase des
Auftauchens hellenistischer Kultur in Innerkleinasien beleuchtet. Die Reste überlagern
eine frühere hellenistische Phase, deren Ausgrabung für die kommende Kampagne
vorgesehen ist. Die hochhellenistischen Baureste wurden durch eine Fundamentma
uer gestört, die eine für die Region und ihre Lage hach über dem Grundwasserspiegel
völlig unübliche Pfahlgründung besitzt (Abb. 5)3.

Kaiserzeitliehe Bebauung: Weitere Störungen der hochhellenistischen Bauten
erfolgten in der frühen Kaiserzeit durch den Einbau des Dorischen Saulenhofs, eines
Kanal und einer Wasserleitung hinter dessen Rückwand (s. Abb. 2). Die gröBten Ve
randerunqen in diesem hellenistisch-frühkaiserzeitlichen Bestand brachte der Bau des
Zeustempels mit seinen das gesamte Plateau umgebenden Hallen 4. Die an die Rück
wand des Dorischen Saulenhofs angesetzte AuBenwand der Tempelhofhallen und der
südwestlich vorgelagerte Gang mit Treppenansatz5 wurden weiter freigelegt. Ein stu-

Dr.-Ing. Klaus RHEIDT, Deutsches Archaologlsches lnstitut, Podblelskiallee 69-71,14195 Berlin/ALMANYA.
An denArbeiten waren beteiligl: K. Rheidt (Grabungsleiter), C. Rohn, S. Blum, J. Steiner, G. Ateş, E. Bayları. D. Ay,
K. Jes, H. C. v. Mosch, A. Kampke, O.Baumer, U. Kapp, M. Abele, N. Lau, G. Dikbaş, Ph. Niewöhner, B. Zwicknagel,
A.Atila. .

2 vgl. K. Rheidt, 21. Kazı Sonuç/an Toplantısı Bd. ii (2000), 172.
3 zu Plahlgründııngen in der Antike allgemein s. M. Borrmann, Historische Plahigründungen (1992) 18 ff.
4 s. hierzu R. Naumann, Der Zeustempel zu Aizanoi (1979) 12 If. 41 If.

5 K. Rheidt, 21. Kazı Sonuç/an Top/antısı Bd. ii (2000), 172.
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fenförmig nach Südwesten abfallendes Bruchsteinfundament südwestlich dieses
Gangs laBt sich zusammen mit mehreren in diesem Bereich gefundenen Sitzstufen als
Teil eines Buleuterions oder Odeions interpretieren (s. Abb. 2), dessen Reste im kom
menden Jahr weiter untersucht werden sollen.

Byzantinische Bebauung: Die oberste Siedlungsschicht stammt aus mittelby
zantinischer Zeit. Ein Raum mit einer viertelkreisförmigen Ziegelabmauerung für Vor
rate wurde von zwei gröBeren Haurnen im Nordosten und Südwesten flankiert (Abb.
7). Die Haurne gehören zu einer Siedlung direkt auBerhalb der byzantinischen Fes
tungsmauern, bei deren Errichtung die noch vorhandenen Sitzstufen des Auditoriums
entfernt und kleingeschlagen oder in die Hausmauern verbaut wurden.

Arbeiten im Theater: Zu den umfangreichsten Projekten der Kampagne 2000
gehörten die Reinigungs- und Sondagearbeiten im Theater. Cavea und Bühnenqeba
ude wurden photogrammetrisch aufgenommen, um den Gesamtplan des Theaters zu
vervollstandiqen und die Fundlage aller katalogisierten Bauteile zu erfassen (Abb. 7).
Zusatzlich wurden photogrammetrische Aufnahmen von alien Seiten der Analemmata
für die Ansichts- und Schnittzeichnungen der Gesamtanlage hergestellt. Mit Hilfe von
Sondagen und durch umfangreiche Reinigungsarbeiten wurden Aufbau und Verlauf
der Bühne und der Proskenionfassade qeklart und zahlreiche Bauteile für die steinge
rechte Rekonstruktion katalogisiert. In der Ostecke der Orchestra wurden die in situ
befindlichen Teile der Proskenionfassade freigelegt, die zeigen, daB die Saulenarchl
tektur schon kurz nach der Aufgabe des Theaters abgebaut worden war. Die Sonda
gen erbrachten auch Hinweise auf den FuBboden und das Entwasserungssystem der
Orchestra (Abb. 8).

Vor der Mitteltür und vor dem Tabernakel östlich der Mittelnische wurden Baute
ile gehoben, um Hinweise auf den Aufbau des Mittelnischentabernakels und die Konst
ruktion des Hyposkenions zu erhalten. Mehrere lange Tragbalken aus Marmor gaben
wichtige Hinweise auf die Deckenkonstruktion der Bühne. Sie besitzen auf beiden Se
iten Ausarbeitungen für Marmorplatten und lassen einen freiüberspannten Innenraum
des Hyposkenions erschlieBen. Eine Tür in der Fundamentwand unter der Mittelnisc
he belegt den funktionalen Zusammenhang zwischen Hyposkenion und ErdgeschoB
des Bühnenqebaudes.

Restaurierungsarbeiten im Theater: Die Fragmente der Türlaibung der Mitteltür
wurden aus ihrer Sturzlage gehoben und wieder in ihre ursprüngliche Position geb
racht, um sie dauerhaft zu sichern und eine Vorstellung von der ehemaligen Ausstat
tung der Mitteltür zu vermitteln (Abb. 9). Auch der umgestürzte Orthostat vor dem Ta
bernakel östlich der Mittelnische wurde wieder aufgestellt. Als SofortmaBnahme zur
Verbesserung der Standsicherheit der östlichen Analemma wurden auf der Bergseite
der Wand Erde abgetragen und an der vorderen, südlichen Seite zusammen mit dem
übrigen Grabungsschutt aus dem Theater wieder angeschüttet. Dabei konnten beide
Kalksteinwande des inneren Umgangs im AnschluB an die Analemma freigelegt und
das Niveau des Ganges durch einen in den Umgang hineinragenden Binder festges
tellt werden.

Forschungen zum spatantiken und neuzeitlichen Aizanoi: Im Jahr 2000 konnte
mit der Erforschung der spatarıtiken Aizanitis begonnen werden. Zu den bemerkens
werten Entdeckungen gehören neun spatantike Siedlungen, Böden bzw. Treppenwan
gen von 13 verschiedenen Ambonen sowie drei Taufbecken und Karnpferkapiteile. Die
qualitatvollerı Bauteile sind deutliche Hinweise auf die rege Bautatlqkeit in spat- und
nachantiker Zeit und zeigen, wie gut ausgestattet die landlichen Gemeinden der Aiza
nitis waren. Die Feldforschungen zur neuzeitlichen Bebauung des Dorfes Çavdarhisar
wurden mit der Erstellung einer vorlaufiqen Typologie der Bauernhauser und der Kla
rung konstruktiver Details abgeschlossen.

Geophysikalische Prospektion: Ziele der geophysikalische Untersuchungen wa
ren die geoelektrische Untersuchung der in den Vorjahren gefundenen Strukturen so-
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wie die geomagnetische Kartierung weiterer Hachen zur SchlieBung von Lücken in be
reits kartierten Gebieten. Die Ergebnisse der Messungen liessen sich durch begrenz
te archaoloqische Sondagen weitgehend bestatiqen und ergaben Hinweise auf
Bruchsteinfundamente im Ortsbereich und Wasserleitungen im Südteil Aizanois.

Fundbearbeitung: Die Bearbeitung der Keramik aus der Grabung erbrachte, daB
in den Schichten über dem hochhellenistischen Raum hinterdem Dorischen Saulen
hof hellenistische Scherben überwiegen, darunter qualitatvolle, überwiegend aus Per
gamon importierte GefaBe, aber auch einheimische Ware und sehr gute Nachahmun
gen. Bei den vollstandiqen Krügen, Amphoren, Tellern und Deckeln, die auf dem FuB
boden des Raumes gefunden wurden, handelt es sich um aufwendig hergestellte Ge
taBe für den taqlichen Gebrauch (Abb. 10). Die Fundaufnahme für die Arbeit über die
Sigillata aus Aizanoi und Westkleinasien konnte beendet werden. Neufunde aus den
Sondagen an der Südecke des Tempelplateaus belegen, daB in Aizanoi schon ab dem
2. Jh. v. Chr. Sigillaten importiert und nachgemacht wurden. Importe kommen am ha
ufigsten in spathellenistischen und frühkaiserzeitlichen Schichten vor. In diesen Epoc
hen scheint das Interesse an Keramik aus den wichtigen überregionalen Produktions
zentren besonders groB gewesen zu sein. Unter den Fundmünzen sind var allem zwei
hellenistische Münzen aus Pergamon zu erwahnen, die die sich immer deutlicher ab
zeichnende Zugehörigkeit Aizanois zum pergamenischen Reich bestatiçen.

Öttentlichkeitsarbeit und Publikationen: Der Umbau der Gebaude der ehemali
gen Volksschule von Çavdarhisar konnte mit der Vervollstandigung einer kleinen Auss
tellung zur Geschichte und Erforschung Aizanois weitgehend abgeschlossen werden
(Abb. 11). Ein Uberblick über die Forschungen des Deutschen Archaologischen Insti
tuts in Aizanoi erschien in .Archaoloqlsche Entdeckungen. Die Forschungen des De
utschen Archaologischen Instituts im 20. Jahrhundert" (2000) 53 tt. Folgende Publika
tionen sind im Druck und erscheinen im Sommer 2001 : C. Rohn, Bauforschung am 30
Modelı, Akten des Kolloquiums "Von HandaufmaB bis Hightech - Aufnahmeverfahren
in der archaoloqischen Bauforschung" der Brandenburgischen Technischen Universi
tat Cottbus, 23. - 26. Februar 2000 (2001); K. Jes, Türgrabsteine in Aizanoi ii: Fassa
denmonumente mit Scheintür, IstMitt 51, 2001; K. Rheidt, Aizanoi. Bericht über die
Ausgrabungen und Forschungen 1997 bis 2000, AA 2001; i. Lochner - D. Ay, Die
frühbronzezeitlichen Siedlungsbefunde in Aizanoi. Vorbericht über die Kampagnen
1997 bis 1999, AA 2001; K. Jes, Ein hochhellenistischer Statuettenkopf aus Aizanoi,
AA 2001; G. Ateş, Die Eastem Sigillata B aus einer frühkaiserzeitlichen Auttüllungssc
hicht in Aizanoi, AA 2001; C. Rohn, Bericht über die Arbeiten am Theater-Stadion
Komplex von Aizanoi, AA 2001; K. Rheidt, Frühe Zeiten - Spate Zeiten. Neue Forsc
hungen zur Geschichte Anatoliens, in: Lux Orientis, Festschrift für H. Hauptmann. Ei
ne aktuelle Kurzfassung des Grabungsberichtes steht auf der home page des Deutsc
hen Archaologischen Instituts unter http://www.dainst.de zur Verfügung.
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AizANOi 2000 YILI KAZı VE ONARıM ÇALIŞMALARI

Klaus RHEIDT*

2000 yılı çalışmaları 31 Temmuz'da başlayıp, 9 Eylül'de sona ermiştir. Çalışma

lara katılanlar şöyledir: K. Rheidt (Kazı Başkanı), C. Rohn, S. Blum, J. Steiner, G. Ateş,
E. Baylan. D. Ay, K. Jes, H. C. v. Mosch, A. Kampke, O.Baumer, U. Kapp, M. Abele, N.
Lau, G. Dikbaş, Ph. Niewöhner, B. Zwicknagel, A. Atila. T.C. Kültür Bakanlığı bu yıl, ça
Iışmalarımızın her aşamasında bizden desteğini esirgemeyen, Istanbul Arkeoloji Müze
si'nden sayın Turan Gökyıldırım tarafından temsil edilmiştir.

Helenistik Yapilaşma: Tapınak platosunun güney köşesinde yer alan Helenistik
tabakaların incelenmesine ve stratigrafisinin tespit edilmesine devam edildi (Resim: 1,
2). Oor Sütunlu Avlu'nun arka duvarının g~risinde yer alan Helenistik mekanın duvar
ları tamamiyle açığa çıkarıldı (Resim: 3). Içinde demir parçaları, çiviler ve çok sayıda

keramik parçalarının bulunduğu yanık kalıntılar, bu rnekarım güney köşesinde içinde,
tüm durumda rekonstrüksiyonlarımümkün olabilecek 15 adet kabın bulunduğu bir mo
bilya parçasının varlığını kesinleştirmiştir. Helenistik yapılaşma, tapınak platosununsı

nırları dışında kalan, Orta Bizans Çağı evlerinin duvarlarının altında, ayrıca Roma Dev
ri istinat ve temel duvarları arasında devam etmektedir. Burada temizlenen bir taban
da, evin geçirdiği yangın tahribatı sonucunda korunageimiş 50'yi aşkın pişmiş toprak
mühür ele geçirilmiştir (Resim: 4).

Sikke ve keramik buluntularının yardımıyla tahribatı M.Ö. 2. yüzyılın ortasına ta
rihlenen bu yapı kalıntıları, bölge için benzersiz bir örnek olarak, olgun Hele,nistik Dö
neme ait bir eve işaret etmekte; zengin dekorasyonuyla Helenistik kültürün Iç Anado
lu'da ilk olarak görülmeye başlandıgı evreyi aydınlatmaktadır. Bu kalıntılar önümüzde
ki kampanya kazılması planlanan daha erken Helenistik evrelerin üzerini örtmektedir.
Olgun Helenistik yapı kalıntıları, yeraltı su seviyesinin çok üstünde yer alan dolayısıy

la bulunduğu alan ve konum açısından düşünülürse hiç alışılmadık bir şekilde, kazık

larla oluşturulmuş zemine sahip bir temel duvarı tarafından tahrip edilmiştir (Resim: 5).
Roma Dönemi Yapılan: Erken Roma Döneminde buraya Oor Sütunlu Avlu ile ay

rıca arka duvarının gerisine bir kanal ve su borularının inşa edilmesi, olgun Helenistik
yapıların tekrar tahribine neden olmuştur. Daha sonra bu Helenistik ve Erken Roma
Devri kalıntıları, Zeus Tapınağı'nın ve tüm tapınak platosunu çevreleyen sütunlu gale
rilerin inşasıyla büyük değişikliğe uğramıştır. Oor Sütunlu Avlu'nun arka duvarına biti
şik olan tapınak avlusuna ait dış duvar ile güneybatıda yer alan merdivenli geçidin açı

ğa çıkarılmasına devam edildi (Resim: 2). Güneybatıya doğru kademeli olarak meyille
aşağıya inen bir taş temel, geçidin güneybatı kısmının, bu alanda ele geçirilen çok sa
yıda oturma basamaklarının da yardımıyla, bir odeion ya da bir bouleuterion yapısıyla

ilişkili olarak yorumlanmasını sağlamıştır (Resim: 2). Bu kalıntılarının incelenmesine
önümüzdeki yıl devam edilecektir.

Dr.-Ing. Klaus RHEIDT, Deutsches Archaoloqisches Instilut, Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin/ALMANYA.
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Bizans Dönemi Yapılan: En üstteki yerleşim tabakası Orta Bizans Çağındandır
(Resim: 6). Çeyrek daire şeklinde örülmüş tuğla duvarların çevrelediği bir depolama
odası, kuzeydoğuda ve güneybatıda birer olmak üzere iki büyük odanın arasında yer
almaktadır (Resim: 6). Bu mekanlar Bizans kalesi duvarlarının hemen dışındaki yerleş

meye aittir ve yapımları sırasında henüz mevcut olan odeion yada bouleuterion otur
ma basamakları, uzaklaştırılmış, küçük parçalara ayrılmış ya da ev duvarlarında tekrar
kullanılmıştır.

Tiyatrodaki Çalışmalar: Tiyatrodaki temizlik ve sondaj çalışmaları, 2000 yılı kam
panyasının en geniş çaplı projelerinden birisini oluşturmuştur. Tiyatronun genel planı

nın tamamlanabilmesi ve kataloğa alınan tüm mimarı parçaların buluntu yerlerinin tes
pit edilebilmesi için cavea ve sahne binasının fotogrametrik ölçümleri yapılmıştır (Re
sim: 7). Ayrıca yapının genel cephe ve kesit planlarına yerleştirmek amacıyla etielem
ma duvarlarının da her yönden birer fotogrametrik ölçümleri yapılmıştır. Sorıdajlann ve
temizlik çalışmalarının yardımıyla sahne binası ile proskenion cephesinin inşa özellik
leri ve geçişlerinin açığa çıkması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra çok sayıda mimarı par
çanın ölçekli konstrüksiyonçizimi için kataloglanması tamamlanmıştır. Orkestranın do
ğu köşesinde in situ yatan, proskenion cephesine ait parçaların açığa çıkarılması, sü
tunların tiyatro yapısının terkedilmesinden hemen kısa bir süre sonra söküldüğünü

göstermiştir. Burada açılan sondajlar orkestranın tabanı ve su boşaitım sistemi hakkın
da da birtakım bilgiler vermiştir (Resim: 8).

Orta girişin ve doğudaki orta nişin önünde, buranın yapım özellikleri ve hypos
keionun genel konstrüksiyonu hakkında bilgiler elde etmek amacıyla buradaki mimarı
parçalar kaldırılmıştır. Mermerden çok sayıda uzun destek kirişleri, sahnenin tavan
konstrüksiyonu hakkında önemli ipuçları vermiştir. Mermer levhaların yerleştirilmesi

için her iki tarafı temiz çalışılmış bu kirişler, hyposkenionun iç bölümünün ortadan des
teksiz bir örtü sistemine sahip olduğunu göstermiştir. Temel duvarında, orta nişin altı

na denk gelen yerde bulunan bir kapı hyposkenion ile sahne binasının zemin katı ara
sında işlevsel bir bağlantının bulunduğunu göstermiştir.

Tiyatrodaki Restorasyon Çalışmalan: Orta kapıya ait parçalar yıkıldıkları yerler
den kaldırılarak, kalıcı bir güvenlik sağlamak ve orta kapının esas dekorasyonu hak
kında bir fikir edinmek amacıyla tekrar kendi yerlerine yerleştirilmiştir (Resim: 9). Orta
nişin doğu tarafına ait yıkık vaziyetteki orthostat bloku da tekrar yerine yerleştirildi. Do
ğudaki analemma duvarının sağlamlık durumunun düzeltilmesi amacıyla acil önlem
olarak, duvarın yamaç tarafındaki toprak buradan alınarak tiyatrodan gelen kazı molo
zuyla birlikte öne, güney tarafa dökülmüştür. Böylece aynı zamanda analemmayla bağ

lantı yerindeki geçişin kireç taşından her iki iç duvarı da açığa çıkarılmış oldu ve geçit
içine kadar uzanan duvar örgüsündeki bağlantı taşlarının yardımıyla girişin seviyesi be
lirlenebildi.

Geç Antik ve Yakın Geçmişteki Aizanoi Hakkındaki Araştırmalar: 2000 yılında

Aizanoi şehrinin geç antik dönemlerinin araştırılmasına da başlanmıştır. Dokuz adet
geç antik yerleşmenin tespit edilmesi, on üç tane değişik biçimlerde ambolara ait taban
ve merdiven yatağı, ayrıca üç vaftiz kurnası ve bitkisel bezemeli sütun başlıkları bu
araştırmanın en önemli keşifleri arasındadır. Iyi kalitedeki mimarı parçalar geç antik ve
Antik Çağ sonrası dönemlerdeki yapı faaliyetlerinin ne kadar işlek olduğuna ayrıca Ai
zanitis bölgesindeki taşra yerleşmelerinin ne kadar iyi bir şekilde donanmış oldukları

na işaret etmektedir. Bugünkü Çavdarhisar Köyü'ndeki yapılaşmayı kapsayan alan
araştırması ise köyevlerinin geçici bir tipolojisinin hazırlanması ve birtakım yapısal de
tayların açıklığa kavuşturulmasıyla tamamlanmıştır.

Jeofiziksel Prospeksiyon: Jeofiziksel araştırmalar, geçtiğimiz yıllarda bulunmuş

birtakım yapı izlerinin jeoelektrik ölçümlerinin yapılması ve jeomanyetik yöntemlerle
daha önce kartograflanmış alanlardaki boş kalan yerlerin de ölçülerek harltaya dahil
edilmesi amaçlarını gütmekteydi. Jeofizik yöntemlerinin sonuçları, açılan birkaç son
dajla doğrulanmış, ayrıca Aizanoi şehrinin doğusunda bir taş temelin ve güneyinde de
bir su iletme sisteminin varlığına dair önemli ipuçları vermiştir.
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Buluntular Üzerindeki Çalışmalar: Kazıdan ele geçirilen malzemenin değerlendi
rilmesi sonucunda, Oor Sütunlu Avlu'nun arkasında, olgun Helenistik mekanın üst se
viyesindeki tabakalardan çoğunlukla Helenistik keramiğin bulunduğu tespit edilmiştir.

Aralarında Bergama'dan ve diğer yerlerden alınmış kaliteli import kapların yanı sıra ye
rel malzemenin ve bu import kapların çok iyi yerel taklitlerinin de bulunduğu görülmüş

tür. Helenistik mekanın tabanında bulunmuş tüm durumdaki testiler, amphoralar, tabak
lar ve kapaklar iyi kalitedeki günlük kullanım kaplarıdır (Resim: 10). Aizanoi ve Iç Batı

Anadolu "Sigillataları" konulu araştırma için yapılan malzemenin belgelenmesi işlemi

tamarnlanrruştır, Tapınak platosundaki sondajlardan gelen yeni keramik buluntuları Ai
zanoi'da M.O. 2. yüzyıldan itibaren sigillata import edildiğini ve yerel taklitlerinin yapıl

dığını göstermiştir. Import kerarniqe genellikle Geç Helenistik ve Erken Roma tabaka
larında daha sık rastlanmaktadır.Ozellikle bu dönemde diğer bölgelerdeki üretim mer
kezlerinden alınan keramiğe ilginin büyük olduğu görülmektedir. Sikke buluntuları ara
sında, zaman geçtikçe daha net bir şekilde görülen, Aizanel şehrinin Bergama Krallı

ğı'na aidiyetini doğruladıkları için iki tane Helenistik Bergama sikkesi özellikle önem ta
şımaktadır.

Kamuya Yönelik Faaliyetler ve Yayın Çalışmalan: Eski Çavdarhisar ilkokulu bi
nasının tadilatı, Aizanoi şehrinin tarihi ve araştırmaların tarihçesi konulu küçük bir ser
ginin hazırlanmasıyla bitirilmiştir (Resim: 11). Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Aizanel'da
ki araştırmaları hakkında genel bir bilgi, Archaoloqische Entdeckungen. DieForschun
gen des Deutschen ArcMologischen Instituts im 20. Jahrhundert isimli kitapta yayın

lanmıştır (2000) 53 vdd. Şu anda baskıda olan aşağıdaki çalışmalar ise 2001 yılında

yayınlanacaklardır: C. Rohn, Bauforschung am 3D-Mode/l, Akten des Ko/loquiums
"Von HandaufmaB bis Hightech - Aufnahmeverfahren in der archaologischen Ba
uforschung" der Brandenburgischen Technischen Univereltat Cottbus, 23. - 26. Febru
ar 2000 (2001); K. Jes, Türgrabsteine in Aizanoi ii: Fassadenmonumente mit Schein
tür, IstMitt 51,2001; K. Rheidt, Aizanoi. Bericht über die Ausgrabungen und Forschun
gen 1997 bis 2000, AA 2001; i. Lochner - D. Ay, Die frühbronzezeitlichen Siedlungs
befunde in Aizanoi. Vorbericht über die Kampagnen 1997 bis 1999, AA 2001 ; K. Jes,
Ein hochhellenistischer Statuettenkopf aus Aizanoi, AA 2001 ; G. Ateş, Die Eastem Si
gillata B aus einer frühkaiserzeitlichen Auffü/lungsschicht in Aizanoi, AA 2001; C. Rohn,
Bericht über die Arbeiten am Theater-Stadion-Komplex von Aizanoi, AA 2001; K. Rhe
idt, Frühe Zeiten - Spate Zeiten. Neue Forschungen zur Geschichte Anatoliens, in: Lux
Otietıtis, Festschrift für H. Hauptmann. Kazı raporunun Almanca özeti Alman Arkeoloj
Enstitüsü'nün internet home page'inde (http://www.dainst.de) de okuyucuların hizmeti
ne sunulmuştur,
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Abb. 3: Aizanoi 2000, Hellenistische Hausreste
Resim 3: Aizanoi 2000, Helenistik yapı kalıntıları
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Abb.4: Aizanoi 2000, Hellenistische Tonsiegel
Resim 4: Aizanoi 2000, Helenistik mühürler
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Abb. 5: Aizanoi 2000, Pfahlgründung
Resim 5: Aizanoi 2000{ kazıklarla inşa

edilmiş temeı duvarı

Abb. 7: Aizanoi 2000.. Vermessung
sarbeiten im i heater

Resim 7: Aizanoi 2000, tiyatrodaki
ölçüm çalışmaları

Abb. 6: Aizanoi 2000, Byzantinische
Bebauugn

Resim 6: Aizanoi 2000, Bizans yapı
evleri

Abb. 8: Aizanoi 2000, Sondage
im Theater

Resim 8: Aizanoi 2000, tiyatro
daki sondaj
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Abb. 9: Aizanoi 2000, Restauri
erungsarbeiten im The
ater

Resim 9: Aizanoi 2000, tiyatrodaki
restorasyon çalışmaları

Abb. 11: Aizanoi 200l!ı. Ausstel·
lung zur Grabunqs
gesehiehte

Resim 11: Aizanoi 2000ı Aizanoi
kazılarıyla i1giıi sergi

Abb.10: Aizanoi 200o..ı. Keramik aus dem hel
lenistisehen Haum

Resim 10: Aizanoi 2000, Helenistik ev
kalıntılarından keramik buluntular
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2000 YILI ŞARHÖYÜK - DORYLAiON KAZıLARı

A.Muhibbe DARGA*
Taciser SiVAS
Hakan SiVAS

2000 yılı Şarhöyük-Dorylaion kazı çalışmaları, 31 Ağustos 2000-29 ..Eylül 2000
tarihlerinde sürdürülmüştür. T.C. Kültür Bakanlığı ve Eskişehir Anadolu Universitesi
Rektörlüğü adına yapılan kazımıza sağladıkları maddi ve manevi destekleri için, adı

geçen her iki kuruma şükranlarımızı sunarız.

Prof. Dr. A. Muhibbe Darqa'nın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarına bilim
kurulu üyesi olarak Anadolu Universitesi Arkeoloji Bölümü'nden Yard.Doç.Dr. Taciser
Sivas, Tarih Bölümü EskLçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Yard.Doç.Dr. Hakan Sivas, Sa
nat Tarihi Bölümü'nden Oğr.GÖr. (MA) Arzu Yılmaz, Arkeoloji Bölümü'nden Araş.Gör.

(MA) Eser Kortanoğlu, Araş.Gör.Rahşan Tamsü, Boğaziçi Universitesi Arkeometri
Araştırma Merkezi uzmanlarından Prehistoryen Behin Aksoy katılrruşlardır. Bakanlık

temsilcisi olarak Kütahya Arkeolojl Müzesi Araştırmacısı Arkeolog Metin Imren görev
yapmıştır. AyrıcaAnadolu Universitesi Arkeoloji Bölümü mezunu Arkeolog Serap Akça
ile Anadolu Universitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü yeni mezunları Jülide Su
na Yinesor, Gülcan Gü/şen, stajyer öğrenciler Halil Unal, Handan Korkmaz, Melike
Kavlakoğlu, Sümran Can, Erdal Çetindağ, Mehmet Ali Polat, Banu Atabay. Banu Bü
yükgQn, Nuran Okse, Ozel Teraman. Timur Demir, Can Okkalı, Ozgür Onder, Nazlı Di
kici, Ozlern Akbaş, Çce Keskin, Omür Çakmaklı, Uğur Gürbey, Tarih Bölümü'nden Ke
nan Ozkan, Murat Ozden kazı alanında ve kazı evindeki çalışmaları büyük bir özveri
ile yürütmüşlerdir. Fotoğraf çekimleri Turan Birgili tarafından gerçekleştirilmiştir. Değer

li meslektaşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize içtenlikle teşekkür ederiz.
2000 yılı Şarhöyük kazı çalışmaları, höyüğün güneyinde ve batısında iki şanti

yede yürütülmüştür.

GÜNEYAÇMALARı
Şarhöyük 2000 yılı kazı sezonunda höyüğün güney kesiminde iki alanda çalış

malara devam edildi. Bunlardan biri, höyüğün zirvesinde bulunan S 24 plankaresinin
10 m. güneyinde, bu yıl açtığımız 10x10 m. boyutlarındaki S 26 plankaresindeki yamaç
açması (Plan:1, 2; Resim: 1), diğeri daha önceki sezonlarda da kazısı sürdürülen T 27
plankaresidir (Plan:1, 3; Resim: 4, 5).

Prof. Dr. A. Muhibbe DARGA, Dr. Esat Işık Cad. izzet Bey Apt. No:64, 0:481310 Bahariye-istanbuırrÜRKivE.

Yard.Doç.Dr, Taciser SiVAS, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, EskişehirrTÜRKiVE.

Yard.Doç.Dr, Hakan SiVAS, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Eski
şehirrTURKIVE.
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S 26 Plankaresindeki Çalışmalar
S 26 açması, Şarhöyük 2000 yılı çalışmaları kapsamında planlanmış ve 1Ox1 O

m. boyutlarında açılmıştır. Açma, kuzeyden güneye doğru meyille inmektedir. Kuzey
deki en yüksek seviyesi kuzeydoğu köşede 812.80 m., kuzeybatı köşede 812.65 m.dir.
en düşük seviyeler ise güneydoğu köşede 808.80 m., güneybatı köşede 809.18 m.dir.
Burada başlatılan çalışmaların amacı, S 24 plankaresinde daha önceki kazı sezon la
rında ortaya çıkarılmış olan Erken Roma-Hellenistik mahalle kornpleksimn' altındaki

yapı katlarını saptamaktadır. Bu amaçla 812.80 m. Seviyeden itibaren kazıya başlan

dı. 812.20 m. derinliğe kadar çok gevşek yüzey toprağı kaldırıldı. 812.18 m. seviyede
açmanın kuzey kesiti önünde, orta kesimde bir silo çukuru ortaya çıkarıldı. Yuvarlak
planlı olan silo çukurunun çapı 2.12 m.dir ve 811.78 m. seviyede tabanına ulaşılmıştır.

Kenarları ve tabanı -tahılın nemlenmesine karşı önlem olarak-saman ile sıvanmıştır.

Çukurun güney yarısı yamaca gelmesi nedeniyle tahrip olmuştur. Silo içindeki çanak
çömlek parçaları ve hayvan kemiklerinin yanı sıra 1 adet çakmaktaşı keski (Resim: 2)
ele geçirilmiştir.

Açmada devam eden çalışmalarda, 812.87 m. seviyede, S 26 a plankaresinde
bir mekana ait taş temelin güneydoğu köşesi gün ışığına çıkarıldı. Açma batı kesitinin
1.87 m. doğusunda başlayan mekanın güney duvarı, doğu-batı yönünde 2.04 m. de
vam ettikten sonra köşe yaparak kuzey yönde 1.00 m. devam etmektedir. Oldukça
özensiz bir işçilik gösteren temel, küçük ve orta boy taşlarla inşa edilmiştir. Yan yana
2, üst üste 4 taş sırası korunmuş olan temelin mevcut yüksekliği 0.50 m.dir. Güney du
varının batı kesimi, yamaca gelmesi nedeniyle tahrip olmuştur; doğu duvarının kuzey
uzantısı ise üst tabakadan açılan silo çukuru (3 No.lu çukur) tarafından tahrip edilmiş

tir. Çtıkurun (811.68-811.22 m.) çapı, 2.30 cm.dir; yan duvarları ve tabanı saman ile sı

vanmıştır. Içinden çanak-çömlek parçaları ve hayvan kemiklerinin yanı sıra, 1 adet ke
mik delici ele geçirilmiştir. Bu çukurun hemen batısında, açmanın kuzeybatı köşesine

yakın kesimde ikinci bir silo çukuru daha saptanmıştır (2 No.lu çukur). 811.72 m. sevi
yede başlayan çukur, 1.10 m. çapındadır. Yan duvarları ve tabanının saman ile sıvan

dığı, beyazlaşmış haldeki saman kalıntılarından anlaşılmaktadır. Tabanı 811.55 m. se
viyede yer almaktadır.

811.70 m. seviyeye inildiğinde, açmanın kuzeydoğu köşesine yakın noktada, aç
ma doğu kesiti önünde basit toprak bir mezara ait çukur (1.20 x 0.30 x 0.15 m.) tespit
edildi. Mezar çukurunda bir çocuğa ait sol kürek, sol kol, sağ ve sol bacak kemikleri ele
geçirildi. Diğer kemiklerin i~e erimiş olduğu görüldü. Ceset, başı güneyde olacak şekil

de sırtüstü gömülmüştür. Iskeletin yanında herhangi bir gömü hediyesine rastlarıma

mıştır.

811.12 m. seviyede ortaya çıkarılan mimarı, yalnızca iki adet silo çukurundan
ibarettir. Bunlardan, 26 a-b plankarelerinin birleştiği orta kesimde yer alan silo çukuru,
büyük boyutları ile dikkat çekmektedir (Plan: 2). Ağız çapı 2.40 m.dir ve derinleştikçe

genişleyen bir forma sahiptir. Silonun 810.64 m. seviyeye kadar olan 0.48 m.lik kısmı

kazılmış ancak tabanına ulaşılamamıştır. Büyük miktardaki tahıh saklamak için kulla
nılmış olduğu anlaşılan silonun, yan duvarları saman sıvahdır. Ele geçirilen buluntular
keramik, kemik, 1 adet demir çividen oluşmaktadır.

S 26 a-b plankarelerinde yapılan kazılarda ele geçirilen siyah parlak astarlı ithal
Attika çanak-çömlek parçaları bu tabakanın Hellenistik Döneme ait olduğunu göster
mektedir.

S 26 a-b plankaresinde, 811.12 m. seviyede çalışmalara son verilerek kazı, S 26
c-d plankarelerine kaydırılmıştır. Burada, 810.39 m.den itibaren seviye derinleştirilme

ye başlanmış, S 26 c plankaresinde 808.97 m. seviyede bir mekanın güneydoğu köşe

si ortaya çıkarılmıştır (Plan: 2; Resim: 1). Taş temel üzerine kerpiç duvarı i mekanın do-

Bkz.A.M.Oarga-T.Sivas, "Şarhöyük Oorylaion Kazı Çalışmaları 1997-1998", Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, Cil11 Sayı 2 (Eskişehir 2000) s.98 vdd., Res.2-3, 6, 8-9.
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ğu duvarları, 0.70 m. genişliğinde ve 1.00 m. yüksekliğindedir. Kuzey-güney yönde
2.10 metrelik kısmı gün ışığına çıkarılan duvar, S 26 c plankaresine doğru kesit içine
girmektedir. Doğu-batı yönlü güney duvarının ise ancak 2.20 metrelik kısmı ortaya Çl
karılabilmiştir. Bu duvarın devamı da R 26 d plankaresine doğru, batı kesiti içine gir
mektedir. Bu mekan içinde yapılan çalışmalarda 808.13 m. seviyede sıkıştırılmış sert
toprak tabana ulaşılmıştır. Duvarları oldukça sağlam ve özenli bir işçilik gösteren me
kanın devamı, gelecek sezonlarda yapılacakçalışmalarlaortaya çıkarılabilecektir.

. S 26 açmasındaki çalışmalar sırasında küçük buluntu olarak yüzey toprağı için
den, ıskit tipi bronz ok ucu (Resim: 3), 1 adet taş boncuk ve 3 adet pişmiş toprak ağır

şak ele geçirilmiştir.

T 27c - T 27d Plankarelerindeki Çalışmalar
Şarhöyük 2000 yılı kazı sezonunda çalışma yapılan diğer bir alanı, höyüğün gü

ney eteğinde bulunan S 27-28 ve U 27-28 plankarelerinde geçen kazı sezonlarında or
taya çıkarılan Hitit açmaları oluşturmaktadır. Bu alanda önceki kazı sezonlarındaT 27
T 28 plankarelerinde gün ışığına çıkardığımız Kusura C evinin 2 kuzeyinde bulunan T
27 c-d plankarelerinde kazı çalışmalarına başlandı. Bu kesimdeki çalışmamızın ama
cı, Kusura C evinin kuzeyinde başka mekanların bulunup bulunmadığının araştırılma

sıydı. Kusura C evi 2.50x2.50 m. boyutlarındadır ve 0.30-0.40 m. kalınlığında tek taş

sırasından oluşan taş temellere sahiptir. Taş temel 801.95 m. seviyede, mekanın sıkış

tırılmış toprak tabanı 801.73 m. seviyededir. Mekana kuzeybatı köşede batı duvarı üze
rinde bulunan bir kapı aralığından girilmektedir (Plan: 3; Resim: 5). Kusura C evinin ku
zeydoğu köşe taşından kuzeye doğru devam eden birkaç taş sırası görülebilmekteydi.
Bu taşların nasıl bir mimar/ye ait olduğunu saptamak amacıyla T 27c-d plankarelerin
de kazıya başlandı; geçen kazı sezonlarında ortaya çıkarılmış olan 803.50 m. seviye
deki Frig Dönemine ait doğu-batı yönlü taş temeller kaldırıldı.

T 27c plankaresinde sürdürülen çalışmalarda, açma batı kesiti içine giren ir silo
çukuru ortaya çıkarıldı. Çukururt (803.12-802.59 m.) ağız çapı 1.45 m.dir. Tabanı ve
yan duvarları saman sıvandır. Içinden pişmemiş toprak 6 adet basık küre formlu tez
gah ağırlığı, 1 adet pişmiş toprak konik tezgah ağırlığı, 1 adetpişmiş toprak muz biçim-
li ağırlık ele geçirildi. .

Frig Dönemi duvarına ait taş temelin kaldırılmasından sonra 803.15-802.90 m.
seviyeler arasında Frig çanak-çömlek parçalarının ve 1 adet pişmemiş toprak ağırlığın

ele geçirildiği tabaka kazıldı. 802.90 m. seviyeden itibaren devam eden çalışmalarda

Hitit Dönemine ait çanak-çömlek parçaları toplandı. 2 adet pişmemiş toprak, basık kü
re formlu tezgah ağırlığı, 1 adet üç delikli kemik astragal, 1 adet kemik delici (Resim:
7) ve 1 adetkemik amulet ise ele geçirilen küçük buluntuları oluşturmaktadır.

802.64 m. seviyede Kusura C evinin kuzeydoğu köşesinden kuzeye doğru 1.00
m. ilerleyen, 0.30 m. genişliğinde, zayıf bir taş temelortaya çıkarıldı. Bu temel daha
sonra köşe yaparak doğuya dönmekte, genişliği 0.65 m.ye çıkarak doğu yönde 3.20 m.
uzanmaktadır. Kusura C evine birleşen taş temel, Kusura C evinin taş işçiliğinden fark
Ii olarak küçük boyutlu taşlarla inşa edilmiştir (Plan: 3; Resim: 5). 3.20 m. uzunluğun

daki taş temelin doğu ucunda, 802.27 m. seviyede, 1.80 m. uzunluğunda, 0.20 m. ge
nişliğinde kömürleşmiş bir ahşap direk, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yere düş
müş olarak gün ışığına çıkarıldı. T 27d açmasının kuzeydoğu köşesinde de yine kuzey
doğu-güneybatı doğrultusundayere düşmüş olan ikinci bir kömürleşmiş ahşap direk or
t~ya çıkarıldı. Bu ahşap direğin uzunluğu 1.20 m., kalınlığı ise 0.20 m.dir (Plan: 3; Re
sım: 4). Bu kesimden Hitit Dönemine ait çanak-çömlek parçaları ve 1 adet minyatür kap
(Resim: 6) ile birlikte 1 adet taş kolye boncuğu (mühür ?) ve 1 adet pişmiş toprak ağır
şak ele geçirilmiştir. Kusura C evinin kuzeydoğusunda ortaya çıkarılan taş temel ve ah-

2 A.M.Darga-T Sivas, a.g.m., s. 105, Resim: 10, 12.
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şap direkler, bu evin doğusunda yer alan fırınlı ve ocaklı sundurmalı mutfak alanına gi
rişi sağlayan ve sundurmanın dayandığı bir mlrnariye ait olmalıdır.

Bu yılki çalışmalarımız sırasında güney açmalarında yapılan temizlik çalışmala

rı sırasında S 27 d plankaresinde 2, T 27 c plankaresinde 1 adet olmak üzere 3 adet
pişmiş toprak ağırşak; Höyük güney yamacı yüzeyinden Kerykaion baskılı bir Thasos
amphorası kulpu, taş havan eli ve pişmiş toprak, kırmızı astarlı ve açkılı bir boğa rito
nu ayağı ele geçirilen diğer buluntuları oluşturmaktadır.

Gelecek kazı sezonlarında Kusura C evinin kuzeyinde kalan T 27 a-b plankare
lerinde devam edilecek çalışmalarda, Hitit yapı katına ait diğer mekanlar ortaya çıkarı

labilektir.

BA Tl AÇMALARı
Şarhöyük 2000 yılı kazı sezonunda höyüğün batı kesiminde, i 13 - i 14 planka

releri ile H 13 - H 14 plankarelerinde kazı çalışmaları sürdürüldü (Plan: 1).

i 13 - i 14 Plankarelerindeki Çalışmalar
i 13d - i 14b - i 14d plankarelerini kapsayan 5x15 m. boyutlarındaki açmada da

ha önceki kazı sezonlarında Roma Dönemi'ne ait duvar kalıntıları, kırık çatı kiremitleri
ile yapılmış taban kaplaması, fırın ve işlik ortaya çıkarılmıştı. Buradaki çalışmalarda

amacımız, Roma Dönemi kalıntılarını kaldırarak 1999 yılında, i 13c - i 14a - H 13d 
H 14b plankarelerinde, B05.60 m. seviyede taş temellerin gün ışığına çıkarılan maga
zinlerin3 doğusundaki mimarı yapılaşmayı saptamaktı. Çalışmalarımızın diğer bir ama
cı da i 14a-I14c plankarelerinde yer alan dikdörtgen planlı konutun-, kesit içinde kalan
doğu duvarı ile bu yönde varsa bağlantılı olduğu yapıları ortaya çıkarmaktı.

Bu amaçlar doğrultusunda, B06.90 m. seviyedeki Roma Dönemi kalıntıları kaldı

rılarak kazıya başlandı. Seviye inme çalışmaları sırasında B06.60 m.de , i 13b açma
sında kırık kiremit parçalarından yapılmış taban döşemesi ile bu döşeminin kuzeydo
ğu ucunda, içinde bronz bir sikke bulunan pişmiş toprak bir tepsi in situ olarak ele ge
çirildi. Bu alanda ilerleyen çalışmalarda, belli bir plan vermeyen duvar parçaları ve çap
ları 1.75-1.00 m. arasında değişen, 0.60 m.-0.30 m. derinliğinde 4 adet çukur/pit sap
tandı. Çukurların içi boşaltılarak tabanıarı bulundu. Mimari kalıntıların yanı sıra bu aç
madaki çalışmalarda küçük buluntu olarak bronz sikkeler, çeşitli demir ve bronz obje
ler, pişmiş toprak tezgah ağırlıkları ve ağırşaklar ele geçirildi. B05.90 m. seviyesinde i
13c plankaresinde 2000 yılı çalışmalarına son verilerek kazıya güney yönde i 14b-1
14d plankarelerinde devam edildi.

B06.90 m. seviyesinden başlayan çalışmalarda öncelikle Roma Dönemine ait
duvar parçaları, fırın, işlik ve bunlara ait, açmanın tamamında izlenen sıkıştırılmış sert
toprak taban kaldırıldı. Seviye derinleştirilirken bol kerpiç kırıklı dolgu toprağının için
den küçük buluntu olarak bir adet yüzük taşı, pişmiş toprak tütsülük, pişmiş toprak hay
van figürini (Resim: 10), kemik saplar, pişmiş toprak ağırşak ve tezgah ağırlıkları ele
geçirildi. B06.70 m.-B06.35 m. seviyeleri arasında açmanın farklı kesimlerine dağılmış

9 adet çukur/pit saptandı. Çapları 1.70 m.-0.90 m. arasında değişen çukurlar, 0.30-0.50
m. derinliğe sahiptir. Hepsinin içi boşaltılarak sıkıştırılmış sert toprak tabanıarına ulaşıl

mıştır. Genelde içleri kerpiç kırıkları ile dolmuş olan bu çukurların birinde (çukur 1) piş
miş toprak ana tanrıça figürini (Resim: 11), bir diğerinde ise (çukur 4) bronz bir keski
(Resim: 9) bulunmuştur. 2000 yılı Şarhöyük kazısının en güzel buluntusunu oluşturan

ana tanrıça figürini, et kırmızısı renginde astarlı ve perdahiıdır. Ayaklarını öne doğru

3 Bkz. A.M. Darga-T.Sivas, "Şarhöyük-Dorylaion 1999 Yılı Kazı Çalışmaları", 22. Kazı Sonuçlan Toplantısı, 2. cilt, An
kara 2001, s.53 ve Resim: 9.

4 Bkz. A.M. Darga, "Şarhöyük-Dorylaion Kazıları (1989-1992)", XV. Kazı Sonuçlan Toplantısıl, Ankara 1994, s.486
ve Resim: 8a-8b.
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uzatmış, oturur şekilde betimlenmiştir. Her iki yanda kollarını dirsekten bükerek elleri
ile göğDslerini tutmaktadır. Baş ve bacak kısımları kırıktır. En yakın benzerleri Demirci
höyük Ilk Tunç çağı tabakasında ele geçirilmiştir.

Devam eden çalışmalarda 806.38 m. seviyeye inildiğinde, açmanın batısında, i
14a-1 14c plankaresinde daha önceki yıllarda taş temelleri gün ışığına kavuşturulan

dikdörtgen rnekarı ın , kesit içinde kalan kuzeydoğu köşesi ile kuzeydoğu-güneybatı du
varın uzunluğu 5.00 m., genişliği 0.40-0.50 m., kuzeydoğu köşede korunan yüksekliği

0.95 m.dir. Bu kesimde kerpiç duvarın üst üste 6, yanyana 8 sıra kerpiç bloku (0.45 x
0.24 x 0.10 m.) korunmuş olup, iç ve dış yüzü sıvanmıştır. Doğu duvarının da ortaya
çıkarılmasındansonra i 14a-114c plankaresinde yer alan taş temelin kerpiç duvarlı me
kanın son ölçüleri 5.00 x 3.20 x (korunan duvar yüksekliği) 0.95 m.dir. Yapının tabanı,

sıkıştırılmış sert topraktır (805.30). çatısını destekleyen 2.00 m. boyunda, 0.20 m. ça
pındaki ağaç direk, 1992 yılı kazı çalışmalarında odanın içinde devriimiş olarak ele ge
çirilrniştire. Girişi güneybatı köşede yer almaktadır (Plan: 4; Resim: 8).

Ağaç direkli mekanın doğusundaki mimarı yapılaşmayı saptamak üzere i 14d
plankaresinde sürdürülen çalışmalarda 805.40 m. seviyede mekanın güneydoğu dış
köşesinde, kerpiç bloklarla oluşturulmuş bir işlik? (1.35 x 0.70 x 0.40 m.) ve buna yas
lanan kerpiç levhalarla yapılmış, dikdörtgen planlı fırın (0.90 x 0.70 x 0.35 m.) gün ışı

ğına çıkarıldı. Ayrıca, aynı alanda, 805.40 m.-805.30 m. seviyeler arasında tabanı ve
yan duvarları saman sıvalı, çapları 1.90 m;-1.40 m. olan 0.50 m.-0.40 m. derinliğinde
2 silo çukuru saptanarak içleri boşaltıldı. Aynı seviyelerde açmanın belli kesimlerinde,
siloların aitolduğu sıkıştırılmış sert toprak taban parçaları ele geçirildi (805.30 m.). Bu
seviyede 2000 yıh kazı çalışmalarına son verildi (Plan: 4).

Kazı çalışmaları sonunda i 13-1 14 plankaresinde ortaya çıkarılan mimarı kalın

tılar ile daha önceki kazı sezonlarında H 13d- H 14b plankarelerinde gün ışığına ka
vuşturulan yapı kalıntıları birlikte değerlendirildiğinde, burada doğu yönde çukurlarla
büyük ölçüde tahrip olmuş, içinde fırın, işlik ve siloların bulunduğu geniş bir açık avlu
ile batısında yer alan.ağaç direkli mekan, bu rnekanla bağlantısı kesin olaraksaptanan
iki magazinden oluşan bir yapı kompleksinin var olduğu anlaşılmıştır (Plan: 4). Burada
toplanan çanak-çömlek parçaları arasında bulunan Hellenistik Döneme ait Batı Yama
cı stilinde ağız kısmı sarmaşık yapraklarından oluşan friz ile bezeli kase parçaları, Me
gara kaselerine ait parçalar, gri hamurlu, gri astarlı Frig gri keramik geleneğini sürdü
ren çanak-çömlek parçaları, ayrıca siyah fimisli kandil parçaları, yapı kompleksinin Hel
lenistik Döneme ait olduğunu göstermektedir.

H 13-H 14 Plankarelerindeki Çalışmalar
Bu alanda yürüttüğümüz 2000 yılı kazı çalışmalarındaki amacımız, H 14a-H 14c

ve H 14d plankarelerinde daha önceki kazı sezonlarında bulunmuş olan avlu duvarı

nın, kuzey yöndeki devamını ortaya çıkarmak ve avlu içindeki mimarıyi saptamaktı. Bu
amaçla, H 13c plankaresindeki eğimli arazide 5.00 x 5.00 m. boyutlarında yeni bir aç
ma hazırlanarak 805.26 m. seviyede, açmanın kuzeydoğu köşesinde, 1.50 m. çapın
da, üsteki tabakadan açılmış olan bir çukur ortaya çıkarıldı. Çukur içinden 1 adet plş

miş toprak ağırşak, 1 adet bronz spiral ele geçirildi. 803.50 m. seviyede çukur tabanı
na ulaşıldı. Devam eden çalışmalarda, 804.54 m. seviyede plankarenin güneydoğu kö
şesinde, avlu duvarının kuzey yöndeki devamı ortaya çıkarıldı. Bu kesimde taş temel
üzerindeki kerpiç blokların 0.50 m. yüksekliğe kadar korunmuş olduğu saptandı. Taş te
melli kerpiç duvar, açma içinde kuzeye doğru 2.60 m. devam ederek, köşe yapıp doğu
yönde 0.70 m. ilerledikten sonra kesilmektedir. Bu kesimde sürdürülen çalışmalarda,

803.35 m. seviyeye inildiğinde ortaya çıkan ve H 13c plankaresinin doğu kesiti içinde
devam eden taş temel, burada daha sonraki evrede iptal edilen bir kapı geçidinin var
lığı düşündürmektedir (Plan: 4).

5 Bkz. A. M. Darga, göst.yer.
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H 13-H 14 plankaresinde geniş bir alanı çevreleyen duvarın kazı sezonu sonun
daki ölçüleri şu şekildedir: Güney duvar uzunluğu: 5.40 m.; batı duvarı uzunluğu: 5.70
m.; kuzey duvarı uzunluğu (köşe yaptığı yere kadar): 3.00m.; köşeden sonra kuzey
yönde devam eden batı duvarı uzunluğu: 4.95 m.dir. Duvar kalınlığı: 0.80 m.-0.70 m.;
duvarın korunan yüksekliği: 1.60 m.-1.00 m.dir. Mimarı kalıntılarını yanı sıra bu alan
daki çalışmalarda küçük buluntu olarak demir ok ucu, çakmaktaşı dilgi, pişmiş toprak
ağırşaklarele geçirilmiştir.

Avlu içindeki mimarı kalıntıları saptamak için H 14d-H 14b plankarelerine kaydı

rilan çalışmalarda 805.00 m. seviyeden 802.95 m. seviyeye iniidi. Bu seviyede avlunun
kısmen korunmuş sıkıştırılmış sert toprak tabanı ortaya çıkarıldı.

2001 yılı kazı sezonunda amacımız, H 13-1 13-1 14 plankarelerinde ortaya çıka

rılan Hellenistik yapı kompleksinin (Plan: 4; Resim: 8) kaldırılarak avlunun sınırlarını ve
çevresindeki yapıları araştırmaktır.

ŞARHÖYÜKSERAMiKLERiNiN XRD VE SEM TEKNiKLERi iLE iNCELENMESi
Şarhöyük kazıların ele geçirilen..3 adet keramik örneği üzerinde Anadolu Üniver

sitesi 8eramik Mühendisliği Bölümü Oğretim Uyelerinden Doç.Dr. Nuran Ay ve Yard.
Doç Dr. Alpagut Kara tarafından XRD ve 8EM teknikleri kullanılarak incelemeler yapıl

mıştır. Keramik örnekleri, ŞH 96 T27c AAMK Hitit tabak ağız parçası, ŞH 98 T27d AA
VE Hitit sepet kulpu ve ŞH 2000 826 ABHN Frig çanak ağız paçasından oluşmaktadır.

ŞH 96 T27c AAMK Hitit tabak ağız parçaşınm pişme rengi sarımsı kırmızı, pişi

rim sıcaklığı düşük ye gözenekli bir yapıdadır. Qrneğe uygulanan XRD analizi mikro
yapısında kuvars (8~°2)' anortit (CaO, A1203.2 8~°2) manyetit (Fe304) fazlarının varlı
ğını göstermiştir. 8EM kullanılarakyapılan karakterizasyon sonucunda yapının yüksek
poroziteye sahip olduğu qörülmüş ayrıca, bünyede farklı fazların (Na20%26.6;
MgO%3.27; AI203 %10.59; 8102%53.31; K20 %6.46) varlığı tespit edilmiştir.

ŞH 98 T27d AAVE Hitit sepet kulpu örneği Hitit tabak ağız parçasına göre daha
kırmızı pişme rengine sahiptir, kaba kum katkılı ve orta pişmiştir. XRD analizi, yapısın

da kuvars ve anortit ana fazları bulunduğunu göstermiştir. Kalitatif EDX spektrumu ve
kantitatif kimyasal analize göre örnek, bazı bölümlerinde yüksek demir (Fe) içermekte
dir.

ŞH 2000 826 ABHN Frig çanak ağız parçası, koyu gri renkte hamurlu, hamuru
nun renginde astartıdır. Bu örnek üzerinde sadece 8EM kullanılarakinceleme yapılmış,

yapısında altın (Au) taneciklerinin varlığı tespit edilmiştir.

XRD ve 8EM teknikleri kullanılarak yapılan incelemelerde şu sonuçlara ulaşıl

mıştır.

1- Malzemelerin hazırlanması sırasında uzun süreli bir karıştırma uygulanma
mış olması nedeniyle, örneklerde fazlar homojen olarak dağılmamıştır.

2- Örnekler kaba taneli bir yapıya sahip olup öğütme işlemi sırasında altın, de
mir gibi metalik esaslı safsızlıklar bünyeye karışmıştır. Olasılıkla bu tanecik
ler, kullanılan kil ile beraber gelmiştir.

3- Üretim yöntemleri ve pişme sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle, örnekle
rin yüksek poroziteye sahip oldukları qözlernlenrniştlre.

6 A.Kara-N.Ay,"Şarhöyük'e Ail Bazı Bulunıuların XRD ve SEM Teknikleri ile incelenmesi", ı. UlusalOsmaniye-Karalepe
Seramik Arkeometrisl Sempozyumu ve Çalışlayı, 23-30 Ekim 2000. Osmaniye.
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Plan 1: Şarhöyük, topografik plan
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Plan 3: Güney yamaç, S 27-28 ve T 27,28 Hitit açmaları

Plan 4: Batı yamaç açması planı

214



Resim 1: S 26 mekanının köşesi

Resim 2: Çakmaktaşı keski Resim 3: iskit tipi bronz ok ucu
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Resim 4: T 27b plankaresi, yangın geçirmiş ahşap direk
. kalıntısı

Resim 5: S 27-28J T 27-28 U 27 plankaresi, Hitit Dönemi
mimari Kalıntıları

Resim 6: Pişmiş toprak
minyatür kap
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Resim 7: Kemik delici

Resim 8: Batı yamaç açmaları genel görünümü, güneydoğudan

Resim 9: Bronz keski
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Resim 10: Pişmiş toprak hayvan figürini

Resim 11: Pişmiş toprak, Ana Tanrıça figürini
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GOROION, 2000

G. Kenneth SAMS*

For work at Gordion during the year 2000, we extend our warm thanks, as we
have in years past, to the General Directorate for Monuments and Museums, especi
ally Dr. Alpay Pasinliı- We alsa offer thanks again to the Museum of Anatolian Civiliza
tions, especially Mr. ılhan Temizsoy, for the warrn and friendly cooperation that we con
tinued to be honored by. Mr. Halil Demirdelen served as Ministry of Culture Represen
tative with much good will, cooperation, and enthusiasm. He WÇlS joined by Mr. Zeki Ak
can, who with much helpfulness and experience represented the Ministry of Culture for
the Gordion Regional Survey. To both these individuals we extend our warm thanks for
their important contributions to a successful season. As in past years, all activities we
re conducted in the name of the University of Pennsylvania Museum of Archaeology
and Anthropology (Jeremy Sabloff, Director), with the continuing cooperation of the
University of North Carolina at Chapel Hill and the College of William and Mary. Fun
ding for work in 2000 was generously provided by the University of Pennsylvania Mu
seum, the Gordion Foundation, the College of William and Mary, the Lockheed Martin
Corporation (in cooperation with theUndersecretariate for Defense lridustries of the
Turkish Defense Ministry), the Samuel H. Kress Foundation, the National Science Fo
undation, and private donorso

The 2000 season at Gordion began on June 4 and continued until August 14. In
the absence of excavation, work concentrated on conservation, research, and regional
survey.

Architectura! Conservation
For the past several years, a primary focus of architectural conservation has be

en the restoration of Unit 4 of the 8-unit, 100-meter-Iong Terrace Building, a major
structure of the 8th-century B.C. Early Phrygian citadel (Fig. 1). The goal has been to
consolidate the unit and restore it to the condition in which it was found at the time of
exeavation in the later 1950s. During the 2000 season, the restoration of Terrace Buil
ding 4 was completed under the direction of Mr. Mark Goodman (Fig. 2). He was most
ably assisted by Masters of Architecture students at the Middle East Techniçal Univer
sity, Ms. Banu Bedel, who was with us for her second year, and Ms. Deniz ıskender.

In the restoratian ofTerrace Building 4, it was necessary to rebuild the southern
interior crosswall of the unit, since the building stones had undergone considerable de
terioratian (Figs. 3, 4). In the rebuilding, as manyas possible of the wall's original sto
nes were used in their original position. Elsewhere in the unit, we were abie to preser-

Prof.Dr. G. Kenneth SAMS, Department of Classics CB #3145, 212 Murphey Hall University of North Carolina at
Chapel Hill Chapel Hill, NC 27599-3145/U.S.A
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ve a seetion of the northwest wall, which has much of its original mud plaster stili ad
hering (Fig.5). Mr. Goodman was abie to preserve the wall in the inward-Ieaning po
sition that it had assumed when the entire complex was destroyed by fire.

In the capping of the unit's walls, the method termed "raised-core" was used, in
which rubble stones (as found in the building's original core) are set in mortar at a slo
pe that allows drainage to either side (Figs. 2, 6, 7). As opposed to the conventional
method of concrete capping, the technique has the distinct advantage of giving the bu
i1ding a rusticated, antique appearance.

What remains to be carried out in Terrace Building 4 are the interior details: a
pebble floor overlying geo-textile; the insertion of sections of wooden posts to mark the
position of the roof supports; and the installation of a platform for the grinding of grain,
which had been a principal activity of the units that constitute the Terrace Building.

The restoration of Terrace Building 4 has been a successful enterprise that gi
ves visitors a good idea of the size and construction of these units. Vet to carry out the
same procedure on the remaining seven units of the Terrace Building would take many
seasons to complete, while within the Early Phrygian citadel are other issues of con
servation and site presentation that need to be addressed. For these reasons, we de
cided to carry out an experimental program of protection for the remaining seven units
of the Terrace Building. In a system devised by Mr. Goodman, the walls were buttres
sed with series of burlap bags filled with pure sand. The tops of the walIs were then co
vered with pure clay over alayer of nylon and sand, to prevent the entry of water. Sin
ce the burlap bags will quickly deteriorate under exposure to the elements, they were
covered with polyester geotextile that had been saturated with a slurry of Iime-stabili
zed clay. The geotextile was found to adhere remarkably well to the burlap bags, so
much so that it partially interwove with them and nicely assumed their contours. On
drying, the material took on a Iight brown color. The result of this intervention has be
en twofold: first and foremost, the walls have been protected from further deteriorati
on; second, the appearance is of something that is architecturally cohesive, thus giving
visitors a sense of the total structure to which the restored Unit 4 belongs (Figs. 8-10).
If our assessment of this technique is favorable, as it so far appears to be, we plan to
apply the method in 2001 to other buildings of the Early Phrygian citadel, particularly
the monumental megarons of the Palace Area.

In connection with the 8th-century B.C. wooden tomb believed by many to be
that of Midas, Mr. Süreyya Ural during the 2000 season completed his dual project for
a new electrical system and for a new support system for the tomb's outer casing of ju
niper logs. In the name of the Museum of Anatolian Civilizations, the project was otfi
cially presented to the Ankara Preservation Committee for their approval. That appro
val was granted in spring, 2001. In our estimation, after several years of studyand con
sultation with experts, it is the stability of the outer casing of logs that today presents
the single pressing issue surrounding the well-being of the tomb.

Object Conservation
Since 1988, Gordion has hosted an active program of object conservation. The

2000 team was again headed by Jessica Johnson, with long-time Gordion veterans Ju
lie Unruh and Hüsnü Kayısbudak serving as her associates. Focuses of the 2000 se
ason included a condition survey of the nearly 800 inventoried iron objects that the si
te has yielded since 1950, most coming from the Early Phrygian destruction level, and
the storage of human remains coming from the more recent excavations under Mary
Voigt. Ms. Johnson also continued her environmental monitoring of the wooden "Mi
das" tomb, with the welcome results that there have been no changes in humidity or
temperature cycles over past years.
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Research
During the 2000 season, a good number of individuals carried out research at

Gordion and in Ankara. Mary Voigt continued analysis and interpretation of the recent
seasons of excavation that she conducted. In Ankara, Elizabeth 8impson continued
her long-standing program of conservation and study of wooden artifacts, especially
furniture. Ayşe Gürsan-8alzmann again conducted ethno-archaeological research in
the region of Gordion, focusing as she had the previous year on differences in land
use between the pre-mechanical and mechanical ages. Garreth Darbyshire continued
his study of the important collection of lron artifacts that the site has yielded, while Ma
ya Vassileva began her study of copper-based objects for publication in the Gordion
series. Kenneth Harl continued his research on coins, as did Gül Gürtekin Demir her
study of Lydian pottery. Kaan Iren came looking for connections between Phrygian and
Aiolian pottery, while Yasemin Polat sought connections between the gray pottery of
Phrygian Gordion and that of Daskylaion.

Regiona/ Survey
Usa Kealhofer continued her program of survey in the region of Gordion, assis

ted by Peter Grave, David Marsh, and a team of students. The goals were, as in pre
vious years of work, to gain information on ancient settlement and land-use patterns,
and also on the geological processes that have shaped the land from antiquity down
to the present day. Work concentrated in 2000 on areas to the south and north of Gor
dion, in Transects 8-9 (Fig. 11). In Transect 8, to the south of the viIIage of Çekerdek
siz, the team discovered asite yielding Hellenistic, Roman-period, and Byzantine pot
tery; this praved to be the only site in Transect 8 of any real significance. In Transect
9, to the west of the viIIage of Şabanözü, the survey team discovered that the long
known mound referred to locally as Büyük Höyük had in Phrygian times a substantial
(200 x 1000 m.) lower settlement immediately to its north.

The preliminary results of core-sampling in select areas of the Gordion region,
carried out by David Marsh, suggest that the area had more greenery in the Bronze
Age than it did in the lron Age. The samplings also suggest that agricultural activities
in the Phrygian period were responsible for an increase in erosion, that there was a
decrease in erosian in Roman times, and that since antiquity the degree of erosion has
again increased. In short, and as we have begun to understand from this work over the
past several years, the landscape that King Midas saw in the 8th century B.C. was far
different from what we see today.
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T.~·

GOROION
EARLY PHRYGIAN CITADEL
PHASE OF CA. 700 B.C

Fig. 1: Plan of Early Phrygian Ci·
tadel, showıng location of
Terrace Buildıng (TB 1-8)

Fig. 2: Terrace Building 4, from so
uthwest, after restoratian
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Fig. 3: Terrace Building 4, south in
terior crosswaır from north,
before restoratian



Fig. 4: Terrace Building 4, south interior crosswall, from north, after restoratian

Fig. 5: Terrace Building 4, nortwest wall, from south, with preserved original wall and
plaster
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Fig. 6: Terrace Building 4, northwest wall,
from southwesf, with raised-core
capping

Fig. 7: Terrace Building 4, north interior
crosswall, from southeast, -wlth
raised-core capping

Fig. 8: Terrace Building 2, from southwest, with treated sandbag but
tressing and clay cappings

224



Fig. 9: Terrace Building, general view from southeast, before buttressing and cap
pıng

Fig. 10: Terrace Building, general view from southeast, after buttressing and capping
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SARDIS: ARCHAEOlOGICAl RESEARCH AND
CONSERVATION PROJECTS IN 2000

Crawford H. GREENEWALT*

Excavation, topographical recording, conservation, restoration, touristicenhan
cement, and study projects at Sardis in 2000 (early June to mid-August) were conduc
ted by the Archaelogical Exploration of Sardis, or Sardis Expedition, which is co-spon
sored by the Harvard Universitiy Art Museums and Corneli University. Forsupport, as
sistance, and trust, as well as for fundamental permissions, the Sardis Expedition is
deeply grateful to the General Directorate of Monuments and Museums, particularly to
Director general Dr. Alpay Pasinli, E;.xcavations Division Director Melik Ayaz, and to Ex
cavations Division Otficer Nurhan UIgen; and to the Manisa Museum, Director Hasan
Dedeoğlu, and, Financial Administrator Celalettin Şentürk. Their support and help thro
ughout the season, and in a particularly dificult situtation, is deeply appreciated. The
Ministry of Culture Representative was Işı i Aktaş, of the Istanbul Archaelogical Muse
ums; for her positive contributions, the Sardis Expedition is very grateful.

Excavation was conducted in several parts of the site, and exposed archaelogi
cal materials ranging in date from the Lydian era of the 7th and 6th century BC to the
Byzantine and Ottoman eras of the 14th and 15th centuries AD. Results of exeavation
and related research are here summarized in earlier -to-Iater chronological sequence.

City defenses of the Lydian era continued to be explored, in severallocations. In
the place where an earthwork glacis abuts the fortification wall, and where wall and gla
cls had been sectioned by the modern highway, in 1950 (sector MMS; Figs. 1,2), re
sults of reinvestigation strongly suggest that the staggered west face of the wall (which
the glacis abuts) is not a single -phase construction of! indented trace! Design, as had
previously been assumed, but a two-phase construction that involved a major design
change. The lower, outer face construction belongs to the first phase, and once may
have risen to much greater height; the upper, inner face construction, built of smailer
bricks and lacking the layers of saplings that occur at 75-90 cm. intervals (between
every 6-7 courses) in lower face construction, belongs to the second phase, and sho
uld be slightly anterior but essentially contemporaneous with the eartwork glacis. (All
those features antedate substatial destruction of the Lydian defenses in the mid 6th

century BC, probably when Sardis was captured by the Persians, in the 540s BC.) The
roughly horizontal"shelf" between the two faces was evidently never an exposed sur
face. The reasons for creating it "retreated" upper face are unclear, Might the "seif" ha
ve been created to secure the glacis, by "keying" it into wall construction?

Prof. Dr. Crawlord H. GREENEWALT, JR., Department ol Classlos 342 Dwinelle Hall 5 University ol California
Berkeley, CA 94720 ABD

227



Attempts to trace the Lydian defenses to the north, in the locale of the Roman
palaestra (sector PA; Figs. 1, 2: D), continued to be inconclusive. Lyidian earth const
ruction and stone packing were located under massiye Roman fills in the Palaestra and
under a Roman street east of the Palaestra; and are possibly but not demonstrably part
of the defenses.

In 1999, Lydian defenses Figs. 1, 2: B located some 200 m. To the south (Le., of
the intensively explored, 150 m.-Iong stretch, in sectors MMS/N, MMS, MMSI; Figs. 1,
2: A seemed to resolve a major question about the orientation of Lydian defensees so
far located and identified, and to show that, in this part of Sardis, they faced west and
protected territory to the east. If so, and if the chain of low mounds on the north side of
the site (Figs. 1, 2) marks the north line of Lydian defense, the east line of Lydian de
fense should be east of the mounds. Since Lydian defenses seem to coincide with La
te Roman defenses on west and north sides of the site, the east line of Late Roman
city wall presented a logical place to search for the Lydian wall; rather to research for
it, because in that location pre-Roman defenses had been unsuccessfully sought thir
ty years ago. Since then, however, Lydian defenses discovered on the weest side of
the site (in sectors MMS/N, MMS, MMS/S) have shown what to search for; and less
than an hour of searching on the east side last summer located remains of the Lydian
fortification wall, which were then explored in exeavation. Where the Late Roman city
wall rises above the alluvium of the plain on an east ridge of the Acropolis, (sector
CW6), it rests directıyon remains of the Lydian wall, which in places is more than 16
m. tick, stands more than 11 m. high, and may be traced for a distance of 350 m. (Figs.
2-4). As on the west side of the site, here the Lydian wall has a stone socle and upper
parts of coursed mudbrick: the socle (of roughly trimmed or untrimmed fieldstones) has
a stepped face (Fig. 4) and where the ground is inclined, was built in a series of step
ped horizontal surfaces, which provided stable support for coursed mudbrick above;
the latter contains layers of saplings at regular intervals of 1.-1.10 m. in three "Areas"
that were excavated onlyone segment of wall face was located; but that face could be
traced at ground level for a distance of 150 m. to the south (Fig. 3. area 3). In another
"area", extra thick construction presumably represents a combination of wall and tower
or bastion; a feature unattested in previous exposures of the Lydian wall (Fig. 3, area
2). In the third "area," a concentration of baked and vitrified mudbrick attests intense fi
ring of a narrow space within the mudbrick construction; and can only be explained by
further exeavation Fig. 3, area 1).

These Lydian city wall remains on the east side of Sardis are major evidence for
city topography. Together with Lydian city wall remains in other parts of the site they
show that the core of Lydian Sardis was on the north side of the Acropolis; and, if the
locations of Lydian and Late Roman city walls generally coincide, as they seem to
(apart from a Late Roman extension to the west; Figs. 1, 2), that the Lydian city core
had an area of about 125 hectares, and that the city core of Sardis remained constant
for the next thousand years (during Persian, Hellenistic, and Roman eras).

At the end of the 1999 season, limited excavation below the floor of a Late Ro
man house had exposed the corner of a Lydian house, which had been destroyed by
fire, presumably in the mid 6th century BC and in connection with the Persian capture
of Sardis in the 540s BC. In 2000, exeavation continued inside the house corner, whe
re half of the exposed space of ca. 3.6 square meters is occupied bya clay bench (of
undetermined function). The two srnall spaces on either side of the benchy, which to
gether have an area of 1.8 m. contained nearly 50 artifacts, in the 50-60 m.-high stra
tum of house destruction debris. In the destruction, some artifacts had been resting on
the floor of the house; others had fallen from above (from shelving or the like). Artifacts
were mostly household items, and the majorityare kinds known from other Lydian ho
uses, located nearby (sector MMS) and also destroyed in the mid 6th century BC: two
iron brackets (perhaps for shelves), pottery vessels of standard shapes and decorati
ve conventions (table amphora, dinos, wavy-line hydria, oinochoai, skyphoi, cooking
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pots, "yogurt bowls," and a Lydion); also ceramic "bread trays," loom weights (21; of
two varieties), and a lamp. ("Yogurt bowls" are plain containers made in shallow and
deep forms; theyare distinguished by unfinished interiors, which retain the finger ri d
ges made when the bowls were thrown on the wheel, and by lopsided forms and ellip
tical rims. Theyare common in Lydian household artifact assemblages; and are per
haps an ancient equivalent of modern "throw-away" plastic containers) One of the co
oking pots contained chickpeas, and one of the skyphoi contained pine nuts (identifi
cations by C. Hastorf). Artifacts previously unattested in Lydian houses at Sardis that
were destroyed in the mid 6th century BC include awooden comb, four bronze pins of
O-sbape, an ivory " toggle" (perhaps part of a horse harness or fastening for a gorytos;
and two iron hoops for a wooden barret or bucket (Fig. 5). Each hasadiameter of ca.
70 cm. and a 3.8 cm.-wide band, which is perforated by iron nails and carries pseudo
morphs of wood (some identified as oak, by P.1. Kuniholm).

The Temple of Artemis continued to be studied, by F. K. Yegül. Precise measu
rements of the Hellenistic naos (Le., within the Roman peripteral colonnade foundati
ons), taken by Yegül and architect P.T. Stinson, conclusively showed that it has a hori
zontal curvature (as previously had been deduced from less precise measurements, by
T.N. Howe).

On the east side of the Palaestra of the Roman Bath Gymnasium complex (see
tor PA), a smail part of the Roman street was excavated, in connection with tracing the
Lydian defenses. It is one of only four or five streets that are known at Sardis. Excava
tion revealed a drain on the west side; concrete and stone bedding for paving and sto
ne paving, which are dated by a coin of the House of Constantine (AD 335-337) no ear
Iier than the second quarter of the 4th century A.D. and which were damaged, from we
ar or possibly earthquake; repairs of an undetermined later date; and evidence of de
molition activity in the early Byzantine era. Excavation showed no evidence of a street
or streets earlier than the 4th century A.D., but features of same might have been re
moved when the 4th century bedding and paving were created.

In Middle Byzantine Church "E," of the 13th century (at sector PN; Fig. 1, no. 10),
limited excavation aimed to clarify the later history of the Church and a hypothesis that
colored window glass from church E, or its predecessor, Church EA, had been reused
to make glass bracelets and other jewelry in the 14th -17th century Attornan viIIage,
which grew up nearby; but apart from some colored and gold-glass tesserae, fallen
from the ceiling, and a stone trough, added when the Church became a workshop or
stable, there were no significant gains in information to add to evidence of previous ex
cavation in the Church (1962-1963,1972).

Of a few inscriptions recovered in 2000 the more noteworthy include two epic
horic graffiti on skyphos fragments of the 6th or 5th century BC, one a graffito in Carian
(IN 00.6), the other possibly in Lydian or Phrygian (IN 00.5), according to R. Gusmani;
a marble stele dedication of AD 98-99 to a mother goddess, Meter (Mo)tyllene (IN
00.1), recovered near the Synagogue (where sculpture and inscriptions associated
with a mother goddess and a metroon had been reused; and thus providing slight ad
ditional evidenced that a sanctuary of the Mother had been located in that part of Sar
dis); the base of a statue for Emperor Hadrian, perhaps made to commemorate his vi
sit to Sardis in AD 124 (IN 00.4); and a large building inscription of Emperor Arkadios,
dated 398 by consul names (Hono)rius and Eut(ychianus). The Arcadius inscription
was recovered in a Late Roman or Byzantine building, possible a church, called Buil
ding D, during cleaning of one of its piers; the inscription is probably a reused spoil
from an older building (and not the dedicatory inscription of Building D).

Conservation, restoration, and reconstruction efforts focused on objects and mo
numents of various materials. Routine treatment and monitaring of objects included
consolidation of four wooden pyxides and a wooden com, aLi probobly Hellenistic,
which were recovered in excavations of the Manisa Museum from a tumulus chamber
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loeated east of Salihli. Seetions of Late Roman Mosaie paving (ten seetions, with a to
tal area of about 20 square rneters), whieh had been lifted from the portieo of a eolon
naded avenue (in seetor MMS/N) were baeked with materials developed and tested by
eonservator K.J. Severson; they eonsisted of (1) an "intervention" layer of white eement
and lime (ufor reversibility) and (2) alayer of glass fiber reinforeed eement, whieh is
strong and relatively Iight-weight (GFRC; Fig. 6). Twenty-odd marble inscriptions and
seulpture fragments, which had become covered with potentially damaging organic
growth and other accretions, were cleaned with mild detergents and water rinses app
lied with a pressure sprayer. A marble votive menorah, exeavated in the Synagogue in
1963, was restored (by K.J. Severson; Fig. 7). The floor of a peristyle court in a Late
Roman House (sectar MMS, room i) was partially restored. The original floor had be
en paved with colored stone in opus seetile technique. The restored floor is made of
eonerete containing marble chips, which, while stili wet, was impressed with templates
made in appropriate opus sectile shapes.

Of great concern to the Sardis Expedition is the mining activity associated with
the Pomza Export firm in the Nekropolis hill, on the west side of the Pactolus stream.
Large parts of the hill have been removed; in their place are large gashes that are un
sightly and conspicuous. This devestation is ruining the historic and beatlful setting of
Sardis, one of the great cities of ancient Anatolia and of the Ancient World; and the ru
in is irreversable.
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Fig. 1: Sardis, site plan

Fig.2: Sardis, computer generated "birds'-eye view" of the site, look
ing north: ~ Lydıan citydefenses excavated in 1977-2000 at
sectors MM~/N,MMS,MMS/S; B, Lydian city wall excavated in
1999, at seeter CW32..; C, Lydian cify wall excavated in eastem
Sardis, seeter CWI>; 0, Palaesfra of the Roman Bath
Gymnasium Complex and street to the east of the Palaestra
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Fig. 3: Late Roman and Lydian cit\, walls
remains on the east side of Sardis,
seeter CW6, plan

Fig.4: Late Roman and Lydian city walls on the east
side of Sardis, view looking south. The Late
Roman wall (about 2 m. thıck, standing to a
height of 7 m.; built of mortared fieldstanes) is
becfded on remains of the Lydian wall, which is at
least 16 m. thick. The east face of the stone socle
appears at far lefi; the west face is samewhere to
tfıe lefi of the man in the white shirt at far right
(sectar CW6, area 3)
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Fig.5: From the corner of the Lydian
house: iron hoops from a wooden
keg or barrel, drawn as exposed in
excavation (by C.S. Alexander)



Fig.6: Late Roman Mosaic paving, upsl
de down and ready for Ijacl<ing
(by conservators C. Riccardellı(
K.J. Severson, and M. McNamaraı

Fig.7: Votive 7-branch candlestick or
menorah, excavated in the Syna
gogue in 1963; restored in 2000
(oy K.J. Severson)
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SiNOP-DEMiRCi AMPHORA ATÖLYELERi 2000 KAZISI

Dominique KASSAB TEZGÖR*
Fuat DERELi

1994-1997 yıllarında yapılan kazılarda çıkan malzemelerin yayınlanmasına yö
nelik çalışmalar için ara verilen Sinop yakınlarındaki Demirci amphora atölyeleri kazı

sına bu yıl yeniden başlanrmştırt.

2000 yılı kazıları, sitin B alanında saptanan iki manyetik anomalinin açığa çıka
rılması amacını taşımıştır (Harita: 1 c, d). Aslında 1995 yılı çalışmaları sırasında söz
konusu alanda tabanı döşeme taşı ile kaplı büyük bir yapı ve üst üste yer alan orta bü
yüklükte bir fırın ile daha küçük bir fırın saptanmıştre. 2000 yılı karelemesinin bir önce
ki döneminki ile kesişmesi ve alanın çizimlerinin daha iyi yapılabilmesi için yapının ku
zey duvarı ile fırınların arka duvarı yeniden ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1 a, b)3.

. Kazı çalışmaları Mlrnar Jean-François Bernard (IFEA), yardımcısı Mimar Elif
Kan (Istanbul Mimar Sinan Universitesi-asistan), Mühendis Semay Taneri, Restoratör
Nilay J<arakaş, Fotoğrafç: Şeyda Sever (Ankara Universitesl-asistan), ö~renciler Se
nem Ozden (Istanbul Universitesi) ve Evim Güvem (Ankara Universitesi) in katılımları
ile sürdürülmüştür. Melih Arslan, (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde arkeolog)
kazıdan çıkarılan sikkeleri inceledi. Fransız Dışişleri Bakanlığı Kazılar Komisyonu'nun
mali desteğinin yanı sıra, çalışmalar 1995 yılından beri her yılolduğu gibi Kavaklıdere
Şarapları'nın katkıları ile yürütülmüştur-.

DEMiRci B ALANI KAZıLARı
1.1. Amphora Fırını

1995 yılında kazısı yapılan fırının güneyinde yer alan anomali (c) başka bir fırı

na aittir. Bu alanda daha önce kazılan yapılar gibi, bu fırın da güneyden kuzeye ve do
ğudan batıya doğru bir yer hareketi ile kaymıştır.

Ortaya çıkarılan fırın armudi formludur (uzunluk 2,45 m. ve maksimum genişlik:

1,85 m.) (Resim: 2). Kuzeydoğuda ısıtma odası tüm yüksekliği ile (yükseklik: 76 cm.),
pişirme odasının ise alt kısmı (yükseklik: 14 cm.) korunagelmıştir.

Merkezde yer alan ve fırın tabanının kemerlerini taşıyan iki sütun halen yerinde
durmaktadır. (Batıda: yükseklik: 70 cm., uzunluk: 64, genişlik: 28 ve doğuda: yüksek-

Dr. Dominique KASSABJE2;GÖR, Bilkent Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü,
06533 Bilkent-AnkaraITURKIYE.
Fuat DEREli, Müze Müdürlüğü, SinopITÜRKiYE.

1 Kassab Tezgör ve Tallıcan (2000).
2 Kassab Tezgör ve Tallıcan (1997); Kassab Tezgör (1996a), s. 344-354
3 Kassab Tezgör ve Dereli (2001).
4 Sayın Mehmet Başman'a kazıya gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz.
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lik: 66, uzunluk: 68, genişlik: 25). Fırının duvarları ve sütunlar tuğla örgülü ve kil ile sı

valıdır. Taban çakıl-kum döşeli, üzeri kalın bir pişmiş toprak tabaka ile kaplıdır.

Fırının girişi güneye doğru yönelmiştir ve iyi durumda korunagelmiştir. ısıtma

odasının önünü kesen giriş iki tarafından pişmiş toprak kemerler ile sınırlıdır ve üzer
lerinde de eğimli kil bir lento yer almaktadır (Resim: 3). Fırının dışı eğimli iki duvar ile
sınırlıdır: Batı duvarı üç sıra çaytaşı ve konglomera ile örülüdür, doğuda yer alan du
var ise büyük volkanik taşlardan (uzunluk: 1 m. x genişlik: 41 cm. x yükseklik: 56 cm.)
oluşturulmuştur (Resim: 4). Doğu duvarında yer alan zıvana deliği ikinci bir kullanıma

işaret etmektedir. Fırının girişi yamuk biçimlidir, maksimum genişliği 1,60 m. ve uzun
luğu 1,22 m. dir.

Fırın ortaya çıkarıldığı sırada içi tuğla ve açık renk hamurlu, konik boyunlu ve ka
palı tübülürler ile doldurulmuş idi. Tübülürler pek çok kere, birbirinin içine geçirilmiş baş

kısımları pişmiş kil hamur ile ve muhtemelen fırının pişirme odasının mimarisinde kul
lanılmak üzere eğri formlu olarak birleştirilmiş şekilde bulunmuştur (Resim: 5). Ele ge
çirilen bu objeler arasında çok sayıda bazısı yazıtiı destek, daha önceki kazılarından

iyi bilinen açık renk hamurlu dışbükey dipli amphora parçaları (Çizim: 2 F) yer almak
tadır. Bu dolgu 1995 yılında kazısı yapılmış olan fırının dolgusuna çok benzemektedir,
ancak amphoralar silindirik diplidir, aslında söz konusu olan amphoraların hepsi birbi
rine benzer bir morfoloji ve üretim tekniğine sahiptir (Çizim: 2 G)5.

Bu tip amphoralar sadece Karadeniz'e değil Kilikia'ya kadar gönderilmiştir: Pi
eria'da, 70'den fazlası Antakya Müzesi'nde korunan örneklerden birçoğu antik limanda
çıktı. Ayrıca, aynı amphoralar Suriye'de, Fırat üzerinde Dibsi Faraj'da ve Lazkiye yakı

nında ıbn Hani'de bulundu (Harita: 3)6.

1.2. Fırınırı Güneyinde Yer Alan Pithoi
Kazısı yapılan fırının güneyinde yer alan daha zayıf bir anomali, şüphelenildiği

gibi iki pithosa işaret etmektedir (Harita: 1 d; Resim: 1 d; Çizim: 1; Resim: 6). Pithoslar
genellikle olduğu gibi çapın en geniş olduğu yere kadar korunagelmiştir. Muhtemelen
bu fırın ile bağlantılı idiler".

Alışılageldiği gibi Pithosların da içleri çok sayıda ve farklı malzeme ile doldurul
muştur: Kullanım keramiği, güveçler, kandiller (Resim: 7) ve beyaz kil amphoralar (Re
sim: 8 ve Çizim: 2 E).

1.3. Manyetik Plerıırı Batısmda Yer Alan Yepılerttı Kazısı

Daha önceki yıllarda kazısı yapılan karelerde belirlenmiş olan yapıları tamamen
ortaya çıkarabilmek için, kazıyı manyetik planın batısına doğru geniş/ettik.

1.3.1 Apsis/i Yapı
Fırının pişirme odası tahrip edilerek ve fırın doldurularak batıya doğru yönlendi

rilmiş olan apsisli bir yapı inşa edilmiştir (Resim: 1 e, 9). Daha önce sözü edilen aynı
toprak kayması ile bu yapı da diğerleri gibi doğudan batıya doğru keskin bir eğim ile
aşağı doğru kaymıştır.

Dış yüzeyi çift sıra duvar ile oluşturulmuştur, ikinci duvar yedi sıra taş ve kiremit
tendir, karışık örgülüdür ve son taş sırası apsis boyunca görülebilen harç tabakası ile
kaplıdır (maksimum yükseklik: 104 cm., maksimum genişlik 52 cm.). Bu duvar, temelin
içinde yer almakta ve yapıya destek oluşturmaktadır.

5 Kassab Tezgör ve Tatlıcan (1997), s. 365, resim 13.
6 Kassab Tezgör ve Touma (2001l, s. 105-111.
7 fırın yakınında yer alan pithoslara pek çok kere rastladık: Kassab Tezgör (1996 b). s. 280 ve 290, Resim 1; Tatlıcan.

Kassab Tezgör ve Dereli (1999), s. 452, Çizim 1 (küçük fırının batısında), Çlzlm 2, s. 449 ve 456, Resim 16 ve 17.
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Apsisin kuzey kısmı, destek duvarı seviyesinin üzerinde oldukça iyi durumda ko
runagelmiştir. Bu seviyeden itibaren bir sıra taş, üç sıra tuğla ve üzerinde tekrar bir taş

sırası ile örülmüş duvar yükselmektedir.
Korunagelen maksimum uzunluğu 9,50 m. olan bu yapı fırının doğusunda izle

nememektedir. Kısmen yıkılmış olmasına rağmen apsis, kazının güney sınırının ötesi
ne doğru uzanmaktadır.

Apsisin batısındaki dolgu içinde atölyede imal edilmiş kırmızı hamurlu amphora
parçaları yer almaktadır. Genellikle tüm boyun parçaları, bazen kulpları tam olan Tip
1I1/2'ye ait havuç formlu amphora parçaları: küçük amphoralar, dar, uzun boylu, çift hal
ka dudaklı, ince-uzun gövdeli (Çizim: 2 D) ile Tip 111/1 geçiş dönemine ait parçalar: da
ha az uzun boyunlu ve daha az ince uzun gövdeli tip) (Çizim: 2 C) ve nadiren Tip 1'e
(geniş hacimli amphora, geniş, kısa boyunlu, ağız enli düz halka dudak ile sınırlandırıl

mış (Çizim: 2 A), ya da geniş hacimli amphora, uzun boyunlu, çift halka dudaklı (Çizim:
2 B) ait parçalar bulunmuştur'"

Bulunan sikkeler de M.S. iV. yüzyıla aittir. Bilinenin aksine, bu amphoralar Akde
niz'e doğru yayılmış, örneğin Pieria'da, bu amphoralardan bulunmuştur ve Antakya
Müzesi'nde korunmaktadır. Antiokheia'da bir üretim olduğu büyük ihtimalle doğrudur,

ama incelenen örnekler kesinlikle Sinop'ta üretümiştlrs.

1.3.2. 1995 Yılında Kazısı Yapılmış Olan Fıtınierın Batısında Yer Alan Yapılar

1995 yılında kazılan fırının batısında üç duvar dizimi ortaya çıkarılmıştır, yer ha
reketi sonucunda doğu-batı doğrultusunda iyice gömülmüştür (uzunluk: 1,85 m., kuzey
duvarının genişliği: 88 cm., yükseklik: 43 cm.) (Resim: 1 f, 6; Çizim: 1). Kuzeyde köşe

yapan iki duvar birbirine eklenmiştir, güneyde yer alan ise daha sonradan yapılmıştır.

Bu ek kazının sınırları dışına taşmaktadır.

Bu duvarlar ile kazının doğu sınırı arasındaki dolgu içinde, apsisli yapının yanın

daki gibi, kırmızı hamurlu amphora parçaları bulunmuştur. Bu iki konteks, küçük bronz
objeler ve bu sene ele geçirilen yüz kadar sikkenin hemen hemen hepsini içermekte
dir (Resim: 10).

Bu duvarlar ile apsis arasında tek sıra taş dizileri saptanmıştır (Resim: 1 g.) Söz
konusu taşlar, yangın izleri taşıyan dağılmış taş ve kiremitlerin yanında yer almaktadır,

bu izler çöken bir çatıya ait olmalrdırt''.

1.4. B Alanında Yer Alan Yapılann Bağıı Kronolojisi
1995 ve 2000 yıllarında kazısı yapılan yapılar, sitte sürdürülmüş iki ayrı döneme

ait faaliyetlerin kronolojisinin saptanmasına olanak vermiştir (Resim: 1; Harita 2).
Bir amphora atölyesi en geç M.S. LV. yüzyıl sonlarında faaliyet göstermiştir. Bu

sene kazılan (c) fırını 1995 yılında kazısı yapılan (b) ile hiç şüphesiz çağdaştır. Bu ikin
cisinin dolgusu, lustinianus Dönemine tarihlenen (M.S. 565-578) iki sikke ile bir termi
nus post quem vermektedir.

Fırının (b) üstünde yer alan apsisli yapı (e) iustinianus ile çağdaş ya da daha
geçtir ve en erken M.S. Vi. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir. Birbirine bağlı iki duvar da
(f) aynı tarihe ait olmalıdır, 1995 yılında kazılan taş döşeli büyük yapı da (a).

Yıkılmış olan yapı (g) apsisli yapının ve birbirine bağlı duvarların üstüne inşa

edildiğine göre daha geçe tarihlenmelidir.

8 Bu tiplendirme hakkında bkz. Kassab Tezgörve Tatlıcan (2000), s. 316 ve 317.
9 Empereur et Picon (1989), s. 232 et 233, resim 9 ve 10.
10 1995 yılı kazısının güneyinde yer alan bu taşlar o zaman bir fırına ait olarak düşünülmüştü: Kassab Tezgör ve TatIı

can (1997), s. 357.
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Bu yapıların hiçbiri tam olarak tanımlanamamaktadır. Keramik üretimine ara ve
rildikten sonraki döneme ait yeni yapılanma ile ilgili olmalıdır. Yapıların boyutları ve sa
deliği kamu yapıları olduklarını düşündürmektedir.

2. 2000 Yılı Kazılannın Sonuçlan
B alanındaki kazılar tamamlanmıştır. Batıya doğru manyetik plan sınırları içinde

yer alan yapılar tamamen açığa çıkarılmamıştır. Bununla birlikte, kazı amacımız amp
hora atölyeleri olduğu için, bu yapıların tanımlanamamaları ve amacımız dışına çıkma

ları nedeniyle, kazı alanımızın genişletilmesine gerek yoktur.
A alanı 1994 ve 1997 yılları arasında tamamen kazürruştıru. A alanının yanında

yer alan O-G bölümlerinde çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. Manyetik planda bu
bölümlerde, fırınlara ait olabilecek yuvarlak yapılar ile bugüne kadar hiçbir izine rastla
madığımız çömlekçi mahallesine ait ya da bu bölgede çömlekçilik faaliyetinden sonra
başlanan zeytinyagı üretimi ile ilgili yapılar yer atrnaktadırte.

KıSALTMALAR liSTESi
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AMORiuM KAZISI 2000

Chris LlGHTFOOT*
Yalçın MERGEN

Giriş

Amorium kazılarının 12. sezonu 8 Ağustos-7 Eylül 2000 tarihleri arasında ger
çekleştirilmiştir. 1999'daki yokluğumuzdan sonra, bu sezonun ilk ve en önemli amacı,
Emirdağ bölgesinde projenin devam edilmesinde halkın güveninin yeniden kazanılma

sı olmuştur.

2000 yıhkazı sezonunda Sn. Seracettin Şahin (Afyon Müze Müdürü), Sn. Hati-.
ce Bilgiç (ODTU, Ankara) ve Petra Linscheid (Berlin) Amorium'u ziyaret ettiler. Maddi
destek; değerli kuruluşlar Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü, 'The Trustees of HarvardUniver
sity' ve 'Amorium Dostları' tarafından karşılanmıştır. Projemize verilen yardımlar ve
destekler için başta Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün tüm ça
lışanlarına en içten teşekkürlerirnlzl sunarız. Aynı şekilde Emirdağ Kaymakamı, Emir
dağ Belediye Başkanı Sayın ısmet Güler, Afyon Müzesi Müdürü Sayın Seracettin Şa
hin ve tüm müze çalışanları bizi içten bir dostlukla karşıladılar ve yardımlarını esirge
mediler. Amorium projesinl destekleyenlere ve arkadaşlara gönQlden teşekkürler: Dr.
John Casey (Durham Universitesi), Dr. Stanley Ireland (Warwick Universitesi), Prof. Dr.
Thomas Drew-Bear (CNRS, Fransa) ve Dr. Helen Evans, Dr. Marilyn Jenkins-Madina
ve Dr. Carlos A. Picôn (The Metropolitan Museum of Art, New York). 2000 sezonu, Sn.
Nilgün..Çevrimli (Bakanlık temsilcisi), Sn. Halil Arça (Afyon Müzesi), Sn. Hakan ve Fah
rettin Oklü (Euro Class araba kiralama şirketi, Ankara), Sn. Mehmet Söylemez (Anıtlar

ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara), ve Sn. Zülfünar Yavuzkan (T.C. Başkonsolos
luğu, Washington DC)'ln yardımları olmasaydı bu kadar başarılı olunamazdı.

XD-XB Açttıelerı

Bu yılki tek kazı çalışması aşağı şehirde yer alan etrafı duvarla çevrili geniş alan
içindeki 1996 yılında kazısına başlanıp 1998 yılında da devam edilen XB ile XC açma
sının yanındaki bir alanda qerçekleştirilrniştir".XD olarak adlandırılan yeni açma (Çi
zim: 1; Resim: 1), XB açmasının batısı ve XC açmasının güneyinde 8 x 9 m. ölçülerin
dedir. Son haftada ise XB açmasına geçilerek buradaki çalışmayla bu sezonun kazısı

bitirilmiştir. '
XD açmasına başlamaktaki amaç: iki yıl önceki XC açmasında bulunmuş büyük

yapılardan birisinin büyüklüğünü ve sınırlarını tespit etmek, buna ilaveten de bu bina-

Dr. C.S. L1GHTFOOT, Dep!. of Greek and Roman Art, The Metropolitan Museum of Art, New York, NY10028
0198/U.S.A.

Yalçın MERGEN,'Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, EskişehirlTÜRKiyE.
Bkz. XıX. KST(1998) cilt 2, s. 350-2, res. 12-13; XXI. KST(2000) cilt 2, s. 144, res. 6-7.

243



nın ve yanındaki çevre duvarının birbirleriyle ilişkisini araştırmaktı. 1998 yılında bunla
rın çağdaş olduğu düşünüldüğü halde bu yılda bu bölgede açılan XD açması, 2 No.lu
binanın daha erken bir devreye ait olduğunu ve çevre duvarının onun üzerine inşa edil
diğini ortaya çıkardı (Resim: 2). Kazılar ayrıca bu binanın - daha önceden tahmin edil
diği gibi-sadece basit kare bir kuleden ibaret olmadığını, güneydoğuya doğru uzayan
daha büyük dikdörtgen bina olduğunu gösterdi.

Yerli halktan alınan bilgilerden ve duvarların üst kotlarının hemen hemen aynı

seviyede olmasından yola çıkarak, yapıya ait duvarların, yakın bir zamanda taş satıp

gelir sağlanması amacıyla, malzemesinin sökülmesi neticesinde tahrip olduğu söyle
nebilir. Oluşan tahribata rağmen, yapının planına dair oldukça sağlıklı veriler elde edil
miştir. Bu doğrultuda yapının düzensiz bir plana sahip olduğunu söylemek mümkün
olacaktır. Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru daralan yapıya, kuzeydoğu cephesinden
üç, kuzeybatı cephesinden ise bir giriş bulunmaktadır (XD açmasındaki konteks 14 ve
XC açmasındaki konteks 98/03 ve 98/51). 2 No.lu yapının iç mekanında dikkati çeken
diğer bir önemli nokta ise, biri kuzey köşede yer alan dört adet payandadır. Muhteme
len örtü sistemine destek sağlayan bu payandaların dışında taşıyıcı ve destek sistemi
ne ait herhangi bir veri elde edilememiştir.

1. Yapı Evresi: 2 No.lu yapının ana duvarları (konteks 13 ve 22), düzgün kesme
taşlarla yapılmış ve bağlayıcı malzeme olarak kireç harcı kullanılmıştır. Bu yapıya ait
orijinal zeminin büyük bir kısmı daha sonraki yenilemeler yapılırken olasılıkla tahrip ol
muştur. Fakat çevre duvarının yakınında bulunan koridora benzer dar bölümdeki bü
yük boyutlu kesme taş döşeli zeminin (konteks 21 - Resim: 3) muhtemelen birinci ya
pi evresine ait olduğu düşünülmektedir.

2. Yapı Evresi: Kazı çalışmasının ilerleyen safhalarında XD açmasının ve dola
yısı ile 2 No.lu yapının güneydoğusunda, yapının kuzey-güney yönünde uzanan duvar
larını, doğu-batı yönünde uzanarak kesen bir başka duvarla karşılaşılmıştır. Bu duvar
(konteks 19) aynı malzeme ve teknik özelliği göstermesine rağmen, yapının 1. evresi
ne ait duvarlarıyla bir bağlantısı yoktur. Her iki evreye ait duvarlar üzerinde yer yer tes
pit edilen kalın bir harç tabakası, 2 No.lu yapının 1. evresine ait duvarlarla bu duvarın

kesiştlğl.qüney köşeden tabana kadar gözlenmektedir (Resim: 4). 2. evre duvarı üze
rinde yer alan bir oluk, zeminin eğimi, taş zeminde derz dolgusu ve duvar sıvasıolarak

kullanılan su izolasyonuna imkan sağlayan harç; 2 No.lu yapı içerisinde ikinci dönem
de bir bölüntü duvarı ile oluşturulan bu mekanın, su ile ilgili bir kullanıma yönelik dü
zenlendiğini düşündürmektedir.

3. Yapı Evresi: 2 No.lu yapının kuzey-doğu girişleri kapatan iki ara duvarın (kon
teks 14) birisine çok benzeyen ve 2. evre duvarına aşağı yukarı paralel uzanan başka

bir duvar (konteks 5), sarnıca benzeyen mekanı tamamen değiştirmiştir. Bu duvarın ar
kasındaki dar bölüm kullanılamadığı için 2 No.lu yapının çevre duvarına yakın olan kıs

mı büyük olasılıkla tahrip olmuştur. Tahrip olayının gerçekleştiği anda çevre duvarının

inşaatının sürmüş olma ihtimali yüksektir. 1. evreye ait taş döşeli zemin tahribata uğra
dıktan sonra, pithos ve pişmiş toprak kap parçalarından hazırlanmış tesviyeli bir alt ya
pi üzerinde, sıkıştırılmış toprak zemin (konteks 25) oluşturularak aynı kotta onarılarak

kullanılmıştır. Bu zemin üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, küçük mekanlar tara
fından sınırlanan mekanın muhtemelen bir avlu olduğu ve zemin üzerindeki yenileme
ler nedeniyle uzun bir dönem kullanıldığı söylenebilir. Zemin üzerinde dikdörtgen şekil

de yapılmış olan iki sıva kaplı bölümün kalıntıları (konteks 29 - Resim: 5) tespit edil
miştir. Bunların kullanım amacı henüz bilinmemektedir.

4. Yapı Evresi: XD açmasında yapılan çalışmalar esnasında karşılaşılan en geç
tarihli olabilecek yapı evresi, yine 2 No.lu yapıya ait duvarlar kullanılarak oluşturulmuş

tur. En üst kotta ve hemen moloz tabakasının altında beliren, 2 No.lu yapının ana du
varları arasına inşa edilen ve bu alanı 6 bölmeye ayıran duvarlarda, yapı malzemesi
olarak irili ufaklı taş ve tuğla parçaları kullanılmıştır. Bağlayıcı malzeme olarak çamur
harcı kullanıldığı ve duvarın toprak zemin üzerine inşa edildiği görülen bu duvarlar
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(konteks 16) 4. yapı evresini temsil etmektedir (Çizim: 1; Resim: 1). Açmanın kuzey ke
narına bitişik, dış sırası taş iç sırası tuğla olan, yuvarlağa yakın şekle sahip pithos sto
peri tespit edilmiştir. Duvarlar arasındaki bu düzensiz ve küçük boyutlu basit mekanlar
içerisinde kaydedilen başka bir toprak zemin (konteks 20) üstünde bol miktarda ele ge
çirilen pithos ve saklama kaplarına ait parçalardan, bu mekanların muhtemelen depo
lama amacıyla kullanıldığı düşünülmektedir. ii. Nikeforos'a (M.S. 963-969) ait iki sikke
bu zemin üzerinde ve zeminin üstündeki dolgu toprak içinde (Resim: 6) ele geçirilmiş

tir2. Bu sikkelere göre 4. yapı evresinin 10. yüzyılın ortasından önce inşa edildiği söy
lenebilir.

iki sene önceki çalışma sırasında kazılmış XC açmasında 2 No.lu yapıya ait hiç
bir zemin izi saptanamamıştır. Bu yıldaki veriler neticesinde 3. ve 4. yapı evrelerine ait
toprak zeminlerin devamı XC açmasının kesitinde net bir şekilde görülmüştür (Çizim:
2). 1998 kazı sezonu bittikten sonra XC açmasında da başka önemli bir detayortaya
çıkmıştır. Açmanın doğu kenarına yakın ve en geç Blzans yerleşimine tarihlendirilen
küçük bir mekan içinde bir kuyu saptanmıştır (Resim: 7). Ustündeki kaba taş kapak kal
dırıldıktan sonra, kare şekle, köşelerde birer adet hafif çukurlaştırılmış yuvarlak ve et
rafı bir halka ile çevrilen kuyu ağzına sahip güzel bir taş görünmektedir. Kuyu içinin
ağız kısmına yakın yerde düzgün sıralı taşlar (özellikle devşirme malzeme olan Bizans
mimarı parçaları) diziimiştir. Suya kadar 8.62 m. derinliğine sahip kuyunun uzun bir za
man kullanıldığı, ağız kenarındaki ip izlerinden anlaşılmıştır.

Mentez: 2000 yılı XD açması çalışmalarında elde edilen önemli ve ilginç bir so
nuç da, açmanın kuzeydoğusunda yapılan genişletme çalışması sırasında eldeedil
miştir. Şimdilik hançl evre ile bağlantısı olduğu ve hangi amaçla kullanıldığı kesin ola
rak belirlenemeyen bu öğe (Çizim: 1; Resim: 8); içinde elde edilen bol miktardaki ah
şap kalas kalıntıları ve bu alanı sınırlayan büyük boyutlu devşirme bloklar üzerindeki
karşılıklı çıkıntılar nedeniyle, üzeri ahşapla kapatılmış bir kanal veya menfez olarak de
ğerlendirilmiştir. Basit bir şekilde kenet veya zıvana gibi herhangi bir bağlayıcı malze
me kullanmaksızın, toprak üzerine karşılıklı yatırılan büyük boyutlu blokların arasında

ki alan kazılarak oluşturulan bu menfez, XB içinde yer alan teknelerle aynı katta ve pa
ralel yönde bulunrnaktadıre.

Aşağı şehir içinde yer alan çevre duvarının sınırladığı alan içerisinde bu sene ol
dukça büyük boyutlu ve üç kullanım evresine sahip bir bina gün ışığına çıkarılmıştır. Bu
binanın daha geniş bir komplekse ait olduğunu ve su ile ilgili bir amaç için kullanıldığı
nı tahmin etmekteyiz. Sarnıç, kanal ve tekne dizisinin yan yana bulunması sebebiyle
bu kompleksin belki bir Bizans tabakhanesi, belki de çamaşırhane olarak hizmet verdi
ği düşünülmektedir.

Aşağı şehir içinde yer alan çevre duvarının sınırlad/ğı alan içerisinde, XB ve XC
açmalarında tespit edilen çevre duvarı ve yapıların planları ile tarihlerine ilişkin veri el
de edilmesi amacıyla bu alanda yoğunlaştırılan çalışmalar sonucunda: XC içinde tes
pit edilen 2 No.lu yapının oldukça büyük boyutlu, dört kullanım evresine sahip, düzen- .
siz planlı bir mekan olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, yapının asıl kullanım ev
resi terk edildikten sonra bu mekanın yine yerleşimin sürekliliği doğrultusunda farklı

amaçlarla yeniden kullanıldığı tespit edilmiştir. .
2000 yılının en büyük araştırma projesi Aşağı Şehir Kilisesi'nde, bulunan fresko

parçalarının ayrıntılı incelenmesidir. Daha önceden kilisenin içindeki dolgu topraktan
çıkan yüzlerce fresko parçasının birleştirilmesi imkansız gibi görünmüştü, ancak Dr.
Witte-Orr'un bütün bu parçaları bir araya getirmeye çalışarak yaptığı titiz çalışması,
freskoların ayrıntılı kompozisyonlarını anlamamızı sağlamıştır. Freskoların duvarlara

2 AMOO/XD Konteks 17/Sf4024; 25 mm; 8.13 g; 6h.
3 1996 sezonunda XB açmasında çevre duvarının altına doğru uzayan taş tekne dizisi ortaya çıkarılmıştır; bkz. XıX.

KST (1998) cilt 2, S. 351 ve şek. 3-4.
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nasıl uygulandıkları ve hangi boya tekniklerinin kullanıldığı hakkında bilgi ediniimiş,

böylece bu çalışma Orta Bizans Dönemine ait freskoları daha iyi tanımamıza katkıda

bulunmuştur. Boya maddeleri ve alçı örnekleri analiz için laboratuvar incelemesine
alınmıştır.

Fresk/er
J. W/TTE-ORR

1990-1996 yıllarında Aşağı Şehir Kilisesi'nde yapılan kazılarda, birçok fresko
parçaları ve taş bloklar üzerinde fresko kalıntıları ele qeçirtlrniştlrt. Dağınık halde bulu
nan parçaların büyük çoğunluğu nefin doğu kısmında ve güney koridorunda bulunmuş

tur. Boyalı alçı ile kaplı blokların hemen hemen hepsi güney koridorun içinden, özellik
le ana nişten gelmiştir. Ayrıca bununla birlikte, birincisi 27 numaralı duvarın üzerinde
(konteks A2.2), ikincisi ise nefin güney duvarı üzerinde olan daha büyük iki parça, 1993
yılı kazı sezonunda Konservatör Karen Barker'ın kontrolü altında, duvarlardan dikkat
le çıkarılmıştır. Güney koridorun batı kolu içinde bulunan kalıntıların en büyük parçala
rı in situ halde güney duvarında yer almaktaydı (konteks AM96/A9-9)5.

Parçaların konteks numaralarına ve sıva tabakalarına göre gruplandırılmasıve
freskoların üzerinde hangi betimlemelerin yer aldığı ve nasıl düzenlendiklerinin saptan
ması planlandi. Bu yöntemle kilise binasının daha önceden bilinen tarihine yeni bilgiler
eklenmesi ve kilisedeki resimli dekorasyonun rekonstrüksiyonunun yapılması ümit edil
di. Bununla birlikte elimize geçirilen parçaların yardımıyla büyük panelleri yeniden oluş

turma imkanı olrnarnıştıre. Parçaların üzerindeki farklı alçı katmanlar ve (resimler, bo
yalar) tasvirler daha büyük zorluklar doğururken, biraraya getirilen parçaların oluştur

duğu grupların arasında birçok boşluklar bulunmuştur. Buna rağmen, 2000 yılında ya
pılan çalışmaların rehberliğinde bazı faydalı bilgiler sağlanmrşttr,

Duvarlarda in situ sağlam resimlerde görülmesi daha zor olan bir çok detaylar
(örneğin, duvar üzerine daha önceden çizilen taslaklar veya boya tabakasının kalınlı

ğı), Amorium fresko parçalarının üzerinde kolayca görülebilmektedir. Bilinen resim yön
temleri Amorium'daki bu kilisede kesinlikle usta bir ressamın çalıştığını işaret etmekte
dir.

1. Duvar Düzeni: Sıva ve Boya Tabaka/an
Boyalı sıva parçalarının arkaları bunların sadece büyük taş bloklardan inşa edi

len beton duvarların üzerini değil, daha küçük taş parçaları karıştırılarak oluşturulan

duvarlar yanında, düzgün tuğla, yığma ve kireç harçlı duvarları da kapladıklarını gös
terdi. Duvarın bu kısımları üzerindeki sıva tabakası, özellikle tuğlanın daha çok göze
neğe sahip olmasından dolayı, beton duvarlar üzerindekinden daha kalındır. Çoğunluk

la sıva tabakasının içerisinde, farklı miktarlarda saman (kamış veya ot parçaları) yer al
maktadır". Kilisenin kuzeybatı köşesinde (kontekst AM90/A4-2 ve AM90/A4-4) bulunan
birkaç parça boyanmış sıva parçası, saman yerine tuğla tozu ve toprak katkı maddesi
içermektedir. Bundan başka, bu parçalar üzerinde kullanılan boya renkleri ve tekniği de
diğer bütün parçalardan farklıdır. Parçaların farklı bir grup ressama ve belki de farklı ta-

4 Bu malzeme üzerinde bir ön araştırma ve gruplandırma çalışması Christine Zitrides tarafından 1996' yılında

yapılmıştır; bkz. DOP 52 (1998), s. 329.
5 Bu pano hakkında önceki kazı raporları için, bkz. XıX. KSr (1998) cilt 2, s. 348 ve res. 5; DOP 52 (1998), s. 325 ve

şek.3.

6 Kilisede bulunana mozaik parçaları üzerindeki çalışma da benzer olumsuz sonuç vermiştir. Sadece merkez kubbe ve
apsls mozaikle süslenmiş olsa bile, bunlar çok büyük bir alanı kaplayacaktı. Bulunan parçalar ve mozaikler bu alanın
ancak küçük bir kısmını kaplayabilir.

7 Sıva içindeki bağlayıcı ve katkı maddeleri hakkında, bkz. D.C. Winfield, "Middle and Later Byzantine Wall Painting
Methods," DOP 22 (1968), s. 64-9. Amorium'daki kilisede kullanılan sıvanın hiçbir farkı yoktur.
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rihe ait oldukları veya bunların kilisenin ortasına başka bir binadan veya odadan düş

tükleri söylenebilir.
Hem dökülmüş parça ve bloklardan, hem de güney koridorda yer alan bir kısmı

hala sağlam olan panodan, kilisenin orta Bizans Döneminde birkaç defa dekare edil
diği açıkça anlaşılmaktadır. En azından üstüste boyanmış iki safha teşhis edilebilmiş;

hatta bir iki örnekte üçüncü boyalı katman bile sağlam kalmıştır. Yeni bir sıva katmanı

daha eski yüzey üzerine uygulanmış ve boyanmıştır. Birçok durumda eski tabakalar
sağlam kalamamış veya henüz tespit edilememiştir. Fakat yeni sıvaların arkasında es
kiden boyanmış yüzeyin izleri korunmuştur. Genelde, yeni sıva tabakasının direkt ola
rak eski boyalı yüzeyin üzerine, hiçbir hazırlık yapmadan uygulandığı anlaşılmaktadır.

Eski boya ve yeni sıvanın birbirine sıkıca yapışmasını sağlayacak ne çarpraz izler, ne
eski boyalı yüzey üzerinde derin çizikler ne de duvarların yıkanmış olabileceğine ait bir
işaret vardır. Bununla bereber, bazı sıva parçalarının düzgün olan arka kısımlarında

görülen, renkten ziyade kir veya toza benzeyen çok soluk grimsi tabakadan, duvarda
yıllardır biriken kirin temizlenmeden, üzerine yeni sıva tabakasının uygulandığı anlaşıl

maktadır. Şu anda akla gelen, ikinci sıva ve boya katmanlarının, kilisenin yeniden de
kore edildiği tarihe ait olup olmadığı sorusu henüz yanıtlanamamıştır.

Her iki boya evresinde de, astar vazifesinde ve yüzeyin boyanabilmesi için yapı

lan sıva tek kat uygulanmıştır. Seçilen bu kolay yol, Orta Bizans resimleri bulunan di
ğer bölgelerde de görülmektedir. Genelolarak çok beyaz, daha ince ve küçük göze
nekli resim zemini, daha kaba olarak düzeltilmiş sıva üzerine uyçulanrruşnre. Ancak
çok açık renk ve içindeki samanlar haricinde gözeneklerinin küçük olması ve zeminin
dikkatle düzeltilmesinden dolayı, bu sıvanın resim zemini olarak kullanılmış olma ihti
mali büyüktür.

Bemada bulunan bir sıva parçasının, çatıda kullanılan mozaiklerle aynı olduğu

anlaşılan cam tessera kalıntıları içerdiği farkedildi. Mozaiklerin uygulandığı yüzeydeki
sıvanın koyuluğu ve rengi, resimlerin alt zemininde kullanılan sıvayla aynıdır. Ayrıca,

mozaiklerin altındaki zeminde, yüzeyin düzeltilmesi ve mozaiklerin üzerine gömülmesi
için uygulanan sıva tabakası sadece bir kattır''. Bu yüzden duvarlar sıvanıp boyanma
dan önce (hatta taban bile inşa edilmeden önce) mozaiklerin yapıştırıldığı düşünülebi

lir; fakat kilisenin, mozaikler yerleştirildiği tarihte boyandığı kesindir. Olasılıkla mozaik
çi ve ressam için aynı iskele kullanıldığı ve ayrıca birkaç mozaikçi ve ressamın da be
raber çalışmakta olduğuna işaret etmektediru'.

2. Resimler: Tekniksel Detaylar
Güney duvarındaki büyük fresk parçası ve diğer iki figürden anlaşıldığı kadarıy

la, resmin taslağının çizilip arka zemin beyandıktan sonra renkler, detaylar, figürlerin
dış sınırları ve resmin çerçevesi ilave edilmiştir. Uçüncü zemin üzerine boyanan fresk,
birinci ve ikinci tabakanın bir bölümünü de kaplamaktadır. Resim, yeşilimsi koyu mavi
renkli zeminde, etrafı ince beyaz çizgiyle sınırlandırılmış kırmızı bir çerçeve içerisinde
dir. çerçevenin solundaki kalan kısım tamamen boyanmamış, yarı yoldayken azalan
koyu mavi renkli birfırça darbesiyle, geri kalan sıva kısmı boyasız halde bırakılmıştır.
Görünüşe bakılırsa ressamdan sol bölüme de bir pano yapması istenrnecl veya bunu
yapmak için zamanı yoktu. Güney duvarı üzerindeki bu belli nokta, ya daha erken dö-

8 M. Restle, Ma/technik: Reallexikon zur Byzantinischen Kunst V (Stuttgart 1995), s. 12471; S. Kostol, Caves of God:
Cappadocia and its Churches (Cambridge, MA 1989), s. 147. Winlield'deki liste ile karşılaştırınız, (dipnot 4), s. 671,
Table ii; Anadolu'daki birçok kilisede resimler sadece bir kat sıva üzerinde görülmektedir.

9 Mozaiklerin altında, genellikle ikisi yüzeyin aynı seviyeye getirilmesi, üçüncüsü de mozaiklerin yapıştırıldığı yatak
olmak üzere üç kat sıva kullanılmıştır; bkz. D. Mouriki, The Mosaics of Nea Moni on Chios (Athens 1986), s. 94-97.
Amorium mozaikleri beklenmedik ve görülmedik kısa bir yolla bu tekniği göstermektedir.

10 Mozaikçiler ve ressamlar arasındaki ilişki hak., bkz. Restle (dipnot 5), s. 1265. Mozaik ve resimlerin aynı sanatçı
taralın~an yapılmış olunabileceği öne sürülmüştür; bkz. Winlield (dipnot 4), s. 91; L. James, Light erıd Co/dur in
Byzantme Art (Oxford 1996), s. 261;S.H. Young, "Relations between Mosaic and Fresco Technique," JOB 25 (1976),
s.269-78.
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nemde yapılmış ve şu anda istenilmeyen görüntünün kapatılması arzusu ya da hasar
görmüş kısmın tamiri için yamanmış olması mümkündür. Bununla birlikte, bütün niş du
varının boylu boyunca yeni alçı tabakasıyla kaplanma ve panoların sırayla bir bir bo
yanma işleminin halen devam ediyor olması da muhtemeldir. Bu durumda, sağlam ka
lan resim bir gün içinde tamamlanmış, fakat ressam ertesi gün soldaki diğer panoyu
boyamak için geri gelmemiştir. Sebebin ne olduğu hala çözülememiş bir sırdır.

Şimdilik resmin içeriği hakkındasadece birkaç gözlem yapılabilir. Tunik ve pele
rinin kenar uçlarını süsleyen taklit, altın renkli nakış ve mücevher gibi elbise detayları,

güney duvarı üzerinde insituhaldeki figürün kim olduğunun teşhis edilmesinde yardım

cı olmaktadır. Daha yüksek makamdaki bir kişiyi, muhtemelen Azize Barbara veya Mı

sır Aleksandria'lıAzize Katerina'yı betimlemektedir (Çizim: 3). Bu kişinin kiliseye bağış

yapan birisi olma ihtimali çok zayıftır!'.

Cam Bu/untu/an
B. Ye/da OLCAY

1998 yılı cam buluntuları, kırık ve genelde ufak parçalar halinde ele geçirilmiştir.

Eserlerin çoğu XC, bir kısmı LC Vi açmalarında, çok az kısmı ise kilisede bulunmuş

tur. Genel özellikleri bakımından ele alındığında, cam eserlerin üfleme tekniği ile üre
tildikleri, cam hamurlarının yoğun hava kabarcığı içermesi nedeniyle fazla kaliteli olma
dıkları söylenebilir. Buluntular, genelde çok küçük parçalar halindedir ve yüzeylerinde
kısmen yıpranma ve irizasyon tabakası vardır. Buluntular arasında XC açmasının 91
kontekstinde bulunan pencere camı parçaları gerek boyut gerekse daha az yıpranmış

olmaları nedeniyle bu genellemenin dışında tutulabilir. Kullanılan renkler arasında en
yoğun olanı yeşil ve tonlarıdır. Bunun yanı sıra mavi-yeşil, koyu mavi (genelde cam li
fi olarak) ve açık sarı da cam renkleri arasında sıralanabilir. Süsleme tekniği olarak ge
nelde lif bağlama tekniğinin kullanıldığı tespit edilmektedir. Koyu mavi renkte cam Iifi
kullanılarak yapılan bu süsleme tekniğine ağız, gövde ve kaide parçalarında rastlamak
mümkündür. Form veren parçalar arasında ağız, kaide, kadeh ayağı, kandil çubuğu,
kulp, şişe boynu, pencere camları sayılabilir.

Yapılan ilk değerlendirmelerde aynı açma - tabakada bulunan ve büyük olasılık

la aynı kaba ait olduğu sanılan bazı parçalar tespit edilmiştir. Sonrasında yapılan çizim
Ierde değişik tipte iki tür kandil ve bir de kadeh ortaya çıkmıştır (Çizim: 4) (Kadehin de
kandil işleviyle kullanılmış olması olasıdır). Form veren parçalar arasında kandillere ait
olan parçaları tanımlamak bir ölçüde kolaydır. Bu nedenle henüz tamamlanmamış de
ğerlendirme çalışmalarının bu aşamasında öncelikle belirlediğimiz bazı kandil tipleri
üzerinde daha ağırlıklı durulacaktır. Buna göre: ilk aşamada, polikandilyonlarda kulla
nılan çubuklu kandil, kulplu (asma) kandil ve son yıllarda ortaya çıkarılan buluntular so
nucu kandil olarak da değerlendirebileceğimiz kadehler olmak üzere üç tip kandil tes
pit edilebilir.

Çubuk parçalarıylaen rahat tanımlanabilir grubu çubuklu kandiller oluşturmakta
dır. Amorium'da bulunan kandil çubuklarını biçim olarak iki gruba ayırabiliriz. Bunlardan
ilki, masif çubuklardır. Yayınlara bakıldığında, bu tip kandil çubuklarının özellikle 11.
yüzyılda yaygın olduğu söylenebilir. Bu grup için en karakteristik örneklerle, Saraçha-

11 Leo'nun Kutsal Kitabında, kitabın Aziz Leo ve kardeşi Konstantin altın renkli sınır çizgili kırmızı pelerin giyer vaziyette
gösterilmişlerdir. Leo'nun tuniği beyaz, tuniğin kenar ve bileklerinin uç kısmında altın renkli brokar vardır: bkz. J.
Lowden, Early Christianand ByzantineArt (London 1997), şek.. 111,112. Azize Barbara: örneğin, Ayvalı KilisesilGüllü
Dere (M.S. 913-920), M. Restle, ByzantineWallPaintingin Asia Minor(Greenwich,Conn. 1968) cilt III, res. 340; Azize
Barbara'da: Tahtalı Kilise/Soğanlı (M.S. 1006 or 1021), (aynı eser) cilt III, res. 433. Azize Katerina: örneğin,

Göreme'de, 9 numaralı şapel (M.S. 10. y.y.), (aynı eser) cilt II, res. 129. Yeni Tokalı Kilisesi'nde iki aziz bir sırakemeri
üzerinde, iç kısımda birbirine dönük vaziyette gösterilmiştir: A. Wharton Epstein, Tokalı Kilise. Tentb-century
Metropolitan Art in ByzantineCappadocia(Washington, OC, 1986), s. 67 (reslrnslz). Başka örnekler: H. Maguire, The
Iconsof their Bodies.Saints and their Imagesin Byzantium(Princeton, NJ, 1996), s. 2811, şek. 24, 25.
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ne ve Demre Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında karşılaşılır. Aynı yüzyılda bu tür masif
çubukların dip kısmı bilya biçiminde sonuçlanan örnekleri de vardır. Anadolu dışında
saptadığımız bu tür örnekler 9-10. yüzyıl arasına tarihlendirilmiştir. Amorium'da bilyalı
bir örneğimiz olmasa da mevcut buluntuların sağlam olmayışı nedeniyle bu tür bir ihti
mali göz ardı etmemek gerekir. Kesin olmamakla beraber bu grup için 10-12. yüzyıl ta
rihi önerilebilir.

Amorium buluntuları arasında dikkati çeken bir diğer çubuk türü, dip kısmı kalın
biçimlendirilmiş ve yukarı doğru çapı aynı devam eden içi boş (hollaw) çubuktur. Diğer
gruba göre daha az sayıda olan bu tür çubuklar yayınlarda 6-7. yüzyıla tarihlendirilir
ler. Anadolu dışında Suriye'deki Apamea'da, Filistin'deki Caesarea'da ve Kıbrıs'ta pa
ralel örnekleri saptayabiliriz. Amorium buluntusuna çok benzer bir örnek ise Dernre'de
ki Aziz Nikolaos Kilisesi kazısında bulunmuş ve buluntu yerine göre 6-7. yüzyıla f"drih-
lendirilmiştir. .

Tespit edilen kandillerden bir diğeri kuIpiu kandildir. Çizimle restitüsyonu yapılan

örneğimiz, dışa açık, kenarı katlı ağızlı, alta doğru daralan gövdelidir; gövdesi üzerin
de kulplar yer alır. Henüz üzerinde çalışılan bu eser için kesin bir tarih verememekle
birlikte Demre'de yakın paralellik kurabileceğimiz örnekler yer alır. Bu paralelliği kandil
formunun yanı sıra kulp biçimiyle de kurabiliriz. Son yıllarda Tarsus'ta yapılan kazılar

da da bu tip örnekler tespit edilmiştir. Şimdilik bu eser için Orta Bizans diyebiliriz. Ileri
deki çalışmalar sonucu bu grubun biraz daha zenginleşmesi olasıdır.

Amorium'da bulunan kadeh parçaları arasında tipoloji yapmamızı sağlayan en
önemli unsur ayak ve kaide parçalarıdır. Aynı açma ve tabakada bulunan parçalarla ya
pılan çizimler sonucu bir restitüsyon önerisi getirilmiştir. Bunun yanı sıra kadeh parça
larıyla yapılan ilk değerlendirmeler sonucu iki tip belirlenebilir. Birincisi ayak ve kaidenin
yekpare (bir bütün halinde) biçimlendirildiği masif örneklerdir. Bu tipin paralellerini ya
yınlarda tespit etmek mümkündür. Gerasa'da bulunan paralel örnekleri kesin olmamak
la beraber, 8. yüzyıl ve sonrasına tarihlenir. Bir diğer paralel Demre'de saptanmıştır.

Kadeh kaideleri arasında tespit edilen bir diğer tipte ise kaide kenarları katıan
mıştır. Gerek Anadolu gerekse Anadolu dışı paralelleri bu tipin 5-7. yüzyıllar için karak
teristik olduğunu belgeler. Bu tipin 7. yüzyıl sonrasında görülmemesi ise dikkati çeken
bir unsurdur. Paraleller: 5-6. yüzyılda Sardis, 5-7. yüzyılda Anamur, 6-7. yüzyılda Dem
re, 6-7. yüzyılda Geresa, 5-7. yüzyılda Kartaca olarak sayılabilir.

ilk değerlendirmeler sonucu dikkati çeken bir diğer grubu pencere camları oluş
turur. Mevcut parçaların neredeyse tümü XC 91'de bulunmuştur. Diğer buluntulara
oranla boyutları daha büyüktür. Bunun önemli bir nedeni diğer buluntulara oranla kalın

olmalarıdır. Mevcut parçalar arasında az sayıda da olsa kenar parçaları yer alır. Bu
günkü durumlarına bakıldığında, levha (sheet) biçimli pencere camı parçaları oldukla
rı söylenebilir. Pencere camlarına ilişkin detaylı bil~lerimiz olmamakla birlikte, bu tip
pencere camlarının Roma Döneminden beri üretildigini ve Bizans Döneminde de kul
lanıldığını söylemek mümkündür. Günümüzde sahip olduğumuz veriler göz önüne alın
dığında, Amorium'daki pencere camlarını tarihlendirmede tabaka tarihlendirmesine ih
tiyaç duyulacağı söylenebilir.

Tarihlendirmede veri oluşturucak bir diğer unsur süslemede kullanılan lif bağla
ma tekniğidir. Yayınlara bakıldığında söz konusu tekniğin Roma Dönemi ve sonrasın

daki geniş bir zaman diliminde kullanıldığı görülür. Bununla birlikte bu süsleme tekniği
nin özellikle 7-9. yüzyıllar arasında sıklıkla kullanıldığı yine yayınlardan öğrenilmekte

dir. Bunun en önemli nedeni 7-9. yüzyılda özellikle Anadolu'da Arap akınlarıyla birlikte
yaşanan ekonomik sıkıntıdır. Bu yüzyıllar yalnızca cam için değil, diğer tüm sanat dal
ları için kısıtlamalara sahne olmuştur. Bu tekniğin üretimde ekonomik olması; ayrıca

seri üretimde kolaylıkla uygulanabilmesi nedeniyle bu yüzyıllarda lif bağlama tekniğinin
özellikle de koyu mavi renkte yapıldığı örneklerle belgelenmektedir. Bu nedenle, Orta
çağ camında kalitesi düşük bir üretimle birlikte uygulanan mavi renkte lif bağlama tek
niğinin 7-9. yüzyıllar arasında yaygın olduğu söylenebilir. Amorium'da ağız, gövde ve
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kaide parçaları üzerinde tespit ettiğimiz bu süsleme tekniğine dayanarak 7-9. yüzyılla

rı önermek olasıdır.

. Değerlendirme çalışmaları henüz tamamlanmamış olmakla birlikte, 1998 yılı

Amorium cam buluntuları için en erken 6. yüzyıl en geç 11-12. yüzyıl tarihleriyle karşı

laşıyoruz. Bu tarih dilimlerini biraz daha daraltmak ve daha kesin tarihler öne sürmek
için çalışmalar devam etmektedir.

Diğer Çalışmalar

Kazı evi ve arazide bütün kazı alanlarının temizlik çalışmalarının ve gerekli ta
mir işlemlerinin yapılması zorunluydu. Arazide yoğunlaştırılan bakım ve konservasyon
çalışmatanna yukarı şehirde yer-alan höyükteki toprak yığınının bir kısmının daha kal
dırılması, 1993-94 yıllarındaortaya çıkarılan yukarı şehir koruma duvarının ve 1996 se
zonunda üzeri koruma amacıyla örtülen çevre duvarının yeniden sağlamlaştırılması,
1996 yılında Aşağı Şehir Kilisesi'nin güney koridor duvarında bulunan freskonun üze
rine koruma amaçla inşa edilen kalas destekli çatının yenilenmesi işlemleri de dahil
edildi. Yeni metal çatı ve freskonun ön kısmına gerilen ağ örgü, hem daha güzel bir gö
rünüm, hem de hava olaylarına ve aşırı meraklı misafirlere karşı güvenli bir koruma
sağladı. Fresk, proje konservatörü Emre Eser ve uzman Dr. Johanna Witte-Orr tarafın
dan kontrol edildi. Alçı üzerinde yeni birikmiş tuz tabakasından başka freskonun duru
munun iyi konumda olduğu sonucuna varıldı. Sit alanında bulunan birkaç taş (örneğin:

aşağı şehirde bulunan Roma Dönemine ait bir sunak - Resim: 10) kazı envanterine ge
çirilip depolara getirilmiştir1 2 .

Başka bir büyük gelişme de Antalya Müzesi'nde görev yapan Arkeolog Sabri Ay
dal'ın üç yıl sürecek olan, bütün alanda yapmaya başladığı yüzeyaraştırmasıve Amo
rium'un yeni topografik ve arkeolojik planının yapılmasıdır. Arazinin yarıdan fazlasında

yüzeyaraştırması, yukarı şehrin tamamı, aşağı şehir çevre duvarı ve aşağı Şehir Kili
sesi dahilolmak üzere tamamlandı. Çalışmaya 2001 yılında da devam edilecektir.

Kazı evindeki çalışmalar ve buluntuların kayda geçirilmesi işlemine devam edil
di. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çalık-Ross, 1992 öncesi yıllarda ele geçirilen ve bazıları incele
nen Roma Dönemi mimarı ve bağımsız heykel parçaları ile daha sonraki yıllarda ince
lenen, M.S. i ve iii. yüzyıl arası Roma Dönemi heykel buluntularını tekrar ele alarak in
eelemiştir. Yine Sayın Çalık-Ross tarafından dornestlk mermer kap parçaları katalogla
nıp çizimleri yapılmış ve yayına hazırlanmıştır. Incelemeler sonucunda 4 adet dibek
parçası ve 39 adet mermer kap parçası değerlendirilmiştir. Emre Eser, Horna'dan Sel
çuklu'ya kadar tarihlendirilen 26 sikkenin koruma ve temizliklerini yaptı. Onceki yıllar

da olduğu gibi bu sikkelerin çoğunluğunun Bizans Dönemine ait olduğu saptanmıştır.

Afyon Müzesi'ne teslim edilmeden evvel sikkeler kayda geçirilerek kalıpları alınmıştır.
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2000 YILI HÜSEYiNOEOE TEPESi KAZISI

Tunç SiPAHi*
Tayfun YILDIRIM

Hüseyindede Tepesi 2000 yılı kazısı Çorum Arkeoloji Müzesi'nin denetiminde
Doç.Dr. Tayfun Yıldırım ve Yrd.Doç.Dr, Tunç Sipahi'den oluşan bilim heyetimizin katılı

mı ile ağustos ayı içinde sürdürülrnüştürt. 2000 mevsimi kazılarımıza IV/F ana planka
resi içinde, 2c, 2d, 2e, 3b, 3c, 3d, 3e, 4b, 5b, 6b, 6c ve 6d alt plankareleri içinde ve çev
resinde devam edilmiştir (Çizim: 1).

2000 yılı kazı mevslmlndee önceki yıllardayapılan kazı/ar neticesinde belirledi
ğimiz iki ana hedefe hemen hemen ulaşmış bulunmaktayız. Bunlardan birincisi 1997
yılında kabartmalı Eski Hitit vazolarının bulunduğu yapının niteliğinin belirlenmesiydi.
Bu amaçla yürütülen 1998 ve 1999 yılı kazılarında kabartmalı vazolarla birlikte, çeşitli

tiplerde Eski Hitit çanak çömleğinin bulunduğu odanın sınırları tamamen belirlenmiş

(1/1 No.lu oda), bu odanın hemen batısında bölmeli diğer bir oda tespit edilmişti (1/2,3
No.lu oda)s. Depo niteliğinde olduğunu düşündüğümüz bu odaların yaklaşık 1 m. yük
sek kot farkı ile kuzey tarafında kalan büyük boyutlu başka bir odanın varlığı, 3f kare
sinde ana kayaya oyulmuş temel yatağınının ortayaçıkarılması ile anlaşılmış (1/4 no
lu oda), bu temel yatağı kuzeye doğru 10.5 metre uzandıktansonra batıya dönmüştü

(Çizim: 2).
2000 yılı kazıları sırasında bu temelin ait olduğu büyük odanın belirlenmesi için

3e ve 3f karelerinde kazı ve temizlik çalışmalarına devam edilirken, 3d karesinde ana
kayaya oyulmuş başka bir temel yatağı tespit edildi (Çizim: 2, 3d plankaresi). 6.5 met
re uzunluğunda kuzey-güney yönünde korunmuş bu temel yatağı, hemen güneyinde
ki 3 No.lu odanın batı duvarına denk gelmektedir. Böylece 3f karesindeki temelin batı
ya dönen ucumm bağlandığı nokta belli olmuş, plan üzerinde yapılan tamamlama so
nucunda 22.5x16 metrelik bir kompleks ortaya çıkmıştır (Çizim: 2, 3e ve 3 f plankare
leri). Ortaya çıkan bu kompleksi i nolu yapı olarak tanımladık. Kült vazolarının bulun
duğu bu yapının 1 ve 2 No.lu odaları, 4 ve 5 No.lu odalara göre yaklaşık 1 metre dü
şük kot farkı gösterirler. Burada arazi eğimine bağlı olarak en az iki katı olan,dini

Yrd.Doç.Dr.Tunç SiPAHi, A.Ü., D.T.C.Fakültesi, Onasya ArkelojisiAnabilimDalı, Slhhıye/AnkaralTÜRKjYE

Doç.Dr.Tayfun YILDIRIM, AÜ., DT.C.Fakültesi, Önasya Arkelojisi Anabilim Dalı, Slhhıye/AnkaralTÜRKiYE

Bilim heyetimizin katılımı ile yürütülmüş olan 2000 yılı kazısı ekibini Çorum Müze Müdürü ismet Ediz, aynı müze gö
revlilerden Hatice M.lpek ve Banu Çilingir oluşturmuştur.

2 Kazrrnrza maddi ve manevi yönden destek sağlayan Çorum Valisi Sayın Atıl Üzelgün'e, Sungurlu Kaymakamı Sayın
ısmail Demirhan'a, araç desteği sıığlayan Yörüklü Kasabası Belediye Başkanı Sayın Ergülü Gökçetin'e teşekkürü
borç biliriz. Aynı zamanda, Ankara Universitesi Rektörlüğü'nün de maddi desteği kazılarımızın yürütülmesine yardım
cı olmuştur.

3 Yıldırım, T., Sipahi, T., (a) "Yörüklü IHüseyindede Kazısı 1999 : Mimari ve Küçük Buluntular", Anadoiu Medeniyet/e
ri Müzesi 2000 Yılliği, 2001, s. 314-316, Lev.XIV; Yndınm, T., Sipahi, T., (b) "1999 Yılı Yörüklü i Hüseyindede Kazı
sı", 22. Kazı Sonuçlart Toplantısı, (22-26 Mayıs 2000), ızmir, 2001, 1. Ciit, s. 349 vd.

257



amaçlı bir yapının teraslama yöntemiyle inşa edildiği anlaşılmaktadır. 9x13.5 metrelik
iç genişliği ile 4 No.lu odası kült uygulamaları için uygun bir avlu görünümündedir.

Bu kesimde kazıları sürdürürken, 3 No.lu odanın kuzeydoğu köşesinde ana ka
yaya oyulmuş bir Roma mezarı ortaya çıkarıldı (Resim: 1, 2) . Bu mezarın Çorum yö
resinde çağdaş tipleri mevcuttur. Mezar, bir küçük ön oda ve buradan küçük bir kapı ile
geçilen mezar odasından oluşmaktadır. Mezar odasında kayaya oyularak yapılmış bir
kline yer alır. Ara geçidi kapatarı kare biçimli kütlesel bir taş ise ön oda içinde bulun
du. Mezarın içinde ve çevresinde yapılan temizlik sırasında hiçbir arkeolojik buluntu
ya rastlanmamıştır. Bu mezar, kazı alanımızda Eski Hitit dışında başka bir kültüre ait
karşımıza çıkan ilk buluntudur. Tepenin yer yer kayalık yapısı Roma Döneminde bura
sının yerleşim yeri olarak seçilmemesinde etken olmalıdır. Hüseyindede Tepesi'nin
çevresinde geçen yıllarda yaptığımızyüzeyaraştırmalarındaRoma seramiği veren çok
sayıda yerleşim alanı tespit etmiştik. Hüseyindede'deki mezar bu yerleşimlerden bir ta
nesine ait olmalıdır. Ayrıca, Hitit yapılarındaki tahribatın diğer bir nedeni de bu mezar
olabilir.

Esas tahribat tepenin eğimine bağlı olarak gerçekleşen erozyon ve tepenin da
ha az eğimli eteklerindeki yoğun tarımsal faaliyetler ile oluşmuştur. Bu tahribatın izleri
ni i No.lu kutsal yapıda belirgin olarak görmekteyiz. ii ve III No.lu yapıların güney, gü
neybatı ve Q.üneydoğusunda ise tarım araçlarının verdiği zarar belirgindir. Bu kesim
deki arazi egiminin az olması, tarım faaliyetlerinin buraya kadar ulaşabilmesine neden
olmuştur. Halen daha güneybatıda kalan kesimlerde mimariye ait olup tarla sürerken
sökülen iri taşlar görülebilmektedir. Yapılan tahribatlara son olarak 1997 yılında Hüse
yindede Tepesi'nde i No.lu yapıda kaçak kazıcılar tarafından iş makinesiyle gerçekleş

tirileni de ekleyebiliriz. Tüm bu olumsuz etkenlere rağmen, kazılar sırasında yapıların
genel özelliklerini tanıtarak, planlarını tamamlamaya yeterli olabilecek kalıntılar titiz bir
çalışma ile ortaya çıkarılmaktadır.Zira bazı kesimlerde bir yapının taş temelinin sade
ce son sırasına ulaşılabilmekte veya bir temel yatağı, kayaya oyulmuş olarak çok za
yıf bir izle takip edilebilmektedir (Resim: 3).

Hüseyindede'de geçen yıl büyük ölçüde ortaya çıkarılan II No.lu yapının çevre
sinde bu yıl yapılan kazılarda, söz konusu yapının sınırları tamamen tespit edilmiştir

(Çizim: 2, 5c plankaresi; Resim: 4). ii No.lu yapının batı duvarını ortak kullanan III No.lu
yapının (Resim: 5) duvarı tamamen tahrip olmuştur. III No.lu yapının batı duvarından

batıya doğru uzanan temel, bir başka yapının bu yöne doğru devam edeceğini bize
göstermektedir (VI. yapı). III No.lu yapının 1 No.lu dikdörtgen planlı büyük odası bir av
lu görünümündedir. Depo amaçlı olabilecek 4 No.lu odanın güneyinde kalan büyük dik
dörtgen oda ise tahrip olmuştur.

ii ve III No.lu yapıların ve daha batıdaki yapının duvarlarının birbiriyle kademeli
bağlantıları, ayrıca yapılar içinde asimetrik dikdörtgen odalarla düzenleme, Eski Hitit
mimarisinin tipik özelliklerindendir. I, LV ve V No.lu yapıların ana kaya üzerindeve çev
resinde kayaya bağlı olarak düzenlenmesi de Hitit mimarısine yabancı olmayan ve se
vilen bir uygulamadır (Çizim: 2. 3c ve 4c plankare). LV No.lu yapının 10 adet odası bir
birinden farklı ölçülere sahiptir. En az tahribat gören ve planı korunmuş olan yapıdır

(Resim: 6). Buradaki 4 No.lu oda aynı yapının diğer odalarından daha büyük olup. mer
kezi bir avlu konumundadır. Güney duvarındayapının girişi yer alır. Odalar bu giriş av
lusunun etrafına toplanmıştır. 5 ve 8 No.lu küçük boyutlu odalar orta ve iri boylarda kap
kacağın korunduğu depo odaları görünümündedir. Günlük kullanıma ait bu kap kacak
parçaları yerinde dağılmış olarak bulunmuştur. Malesef tarımsal faaliyetler sırasında
bazı parçalar yüzeye çıkarak dağılmış, yerinde kalan parçaların bu nedenle tümlenme
si mümkün olamamıştır. Ayrıca, Inandıktepe, Boğazköy, Eskiyapar ve Alaca Höyük gi
bi yerleşimlerden tanıdığımız Eski Hitit Dönemine ait çok sayıdaki çanak çömlek par
çası diğer odalara yayılmış durumdaydı. 5 No.lu odanın güneybatı köşesinde de ye
rinde patlamış. yarısı eksik bir çömlek yer alrnaktadır. Kuzey tarafından ana kayaya
yaslanmış durumdaki IV No.lu bu yapının ölçüleri yaklaşık 12x 7 metredir. Incelenen
yapının sınırlarının belirlenmesi sonucunda güneyde III No.lu yapıyla arasında kalan
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geçit iyice belirginleşmiştir. Yaklaşık 3 metre genişliğe sahip, bu geçidin doğu ucunda
geçmiş yıllarda ortaya çıkarılan birleşik iki fırın yer almaktadır. Bu fırınların çevresi te
mizlenmiş, planları belirgin bir hale getirilmiştir (Çizim: 2; 4c plankaresi).

Geçen yıllarda 4a karesinde gerçekleştirdiğimiz sondaj sırasında bulunan temel
kalıntısı, burada Vi numara ile tanımladığımız bir başka yapı grubunun varlığına işa

ret etmektedir. Mevcut temel pozisyonundan, incelenen yapı gruplarının kuzeye doğru
dönerek V No.lu yapı yönünde devam edeceklerianlaşılmaktadır(Çizim: 2; 4a planka
resi). Incelenen yapı kompleksieri bilinen Hitit ev tipindedir- ve yapılacak kazılarda bu
evlerin sayısının giderek artacağı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, Hüseyindede Tepe
si'nin kutsal bir yapı ile onun çevresinde yer alan Hitit evlerinden oluşan bir yerleşim

modeline sahip olduğu artık belirginleşmiştir.

Daha önce yukarıda vurguladığımız üzere, geçmiş yıllarda belirlediğimiz hedef
lerden ikincisi ise i No.lu yapıda ortaya çıkartılan kabartmalı vazoların eksik parçaları

nın bulunrnasıydı.Bunlardan tek frize sahip, küçük boyutlu kabartmalı vazonun eksik
leri uzun bir uğraş sonucunda tamamlanmış ve restorasyonu ana hatlarıyla bitirilerek,
yayını yapılmıştır. Diğer vazonun eksikleri ise büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2000
mevsimi kazılarımızın başında bu vazonun en üst frizine ait bir parçayı, i No.lu yapıda

1 No.lu odanın kuzey kesimini temizlerken moloz içinde bulduk (I. Yapı, 4 No.lu oda).
Bu parçanın yerine oturtulması ile en üst friz büyük ölçüde tamamlanmış, böylece va
zo üzerinde aşağıdan yukarı doğru 4 frize yayılmış olan bir Hitit dini töreninin konu de
tayları açıklığa kavuşmuşturc. Yayınlanan küçük vazodaki kült töreninde yer alan "bull
leaping" sahrıesie ve büyük vazonun frizlerinde görülen yeni kült sahneleri Hüseyinde
de 'deki dini yapının önemini vurgulamaktadır.

Ayrıca, 2000 kazıları sırasında yapılardan toplanan kırık çanak çömlek parçala
rından yuvarlak ağızlı iki testi tarnarnlanrruştrr? (Resim: 7). Bu testilerin parçaları i No.lu
kült yapısının 5 No.lu odasından toplanmıştır. Daha önceki yıllarda da bulunan bu tes
tiler, Eski Hitit Döneminin sevilen seramik tlplerindendire, II, III ve LV No.lu yapıların tüm
odalarından çeşitli formlardaki Eski Hitit çanak çömleklerine ait kırık parçalar toplan
mıştır. Bugüne kadar ortaya çıkarılan tümlenmiş veya parça halindeki çanak çömlekle
rin yanı sıra 2000 yılında da bulunan profiller Eski Hitit çanak çömlek repertuarınazen
gin ve yeni katkılar sağlamaya devam etmektedir. Yuvarlak ağızlı testi, matara, orta
boy küp, çömlek, çaydanlık, vazo, çeşitli tiplerde çanaklar, tabak ve lenger gibi formlar
bu grubun içinde yer almaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi bunlar Boğazköy,

Alaca Höyük, Inandık Tepe, Alişar ve Eskiyapar'ın Eski Hitit tabakalarından tanınan tip
lerdir. 2001 yılında devam edecek olan Hüseyindede Tepesi kazılarında "Eski Hitit yer
leşimi"ne ait yeni yapıların bulunması, yerleşim modelinin daha kapsamlı olarak tanın

masını sağlayacaktır.

4 Yıldırım,T., Sipahi, 1., (b) (bkz. yukarıda not: 3), s.350.
5 Bu vazonun restorasyonu Doç.Dr.Taylun Yıldırım tarafından tamamlanarak, yayına hazır duruma getirilmiştir.

6 Sipahl, 1., "New Evidenee from Anatolia Regarding Bull-leaping Seenes in the Art of the Aegean and the Near East",
Anatolica XXVii, 2001, 5.107 vd. .

7 Çorum Müzesi Envanter No : 1.2.2000 ve 1.3.2000.
8 Yıldırım,T., Sipahi, 1., (a) (Bkz yukarıda not: 3), s. 317, Res. 332.
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Resim 1: Roma mezarı, güneyden görü
nüm

Resim 2: Roma mezarı, kuzeyden görü
nüm

Resim 3: Temel kalıntıları, 3e plankaresi
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Resim 4: ii No.lu yapı, kuzeyden görünüm

Resim 5: ii ve iii No.lu odaların kuzeyden görünümü
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Resim 6: LV No.lu yapı, kuzeybatıdan görünüm
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Resim 7: Yuvarlak ağızlı testiler



2000 YILI VAN-YONCATEPE KALESi VE NEKROPOLÜ
KAZISI

Oktay BELLi*

2000 yılı "Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropo/ü Kazısı", Kültür Bakanlığı Anıtlar
ve Müzeı.?r Gene/ Müdürlüğü'nün izniyle 07-28 Ağustos 2000 tarihlerinde gerçekleşti

rilmiştir. Once Van Müze Müdürü Ersin Kavaklı ve daha sonra da Müdür Vekili Salih
Tatlı'nın başkanlığı ve benim de bilimsel sorumluluğum altında yürütülen Van-Yoncate
pe Kalesı ve Nekropolü kazısına bilim kurul üyesi olarak Van Müzesi'nden Mete Tozko
paran, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi V9-n Bölgeşi Tarih ve Arkeoloji Araştır
ma Merkezi'nden Okutman Erkan Konyar (MA), Istanbul Universitesi Edebiyat Fakül
tesi'nden Araştırma Görevlisi Anıl Yılmaz (MA), Araştırma Göreylisi Garnze Yılmaz,

Araştırma Görevlisi Can Avcı, Araştırma Görevlisi Gürkan Ergin, Istanbul Universitesi
Sosyal Biljmler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Filiz Karabacak, Arkeolog Sabahattin
Erdoğan, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültü~ Varlıklarjru Koruma
ve Onarım Bölümü'nden, Evren Belli, Emre Başol, Serkan Akçay, Istanbul Universitesi
Klasik Arkeoloji Bölümü'nden Zeynep Konuralp. Mimar Sinan Universitesi Edebiyat Fa
kültesi Tarih Bölümü'nden Ali Çiftçi, Atatürk Universltesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü
mü'nden Yasin Topaloğlu ve Van Yüzüncü Yıl Universitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden
Turgut Bilgin katımuştır. Yoğun bir çalışma ortamı içinde kazının ortak sorunlarına ör
nek bir yaklaşımla eğilen ve büyük bir özveri ile çalışan değerli meslektaşlarıma ve
sevgili öğrenci/erime çok teşekkür ederimt.

AMAÇ
Bugünkü Van kentinin 9 km. güneydoğusunda yer alan Yoncatepe Kalesi ve

Nekropolü, Erken Demir Çağına aittir (Harita: 1). Dahaönce de belirttiğimiz gibi, Doğu
Anadolu Bölgesi'nde bugüne değin Erken Demir Çağına ait kale, Nekropol ve sivil yer
leşim merkezi gibi her üç kompleksin bir arada bulunduğu bir alanda herhangi bir kazı

çalışması yapılmadığı için, Yoncatepe kazıları çok büyük bir önem taşımaktadua.

Yoncatepe 2000 yılı kazı çalışmalarının ana hedeflerinden biri, 1998-1999 kazı
sezonunda açılan ve E7, F7, F6 ve G7 açma/arında devam eden Erken Demir Çağı ya
pılarının niteliğinin ve planlarının ortaya çıkarılması olmuştur. Bu açmalarda izlenebilen
mimarınin yayılım alanı saptanacak ve diğer yapılarla olan bağlantıları ortaya çıkarıl

maya çalışılacaktır.

Prof. Dr. Oktay BELli, istanbul Üniversıtesl, EdebiyatFakültest, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı/ Van Bölgesi Tarih ve Ar
keoloji Araştırma Merkezi Müdürü, 34459-lstanbul-TURKIYE

Mimari yapıların ve M6 mezarının planlarını büyük bir başarıyla çizen Okutman Erkan Konyar ve Araş. Gör. Can Av
cı'ya değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

2 O. Belli-E. Konyar, "Van-Yoncalepe Kaiesi ve Nekropo/ü Kazı/arı", Türkiye Arkeolajisi ve istanbul Üniversitesi (1932
1999), (ed. O. Belli), Ankara 2000,181 vd.
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Kalenin kuzey yamaçları üzerinde yer alan ve 1998-1999 yılı kazılarında beş

adet oda mezarın ve 3 adet basit toprsık gömünün ortaya çıkarıldığı nekropol alanın

da da çalışmalara devam edilecektir. Azeilikle nekropolün yayılım alanını belirlemek
amacıyla çeşitli alanlarda sondaj çalışması yapılmıştır. Erken Demir çağı mezar mima
risi ve ölü gömme gelenekleri konusunda önemli bilgiler edineceğimizi düşündüğümüz
bu alandaki çalışmalarımız yoğunlaştırılmıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI
Yoncatepe 2000 yılı kazı çalışmaları akropol ve nekropol olmak üzere iki alanda

sürdürülmüştür (Çizim: 1). Maddi olanaklarımızın daha önceki yıllara kıyasla çok az ve
sınırlı olması yüzünden, ne yazık ki sivil yerleşim merkezindeki kazı çalışmalarımız bu
yıl yapııamamıştır.

AKROPOL ÇALIŞMALARI

Yoncatepe 2000 kazı programı dahilinde akropol alanında E7, F7, G7, F6 açma
larında, kazı ve temizlik çalışması yapıımıştır (Çizim: 2).

E7 i DEPO ODASı

1998-1999 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan depo odasındaki çalışmalara bu
yıl da devam edilmiştir. 1999 yılı çalışmalarında doğu, kuzey ve güney duvarları orta
ya çıkarılan odanın batı duvarı saptanamamıştı. Odanın batı duvarının ve planının tam
olarak ortaya çıkarılması amacıyla D7 b plankaresinde kazı çalışması yapılarak depo
odasının batı duvarı saptanabilmiştir. Böylelikle 12.30x4.70 m. ölçülerinde batı yönüne
doğru hafifçe genişleyerek dikdörtgen bir plan veren odanın tümü ortaya çıkarılmıştır

(Resim: 1, 2). Depo odasında üç sıra halinde omuz kısımlarına kadar toprağa gömül
müş olan pithoslar bu alanda da devam etmiştire (Resim: 3). Ancak pithosları doğanın

tahribatından korumak amacıyla, üzerleri toprakla kapatrlrruştır.

Batı duvarının odanın içine bakan yüzeyinde de diğer duvarlarda olduğu gibi sı

va tabakasına rastlanmıştır. Bu bölümdeki duvarın mevcut yüksekliği 1.95 m. olarak
tespit edilmiştir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, duvarların yüksekliğinin 2 m.nin
üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Odanın diğer alanlarında yoğun olarak karşımıza Çı

kan mıcır toprak birikintileri bu alanda da bulunmuştur. Yine diğer bölümlerdeki yıkıntı

saltaşı ve kerpiç bloklarına, bu alanda da yoğun olarak rastlanmıştır. Onceki yıllarda ol
duğu gibi, bu alanda ortaya çıkarılan çanak çömlek parçaları karakteristik Erken Demir
Çağı öz~lIiği gösterirler.

F71\ ODASı

F7 i olarak adlandırdığımız ve büyük olasılıkla büyük mekanlara geçişi sağla

yan bir ön giriş niteliğindeki yapının doğu duvarına açılmış olan 1.35 cm. genişliğinde

ve 1.10 cm. derinliğindeki bir kapı açıklığı ile F7 ii odasına geçilebilmektedir (Resim:
4). Büyük bir bölümü F7 açmasında izlenebilen odanın güney ve batı duvarı G7 a, ku
zey duvarının ise G6 c ve F6 c-d plankarelerinde devam ettiği saptanmıştır. Bundan yo
la çıkılarak G7 açmasının a-c plankarelerinde kazı çalışmaları devam ettirilmiştir. De
vam eden çalışmalarda bu alanda bol miktarda yıkıntı kerpiç ve sal taşı blokuna rast
ıanmıştır. Bu yıkıntı taş ve toprağın ilk kata ait olduğu anlaşılmaktadır. Odanın doğu du
varının G7 açmasında devam eden bölüm kısmen ortaya çıkarılmıştır. 2.80 m. kalınlı

ğında kuzey-güney doğruıtusunda uzanan bu duvar, birleştirici malzeme olarak çamur
harcın kullanıldığı yassı kum taşı bloklarından yapılmıştır. Bu alanda taban seviyesine
henüz ulaşılamamıştır. Adayı oluşturan duvarların mevcut yüksekliği 1.20- 1.35 m. ara-

3 O. Belli-E. Kavaklı, "1999 Yılı Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazısı", 22. Kazı Sonuçlan Toplentısı l, 2001,370.
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sında değişmektedir. Odanın batısında bulunan F7 i odasının hemen kuzeyinde yer
alan ve hemen hemen aynı büyüklükte olan F7 Illodasının da F7 ii odasına bir kapı

açıklığı ile bağlandığı ön veriler ışığında söylenebilir. Odanın kuzey duvarı F6-F7 yürü
yüş yolu içinde kaldığı için ortaya çıkarılamamıştır. Buna karşın G7 a plankaresinde do
ğu duvarının kuzey yönde köşe yaparak batı yönüne doğru yaklaşık 60 cm. devam et
tiği daha sonra yine köşe yaparak kuzey yönde açma kesitine girdiği belirlenmiştir. Bu
veriler dikkate alındığında F7 ii odasının 7.50 x 7.50 ölçülerinde kare bir plan göstere
ceği şimdiden söylenebilir (Resim: 5). Bu alandaki kazı çalışmaları sırasında birkaçı

boya bezemeli olmak üzere, devetüyü astarlı ağız kenarı yivli ve kazı bezemeli Erken
Demir çağı çanak çömleği ortaya çıkarılmıştır.

F610DASI
Yoncatepe 2000 yılı kazı çalışmalarında F6 a-c-d plankarelerinde izlenebilen,

yeni bir odanın duvarlarının olması muhtemel, kuzey-güney yönlü, açma boyunca de
vam eden ve aynı zamanda E6 açmasında olması muhtemelodanın batı duvarını oluş

turan 2.35 m. kalınlığında yine sal taşlarından çamur harç kullanılarak yapılmış duva
rın, niteliğini saptamak için bu alanda da çalışma yapılmasına karar verilmiş ve F6 a~

c-d plankarelerinde kazı çalışması başlatılmıştır. Bu alanda sürdürülen çalışmalarda

kuzey-güney yönlü F6 a-c plankarelerinde izlenebilen duvar ile kesişen doğu-batı yön
lü ve büyük bir bölümü F6-F7açmalarının yürüyüş yolu altında kalan bir duvar daha or
taya çıkarılmıştır. Batı yönüne doğru 3.05 m.devam eden duvar burada yine bir köşe
yaparak kuzey yönüne doğru 1.5 m. devam etmekte ve bir kapı açıklığı ile bitmektedir.
Sürdürülen kazı çalışmalarında bu alanda 1.25 m. genişliğinde, 1.55 m. derinliğinde

bir kapı açıklığı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Böylelikle F6 a-c-d plankarelerinde iz
lenebilen ve b plankaresinde de devam ettiği anlaşılan dikdörtgen planlı bir oda ortaya
çıkmıştır. Bu durum aynı zamanda F6 açmasının kuzeyinde, d plankaresinde ve G6 aç
masına uzanan başka bir odanın varlığını göstermektedir. Odanın tabanına henüz ula
şılamamıştır, açılabilen alanlarda mevcut duvar yüksekliği 60 cm. ile 80 cm. arasında

değişmektedir. Odanın duvar yüzeylerinde sıva kalıntıları ve yangın izleri görülebilmek
tedir. Bu alanda yıkıntı kerpiç bloklar ile duvar yıkıntısı olduğu anlaşılan sal taşları me
kanın içini doldurmuştur. Yıkıntı arasında mıcır birikintilerine ve aralarında birkaç boya
bezemeli parça da bulunan Erken Demir çağı çanak çömleği parçalarına rastlanmış

tır. Bu alandaki kazı çalışmalarına önümüzdeki kazı sezonunda devam edilerek odanın

tam planının ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

NEKROPOL ÇALIŞMALARI

M6MEZARI
Yoncatepe 1998-1999 kazı çalışmalarında gerçekleştirilen sondajlarla 5 adet

oda mezar, 3 adet basit toprak gömü ortaya çıkarılmıştı. 2000 yılı kazı sezonunda bu
alandaki çalışmalar devam etmiş ve M5 mezarının hemen güneyinde neredeyse bu
mezarile bitişik olarak yapılmış, E15 a-b plan karelerinde, M6 olarak adlandırılan me
zar odası ortaya çıkarılmıştır.

Toprak yüzeyinin 1.50 m. altında ortaya çıkarılan iki adet kapak taşının mezar
üst örtüsü olabileceğinden hareketle sondaj alanı genişletilerek bu alandaki kazı çalış

ması devam ettirilmiştir. Devam eden çalışmalarda doğu-batı yönlü üst örtüsünün gü
yük bir bölümü çökmüş bir mezar odasının duvar konturları çıkmaya başlamıştır. Ust
örtünün çökmesi ile içi tamamen dolan mezardaki çalışmalar sonucunda mezar odası
nın mimarı özellikleri göz önüne alınarak üç bölümde değerlendirilmiştir (Çizim: 3).

M6.1
Toprak yüzeyinin yaklaşık 1.5 m. altından başlayan bu bölüm, mezarın birincibö

lümünü oluşturur. 5.80 x 170 m. ölçülerinde doğu-batı yönlü batı yönüne doğru dara-
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lan kabaca dikdörtgen bir plan gösteren bu bölümün üst örtüsü doğu kısa duvarının

üzerine yerleştirilmiş iki adet sal taşı dışında tamamıyla çökmüştür. Mezar odasının

yan duvarları yassı, kumtaşı bloklardan bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Böylelikle
dipte yaklaşık 1.70 m. genişliğinde olan mezar odasının üst örtüyü oluşturan sal taşla
rının oturduğu noktadaki genişliği 1.35 m. ye indirilmiştir. Batıya doğru daralan ve batı

kısa duvarı önlerinde genişliği 0.90-1.00 m. ye kadar düşen mezar odasına giriş de bu
yönde yapılmıştır. Mezar odasına batı kısa duvarında yer alan iki basamakla inilmek
tedir (Resim: 7). Blrlnci basamak mezar üst seviyesinin 60 cm. altından başlar ve 1 m.
yüksekliğindedir. Ikinci basamak ise 40 cm. yüksekliğindedir. Basamaklar yine sal taş

larından yapılmışlardır. Birinci basamaktan ikinci basamağa rahatça ulaşabilmek için
mezarın bu noktadaki her iki yan duvarına ayak taşları yerleştirilmiştir. Basamakların

derinliği 26-30-35 cm. arasında değişmektedir. Mezarın yan duvarları yassı kum taşı

bloklarından yapılmıştır, bindirme tekniği -taşların üst üste konulurken yapılan ve üste
doğru mezar odasının daralmasını sağlayan yöntem- çok iyi ayarlanmış ve yumuşak

bir meyil verilerek mezar odası üste doğru daraitıimış, böylelikle üst örtünün daha ra
hat bir şekilde oluşturulması sağlanmıştır (Resim: 8). Bu alanda yapılan kazı çalışma

ları sırasında özellikle giriş bölümünde ve basamaklar üzerinde yoğun bir hayvan ke
miği tabakasına rastlanmıştır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kemiklerinin yanında kö
pek kafatasıarı ve bunlara ait kemikler de bulunmuştur. Bu bölümde ayrıca 4 adet in
san kafatası ve dağılmış durumda bunlara ait kemikler ortaya çıkarılmıştır. Mezarın üst
örtüsü çöktüğü için mezar odasının içindeki buluntuların büyük bir bölümünün mezar
içinde dağıldığı görülmektedir. Bu alanda saptanan 10 adet köpek kafatası ve bunlara
ait kemikler, tıpkı diğer mezar odalarında ortaya çıkardığımız gibi Erken Demir çağı

için yeni bir gömü geleneğine işaret etmektedir. Bu kafatasıarı üzerinde Dr. Vedat Onar
ve Dr. Altan Armutak tarafından yapılmakta olan osteo-arkeolojik incelemelerin sonu
cu ayrıca değerlendirilecektir.

M611
M6 i mezar odasının güneydoğu yönde tabanına açılmış, 2.75 m. uzunluğunda

ve 1.30 m. genişliğindeki alan M6 ii. bölümünü oluşturur (Resim: 9). Böylelikle Erken
Demir çağı için yeni olan bir mimarı düzenleme karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümün
güney duvarı üstteklmezar odasında da devam ettirilerek 4.20 m.lik bir duvar yüksek
liği oluşturulmuştur. Ikinci bir mezar odası niteliğindeki bu bölüme üstteki mezar oda
sından dört basamakla inilebilmektedir. Ilk iki basamak yine sal taşlarından yapılmıştır,

diğer iki basamak ise kalkerli toprağa açılmıştır. 1. basamak, üst seviyeden 74 cm. alt
ta başlamaktadır ve 40 cm. yüksekliğindedir. Bunun hemen altında başlayan ikinci sal
taşı basamak ise 50 cm.; alttaki iki toprak basamak ise sırasıyla 26 ve 30 cm. yüksek
liğindedir. Böylece, basamaklar alttaki mezar odasının ortalarına kadar inmektedir.
M611 bölümünün de üzerinin sal taşları ile kapatılmış olduğu, yine güney duvarda yer
alan ve kapak taşı olma olasılıkları yüksek sal taşı bloklarından anlaşılmaktadır. Ikinci
mezar odasının güney duvarları, bu kapak taşlarının zeminde de yükselerek M61 me
zar odasının güney duvarı olarak devam etmiştir. Kuzey bölümde ise ikinci mezar oda
sının kuzey duvarı, üsteki mezar odasının zemininden güneye doğru 65 cm. daraItıla

rak sert bir yapıya sahip kalkerli topraktan oluşturulmuştur. Bu bölümde yapılan kazı
çalışmaları sırasında 5 adet köpek kafatasına ve bunlara ait kemiklere rastlanmıştır.
Bunun yanında ölülere armağan olarak sunulan yiyeceklere ait küçükbaş ve büyükbaş
hayvan kemikleri de bulunmuştur. Bu bölümde de kemiklerin büyük çoğunluğu basa
maklar üzerinde veya çevresinde tespit edilmiştir.

M6111
ikinci mezar odasının kalkerli topraktan oluşturulmuş doğu duvarına açılmış,

1.20 m. genişliğinde ve mevcut yüksekliği 1.40 m. olan bir açıklıktan üçüncü bölüme
geçilmektedir (Resim: 10). Burada mezar odası kalkerli toprağa açılmış, 2.20 uzunlu-
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ğunda ve 2.60 m. genişliğinde kabaca yarım daire bir plan veren bölüm oluşturur. ii.
mezar odasının doğu uzantısı olarak da değerlendirilebilecek bu bölüm hemen hemen
ağzına kadar sal taşı blokları ile dolmuştur. Bu durum, büyük bir olasılıkla M611 mezar
odasının üst örtüsünün çökmesi ile oluşmuştur. Fakat taşların konuş biçimleri söz ko
nusu çökmeden sonra taşların insan eli ile getirilip bu alana yerleştirildiklerini göster
mektedir. Uçüncü bölümünüst örtüsü yine kalkerli topraktan beşik tonoz biçiminde ya
pılmıştır. Bu bölümün inşası sırasında ve mezar odasının genişletilmesi aşamalarında

kullanılan alet izleri, oldukça sert bir bileşime sahip olan toprağın yüzeyinde görülebil
mektedir. Yüzeyde murç, keski gibi aletlere ait olabilecek doğu-batı yönlü, doğu yönde
daha da derinleşen oluklar ile 4-5 uçlu taraklı bir aletin bırakabileceği izler mevcuttur.
M611 mezar odasının basamaktanndan başlayarak M6111 bölümüne uzanan batı-doğu
yönlü bir derinleşme mevcuttur. Yani mezar odası M3 ve M1 mezarlarında olduğu gibi
doğu kısa duvarına doğru hafif bir meyille derinleşmektedir. Bu bölüm içinde yapılan

kazı çalışmalarındada 1 insan kafatası ile birlikte 5 adet köpek kafatası daha bulun
muştur. Bunun yanında yine küçükbaş ve büyükbaş hayvan kemiklerine rastlanmıştır.

Daha önce değindiğimiz gibi Van yöresinde kazısı yapılan diğer Erken Demir çağı me
zarlarında da bol sayıda küçükbaş hayvanlara ait kemikler ortaya çıkarılmıştır ve bun
lar büyük olasılıkla ölüye kurban edilen hayvanlardan yapılan etii yemeklerin kalıntıla

rıdır. Çanaklar içine konularak mezar odasında ölünun hemen baş ucuna konulan bu
çanaklarda zamanla sadece kemik parçaları kalmış ve mezar odasının çökmesiyle de
hemen hemen her yere dağılmıştır. M6 mezarında bunların yanında çoğu kırık durum
da çanak çömleğe ve amorf durumda tunç ve demir parçalarına rastlanmıştır.

Şimdilik Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez erken Demir Çağına ait bir nekropol
de böylesine ilginç bir mimariye sahip mezara rastlanmaktadır. Kabaca kuyu mezara
benzeyen M6 mezarı, tasarım açısından Urartu Krallığı'nın başkenti Van Kalesi kaya
lığında "Neft Kuyusu" olarak adlandırılan Kral i. Argişti'ye ait mezar kompleksinin san
ki bir prototipini yansıtmaktadır. Mezarın üç ayrı bölümden oluşması, daha önce de be
lirttiğimiz gibi zorunluluktan kaynaklanmış olmalıdır. Bu zorunluluk, akropolün hemen
kuzey eteğinde yer alan nekropol alanının çok dar bir alandan oluşmasından kaynak
lanmaktadır. Yer darlığı yüzünden mezarlar nerdeyse yan yana yapılmışlardır.

LABDRATU VAR ÇALIŞMALARI

istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Van'da bulunan "Van Bölgesi Tarih
ve Arkeoloji Araştırma Merkezi" laboratuvarında Yoncatepe kazılanndan çıkarı ve çık

makta olan buluntuların restorasyonu ve konservasyonu yine Istanbul Universitesi
Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nden ge
len stajyer öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Metal buluntuların mekanik ve kimyasal
temizliği, koruma altına alınması, keramik buluntutann tümleme işlemlerinin gerçek
leştirilmesiyle çalışmalar devam etmektedir. Ozellikle Yoncatepe Nekropolü'nden çıkan

ve büyük bir bölümü tanımlanamayacak derecede korozyona uğramış metal buluntu
larının mekanik ve kimyasal temizliği bu laboratuvarda gerçekleştirilmiş ve Van Müze
si'nde sergiye açılmıştır.
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Harita 1: Yoncatepe Kalesi ve bölgedeki Erken De
mir çağı merkezleri

Çizim 1: Yoncatepe Kalesi ve yakın çevresinin to
pografik planı
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Çizim 2: Akropoldeki açmaların planı

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

,_iZ. ~It.
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YONCATEPE -M6 MEZARı
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Çizim 3: M6 mezarının plan ve
kesiti



Resim 1: !?ikdörtgen planlı depo odası, d.
gU,dan

Resim 2: Dikdörtgen planlı depo
,odası batıdan

272

Resim 3: Depo odasındaki pithoslar



Resim 4: iki depo odasına geçit ve
ren kapı açıklığı

Resim 5: Kare planlı ikinci depo
odası
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Resim 6: grtaya çıkarılan kapı açıklı
gı
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2000 YILI ANZAF KALELERi KAZı VE ONARıM

ÇALIŞMALARI

Oktay BELLi*
Alpaslan CEYLAN

2000 yılı Anzaf Urartu kaleleri kazısı 13 Temmuz-16 Ağustos 2000 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmalarına bilim kurulu üye
lerinden Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Ceylan, Araş. Gör, Anıl Yılmaz (MA), Araş. Gör. Gam
ze Yılmaz, Araş. Gör. Gürkan Ergin, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı
Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'nde Okutman Erkan Konyar (MA),
Araş.Gör.Can Avcı, Kütahya DumıupınarUniversitesl Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ
Tarihi'nde Okutman Nevin Ulusoy, Istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yük
sek lisans öğrencilerinden Pınar Gün~ör, Jale Yurtsever, Filiz Karabacak ve Oğuz Yo
ğurtçuoğlu ile çeşitli üniversitelere baglı fakültelerden toplam 13 lisans öğrencisi katıl

rruştırt. Bakanlık temsilciliği görevini Gaziantep Müzesi arkeoloğu Taner Atalay yap
rruştır". Kazıda ortaya çıkarılan ahşap, keramik ve metal eserlerin konservasyon çalış

maları, üniversitemize bağlı "Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi" labora
tuvarında konservatörler Yusuf Emre Başol, Vedat Evren Belli ve Serkan Akçay tara
fından büyük bir başarıyla yapılmıştır. Çok yoğun bir çalışmaortamı içinde kazının or
tak sorunlarına örnek bır yaklaşımla eğilen ve büyük bir özveriyle çalışan değerli rnes-
lektaşlarım ve sevgili öğrencilerime çok teşekkür ederim. .

Anzaf Kaleleri'nde kazı ve onarım çalışmalarımız Anıtlar ve Müzeler Genel Mü-
. dürIQğQ., Istanbul UniversitesiHektörlüğüAraştırma Fonu3 ve çok az olarak da Van Va

liliği ii Ozel Idare Müdürlüğü'nün maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlanan mad
di ve' manevi yardımlardan dolayı yukarıda sözünü ettigimiz kurumların değerli yöneti
cilerine içtenlikle teşekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak görmekteyim.

2000 yılındaki kazı ve onarım çalışmalarımız, maddi ödeneklerimizin daha ön
ceki yıllara kıyasla çok az olması yüzünden, yalnızca Yukarı Anzaf Kalesi'nde gerçek
leştirilmiştir (Harita: 1).

. Prof. Dr. Oktay BELli, istanbul Üniversltesl, Edebiyat Faküttesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim DalıNan Bölgesi Tarih ve Ar-
keoloji Araştırma Merkezi Müdürü, 34459-lstanbuırrURKIYE. .

Yrd. Doç, pr. Alpaslan CEYLAN, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ TarihLAnabilim Dalı, Erzu-
rumrrURKIYE. •

2000 yılı Anzaf Urartu Kaleleri kazısına lisans öğrencisi olarak istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden i. Zey
nep Konuralp, Erzurum Atatürk Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğrencilerinden Ya
sin Topaloğlu, Müfit Yakut, Burak ..Akyalçın, Deniz Yavuz, Zakir Yolal, Akif Çakmak, Gülden Katar, Ulkü Şahin, Ayşe
gül Clhan, Istanbul Mimar Sinan Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat T.arihiBölümü'nden Ali Çiftçi, Van Yüzün
cü Yıl Universitesi Resim Bölümü öğrencilerinden Turgut Bilgin ve Akdeniz Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kla
sik Arkeoloji Bölümü öğrencilerindenSebahattin Erdoğan katılmışlardır. Çok büyük bir özveri ve-çabayla çalışan sev
gili öğrencilere bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim.

2 Görevini titizlikle yapan ve kazı bilim kurulu üyeleriyle büyük bir uyum içinde çalışan sayın Taner Atalay'a Anzaf Ka-
leleri Kazı Bilim Kurulu adına çok teşekkür ederim. .

3 Proje No: 1411/05052000.
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YUKARI ANZAF KALESi
Başkent Tuşpa'nın (Van Kalesi) 11 km. kuzeydoğusunda yer alan Yukarı Anzaf

Kalesi, Urartu Kralı Menua'nın (M.O: 810-786) saltanatının ilk birkaç yılı içinde yaptırıl

dığı anlaşılmaktadır. Güneyindeki aşağı kent ile birlikte 200.000 m2 den fazla bir alana
yayılan Yukarı Anzaf Kalesı, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en büyük dinsel, ekonomik ve
yönetsel merkezlerin arasında yer almaktadır (Çizim: 1). 1991 yılından beri sürdürülen
kazı çalışmalarında, kalenin Urartu Krallığı dönemindeki adının ne olduğu konusunda
şimdilik herhangi bir belgeye rastlanmamıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI
i No.lu Pithoslu Depo Odası

Yukarı Anzaf Kalesi'nde 2000 yılında yapılan kazının amacı, 1999 yılında pithos
lu depo odalarında başlamasına karşın, zaman ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle ya
rım kalan kazı çalışmalarının devam ettirilmesiydi. Pithoslu odalar, mutfak yapılarının
16 m. Q,üneydogusunda yer almaktadır. Odalar topluluğunun bulunduğu bu alan, Haldi
Tapınagı'nın kuzeybatısında uzanan geniş teras alanının hemen hemen uç kısmına ya
kın bir yerdedir. Deniz seviyesinden ortalama 1975 m. yüksekliğindeki bu alanın, ku
zeybatı özellikle kuzey yönlerine doğru gittikçe eğimli olduğu görülmektedir. Aşağıda
da ayrıntılı olarak belirteceğimiz gibi, eğimin çok dik olması yüzünden, yapıların kuzey
bölümleri aşırı bir şekilde tahrip olmuştur.

1999 yılında yaptığımız kazı çalışmaları sonucunda, iki pithoslu depo odasının

varlığını ortaya çıkarmıştık. Her iki oda da, kuze~-güney doğrultusunda uzanmaktadır.
Her iki odada bulduğumuz pithosları, yalnızca agız kısımlarına kadar açabilmiştik. Bu
yüzden 2000 yılı kazı çalışmalarında pithoslu odaların tabanıarını bulmak, pithosları ta
bana gömülü olduğu orta kısmına kadar ortaya çıkarmak ve boyun kısımlarında içinde
kaç ölçek hububat, sıvı yiyecek ve içecek bulunduğunu belirten çivi yazısı ile resim ya
zısı ve damganın bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmaktır. Pithoslu depo odalarını,

batıdan doğuya doğru "I ve ii No.lu depo odası" olarak adlandırdık (Çizim: 2).
i No.lu depo odasının, batısında 5 x 8 m. boyutlarında açmış olduğumuz açma

da, herhangi bir odanın varlığına rastlanmamıştır. Bu yüzderı-l No.lu depo odasının,

batı kesimindeki son depo odası olduğu kesinlik kazanmıştır. Ayrıca arazi batı yönüne
doğru gittikçe eğimli ve dik bir şekilde uzanmaktadır.

5 x 10 m. büyüklüğünde dikdörtgen bir biçim gösteren i No.lu depo odası, arazi
nin biçimine göre kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Duvarlar büyük bir özen
le kerpiçten yapılmıştır. Kil tabakasıyla sıvalı olan duvarlar, mavi badanalıdır. Kazı ça
lışmalarının ilerlemesi sonucunda, geçen yıl bulamadığımız kapı girişi ortaya çıkarıl

mıştır. i No.lu oda, ii No.lu odaya güneydoğu köşede yer alan bir kapı boşluğu ile açıl
maktadır. Yaniher iki pithoslu odanın birbiriyle bağlantısı olduğu anlaşılmaktadır. Orta
lama 1.10 m. genişliğindeki kapı, iki oda~ı ayıran 1.60 m. genişliğindeki ara duvarın içi
ne yapılmıştır. Ara duvarın ve kapı boşlugunun çöküp tahrip olmaması için, özellikle ka
pının içi boşaltılmamıştır.

1999 yılı kazı çalışmalarında, i No.lu depo odasında 12 pithosun ağız kısmına

rastlanılmıştı. Ancak yıkıntı topraktaki derinleştirme çalışmaları ilerledikçe, bu odada
14 pithosun varlığı saptanmıştır (Resim: 1). Yeni bulunan pithoslardan biri, odanın gü
neydoğu köşesinde, güney duvarına açılan bir niş içindedir. 2 m. genişlikte açılan nişin

içine oturtulan pithosun üzeri, kalın bir taş ve toprak tabakasıyla kapanmıştır. Hatta yı

kıntı taşların pithosun ağız kısmını kapattığı görülmektedir. Nişin ve duvarların zarar
görmemesi için, bu pithosun üzeri boşaltılmamıştır. Bu yüzden bu pithosun boyun kıs

mında herhangi bir ölçek işaretinin, yazının ve damganın olup olmadığını bilemiyoruz.
i No.lu odada bulunan 14 adet pithos, ii No.lu odada bulunan pithoslara kıyasla çok da
ha iyi korunmuştur.

Ağız çapları 70-90 cm. arasında değişen pithosların bazılarının çok büyük oldu
ğu görülmektedir (Çizim: 3). Daha önce de belirttiğimiz gibi, bunlar şimdiye kadar bili-
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nen Urartu pithoslarının en eski örneklerini oluşturmaktadır. Pithosların gövdelerinden
çepeçevre halat motifleri geçmektedir. Halat motifinin altında ise, üst kısımları kesik ge
niş üçgen motifleri bulunmaktadır. Yan yana, ters ve düz bir şekilde yapılan bu motifler,
pithosların gövdesini tek düzelikten kurtararak, göze hoş gelen bir bezeme kazandır

mıştır.

i No.lu odada bulunan pithosların hiçbirinde, birkaç ölçek hububat ve sıvı yiye
cek aldığını belirten çivi yazısı bulunmamaktadır. Bu pithosların üzerinde çivi yazısının

bulunmaması oldukça ilginçtir. Buna karşın, pithosların boyun kısımlarında çok farklı

damga ve işaretler vardır. Bazı pithosların boyun kısmında yan yana ve alt alta gele
cek şekilde küçük daire biçimli halkalar, bazılarında kulpsuz bir testi ya da vazonun ya
nında halka işaretleri bulunmaktadır (Resim: 2). Bazılarına ise farklı geometrik motif
lerle birlikte yine küçük halka işaretleri yapılmıştır. Hiç kuşkusuz bu tür vazo ve halka
lar (daireler), o pithosun kaç ölçek sıvı yiyecek ve içecek aldığını göstermektedir~ Vazo
ve halkaların benzerlerine, Varto- Kayalıdere", Bastam (Rusa-i URU. TUR)5 ve Toprak
kale 'de (Rusahinili)6 bulunan pithoslar üzerinde de rastlanmıştır. Bir pithosun boyun
kısmına ise, alt alta içi motifli yuvarlak beş adet işaret basılmıştır. Geniş bir halkanın or
tasında bulunan küçük daireden, halka çizgisine doğru dört ayrı çizgi çıkmakta ve dör
de bölünen dairenin içine ayrıca dört küçük daire daha yapımuştır. Çok büyük bir ola
sılıkla bunun çömlekçi işareti, damgası olması gerekmektedir (Resim: 3). Zira iki yıl ön
ce Aşağı Anzaf Kalesi kazılarında, bu tür birçömlekçi işaretini damgalayan yumuşak

taştan yapılmış bir alet ortaya çıkarmıştık. Pithoslar üzerindeki ölçek işaretleri, şimdilik
bilinen en eski Urartu işaretlerini oluşturmaktadır. Yapılacak karşılaştırma ve araştırma

larla, ölçeklerin kesin anlamları ortaya çıkarılacak ve her pithosun kaç litre sıvı yiyecek
ve içecek (yağ ve şarap) aldığı anlaşılmaya çalışılacaktır.

.1 No.lu odada fildişinden yapılmış bir saç iğnesi bulunmuştur. Saç iğnesinin baş

kısmı ıskit sanatında tanıdığımız soyut biçimde yapılmış bir kartal başıyla sonuçlan
maktadır. iV No.lu depo odasında da kemikten yapılmış lskitlere aitbir koşum parçası
bulunmuştu (Çizim: 4). Bu önemli buluntular bize kalenin M.O. 7. yüzyılın sonunda Is
kıtler tarafından yıkılmasından sonra, tahrip olmayan kuzey kesimdeki depo odaların
da Iskitlerin çok az da olsa oturduğunu ve yağmadan kurtulan hemen her şeyin ta/an
edildiğini göstermektedir.

/i No.lu Pithos/u Depo Odası

i No.lu pithoslu odayı ii No.lu pithoslu odadan, 1.60 m. genişliğinde kerpiçten ya
pılmış bir ara duvar ayırmaktadır. 5 x 10 m. büyüklüğünde dikdörtgen bir plan gösteren
ii no'lu odanın kerpiç duvarları da, sıvalı ve bunun üzerinin de beyaz ve mavi boya ile
badana edildiği görülmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu odanın9üneybatı kö
şesine yakın bir yerde i No.lu pithoslu odaya geçişi sağlayan kapı boşlugu bulunmak
tadır. Kapının çevresi dikdörtgen bir niş ile çevrelenmiştir. Kapı bu haliyle Urartu taş ka
pıları ile tapınak kapılarının biçimine benzemektedir. Bu odanın doğu duvarında 1.5 m.
aralıklarla üst kısmı kavisli dört adet niş bulunmaktadır. Ortalama 55 cm. yüksekliğin
de, 60 cm. genişliğinde ve 55 cm. derinliğinde olan her dört nişin içi de beyaz badana
lıdır ve içlerinde herhangi bir kap ve kandil bulunmamıştır. Kazı çalışmaları ilerledikçe,
bu odanın geçen yıl bulunamayan kapı girişi ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 5). Güney du
varının doğu köşesine yakın yerde bulunan kapı girişi, 1.20 m. genişliğindedir. Yani bu
radaki kapı, odanın hemen güneyinde yer alan koridora açılmaktadır. Böylece bu oda
hem i No.lu pithoslu oda ile hem de güneyinde bulunan koridor ile bağlantılıdır. Kapı
boşluğunun içi taş, toprak ve yangın kalıntılarıyla doludur. Kapı boşluğunun içi, duva
rın ve kapının yıkılmaması için özellikle boşaltılmalıdır.

4 CA Burney, "AFirsl Season olExcavalions allhe Urartian Ciladel olKayalıdere", Analolian Studies 16, 1966,88 vd.
Fig.17.

5 M.Salvini, Geschichte und Kultur der Urartiier 1995,203 vd, lig. 16.
6 C.F.Lehman-Haupl, Malerialen zur iilteren Geschichte Armeniens und Mesopotamien, Berlin 1907, 108.

277



1999 yılı kazı çalışmalarında, bu odada 13 pithosun ağız kısmı görülmüştü. An
cak toprağı derinleştirme çalışmaları ilerledikçe bu odada toplam olarak 16 pithosun
bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Ancak buradaki pithosların i No.lu odada yer alan pit
hoslara kıyasla daha çok çatladığı, kırıldığı ve tahrip olduğu görülmüştür (Resim: 4).
Buradaki pithosların boyun kısımlarında da çok farklı işaret, damga ve ölçekler bulun
maktadır. Bunların yan] sıra, beş pithosun üzerinde de işaret ve ölçeklerle birlikte çivi
yazısı bulunmaktadır. Olçeklerin çoğunu daire biçimli küçük halkalar oluşturmaktadır.

Tek satırdan oluşan çivi yazısında, pithosların kaç ölçek sıvı yiyecek ve içecek aldığı

belirtilmiştir. Çivi yazısında akarqi ve tirusi yazılıdır, kesin olmamakla birlikte akarqi'nin
şarap, tirusi'nin ise yağ olduğu öne sürüimektedir", Dört pithos üzerinde, küpün 5 akar
qi, bir pithos üzerinde de 6 akarqi (Resim: 5), iki pithos üzerinde küpün 2 tirusi, bir pit
hos üzerinde de 3 tirusi aldığı yazılıdır.

Pithosların içinin boş olduğu görülmüştür. Yani kaleye yapılan iskit saldırısı sıra
sında, bağlardaki üzümlerin henüz olgunlaşmadığı ve şarapların yapılıp pithoslara dol
durulmadığı anlaşılmaktadır. Benzer durum Van yöresinde Çavuştepe (Sardurihinili) ve
Ayanis (Rusahinili) kalelerinde de görülmektedir.

Pithoslar üzerinde damga, işaret, ölçek ve çivi yazıları ayrıntılı olarak incelenip,
kopyaları alındıktan ve resimleri çekildikten sonra, koruma önlemleri alınmaya başla

mıştır. Güneş, rüzgar, yağmur ve özellikle kışın yağan bol miktardaki karın pithoslara
zarar vermemesi için, pithoslar tekrar ağız kısımlarının üstüne gelecek şekilde toprak
tabakası ile kapatılmıştır. Toprak tabakasının üstüne naylon serilmiş, hava boşlukların
dan sonra tekrar toprak tabakası ile örtülmüştür. Kerpiç duvarların da zarar görmeme
si için, geçen yıl yaptığımız ve iyi sonuç aldığımız ~ekilde, naylonlarla kapatılmıştır.

Böylece güneşin, yağmurun ve özellikle kışın çok yagan karın tahribatından geçici de
olsa korunmuştur. Benzer koruma yöntemini 1970'Ii yılların sonunda ÇavuştepeAşağı
Kale'deki pithoslu depo odalarında uygulanmış ve başarılı sonuçlar almıştık.

/1/ No.lu Depo Odası

ii No.lu pithoslu odanın doğusunda, her iki odayı ayıran 1.60 m. genişliğindeki
ara duvardan sonra, 5x10 m. boyutlarında yeni bir açma açılmıştır. Ancak çalışmalar

ilerledikçe doğuda yer alan bu odanın, batıdaki diğer iki depo odasından daha büyük
olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan genişleme çalışmaları sonucunda burada yer alan de
po odasının 6.5x10 m. büyüklüğünde olduğu anlaşılmıştır. Geçici olarak III No.lu depo
odası olarak adlandırdığımız bu odanın kuzey kesimi tıpkı batıdaki diğer iki odanın ku
zey duvarları gibi, eğimin çok dik olması yüzünden daha çok tahrip olmuştur. Odanın

en yüksek duvarı 3.5 m. yüksekliğindeki doğu duvarıdır. Duvarlar kuzeye doğru alçal
makta ve 2 m.ye kadar inmektedir.

Dikdörtgen biçimli III No.lu depo odasının duvarları batıdaki diğer iki oda gibi ker
piçten yapılmıştır. Büyük bir özenle yapılan kerpiç duvarların 2-3 mm. kalınlığında bir
kil tabakasıyla sıvalı beyaz badanalı olduğu görülmüştür. Badananın en azından üç kez
yapıldığı saptanmıştır. Sıvaların büyük bir bölümü dökülmüşse de, bir kısmı belirgin
olarak görülmektedir. Odanın tabanı sıkıştırılmış kilden yapılmıştır, ancak yer yer bü
yük ve yassı sal taşları da tabanda kullanılmıştır. Bu odanın hangi amaçla kullanıldığı

konusunda bilgi veren en önemli kalıntılar, odanın güney ve güneybatı köşesinde ya
pılmış olan iki ocaktır. Güneybatı köşede kilden yapılan ocak fazla büyük değildir. Oca
ğın bitişik olarak yaeıldığı batı ve güney duvarlarının kerpiç blokları ocağın ateşinden
dolayı kırmızımsı tuglaya dönüşmüştür. Odanın içinde bol miktarda kül ve ocakta pişi
rilerek yenen küçük baş hayvan kemikleriyle birlikte Urartu Dönemine ait tümlenmesi
olanaksız çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır.

III No.lu büyük depo odasının girişi, batıda pithoslu odalarla değil, ~üneydedir

(Çizim: 6; Resim: 6). Bu odanın güneydoğu köşesine yakın 1.80 m. genişligindeki ka-

. 7 M. Balvlnl, Geschichte und Kultur der Uteneer 1995, 203 vd.
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pı boşluğu, güneyde var olduğu sanılan koridora açılmaktadır. Kapı boşluğunun içi yı

kıntı toprak, küçük taş ve yangın kalıntılarıyla doludur. Kapı ve duvarın tahrip olmama
sı için, kapı boşluğunun içi özellikle boşaltılmamıştır. Gelecek yıl depo odalarının gü
neyinde, koridor kesiminde sürdüreceğimiz kazı çalışmalarıyla, depo odaları ile koridor
arasındaki ilişki dahaaynntıh araştırılmış olacaktır.

iii No.lu depo odası da batıdaki diğer depo odaları gibi herhangi bir yangın ge
çirmeden yıkılmıştır. Azeilikle odanın batı ve doğu duvarlarının dip kısımlarıyla orta kı
sımda ahşap direk kalıntıları bulunmuştur. çatıyı taşıyan bu direklerin yer yer 1.5-2 m.
uzunluğunda olduğu qörülmüştür. Ancak yanmayan ahşap hatıllar, çürümüş ve mantar
laşmıştır. Bu odadaki bir başka ilginç özellik tıpkı batıdaki diğer odada olduğu gibi her
hangi bir Ortaçağ yerleşmesine sahne olmamasıdır. Böylece, hem odaların işlevi hem
de nasıl tahrip oldukları konusunda doyurucu bilgiler elde edilmektedir. Bu adadaki ça
lışmalar bitirildikten sonra, doğuda yeni bir çalışmaya başlanmıştır

LVNo.lu Depo Odalan
Dördüncü çalışma III No.lu depo odasının kısmen doğusunda gerçekleştirilmiş

tir. III No.lu odaya ayrılan 1.5 m. genişliğindeki ara duvardan sonra yine kuzey-güney
doğrultusunda 5x10 m. boyutlarında yeni bir açma açılmıştır. Geçici olarak "IV No.lu
depo odası" olarak adlandırdığımız bu odanın kuzey kesimi, tıpkı batısında yer alan di
ğer üç odanın kuzey duvarları gibi eğimin çok dik olması ve toprağın akıp gitmesi yü
zünden epeyce tahrip olmuştur. Odanın batı, güney ve doğu duvarlarının yüksekliği 4.5
m.ye kadar ulaşmaktadır. Ancak duvarlar kuzeye doğru alçalmakta ve 1.5 m.ye kadar
inmektedir.

Dikdörtgen biçimli LV No.lu depo odasının duvarları diğer üç odanın duvarları gi
bi kerpiçten yapılmış, ancak temellerde iri kalker taşlarının kullanıldığı görülmüştür.

Kerpiç duvarlar kil tabakasıyla sıvalı ve beyaz badanalıdır. Odanın tabanı sıkıştırılmış

kilden yapılmıştır. Odanın güney duvarından kuzeye doğru 2.BO cm.lik bölümünde çok
yoğun bir kül tabakası ile bol miktarda pişirilerek atılmış büyükbaş ve küçükbaş hayvan
kemikleri bulunmuştur. Ancak küçükbaş hayvan kemikleri daha fazladır. Ozellikle gü
ney duvarından 2.BO cm. kuzeyde, odanın doğu ve batı duvarını birleştiren 0.50 m; ge
nişliğinde kerpiçten yapılmış bir ara duvar ortaya çıkarılmıştır. Yani bu kesimin mutfak
bölümü olduğu anlaşılmaktadır. Odanın batı duvarı üzerine tabandan 3 m. yükseklikte
üstü kavisli bir niş yapılmıştır. 55 cm. genişliğinde, 50 cm. derinliğinde ve 1.10 cm. yük
sekliğinde olan nişin içi de tıpkı duvarlar gibi beyaz badanalıdır. Bunlardan da önemli
si bu tür depo odalarının güneydeki koridora açıldığını gösteren bir kapı boşluğu bu
lunmaktadır (Resim: 7). Odanın güney duvarı üzerinde ve hemen hemen arta kısmın
da, 1.75 cm. yüksekliğinde ve BO cm. genişliğinde olan kapının yıkılmaması için özel
likle kapının iç kısmı boşaltılmamıştır. Ilginç olan bir başka özellik kapının üst kısmının

oldukça dar olmasıdır. Yani bu durumda kapıdan bir insan ancak geçebilmektedir (Re
sim: 6).

Mutfak kısmında çok sayıda kırık çanak çömlek parçası, andezit taşından yapıl

mış kırık kap parçaları, amorf durumda kırk ve küçük demir parçaları ortaya çıkarılmış

tır. Buluntuların en ilgincini, kemikten yapılmış at koşum takımına ait bir parça oluştur

maktadır. Iskitlere ait kemikten yapılmış at koşum takımının benzerleri, Van yöresinde
Çavuştepe kazılarının tahrip katında da bulunmuştur. Bu buluntu, i No.lu depo odasın

daki fildişi saç iğnesinden sonra, ikinci önemli ıskit kemik eserini oluşturmaktadır.
.Öyle anlaşılmaktadır ki, kalenin ele geçirilmesi sırasında tahrip olmayan bu oda

larda ıskitler az da olsa geçici olarak oturmuşlar ve ocaklarda pişirip yedikleri hayvan
ların kemiklerini küllerle birlikte odanın içine dökmüşlerdir. Odalarda herhangi. bir küçük
buluntunun bulunamamasının nedeni de, yağmadan arta kalan tüm eserlerin ıskitler ta
rafından alınıp götürülmesidir.
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VNo./u Depo Odası

LV No.lu depo odasının 1.5 m.lik ara duvardan sonra 5x10 m. boyutlarında aç
mış olduğumuz açma son çalışma alanımızı oluşturmuştur. Bu odanın kuzey duvarı da
eğimin çok dik olması yüzünden tahrip olmuş ve akıp gitmiştir. Bu odanın doğusunda
bulunması gereken diğer depo odaları, kuzey yönüne doğru akarak şiddetli bir şekilde

tahrip olmuştur. Odanın güneybatı duvarına bitişik olarak yapılan basamaklar güneyde
bulunan kapı boşluğuna açılmaktadır. Basamaklar kerpiçten yapılmış, bunun üstü ise
yassı kumtaşı levhalarıyla kaplanmıştır. Toplam altı basamak bulunmaktadır. Basa
maklar 30 cm. genişliğinde, 35-38 cm. yüksekliğindedir. Basamakların tabandan yük
sekliği ise toplam 4.30 m.dir. Basamakların hemen kuzey kısmında ise bir sıra taş di
zisinden yapılmış bir duvar bulunmuştur. Doğu ve batı duvarlarını birleştiren bu ara du
varın güneyinde kalan kısım sanki bir seki gibi kullanılmıştır. Bu sekinin güney duvara
olan uzaklığı 3.30 m.dir. Seki gibi kullanılan bu alanın üst kısmının sıkıştırılmış kilden
yapıldığı gözlemlenmiştir. Oda bu haliyle güneydeki koridor aracılığı ile diğer odalara
açılan tipik bir depo odasını oluşturmaktadır. Tasarım ve plan açısından benzer depo
odaları, Çavuştepe (Sardurihinili) ve Kafkasya'da Karmir-Blur (Teişeba-i URU. TUR)8
kalelerinde de görülmektedir.

Diğer odalardaki kapı boşluğu gibi, buradaki kapı boşluğu da güneydeki korido
ra açılmaktadır (Resim: 8). Ancak kapı boşluğunun yıkılmış kerpiç ve kalın bir kül ve
kömür tabakasıyla kaplı olduğu görülmüştür. Ancak kapı boşluğu açılmamıştır. Gelecek
yıl yapılacak olan çalışmalarla, kapı boşlukları ve özellikle koridor açılacak ve hangi
odalarla bağlantı içinde olduğu araştırılacaktır. Bu odada bulunan kırık çanak çömlek
parçaları tümlenebilecek nitelikte değildir.

8 R.B. Wartke, Urartu, Das Reich am Ararat, Mainz 1993, 88, res.37.
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1999-2000 YILLARI,
VAN AYANiS URARTU KALESi KAZıLARı

Altan çiLiNGiROGLU*
EşrefABAY

Zafer DERiN

Van Ayanis Kalesi kazıları Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu'nun başkanlığınga yürütut
rnüş ve kazıya Yrd.Doç.Dr. Zafer Derin, Yrd.Doç.Dr. Eşref Abay, Araş.Gör, OzlemÇe
vik, Araş.Gör, Mehmet ışıklı, Araş.Gör.Ahmet Uhri, Prof. Dr. Elizabeth Stone Zimansky
ve Prof. Dr. Paul Zimansky ekip üyesi olarak katılmışlardır. Dr. Oscar White Muscarella
ve Prof. Dr. Mirjo Salvini, Ayanis kazısının ilk on yıllık yayınının tamamlanması ve epig
rafik malzemelerin değerlendirilmesi için bir süre kazıya dahilolmuşlardır.

1999-2000 yılı Van-Ayanis Kalesi kazıları tapınak alanı, magazinler ve dış kent
olmak üzere üç ana alanda sürdürülmüştür(Çizim: 1). Tapınak alanındaki (VI) çalışma

lar alanın genel mimarısini ve bağlantılı mekanları ortaya çıkartmaya yönelik olarak üç
alanda yürütülmüştür. "TapınakAlanı Güney Payeleri ve Mekanları", "Tapınak Alanı Ku
zey Bölüm-I" ve "Tapınak Alanı Kuzey Bölüm-II" adları altında toplanan bu genel alan
lar dışında ayrıca Tapınak alanı-avlu içerisinde yürütülen çalışmalar söz konusudur.

A- TAPıNAKALANI
Bu alandaki çalışmaların öncelikli amacı, tüm tapınak alanında özellikle tapınak

ön kısmındaki tabanın tamamen açılması ve tapınak avlusunun güney kısmındayer al
dığını tahmin ettiğimiz payelerin ortaya çıkarılmasıydl. Bu amaçlar dışında tapınak ala
nının batı duvarı boyunca yer alan ve bu duvar üzerindeki boyalı kısımları korumak
amacıyla daha önce bırakılan toprak kesitinin düzeltilmesi ve boyalı duvarın açığa çı

karılma çalışmaları da yürütülmüştür.

Prot.Dr.Altarı ÇiliNQiROGl_U, E;ge Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Da-
lı Başkanı, Bornova IzrnirrTURKIYE. .

Yrd.Doç. DE !:öşref ABAY, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilirn Dalı, Bor
nova IzmirrTURKIYE.

Yrd.Doç .. Dr. Zater D.ERiN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilirn Dalı,
Bornova IzmirrTURKIYE.

Kazı ekibi Ege,Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı'ndan ve ABD'den katılanöğrencilerin
değerli yardımları ile güçlendirilmiştir. Dilek Öztürk, Aylin Erdern, Tuba Tanyeri, Ali Ozan, Beycan Baladuroğlu, Aslı
han Tüzün, Gülnur Sürner, Arzu Ulaşır, Evren Koçan, Mücella Erdalkıran, Yasin Muştu, Atilla Batmaz, Sedat Göçen,
Fulya Dedeoğlu, Christine M. Bedore, Ken McDonoug, Melissa M. Morison ve D. Jimmy Brellas'a katkıları nedeni ile
teşekkür ederim.
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Tapmak Avlusu Taban Tespit Çalışmalan
Bir önceki kazı sezonunda açığa çıkarılmamış 7 No.lu payenin civarındaki çalış

malarla birlikte başlatılan taban tespit çalışmaları sunak civarında ve tapınak girişinin

ön kısımında devam etmiştir (Çizim: 2). Söz konusu payenin etrafında tespit edilen
yanmış ahşapların kaldırılması sonucunda, ahşapların altından, zemin üzerinde bir
bronz kalkana ait (1 No.lu kalkan) parçalar, üç adet büyük demir çivi, miğfer parçaları

ve mızrak uçları ele geçirilmiştir. Ayrıca payenin kuzeyinde, payeye dayalı, içerisinde
yanmış tohumların da bulunduğu hasır bir sepete ait izler tespit edilmiştir.

7 No.lu paye etrafındaki çalışmalarla paralel yürütülen çalışmalar özellikle tapı

nak alanının güney kesiti boyunca devam eden ve yer yer 50 cm.lik bir kalınlığa ula
şan toprak kütlesinin kaldırılmasında yoğunıaştırılmıştır. Aynı zamanda tapınak ön ke
siminde de sürdürülen çalışmalarda tapınağın güney ön kesiminde bazalt temel taşla

rına ulaşılmıştır.

Tapınak alanı içerisindeki çalışmaların son aşamalarından biri 1999 yılı kazı se
zonunda ortaya çıkarılan 8 No.lu paye etrafında Q,erçekleştirilmiştir. Payenin dış kon
turlarını belirlemeye yönelik, payenin kuzey ve dogusunda yaklaşık 1 m. genişliğinde
ki alanlarda taban seviyesinden aşağıya iniimiştir. Bu çalışmalar sırasında payenin do
ğusunda paye boyunca uzanan 25 cm. kalınlığında büyük yanmış bir ahşabın, kuze
yinde ise payeye dik, aynı kalınlıkta yassı ahşapların varlığı tespit edilmiştir. Bu alan
daki son çalışma noktası, geçen sezonda ortaya çıkarılan ve "sunak" olarak tanımla

nan yuvarlak taş sırasından oluşan alandır. Taban çalışmalarıyla bağlantılı olarak bu
taş sıralarının dış konturları tamamen ortaya çıkartılmıştır. Bu alandaki çalışmalarda

ele geçirilen buluntular keramik, kemik ve amorf demir parçalarından ibarettir.

Tapmak Avlusunun Batı Duverı

Tapınak avlusunun kuzey ve doğu duvarlarının, duvar boyası ile süslenmiş oldu
ğu, önceki yıllarda parçalar halinde ele geçirilen boya bezemelerle anlaşılmıştı. 1999
yılı kazı sezonunda tapınak avlusunun batı duvarı önünde ve kuzeybatı köşesinde bo
ya bezemelerin olduğu tespit edilmiştir. 1999 yılında zaman yetersizliğinden ortaya çı
karılamayan boya bezemelerin açılmasına, 2000 yılı kazı sezonunda başlanmıştır. Ça
lışmalarda kuzeybatı köşeden itibaren kuzey duvarı üzerinde 1.04 m., batı duvarında

ise yaklaşık 15.0 m. uzunluğunda boyalı duvar açılmıştır. Kuzeybatı köşede daha iyi
korunmuş durumda olan boya güneye doğru ilerledikçe tahrip olmuştur. Sadece mavi
boyalı kısım korunmuştur.

Duvarın tamamı, bezeme alanı hariç, göl mavisi rengindedir. Kuzeybatı köşede,

duvarın en altında tabandan itibaren 0.5 cm. kalınlığında, kırmızı renkli bir şerit ortaya
çıkarılmıştır. Bunun üzerinde, duvarın asıl rengi olan göl mavisi rengi 1.04 cm.lik bir
alanda devam etmektedir. Bu alandan hemen sonra, 18.5 cm. genişliğindeki bezeme
alanı başlamaktadır. Tabanı beyaz renkli olan bu bezeme alanının başladığı yerde, 2.5
cm. kalınlığında mavi bir şerit söz konusudur. Ancak, beyaz renkli bezeme alanı, 4.0
cm. kadar, bu mavi şeridin dışında da devam etmektedir.

Beyaz zemin üzerine uygulanan kırmızı ve mavi renkli boyala,r herhangi bir mo
tif veremeyecek kadar yıpranmıştır. Buradaki bezemeler, ancak duvarın 3 ayrı kısmın

da korunabilmiştir. Buralarda, kırmızı ve mavi renkler kullanılarak dikey çizgiler yapıt

mıştır. Tamamı açılan batı duvarının, beyaz boyalı bezeme alanının sadece 4.0 m.
uzunluğundaki kısımda, kuzey duvarında ise 1.2 m.lik bir alanda, kuzey duvarının ba
tı kenarındaki kapı girişine kadar olan kısımda ele geçirilmiştir.

Boyanın, kuzeybatı köşede yanmış kerpiçlerin üzerine sıva yapılarak uygulandı

ğı gözlenmiştir. Bu da ikinci bir kullanım evresinin göstergesidir.
Bu yıl kazısını yaptığımız tapınak alanının 1 No.lu mekanında da bol miktarda

mavi, kırmızı ve beyaz renklerde sıva örneklerine rastlanmıştır. Fakat bunların

mekanın kendi duvarına ait olmayıp bir üst kattan düştüğü düşünülmektedir. Bu kalın

tılar tapınak avlusunun güney duvarının da boyalı olduğuna işaret etmektedir.
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Tapınak Alant Güney Mekanlan
Tapınak alanının güneybatı köşesinde, tapınak alanının güney kesimindeki

mimarısini ortaya koymaya yönelik çalışmalar 1999 yılında F24c ve F24d plankarelerin
de 9x6 m.lik bir alanda başlatılmıştır. Yüzey toprağının atılmasından hemen sonra 
1.95 m. seviyesinde, 1.40 m. genişliğinde doğu-batı yönlü Ortaçağ duvarının varlığı tes
pit edilmiştir. Ortaçağ duvarının kuzeyinde devam eden çalışmalarda, -3.44 m. seviye
sinde, 8 No.lu payenin ilk bazalt sırasına rastlanmıştır. 7 No.lu payeden 5.65 m. uzak
lıkta olan 8 No.lu payenin iki bazalt taş sırası korunmuş ve paye güneye doğru yatmış
durumdadır. -4.60 m. seviyesinde payenin son bazalt sırası belirlenmiştir (Çizim: 2).

Bu aşamadan sonra çalışmalar F24d plankaresinde güneye doğru 6 m.likbir ge
nişlemeyle sürdürülmüştür. Bu alandaki seviye inme çalışmalarında 8 No.lu payeden
5.65 m... uzaklıkta, -3.96 m. seviyesinde, 9 No.lu payeye ait ilk bazalt sırasına rastlan
mıştır. Uç bazalt sırasından oluşan paye oldukça tahrip olmuş durumdadır. Bu aşama

da çalışmalar 9 No.lu paye ile tapınak alanı batı duvarı arasında yoğunıaşmıştır. Bu
alanda yaklaşık -5.10 m. seviyesinde, üzerinde çok miktarda farklı boyutlarda plaka ha
linde bronz parçalarının ele geçirildiği 4x3 m.lik, 30x50 cm. boyutlarında düzgün kerpiç
bloklarıyla döşenmiş bir alanın varlığı tespit edilmiştir. Taban izlenimi uyandıran bu
alandaki kerpiç rnimarinin, 2000 kazı sezonunda yapılan çalışmalar sonucunda, bazalt
payelerin üzerinde oturdukları doğu-batı yönünde uzanan kalın bir duvar olduğu anla
şılmıştır. Olasılıkla arazinin güneydeki eğiminden ve yer darlığından dolayı, simetrik
olarak devam eden bazalt payeleri yerleştirmek için böyle bir mimarı çözüme gidilmiş

tir. 2000 yılı kazı sezonunda bu alandan doğu yönüne doğru yapılan kazı çalışmaların

da yine bu kalın kerpiç duvar üzerine oturtulmuş 10 ve 11 No.lu payeler ortaya çıkarıl

mıştır. Elde edilen payeler tapınak alanının güneyinin de aynen kuzey yönde olduğu gi
bi payeler ile çevrildiğini göstermiştir. Payeler ile avlu arasında ise olasılıkla ahşaptan

yapılmış portiko olmalıdır.

Güneyde payelerin üzerine oturtulduğu bu kalın kerpiç duvarın yaklaşık 3.50 m.
güneyinde tapınak alanını çevreleyen kerpiç avlu duvarının iç yüzü ortaya çıkarılmış

tır. Güneyde yer alan payeler ve tapınak alanı güney duvarı arasında kalan alanda ya
pılan derinleşme çalışmalarında, bu alanda doğu-batı yönünde yerleştirilmiş, yaklaşık

3.35x3.20 m. boyutlarında mekanların sıralandığı anlaşılmıştır. 1999-2000 yılları kazı

çalışmalarında bu alanda 3 adet mekan tespit edilmiş ve bunlar 'tapınak alanı 1, 2, 3
No.lu mekanları olarak adlandırılmıştır (Çizim: 2). 2000 yılı kazı sezonunda 1 No.lu
mekanın tamamı açılırken diğer mekanların açılması gelecek kazı sezonuna bırakıl

mıştır.

Tapınak Alerıı 1 No.lu Mekan: 3.20x4.0 m. boyutlarındaki tapınak alanının 1
No.lu mekanının sıkıştırılmış topraktan oluşan zeminine -9.33 m. seviyesinde ulaşıl

mıştır. Bu yaklaşık kare planlı odaya giriş ve çıkışların kuzeydoğu köşeden olduğu, ku
zey duvarının önünde yer alan ve olasılıkla bir hol ile tapınak avlusuna açılan

1.00x1.50 m. boyutlarında olan kapı geçidi ile anlaşılmıştır.

Mekanın genelinde yoğun olarak ele geçirilen ahşap parçaları ve az miktardaki
hatılların bu odanın tavan yapısını oluşturduğu ve ikinci katı taşıdığı düşünülmektedir.

Bu mekandaki çalışmalarda, ilk günden itibaren bronz malzeme başta olmak
üzere, çok sayıda madeni eser (bronz kalkan, demir mızrak uçları (Resim: 1), bronz ok
uçları (Resim: 2), demir ve bronz çiviler, bronz mantar başlı üzerinde yazıt içeren de
mir bir çivi, bronz silindirik bir obje (Resim: 4) ve güneş motifli bronz duvar levhası) ele
geçirilmiştir. Ayrıca mekanın kuzey duvarı önünde -8.28 m. derinliğinden itibaren, bir
heykele ait olabilecek giysi bezemelerine sahip bronz 4 adet parça ele geçirilmiştir.

Mekanın genelinde başlangıçtan itibaren tabana ulaşıncaya kadar, profil verme
yen çok az sayıda keramik parçası bulunmuştur. Ancak tabanda, daha fazla keramiğe

rastlanmıştır. Bunlardan bazıları, dışa dönük ağız kenarlı pithos parçalarıdır.
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Tapınak alanının güneybatı köşesinde konumlandırılan bu mekanın işlevi, içeri
sinden elde edilen eserlerin ışığında değerlendirilebilir. Buna göre bu oda, tapınağa

adanan silahların depolandığı ya da sergilendiği, dinl törenlerde kullanılan malzemele
rin korunduğu, kapı geçişleriyle tapınak alanına ve diğer geçişlere bağlanan, tapınağa

ait yan oda veya depo odalarından birisi olmalıdır. Bu görüş, 2 ve 3 No.lu mekanların

bulunmasıyla desteklenmektedir.
Tapınak Alam 2 No.lu Mekan: 1 No.lu mekanın doğusunda, X No.lu payenin gü

ney ve güneydoğusunda yer alan tapınak alanının 2 No.lu mekanı henüz tam olarak
açığa çıkarılmamıştır (Çizim: 2). Mekanın kuzey duvarı üzerinde yer alan büyük bazalt
payenin güneye doğru kaymış olması çalışmalarımızı engellemiştir. Kuzey-güney ge
nişliği 3.24 m. olan mekanın kuzeydoğu köşesinde 0.90 m. genişliğinde bir kapı açıklı

ğı tespit edilmiştir. Bu, olasılıkla doğuda yer alan 3 No.lu mekana geçişi sağlayan ka
pıydı. Son derece sağlam kalmış kerpiç duvarlar üzerinde yoğun yangın izine rast
lanmıştır.

Henüz zeminine ulaşılamamış olan mekanın içinden (-7.73 m. seviyede) 5 adet
iyi korunmuş durumda kalkan ele geçirilmiştir. Kalkanlar dışında daha önce 1 No.lu
mekanda benzeri bulunan bir duvar levhası, bir heykele ait olabilecek desenli bir bronz
parça, bronz sadaklar (Resim: 3), bronz çiviler ve alanın tek demir buluntuları olan iki
adet demir mızrak ucu ele geçirilmiştir. Az miktarda olmakla beraber keramik ve kemik
parçaları da ortaya çıkarılmıştır. Mekanın genelinde yanmış ahşap hatıllara ve dökün
tü kerpiçe rastlanmıştır.

Bu mekan da, 1 No.lu mekan gibi tapınağa ait adak eşyalarının ve özellikle de
kalkanların depolandığı bir mekan olmalıdır.

Tapınak Alam 3 No.lu Mekan: 2 No.lu mekanın doğusunda yer alan 3 No.lu
mekanın henüz doğuda yer alan duvarı tespit edilememiş olmasına rağmen, bu mekan
da diğer iki mekan gibi yaklaşık 3.20x4 m. boyutlarında yaklaşık kare şeklinde olmalıdır.

-8.46 metre seviyesine kadar sürdürdüğümüz derinleşme çalışmalarımızda he
nüz mekanın zeminine iniiememiştir. Mekan içindeki bu çalışmalarımızda çok sayıda

yanmış ahşap hatıllara rastlanırken, çok sayıda demir ve bronzdan yapılmış mızrak uç
ları, ok uçları, bronz sadaklar, bir adet bronz kalkan ve kartal başlı çiviler, mekan için
de ele geçirilen eserleri oluşturmaktadır.

B-TAPıNAK ALANI-KUZEY BÖLÜMÜ
C24 plan karesinde 6.30x7.90 m. boyutlarındaki bir alanda başlanan çalışmala

rın öncelikli amacı, daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan tapınak alanının kuzeyindeki i
No.lu kapı geçidinin ve dolayısıyla tapınak alanının bağlantılı olduğu mekan veya
mekanları ortaya çıkarmaktı. Bu alanda yaklaşık -2.20 m. seviyesinde güneydoğu yö
nünde uzanan 6.25 m. uzunluğunda, 1.5 m. genişliğinde kerpiç bir duvar ve kuzeyba
tı-güneydoğu yönünde uzanan başka kerpiç duvarın bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu
seviyede çalışılan alanla i No.lu kapının bağlantısına ulaşılmıştır. -4.90 m. seviyesinde
çalışmalar, zaman darlığı nedeniyle güneydoğu duvarı ile kuzeybatı-güneydoğu yönlü
duvarın köşe yaptığı alana kaydırılmıştır. 1.85x2.20 m. ölçülerindeki bu dar alanda 
5.75 m. seviyesinde kerpiç duvarların taş temelleri üzerindeki löyferlerine ulaşılmıştır.

Bunun altında ise taş temel sıraları ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sırasında sade
ce alt bölümleri tespit edilen yeni bir kapı geçidi, açma içerisinde kuzeybatı-güneydo

ğu yönlü duvar üzerindedir. II No.lu kapı olarak adlandırılan bu geçit, -6.20 m. seviye
sinde bir eşiğe sahiptir ve alt kısımları daha iyi korunmuştur. Eşiğin hemen aşağısında,
-6.45 m. seviyesinde mekanın tabanına ulaşılmıştır.

Bu alanda devam eden çalışmalar sırasında ele geçirilen buluntular genellikle
keramik ve kemik ile sınırlıdır. Bunlar dışında bir bronz sadak, bir adet demir mızrak

ucu ve bir demir çivi, diğer önemli buluntulardır. Ayrıca ele geçirilen bir yazıt parçası da
bir diğer önemli buluntu sayılabilir.
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c- MAGAZiNLi ALANI
2000 yılı kazı sezonunda, magazinli alandaki (ViI No.lu Alan) çalışmalar, bu ala

nın kuzeybatısında (H 16b, i 16a, i 16b plankarelerinde) yoğunlaşmıştır. Daha önceki
yıllarda kazılmış olan 8 No.lu magazinin kuzey yönüne doğru devam edip etmediği, de
vam ediyorsa diğer magazinlerle farklılık ve benzerliklerinin tespiti amacıyla kazı çalış

maları yukarıda belirtilen gridler içerisinde ve 13x3.10 m.lik bir alanda başlatılmıştır

(Çizim: 3). Topografyanın kuzeyden güneye doğru eğim gösterdiği bu alanda, yüzey
toprağından ( -6.81 metre) yaklaşık4.0 metre derinliğe kadar ( -10.91 metre) iniimiştir.
Kazılan 4 metre derinliğindeki bu kültür toprağında, farklı dönemlere ait iki kültür katı or
taya çıkarılmıştır. Elde edilen buluntular ve mimarınin değerlendirilmesi söz konusu iki
kültür katından üst seviyede, yani ilk olarak tespit edilenin tek evreli bir Ortaçağ tabaka
sı, daha alt seviyede ayrımı yapılan katın ise Urartu tabakası olduğunu göstermiştir.

Ortaçağ Tabakası: Taş temeller ve tabanlarla -6.84 m. seviyesinde ulaşılan bu
kültür katında üç mekan tespit edilmiştir ve mekanlar topografyanın kuzey - güney yön
lü eğimine koşut bir uzanış göstermektedir. Taş temellerinde şekillendirilmemiş küçük,
orta ve büyük boy taşların kullanıldığı, bu taş temellerin oluşturduğu mekanların içeri
sindeki tabanıarın ise sıkıştırılmış topraktan yapıldığı görülmüştür. Genelolarak iki taş
sırasına kadar korunmuş taş temellerin inşasında herhangi bir birleştirici madde kulla
nılmamıştır.

Bu kültür katında ele geçirilen buluntular genellikle sırlı ve günlük kullanım kap
larından oluşan keramikler ve kemiklerden oluşmaktadır. Sınırlı sayıda ele geçirilen sır

Iı keramikler yeşil ve turkuaz renkli olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır ve üzerlerinde
çeşitli bezemeler içermektedir.

Sonuç olarak ortaya çıkarılmış olan mimarı ve buluntuların sınırlılığı mekanların

tanımınınyapılmasını güçleştirse de, mimarınin karakteri ve buluntular bu yapıların

günlük kullanıma yönelik olduğunu göstermektedir.
Urartu Tabakası: Üstte yer alan Ortaçağ katına ait mimarı kalıntılar kaldırıldıktan

sonra kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve içinde gövde bölümlerinin üst kısmına
kadar toprağa gömülmüş 14 adet büyük depolama küpü tespit edilen Urartu Dönemi
magazin odalarından birine ulaşılmıştır. Ayrıca oda içinde, üstten düşmüş ve olasılıkla

Urartu Döneminde bir mimari yapıya ait olması gereken büyük bazalt blokları (53 adet)
tespit edilmiştir (Çizim:3). Oda, taban seviyesinden 1.95 m. yüksekliğe kadar korun
muş duvarlara sahiptir ve doğu yönünden kerpiç bir duvarla sınırlanmıştır. Bu odanın
kuzeyden güneye eğimli topografyaya koşut bir uzanış gösteren 8 No.lu magazinin de
vamı olduğu anlaşılmıştır.

Binanın kerpiç duvarını oluşturan kerpiç bloklar yangından dolayı kömürleşme

derecesine kadar yanmıştır. Oda içinde bulunan pithoslar üzerinde de yangının yarat
tığı tahribatı görmek mümkündür. Bununla beraber, pithoslarda görülen tahribatı yara
tan bir diğer unsur büyük bazalt bloklardır. 8 No.lu magazinin devamı olan bölümün
tüm uzunluğu ve genişliği boyunca dağınık durumda bulunan bazalt bloklar, pithosların
ağız kısımları üzerine düşmüş haldedir. Yangın ve bazalt blokların yarattığı tahribattan
etkilenmeyip sağlam kalabilen 4 pithos tespit edilmiştir. Sağlam pithoslardan 6 sayısıy

la numaralandırılanın üzerinde çivi yazılı bir yazıt bulunmaktadır.

0- DIŞ KENT
1997 yılından beri devam eden Ayanis Kalesi dış kent kazıları, 1999-2000 kazı

sezon/arında Pınarbaşı, Güneytepe ve Köyolmak üzere üç ayrı alanda yürütülmüştür.

Pınarbaşı

Pınarbaşı olarak ad/andırılan ve kalenin kuzeyinde yer alan bölgede 1999-2000
yıllarında AAF40, AAF41 ve AAC36 gridlerinde kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Mag-
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natometre çalışmaları sonuçlarına göre bu alanda büyük bir mimari yapı saptanmıştır.

Buna bağlı olarak AAF40 gridinin sadece c ve d plankarelerinde, doğusundaki AAF41
gridinde ise a ve b plankarelerini kapsayan 1Ox1 Om. ölçülerinde bir açma açıldı.

Yapılan çalışmalarda 9.05 metre derinlikte, kuzey-güney doğrultusunda uzanan
taştan yapılmış bir dış duvar ve bu duvarla bağlantııı mekan duvarları ortaya çıkarılmış

tır (Çizim: 4). 0.50 m. genişliğindeki bu duvarın hemen üzerinde, doğuya doğru 0.65 m.
çıkıntı yapan bir payanda duvarı yer almaktadır. Payandalı dış duvarı batıya doğru dik
kesen ve batı kesit duvarına kadar dayanan 1.15 m. genişliğinde bir duvar açığa çıka

rılmıştır. Bu duvara paralel 2.45 m. uzunluğunda ve 1.0 m. genişliğinde bir duvar daha
belirlenmiştir. Böylece duvarla birlikte 3.30 m. genişliğinde bir mekanın varlığı saptan
mıştır. Söz konusu alan "1 No.lu mekan" olarak adlandırılmıştır. Burada yapılan çalış

malarda 1839.86 seviyesinde sert bir alan tespit edilmiştir. Bu sert yüzeyin altında baş

ka bir taban ya da sıvama evrelerinin olup olmadığının saptanması amacıyla mekanın

güneyinde yapılan çalışmalarda dört adet taban evresi tespit edilmiştir.

Bu alanda yapılan çalışmalarda taban üzerinde bir bulte, çok az sayıda keramik,
kemik ve bir adet demir obje bulunmuştur.

Güneytepe
Güneytepe'de daha önceki kazı dönemlerinde ortaya çıkarılmış olan dikdörtgen

planlı yapı kompleksinin güneyinde kalan alanda, 1999-2000 yıllarında yapılan kazı ça
lışmalarında iki ayrı döneme ait (Urartu ve Urartu sonrası dönemler) yapılar ortaya Çı

karılmıştır (Çizim: 5). Mimariye genelolarak bakıldığında;her iki dönemde de kullanıl

mış olan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu büyük bir duvar saptanmıştır. Mimari yapının
dış duvarı olan duvar 11.5 m. uzunluğunda ve 1.10 m. genişliğindedir. Bu ana duvara
bağlı olarak 3 duvar daha ortaya çıkarılmıştır ve bunların mekan duvarlarını oluştura
bileceği düşünülmektedir.

Urartu sonrası döneme ait yapılar düzenli olarak açığa çıkarılmayıp çoğunlukla

taban olarak tespit edilmiş ve bu yapıların genelde Urartu Dönemine ait kalıntılar kul
lanılarak inşa edildikleri gözlenmiştir.

Urartu Döneminetarihlenen mimari yapılar genelde dikdörtgen planlı mekanlar
dan oluşmaktadır. Mekanların dış duvarları, Pınarbaşı'nda da tespit ettiğimiz gibi, pa
yanda içermektedir. Bu alanlarda ele geçirilen buluntuları daha çok keramikler, öğüt

meye yönelik taş aletler ve kemikler oluşturmaktadır. Çok az sayıda metal buluntu ele
geçirilmiştir. Buluntulara dayanılarak Pınarbaşı'nda tespit edilen mekanlar daha çok
yönetime ait amaçlar için kullanılırken, Güneytepe'deki bu mekanların genelde oturma
amaçlı kullanıldığını söyleyebiliriz.

Köy
1999 yılında gerçekleştirilen Magnatometre çalışmaları, kalenin güneyinde, Aya

nis Köyü'nün hemen dışında yoğun bir dış kent yerleşmesinin olduğunu göstermiştir.
2000 yılı kazı çalışmalarında ZZJ38 No.lu grid içinde bu ipuçlarını değerlendirmek

amacı ile 1Ox1 O m. ölçülerinde bir açma açrlrruştır. Yüzey toprağından 90 cm. derinli
ğe inildiğinde tespit edilen 1.94 m. kalınlığındaki duvar, magnatometre sonuçlarının
doğruluğunu kanıtlamıştır. Büyük taş bloklarından yapılmış olan duvarın birden fazla
evreye sahip bir yapının duvarı olduğu düşünülmektedir (Çizim: 6). Araştırmalar sonu
cunda yapının iki evreli olduğunu, anıtsal evreden sonra yapı içine daha mütevazı bir
yerleşim yapıldığı görülmüştür. Yangın izleri bu iki evreyi birbirinden ayırmaktadır. Aç
manın kuzeybatı köşesinde olasılıkla ikinci evreyi temsil eden çok sayıda in situ kap
ele geçirilmiştir.
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Çizim 1: Van-Ayanis Urartu Kalesi topografik planı
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Çizim 2: Tapınak alanı (LV. No.lu
alan)



Çizim 3: Magazin (VIII No.lu alan)

+
Çizim 4: Dışkent-Pınarbaşı
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Çizim 5: Dışkent-Güneytepe

+

1792.41
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Çizim 6: Dışkent-Köy
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Resim 2: Bronz ok uçları

Resim 3: Bronz sadak

Resim 4: Bronz obje
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2000 YILI HAKKARi KAZıLARı

Aynur ÖZFIRA T*

1997 yılından beri devam eden Hakkari kazılarına 2000 yılında Temmuz ayı için
de 20 gün süre ile devam edilmiştir". Bazı tesadüf buluntular nedeniyle başlayan

Hakkari kazılarında buqüne değin yapılan çalışmaları kısaca özetleyecek olursak (Çi
zim: 1)2: Bunlardan ilki. ii merkezindeki bir yatılı okul inşaatı sırasında bulunan Geç
Tunç ve Erken Demir çağına ait taş örgü bir oda mezarda (M2) qerçekleştiriten kazı"

lardır. 1998 yılında bu mezar kazısının sona erişini izleyen günlerde ise kent merkezin
de yine bir rastlantı sonucu, Hakkari Kalesi'nin kuzey eteğinde 13 adet stel ortaya Çı

karılmış ve hemen ardından buluntu alanında tarafımızdan küçük bir kurtarma kazısı

yapılmıştır. Doğu Anadolu'da bugüne kadar benzerleri olmayan bu stellerin buluntu du
rumlarının tam olarak anlaşılabilmesi ve oraya niçin dikildikleri gibi birçok sorunun çö
zümü için 1999 yılından beri stellerin bulunduğu Kaledibi alanındaki kazılara devam
edilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda stellerin 19 m. kuzeydoğusunda bir oda mezar
(M1) saptanmıştır. 2000 yılı kazı sezonunda ise istimlak sorunları nedeniyle geniş çap
lı kazılar yapılamamış, yalnızca M1 mezarının yakın çevresi incelenmiş ve stellerin bu
lunduğu alanda bazı temizlik çalışmaları yapılmıştır.

Hakkari Kalesi'nin kuzeybatısındaki dik kayalığın eteğinde yer alan stellerin bu
lunduğu noktadaki sondaj 1.70 m.ye kadar inmesine rağmen, herhangi bir arkeolojik
bulguya rastlanmamıştır (Çizim: 1, 2). 6.50x4.50 m. boyutlarındaki bu açmanın hemen
güneydoğusunda ise stellerin de üzerini kaplayan toprak yığını 12 m.ye kadar yükse
lerek devam etmektedir (Resim: 1). Kesitlerde yapılan çalışmalardan bu yükseltinin do
ğal bir erozyon sonucunda oluştuğu anlaşılmış ve stellerin hafif bir düzeltme sonucun
da yerleştirildiği belirlenmiştir. Bu kalın tabakanın altında yeni buluntuların saptanması

olasılığı oldukça kuyvetlldir, Ancak çeşitli imkansızlıklar nedeniyle bu kısımda kazıya

devam edemedik. Onümüzdeki yıllarda kazı çalışmalarının önemli bir bölümünün bu
raya kaydırılması planlanmaktadır.

2000 yılı çalışmaları daha çok, 'stellerin çok yakınında yer alan M1 mezarı ve
çevresinde yoğunıaştırılmıştır (Çizim: 1-3, Resim: 2). Kuzeybatı-güneydoğu yönlerinde
uzanan bu mezar kabaca dikdörtgen planlıdır. Uzunluğu 3.00 m., genişliği güneyde
1.20 m., kuzey uçta ise 0.70 m.dir. Bugün görülebilen duvar yüksekliği 2.00 m.dir. Gü-

Yrd.Doç.Dr, Aynur ÖZFIRAT, YüZÜIJCü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim
Dalı, Zeve Kampüsü, 65080-VanrrURKIYE.

Hakkari kazıları Van Müze Müdürlüğü'nün başkanlığı ve Prof. Dr.Veli Sevin'in bilimsel danışmanlığıyla sürdürülrnek
tedir. Kazı çalışrnalanrmz başından beri Hakkari Valiliği'nin.çlestekleriyle gerçekleştirilebilmektedir. 2000 yılında ayrı

ca Van-Yüzüncü Yıl Universitesi, Çanakkale-Onsekiz Mart Universitesi, Türk Tarih Kurumu ve Kültür Varlıkları Kolek
siyoncular Derneği'nin katkıları olmuştur, Desteklerinden dolayı bu kurumlara ve izinleri nedeniyle Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etmek bizim için zevkli bir görevdir.

2 Hakkari kazılarının ilk sonuçları için bkz.Sevin 1999; 2000; Sevin ve Özfırat 1998: 6 vdd.: "Die Stelen aus Hakkari:
Steppennomaden un Vorderasien", Islanbuler Milleilungen 51, 2001 (baskıda): "Hakkari Stelleri: Doğu Anadolu'da
Savaşçı Çobanlar, Ilk Not", Belleıen (baskıda): Sevin ve diğ. 2001:355 vdd.
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ney ve güneydoğusunda ana kaya kullanılmış, doğu duvarı kısmen, batı uzun duvarı

ise tamamen sal taşlarından örülmüştür. Hemen hemen tümü tahrip edilmiş olan kuzey
kısa duvarını anlayabilmek amacıyla devam eden kazılarda bu uçta yeni bir eklenti be
lirlenmiştir. Mezarın kuzeydoğu ucunun tümüyle ortadan kaldırıldığı, buna karşılık batı

uzun duvarının kuzey uzantısına ve kuzey kısa tarafına yassı sal taşı levhalarla küçük
bir hücre oluşturulduğu anlaşılmıştır. Yaklaşık 1.00x1.00 m. boyutlarında ve tek sıra sal
taşı kalabilmiş bu küçük alanda, dağınık durumda çok sayıda insan iskeleti parçası ile
çanak çömlek ele geçirilmiştir. Bununla birlikte, bu uç kesimin çok yıkım görmüş olma
sı yüzünden oda mezarın önünde bir dromosun olup olmadığı anlaşılamamıştır. Oda
mezarın batı uzun duvarı batıya doğru yatarak orijinal biçimini kaybetmiş, böylelikle
mezarın üzerini örten çamur ve taştan tüm dolgu da aynı yöne doğru meyillenmiştir.

Buradaki çalışmalar sırasında da çok sayıda insan kemiği, çanak çömlek parçaları ile
akik ve tunç boncuklar bulunmuştur.

M1 mezarında şimdiye kadar dağınık durumda 50 kadar insan iskeleti, küçük bu
luntular ve çanak çömlek ele geçirilmiştir. Ancak kapların tümüyle kırık oluşu ve olma
sı gerekenden daha az sayıda küçük buluntuyla karşılaşılması, mezar odasının daha
önce soyulduğunu düşündürmektedir. Mezar buluntularının içinde en büyük grubu, sa
yıları yüzleri bulan çanak çömlekler oluşturur. Çoğunlukla monokrom olan kaplardan
sonra, çok daha az sayıda olmak üzere, ikinci sırayı Van-Urmiye ve içinde Habur bo
yalılarının da yer aldığı Kuzey Mezopotamya ve Suriye parçaları alır. Hakkari kazıları

nın Doğu Anadolu için stellerden sonra getirdiği bir başka yenilik de çanak çömlekleri
dir. Çanakçörnleğin % so'rru monokrom kaplar oluşturur (Çizim: 4/1-2, 4-10, 14; Re
sim: 3-5). Uzerinde kabartma olarak yapılmış hayvan figürleri, tek ya da ikili üçlü sıra

lar halindeki hilaller, küçük daireler gibi bezemeler ve tüp şekilli tutamaklar bulunan bu
çanak çömlekler bölge için son derece yenidir. Bu parcalar genellikle kiremit-pembe
hamurlu ve hamurunun renginde astarlıdrr, Çoğunlukla orta derecede pişirilmiş olan bu
kaplardaı daha çok orta kum ve bitki katkı görülür. Yüzeyleri ise hafifçe açkılıdır ve
çarkta yapılmıştır.

Hakkari M1 mezarında ele geçirilen Van-Urmiye ile Habur boyalıları, aynı mezar
da ye yine bu bölgede bir kazıda bu kadar çok sayıda bulunmaları açısından önemli
dir. Içinde Habur boyalılarınında yer aldığı Kuzey Mezopotamya ve Suriye çanak çörn
leği çoğunlukla krem ve açık pembe hamurlu ve hamurunun renginde astarndır (Çizim:
4/3, 11, 13; 5/1, 4; Resim: 6, 7). Daha çok ince kum ve daha az sayıda orta kum kat
kılı olan bu kaplar genellikle iyi pişirilmiştir ve çark yapımıdır. Paralel bantlar şeklinde

ki boya bezeme, kiremit ve kahvenin çeşitli tonlarıdır. Hepsi hafif açkılıdır. Çoğunluğu

çömleklere ait gövde parçalarından oluşan bu grup içinde boyunlu ve yuvarlak gövde
li çömlekler ilk sırayı alır. Kaideli dipler, bardaklar ve kadehler diğer formlardır.

Boyalıların ikinci grubunu oluşturan Van-Urmiye çanak çömleği de mal özellikle
ri açısından oldukça tek düzedir (Çizim: 4/12; 5/2-3, 5; Resim: 8-10). Riton gibi özel
parçaların dışında çarkta yapılmışlardır. Çok az sayıda olmak üzere pembe, büyük ço
ğunlukla kahve ve kiremit renkte hamurludurlar. Hepsi astarlı olan kaplarda astar ren
gi, kiremitin çeşitli tonlarıdır. Büyük bir kısmı orta kum katkılıdır ve orta derecede pişi

rilmiştir. Kapların hepsi az ya da çok açkılıdır. Biçim olarak çanaklar içe dönük ağız ke
narları veya hafifçe dışa çeki k agızlı, yuvarlak ya da keskin kanntıdrr, Çömleklerde al
çak ve uzun boyunlu vazomsu tipler çoğunluktadır, boyunsuz ve kapalı ağızlılar ikinci
sırayı alır. Sayıları daha az olan şişecik, kadeh ve ritonlar diğer formları oluşturur.

Van-Urmiye içindeki bezemeli parçalar monokrom ve polikrom boyalılar olamak
üzere iki gruba ayrılır. Monokrom boyalılarda bezemeler kiremit-kahve astar üzerine si
yah renkle yapımıştır. Polikrom boyalılarda ise astarın üzerine uygulanan ikinci bir
krem boya, astara siyah renk ya da krem astar olmaksızın doğrudan kabın kendi asta
rının üzerine krem ve siyahla yapılmış çift renk boya kullanılmıştır. Bu çanak çömlek
lerin bezeme motifleri şöyledir: Monokrom boyalılarda içi dalgalı hatlarlataralı yarım da
ireler, kafesler ve ince bantlar kullanılmıştır. Polikrom boyalılar da ise iç içe çizgilerden
yapılmış veya tamamen dolu üçgen sıraları, kafesle taranmış ya da doldurulmuş bak-
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lava dizileri ve ince bant grupları vardır. Bu çanak çömlekler içinde en ilginç olanları

hayvan biçimli 3 riton parçasıdır. Tüm repertuarda son derece az sayıda görülen hay
van biçimli kapların, M1 mezarı içinde kuş biçimli üç adet bulunması ilginçtir. Bu kap
lardan biri monokrom, ikisi de polikrom boyalıdır. Monokrom boyalı olanın yalnızca baş
kısmı bulunmuştur. Polikrom boyalı olan diğer ikisi de aslında ayın formda kuşlara ait
parçalar olmalıdır. Bunlardan biri ovai gövdeli, küçük kuyruklu, kısa boyunlu bir kuş bi
çimindedir (Resim: 9-10). M1 mezarı hayvan biçimli kaplarının kuşlara ait olması aslın

da şaşırtıcı değildir, Van-Urmiye çanak çömleği bezeme elemanları içinde kuş motifle
ri oldukça önemli bir yer tutar, özellikle polikrom boyalılarda ağırlık su kuşları olmak
üzere çok çeşitli kuşlara rastlanır.

Van-Urmiye boyalıları Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Nahçıvan ve iran
Azerbaycan'ında orta Tunç Çağıyla birlikte görülmeye başlayan ve tarafımızdan 'Aras
Boyalıları' olarak isimlendirilen boyalı çanak çömleklerin kültür gruplarından biridir", Bu
kültür kabaca, batıda Erzurum ve Muş arasına çekilecek bir hattan başlayıp doğuya
doğru Nahçıvan, Van Gölü havzası ve Hakkari yöresini de içine alarak, Kuzeybatı Iran'
da Urmiye Gölü'nün batı kıyılarına değin uzanan bir kuşağın içindedir. Ancak coğrafi

konum olarak son derece uygun olmakla birlikte, Hakkari M1 mezarı buluntularının bu
raya birer hediye olarak gelmiş olabileceği ihtimali de unutulmamalıdır. NitekilJl yukarı
da sözünü ettiğimiz güney kökenli malların varlığı bu görüşe destek verir. M.O. 2. bin
yılın ilk yarısında ve yoğun olarak Kuzey Cezire'de karşılaşılan Habur çanak çömleği

nin doğuda Dicle vadisi ve Zagroslar'a, batıda Belih ya da Fırat ırmakları arasında ka
lan bölgeye, güneyde Sincar ve Abdüllaziz dağlarına, kuzeyde ise Güneydoğu Toros
lar'ın eteğine ve Fırat vadisini izeleyerek Malatya-Elazığ bölgesine değin yayılrruştrr-.

Ancak, bu sınırların içinde yer almakla birlikte Güneydoğu Toroslar'ın kuzeyinde ve
Zagroslar'da Imikuşağı, Dinkhatepe ve Hasanluhariç bazı höyüklerdeki az sayıdaki

buluntunun dışında rastlanmamıştır.

Son olarak şunları belirtebiliriz: Uzun bir süre kullanıldığı anlaşılan M1 mezarı

nın ilk kullanımı stellerden daha erken bir döneme ait olmalıdır. Şimdiye kadar yapılan
çalışmalar, steller ile oda mezar arasında doğrudan doğruya bir bağlantı olup olmadı

ğını açığa çıkarabiimiş değildir. Van-Urmiye ve Habur boyalılarının dışındaki çok sayı

da parça tarihleme açısından aynı derecede önemlidir. Mezarın envanteri üzerinde ça
lışmalarımız devam ettiğinden henüz bir şeyler söylemek için vakit erkendir Bununla
birlikte, Van-Urmiye ile Habur çanak çömleği, M1 mezarının en azından M.O. 2. binyı

lın ilk yarısı ile ikinci yarısının ortalarına değin kullanıldığını gösterir.
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ÇANAK ÇÖMLEK KATALOGU*

Çizim: 4
1-M1 Mezan:

2-M1 Mezan:

3-M1 Mezan:

Kadeh; kazı envanter No. 34.99; çap 8 cm.; pembemsi kiremit (2.5 YR 5/8)
hamurlu, hamurunun renginde astarlı, pişme nedeniyle renk değişikliği var krem
alacalı, orta kum katkılı, orta pişirilmiş, hafif açkılı, çark yapımı.

Çanak; kazı çizim No. 89; çap 12 cm.; pembemsi kiremit (2.5 YR 5/8) hamurlu,
hamurunun renginde astarlı pişme nedeniyle kremden griye renk değişiklikleri

var, ince kum katkılr, orta pişırilmiş, hafif açkılı, çark yapımı.

Kadeh; kazı çizim No. 203; çap 9 cm.; koyu krem (7.5 YR 7/4) hamurlu, hamu
runun renginde astarlı, ince kum katkılı, iyi pişirilmlş, hafif açkılı, çark yapımı.
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4-M1 Mezan:

5-M1 Mezan:

6-M1 Mezan:

7-M1 Mezan:

8- M1 Mezan:

9-M1 Mezan:

10-M1 Mezarı:

11-M1 Mezan:

12-M1 Mezan:

13-M1 Mezan:

14-M1 Mezan:

Çizim: 5
1-M1 Mezan:

2-M1 Mezan:

3-M1 Mezan:

4-M1 Mezan:

5-M1 Mezan:

Çanak; kazı envanter No. 36.99; çap 13 cm.; pembe (2.5 YR 6/6) hamurlu,
hamurunun renginde astarlı, pişme nedeniyle renk değişiklikleri var, gri ve kahve
alacalı, ince kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı.

Çömlekçik; kazı envanter No. 33.99; çap 8 cm.; pembemsikiremit (2.5 YR 5/8)
hamurlu, hamurunun renginde astarlı, pişme nedeniyle renk değişiklikleri var, gri
ve siyah alacalı, ince kum katkılı, orta pişirilmiş, hafif açkılı, çark yapımı, (Resim:
8).
Çömlek p.; kazı çizim No. 140; çap 7 cm.; kiremit (2.5 YR 5/6) hamurlu, hamu
runun renginde astarlı, pişme nedeniyle kızıla değin renk değişikliği var, siyah
alacalı, orta kum katkılı, orta pişirilmiş, hafif açkılı, çark yapımı.

Çanak p.; kazı çizim No.209; çap 12 cm.; pembe (5 YR 6/6) harnurlu, hamuru
nun renginde astarlı, pişme nedeniyle renk' değişiklikleri var siyah alacalı, orta
kum katkılı, orta pişirilmiş, hafif açkılı, çark yapımı.

Gövde p.; kazı envanter No.37.99; kızıl kahve (2.5 YR 5/6) hamurlu, hamurunun
renginde astarlı, pişme nedeniyle renk değişiklikleri var, siyah alacalı, orta kum
katkılı, orta pişirilmiş, hafif açkrlı, çark yapımı.

Gövde p.; kazı çizim No. 257; pembemsi kiremit (2.5 YR 5/8) hamurlu, hamuru
nun renginde astarlı, pişme nedeniyle kremden griye renk değişiklikleri var,
krem ve kızıl alacalı, kaba kum ve bitki katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı.

Çömlek p.; kazı çizim No. 104; çap 12 cm.; pembemsi kiremit (2.5 YR 5/8)
hamurlu, hamurunun renginde astarlı, orta kum katkılı, iyi pişirilmiş, hafif açkılı,

çark yapımı.

Kadeh p.; kazı çizim No. 204; krem (10 YR 7/4) hamurlu, hamurunun renginde
astarlı, ince kum katkılı, orta pişirilmiş, çark yapımı.

Şişecik; kazı çizim No. 196; çap 2 cm.; pembe (5 YR 5/6) hamurlu, içi hamuru
nun renginde, dışı kızıl kiremit (10 R 4/6) astarlı, ince kum katkılı, iyi pişirilmiş,

açkılı, çark yapımı.

Çömlekçik; kazı çizim No. 195; çap 3 cm.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu,
hamurunun renginde astarh, pişme nedeniyle renk değişiklikleri var, kızıl ve
kahve alacalı, ince kum katkılı, kötü pişirilmiş, çark yapımı.

Çömlek p.; kazı çizim No. 95; çap 9 cm.; kahve (5 YR 5/6) hamurlu, hamurunun
renginde astarlı, pişme nedeniyle renk değişiklikleri var, siyah, kızıl ve kahve
alacalı, orta kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı.

Çömlek p.; kazı çizim No. 112; çap 13 cm.; pembe (5 YR 7/6) hamurlu, hamu
runun renginde astarlı, orta kum ve bitki katkılı, iyi pişirilmiş, hafif açkılı, çark
yapımı, boya bezeme kızıl kiremit (10 R 4/8), (Resim: 7).
Çanak p.; kazı çizim No. 284; çap 18 cm.; pembe (5 YR 6/8) hamurlu, hamuru
nun renginde astarlı, pişme nedeniyle renk değişiklikleri var, gri ve kahve ala
calı, orta kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı, boya bezeme siyah (7.5
YR N2/).
Çanak p.; kazı çizim No. 106; çap 14 cm.; kiremit (2.5 YR 6/8) hamurlu, hamu
runun renginde bezemeli kısım ise pembemsi krem (7.5 YR 8/4) astarlı, ince
kum katkılı, iyi pişirilmiş, açkılı, çark yapımı, bezeme siyah (7.5 YR N2/), (Resim:
10).
Çömlek p.; kazı çizim No. 150; dip çapı 6.5 cm.; krem (10 YR 8/4) hamurlu,
hamurunun renginde astarh, pişme nedeniyle griden siyaha değin renk
değişiklikleri var, ince kum katkılı, orta pişirilmiş, hafif açkrlı, çark yapımı,
beze me koyu kahve (10 YR 4/4), (Resim: 6).
Çömlek p.; kazı çizim No. 91; kiremit (2.5 YR 6/8) hamurlu, hamurunun renginde
dışı ve ağız kenarının içi kızıl kiremit (10 R 4/8) bezemeli kısım ise sarımsı krem
(7.5 YR 8/6) astarlı, orta kum ve bitki katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, çark yapımı,

beze me siyahımsı kahve (2.5 YR N2/).
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KıRKLARELi HÖYÜGÜ 2000 YILI KAZISI

Mehmet ÖZDOGAN*
Neemi KARUL

AhmetAYHAN

ÖZET
Kırklareli il merkezinin hemen güneyinde bulunan Kırklareli tarihöncesi yerleşim

yerlerinde 1.993 yılından bu yana Trakya projesi kapsamında sürdürmekte olduğumuz

arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarına, 2000 yılında 2-27 Temmuz günlerinde de
vam edilmiştir. 2000 yılında yalnızca Aşağı Pınar mevkiinin kuzeydoğu kesiminde kazı

çalışmaları, diğer alanlarda ise temizlik ve bakım yapılmıştır.

Aşağı Pınar kuzeydoğu kesimdeki çalışma 9 açma biriminde sürdürülmüş, bu yıl

daha çok Orta Kalkolitik çağa tarihlenen 3 ve 4. kültür katları açılmış, sınırlı bir alanda
da Ilk Kalkolitik- Neolitik Kalkolitik geçiş dönemi içine, 5. ve 6. kültür katlarına inilmiştir.

2000 kazı döneminin en önemli sonucu, ilk Kalkolitik çağı simgeleyen 5. kültür
katı ile, Son Neolitik çağa tarihlenen 6. yapı katı arasında bir geçiş döneminin saptan
mış olmasıdır. Yuvarlak planlı yapıların bulunduğu bu evre, bölgedeki Kalkolitik kültür
lerin gelişiminin anlaşılması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Kazısına önceki yıl başlanan boncuk işlik yapısındaki çalışmalar bu yıl da sür
müş, çeşitli aletlerin yanı sıra çok sayıda işlenmemiş ya da yarı işlenmiş durumda ma
lahit ve spondylus parçası bulunmuştur. Aşağı Pınar boncuk işlik yeri, çayönü'nden
sonra ülkemizde saptanan ikinci Neolitik işlik yeri olması açısından büyük bir önem ta
şımaktadır.

KAZı EKiBi VFÖN BiLGiLER
1993 yılında Trakya-Marmara Bölgesi Araştırma Projesi kapsamında Kırklareli

tarihöncesi yerleşme yerlerinde başlamış olduğumuz çalışmalar, önceki yıllardaoldu

ğu glbi Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı adına, Istan
bul Universitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu ile Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü'nün desteği ile sürdürülmüştür. .

Kazı ekibi Prof.Dr.Mehmet Özdoğan'ın yönetiminde, alan sorumluları Arkeolog
Dr.Necmi Karul ve Araş.Gör. Ahmet Ayhan, çakmaktaşı uzmanı ı;:>r.lvan Gatsov (Sof
ya), Hestoratör-Mlrnar Zeynep Eres (Istanbul), Çizimcillknur Arı (Istanbul), Restoratör
Ahmet Demirtaş (Istanbul), fotoğrafçı Selehattin Dereli, atölye sorumlulan Demet Ta
nın, Vildan Gürdil, Betül Açıktepe, açma yöneticileri Arkeolog I;ylem Ozdoğan, ~ysun
Akdağ, Peter Barta (Bratislava) ile arkeolo] öğrencileri Hande Ozyarkent, Seda Ulger,

Prof..Dr..Mehmet ÖZDOGAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı 34459 istan
bulrTURKIYE
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Özlem Aytek, Zeynep Sunal, Şafak Nergis, Semra Polat ile Sedef Göklü'den oluşmuş
tur. Kültür Bakanlığı adına bu yıl aramıza ilk olarak Yüksel Gemalmaz kısa bir süre ka
tıldıktan sonra, bu görevi Nalan Güven üstlenmiştir;kendilerine içten teşekkürü borç bi
liriz. Kırklareli'nden şoförümüz Sayın Casim Karabaş, her yılolduğu gibi bu yıl da, en
az ekip üyelerimiz kadar her işimize koşarak, mevsimin başarılı geçmesi için elinden
geleni esirgememiştir.

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

da hissetmiştir. Bu yıl da, başta Kültür Müdürü Sayın Bülent Dizdaroğlu olmak üzere
Kırklareli Kültür Müdürlüğü elemanları, çalışmalarımızı kolaylaştırmak ve rahat yürü
mesini sağlamak için, görevlerinin gereğinin çok ötesinde bir içtenlikle bize yardımcı ol
muşlardır.

Kırklareli Müze Müdürü Zülküf Yılmaz'a yardımları, gösterdiği anlayış ve meslek
taşça yaklaşımı için teşekkür borçluyuz. Kampımızın bulunduğu Ahmetçe Köyü Muh
tarlığı'na da, gerek çalışmalarımızı,gerek kamp yaşamımızı kolaylaştıran katkıları için
çok şey borçluyuz. Bu yıl kazımızı ziyaret ederek, bilgi ve deneyimlerinden yararlanma
olanağı veren çok sayıdaki meslektaşımıza da, gösterdikleri ilgi ve dostluk için teşek

kür etmek isteriz.

2000 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE KAZı STRA TEJiSi
Önceki yılolduğu gibi 2000 yılında da Kırklareli Höyüğü'nde arazi çalışmalarının

sınırlandırılması ve yayına yönelik analiz, değerlendirme gibi işlere ağırlık verilmesi ön
görülmüştü. Bu nedenle, kazı çalışmalarının, bir yandan daha önceki yıllarda çözülme
den kalan sorunlara yönelmesi, bir yandan da ileriki yıllar için hazırlık niteliği alması dü
şünülmüştü. Bu amaçlar doğrultusunda:

1- Aşağı Pınar kuzeydoğu kesiminde, Neolitik çağ tabakalarınageniş bir alanda
inmek için, 1997 yılında başlamışolduğumuzve 1999 yılında yer yer 3., bazı açmalar
da da 4. yapı katına kadar indiğimiz 8-1O/M-S açmalarında olabildi~ince derinleşilerek,

6. tabakanın üst düzlemine kadar inilmesine ve ileride Neolitik çag yapı katlarının ge
niş bir alanda, üstteki Kalkolitik çağ yapıları ile uğraşmadan açılabilecek duruma geti
rilmesine karar verilmiş, böylece Kalkolitik-Neolitik geçiş süreci ile ilgili tabakalanma
sürecinin yeniden denetlenmesi de öngörülmüştür.

2- 9/10 P açmasında 1999 yılında açmaya başladığımız3. tabakaya ait boncuk
işliği ile çevresindeki fırın kompleksinin temizliğinin bitirilmesine,

3- Yayın ile ilgili hazırlıkların hızlandırılması, bu amaç ile sonuçlanma aşaması

na gelen, mimarı, çanak çömlek, kil figürinler, ve yontmataş buluntu toplulukları ile ilgi
li son değerlendirmelerin yapılmasına ve

4- Koruma ve açık hava müzesi düzenlenmesi ile ilgili proje çalışmalarının biti
rilmesine karar verilmiştir.

KAZı ÇALIŞMALARI

Kırklareli Höyüğü Aşağı Pınar mevkiindeki kazı çalışmaları, tümü yerleşmenin

kuzeydoğu kesiminde bulunan 8-9/M, 9 N, 9-10/P, 9-10/R-S açmalarında, toplam 500
metrekarelik alanda, 9 açma biriminde gerçekleşmiştir (Resim: 1). Bunlardan, önceki yıl

3. tabaka içinde bırakılmış olan 9-10/R açmalarında 6. tabakanın üstüne kadar iniimiş,

3. tabakadan başlayan 8-10/S açmalarında 4. tabakaya girilmiş, 8-9 M açmalarında ise
4. kültür katı içinde kalınmıştır. Boncuk işlik yerinin bulunduğu 9-10/P açmaları ise, iş

liğin temizliğinin sandığımızdan daha uzun sürmesi nedeni ile 3. kültür katı içinde kal
mıştır. Bu yıl yapılan çalışmalar ile ortaya çıkan sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:
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8-9/S Açma Birimi
Önceki yıl 3. kültür katı içinde kalan bu açma biriminde, 3 ile 4. kültür katları ara

sında, varlığını daha önce göremediğimiz ara katmanların olduğu görülmüştü. 1998 yı

lında açmaya başladığımız yapının en az üç yenileme evresi olduğu görülmüştür (Re
sim: 2a). Ilginç olan, yapının konumunun değişmemesine karşın plan, boyut ve yönlerı

mesinde her yenileme evresinde bazı küçük değişikliklerin görülmesidir. Bu durumun
oldukça uzun bir süreci yansıttığı anlaşılmaktadır. Bu yapıların altında 4. tabakaya ait,
kısa kenarı apsisli başka bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Yalnızca apsis kısmı ve kısmen
uzun duvarları korunageimiş yapının, eni 9 m.yi bulmaktadır. Yapının uzunluğu ise an
laşılamamıştır. Duvarların 50 cm. aralıklı paralel iki sıra halinde yapılmış olması, Aşa

ğı Pınar'da ilk kez karşılaşılan bir yapım tekniği olması açısından ilginçtir. Duvarlarda
30-40 cm. aralıklarla kalın ahşap direklerin kullanıldığı görülmektedir. Bu yapının batı

sında 9-10/R-S açmalarında ise geniş bir açık alan tespit edilmiştir.

9-10/R-S Açma/an
1999 yılında bu alanda ortaya çıkarılan 3. tabakaya ait yapının en eski evresinin

öncesinde bu kesimde geniş bir açık alanın bulunduğu anlaşılmıştır. Çok kesin olma
makla birlikte şimdilik 4. kültür katına bağladığımız bu alanın kenarında, bir kısmı 9
10/P-R açmalarına giren, dörtgen planlı yanık bir yapı bulunmaktadır. Çok şiddetli bir
yangın ile tahrip olan yapı, yaklaşık 5x4 m. boyutlarındadır; her ne kadar plan tipi ola
rak daha önce bulmuş olduğumuz ambarlar ile benzerlik göstermekte ise de, içinde bu
lunan kaplar kadar yanmış tahıl izlerine de rastlanmamış olması, yapının başka bir iş

levi olabileceğini de düşündürmektedir.

Bu yapının doğu ve kuzeyindeki geniş açık alanın da işlevi anlaşılamamıştır; ala
nın hemen her yerinde kısmen kül, kil, kalker ve yanık kerpiç molozundan oluşan top
rak cepleri bulunmuştur. Bu dolguların ince katmanlar şeklinde, üst üste biriktiği ve için
de de belirli eğimlerin olduğu görülmüştür. Yer yer kalınlığı 50 cm.yi bulan bu dolgu,
olasılıkla istenmeyen yanık moloz, kil ve kül gibi atıkları dökmek için çöplük olarak kul
lanıldığını düşündürmektedir. Aynı şekilde bu alanın içindeki hayvan kemiklerinin sayı

ca artmış olması da bu görüşü destekler niteliktedir. Ancak yer yer kalker ile karışık kil
li alanların bulunması, bazı kesimlerde de çakmaktaşı aletlerin yoğunlaşması, bu açık

alanın, hiç değilse bazı kesimlerinin sıva, kerpiç toprağıgibi yapı malzemelerinin hazır

lanmasında kullanıldığı, zaman zaman da çakmaktaşı yongalama işi yapıldığını gös
termektedir.

Değişik toprak katmanlarından oluşan bu dolgu kaldırıldığında, koyu renkli çok
sert bir katmana girilmiştir. Henüz Aşağı Pınar tabakalanması içinde hangi kültür katı

na ait olduğu anlaşılamayan bu tabakada, çapı 3.5 m. kadar olan yuvarlak planlı bazı
yapı izleri saptanmıştır. Yapıların tabanıarının hafif çukurlaştırılmış olduğu ve yapımın

da oldukça kalın ahşap direklerin kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu tabakanın içinde yapılan

sondaj, sert toprak katmanının ana toprağın hemen üzerine oturduğunu göstermiştir.

9-10 P Açma/an
Önceki yıl 3. kültür katı içinde bırakılmış olan bu açma biriminde saptanarı ve ka

zısı tamamlanmamış olan boncuk işlik yerinin kazısına devam edilmiştir. lşlik yerinin or
tasında, olasılıkla güney kısmı hafif eğimli bir yamacı keserek oturtulmuş olan, 4 x 4 m.
boyutlarında dörtgen planlı küçük bir yapı bulunmaktadır (Resim: 2b). Küçük ahşap di
rekler ile dal örgü tekniğiyle yapılmış olan ve çok şiddetli bir yangın geçirmiş

olduğu anlaşılan bu yapının kullanım tabanının yerden, gene ahşap direkler ile yüksel
tildiği, bu nedenle de buluntuların taban ile birlikte, karışık olarak aşağıya çöktüğü gö
rülmüştür.

Yapının içinde çok sayıda işlenmemiş ya da yarıişlenmiş malahit, spondylus
(Resim: 3a), çakmaktaşı, kemik, boynuz aletler ile küçük parçalar halinde öğütme taş-
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ları bulunmuştur. Öğütme taşlarının özellikle malahit kitlelerinin ilk biçimlendirilişinde
aşındırıcı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

işlik yerinin kuzeyinde, zemini düzletilmiş 3 m. kadar genişliğinde açık bir alan
vardır. 1998 yılında bulunan malahit ve spondylus gerdanlık bu avlunun kuzeybatı kö
şesinde yer almaktaydı. Bu yıl avlunun çeşitli yerlerinde yarı işlenmiş durumda çok sa
yıda malahit ile birlikte spondylus parçaları bulunmuştur. Ancak ilginç olan, 1998 yılın

da bulunan gerdanlığın bulunduğu yerin yakınında, gerdanlığın yaklaşık 20 cm. kadar
altındaki bir düzlemde bu gerdanlığa ait olduğu anlaşılan bozuk ya da yapılırken kırıl
mış parçaların toplu olarak bulunmasıdır. Bu da, avlu dolgusunun bir kerede, bilmedi
ğimiz bir neden ile hızlı bir şekilde oluştuğunu göstermektedir.

işliğin önündeki açık avlunun, kuzeyinde sıvalı bir duvar bulunmuştur. Yapıda ol
duğu gibi duvarın da kuzeye doğru eğimli olarak bulunmuş olması, buradaki eski bir ya
macın varlığını kanıtlamaktadır. Nitekim, bu yapı ile yakın bir düzlemde bulunan 6. ta
baka yapısı da bu yamaca oturtulmuştur.

işlik yapısının güneyinde, kısmen 1999 yılında açılmış olan 3 tane yuvarlak plan
lı, kubbeli fırın vardır. Her ne kadar fırınlar ile işlik yapısı arasındaki iş/evsel ilişki tam
olarak saptanamamışsa da, bu alanın yoğun olarak ateş yakmak için kullanıldığı, fırın

ıarın birçok kez yenilendiği de anlaşılmaktadır.

işlik ve çevresinin kazısı bu yıl da bitirilmediği için, yapı 2000 yılına kadar koru
ma altına alınmıştır.

8-9/M Açmalan
Önceki yıllarda değişik düzlemlerde bırakılmış olan bu alan, önce 3. kültür katın

da tesviye edilmiştir. Alanın güneyinin çok sayıdaki Demir çağı çukuru tarafından tah
rip edildiği görülmüş, ancak kuzey kesimin batısında, bir kısmı 1997 yılında açılmış

olan yanık yapının doğu duvarı ortaya çıkmıştır. Bu yapının hemen doğusunda, çok bo
zuk durumda ikinci bir yapı daha bulunmuştur. Ancak bu yapı, plan vermeyecek kadar
bozuk durumdadır.

3. tabaka yanık molozu kaldırıldıktan sonra, bu yanık tabakanın hemen altında 3b
ya da 4. kültür katının yanık dolgusu içine girilmiş ve açma bu düzlemde bırakılmıştır.

Bu alanın güneyinde 9 M açmasında herhangi bir yapı izine rastlanmamış, an
cak bazı fırın kalıntıları görülmüştür.

9 N Açması

Açmanın üst kısımlarında, 3 ve 4. yapı katlarına ait belirgin bir kalıntı saptana
mamış, buna karşılık 5. tabakaya ait, tek adalı bir mekan bulunmuştur. Yapının yalnız

ca kuzey duvarına ait izler ortaya çıkarılırken, geri kalan kısmı açık olarak ayırdedile

memiştir. Ortaya çıkarılan duvar parçası ile, bu yapının 5. tabakanın diğer yapıları gibi
dal örgü teknigi ile yapılmış duvarları olan, uzun duvarı kuzeybatı-güneydoğu yönünde
bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Yapının çevresinde oldukça düzenli sıvalı bir açık alan
saptanmıştır.

Bu yapının hemen güneyinde, kısmen 9M açmasında devam eden kubbeli bir fı

rın ortaya çıkarılmıştır.

YAYıN HAZIRLlGI VE DEGERLENDiRME ÇALIŞMALARI

Çeşitli malzeme türleri üzerinde yayın hazırlığına yönelik çalışmalar bu yıl da yo
ğun olarak sürdürülmüştür. Bu kapsamda Aşağı Pınar'ın Kalkolitik Çağ mimari kalıntı
ları ile ilgili çalışma Dr. Necmi Karul tarafından tamamlanarak basıma hazır duruma ge
tirilmiştir. Aynı şekilde Prof.Dr.Hermann Parzinger, Kalkolitik Çağ Aşağı Pınar çanak
çömleği ile ilgili çalışmasını tamamlamıştır. Dr.lvan Gatsov tarafından sürdürülmekte
olan çakmaktaşı tipolojik çalışması ile Dr.Bertrand Hansen'in figürinler ile ilgili çalışma-
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Si da sonuçlanmak üzeredir. Aşağı Pınar ile ilgili olarak Zeynep Eres tarafından açık
hava müzesi düzenlemesi ve mimarı restorasyona yönelik proje ile bölgenin sivil mi
marisi üzerindeki çalışma da tamamlanmıştır. Diğer buluntu türleri ile ilgili çalışma ha-
len sürmektedir. -

KORUMA VE AÇiK HAVA MÜZESi ÇALIŞMALARI
Önceki yıllarda olduğu gibi, 2000 yılında da bazı yapılar geçici koruma çatısı al

tına alınmıştır. Geliştirilen koruma ve sergileme projesine yönelik son çalışmalar da
2000 yıh içinde bitirilmiştir. Bu arada kazı alanının su tesisatı tamamlanmıştır.

SONUÇ
2000 yılı ile sekizinci kazı dönemini tamamlamış olan Kırklareli kazıları, Anado

lu ile Balkan kültürleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran çok önemli sonuçlar vermiş, da
ha önceki bilgilerimizin ne denli yanılgılar ile dolu olduğunu göstermiştir. Halen Trakya
bölgemizdeki tarihöncesi döneme ait süregelen tek kazı olması açısından Kırklareli ça
lışmalarının önemi giderek daha da artmaktadır. Göreli olarak çok geniş bir alanda ça
lışmış olmamıza karşılık, gerek yapıların ahşap ve dal örgü gibi zamana çok dayanık
sız malzemeden yapılmış olması, gerekse de yerleşmenin sürekli olarak yer değiştir
miş olması, bölgenin hemen hemen hiç bilinmeyenkültürel gelişmesinin saptanmasını
oldukça güçleştirmiştir. Ayrıca yakın çevremizde karşılaştırma yapabileceğimiz başka

kazı yerlerinin olmayışı ve buluntu topluluklarının, Anadolu kültürlerinde olduğu gibi
hızlı bir değişim göstermeyişi tabakalanma ile ilgili sorunlarımızı daha da artırmaktadır.

Aşağı Pınar gibi yapıların ahşap olduğu bir yerleşimin kazısında, arkeolojik ola
rak saptayabildiklerimiz daha çok yangın geçirmiş olan kültür katlarıdır. Her ne kadar
kazıda, sıva izleri ile fırın artıklarından yanmamış kültür katlarını da saptama olanağı

bulmuşsak da, kazı ile Aşağı Pınar'da saptadığımız 6 kültür katının, yerleşmenin tem
sil ettiği bin yıllık dönemi temsil etmek için çokaz olduğunun da bilincindeydik. Höyü
ğün tabakalanması üzerinde yaptığımız ayrıntılı değerlendirme, belirli dönemlerde yer
leşim alanının tümü ile sıyrılarak tesviye edildiğini de göstermişti. Bu bakımdan 2000
yılı kazıları sırasında3'i1e 4. kültür katları arasında saptadığımız ara katmanlar büyük
bir önem taşımaktadır. Şimdilik bu ara katmanların, yalnızca o yapıların bulunduğu yer
le mi ilgili olduğu, yoksa bu sonucun tüm yerleşim alanı için mi geçerli olduğu anIaşıla

mamıştır.

Aşağı Pınar 2000 yılı kazı çalışmalarının bir diğer önemli sonucu da ortaya Çı
kan boncuk işlik yapısı ile bu yapıyı çevreleyen açık alandır. Bu kesimde hammadde
den bitmiş parçalara kadar takı yapımının tüm sürecini gösteren ve dolayısı ile de tek
nolojiyi izleme olanağı veren buluntulara rastlanmış olması büyük bir önem taşımakta

dır. Ayrıca yapının içi ve çevresinde, takıların biçimlendirilmesinde kullanılan her türlü
aletin de bulunmuş olması, bu yapı topluluğunun önemini daha da artırmıştır. Bilindiği

gibi tarihöncesi döneme ve özellikle Neolitik çağa ait işlik yapılarının örnekleri çok en
derdir. Bildiğimiz kadarı ile ülkemizdeki tek örnek çayönü kazısındabulunmuşolan ta
kı işliği idi; ilginç olan Aşağı Pınar işlik yapısında da, çayönü'nde olduğu gibi hammad
deden çok yapılan nesne önem taşımakta, aynı atölye boncuk ve takı yapımı için ma
lahit, spondylus, mermer ya da kaya kristalini işleyebilmektedir. Bölgenin kültür tarihi
açısından ortaya çıkan bir önemli sonuç da, Aşağı Pınar işliğinde yapıldığı anlaşılan

spondylus bir takının benzerinin Romanya'da bulunmuş olmasıdır.

. Aşağı Pınar mevkii gibi, görsel kalıntıları çok sınırlı, ancak kültür tarihi açısından
taşıdığı önem çok büyük olan bir kazı yerini, geniş kitleler için çekici ve anlaşılır bir du
ruma getirmeye yönelik çabalarımız sürmektedir. Bu amaçla hazırlamış olduğumuz

açık hava müzesi master planı 2000 yılı içinde tamamlanmış, bunun uygulamaya ge
çebilmesi için ön çalışmalarımız da başlamıştır. Onümüzdeki yıllarda Kırklareli bölge
sinde yapacağımız çalışmalar ile, kıtalararası kültür köprüsü niteliği taşıyan bu bölge
ile ilgili bilgilerimizin daha da artacağından eminiz.
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Resim 2a: Aşağı Pınar,
kuzeydoğu
alan, 8-9 S aç
maları 3. taba
ka yapıları ve
avlu, kuzeyba
tıdan

Resim 2b: Aşağı Pınar,
kuzeydoğu

alan, 9-10 P
açmaları; sol
da malanit iş

lik yeri, sağda
fırınlar

313

Resim 3a: Aşağı Pınar,
. kuzeydoğu

alan, 9 P aç
ması işlik ya
pı~ı, lşlenrne
mış ve yarı rş

lenmiş mala
hitler



Resim 4a: Aşağı Pınar,
Kall(olitik Ça
ğa ait tüm kap

5cm- Resim 3b: Aşağı Pınar,
Kall(olitik Ça
ğa ait tüm kap

,.. LO... -=_.___.____ 5crr----._--

314

Resim 4b: Aşağı Pınar,

Neontik Çağa
'·'3'",>··,.>",,:/,,·;1 ait tüm kaplar



KÜLLÜOBA 2000 YILI KAZISI

Turan EFE*

i. GiRiş
Küllüoba Höyüğü Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi sınırları içinde, Seyitgazi'nin 15

km. kadar kuzeydoğusunda, Yazıdere-Yenikent köy yolunun 200 m. sağında ve Yeni
kent Köyü'ne1300 m. mesafededir; 250x150 m. ebadında olup ova seviyesinden 10
m. yükselmektedir.

Burada başkanlığım altında 1996 yılından itibaren sürdürülen kazı çalışmaları

nın bu seneki bölümü, 1 Temmuz-30 Ağustos 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş

tir. Geçen sene olduğu gibi, bu sene de kazı projesi Istanbul Universitesi Araştırma Fo
nu (Proje No: 1404/5052000) ve Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) tarafından fi-'
nanse edilmiştir; ayrıca Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü de malzeme alımları için
bir miktar yardımda bulunmuştur. Bu vesileyle, adı geçen kurumların yetkililerine son
suz teşekkürü bir borçbilirim.

Kazımızda bu sene Bakanlık temsilcisi olarak Ankara Etnografya Müzesi'nden
Arkeolog Yaşar Kepenek görevalmıştır. Kendisine ve her zaman olduğu gibi bizden
yardım ve ilgilerini esirgemeyen Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili M. Fuat Ozça
tal ve tüm müze personeline en içten teşekkürlerimi sunanrnt.

II. KAZı EviNDE YAPILAN ISLAH ÇALIŞMALARI

Kazı evinde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları çerçevesinde, önce gerekli malze
me Eskişehir'den satın alınarak kazı evine getirilmiş ve bilahare tuvaletler ile bitişiğin

de yer alan ve çok harap durumdaki kerpiç yapının ıslahına başlanmıştır.

Bu yapıların önce çatıları sökülmüş ve eskimiş olan hatıllar değiştiriimiş; kiremit
lerin yarısı yenilenmiştir. Tuvalet taşları değiştiriimiş, zemine yer karosu döşenmiş ve
yan duvarların alt kısırnlanjayansla kaplanmıştır. Bayanlar tuvaletine ayrıca alafranga
bir tuvalet ilave edilmiştir. On taraftaki giriş odalarının zeminine beton dökülerek sevi
ye yükseltilmiştir. Kazı evi terkedildikten sonra, tuvaletierde yapılabilecek tahribatı ön
lemek için, ön odaların önü duvarla örülrnüş ve bu duvarlar üzerine demir kapılar yer
leştirilmiştir.

Yer sıkıntısı çekildiğinden, tuvaletierin bitişiğindeki yapının da ıslahına karar ve
rilmiştir. Once tahrip olmuş olan duvarları -özellikle kuzeydeki yarı yarıya yıkıktı- tamir

prof. Dr. TuranEf'E, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 34459
IstanbuırrURKIYE

Kazı ekibi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Arkeolog Deniz Ş.M.Ay (Kazı Başkan Yardımcısı), Adnan Şakar (Topog
raf), Nursel Arık (Çizimci ve kazı evi sorumlusu), arkeologlar Özge Bekar, Murat Afşar, öğrenciler: Deniz Sarı, Bike
Yazıcıoğlu, Erkan Fidan, Murat Altun, Duygu Soysal, EIif Unlütepe, Ayrıca öğrencilerimizden Ozan Oyarkılıçgil, Ha
san Ali Kara, Ayşin Tütekçioğlu kazımıza kısa süre katılmışlardır. Ozverili çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerine
en içten teşekkürlerimi sunarım.
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edilmiştir. Yapı ortadan bölme duvarı ile ikiye bölünerek iki oda oluşturulmuştur. Önde
ki odanın beton tabanı, tavanın alçak olması sebebiyle, kırılmış ve yeni taban yapılmış

tır. Bu duvar üzerine ve binanın girişine birer kapı yerleştirilmiş ve binanın ön cephesi
ne iki küçük pencere açılmıştır. Hem çatının kötü görünümünü ortadan kaldırmak hem
de kiremitlerin arasından dökülen tozları önlemek amacıyla tavan yapnmıştır. Duvarlar
sıvanıp badanalanmış ve bina yaşanabilecek hale getirilmiştir. Burada kazının şoförü

ve gelen misafirler konaklamıştır. Daha önceki senelerde kazı şoförü, köye ait bir evde
kalmaktaydı; ancak bu yıl, ihtiyaç sebebiyle bahsi geçen bu ev, köyüler tarafından ge
ri alınmıştı. Dolayısıyla bu yapı ve tuvaletierin ıslahı, kazı yaşamına kayda değer bir ra
hatlık getirmiştir.

Ayrıca tüm kazı evi binalarının dış cepheleri boyanmış, iç mekanlar da badana
ıanmıştır. Bu arada eski okul binasının akan damı da aktarıimış ve gerekli yerlere yeni
kiremitler yerleştirilmiştir. Yenikent Köyü'nün tüm su tesisatı yenilendiğinden, kazı evi
için gerekli olan yeni su tesisatının kurulması da tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmalar için gerekli kaynak, INSTAP tarafından karşılanmıştır.

III. KAZı ÇALIŞMALARI

Önceki yıllarda olduğu gibi kazı çalışmaları bu sene de batı ve doğu kesimlerde
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).

A. Batı Konisi Çalışmalan
Batı konisindeki 2000 yılı çalışmalarında, öncelikle daha önceki yıllarda derinle

şilen U9/10 açmasında Ge2 Kalkolitik Çağ katlarına inilmesi ve ilk defa 1999 yılında or
taya çıkarılan Ilk Tunç Çagına Geçiş Evresine ait savunma duvarının takip edilmesi
amaçlanmıştır. Bu nedenle bu kesimdeki çalışmalar S7,T7, U7, US, U9, U10, V9 ve ay
rıca U6 plankarelerinde gerçekleştirilmiştir.

1. U9/10 Açması

U10 plankaresinin kuzeydoğu.çeyreğinde daha önceki senelerde açılan açma
nın güney kesiminde, 1999 yılında, Ilk Tunç Çağına Geçiş Dönemine tarihlenen bazı

yapılara ait kerpiç duvarlar ortaya çıkarılmıştı. Bu sene burada gerçekleştirilen çalış

malarda, bu duvarların, yan yana yerleştirilmiş iki mekana ait olduğu anlaşılmıştır. Do
ğudaki mekanın girişini oluşturan karşılıklı duvar çıkıntılarından batıda olanı, ikinci ya
pının doğu duvarıyla birleşmektedir. Dolayısıyla bu duvarın ortak kullanıldığı anlaşıl

maktadır. Girişin iki yanında, kapı sövelerine ait iki dikmenin ahşap izleri ortaya çıkarıl

mıştır. Maalesef her iki mekanın da sadece küçük bir bölümü, açılan alanın sınırları

içinde yer almaktadır; bu nedenle bunların iki ayrı yapıya mı, yoksa bir yapının iki oda
sına mı ait oldukları konusunda henüz somut bir bilgimiz yoktur. Yapının üç yenileme
evresi içerdiği saptanmıştır; ancak duvarlar aşağıya doğru devam ettiği için gelecek yıl

ki çalışmalarda bu sayı artabilir.
Mekanların içleri ve dışları, daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan ve aynı döne

me tarihlenen binalarda saptandığı gibi kırmızı ham toprakla doldurulmuştur: Şimdilik

sadece Küllüoba batı konisinde saptanan bu uygulamada, eskiyen yapıların duvarları

yıkılmış, mekanların iç ve dışları kırmızı renkli ham toprakla doldurularak düzgün ve
sert, yeni bir zemin elde edilmiş ve yeni yapılar aynı yerlere yeniden inşa edllrniştire.

Açmanın kuzey kesiminde geçen sene ortaya çıkarılmış olan aynı evreye ait
başka bir yapının kerpiç duvarları ve taş temelleri kaldırılmış ve açmanın bu kesimin
de nihayet Geç Kalkolitik Çağa ait dolguya ulaşılmıştır. Bu dolguda yapılan kazılarda,

yuvarlak küçük bir silo ortaya çıkarılmıştır; silo bir önceki evreye ait taş bir temelin üze-

2 Daha ayrıntılı bilgi için bkz:Efe-Ay 2000.

316



rine inşa edilmiştir. Doğu-batı yönünde uzanan bu duvarın güney kısmı taş döşelidir.

Bu döşemenin güneyinde ise yuvarlak bir yapıya ait olabilecek taş temeller ortaya Çı

karılmıştır (Resim: 1). Bu yuvarlak yapının içi de taş döşelidir ve büyük bir kısmı, yuka
rıda söz konusu edilen üç evreli Ilk Tunç çağına Geçiş Dönemi binası tarafından tah
rip edilmiştir.

Kırmızı ham toprakla doldurulmuş. olmalarından ve yenileme evreleri arasında

kültür dolgusu bulunmamasındandolayı, Ilk Tunç çağına Geçiş Evresine tarihlenen ya
pılar içinde fazla malzeme bulunamamıştır.Geç Kalkolitik çağ sonlarına tarihlenen yu
varlak yapı.taş döşeme ve silo temelleri arasından ise bol miktarda çanak çömlek par
çaları ele geçirilmiştir. Bunların bir kısmı iyi açkılı ve siyah renkli, diğer bir kısmı ise ya
lın ve az açkılıdır. Ancak bu malzemenin büyük çoğunluğu, küçük parçalar halindedir.

2. 87, T7, U6, U7, UB ve V9 Açmalannda Yapilan Çaltşmalar

ilk Tunç çağına Geçiş Evresinin geçen sene ortaya çıkarılan savunma duvarı,
batıya doğru takip edilmiştir. Bu amaçla S7, T7, U7 ve US plankarelerinde yeni açma
lar açılmıştır. Zikzaklar yapan sur, önce bir miktar kuzeybatıya devam eder ve sonra
güneybatıyadoğru dönmeye başlar. Bu duvar U7 açmasında, Ilk Tunç çağı iii Döne
mine ait bir mezar tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Ağız kısmı doğuya doğru bakan
bir çömlek içine yerleştirilen bu gömüden sadece kafatasınaait birkaç parça ele geçi
rilmiş olup ölü hediyesine rastlanmamıştır.

T7 plankaresinde kuzeybatıya doğru devam eden sur, burada güneybatıya doğ
ru döner; S7 ve T7 plankarelerinin birleştiği yerde tekrar bir diş yaparak yine kuzeyba
tıya yönelir. Surun oldukça geniş bir yay çizmesinden, bu dönem yerleşmesinin geniş

bir alana yayıldığı anlaşılmaktadır.

Savunma duvarını doğuya doğru takip edebilmek amacıyla V9 plankaresinde üç
açma açılmıştır. Bunlardan kuzeydekinde, yüzey toprağının hemen altından sura ait
kerpiç duvarlar gelmiştir. Ancak güney kesimdeki açmalarda, duvarların üst kısımları

üst katlardan açılan çöp çukurlarıyla büyük oranda tahrip edilmıştır.8urun bu kesime
denk gelen kısmında, yerleşme girişinin olabileceğini düşündüren bir aralık saptanmış

tır. Ancak bu durum, önümüzdeki sene yapacağımız çalışmalarla netlik kazanacaktır.

U6 plankaresinde, 1997 yılı çalışmaları sırasında, güneybatı ve güneydoğu kö
şelerde iki açma açılmıştı. Bu açmalardan doğudakinde bir mezara ait olduğu düşünü

len bazı küp parçaları, batıdakinde ise bir kısmı açılmamış alanda kalan ve yarım da
ire oluşturan bir taş dizisi açığa çrkanlrmştı'', Bu kesimde yerleşmeye ait mezarlığın bu
lunabileceği düşünüldüğünden 2000 yılı çalışmalarında, U6 plankaresinin batı tarafın

daki açmada çalışmalaradevam edilmiştir. Bu nedenle taşların etrafı kazılmıştır. Ancak
taşların daha önce düşünüldüğü gibi yarım daire oluşturmadıkları, bunun yerine, gü
neydoğu-kuzeybatı yönünde üst üste istiflenmiş oldukları anlaşılmıştır. Bu taşlar kaldı
rıldıktan sonra alttan büyük bir taş gelmiştir. Genişletilen alanın kuzeybatı ucunda baş-

.ka bir taş kümesi daha saptanmıştır.

Batı kesimdeki çalışmalara önümüzdeki yıl da devam etmek arzusundayız.

B. Doğu Konisi Çalışmalan
Burada doğu konisi üzerinde ve ayrıca bu koninin doğu ve güney yamaçlarında

olmak üzere üç ayrı kesimde çalışılmıştır.

1. Doğu Konisi Üzerindeki Çalışmalar
Bu kesimde daha önceki yıllarda açılan açmalarda ve bunların yakın çevresinde

yeni açılan açmalarda çalışılmıştır.

3 Efe 1999,166.
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1.a. AC 18 Plankaresi
Burada saray kompleksinin kuzey duvarı ile ilgili araştırma yapmak üzere, geçen

sene açılan açma kuzeye doğru 2 m. genişletilmiştir. Bu şekilde 2.0x4.0 m.lik bir alan
da 2.5 m. derinliğe kadar inilmiştir. Yüzeyden itibaren kabaca 1.5 m. derinliğe kadar
olan dolguda yine adak ve çöp çukurları ile karşılaşılmıştır. Daha sonra, kısmen bu çu
kurlar tarafından tahrip edilmiş olan, yüksek bir taş temelortaya çıkarılmıştır. Bu temel
doğuda AD 18 açmasındaki erken ITÇ III duvarları ile ilişkili olmalıdır. Söz konusu te
melin hemen güneyinde, alt sıra taşları seviyesinde, geçen sene ortaya çıkarılan sert
taban ve döşeme taşlarına ulaşılmıştır. Bu taban ve döşeme taşları kaldırıldıktan son
ra altta, nihayet kompleksin kuzey duvarına ulaşılmıştır. Bu duvar geçen sene ortaya
çıkarılan kerpiç duvara kuzeyden bitişiktir (Çizim: 2). Doğudaki bölme duvarı ve çevre
sinde, yer yer tahribatlar vardır. Bu bölme duvarının sınırlandırdığı doğu adasının ku
zey duvarı boyunca kerpiçten bir seki olabilir; bu durum odanın geri kalan kısmı açıldı

ğında daha bir netlik kazanacaktır. Açmanın batı tarafında yeni ortaya çıkarılan dıştaki

duvara dik açı ile birleşen ve batı profili içine giren bir kerpiç duvar söz konusudur.
Diğer taraftan doğu tarafta ise bu dış duvara paralel ve bitişik olan ve doğu pro

filinin 50 cm. kadar batısından başlayan daha ince diğer bir duvar ortaya çıkarılmıştır.

Açmanın kuzeydoğu köşesinde kuzeye dönüş yapan veya bölme duvarı içeren bu du
varın batı ucunda 1 m. kadar derinliğe inen büyük bir direk deliği vardır.

1.b. AD 18 Plankaresi
Burada öncelikle iTÇ iii Döneminin araştırılması amacıyla, daha önce saray

kompleksine ait sundurmanın ortaya çıkarıldığı plankarenin güneybatı köşesindeki aç
maya bitişik, kuzey ve doğu tarafta iki açma açılmıştır. Her iki açma da 4.0x5.5 m. eba
dındadır. Bu açmalarda yer yer çöp ve adak çukurları tarafından tahrip edilmiş ve üç
evre içeren Erken ITÇ III Dönemi ev duvarları ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Resim
3'teki üç ayaklı mutfak kabı, ilk ITÇ iii özelliklerinin şekillenmeye başladığı en alt kat
tan gelmektedir. Bu katların tümü büyük olasılıkla Troia ii. yerleşmesi ile çağdaştır.

Adak çukurlarından bazısı geç ITÇ III Dönemine (erken 2. blnyı') aittir. Doğu açmasın

da bu çukurlarından birinin içinde Troia tabakları, bir depas (Resim: 4,sağdaki), üç
ayaklı bir mutfak kabı ve diğer bazı kap parçalarının bulunduğu zengin bir buluntu gru
bu ele geçirilmiştir (Resim: 5). Bu çukurun kuzeydoğusunda ise zemin içine açılan çu
kura ağzı yukarı gelecek şekilde dik olarak yerleştirilmiş tüm. bir küp ortaya çıkarılmış

tır. Ayrıca doğu açmasının kuzey profiline yakın yerinde ve ITÇ III dolgusu içinde ele
geçirilen ayak şeklinde taştan şekillendirilmiş bir stampa mühür, bu senenin en önem
li buluntularından birini oluşturmaktadır (Resim: 6). Burada, erken ITÇ III katları ile sa
dece çukurlarla temsil edilen geç ITÇ III Dönemi arasında büyük olasılıkla bir boşluk

söz konusudur.
Sonuç olarak, bu açmada ilk defa olarak iTÇ III katlarını, geç iTÇ ii saray komp

leksinin sundurması üzerinde tabakalanmış olarak saptamış bulunmaktayız.

1.c. AE 19 ve AF 19 Açmalan
Önce, AE 19 açmasının kuzeybatı köşesinde, önceki yıllarda yüksek bırakılmış

olan kısım, alttaki geç ITÇ ii tabakasına kadar kazılmıştır. Onceki senelerde batı taraf
ta ortaya çıkanlan taş temel, bu kesimde takip edilmiştir. Bu duvar da yine AD 18 aç
masındaki erken ITÇ III duvarları ile ilişkilidir. Ayrıca AE 19 açmasının kuzeydoğu kö
şesinde önceki yıllarda yüksek bırakılmış olan 1.5x2.0 m. ebadındaki bir platform da
kazılmıştır.

Doğudaki AF 19 plankaresinde ise AE 19 açmasında saptanan odalar dizisinin
devamını açığa çıkarmak amacıyla 2.0x3.0 m. ebadında küçük bir açma açılmıştır. Bu
rada saptanan çift duvar ve olası bir giriş, doğuda bir odanın daha bulunduğu göster
mektedir.
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1.d. AC 19/20 Açması

Burada önce kışın kısmen yıkılmış olan AC 19 ve AC 20 açmaları arasındaki

araba yolunun doğu kısmı kazılmıştır; daha sonra AC 19 açmasının güneydoğu köşe

sinde temizlik çalışmaları yapılmış, duvarlar ortaya çıkarılmış ve bu arada dikdörtgen
bir silo saptanmıştır.

Bu çalışmaları takiben, AC 20 açmasında, saray kompleksine ait doğu taraftaki
ambar kazılmış ve 2 m. derinlikte tabana ulaşılmıştır (Çizirn: 2; Resim: 7). Zemininde
saptanan bir ocak sebebiyle ilk evrede burasının oda olarak kullanıldığı ve daha son
ra iç kısmına çepeçevre ilave duvarlar inşa edilerek siloya çevrildiği anlaşılmaktadır.Si
lo dolgusu içinde kompleksin tarihlendirmesi açısından önem taşıyan çanak çömlek
parçaları ele geçirilmiştir. .

2. Doğu Yamacı Çalişmalan

Bu kesimde daha önceki yıllarda açılmış olan AG 18 ve AH 18 açmalarının ku
zey ve güneyinde olmak üzere; AG 17, AH 18, AG 19 ve AH 19 açmalarında kazı ça
lışmaları yapılmıştır. Burada varlığı nihayet bu sene kesinlik kazanan yukarı şehire ait
bir giriş büyük oranda ortaya çıkarılmış ve aynı zamanda, 'giriş yapısına birleşen sur
bedeni güneye doğru bir miktar takip edilmiştir (Resim: 8).

Girişin iki tarafında, dış duvarları kavisli olan iki kulesöz konusudur. Bunlar gü
neydeki AG 18 ve AH 18 açmalarında büyük oranda ortaya çıkarılmıştır. Girişten son
ra, kuzey ve güneyden iki uzun duvarla sınırlandırılmış büyük bir giriş avlusu yer al
maktadır. Kulelere bu avludan birer girişle ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Kuzeye giden sur
bedeni, kuzeydeki bu girişin hemen batısından başlamış olabilir. Bu durum önümüzde
ki yıl yapılacak çalışmalarla kesinlik kazanacaktır. Kuzey duvarı üzerinde biraz daha
batıda yer alan diğer bir girişle de bu avludan kuzeydeki rnekanlara ulaşılmaktadır.

Söz konusu giriş avlusu batıdan, üzerinde iki giriş bulunan kerpiç bir duvarla sı
nırlıdır. Batıda, bu girişlerin tam karşısında, avluya girişle ilişkili olarak inşa edilmiş bel
ki de tek odalı olan bir yapı yer almaktadır. Bu yapının her iki tarafındaki birer koridor
vasıtasıyla, daha batıda yer aldığını tahmin ettiğimiz saray kompleksinin önündeki
meydana ulaşılmaktadır. Bu meydan güneyden ise AE 19 ve AF 19 açmalarında sap
tadığımız ev dizileri ile sınırlıdır. Avlu kuzeyden de yine benzeri ev dizisi ile sınırlı olma
lıdır. Saray kompleks'nin ana girişini oluşturan taş döşeli sundurması, yukarıda tanıttı
ğımız Doğu Kapısına bakmaktadır. Dolayısıyla, Doğu Kapısı ve avlu bizi doğruca sa
ray'a götürmektedir. Işte önceki yıllarda, AF 18 açmasında in situ olarak saptadığımız

2 m. boyundaki dikilitaş-, avluya giriş kapılarından birinin yan tarafına yerleştirilmiş olan
bir kapı sövesi olabilir.

AG 19 ve AH 19 açmalarında sur bedeni güneye doğru takip edilmiştir. iç taraf
tan sura bitişen en azından bir ev duvarı daha ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). AH 19
açmasında, surun batı tarafa dönerek bir köşe oluşturduğu anlaşılmaktadır.

3. Güney Yamacı Çalışmalan

Bu kesimde Z 21, AA 21, AA 22, AB 20, AB 21, AB 22, AC 21, AC 22 ve AC 23
plankarelerinde açılan açmalarda, yapı planları hakkında somut bilgiler elde edilebil
mesi ve kale surunun ortaya çıkarılması amacıyla daha ziyade yatay bir çalışma yapıl
mıştır.

AC 23 plankaresinin güney ucundaki çalışmada, arka taraflarının kale suruna bi
tişik inşa edilmiş olması gereken evlerin, güneye doğru devamını oluşturan duvarlar
saptanmıştır. Güneybatı köşede, bu evlere ait bir odanın kuzeydoğu köşesi ortaya Çı

karılmıştır. Dolayısıyla bu evlerin arka kısımlarının dayandığı kale suru biraz daha gü
neyden geçmiş olmalıdır.

4 Efe 1998:155 vd.,Resim: 14-15.
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AC 22 açmasında daha önce güneydoğu köşesi ortaya çıkarılmış olan yapının

tüm planı bu sene elde edilebilmiştir (Resim: 9). Bu yapı, boyu 18 m.ye ulaşan olduk
ça büyük bir megarondur ve iki odalı olup ön kısmı hemen hemen yapının yarısını kap
sayan gayet büyük bir sundurma içerir. Içte duvarlar boyunca yer alan ilave kerpiç du
varlar, olası ahşap tabanı desteklemek için inşa edilmiş olabilir. Sundurmanın kuzey
doğu köşesinde, Batı Anadolu Ilk Tunç çağı megaronlarında sık sık karşılaşılan dört
gen bir silo yer alır. Ante uçlarında büyük temel taşlarının kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Ancak kuzey ante duvarının ön ucundaki taşlar tamamen alınmıştır. Taşları almak için
açılmış olan tahribat çukurunun batı sınırı, güney ante duvarının ucu ile aynı hizadadır.

Bu çukur içinde bol miktarda ele geçirilen küçük taş kırıkları, büyük temel taşlarının bal
yozla parçalanarak çukurdan çıkarıldığını göstermektedir. Yenikent Köyü sakinlerinden
alınan bilgilere göre, köydeki eski evlerin yapımı sırasında höyükten taş alınmıştır. Her
iki ante ucunun tahrip edilmesi ve arada başka bir tahribatın olmaması, ante uçlarının

üst seviyelere kadar tamamen taştan inşa edilmiş olabileceğini ve bu taşların köylüler
tarafından yüzeyde kolaylıkla farkedildiğini akla getirmektedir. Bu megaron ile güney
de sura bitişik olarak inşa edildiğini tahmin ettiğimiz evler arasında geniş bir caddenin
yer aldığı anlaşılmaktadır.

Megaronun hemen kuzeybatısında yer yer son derece kalın kerpiç duvarlardan
oluşan ve çeşitli yapı evrelerini içerdiği anlaşılan yapı kalıntıları ele geçirilmiştir. Z 21
açmasında, kalınlığı 2 m.yi aşan bu kalın duvarın dış tarafına örülen tek sıralı taş du
var önünde derinleşilmiştir.Alt sıralarda daha büyük taşların kullanıldığı, batıya doğru

uzanan kısmı hafif dışbükey olan ve doğu tarafta güneye dönerek köşe yapan bu du
var, ortalama 2 m. yüksekliktedir. Bu kalın duvarın kuzey kenarı küçük taşlarla örülmüş

tür ve bu taş duvarın kuzeyinde daha düşük seviyede batıya doğru hafif meyilli taş bir
döşeme ortaya çıkarılmıştır. Taş döşemenin doğusunda ise arka arkaya üç bölme du
varı söz konusudur. En doğudaki çift bölme duvarına bitişik kalın bir kerpiç duvar bu
lunmaktadır. Yukarıda söz konusu edilen batı taraftaki (Z 21 açması) kıvrılan taş duvar,
doğu yamaçta AG 18 ve AH 18 açmalarındaki kule duvarını anımsatmaktad ır. Iç taraf
taki taş döşeme bir rampaya ait olabilir. Dolayısıyla, bu kesimde saptanan olası kule,
rampa ve gerisindeki bölme duvarları, doğu kapısının planını anımsatmaktadır. Bu du
rum, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla netlik kazanacaktır.

Bu olası giriş, qüneydoğu-kuzeybatı yönünde mevcut olduğu anlaşılan sokağa

açılmış olmalıdır. Bu sokagın doğu taraftan, kuzey-güney yönünde diğer bir megaran
tarafından sınırlandırılmış olabileceği, AB 20, AB 21 ve AC 21 plankarelerinde açılan

açmalarda yapılan çalışmalar sonucu anlaşılmıştır. Bu olası megaron ile saray komp
leksi arasında yer alan ve batıdakine paralelolan ikinci bir sokak vardır. Bu sokak bel
ki de yerleşmeyi ~üneydoğu-kuzeybatı yönünde boydan boya katetmektedir ve her iki
uçta surla birleştigi kesimlerde kukarı şehrin tali girişleri bulunmuş olabilir. Birbirine pa
ralel iki sokak arasındaki baQ.lantının, megaranlar arasına inşa edilmiş olan bir giriş bi-
nası (?) vasıtasıyla sağlandıgı anlaşılmaktadır. .

Megaronun kuzeyantesine bitişik olarak inşa edilmiş olan kalın kerpiç duvar, AA
22 açmasının batısında kuzeye doğru dönerek oldukça belirgin bir diş yapmaktadır. Bu
dişin ortasında iç taraftan kavisli bir duvarla çevrilmiş bir kule (?) yer almaktadır. Diş

ten sonra tekrar batıya dönen duvar, büyük olasılıkla güneye dönerek megaronun
önündeki boş alanı sınırlandırdıktan sonra doğuya döner ve AC 23 aymasında kalıntı

ları ele geçirilmiş olan radyal dizilimli evlerin gerisinde mevcut oldugunu düşündüğü

müz suru oluşturur.

LV. SONUÇ
Küllüoba kazıları ile öncelikle bölgede bilimselolarak kazısı yapılan tek prehisto

rik yerleşme olan DemircihüyÇık'te stratigrafik olarak saptanamayan Geç Kalkolitik, Ilk
Tunç çağına Geçiş Evresi ve Ilk Tunç iii dönemlerinin araştırılması amaçlanmıştı. Böy
lece, bölgenin Ilk Tunç çağı ile ilgili sıradüzeni tamamlanacak ve aynı zamanda bölge
nin Ilk Tunç Çağında oynadığı rol daha ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serilebilecekti.
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Bu bağlamda, Küllüoba'da bugüne kadar yapılan çalışmalar, bu husuların aydınlatılma
sı yönünde -umulanın da ötesinde- önemli bilgiler vermiştir. Bu şekilde, önümüzdeki yıl

larda yapılacak yeni kazılarla daha da önemli sonuçlara ulaşacağımızanlaşılmaktadır.

Batı konisinde, U9/10 açmasında, ilk defa Geç Kalkolitik Dönemle ilgili mimarı
kalıntılar ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Burada yuvarlak yapıların bulunduğunadair
deliller ele geçirilmiştir. Bilindiği gibi, aşağı yukarı aynı dönemde bu tür yuvarlak yapı

[ar Limni Adası'ndaki Poliochni ve Mryna yerleşmelerindenbilinrnektedlr". Bu kesimde,
Ilk Tunç çağına Geçiş Evresi suru, doğu ve batıya doğru takip edilmiştir; zikzaklar ya
pan bu surun batıda, kuzeybatıya doğru yaptı91 açılımdan, yerleşmenin bu dönemde
höyüğün büyük bir kısmını kapsamış olabilecegi izlenimi edinilmektedir.
. Küllüoba'da, çanak çömlekte iTÇ I'de büyük oranda şekillenen yerel özellikler,
ITÇ ii Döneminde de bazı yeni gelişmelerle aynen devam etmiştir. Tarafımızdan "Yu
karı Sakarya Çanak Çömlek Grubu" olarak adlandırılan bu grup çanak çömleğin, böl
gede yapılan yüzeyaraştırmaları sonuçlarına göre, batıda Frigya Yaylası'ndan -tüm
Yukarı Sakarya ovalarını içine alacak şekilde- doğudaki Sivrihisar Dağları'na kadar
olan bölgede söz konusu olduğu anlaşılmıştır.

Doğu konide ise Küllüoba'da en azından geç iTÇ lI'de etrafı sur ile çevrili bir yu
karı şehir ve onun çevresinde yer alan bir aşağı şehirin var olduğu anlaşılmıştır. Yuka
rı şehir suru, doğu ve batıda hemen hemen aynı aks üzerinde en azından iki ana kapı

içermektedir. Bunlardan doğudakinin planı aşağı yukarı tam olarak saptanmış bulun
maktadır. Kale suruna bitişik olarak inşa edilmiş radyal açılımlı evler, bölgede Demirei
hüyük'ten çok iyi biliilen "Anadolu Yerleşim Planı" ile uYQ,unluk gösterir. Ancak burada
Demircihüyük'tekinden farklı olan, ortadaki meydanda bagımsız yapıların (idari binalar)
bulunmasıdır. Bu bağımsız yapılardan biri yerleşmenin beyine ait olabilecek olan ve bi
zim saray kompleksi olarak adlandırdığımızyapıdır (Çizim: 2). Bu yapının şematik pla
nı Çizim 3'te verilmiştir. Bağımsız yapılardan diğer ikisi de güney yamaçtaki megaron
lardır. Bu bağımsız yapılar ile sura bitişik evler birbirlerinden avlular. caddeler veya so
kaklarla ayrılmaktadır. Sura bitişikevlerin önünde kale kapılarıyla bağlantılı olan geniş

bir caddenin bulunduğu anlaşılmaktadır. Böylece bu cadde vasıtasıylasur kapılarından
bu evlere süratli bir şekilde ulaşmak mümkün olmaktadır. yukarı şehir içindeki cadde
ve sokaklar da her iki uçta bu caddelerle birleşmektedir; dolayısıyla Küllüoba'da, De
mircihüyük'ün radyal planından linear plana doğru bir gelişmenin söz konusu olduğu
nu söyleyebiliriz. Söz konusu bu plan, bu özellikleriyle, Anadolu Yerleşim Planı ile Ther
mi, Poliochni ve Troia ITÇ III yerleşmelerinden çok iyi bilinen Kuzey Ege yerleşim pla
nının kaynaştırılması sonucu ortaya çıkmış olduğu izlenimini vermektedir. Böylece Es
kişehir ve çevresinde ITÇ ii sonlarından itibaren çanak çömlek yanında, rnlrnarlde de
Kuzey Ege etkilerinin ortaya çıkmaya başladığı anlaşılmaktadır. Küllüoba, Batı Anado
lu'da Ilk Tunç Çağı genel yerleşim planı açısından Troia'dan sonra en iyi bilinen ikinci
merkez konumuna gelmektedir. .

Küllüoba'da ulaşılan önemli sonuçlardan bir diğeri de iTÇ iii katlarının stratigra
fik olarak saptanmasıdır. Bu katlarda bölgenin özellikle Kuzey Ege bağlantıları konu
sunda önemli ipuçları veren buluntular ele geçirilmektedir. Onümüzdeki yıllarda kazma
ya başlayacağımız güney konide, söz konusu bu dönem stratigrafisini daha ayrıntılı bir
şekilde ortaya çıkarabileceğimiziumuyoruz.
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Çizim 3: Megaron kompleksinin şematik planı
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Resim 3: Üç ayaklı mutfak kabı

Resim 5: Adak çukuru ve depas
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Resim 7: Megaron kompleksinin güneybatı köşesi ve silolar
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2000 YILI ACEMHÖYÜK KAZıLARı

Aliye ÖZTAN*

Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile yürütülen
Acemhöyük kazıları 2000 yılında 3 Ağustos-14 Eylül tarlhlerinde qerçekleştirllmiştlr",

2000 yılı kazılarına Anıtlar ve Müz~ler. Genel Müdürlüğü, Ankara Universitesi Dil ve Ta
rih-Coğrafya Fakültesi ve Aksaray ii üzel Idaresi maddi katkıda bulunmuştur. Bu kuru
luşların yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 2000 yılı çalışmala

rı: 1. Kazılar, 2. konservasyon ve restorasyonolarak iki grupta toplanmaktadır.

1. Kazılar
Önceki yıllarda kazılara başlanan Sarıkaya ve Hatipler sarayları arasında kalan

alanda A) Assur Ticaret Kolonileri çağına ait i ve ıı. katların incelenmesi, B) Aynı alan
larda ııı. kata ait büyük Yanmış Bina'da henüz tabana inilmeyen odalarda kazıların sür
dürülmesi olarak planlanmıştır.

A) i. Kat Kazilan
1999 yılı kazıları sırasında PA/39 plankarede kuzeydoğu-güneybatı yönünde gü

neye doğru eğimli olarak uzanan ı. kata ait bir duvar saptanmış, bu duvarın batısında

kalan sıkıştırılmış toprak tabanlı alan meydan olarak nitelendirilmiştie. 2000 yılı kazı la
rı kuzeybatı kesimde bir kısmı PA/3S plankaresinde olan meydan nitelikli bu alanın gü
neyde PA/39 plankaresini verev olarak geçecek şekilde, geçirilen yıl açılan duvarla sı

nırlanan bir sokakla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Bu sokak ve batı kıyısında

yer alan konutlar 2000 yılında incelenmiştir. Meydanın kuzey ucunda, PA/3S plankare
sinde önceki yıllarda açılan ı. kat evinin duvarının bir parçası ile batıda hemen buna bi
tişik bir çöp çukuru bulunmaktadır. Sokağın meydanla bağlantısından itibaren açmada
devam eden 7.5 m.lik kısmı açılmıştır. Bu kısımda sokağın 60 cm. lik birkot farkı ile gü
neye, Sarıkaya Sarayı yönüne doğru devam ettiği, genişliğinin 3.5 m. ile 2 m. arasın

da değiştiği belirlenmiştir (Resim: 1). Sadece ı. kat zamanında kullanılmış olan sokak,
çanak kırıkları ve kemik parçaları ile döşenmiş, sıkıştırılmış topraktır.

Sokağın iki yanında yer alan konutlar taş temellidir. Bunlardan doğuda kalanla
rı önceki yıl incelenmiştir. Batıda (PA/39 da) yer alanlardan, biri kısmen açılan iki konut

Prof.Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Önıversttesi Dll ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önas
ya Arkeolojisi Anabilim Dalı Ankara! TURKIYE

Kazılara benden başka Doç.Dr. Süleyman Özkan, Doç.Dr. Hande Kökten- Ersoy, Araş. Gör. Cengiz Çetin, Arkeolog
Emsal Koçerdin, arkeoloji öğrencileri Nükher Kandemir, Ertuğrul Namsal, Lale Pancar, IŞık Erol, Güler Hakbilen ka
tıldılar. Kültür Bakanlığı'nı Burdur Müzesi'nden Mustafa Oral Erbay temsil etti. Bütün meslektaşlarıma, öğrencilerime
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saptanmıştır. Her iki konutta da duvar kalınlıkları 50-40 cm. arasında değişmektedir.

Kerpiç ölçüleri 45x38x8 cm.dir. Kare veya dikdörtgen planlı rnekanlara sahiptirler (Re
sim: 2). Bitişik düzende yapılmış olmalarına karşın, her konutun duvarları ayrı olarak
yapılmıştır. Mekanlardan güney uçta yer alanında, kuzey duvara bitişik olarak yapılmış

taş döşeli bir seki bulunmaktadır. Buluntu bakımından fakir olan i. kat konutlarında piş

miş topraktan bir fincan, üç ağırşak, kemikten bir sap ile sokakta kurşundan bir halka
ele geçirilmiştir.

i. kat yapılarının çizimleri yapılıp fotoğrafları çekildikten sonra kaldırılmıştır. i. ka
tın taş döşemesi altında üç bebek mezarı ele geçirilmiştir. Bunlardan M.00-2, PAl39'un
en kuzeydeki mekanının tabanı altında yer almaktadır. Bebek, başı batıda olmak üze
re, sol yanına hocker olarak yatırılmıştır. Altına ve yanına birkaç çanak kırığı gelişigü
zel döşenmiştir.

Bunun gQneyindeki odanın tabanı altına gömülmüş M.00-3 de önceki gibi bir be
bek mezarıdır. Iskelet 25x15 cm. lik bir alana yerleştinlrniştir. Baş güneybatıya gelecek
biçimde sağ yanına yatırılmış, yüzü güneye bakmaktadır. Iskeletin altına üç kap parça
sı döşeme gibi konmuştur.

Aynı mekanın güney duvarı dibine, taban altına öncekinden biraz daha büyük bir
başka bebek gömülmüştür. M.00-4 olarak adlandırılan bu mezara da hocker olarak ya
tınlan bebeğin M.00-2'deki gibi başı batıdadır, gövdesi doğuya doğru kıvrılmıştır. Başı

sola dönüktür. Sağ omuzu üstüne kurşundan bir halka, iskeletin 10 cm. güneyine, ağız

kenarının bir kısmı kırık bir çanak, hediye olarak bırakılmıştır (Resim: 3). Mezarların üçü
de ii. katın duvarlarının korunan yükseklikleri seviyesine kadar inen bir derinliktedir.

II. Kat Kezıierı

PA/39 plankaresinde ii. kat yapıları, i. kat konutları ve sokağının altındaki alanı

kaplamaktadır. Bu durum, sokağın Acemhöyük'te özellikle kuzeybatı açmada belirlen
diği gibi uzun zaman kullanılmadığını, i. kat zamanında yapıldığını göstermektedir. Aç
manın kuzeyinde PA/38 plankaresinde önceki yıllarda kazılan ii. kat yapısının bir me
kanını kapatarı güney duvarı açıldı. Bunun güneyindeki ii. kat binasının iki evreli oldu
ğu anlaşıldı. Ikinci evre (üstte yer alan) tam olarak incelendi. Bu alanda ii. katın beş

rnekantı bir yapısı bulunmaktadır. Kuzeybatı-güneydoğu yönündeki yapının bütün oda
ları dikdörtgen planlıdır. Duvar kalınlıkları 50-60 cm. arasında değişmektedir. Yapıda

38x25x8 cm. lik kerpiçler kullanılmıştır. Odalardan sadece ortada yer alanının güney
batı köşesinde taş temel kullanılmıştır. Bu duvarın güney köşesi i. kata ait bir çöp çu
kuru tarafından tahrip edilmiştir. Bu odanın güneyinde, olasılıkla açık alan olan kısım

da 1.5xO.80 m. ölçülerinde oval bir fırın bulunmaktadır. Bu konutun batısında, ona biti
şik ancak bağımsız duvarları olan 2. konutun, ancak bir mekanı kısmen kazılmıştır. 2.
konutun büyük kısmı ise henüz kazılmayan AP~ 39 ve PAl 40 plankarelerinde bulun
maktadır.

1999 yılında bu açmanın doğu kısmında saptanan ocak ve yanındaki çöplüğün

kuzeyindeki ii. kat yapısı3 kaldırıldı. Bu yapının ocaklı odasının kuzeydoğu köşesine ta
ban altına açılan bir çukura, bir yetişkinin yarısının gömüldüğü anlaşıldı (M. 00-1). Yü
zü batıya bakacak şekilde kuzey-güney yönünde yatırılmış iskeletin belden altı ve sol
kolu dirsekten itibaren. yoktur. Sol dirseğin ve kafatasının altına birer çanak parçası

konmuştur. Sağ kol önde ileri doğru uzatılmış, el yüze doğru toplarumştır. Sağ kulağın

daki bakırdan halka biçimli bir küpe dışında hediyesi yoktur. Mezara ve çevresine ya
pılmış bir müdahalenin olmarnası ölünun yarısının Assur Ticaret Kolonileri Çağında qö
müldüğünü göstermektedir. Olünün neden yarısının gömüldüğünü bugün için belirle
mek olanaksızdır. Bu konu, yapılacak antropolojik incelemeleri sonucunda açıklığa ka
vuşacaktır.

3 Öztan A.,"1998·1999 Acemhöyük Kazıları" 22. Kazı Sonuç/arı Top/antısı l, Ankara, 2000, 120.
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_ Aynı plankarede bir öncekinin hemen güneyinde, bir başka toprak mezar M.OO-
5 olarak adlandırılmıştır. Oval olarak açılan bu mezara da ceset hocker tarzda gömül
müştür. Başı kuzeybatıda, ayakları güneydoğuda yer alan yetişkin bireyin yüzü doğu
ya dönüktür. Sol kol sol bacağının altına gelecek biçimde uzanmakta, sağ kol yüze
doğru kalkık, el aşağı doğru dönüktür. Sol bacak göğse daha yakın olmak üzere çekik,
sağ ise gövdeyle 90° lik bir açı oluşturacak biçimde ileri doğru uzatıldıktan sonra kıvrıl
mıştır (Resim: 5). Bu mezara da herhangi bir hediye bırakıımamıştır.

PA/39 plankaresindeki ii. kat konutunun bulunduğu kısımda mezarlar kaldırıldık

tan sonra aynı alanda yine ii. kat zamanında yapılmış bir başka yapının bulunduğu an
laşılmıştır (birinci evre). Bu yapının uzun dikdörtgen planlı iki mekanı tam, üç mekanı
kısmen açığa çıkarılmıştır. Bunlardan kuzeydeki büyük odanın kuzey duvarının teme
linde ahşap hatıllar, doğu duvarı temelinde ise kısmen taş temel kullanılmıştır (Resim:
6). Bu konutta, büyük odada taban üstünde bir kapaklı vazo ile üç çanak, kırılmış ola
rak ele geçirilmiştir. Aynı odanın doğusunda dört yüzlü bir kalıbın parçası (Resim: 7),
batısındaki küçük bölmede ise çift kulplu bir bardak bulundu.

ii. kat yapılarının incelendiği ikinci kazı alanı RAl39 plankaresidir. Bu alanda
1999 yılında açılan i. kat yapısının taş temeli kaldırılmış, bunun altında bir ucu yine ge
çen yıl saptanan ıı. kat fırının tamamı açılmıştır. Düzgün sıvalı tabanının batıya doğru
eğimli olduğu, çevresinin taşlarla sınırlandırıldığı, ağzının kuzeybatıda olduğu belirlen
miştir. Çapı 2.20 m. dir. Fırının hemen kuzeyinde yer alan çöplükte kurşundan bir hal
ka ile tunç iğne parçası ele geçirilmiştir.

Bu fırının kuzeyinde, 1999 yılında yapılan kazılarda, ııı. kat yapısının 6 numara
Iı odası içinde, asıl tabandan 1.50 m. yukarıda ele geçirilen buluntular, iii. kat yapısı

nın üst katına ait olabileceği düşünülmüştü. 2000 yılı kazılarında aynı odanın güneye
doğru alçalan, eğimli tabanı tamamen açılmıştır. ııı. kat binasının 6. odası tabanından

1.50-1.20 m. yükseklikteki bu yeni tabanın, daha ııı. kat enkazı ortada iken yangından

kurtulanlar tarafından 6. odanın duvarları kullanılarak yapılan ii. kat evine ait olduğu

anlaşılmıştır. Bu kullanım, yukarıda açıklanan ii. kat yapılarının ilk evresi ile çağdaştır.

Yine bu dönernde 6. odanın doğu duvarı ortasına, dik durumda konmuş iki kerpiçle bir
ocak yapılmıştır. Içinde küllerlebirlikte hayvan kemiklerinin de ele geçirildiği ocağın he
men güney kıyısına iri bir çömlek, bir fincan konmuştur (Resim: 8). Diğerleri bu odanın

ortasında ve batı duvarı dibinde olmak üzere iki fincan, bir çanak, bir bardak, iki vazo
ve iki öğütme taşı parçası,S ağırşak, bir tekerlek ve bir makara ele geçirilmiştir. Bu oda
nın batı duvarı bir çöp çukuru tarafından tahrip edilmiştir (Resim: 9). Bu çukurda kulpu
kırık bir fincan, bir çanak ve pişmiş topraktan hayvan figürü bulunmuştur. 1999 yılında

aynı odanın kuzey kısmında ele geçirilenlerle4 birlikte bu küçük odanın envanterinin sa
yısı da artmıştır.

2000 yılında detaylı bir biçimde incelenen ıı. kat yapıları, Acemhöyük'te kuzey
batı açmasında da saptanan iki evrenin kentteyaygınlığını ortaya koymuştur. Acemhö
yük 'ün ııı. katının yangınla tahribinden sonra büyük kısmı iii. kat yangın enkazı içine,
bazen onun duvarlarından da yararlanarak bu felaketten kurtulanlar tarafından bazı ya
pılar inşa edilmiştir. Bunların kısa süre kullanımının ardından bir kısmı terk edilmiş ya
da hemen yakınlarına yenileri yapılmıştır.

B) III. Kat Kaz/Ian
Geçen yıllarda açığa çıkarılan III. kat yanmış binasının kazılarına 4, 6, 8 numa

ralı odalarda devam edilrnlştlrc.

6. odanın ii. kat insanları tarafından kullanılan tabanı temizlenip eserleri belge
lendikten sonra kaldırıldı. ııı. kat tabanına henüz ulaşılamadı, ancak ııı. kat yangın en
kazı içinde kaya kristalinden bir boncuk ele geçirildi.

4 Öztan A.,"1998- 1999 Acemhöyük Kazıları" 22. Kazı Sonuç/an Toptentısı l, Ankara, 2000,123.
5 Öztan A., "1998- 1999 Acemhöyük Kazıları" 22. Kazı Sonuç/an Top/antısı /, Ankara, 2000, Çizim:1.
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4. odada tavanın yanmış ağaç kalıntıları kaldırıldı. Batı duvarının düzgün sıvala

rı altında örgü içinde ve tabandan 1 m. yükseklikte bir yatay hatıl ile dikmelerin parça
ları saptandı. Ayrıca bu odanın batı ve kuzey duvarlarının temelinde de ağaç hatılların

kullanıldığı ve oda tabanının bu ağaçların üst seviyesinden başladığı belirlenmiştir (Re
sim: 10). Bu ağaçların büyük kısmı üstlerindeki çamur sıvadan dolayı yanmadan ko
runmuş, bir kısmı da geçen zamanda çürümüştür (Resim: 11). Iyi korunmamış olmala
rına karşın, bu hatıllar yapının inşa tekniğine açıklık getiren bilgiler sunmaktadır. Oda
da ele geçirilen kap parçaları içinden ancak bir çanak tümlenebilmiştir.

8. odada düzgün duvar sıvaları korunmuştur. Odanın batı köşesinde tabandan
25 cm. yükseklikte, köşesi yuvarlatılmış üçgen biçimli bir seki bulunmaktadır. Kuzey
duvarının ortasına yakın bir kısımda, tabana dik olarak düşmüş bir dikmenin 50 cm.
yükseklikteki bir kısmı korunmuştur (Resim: 12). Bu odanın 90 cm. genişliğindeki kapı

geçidinin iki yanında ahşap sövelerin yerleri belirgindir. Bu odanın güney köşesinde ta
ban üstünde bir çömlek, parçalar halinde ele geçirilmiştir.

1999 yılı kazıları sırasında bulunan ve bu yapının 3 numaralı odası içine, açık.

durumda iken yanmış kapı ile bu kapının yanına ve içine düşmüş söve ve lentoya ait
parçalar yerinde koruma altına alınmıştı. 2000 yılı kazısı sırasında kapı ve çevresinin
konumu detaylı bir biçimde incelenmiştir. Buna göre kapının duvara bağlı (menteşeli)

kısmında korunan yüksekliği 90 cm. dir. Duvardan itibaren 20 cm. sonra, ancak 45 cm.
yüksekliğindeki kısmı korunmuştur. Kalınlığı 5 cm. olan kapı geçen yıl belirlendiği gibi
5 ayrı parça halinde hazırlanmış, bu parçaların dişlerle birbirine geçirilmesi ile kanat
oluşturulmuştur. Kanadın hemen üstüne düşmüş olan lento 1.60 m. uzunluğunda, 18
cm. çapında bir kalastır. Kapı açıklığının 1.30 m. olduğu düşünülürse, lentonun her iki
uçtan 15 cm. lik bir kısmı duvar örgüsü içine girmekte, böylece kasa sağlam bir biçim
de taşınmaktadır. Lentonun bir ucu 70 cm. uzunlukta dilinerek kısmen düzeltilmiştir. Bu
düzeltme, olasılıkla lentonun alt kısmının düzgün görünümü ve kapı ile uyumunu sağ

lamak amacıyla yapılmıştır. Lentonun d,iğer ucu 20 cm. kadar kesilerek bir diş oluştu

rulmuştur. Bu diş lentonun söve üstüne.sağlam bir biçimde oturmasını sağlamaktadır.

Kapı geçidinin ortasına verevolarak düşmüş 1.60 m. uzunlukta, 17 cm. çapındaki di
ğer bir ağaç, kapı kasasının doğu yönündeki kısmına aittir. Doğu duvarının içine açılan

20x 25 cm. lik bir nişe oturduğu, dip kısmının hala bu niş içinde olmasından anlaşılmak

tadır. Bu ucu hafifçe yontulup sivriltildikten sonra bu kısma oturtulmuş, halen yerinde
olan bir taşla da desteklenmiştir. Kapı miline ait detaylar, bu kısımda taban kaldırılma

dığı için incelenememiştir.

2. Restorasyon- Konservasyon Çalışmalan

Kapı, lento ve söveye ait kalıntılar Doç. Dr. Hande Kökten Ersoy ve Araş. Gör.
Cengiz Çetin tarafından ilk sağlamlaştırma işlemleri yerinde yapıldıktan sonra kaldırıl

mıştır. Hazırlanan ahşap sandıklarda gerekli önlemler alınarak konservasyon ve resto
rasyon işlemlerinin yapılması için, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün olurları ile
Ankara Universitesi Başkent Meslek Yüksek Okulu'na nakli gerçekleştirilmiştir. Anado
lu'nun bugün için en eski kapısına ait bu parçalar üzerinde konservasyon ve restoras
yon çalışmaları sürdürülmektedir. Bu işlemler tamamlandığında, eser, yapılmakta olan
Aksaray Müzesi'nde sergilenecektir.
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Resim: 9

Resim: 11

Resim: 10

333



Resim: 12

334



KÖŞK HÖYÜK 2000 YILI KAZıLARı

Süleyman ÖZKAN*
Erol FA YDALI
Aliye ÖZTAN

1995-96 yıllarında Niğde Müzesi denetiminde yapılan Köşk Höyük kazılarına 3
28 Temmuz 2000 tarihlerinde devam edilmiştir. Kazı heyeti, Niğq~ Müzesi Müdürü Erol
Faydalı, MQ.ze Araştırmacısı Mahmut Altuncan, Prof.Dr. Aliye Oztan ve Yrd. Doç.Dr.
Süleyman Ozken, Arkeolog Nurperi Ayengin (MA.) ve sekiz arkeoloji öğrencisinden

oluşmuştur. Kazılara Kültür Bakanlığı ile Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesi Dekanlığı maddi katkıda bulunmuştur..

Köşk Höyük, Niğde ili, Bor ilçesi, Bahçeli Kasabası'nın 1,5 km. kuzeyindeki Köşk
Pınarı mevkiinde yer almaktadır. Bugüne kadar yapılan kazılar sonucunda Erken Kal
kolitik çağa tarihlenen üç yapı katı tespit edilmiştir.

Kazının Amaçlan
1.1996 yılında incelenen i. ve ii. kat yapılarının kaldırılarak iii. Kat yapılarını da

ha geniş olarak incelenmek,
2.111. katın altındaki diğer katları tespit edebilmek amacıyla bir sondaj yapmak,
3.C 14 tarihlemesi için örnekler toplamaktı.

1. Kazıler
Kazılar, H-1/11-12 plankarelerinde yoğunlaştırılmış, önceki yıllarda bu alanlarda

incelenen i. ve ii katların bir kısmı kaldırılarak iii. katın evleri açığa çıkarılmıştır (Plan: 1).

I. Kat Kazılerı

H/11 plankaresinde, 1995 yılında kaldırılan su pompasının altındaki alan kazıl
mıştır. Burada daha evvelden tespit edilmiş ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda

uzanan 8 metre uzunluğundaki i. kat duvarının kuzeyinde kalan, pompa borusunun et
rafındaki kısım açılmıştır. Bu duvarın kuzeyinde kalan kısımda yapılan kazıda i. katın

tabanıarı açılmış, taş duvar ve tabanıarın kalın bir sıva ile sıvandığı tespit edilmiştir
(Plan: 1).

Doç.Dr, Süleyman ÖZKAN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, izmirfTÜRKiYE.

Erol FAYDAlı, Niğde Müzesi Müdürü, NiğdefTÜRKiYE.

Prof.Dr. Aliye ÖZTAN, Arıkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Anabilim Dalı, AnkarafTURKIYE.
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Bu katta iki tür seramik kullanılmıştır. ilki siyah, gri, kahverengi tonlarında, kalın
özlü, kalker, kum ve mika katkılı, aynı renklerde astarlı, azı, hamuru renginde bırakıl

mış yerli yapım kaplar parçalar halinde temsil edilmektedir. Bununla birlikte Köşk Hö
yük'e ithalolan bir grup seramik daha bulunmaktadır. Bunlar açık portakal ve krem ren
gi astarlı, kahverengi boya ile yapılmış geometrik bezekli Can Hasan 2B tipi seramik
lerin çok sayıda parçalarıdır.

II. Kat Kazılan

Yine aynı kesimde yapılan kazıda ii. kat temellerinin i. kat duvarının altından ge
çerek güneye doğru uzandığı tespit edilmiştir (Plan: 1). 1995'te bu kesimde bulunan
kabartmalı bir küpün ii. kata ait olduğu saptanmıştı. Aynı alanda parçalar halinde bir
ana tanrıça kabartmasının belden altı ve kırmızı astarlı, perdahiı, basit ağız kenarlı ka
bın boynu üzerinde dört ayaklı bir hayvanın arka kısmı bulunmuştur. Bunlarla birlikte
benzerlerine Gelveri, Güvercinkayası ve Orman Fidanlığı'nda rastlanan ve Orta Tuna
Havzası'na kadar uzanan bir alanda karşılaşılan, rulet baskılı, ışın motifli, sokma be
zekli, gri astarlı içi noktalı helezon motifli parçalar ele geçirilmiştir. Diğer buluntular ara
sında kemikten iki bız ile bir taştan pandantif sayılabilir.

i. kat duvarının kuzeyinde kalan ii. katta yapılan çalışmalarda, bir oda tespit edil
miştir. Taş duvarları i. katın tabanı yapılırken tahrip edilmiştir. Bu kesimde odanın batı

sında yer alan ve kenarları kerpiçlerle desteklenmiş 100x120 cm.lik dikdörtgen bir se
kinin altında beş yetişkine ait kafatası bulunmuştur (Kş.00.M.1). Gövde kemiklerine ait
bir parça ele geçirilememiştir. Kafatasıarı pompanın açılması ve havuzun yapılması sı

rasında oluşan basınç nedeniyle çok ezilmiştir (Resim: 1). Burada ele geçirilen üç kol
ye tanesi ile bir kemik bızın mezar hediyesi olup olmadıkları kesin anlaşılamamıştır.

Kolye tanelerinden akikten yapılmış olanın yarısı bulunmuştur. Kalkerden olan kolye ta
nesi silindir biçimli olup diğeri şeytan minaresi denilen yumuşakça kabuğudur.

H/12 plankaresinde ii. kat enkazının kaldırılması sırasında kemikten bir bız ile ii.
katın tek renkli ve kabartma bezekli kaplarına ait parçalar bulunmuştur.

III. Kat Kezıleri

2000 yılı kazılarında özellikle H/11-12 plankarelerindeki iii. kat yapıları incelen
miştir. Bu kesimde düzensiz bir sokağın doğu ve batı karaflarında yer alan üç ev tama
men ya da kısmen ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2).

1. Ev: H/12 plankaresinde bulunmakta olan evin büyük bir kısmı açığa çıkarıl

mıştır. Ev 8.0x0.4 m. boyutlarında olup Köşk Höyük'ün diğer evleri gibi yamuk planlı

dır. Ortada büyük bir oda, buna bitişik kuzeyde iki küçük depo odası ve güneyde bir iş

lik bulunmaktadır.

Evin 100 cm. kadar yükselen duvarları, 60 cm. kalınlığında olup dere taşları ile
yakınlarda çıkarılan yerel kireç taşından yapılmıştır. Taşların bir kısmı düzgün kesilmiş,

diğerleri kabaca düzeltilmiştir. Odaların taban ve duvarları düzgün sıvanmıştır. Ev giri
şinin henüz açılmamış olan güneybatı tarafından olduğunu sanıyoruz. Kuzey tarafın

daki iki küçük depoya orta odadan, doğu kısımdaki bir eşikten geçilerek girilmektedir.
Evin oturma ve yatma mekanı olarak kullanılan ortadaki büyük odanın kuzeybatı köşe
sinde, 175x125 cm. ölçülerinde bir seki mevcuttur. Gerek seki üzerinde gerekse oda
nın diğer kısımlarında çok sayıda seramik parçası ile öğütme ve ezme taşları bulun
muştur (Resim: 2 solda).

Odanın kullanıldığı sırada tabanın çöktüğü, bu çöküntüleri gidermek için tabanın
kap kırıkları ile döşenip tekrar sıvandığı tespit editmlştir. Tabanda ele geçirilen bu kap
parçalarının bir kısmı kabartmalı kaplara aittir. Uzerinde boğa, inek, keçi, geyik ve cey
lanlara ait gövde, baş, bacak ve boynuz betimlemeleri vardır. Ayrıca yılan, kurbağa ve
yanında ilk kez kertenkele ve leopar gibi hayvanlar da tespit edilmiştir. Bunlardan le
opara ait parçada, benekli hilal şeklinde gösterilmiştir. Kolları altında buzağı başını ya-
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kalamış ana tanrıça tasvirlerini içeren kap parçaları da Köşk Höyük'te ilk kez görülmek
tedir. Kollarını yana açmış, yanında ceylan bulunan, beyaz boyalı kısa eteğikemerle
tutturulmuş, başında türban biçimli başlığı olan erkek tasviri özgün eserlerdendir.

Bu konutun 4. odası güney duvarına paralelolarak uzanmaktadır. Büyük oday
la bağlantıyı sağlayan geçitin önünde taban üzerindeki iki büyük öğütme taşı, bu me
kanın işlik olduğunu göstermektedir. Oğütme taşları altında bulunan ve hayvan biçimli
bir kaba ait olması mümkün bir ceylan başı işçiliği ile göz doldurmaktadır. Bir vazo boy
nundayer alan, bir dikmenin "üstüne yapıştırılmış bir inek ve altta bir geyik başı kabart
ması Köşk Höyük kabartmalı vazolarının çeşitliliğini arttıran eserlerdendir. Bu tasvir,
Çatalhöyük evlerindeki boğa ve koç başlı düzenlemelerin, bir başka deyişle aynı inan
cın kabartmalı kaplara uygulanmış bir şeklidir.

Aynı evde, orta adadaki sekinin altında bir bebek mezarıtespit edilmiştir

(Kş.00.M.2). Sekinin güneydoğu köşesine, çamurdan 45x30 cm. ebadında kayık şek

linde hazırlanmış bir bölme içine konulmuş ceset, başı kuzeybatıya qelecek biçimde,
yüzü kuzeye dönük, sol yanına hacker olarak yatırılmıştır (Resim: 3). OLÜ hediyeleri
olarak boynunda biri akik, diğeri kireçtaşından silindir biçimli iki, diğer ikisi yeşil taştan

basık halka biçimli dört boncuklu bir kolye bırakılmıştır. Ayrıca çamur sıvalı bölmenin
dışına, başın batısına emzikli bir çanakçık (biberan), dizleri hizasında bir tabakçık, em
zikli minyatür bir kap ile obsidiyen bir çekirdek diğer mezar hediyeleridir.

Arat odadan kemikten üç bız, obsidiyen dilgi ve çekirdekler, biri mermerden (bi
ri 4. odadan) ikisi taştan üç bilezik parçası ve yumuşakça kabuğundan kolye taneleri
ele geçirilmiştir.

Bu evin doğu duvarına bitişik olarak yapılmış bir ocak (?), taş duvarlı bir depo ve
bir fırın yeri bulunmaktadır. Bunlar, bugün de çevre köylerde olduğugibi, 1. ev sahiple
rinin ihtiyaçlarina göre yapılarına ekledikleri bölümlerdir.

2. Ev: 1. evin kuzeyinde yer alan ev beşgen planlıdır. Güneydeki duvarı 1. evin
kuzey duvarıdır. Ev tek adalı olup girişi doğu tarafında 50 cm. genişliğindedir. Bir işlik

niteliğindeki mekanın doğu duvarında bir fırın, kuzey köşede bir petek bulunmaktadır.

Batı duvarı boyunca bir dikdörtgen silo, öğütme taşı ve çamurdan yapılmış kap kaide
si, iki bölmeli bir petek ve diğer bir silo sıralanmaktadır. Kuzey batıdaki ilk silonun do
ğusunda taştan bir kap kaidesi taban üstüne konmuştur. Bu odada kemikten spatül ve
bızlar, pişmiş toprak bir kaşık, kahverengi kireçtaşından biri silindir diğeri küre biçimli
iki boncuk bulunmuştur. Bulunan ince cidarlı, beyaz renkli bir taş kap parçası Köşk Hö
yük'te az da olsa taş kapların kullanıldığına işaret etmektedir. Az sayıdaki çizi ve sok
ma bezekli parça ile içlerinde keçi başı, yılan tanrıça gÖğsü, sığır kabartmaların yer al
dığı bezekli kap parçaları diğer buluntulardır.

Bu evin kuzeyindeki bitişik, önceki yıllarda kazılmış olan iii. kat yapısının temiz-
liği sırasında obsidiyen bir ok ucu bulunmuştur. . .

3. Ev: H/12 plankaresindeki ev de diğer evlerin yapım özelliklerini taşımaktadır
(Resim: 2 sağda). Duvar genişliği 50 cm. olan bu yamuk planlı evin iki odası kısmen

ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan güneyde kalan odanın batı kısmında bir fırın ve bir seki
bulunmaktadır. 92x112 cm. ebadındaki fırının en az sekiz sıvasının yenilendiği tespit
edilmiştir. Seki üstünde yılan kabartmalarıyla süslü iki kap, önünde sıkıştırılmış toprak
taban üstünde iki farklı küpün kırıkları ile kısa boyunlu, küre gövdeli bir çömlek, dibi ze
deli bir çanak, ağız kenarına karşılık olarak dört kurbağakabartması yapıştırılmış bir
çömlek ve bir öğütme taşı bulunmuştur (Resim: 4). Ayrıca hilal, kurbağa kabarmalı kap
lar, omuzu ip delikli küçük kap, geniş düz dipli küregövdeli vazolar, çanaklar, kaseler
ve çömleklere ait parçalar mevcuttur.

Bu evin ikinci odasında da 2. evdekilere benzer, çamurla yapılmış 7 petek bu
lunmuştur (Resim: 5). Kısa süreyle kullanılmış ve bozulduğunda yerine ya da farklı ko
numda yapılmış peteklerin işlevleri tam olarak saptanamamıştır. Içlerinde herhangi bir
maddenin kalıntısı ele geçmemesine karşın, bunların bazı besin maddelerinin saklan
masında kullanıldığı düşünülmektedir. Peteklerden birinin içinde ters dönmüş orta boy

337



bir çanak bulunmaktaydı. Bu mekanda petekler arasında boynun gövdeye birleşen kıs

mında karşılıklı boğa ve koç başları bulunan büyük boy bir vazo ile boynu üstünde ka
bartma geyik boynuzunun bulunduğu bir vazo ele geçirilmiştir. Ayrıca kutu şeklindeki

köşeli kap parçaları, bir meyveliğin silindir şeklindeki altlığı, minyatür iki kase, omzu
üzerinde kabartma zikzak bezekler bulunan parçalar ele geçirilmiştir.

/. Kat Kü/lüğü
Konutlar arasında kalan alanda, H/11 plankaresinde, i. kata ait küllük, ii. katın

evını de tahrip ederek iii. kata kadar inmiştir (Resim: 2). Külle karışık hayvan kemikle
ri ve boynuzlarının da atıldığı bu alanda bezekli, bezeksiz çok sayıda seramik parçası

ve obsidiyen parçaları bulunmuştur. Çöplük buluntuları içinde biri tüm, ikisinin ucu kırık

üç bız, bir obsidiyen ok ucu, dikdörtgen biçimli bir biley taşı ele geçirilmiştir. Pişmiş top
raktan yapılmış, bağdaş kurmuş bir ana tanrıça heykelciği ayrıntılara girilmeden ancak
doğal bir biçimde işlenmiştir. Boyun dibinde gövdeye açılan delik, Höyücek'ten bilinen
'sokma başlı idoller' gibi farklı bir malzemeden yapılmış başın yerleştirilmesi içindir.
Küllükte ele geçirilen seramikler arasında kabartmalı kap parçaları önde gelmektedir.
Parçalar arasında yılan kabartmalı bir çanağın yarısı, boğa biçimli bir kabın gövde ve
boynuna ait bir parça, tanrıça göğüsleri, üst üste yapıştırılmış iki boğa başı, inek, ge
yik, keçi ve kuş? bezekleri mevcuttur. Insan figürlü kabartmalar arasında erkek tasvir
lerinin bulunduğu birkaç parça önemlidir. Bunlardan bir geyiğin başına elini uzatan,
hayvanı kuyruğundan yakalayan, elinde bumerang sallayan ve ağaç (?) tutan erkekler
ilginç örneklerdir. Kısa eteklikli, kemeri arkada sallanan erkek figürlerinin sayısı giderek
artmaktadır. Küllükte bulunan ve bir leoparın arka yarısının göründüğü parçada, hay
vanın benekleri kalın hilaller biçiminde sarı renkte boyayla yapılmıştır. Az sayıda da ol
sa boya bezekli parçalar ile ajur tekniğiyle yapılmış kaidelerin parçaları da ele geçiril
miştir.

H/12 plankaresinde evlerin arasında kalan geçit/sokakta da bazı buluntulara
rastlanmıştır. Bunlardan yeşil damarlı bir taştan (yeşim?)yapılmış damga mühür, daha
önce Köşk Höyük'te bulunmuş mühürlerin benzeridir. Digerleri gibi Halaf Çağı özellik
leri gösteren bu örnekle, Köşk Höyük'te bulunan mühürlerin sayısı ona ulaşmıştır. Ay
nı alanda seramiklerin yanı sıra bir taş kap parçası ve bir manda boynuzu dikkate de
ğer buluntulardır.

2. Sondaj Kazı/an
Prof.Dr. Uğur Silistreli tarafından varlığı belirtilen LV. katı incelemek amacıyla kü

çük bir sondaj yapılrruştrr, H-I/11 plankaresinde, daha evvelden açılan iii. kat yapıların

bir bölümü kaldırılarak, IV. kata inmek için 2,5x4,5 cm. ölçülerindeki bir alanda sondaj
yapıldı (Plan: 1). Bu sırada iii. katın tabanı üzerinde bir meyvelik ele geçirilmiştir. iii.
katın yaklaşık 60 cm. altında küllü, yumuşak bir toprak dolguyla karşılaşıldı. Açmanın

ortasında kuzeybatı-güneydoğu ekseninde uzanan bir kerpiç duvar ile taş temeli orta
ya çıkarıldı. Duvar, iki tarafında yer alan birer çöp çukuru ile tahrip olmuştur. Duvarın

batısında, çöp çukurunun kenarında kalan alanda, taban üstünde altı adet obsldiyen
alet ve çekirdek, yerinde ele geçirilmiştir (Resim: 6). Bunların hemen yanında kemik bir
bız, bir iğnenin yarısı, boynuzdan bir sap bulunmuştur.

Bu tabakayı tahrip eden çöp çukurlarına, az sayıda çanak çömlek parçası ile bü
yükbaş bir hayvanın kemikleri atrlrruştır, Çöplükte ele geçirilen diğereserler arasında

kemikten bir bız ve taştan bir keski vardır. Seramikler ince cidarlı, siyah, gri, kahveren
gi astarlı, çoğu parlak astarlı, büyük kısmı isli, fincan, kase, çanak, vazo formlu kapla
ra ait parçalardır.

Bu sondajda açığa çıkarılan IV. kat yapılarının kerpiç duvarlı oldukları görülmüş

tür. Eğer bu uygulama kısmı değilse, Köşk Höyük'ün I-III. kat evlerinin tamamen taştan
inşa edilmeleri göz önüne alındığında, katlar arasında bazı değişikliklerin olduğu anla
şılmaktadır.
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LV. katın seramikleri kabartmalı parçalar ile çizgilerle sınırlandırılmış içleri nokta
larla doldurulmuş spiral, zikzak bezekli kaplardır. Bu kattan, kemikten iki spatül parça
sı ve baş veya uçları kırık altı bız, apatitten köşeleri yuvarlatılmış kare biçimli yarım bir
boncuk, baş, kollar ve belden altı kırık pişmiş toprak bir tanrı heykelciği ele geçirilmiş

tir. Bu katın bir başka buluntusu, kireçtaşından şematik olarak yapılmış bir tanrı çifti (?)
heykelciğidir.

Kazı alanlarının temizlenmesi sırasında 1/11 plankaresinde II. kata ait olarak taş

baltacık, N/1ü plankaresinde iii. kata ait obsidiyenden iki ok ucu bulunmuştur.

3. C 14 Örneklerinin Toplanması

Kazılar sırasında C 14 tarihlenmesi için II-IV. katlardan çok sayıda .. organik mad
de örneği toplanmış ve Prof. Dr. M. Korfmann aracılığıyla Heidelberg Universitesi'ne
gönderilmiştir. Daha önce sadece i. kattan alınan örneklerle bu katın C 14 tarihlenme
si yapılabilmişti. Yeni örneklerin sonuçları elimize ulaştığında, eski katların de kesin ta
rihleri belirlenmiş olacaktır.

Bu kazılar sırasında özveriyle çalışan tümekibe, Anıtlar ve Müzeler Genel mü
dürlüğü ilgililerine, C 14 analizleri için yardımda bulunan Prof. Dr. Manfred Korfmann'a,
kazının ilk gQnünden beri ilgi ve yardımlarını bizden esirgemeyen Niğde Valisi Sayın

Refik Aslan Oztürk'e teşekkürlerimizi sunarız.
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HEKATE TEMENOSU 2000 ÇALIŞMALARI

Ahmet A. TIRPAN*
Bilal SÖGÜT

2000 yılı kazı sezonu Lagina Hekate Temenosu temizlik, kazı ve restorasyon ça
lışmaları 1 Ternrnuz-? Eylül 2000 tarihler,i,nde sürdürüldü. Kazı ekibimiz Şelçuk Univer
sitesi, Ankara Universitesi, Pamukkale Universitesi, Adnan Menderes Universitesi ve
Muğla Universitesi'nden 8 öğretim elemanı olmak üzere, 5 arkeolog ve 26 öğrenciden
oluşmuştur". .

Çalışmalarımızı 3 ayrı ekip halinde yürüttük. Her sene olduğu gibi bir haftayi
aşan bir süre içinde kazı sahasında büyüyen atların temizliğini yaptık. Hekate Tapına

ğı cellasının kazısı, tapınak krepidoması üzerindeki mimarı elemanların kaldırılması,

tapınak ve altar arasındaki yol ve portikanın açığa çıkarılması 2000 yılı programımız

da yer almakta idi.
Cella Kazısı: 1999 kazı sezonunda tapınak eellasında yığıntı halinde duran mi

marı bloklar kaldırıldıktan sonra, orthostat blokları ile sınırlandırılmış ve stylobat döşe
mesinden ortalama 0.65 cm. yüksekte olan cella döşeme bloklarının, sadece süpürge
lik diye tabir edilen bölümde mevcut olduğunu gördük. Cella duvarının en alt blokunu
oluşturan orthostat sıralarına bitişik olan cella süpürgelik blokları ortalama 90x90 cm.
ebadında, cella içini eksiksiz çepeçevre dolanmaktaydı. Cellanın orta kısmı ise tama
men moloz dolgu olarak görülüyordu. Süpürgelik bloklarının üzerine oturduğu seviye
deki bu dolgu, yer yer büyük taş blokların arasındaki moloz taş ve topraktan oluşturul
muştur. Büyük taş blokların üzerindeki yuvarlak uçlu bir taşçı kalemi ile yapıldığı anla
şılan yiv izleri ve kenet oyukları bulunmaktadır. Bu taşlar, cella döşeme bloklarının üze
rine oturacağı dolgu zeminin oluşturulmasında seviyeyi tam olarak belirlemek amacıy

la kullanılmış olmalıdır. Cella içinde cella duvarına bitişik süpürgelik blokları tek sıra ha
linde eellayı çevirmektedir. Cella ortasında ise hiçbir taban döşeme bloku bulunmadı.

Böylece cella ortasında denqeli bir şekilde düzeltilmiş bir döşeme altı dolgusu ile karşı

karşıyakaldık (Resim: 1). Iri taş blokları, moloz taş, kültür toprağı, kül.vb, malzemeden
oluşan bu dolgunun yapısını iyice anlamak için cella ortasında küçük bir sondaj çalış-

Prof. Dr. Ahmet A.TIRPAN, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, KonyarrÜRKiYE.
Yrd.Doç.Dr, Bilal SÖGÜT, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Deniz-
lirrURKIYE. .

EkipÜyeleri: Bakanlık Temsilcisi Serpil Arık, Prof.Dr.AhmetA. Tırpan (Kazı Başkanı), Prol.Dr.Çetin Şahin (Ankara Üni
versitesi), Yrd.Doç.Dr.Asuman Baldıran .,(Selçuk Universitesi), Yrd.Doç.Dr.Bilal Söğüt (Parnukkale Universitesi),
Yrd.Doç.Dr.Celal Şimşek (Parnukkale Universitesi), Yrd.Doç.Dr.Osman Kunduracı (S§llçuk Universitesi), Araş.

Gör.Coşkun Daşbacak (Pamukkale Universitesi), Uzman Murat Aydaş (Adnan Menderes Universilesi), Yüksek Arke
olog Erdem Yılmaz, Arkeolog Murat Ufuk Kara, Arkeolog Serdal Mutlu, Arkeolog Azime Ergen, Arkeolog Tunç Sezgin
Arkeoloji öğrencileri: Şenay Öcal, Nihai Kürüm, ilkay lşkar, Nedime Özçalık, Çiğdem Yıldırım, Perihan Kösem, Hacer
Turan, Zeliha Şakar, Elif Yüce, Ayşen Özyurt, Müjdat Demir, Oktay Erol,Göksel Barlas, Hüseyin Gülbahar, Murat AI
tuntuğ, Burcu Ketenei, l.Burak Birer, TIcanur Baydar, Fatma Demir, Zahide Demir, Yaşar Koç, Hülya Diriik ,Banu Bü
yükbahçeci, Adem Güzel, ısmail Tamtürk.
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ması yapmıştık. Bu sondaj çalışmasında büyük dolgu taşı blokları arasında "sikke, se
ramik, figürin unguentarium, kandil parçası, altın elbise süsü, fildişi ve kemik parçaları,

kitabeli mermer parçaları ve kül gibi kültür malzemesi bulundu.
Ayrıca süpürgelik blokları altına temel teşkil edecek şekilde yapılmış gibi görü

nen ve bütün süpürgelik blokları altında (güney cephe hariç, henüz açılmadı) devam
eden bütün bir duvar kalıntısı açığa çıkarıldı (Resim: 2). Durumu daha iyi değerlendir
mek için sondajı genişlettik, süpürgeliklerin altında aynı duvarın devam ettiğini gördük.
Dolgu toprakta farklı seviye ve noktalarda 96 adet cam fal taşı, 49 adet sikke, 2 adet
figürin başı, elbise süsü olduğu üzerindeki deliklerden anlaşılan rozet formunda 3 adet
altın varak, işlenmiş fildişi ve kemik parçaları yanında kitabeli mermer parçaları elimi
ze geçti. En dikkati çeken buluntu ise cella döşemesi altı dolgusunun hemen üst yüze
yinde ve muhtemelen tapınak frizlerine ait bir kabartma parçası idi (Resim: 3).

Bütün bu buluntular birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Acaba burada
eski bir tapınak veya altar mı vardı da birçok tapınakta gördüğümüz gibi eski tapınağı.
fazla tahrip etmeden onun üzerine yeni bir tapınak mı yapıldı? Bu senaryo doğrultusun

da eski tapınak veya altanrıs kalıntılarınadokunulmadan eski yapının etrafı 92 cm. yük
sekliğinde monoblok bir orthostat sırası ile çevrilmiştir. Yeni tapınağın cella döşemesi

ni oluşturmak amacıyla eski yapının içi moloz taş ve kültür toprağı ile (yakın çevreden
alındığı için olsa gerek) doldurularak, cellanın döşeme altı seviyesinde terazilenmiş ol
duğu görülmektedir. Böylece cella taban döşemesi pronaos döşemesinden 65 cm. da
ha yüksek bir seviyeye kavuşmuş oldu. Bu durumda süpürgelik blokları altındaki duva
rın eski yapıya ait olduğunu kabul etmemiz gerekir. Lakin duvar örgü tekniği ve yapı

malzemesi oldukça basit olan bu duvarların bir tapınak veya altar yapısına ait olduğu
nu kabul etmemiz oldukça zor. Kabaca düzeltilmiş, çeşitli ebattaki toplama taşlardan,

çamur harç ile birleştirilerek örülmüş duvarlarda belirli bir derzdüzenioluşturulmamış
tır. Oldukça zayıf olan ortalama 50 cm. kalınlığındaki bu kuru duvarın bir üst yapıyı ta
şıması da statik açıdan olanaksız görülmektedir (Resim: 2).

ikinci o/as/lik: Burada basit bir kül altarı vardı. Kül yığıntıları, kısmen yanmış fi
gürin parçaları, çok miktarda çıkan çeşitli renkte cam fal taşları, rozet formunda elbise
süsü altınlar, fildişi susler ve çok sayıda sikke muhakkak ki altara bırakılan hediyeler
di. Dar bir alanda bu kadar çok küçük buluntunun ele geçirilmesini başka şekilde izah
edemeyiz.

Bu durumda alanı çeviren kuru duvarlar tapınak inşa edilirken, kutsal alanın sı

nırlarını belirlemek için yapıldı. Duvarlar cella döşeme bloklarının oturacağı düzlemin
seviyesine kadar yükseltildi ve cella içi bu seviyeye kadar moloz taş ve toprak ile dol
durularak cella döşeme blokları için bir alt yapı oluşturuldu. Süpürgelik bloklarının ku
ru duvar üzerine oturtulmasını da bir inşa aşaması olarak yorumlamalıyız. Duvar yük
sekliği her cephede eşitlendi, üzerlerine ilk olarak süpürgelik blokları yerleştirilerek te
razilendi diyebiliriz. Moloz dolgu, üst seviyede, belirli bir düzende yerleştirilmemiş ve
yüzeyleri yontulmuş iri bloklar ve aralarında moloz taşlardan oluşan bir düzlem oluştur

maktadır. Dolgu üst yüzeyinde görülen yüzeyi murçlanarak düzeltilmiş bu bloklar üze
rinde bulunan zıvana delikleri muhakkak ki cella döşeme bloklarına zıvanalanmak için
di. Moloz dolgunun zayıf olduğununfarkındaolan mimar, cella bloklarının yüzeyini yon-

, tarak·terazilenmiş bu iri bloklara zıvanalayarak olabilecek küçük çaplı oturmalara kar
şı tedbir almıştır.

Diğer bir sorun da hepsi tamam olan süpürgelik blokları dışında cellanın ortasın

da neden döşeme blokları bulunmamaktadır?3 olasılık söz konusu: cella ortasındaki

döşeme blokları a) hiç döşenmedi, yani gerek duyulmadı b) birileri tarafından alındı, c)
yarım kaldı.

Hiç döşenmedi diyemeyiz. Çünkü böyle olsa idi süpürgelik bloklarının açıkta ka
lan ve cella ortasına dönük kenarlarının yüzeylerinin ince yonu olması gerekirdi. Hal-

2 Bunu ceIla ortasında bulduğumuz ve örneklerini aldığımız bir kül yığınından dolayı düşünebiliyoruz.
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buki bu yüzeylerde görülen anathyrosis, bunların diğer bir blokla birleşeceğini ifade edi
yor.

ikinci olasılık, birçok antik yapıda şahit olduğumuz gibi cella bloklarının daha
sonraki bir devirde alınarak yeni yapılanmalarda yapı malzemesi olarak kullanılması

dır. Böyle bir durumda niçin süpürgelik blokları alınmadı da sadece cella ortasındaki

bloklar alındı, sorusu akla geliyor. Ayrıca cella döşemesikazı çalışmaları başladığında,
tonlarca ağırlıktaki mimarı bloklar altında idi. Cella döşeme bloklarının yeni yapılanma
lar için inşaat malzemesi olarak kullanılmak üzere alınmış olduğunu düşünsek bile, bu
durum tapınak yıkılmadan önce gerçekleşmiş olmalıdır. Çünkü yıkıntı altındaki cella
döşeme bloklarına ulaşılması mümkün değildir. Tapınak ayakta iken cella bloklarının
alınmış olabileceği bizedaha mantıklı gelmektedir. Bu durumda da inşaat malzemesi
almaya daha müsait olan ve daha rahat sökülerek alınabilecek düz bir alanda bulunan
stylobat blokları dururken daha zor konumda yer alan cella blokları tercih edilemezdi.
Tapınağın kuzey dar cephesindeki stylobat bloklarının ve bazı orthostatların alınmış ol
ması da bu görüşümüzü desteklemektedir.

Bu durumda üçüncü olasılığı kabul etmemiz gerekiyor. Cella döşemesi herhan
gi bir nedenle tamamlanamamış. Büyük bir olasılıkla süpürgelikler yerleştirildiktenson
ra meydana gelen bir depremle üst yapı mimarı blokları cellaya düşmüş ve döşeme in
şaatı yarım kalmıştır. Bu varsayımı kabul edersek, yapım tekniği olarak cella tabanının

döşemesine önce süpürgelik bloklarının yerleştirilmesi ile başlanmaktadır, diyebiliriz.
Cellanın ancak yarısını kazmış olmamıza rağmen, çok sayıda küçük buluntu el

de etmiş olmamız düşündürücüdür. Bu buluntularındolgu malzemesi ile birlikte dışar

dan getirilmiş olduğunu düşünsek bile, buluntu yoğunluğu, çeşidi ve seviyesi bunların

daha önce bu mekanda olmaları gerektiğine işaret ediyor.
Tapmak Krepidoması ve Sty/obatı Üzerinde Yapı/an Çalışma/ar: 1999 kazı se

zonu çalışmalarında tapınağın batı uzun cephesinde stylobat üzerindeki mimarı blok
ları kaldırmış ve burasını stylobat seviyesinde düzenlemiştik. Bu seneki çalışmalarımı
zın amacı tapınağın kuzey ve güney dar cephelerindeki mimarı blokları temizlemek,
stylobat ve krepidomayı açığa çıkarmaktı. Termik santralden temin ettiğimiz vinç yardı

mı ile her iki cephedeki mimari blokları kaldırarak yapıdaki yerine ve işlevinegöre grub
lar halinde araziye tasnif ettik. Tapınağın kuzey ve güney cephelerindeki tüm mimarı

elemanlar kaldırılıp kazı ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Böylece tapınağın iki dar
cephesi euthynteria seviyesine kadar açığa çıktı (Resim: 6). Kuzey cephede krepido
ma tamamen toprak altında idi. Bu nedenle burada geniş çaplı bir kazı çalışması yü
rüttük ve toprak altında çok sayıda mimarı eleman çıkarttrkGüney cephede ise krepi
doma toprak altında olmasına rağmen çok sayıda mimarı blok krepidomayı tamamen
örtmekte idi. Her iki cephede de gerekli temizlikler tamamlandıktan sonra görüldOki ku
zey pyteronanın stylobat blokları büyük ölçüde yerlerinden alınmıştı ve kaldırdığımız

mimari bloklar arasında stylobat blokları yoktu. Buna karşılık ikisi merkezi aksta, biri
batı cella duvarı hizasında, 3 adet plinthoslu sütun kaidesi üzerine oturdukları stylobat
blokları in situ dururnundaydı. .

Güney cephedeki pteromadaki stylobat bloklarının bir kısmı kırık, bir kısmı da
kayıptır. Krepidomada da hasar vardır, krepisler çökme ve kaymalardan dolayı geniş
ölçüde orijinal kotunda değildir. Euthynteria seviyesinin ön kısmındaki zeminde de bir
çökme söz konusudur.

Güney cephedeki çalışmalarımız sırasında sezonun en önemli buluntusu olarak
kabul ettiğimiz bir friz blokunuortaya çıkardık. Tapınağın güneybatı köşesinde stylobat
seviyesine kadar dolmuş olan toprağın üst seviyesindenuç kısmı görülen bu friz blo
ku, bize daha alt seviyelerde de benzer friz bloklarının olabileceği işaretini vermekte
dir. Friz bloklan 1892 senesindeki kazılarda, Osman Hamdi Bey ve Halil Edhem Bey'ler
tarafından Istanbul Arkeololoji Müzesi'ne götürülmüş olan Lagina Hekate Tapınağı'nda

dolgu toprağının yüzeyine yakın bir seviyede böyle sağlam bir friz blokunun ele geçiril
miş olması, Osman Hamdi Beyve ekibinin sadece yüzeydeki frizleri topladığınıher-
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hangi bir kazı çalışması yapmadığını gösterir. Bu nedenle tapınağın batı cephesinde
ve güneybatısında stylobat seviyesine kadar dolmuş olan toprak tabakası altından ye
ni friz blokları beklenmelidir (Resim: 6).

Açığa çıkardığımız friz bloku bir köşe blokudur. dar yüzü ve uzun yüzünde rölyef
ler bulunmaktadır. Frizin dar yüzünde biri oturur, diğer ikisi ayakta üç çıplak erkek figü
rü muhtemelen savaş öncesi hazırlıklarını yapmaktadırlar. Köşede ise bu topluluğa sır

tını dönmüş, başını chlamys ile örtmüş, ayakta duran hüzünlü bir kadın figürü vardır

(Resim: 7). Kadın figürünün önünde frizin tam köşesine yerleştirilmiş, gövde kısmı ile
frizin uzun cephesine doğru uzanmış Okeanos veya nehir tanrısı benzeri patetik ifade
li sakallı bir erkek figürü bulunmaktadır. Uzun cephede, merkezde ok ve sadağı ile cep
heden verilmiş ayakta duran bir Artemis figürü ile her iki yanında ikiş~rli gruplar halinde
kompoze edildikleri anlaşılan 9 genç kız rölyefi yer almaktadır. Ust profili Lesbos
khymationun motifi ile bordürlenmiş olan friz blokumuzun yüksekliği 0.60m. dir. Bu ölçü
tapınağın bulunmuş olan diğer friz bloklarının yüksekliğinden 0.30 m. daha küçüktür.

Bu durumda bazı sorulara cevap aramak zorundayız...Friz tapınağa mı aittir, ta
pınağa ait ise tapınağın neresine yerleştirmemiz gerekiyor? Uzerinde yer alan rölyefler
hangi mitolojik sahneyi kompoze ediyor? Soruların cevapları önümüzdeki kazı sezon
larında batı cephedeki toprak dolgunun altından çıkabilecek benzer friz blokları ile da
ha sağlıklı olarak verilebilir.

Portikli Yol Çalışması: Altar ile tapınağı birbirine bağlayan mermer döşemeli bir
yolun altar yönündeki başlangıcını geçen kazı sezonunda bulmuştuk. Bu seneki çalış

malarımızda yolun tapınak giriş cephesi ile birleşen kısmını da açığa çıkardık. Yakla
şık 3.5 m. genişlikte bir şerit halinde temizlediğimiz yol, genişlik olarak tapınağın tüm
cephesini kaplıyor olmalıdır (Resim: 4).

Yol kaplaması olarak kullanılan malzeme tamamen devşirme mermer bloklardan
oluşmaktadır. Iki döşeme bloku üzerinde Hellenistik Devre tarihlenen kitabeler bulduk.
Altardan tapınağa doğru yükselen bir eğime sahip yolda, dış etkenlerle çökme ve kıv
rılmalar olduğu görülmektedir. Bir deprem olasılığı yanında devamlı akan bir su tahri
batını da düşünmemiz gerektiği, yolun hemen batısında stoa önünde bir su kaynağının

bir zamanlar var olduğu şeklindeki duyumlarımız nedeniyledir. Bu tür bir çökme altar
yapısında da bariz bir şekilde kendini göstermektedir.

Tapınağın güney cephesinde, krepislerin hemen önünde, euthynteria seviyesin
de ve yol üzerinde inşa edilmiş, neden ve niçin yapıldığına anlam veremediğimiz bir
duvar bulduk. Bu duvar 0.86 m. genişliğinde, 4.60 m. uzunluğunda toplama taşlardan
kuru duvar örgüsü tekniğinde örülrnüş olup krepislerle paralelolarak uzanmaktadır.Ay
nı mimariye ait olabileceğini düşündüğümüz devşirme arşitrav bloklarından yapılmış

bir basamak ve kapı eşiğini de açığa çıkardık. Kalıntıların bugünküçizimleri ile homo
jen bir planı tamamlayamıyoruz.

Restorasyon ve Anastylos Çalışmaları:Tonlarca ağırlığındaki mimari elemanla
rı büyük bir yığıntı halinde olan yapılarda, mimari elemanları kaldırdıkça yapıların dö
şemelerinin bu ağır yük nedeniyle büyük bozulmalara uğradığı ortaya çıktı. Bilhassa ta
pınak stylobat döşeme bloklarını kırık da olsa orijinal konumuna getirmeye çalıştık.
Devriimiş veya yerinden pynamış olan anta bloklarını ve orthostatlan tekrar ayağa kal
dırdık. In antislerin Efes lon tipi kaidelerini bulup (diğerleri Attik lon) yerlerine yerleştir-

. dik. Krepislerde oluşmuş kaymaları düzelttik. Tapınağın kuzey cephesindeki peristasi
si düzenledik. Doğudan 1,2-3, 7-8 No.lu sütunların kaidelerinin oturacağı stylobat blok
ları kayıptı. Bu nedenle aynı hizadan stylobat bloklarını ödünç alarak 8 sütun kaidesi
nin tamamını ve bunların üzerlerine ilk sütun tamburlarını diktik (Resim: 9).

Yolun batı kenarını takiben altardan tapınağa kadar devam eden Dorik portiğe

ait sütun kaideleri, sütunlar arşitrav ve triqllph-rnetop gibi mimari parçarın hemen he
men hepsi sağlam bir şekilde mermer yol üzerine düşmüş olarak bulundu ve araziye
tasnif edildi. Bu portikanın iç kısmında muhtemelen sütunlar arasından görülen nais
kosların yer alması gerekmektedir. Portikenun içinde ve önünde arşitrav, friz, diş sırası,
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geisonu monoblok olarak üzerinde taşıyan üç adet beşik çatılı alınlığın sağlam olarak
ele geçirilmesi, bu şekilde bir fikir ileri sürmemize nedenolmaktadır.

Bütün bu kazı çalışmalarının yanı sıra, kazıda açığa çıkarılan ve büyükbir kıs

mı taşınarak araziye tasnif edilen mimari elemanlarınüzerlerine envanter numaraları

verilmesi, çıktıkları yerlerin planlara geçirilmesi, fotoğraflarının devamlı çekilmesi, plan
ların yeni buluntulara göre düzeltilmesi gibi faaliyetler de yürütülmüştür3 .

3 Ekibimize DoçDr. Yasemin Er de kısa bir müddet için katıldı. Tüm ekip üyelerine, başta Bakanlık temsilcisi SerpHArık
olmak üzere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kültür Bakanlığı 2QOO kazı sezonunda temmuz ayı için
6; ağustos ayı için 7 işçi tahsis etmiştir. Kazı ödeneği 350 milyon liradır. Muğla Özel Idare Müdürlüğü ise 3 mil~ar iş
çi ödeneği ayırdı. Yardımlanndan ve katkılarından dolayı, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlügü'ne,
Muğla Kültür Müdürü Hikmet Oz'e, Muğla Müzesi mensubu meslektaşlarıma, Yatağan Termik Santrali Müdürü Meh
met Hoşoğlu ve Müdür Yardımcısı Mehmet Aslan'a, Turgut Belediye Başkanı Muammer Bahçeli'ye, Atilla Totoş'a ve
Ahmet Dalgıç'a teşekkürü borç bilirim.
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Resim 1: Cella, döşeme altı dolgusu

Resim 3: Cella, döşeme altı dolgusunda
ele geçirilen friz rölyefi parçası
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Resim 2: Cella içindeki süpürgelik ~rofilli
döşeme bloklarının altındaki ku
ru duvar



Resim 4: Altar ile tapınak arasındaki peris
tilli yol döşemesi

Resim 6: Tapınak güney giriş cephesinin
temizlik sonrası durumu
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Resim 5: Tapınağın güney giriş cephesi
nin temızlik öncesı durumu



Resim 7: Tapınak friz blokunun dar cephe
Si

Resim 10: Tapınak kuzey cephe
sindeki sekiz sütunun
ilk tamburları yerleri
ne konduktan sonra

Resim 8: Tapınak friz blokunun uzun cep
hesi

Resim 9: Tapınak kuzey cephesi,
sütun tamburrarınınyer
ler!.ne konulma çalışma
sı oncesı
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2000 KNiDOS KAZıLARı

Ramazan ÖZGAN*
Chtistine ÖZGAN

lan JENKINS
Hakan MERT

Knidos kazılarının 2000 sezonundaki çalışmaları da başarı ile tamamlanmıştır.

Kazı çalışmalarımızı maddi olarak destekleyen Kültür Bakanlığı adına Anıtlar ve Müze
ler Genel Müdürlüğü'ne, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne ve
Selçuk Universitesi Rektörlüğü'ne ayrı ayrı içtenlikle teşekkür ederim. Oren yerimizi zi
yaret ederek, çalışmalarımızı manevi olarak destekleyen Kültür Bakanımız Sayın M.
Istemihan Talay'a burada özellikle teşekkür etmek isterim.

Ayrıca kazı ve bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan Doç. Dr. Christine Öz
gan (Konya), Doç. Dr. Mustafa Şahin (Konya), Arş. Gör. Dr. Hakan Mert (Konya), Arş.
Gör. Ertekin Doksanaltı (Konya), Arş. Gör. Deniz Pastutmaz (Konya), Sabri Aydal (An
talya), Dr. Ian Jenkins (Londra), Dr. Peter Higgs (Londra), Dr. Christof Berns (Berlin),
Selehattin Uysal'a (Selçuk) teşekkür ederim.

Bakanlık temsilcisi olarak aramıza katılan ve yardımlarını bizden esirgemeyen
Sayın Dursun Çağlar'a (Eskişehlr Müzesi), Datça Kaymakamlığı'na ye özveriyle, ağır

şartlarda bizlerle çalışan Selçuk Universitesi ve Çanakkale 18 Mart Universitesi Arke
oloji Bölümü öğrencilerine, ayrıca ören yeri görevlileri S. Bora ve eşine içtenlikle teşek-
kürlerimi sunarım. .

Dionysos Terası- Stoa Çaltşmalan

Christine ÖZGAN

Bu sezon da stoadaki çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalar ile stoanın or
ta bölümünden toplam 5 oda (J-K-L-M-N) ve 3 kanal (J 1- L 1- N 1) temiztenerek gün
ışığına çıkarılmıştır (Çizim: 1; Resim: 1). Bütün bu alanda yüzey tabakasının ardından,
yoğun bir şekilde moloz taşlar içeren bir toprak seviye görülmektedir. Bu moloz taşlar
iki teras arasındaki dolgudan dökülmüş olmalıdır.

J odası: (Resim: 2). Moloz taş tabakası ardından 90 cm.den itibaren mekanın
kuzey bölümünde, yani teras destek duvarı çevresinde Helenistik ve Roma dönemleri
ne ait çok miktarda seramik parçaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlardaki artış,

stoada daha önceki yıllarda tanıdığımız kanal doldurmaları ileilgilidir1. Kanalın arka du-

Prof.Dr.Ramazan ÖZGAN, SelçukÜniversitesi Fen-Edebiyat Faküitesi, Arkeoloji Bölümü Kampüs, 42031 KonyaITÜRKiYE.
R. Özqan, "1998 Knidos Kazıları", 21. Kazı Sonuçlan Toplantısı. 2. Cilt, 24- 28 Mayıs 1999 Ankara, (Ankara 2000),
116vd.
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varı belli bir dönemden sonra söküldüğünden veya yıkıldığından dolayı kanalın içinde
ki dolgu, odanın içine doğru akmıştır. 1,60 m. derinlikten itibaren açma genelinde top
rağın çok miktarda dağılmış kerpiç parçaları içerdiği ve bundan dolayı da kiremit kırmı
zısı bir renk aldığı gözlenmiştir. 1,95 m. derinlikten itibaren alan kerpiç parçaları yanın

da, stoanın duvarlarından düşmüş ve parçalanarak dağılmış poros kırıntılarıyla kaplan
mıştır. Tabanın üzerinde daha önce kazdığımız odalardaki gibi, kaba seramik ve taşla

rın yanında kiremit parçaları ve Roma Dönemi seramikleriyle karşılaşılmıştır. Ayrıca yi
ne zeminin üzerinde mermerden küçük kaba işçilikli Dionysos başlı bir Herme ve ka
idesi bulunmuştur (Resim: 11).

Kapı eşiği orijinal yerinde bulunurken, J ve K odalarını birbirinden ayıran kuzey
güney duvarının neredeyse tamamı ile söküldüğü görülmüştür (Çizim: 1). Ayrıca duvar
lara bitişik durumda dört adet poros sütun tamburu zemine dik olarak yerleştirilmiştir.

Bu mimari parçalar olasılıkla stoanın ikinci katına ait orijinal inşa malzemesi olup geç
dönem kullanımında şimdiki pozisyonlarını almış olmalıdır. Bu durumu, J odasının ze
mininin geç dönemde 20-30 cm. yükseltilmiş olması diğer bir açıdan desteklemektedir.

K odası: 1,70 m. derinlikten itibaren tıpkı J mekanındaki gibi dağılmış kırmızı

kerpiç parçaları alanı kaplamıştır. Bunlarla birlikte pişmiş toprak tuğla ve çatı kiremitle
ri alanda yoğunlaşmıştır. Bu arada mekanın kuzey bölümünde, yani kanal duvarında,

Helenistik ve Roma Dönemine ait seramik parçalarında bir artış görülmüştür. Bu taba
ka yaklaşık 50 cm. kadar devam etmiştir. Bunun ardından odanın kuzey duvarına doğ

ru çapraz olarak yatmış durumda sekiz adet amphora, parçalar halinde bulunmuştur

(Resim: 3). Amphoraların geç dönem bir zemin üzerine birbirleri üzerine yan yatacak
şeklinde düşmeleri, bunların zemine dik olarak yerleştiklerini göstermektedir. In situ du
rumda bulunan amphoralar M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir (Resim: 4)2. Amphora gru
bu dışında geç dönem zemini üzerinde az sayıda Roma Dönemi seramik kaplara ait
kırıklar bulunmuştur. Tüm olarak bulunan ve M.S. 3. yüzyıla ait kandiller geç dönem ze
mininin tarihlendirilmesinde yardımcı olmuşturc. Ayrıca yine zemin üzerinde farklı nok
talarda Caracalla Dönemine ait bronz Knidos sikkeleri bulunmuştur'.

Geç dönem zeminin 20-30 cm. altında ise, M.S. 1. ve 2. yüzyıllara ait seramik
buluntuları veren odanın Roma Dönemi zemini ile karşılaşılmıştır. Bu Roma zemininin
de altında kırmızı kilden sıkıştırılmış üçüncü bir zemin daha tespit edilmiştir. Böylece K
mekanında toplam üç zemin tespit edilmiştir.

K ve L odalarını birbirinden ayıran kuzey-güney duvarı 1.5-2 m. yüksekliğine

dek korunabilmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere, J ve K arasındaki ara duvarın kaldı
rılmasıyla, söz konusu odaların geç dönemde birleştirildiği ve bir mekan haline dönüş

türüldüğü anlaşılmıştır (Çizim: 1).
Odanın güney duvarının, ayrıca bu seviyedeki kapı eşiğinin de, temel seviyesi

ne dek söküldüğü, ancak temel taşları ile daha derinde bulunan erken dönem bir kapı

eşiğinin korunabildiği görülmüştür. J ve K odalarının güney dış kısmında her iki odanın
önünü kapatacak şekilde apsidal formlu bir geç dönem yapısı inşa edilmiştir. Kazı ala
nının sınırları dışında bulunduğundan, söz konusu yapının işlevi tam olarak anIaşıla

mamıştır. Ancak bu yapıda stoanın inşa malzemelerinin (mermer ve poros sütün par
çaları, poros bloklar) devşirme olarak kullanılması ve özellikle J odasının girişini kapa
tacak durumda düzenlenmesi, söz konusu apsisin stoanın yıkılmasından ve işlevini

kaybetmesinden sonra inşa edildiğini göstermektedir.

2 iki tip amphora grubu tespit edilmiştir. 1. Tip için; J.Dore, N. Keay, Excavations at Sabratha 1948-51. TheFinds. The
Amphorae, CoarsePotteryand BuildingMateria/, Libyan Stud. Monog. 11.1 (Tripoli 1989), 66, sub-type 37p, no. 306,
309, figür 16.2. Tip için; D.P.S. Peaeoek, D.F. Williams, Amphoraeand the RomanEconomy, (Londra 1991), Class
47, 193-195, figür 112.

3 Broneer Tip XXVii Grup 3; O. Broneer, Terracotta Lamps. Corinth ıv. Part ii. Cambridge, Massaehusetts, 1930, 90
102.

4 K. Kraft, Das System der Kaiserzeilliehen Münzpragung in Kleinasien, /stanbuler Forschungen Band 29, (Berlin
1972). 49, Levha 60. 15, 18.
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L- M Odalan (Resim: 5): Yapılan kazı çalışmaları, L-M-N odaları arasındaki ara
duvarların tümüyle söküldüğünü ve söz konusu odaların birleştirilmiş olduğunu göster
miştir. Tıpkı J ve K odalarında olduğu gibi, burada da yüzey toprağının hemen altından,

dağılmış kerpiç kırıkları ile kaplı bir tabakayla karşılaşılmıştır. Kerpiç tabakasının için
de ve altında yoğun olarak kiremit parçaları ile karşılaşılmıştır. Bu tabakanın altında,

özellikle M odasında, sıkıştırılmış topraktan oluşturulmuş, farklı seviyelerde dört zemin
ile karşılaşılmıştır. Ancak söz konusu zemin seviyelerinin geniş ölçüde tahrip olduğu ve
iyi korunamadığı anlaşılmıştır. Odaların güney duvarı, ön cephe, ne temelden ne de
kapı eşiklerinden hiçbir iz kalmayacak şekilde sökülmüştür (Çizim: 1).

Güney dış kısımda oldukça güçlü bir yangın tabakası ile karşılaşılmıştır. Yangın
tabakası içinden, önceki yıllara göre daha az olmakla birlikte, yoğun şekilde renkli mer
merden opus sectile parçaları ve çok az sayıda ve küçük parçalar halinde harf plaka
ları çıkrruştırs, Ayrıca yangın tabakası içinde, zeminin üzerinde, cephe sütunlarına ait
tamburlar ile mermerden bir Korinth başlığı bulunmuştur.

N Odası (Resim: 6): 35 cm. derinlikte, döküntü toprağın hemen ardından, kanal
çevresinde yoğun olarak karışık Helenistik ve Roma seramik parçaları görülmüştür. Di
ğer odalarda olduğu gibi, 1,60 m. derinlikte yer yer kiremit kırıklarıyla karışık olan kır

mızı kerpiç tabakası başlamıştı ve bu tabakanın içinden yine diğer odalarda gördüğü

müz gibi birkaç poros Dor sütun tamburu ortaya çıkmıştır. Bu seviyeden itibaren Roma
Dönemi seramiğine(kandil, kasô ve testi) rastlanmıştır.

Odanın batı duvarı kuzey-güney doğrultusunda yarısına kadar ayakta durmak
tadır. Ancak batıdaki ve şu anda kazılmamış olan odaya bir geçiş veya bağlantı olup
olmadığı şimdilik belli değildir. Burada son zemin L odasının zemini ile aynı seviyede
dir, yani son kullanma döneminde yükseltilmiş olmalıdır. Zemin kaba sıkıştırılmış top
raktan oluşurken, arkadaki oda duvarı ince kil sıvayla kaplıdır. Bu ince sıva daha kaba
olan ve başka odalarda da görülen seramik parçalarla desteklenmiş kil sıvasının üze
rine sürülmüştür. Bu da değişik kullanma dönemlerini göstermektedir.

Odanın ön tarafında, yani güneykısmında, L ve M mekanında olduğu gibi yoğun
bir yangın tabakası izlenmekte olup burada renkli mermer ve harf plakaları ele geçiril
miştir.

Kanallar (Peristasis):J 1 ve L 1 kanallarının ara duvarları yüksek seviyede koru
namadığı için, söz konusu kanallar içerisindeki doldurmalar odaların içerisine doğru ya
yılmıştır. Bu durumdan dolayı, buralarda belirli bir stratigrafi tespitedilememiştir. Ancak
gerek kanallar içerisinde, gerekse de odaların kuzey kısımlarında Helenistik ve Roma
dönemlerine tarihlenen çeşitli seramik kaplar ve kandiller bulunmuştur (Resim: 7).

N 1 kanalında ise ara duvarlar yaklaşık 2 m. yüksekliğe kadar korunabildiğinden,

daha sağlıklı bir tabakalaşma belirlenebiimiştir. 35 cm. derinlikten itibarenyoğun olarak
parçalar halinde Roma Dönemine ( M.S. geç 1. yüzyıl- erken 2. yüzyıl) tarihlenen Kni
dos üretimi seramik kaplar görülmeye başlarruştrr". Bu tabaka 1,60 m. derinliğe dek ke
sintisiz olarak devam etmiştir. 1,60 m.den itibaren Helenistik buluntular ( M.O. 2. yüz
yılın ortasından M.O. 1. yüzyılın başına tarihlenen gri Knidos üretimi i kandiller, içe dö
nük kasôler, II-kulplu kaseler gibi?) veren bir tabaka başlamıştır. 2,80 m.den itibaren
kumlu ince çakıl taşlarından oluşan ve herhangi bir buluntu içermeyen son tabakaya
ulaşılmıştır. Kanalın zemini 3,10 m. derinlikte ortaya çıkarılmıştır.

5 R. Özgan, "1996 Knidos Kazıları", XıX. Kazı Sonuçlan Toplantısı 1/, (23- 30 Mayıs 1997 Ankara), Ankara, 1998, 136,
resım 9.

6 Krş. P. Kögler, "Frühkaiserzeilliche Feinkeramik aus Knidos: Die Füllung einer Zislerne in der sog. 'Blocked Stoa'",
Rei CretariaeRomenee,FautorumActa 36, (Abingdon 2000),69-74, figür 1-4; E. Doksanaltı, "Die Keramikfunde aus
den Arialen Z1 Und Y1 der Dlonysos-Stoa in Knidos" Rei CretariaeRomanae, FautorumActa 36, (Abingdon 2000),
75-82, figür 1-2. .

7 D.M. Bailey, A Catalogueof theLampsin the BritishMuseumI. Greek,Hel/enistic, and the Early Roman Lamps, Lond
ra, 1975, 153-54, Q332-3371evha 64-66.
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Buluntular: Önemli buluntular arasında daha önceki sezonlarda ele geçirilenlere
göre çok sayıda olan kaliteli bronz eserler dikkat çekmektedir. M odasının güney dış

kısmında, yangın tabakasının içerisinde iki adet bronz oinochoe (Resim: 8) ile parça
lar halinde bir candelabrumB (şamdan) (Resim: 9) bulunmuştur. Ayak ve çubuk olmak
üzere iki bölümden oluşan candelabrum neredeyse tüme yakın olarak bulunmuştur.

Kaide kısmı, aralarında asma yaprakları bulunan üç aslan ayağından oluşmaktadır.

Dört parça halinde bulunan çubuk kısmı 1,18 m. yüksekliğindedir.

Bu senenin en çarpıcı buluntusu N odasından çıkan, yine parçalar halinde ele
geçirilen bronz bir erkek başıdır (Resim: 10). Normal insan ölçülerinden biraz daha bü
yük olan başın yüz kısmı ne yazık ki eksiktir. Korunan saç buklelerinin stil özelliklerin
den bu başın lulius Claudius'lar Döneminden bir prens portresi olabileceği düşünül

rnektedirs.
Yukarıda bahsedilen mermer Dionysos başlı Herme'nin (Resim: 11) yanında di

ğer kayda değer mermer heykeltıraşlıkeseri normal boyutlardaki küçük bir kadın hey
kelidir. On tarafı neredeyse tümüyle tahrip olan eserin, giysi stilinden ve saç düzenle
nişinden Arkaik ya da arkaistik bir Athena (Resim: 12) olduğu bellidir.

Zusammenfassung: Die Stoa- Grabung auf der Dionysosterrasse
Wahrend der Kampagne des Jahres 2000 wurden im Westabschnitt weitere 5

Kammern - bezeichnet als J- K- L- M- N- und 3 Trockenkanale (Peristasen: J 1- L1
N1) der Stoa freigelegt (Plan: 1, 2). Damit sind mit nun 20 Haurnen etwa 2/3 der Hal
le ausgegraben (Abb. 1).

Der gesamte, ca. 20 m. lange Bereich war fast 1 m. hoch mit Bruchsteinen be
deckt, die aus der Füllung zwischen unterer Terrassenstützmauer und oberer Terrasse
stammen müssen.

In alien Kammern entsprach die Schichtenfolge mehr oder weniger derjenigen
der früher freigelegten Haume. Dort, wo die Kammerrückwand eingestürzt war, hatte
sich von der Peristasis in den oberen Schichten hellenistische und die darüber befind
Iiche frühkaiserzeitliche Keramik (Abb. 7) in den eigentlichen Kammerbereich ergos
sen (so in J). Darunter kam wieder die ebenfalls in alien Haurnerı begegnende rote,
zerbröselte Lehmziegelschicht zum Vorschein, in der Regel vermischt mit Dachziegeln
und verbrannter Holzkohle. Neben kaiserzeitlicher Keramik über dem Fussboden gab
es auch andere Funde, wie den einer etwas flüchtig gearbeiteten Dionysosherme
(Abb. 11).

Schon bei einigen der früher freigelegten Kammern waren Anzeichen für eine
mehrmalige Verwendung zu sehen. Hier waren sie nun noch deutlicher. So wurde die
Trennmauer zwischen J und K (Abb. 2), sowie in den westlich angrenzenden Haurnen
L bis N entfernt (Plan: 2; Abb. 5) und die Fussböden z.T. um 20 bis30 cm. erhöht. Arc
hitekturteile aus Poros, die auch in den früher freigelegten Haumen, und zwar in obe
ren Schichten, gefunden wurden und vermutlich von einem 2. Stockwerk stammen,
wurden z.B. im Raum J in senkrechter Position wiederverwendet. Für die Datierung
der Wiederverwendung bat die Fundsituation in der Kammer K einen Anhaltspunkt. Auf
einem aus gestampfter heller Erde bestehendem Boden lagen nebeneinander 8 zerb
rochene, aber vollstandiqe Spitzamphoren (Abb. 3). Diese Form der ca. 50-60 hohen
Amphoren (Abb. 4) ist typisch tür das frühe 3. Jh.n.Chrt''. Ausserdem kamen an meh-

8

9

10

D.M. Bailey, A Catalogueof Lamps in the BritishMuseumLV. Lampsof Metal and Stone, and Lampstands, (Londra,
1996),93, Q 3879, levha 107.
K.Fillsehen, "Germanieo. La persona, la persorıaüta, il personaggio", Atti del convegnoMacerata-Perugia 9-11 Mag

gio 1986, (1987), levha. 1-13; U. Ciotti, La testa-ntratto di Germanieoda Amelia", Atti del convegnoMacerata-Peru
gia 9-11 Maggio 1986, (1987), 233vd. levha.1-9.
Die Amphoren lassen sieh zwei Typenzuordnen: 1.: J.Dore, N. Keay, Excavations at Sabratha 1948·51. The Finds.
TheAmphorae, Coarse Potteryand BuildingMaterial, VOI.II.1, LibyanStud.Monog., (Tripoli 1989),66, sub-type37p,
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reren Stellen Münzen des Kaisers Caraealla zum vorschelntt. Unter dem Fussboden
des 3. Jhs. n.Chr. fand sieh frühkaiserzeitliehe Keramik12 auf einem festen weisslie
hen Estrieh; unter diesem wiederum ein weiterer Boden aus rötliehem Lehm. Allein in
Kammer K gibt es alsa 3 versehiedene Böden aus untersehiedliehen Epoehen.

Der apsidiale Einbau unmittelbar var der Front der Haurne J und K (s. Plan: 2)
gehört vermutlieh einer noeh spateren Phase an. Denn zum einen versperrt er die Ein
gange der Kammern, zum anderen wurden für ihn zahlreiehe Spolien der Stoa verwen
det. Es ist anzunehmen, dass dieser Bau in Zusammenhang steht mit den Kirehenan
lagen des 5. Jhs. über und um den Dionysostempel.

Frontbereich: im Süden vor den -spater vereinigten- Kammern L-N waren sarnt
liehe Bauteile, einsehliesslieh der Frontmauern, zu einer unbestimmten Zeit abqeraurnt
worden (Plan: 2; Abb. 5). Nur sparllche Reste der grauen Marrnorsaulen und ein kor
rodiertes korinthisehes Kapitell zeugen von der ehemaligen Saulenreihe var der Stoa
Front. Doeh bemerkenswert ist, dass aueh hier wieder wie sehon bei den weiter östlieh
liegenden Kammern, die intensive Brandsehieht und die in ihr liegenden Buntmarmor
Teilehen und sogar Fragmente der Insehrifttafeln zum Vorsehein kamen. Bemerkens
wert deswegen, weil die zweiten bzw. dritten Fussböden in den Kammern z.T. wesent
lieh höher liegen: Blieb das Niveau vor den Kammern bis zur Brandkatastrophe unan
getastet, wurden nur im Innern der Kammern neue Fussböden eingezogen ader wur
de das Areal naeh dem Brand wieder benutzt indem der Boden var den Kammern nur
flüehtig über den verbrannten Trümmern eingeebnet wurde?

Zu den diesjahrlqen Funden gehören einige interessante Skulpturen. Sie wur
den in versehiedenen Sehiehten, aber nieht über dem Fussboden gefunden. Inwiewe
it sie alsozum Inventar der Stoa gehörten, ist daher unklar, Bemerkenswert ist die re
lativ grosse Anzahi von Bronzen. Neben zwei Bronzekannen (Abb. 8) kam ein fast in
takter Kandelaber zum Vorsehein (Abb. 9). Ein identisehes Stüek unbekannter Her
kunft befindet sieh im Britisehen Museum und wird in die frühe Kaiserzeit datierti". Der
bedeutendste Fund ist zweifellos ein überlebensgrosser Portratkopf aus Bronze (Abb.
10). Zwar fehlt leider das Gesieht, aber die erhaitene Frisur zeigt dafür umso eindeuti
ger, dass es sieh um ein Mitglied des juliseh-elaudisehen 15aiserhauses handelte: Köp
fe des Germanikus lassen sieh mit ihm verqleichent-. Uberrasehend war aueh der
Fund einer arehaistisehen (ader arehaisehen?) Skulptur (Abb. 12). Auf der weitgehend
zerstörten Vorderseite sind oben zahlreiehe kleine Stiftlöeher zu sehen, wie sie für die
Befestigung der Sehlangenappliken bei Athenastatuen gelaufig sind. Die unterlebensg
rosse Statue könnte daher ein Palladion sein 15.

Gegen Ende der Kampagne wurde im Westen der Stoa, in Verlanqerunq der
zum Propylon führenden Hafenstrasse noeh eine Sandage ausgeführt. Das Unterneh
men erwies sieh als ausserst mühsam, da, wie in Knidos üblieh, erst eine bis zu 2 m.
tiefe, mit Geröll und Arehitekturblöeken durehsetzte Sehieht abgetragen werden muss-

no. 306, 309, Ta!. 16.- 2.: D.P.S. Peaeoek, D.F. Williams, Amphorae and the Roman Economy, (1991) Class 47, 193
195, Abb. 112.- Aueh die mitge!undenen Lampen können ins 3. Jh.n.Chr. danert werden: BroneerTypus XXVıı Grup
pe 3; O. Broneer, Terracotta Lamps. Corinth ıV. Part ii. Cambridge, Massaehusetts, 1930, 90-102. (Hinweis E. Dok
sanaltı).

11 K. Kraft, Das System der Kaiserzeitliehen Münzpragung in Kleinasien, Istanbuler Forschungen Band 29, (Berlin
1972),49, Ta!. 60. 15, 18.

12 Zum Vergleieh s. P. Kögler, "Frühkaiserzeilliehe Feinkeramik aus Knidos: Die Füllung einer Zisterne in der sog. 'Bloe
ked Stoa"', Rei Cretariae Romanae, Fautorum Acta 36, (Abingdon 2000), 69-74, Abb. 1-4; E. Doksanaltı, "Die Kera
mik!unde aus den Arialen Z1 Und Y1 der Dionysos-Stoa in Knidos" Rei Cretariae Romanae, Fautorum Acta 36,
(Abingdon 2000), 75-82, Abb. 1-2.

13 D.M. Bailey, A Catalogue of Lamps in the British Museum LV. Lamps of Metal and Stone, and Lampstands (1996) 93
Q 3879 Taf.107.

14 K.Fittsehen, Germanieo. La persona, la personaüta, il personaggio. Atti del eonvegno Maeerata-Perugia 9-11 Maggio
1986 (1!i)87) Ta!.1-13; U. Ciotli, La testa-ritratto di Germanieo da Amelia. In: dergI. Kongressband 233 If. Ta!.1-9 (Hin
weis R.Ozgan).

15 Als Ansehauungsbeispiel vergı' das Palladion aus Sperlonga: B. Andreae, Odysseus (1982) Abb.S.168 und 171;
ders., Odysseus, Mythos und Erinnerung (1999) 72 If.
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te. An dieser Stelle kamen zwar keine Stufen, aber ein mit Kalksteinen gepflastertes
ebenes Areal (ca. 3,5 x 3,5 m.) zum Vorschein (Abb. 13), das solchen Abstufungen auf
der Theatertreppe entspricht.

Sandaj
Dionysos terasının batısını sınırladığı ve "trlreme" (askeri liman) limanından üst

teraslara ulaşımı sağladığı düşünülen merdivenli caddenin yerinin belirlenmesi ama
cıyla bir sondaj çalışması yapıımıştır. Sondaj alanı, Dionysos terasının batı ucunda ve
3,5 x 3,5 m. ölçülerindedir. Moloz yığınının kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 m. de
rinlikte dörtgen sert kireç taşlardan oluşturulmuş zemin taş döşemeye ulaşılmıştır

(Resim: 13). Yapılan çalışmada herhangi bir basamak ile karşılaşılmamıştır. Fakat bu
döşeme, diğer merdivenli caddelerde görülen ve belirli aralara yerleştirilen düz, dört
gen planlı "dinlenme alanları"nı anımsatmaktadır. Zemin döşemesinin üzerinde sütun
parçaları ile oldukça büyük dörtgen kireçtaşı mimarı blokların düşmüş olduğu görül
müştür.

Nympheler Tapınağı ve Demeter Terası Çalışmalan

lan JENKINS

Knidos'taki ilk sezon kazı çalışma heyeti, benimle birlikte meslektaşım Dr. Peter
Higgs, Mimar Ayşe 'paiyancı ve bir grup Türk arkeoloji öğrencisinden oluşmuştur. Bu
ekip Konya Selçuk Universltesi'nden Prof. Dr. Ramazan Ozgan tarafından sağlanmış

tır. Prof. Dr. Ramazan Ozgan'a ve meslektaşlarına, kendi yoğun kazı çalışmaları sıra

sında bize gösterdikleri konukseverlikleri ve yardımlarından dolayı minnettarız. Kni
dos'ta araştırma yapmamıza izin verdiği için T.C. Kültür Bakanlığı'na ve çalışmalarımı

za destek olduğu için British Museum'a ve BIAA'ya teşekkür ederiz.
1999 yılında, günümüzde unutulmuş olan ve Charles Newton tarafından 19. yüz

yılda ilk kez kazılmış olan bir kutsal alanın tekrar ortaya çıkarıldığını daha önceki ra
porlarımızda belirtmiştik. Bu kutsal alanın yerinin belirlenmesi için yapılan 1997 yılı

araştırması, Newton'un Knidos kazılarında bulunan mermer heykellerin katalog çalış

masıyla bağlantılı olarak ele alınmıştır. Kutsal alanın tekrar lokalize edilmesi ve antik
şehir planındaki doğru pozisyonunun belirlenmesi, Prof. Dr. Ramazan Ozgan'ın alan
da tekrar kazı yapılması önerisiyle gerçekleştirilmiştir. Bu öneri hem kazı alanı, hem de
British Museum'daki buluntular için kesin bir tarihleme yapabileceği düşüncesiyle bü
yük bir memnuniyetle kabul edildi. Bu tür bir çalışma, alanın daha iyi anlaşılmasını da
sağlayacaktır.

1859'daki Newton'un kazılarıyla günümüz arasındaki zamanda kutsal alan, keçi
ağılına ve çoban kulübesine çevrilmiştir. Newton tarafından hayranlıkla anlatılan, iyi iş
lenmiş bloklardan oluşturulan duvarın taşları, yeni moloz duvarının yapımı için yerin
den çıkarılmış ve parçalanmıştır. Newton bu alanın ayrıntılı tanımını, bölümlerini ve bir
kroki planını yayınlamıştır. Bunlar bizim kazılarımıza rehber olmuştur, ancak bazı hu
suslarda sonuçlar farklıdır.

Kutsal alan, ana kayanın yontulmasıyla oluşturulan bir teras üzerindedir. Teras
kuzey ve doğu taraflarda 6.10 m. yüksekliğinde iken, batı yönde daha alçaktır ve gü
neyde, Iimanın hoş bir manzarasıyla antik caddeye açılır. Alanda şimdi kurumuş olan
bir kaynak tespit edilmiştir. Ancak Newton, terra cotie künkler ve drenaj kanallarla su
yun bir zamanlar kutsal alanın içine akıtıldığının ipuçlarını bulmuştur.

Bu suyun varlığı, Hıristiyanlık Döneminde kutsal alanın yerinin değiştirilmesine

neden olmuş gibi görünmektedir. Modern katmanların ve moloz döküntülerin temizlen
mesi esnasında bir miktar Bizans pişmiş toprak zemin kaplama plaka parçası ve yine
bir miktar sırlı seramik parçaları gün ışığına çıkmıştır. Chr.Bruns-Ozgan, Knidos'un
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mimaride Hıristiyan topluluğunca yapılmış yoğun yapılanmaya karşın, sırlı Bizans se
ramiğinin nadiren bulunduğunu belirtmiştir. Stratigrafi olmaksızın çıkan diğer buluntu
lar arasında Knidos kabartmalı seramik parçaları ve mermerden çıplak bir kadın hey
kelciği parçası sayılabilir. Ayrıca, Newton'un seferine katılmış askerlerden birinin ceke
tindendüşmüş olabilecek, askeri stilde pirinç bir düğme de buluntular arasındadır.

Bu modern katmanın kısmen kaldırılması, duvarların dip taşlarını meydana Çı

karmıştır (Bunlar Newton'un kapı girişi olarak işaretlediği yerdeki pozisyonlarında çoğu

kabaca işlenmiş konglomerattır). Kutsal alanın batı tarafında, Newton'un planı kuzey
den güneye devam eden bir koridoru gösterir. Aslında biz bunu, içte kutsal alanı ikiye
bölen bir doğu-batı duvarının batı tarafta beklenmedik devamlılığı ile kesilmiş olarak
bulduk. Bu temel üzerine oturan antik duvarın Hıristiyanlık döneminde talan edilmiş ol
duğu anlaşılmıştır ve post-klasik moloz duvarın bazı izleri, bunun geri kalanı üzerinde
görülebilir. Çok miktarda taş, burada daha fazla araştırmaya engelolacak şekilde ala
nın kuzeybatı köşesine atılmıştır.

Temelin bir kısmı, doğu-batı doğrultusunda devam eden kutsal alanın arka du
varında açığa çıkarıldı. Kutsal alanın yan alanını iki odaya bölen ve sağ köşede birle
şen kuzey-güney duvarı da kazıldı. Bu temelin kuzey blokunun, Newton tarafından qö
rülmeyen farklı bir özelliği vardır. Bu, üzerine oturan orthostatlar tarafından örtütür. Iki
sığ oluk yatayolarak bir noktaya yaklaşarak bloku geçerler. Bu oluklardaki meyil, ku
zey çevredeki kutsal alanın sınırını koyan bir drenaj kanalına doğru yaklaşır. Beyaz ki
reç izleri yuvarlak künklerin baskılarını taşımaktadır. Olukların amacı birbirinden ayrı

lan iki odadaki drenajı sağlamaktır.

Zeminler de incelenmiştir. En iyi korunan kutsal alanın batı yanındaki Newton'un
koridorundakidir.

Burada zemin, küçük ve beyaz seramik tesseraedan kısmen korunmuş mozaik
le örtülüdür. Bu, Newton tarafından belirtilmiştir. Bu mozaiğin temelinin hazırlanışında
büyük bir özen gösterilmiştir. Hemen altta küçük çakıl taşları ve kirecin sıkıca birbirine
tutturulduğu görülmüştür. Bu birbirlerine sıkıca tutturulmuş küçük taş kırıntılarından
oluşan bir tabaka üzerine yerleştirilmiştir. Bu, sarı sıkıştırılmış harç yatağı üzerine uza
tılmıştır. Bu harç kuzey yönde kutsal alanın yan tarafındaki zemin alan üzerinde görül
müştür. Aynı yerde taş kırıntılarından oluşan tabakanın izleri de mevcuttur. Bununla be
raber, burada mozaikle ilgili bir ipucuna rastlanmamıştır.

Bunların yanında bahsedildiği üzere, Newton'un raporlarıyla, diğer kontroller de
yapılmıştır. Newton ana kayanın hemen üzerine yaslanan duvarlar için bir temel sırası

gösterir. Oysaki aşağıda temeller oldukça uzağa yayılır. Burada çakıllı kum ve moloz
dan bir dolgu vardır. Harç zemindeki ve bu dolgudaki seramik, kutsal alanın kuruluşu

için açık bir tarih vermektedir. Birkaç stratigrafik buluntudan bazılarının M.O.2. yüzyılın
başlarına ya da ortalarına konulabileceği dikkatle söylenebilir.

Böylesi bir tarih British Museum'daki mermer heykellerle uyum gösterir. Newton,
üst bölümleri kayıp giyimli kadın heykelciklerinden bir seri bulmuştur. Kutsal alanda
Musa'lara adanan bir yazıttan dolayı, Newton bunları Musa'lar olarak adlandırmıştır.

Bununla beraber heykelcikler, iyi tanınan Helenistik bir tiptir. Burada söz konusu olan
bel hizası üzerinden itibaren çıplak figürdür. Araştırma yaptığımız bu kutsal alanda su
yun öneminden dolayı, bu alanın Aphrodite'den çok Nymphae'ye ait olabileceğini dü
şünmekteyiz. Bundan dolayı da kutsal alan bir Nympheum olabilir.

Sonuçta Knidos'taki bu ilk dönem kazısı British Museum'daki heykel grupları için
konteksin daha iyi anlaşılmasında üç önemli yardımda bulunmuştur.

1.Kutsal alanın mimari planı kısmen ortaya çıkarılmış ve Newton tarafından ya
pılan ilk plan doğrulanmıştır.

2.GÖreceli bir tarih M.Ö.2. yüzyıl için kurulmuştur.

3.Kutsal alan kesin olmamakla beraber, Nympheler kutsal alanı olarak tekrar ta
nımlanmıştır.
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Nymphaeumdaki bu çalışma devam ederken, Ayşe Dalyancı Knidos'un ku
zeydoğu uzak köşede akropolis altındaki kırılmada Demeter kutsal alanının planını

tekrar çizmeye başlamıştır ve Newton tarafından burada, aralarında oturan Demeter'in
de bulunduğu heykeller, mimari konteksin doğru şekilde açıklamasına ihtiyaç duymak
tadır. Fiziksel kalıntıların tekrar çizilmesi, kağıt üzerinde bir rekonstrüksiyon yapılması

na doğru ilk adım olacaktır.

Korinth Tapınağı Çalışmalan

i. Hakan MERT

Korinth Tapınağı'nda 1999 yılı kazı kampanyası kapsamında başladığımız çalış

malara 2000 kampanyasında devam edilmiştir1 6 . Bu sezon çalışmaları kapsamında ço
ğunluğu sütun tamburu olmak üzere tapınağa ait toplam 15 adet mimari parça 1:10 öl
çeğinde tüm cephelerinden çizilmiştir. Bu çalışmalar esnasında ilk önce korunan sütun
tamburları ve parçalarından hangilerinin birbirine ait oldukları tespit edilmeye çalışıla

caktır. Daha sonra birbirini tamamlayan sütun tamburları ölçülerek yapının orijinaldeki
sütun yüksekliğini hesaplama denemesi yapılacaktır.

Bu tür bir çalışmanın diğer bir amacı ise, 1999 kampanyasında tamamladığımız

rölöve çalışmasına dayanarak, bunu tamamlayıcı şekilde tapınağın rekonstrüksiyon
önerisini hazırlamak için yeterli veri toplamak olmuştur, 2001 yılı kampanyası kapsa
mında tapınağın kalan yaklaşık 15 adet mimari parçası daha çizilecek ve şimdiye ka
dar yapılan çalışmaların son kontrolleri yapılacaktır. Tüm bu işlerin sonucunda tapına

ğın rekonstrüksiyonu için yeterli doküman ve bilgi toplanmış olacaktır.

16 R. Özgan, "1999 Knidos Kazıları", 22. Kazı Sonuçlan Toplantısı, (Baskıda).

358



359

-'

,...



Resim: 1

Resim: 2

360

Resim: 3



Resim: 4

Resim: 5

361

Resim: 6



Resim: 7

Resim: 8

362



Resim: 9

Resim: 10 Resim: 11

363



364



KAUNOS 2000

Baki ÖGÜN*
Cengiz IŞIK

Adnan DiLER
Berharnd SCHMAL TZ

Christian MAREK
Alexander ZAH

Palaestra Terası: Tiyatro ve hamam binası arasındaki 'palaestra terası', üzerin
de bugün Kubbeli Kilise'nin yer aldığı genişçe bir düzlüktür. Bu düzlüğün ortasına, 5.
yüzyılın sonu ya da 6. yüzyılın başlarında inşaedilmiş olan kilise,türünün Anadolu'da
ki en eski ve en iyi korunmuş örneklerinden biridir; yaklaşık kare planlıdır; üç nefli ve
kubbelidir (Resim: 1). Gerek kilisenin inşasında kullanılan bazı spolyen malzemenin ve
gerekse hem apsis hem de ana mekanıntaban döşemesinin işaret ettiği gibi, kilise ön
ceki dönemden bir yapının üzerine kurulmuştur. Seramik buluntularınagöre de bu ön
cü yapı, daha çok bir 'kutsal bina'dır. Kilisenin batı yönünde yapılan kazılarımızia, ku
zey-güney ve doğu-batı yönünde inşa edilen bir 'Teras Yapısı'nın varlığı kanıtlanmıştır

(Resim: 2). Girişi batıda ve limana doğru olan bu teras, alandaki en eski yapıdır. Ku
zeybatı-güneydoğu yönündekl etkileyici duvarıyla (Teras Duvarı B) kendini gösteren bir
başka yapı, muhtemelen 1.0. 4. yüzyılda bu öncü terasın yerine geçmiştir. Nartexin al
tına doğru uzanan Teras Duvarı B' nin kuzeybatı duvarını, plaka taşlarla döşenmiş,

yaklaşık 1 m. genişliğinde dar bir 'sokak' izlemektedir (Resim: 3). Bu binanın sokağa

açılan kapısı, bugün sondajın kesiti içinde kalmaktadır. Ancak bir bölümü kazılabiimiş

olan bu dar sokak, öyle anlaşılıyor ki, buradaki kutsal alanı kentin merkezine bağla

maktadır.Teras Duvarı B'nin kuzeybatısında ve biraz uzağındaki 'kuyu' ile sondajın en
alt seviyesinde ortaya çıkarılan duvar kalıntısı, bu alanın tümüyle kullanılmış olduğunu

ortaya koymaktadır. Bugünkü yürüme tabanının 2.80 m. aşağısında keşfedilen kuyu
nun ağız çapı 0.80 m. civarındadır ve ana kaya zeminine kadar yaklaşık 5 m. kadar in
mektedir. Bundan da belli ki, Kaunos'taki ana kaya formasyonu çok.hareketlidir ve bir
iki metre içinde bile yükselip alçalabilmektedir. Kuyu dolgusu son 3/4 metreye kadar
çok az malzeme vermektedir: Ele geçen parçalarınbir kısmı Arkalk. bir kısmı Klasik ve
ya Erken Hellenistik dönemlere aittir; kabartmalı seramikler 1.0. 2. yüzyıl tarihini ver
mektedir. Diğerleri ise Kaunos'un diğer kazı alanlanndan da tanıdığımız sigilata parça
larıdır. Bunlara dayanarak diyebiliyoruz ki, kuyu, 1.0.200 yıllarındabir daha kullanılma

mak üzere doldurulmustur. Ona karşın taban seviyesinden gelen malzemede bir birlik
vardır: Bunlar, aynı atölyede üretilmiş Kaunos'un yerli Arkaik Dönem kaplarıdır: 4 oi-
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nochoe.f amphora. En az 10 değişik vazoya ait parçalar da y'i'1~ aynı zaman dilimine
aittir: 1.0. 600 yılları. Bu buluntulara göre kuyu aşağı yukarı 1.0. 7. yüzyılın sonunda
veya biraz sonraki bir tarihte açılmış olmalıdır. Bu durumda yapı, Kaunos'un Olgun Ar
kaik Dönem'ine ait tek mimari örnektir. Oysa bazı çatı kiremidi parçaları ve bir altara ait
köşe bloku, bu dönemden mimari yapıların Kaunos'taki varlığının bugüne kadarki ha
bercileri idi. Aynı dönemden çok sayıdaki seramik parçaları da bu beklentimizi sürekli
olarak hep sıcak tutmuştur. Burada şaşırtıcı olan, kuyunun sürekli olarak kullanıldığı

zamarı diliminin çok kısa olmasıdır. Bu da, büyük ihtimalle Pers komutanı Harpagos'un
1.0.6. yüzyılın ortalarında şehri tahrip etmesiyle bağlantılıdır. Oyle anlaşılıyor ki, ala
nın kullanılmadan açık bırakıldığı sonraki evresinde kuyu, tamamen kurumuştur ve kut
sal alanı ziyarete gelenler, artı.~ bir başka girişi ve yanındaki olası bir başka yeni kuyu
yu kullanmışlardır. Kuyunun 1.0. 200 yıllarında tamamen doldurulup üzerinin plaka taş

larla örtülmesinin nedeni ise, alanın yeni bir planlamayla yeniden kullanıma açılmış ol
masıdır.

Teras duvarlarının yapısından belli ki, buradaki kutsal alanın mimari dokusu de
falarca tahrip olmuş ve her seferinde yeniden onarılmıştır. Kuyu ve 'ölçüm platformu'
arasında kalan alanı tek bir 'plato' haline getiren kuzey-güney ve doğu-batı yönündeki
bugünkü terasın yapımıyla da buradaki tüm doku artık tamamen örtülmüştür. Yapılan

bu yeni terasla 'kutsal alan' büyük ölçüde genişlemiş ve kilisenin yaklaşık 21 m. kuze
yindeki kaldırım taşlarıyla döşenmiş bir caddeyi de içine almıştır (Resim: 4). Oldukça
derin bir seviyede açığa çıkarılan 'cadde', doğudan batıya doğru yükselerek gitmekte
dir. Bu noktada toplam yüksekliği 0.76 m. olan üç basamaktan sonra cadde, batıya

doğru devam eder. Gerek bu basamaklar gerekse kaldırım taşları üzerinde araba izi
nin bulunmayışı, caddenin yalnızca yayalar için yapıldığının göstergesidir. Doğudaki

küçük bir sondajın gösterdiği gibi, 4.90 m. genişliğinde olan cadde, yapıldığı dönemde
her iki yandan birer duvarla sınırlandırılmış ve bu duvarların hemen önüne de 45 cm.
genişliğinde birer kanal açılmıştır. Kuvvetli yağmurlarda suyun tahliyesi için açılmış

olan kanallardan güneydekinin derinliği ana kayaya kadar inmekte ve cadde 40 cm. ka
dar yukarıda kalmaktadır; caddenin taş döşemesi ile kanal arası, iri ve dikdörtgen kıyı

taşından tek sıra örülmüş bloklarla sırurlandmlrruştır. Böylece, plaster döşemin kulla
nım genişliği yaklaşık 3 m. civarına düşmektedir. Ozenle yapılmış olan cadde, ii. Evre
de yukarıda bahsettiğimiz üç basamakla yükseltilmiştir. Kısa bir zaman sonra da, son
basamağın hemen batısına bir 'künk kanal' yerleştirilmiştir. iii. Evrede ise, kuzeydeki
kıyı taşı banketin hemen güneyine inşa edilmiş olan 1.20 m. genişliğindeki bir duvarla,
yol yarı yarıya daraltılmıştır. Basamaktan biraz sonra, batı yönde, caddenin yine eski
genişliğine kavuştuğu gözlemlenmektedir. Terasa girişi sağlayan iki kanatlı ve 3.60 m.
yüksekliğindeki etkileyici 'teras kapısı'nın hemen batısında ve alt seviyede yolun deva
mı açığa çıkarılmıştır. Buna dayanarak söyleyebiliriz ki, mükemmel işçilikteki bu cad
de, 'Teras Tapınağı' yanından geçerek bir liman kenti olan Kaunos'un merkezine kadar
uzanmaktadır. Caddenin inşa ve evrelerinin tarihini belirlemek için doğu yöndeki kaldı

rım taşlarından bazıları kaldırılmış ve altından çok önemli seramik malzeme ele geçi
rilmiştir: Arkaik Dönem seramiği yanında, 1.0. 5. ve 4. yüzyılın Attika kökenli örnekleri
son derece zengindir; Hellenistik çağa tarihlenebilen parçalar çok az sayıdadjr ve bun
lar da 1.0. 3. yüzyıl karakterlidirier. Buna göre caddenin inşa tarihi, en geç 1.0. 3. yüz
yılın sonu ya da biraz sonradır. Dolgu içinden gelen seramik ve plaster döşemenin he
men üzerinde bulunan bir Imparator Titus sikkesi de, caddenin deldurularak iptal edil
diği zamanı bize,vermektedir: Yaklaşık 1.8.100 yılları. Böylece cadde, 1.0.4. yüzyıldan
itibaren kullanılan 'kuzey nekropol' ile kent merkezini yaklaşık 300 yıl birbirine bağla

mıştır. Bu durumda da, önceki dönemde bu hizmeti veren daha eski bir yolun varlığı

düşüncesi akla gelmektedir.
Apolion Kutsal Aienı: Bu alandaki kazılarımız daha çok küçük sondajlarla sürdü

rülmüştür. Çünkü, bugüne kadar 'Artemis Kaya Odası' olarak isimlendirdiğimiz 'Kaya
Odası'nın etrafını çevreleyen 'temenos duvarı' ile birlikte orijinal yapısını anlamak ve
de kullanım süreci içinde uğradığı değişimleri kronolojik olarak saptamak, ancak bu
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yöntemle mümkün olabilecekti. Alandaki çalışmalarımız henüz tamamlanmamıştır. Bu
nedenle de, ancak bugüne kadarki sondajların bizleri ulaştırdığı sonucu şimdilik vere
biliyoruz: Hellenistik Dönem stoasının hemen arkasında ve büyük bir bölümü düzleşti

riImiş ana kayadan oluşan bu düzlük, Klasik çağlarda Basileus Kaunios, Hellenistik Dö
nemde Apolion ile Artemis ve Roma Çağında yeniden Basileus Kaunios için, adak cin
sinden hemen herşeyin bırakıldığı açık bir kutsal alan olarak hizmet vermiştir. Oyle gö
rünüyor ki, alanda yalnızca Hellenistik Dönem ve sonrasına ait mimarı değişimlere sa
hibiz ve bunlar da yalnızca hunharca tahrip edilmiş kalıntılarolarak günümüze ulaşmış

tır (Resim: 5). Bu nedenle de herbirinin kendi dönemi içindeki orijinal yapısını tespit et
mekte zorlanmaktayız. Bunlardan en önemlisi de, alanı batı yönde sınırlayan temenos
tur. Artemis Kayalığı ve Kaya Odası'ndan ibaret bu temenos, doğu, batı ve güney yön
de çok da yüksek olmayan, .t~mel yüksekliği ana kayanın hareketli yüzeyine göre de
ğişken bir duvarla en erken 1.0. 4. yüzyıldaçevrelenmiş; kuzey yönde ise yalnızca kö
şelerde 1.30 m. kapatrlrmştır. Böylece kutsal kayalık kuzey yöne doğru kendi akışında
bırakılmış olmalıdır. Içeride ise ana kaya kuzeye yakın bölümde kendi yüksekliği ve do- .
ğal yapısında, büyük ihtimalle Artemis için olduğu gibi bırakılmış ve arkasında şimdiki

Kutsal Kaya Odası'nın olduğu tam merkezi bölümde bir altar ya da bir kült heykeli bu
lunmaktaydr, Böylesine bir anlatım, Augustus Döneminden bazı duvar resimlerine uy
maktadır: Azeilikle Klasik Çağın kırsal bölgelerindeki Apolion için hazırlanmış açık ha
va tapınaklarının taklidi olan bu resimlerde, etrafı dikdörtgen ya da bir dar kenarı oval
bölünmüş temenos duvarı içindeki kayalık üzerinde hep bir altar görünmektedir. Buna
benzeyen mimarı yapısıyla temenosun ne kaçlar bir zaman hizmet verdiğini bugün tam
olarak söyleyemiyoruz. Ama en erken Roma Imparatorluk Çağı içinde, herhangi bir zo
runluluktan dolayı, belki de ana kayanın kuzey yönde gittikçe tahrip olmasından duyu
lan endişe nedeniyle, batı yöne de bir duvar inşa edilmiş, ama bu defada her iki yanda
merdivenli dar 'girişler' bırakılmıştır. Böylece temenos duvarının temel uzunluğu 12.15
m.ye getirilmiştir. Ayrıca merkezdeki altar ya da kült heykeli kaldırılmış ve burada ana
kaya içine girişi olmayan bir 'kült odası' inşa edilmiştir. Muhtemelen içi su ile doldurul
muş bu kült odasının üstte yalnızca küçük bir açıklığı vardı ve alanagirmeye izinli tek
kişi, rahip, bu deliğe kulak verip duyduğu seslerden Apolion adına geleceği okuyabili
yordu.

Kuzey Kaya Nekropolü: Kaya mezarı terminolojisi içinde yer alan bir başka tip,
kayalık yamaç yüzeyine açılan mezarlardır: Niş mezarlar. Bunların en güzel örnekleri
ni yine Kaunos vermektedir. Kızıltepe'nin Alagöl kıyısına bir duvar gibi inen kayanın yü
zeyine ve Balıklar Dağı'nın kuzey koyun içine bir dil gibi giren güneybatı yönündeki al
çakve küçük son burnu üzerine açılan nişler ('Kuzey Kaya Nekrapolü') önemli ayrı bir
grubu oluşturmaktadırlar.

Alagöl'ün kenarındaki kaya duvarı yüzeyine açılan ellinin üzerindeki 'niş mezar'
(Güvercin evi) bir columbarium görüntüsü vermektedir. Gölün durgun suyu içine düşen
yansımasıyla bu kaya nekropolü önünde, bir 'ölüm hüznü' içine düşmemek kaçınılmazdır.

Bu mevsim araştırmalarını sürdürdüğümüz Kuzey Kaya Nekropolü'nde bu defa
farklı döşemlerin hemen hepsi biraradadır: Kayalara açılmış 'lahit tekneleri' gibi; farklı

amaçlara yönelik 'kaya nişleri' gibi; 'kaya çanakları' gibi; 'kaya kemikliği' gibi; 'stel yu
vaları' ve 'sandık mezarlar' gibi. Mezar nişleri, 10 ila 25-30 cm. derinlikte ve 20-40 cm.
yükseklikte oyulmuştur; tabanıarına yuvarlak bir oyuk şeklinde urna yuvası açılmıştır.

Bu alandaki kazılarımız sırasında elimize geçen stel formlu ve üçgen alınlıklı üç mer
mer plaka, bugüne kadar cevapsız kalan nişli mezarların nasıl kapatıldığı sorusuna, ar
tık tartışılamayacak bir açıklık getirmektedir: Çünkü, üçgen alınlığa doğru az da olsa
daralan ve düz işlenmiş yan kenarlı mezar stellerinin aksine, bunlar üçgen alınlıklı bir
dikdörtgen plaka formunda kesilmişlerdirve kabaca yontulmuş yan kenarları içe doğru

hafif eğimlidirier. Ayrıca, ait olduğu kişinin ismini belirten kısa yazıtıyla bu üç plaka, niş
lerden üçünün cephesine tam olarak oturmaktadır. Gerçi üzerlerinde boya izleri qörü
lememektedir. Fakat rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu plakaların yüzeyleri zamanında bir
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tapınağın cephesi şeklinde boyanmış da olabilir. Bu durumda, Kaunos'un tapınak cep
heli görkemli kaya mezarları içinde yatanlarla, burada yanmış kemik artıkları saklanan
lar arasında, felsefi açıdan hiçbir ayırım yoktur. Onlar da bir tapınak içinde yatıyorlar,

bunlar da.

Sulfaniye Keplıcesı: Kaunos stoasının hemen batısına yerleştirilmiş olan Quin
tus Vedius Capito anıtı üzerindeki yazıttan, bu şahsın, aynı zamanda tanrıça Leto'ya
ait kaynak kenarındaki bir kutsal alanın rahibi olduğu da bilinmektedir. Kentin sınırları

içinde böylesine bir kutsal alanın tesisine uygun bir yer yoktur. Bu nedenle de, bizler
Köyceğiz Gölü'nün güney kıyısındaki, arkasında yükselen Olemez Dağı eteklerinde,
bugün hala daha insanlara şifa dağıtan Sultaniye Kaplıeası'nın, zamanında Tanrıça

Leto için tesis edilmiş 'kutsal kaynak' olabileceğini hep düşünmüştük. Çünkü, bugünkü
kaplıca tesislerinin bulunduğu yerde, arkaik çağlardan başlayarak en az Roma Döne
mi içine kadar giden zaman sürecinde inşa edilmiş çeşitli bina kalıntıları ile göl suyu
içindeki liman duvarı (?), antik çağlarda burada yapılmış olan şifa tesislerinin arkeolo
jik belgesi olarak durmaktaydı ve hala durmaktadır. 2000 yılında burada ele geçirilen
ve büyük bir heykel grubu anıtına ait olması gereken postament üzerindeki yazıt, do
laylıolarak Quintus Vedius Capito ile ilgilidir: Zamanında bu postament üzerine heyke
li dikilen Flavia Maxima'nın babası Titianus "Likya Birliği" nin baş rahibi, annesi Vedia
Tartulla ise aynı birliğin baş rahibesiydi. Baba tarafından sülalesi Flavius, anne tarafın

dan ise Vedius olarak anılmaktadır. Ote yandan, hem baba ve hem de anne tarafından

dedesinin isimleri Quintus Vedius Capito'nun anıtı üzerindeki yazıttan bilinmektedir ki,
bu anıtın sahibi Quintus Vedius Capito, Flavius Maxima'nın anne tarafından dedesidir.
Böylece, her iki metin birbirini tamamlamaktadır. LS. 1. yüzyılda Leto Tapınağı'nın baş

rahibi olan Quintus Vedius Capito'nun, LS. 2. yüzyılın sonu ya da 3. yüzyılın başların

da yaşamış olan torunu Flavius Maxima'nın heykel kaidesinin burada bulunmuş olma
sının nedeni ancak şöyle açıklanabilir: Dedesi ile başlayan rahiplik görevi, aynı sütale
nin sonraki fertleri tarafından da sürdürülmüş olmalıdır. Bu bağlamda söyleyebiliriz ki,
bugünkü Sultaniye Kaplıeası'nın asıl sahibi, antik çağlarda da şifa dağıtan Tanrıça Le
to'dur ve hemen her dönemde yeniden planlanmış olan binalar burada, O'nun adına in
şa edilmiştir.

Bugünkü sufli kaplıca tesisleri arasına sıkışmış antik doku içinde en eskisi,
kyklopeen bloklarla inşa edilmiş olan bir teras duvarı kalıntısıdır. Duvarın hangi yüzyıl

da yapılmış olduğu konusunda, bir araştırma yapmadan kesin bir şey söyleyebilecek
durumda değiliz. Daha eski değilse eğer, en geç Arkaik Çağın başlarında inşa edilmiş

olmalıdır. Klasik ve Hellenistik çağlardan mimari doku hemen hiç yok gibidir. Yalnız, bu
günkü havuzun hemen arkasında kalan Roma Dönemi karakterli bina kompleksinin du
varlarından bazıları daha eskiye giden kalıntılar üzerine oturmaktadır. Görünen bina
duvarlarının hemen hepsi Roma Dönemindendir ve Bizans Çağı içlerine kadar defalar
ca onarılarak kullanılmıştır.

Banyo ve içme kürlerine elverişli olan bu su, kalp ve kan dolaşımı, bünyesel ve
sinirsel yorgunluk, mide ve bağırsak, böbrek ve idrar yolları, karaciğer ve safra kesesi
gibi hastalıklara olumlu etki yapmaktadır.

Gerek inşanlara şifa dağıtan suyu, gerek doğa ve gerekse tarihi dokusu ile Sul
taniye Kaplıcası ülkemiz turizminin bir mihenk taşı olmaya en büyük adaydır. Tarihi ve
doğal dokuya saygılı kalmak koşuluyla, tüm dünya insanına hizmet verebilecek hamam
binaları, spor tesisleri, gezinti ve dinlenme alanları gibi birimleriyle modern bir tesis bu
rada mutlaka, ama mutlaka ve en kısa zamanda kurulmalıdır. Çünkü, insan en iyisine
layıktır. Böylece burayı kullanan insanlar, hiçbir yerde bulamayacakları geçmişin büyü
lü atmosferi içinde, kendilerini Leto'nun şifa dağıtan kolları arasında hissedeceklerdir.
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ENEZ (AiNOS) KAZISI 2000 YILI ÇALIŞMALARI

Sait BAŞARAN*

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile başkanlığım
altında yürütülen Enez (Ainos) kazı ve araştırma çalışmaları 10 Temmuz-01 Eylül 2000
tarihleri arasında gerçekleştirildP. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlü
ğünQ temsilen Genel Müdürlük uzmanlarından Filiz Avan'ın katıldığı kazı çalışmaları

na, LU.Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
araştırma görevlileri Ufuk Kocabaş, lşıl Kocabaş, Banu Uçar, Arkeolog Derya Tosun
heyet üyesi olarak, yine aynı bölüm ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerin

den Sibel Şen, Beren Tuncer, GülbaharGüçlü, Necla Güngörmüş, Burcu Ercen, Zafer
Bora, Onur Bilgin, Serra Kanyak, Ayşe Tepeyurt, Deniz Aytokmak, Gülder Emre, Sevim
Oz, Gülbin Söğütlüoğlu, Klasik Filoloji öğrencileri Erdem Akın, Tolga Tosun stajyer ola-
rak katılmıştır. .

Ayrıca istanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan başkan
lığında beş öğrencinin katıldığı bir ekip jeofizik araştırmaları yapmıştır. 2000 yılı çalış

maları dört ayrı alanda gerçekleştirildi.

A.Kale içi Çalışmalan
1. 4ac Açması

Kale içindeki kazı çalışmalarına, 1978-1983 yıllarında yapılan kazılar sonunda
ortaya çıkarılan mahzen ve doğusundaki IV No.lu mekan ile kalenin sur duvarı arasın

da yer alan 9.00 x 7.00 m. boyutlarındaki LV ac açmasında devam edildi. Bu yıl yapı

lan çalışmalar açmanın tüm yüzeyinde devam ettirilerek farklı derinliklerde yer alan ana
kaya düzeyine kadar indirilmiştir. Alanda, derinlikleri farklı olan dört ayrı mekan ortaya
çıkarılmıştır (Resim: 1, 2). Bunlardan açmanın ortasında yer alan ve 1a olarak kodla-

Prof. Dr. Sait BAŞARAN istanbul Üni,!~rsilesi Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü Başkanı Fen PTI/lstanbullTURKIYE.

E-mail: basarans@istanbul.edu.tr

Enez. 2000 yılı. kazı çalışmaları, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel. Müdürlüğü, istanbul Üniversitesi Araştır
ma Fonu'nun ( Proje No: 1297/050599) maddi ve manevi destekleri ile sürdürülmüştür. Bu vesile ile, ilgili tüm yetkili
lere en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu parasal destek, Fuji Film-Türkiye
A.Ş. adına Sayın Mehmet Gararı ve Sayın Yaşar Avcı fotoğraf malzemesi yardımında bulunmuştur. Graphis yayıncı

lığın sahibi ve kazı üyemiz Ozdemir Korkmaz Enez kazısıyla ilgili yayınları yapmakta, ayrıca kazıda kullanılmak üze
re kırtasiye yardımında bulunmaktadır. Her yılolduğu gibi bu yıl da kazıdan çıkan molozun taşınmasını Enez Bele
diye Başkanı Abdullah Bostancı yaptırmıştır. Kazımıza maddi ve manevi katkılarından dolayı bu şahsiyetler ile ku
rumlara şükran duygularımızı surırnayr zevkli bir görev bilirim. Yine, kazımıza gösterdiği ilgiden ve yakın dostluğun

çlı;ın dolayı Enez Kaymakamı Sayın ıbrahim Ozefe ile kazı ekibinin konaklama ve iaşesinde yardımlarını esirgemeyen
I.U.Enez Sosyal Tesisleri Müdürü Namık Kaya, yardımcısı merhum Osman Kara'ya ve kampın diğer çalışanlarına
şükran borçluyuz.

Bu yıl kazımızı Lü. Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ve eşi, T.Ü. Rektörü Sayın Osman inci, LÜ,E;çlebiyat
Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Taner Tarhan ziyaret etme nezaketinde bulundular. Ayrıca, kazı süresince LU. men
suplarına tarafımızca Enez kazıları ve sonuçlarıyla ilgili dört ayrı konferans verilmiştir.
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nan mekan 3.80 x 4.00 m. boyutlarında kareye yakın plan göstermektedir. Tabanı 5.40
m. derinlikte yer alan bu mekanın kuzey, güney ve batı kesimlerini sınırlayan duvarlar,
ana kaya yontularak oluşturulmuştur. Açmanın güneydoğu köşesinde yer alan ve üst
kısımları 1998/99 yılı çalışmaları sonunda ortaya çıkan çöp çukurunun da (fosseptik
çukuru), ana kaya düzlemine ulaştığında son bulduğu anlaşıldı. Açmanın doğusunda

ki kale duvarı ile 1a mekanı arasında kalan dar alanda yapılan çalışmalarda, ana ka
yanın 8.00 m.ye kadar derinleştiriimiş olduğu ve burada oluşturulan mekanın kale du
varını aşarak doğuya doğru uzandığı anlaşılmıştır. Bu durum, Arkaik Çağda kale duva
rının yaklaşık 5.00 m. daha doğudan geçmiş olabileceğiniakla getirmektedir. Mekanın
kuzey ve batı duvarlarını oluşturan yerli kaya sıvandıktan sonra üzerine kırmızı renk
boya ile değişik resimlerin yapıldığını gösteren izler saptanmıştır. Mekan tümüyle açı

lamadığı için duvarlar üzerinde yer alan resimler hakkında kesin bilgi edinmek müm
kün olmamıştır. Analizi yapılmak üzere sıvadan örnek alındıktan sonra, resim ve sıva

nın üzerine %5 asetonla seyreltiimiş Paraloid B72 sürülerek koruma altına alınmıştır.

1a rnekanma ait kuzey duvarının dibindeki çalışma, 8.05 m. derinliğinde ana kayaya
ulaşılmasıyla bu yıı için sona erdirilmiştir (Resim: 3).

Açmanın batı kesiminde ise, 4.66 m.ye kadar inilmesine rağmen ana kaya dü
zeyine ulaşılamaması ve alanın çok daralması sonucunda açma batıdaki rampaya
doğru 3.60 m. genişletildi. Mahzenlerin güneyini oluşturan rampanın güney ve batı yön
de bir süre daha devam ettikten sonra doğu-batı doğrultusunda kesilerek derinleştiril

diği ve burada ayrı bir mekan oluşturulduğu saptanmıştır. Içinde yer alan molozun te
mizlenmesi sonunda mekanın tümüyle ana kayaya oyulmuş olduğu ve doğusundaki

oda ile arasında 20 cm. kalınlıkta yine ana kaya düzeltilerek bir duvar yapıldığı anlaşıl

mıştır. Ancak, arazideki kazı çalışmalarının sona ermesinden dolayı, bu alanda yer
alan dolgu toprak tümüyle boşaltılmadığı için mekanın boyutları hakkında bilgi edinmek
mümkün olmamıştır. 2001 yılı kazı sezonunda buradaki çalışmalara devam edilerek
mekanın rampa ve diğer birimlerle ilişkisi ayrıntılarıylaortaya çıkartılacaktır (Resim: 4).

Yerli kaya kesilerek oluşturulmuşolan mekanların tabanları. kaya kırıntısı ile top
rak karıştırılarak düzeltilmiştir. Tabanı oluşturan bu molozun içinde kaledeki yerleşme
nin tarihlenmesinde önemli roloynayan kırık çömlek parçaları ele geçirildi. Bunlar, ço
ğunlukla çark, küçük bir bölümü ise, el ile biçimlendirilmiş koyu gri tek renkli kap par
çalarıdır. Bu çanak çömlek grubu astarlı ve açkılıdır. Kap biçimleri bakımından en çok
keskin profilli yayvan tabaklar, küresel gövdeli tipler ile yassı kulplu kase ve bardaklar
dan oluşur. Bu çömlek grubu çoğunlukla bezemesiz, bazı parçalar üzerinde ise dalga
Iı hatlar veya çizgi bezekler bulunrnaktadırs.Taban dolgusu içinde bulunan çömlek par
çalann Ainos kentinin kurulmasından önceki bir döneme ait oldukları ve kalenin
M.O.1.binylldan önce iskan edilmiş olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.

Dolgu tabakasının hemen üzerindeki moloz içinde Arkaik Dönemin karakteristik
özelliklerini yansıtan ve bu dönemin çeşitli evrelerine tarihlenen çok sayıda pişmiş top
rak kap parçası gün ışığına çıkarılmıştır. Bunlar arasında ilgi çeken en eskl parça, üze
rinde "yaban kazı" betimi bulunan kuşlu kaseler grubuna ait eserdir. M.O. 7. yüzyıla ta
rihlenen kazın gövdesi baklava motifi biçiminde işlenmiştir (Resim: 5) Açmanın bu ta
bakası içinden ele geçirilen keramik parçaları arasında hayvan frizli kap parçaları

önemli yer tutmaktadır. Bunların büyük bir kısmı Doğu Yunan tarzında yapılmış olan sı

ra halinde otlayan yabani keçiler, ya da doğulu keramik ustalarının Korinth vazo sana
tından etkilenerek ürettikleri aslan betimleri, dilli kaseler veya kirli beyaz astarlı zemin
üzerine ayrı ayrı friz sıralarında bitki ve hayvan betimlerinin yer aldığı değişik biçimli kap
parçaları, ağız kenarı meander motifi ile sınırlı, ortası kahverengi ve kırmızının değişik

tonlarıyla yapılmış kalın ve ince bantlarla süslü tabaklar önemli bir grup oluştururlar. Yi
ne ayrıntıların kazıma yöntemi kullanılarak siyah figür tekniğiyle yapılmış insan betim-

2 Benzer örnekler için bk. S.Başaran, "Ainos Kazıları (1971-1994)", Anado/u Ara§tlfma/art xıv, 1996, 108 ve not 11;
Kaya mimarisi için bk. A Erzen, "1981 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları", Güney Dogu Avrupa Araştırma/art Dergisi 10
11,1981/82,62 vd. Kazı Sonuçları.
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leri veya kirli beyaz ile kırmızının farklı tonları kullanılarak değişik renklerle betimlenmiş
koşucu fiqürü, pişmiş topraktan yapılmış üstü kırmızı ya da siyah boyalıkaplama lev
haları, M.O. 6. yüzyıla tarihlenen önemli buluntular arasında yer alırlar3 (Resim: 6).

Açmanın Klasik ve Hellenistik dönemlere tarihlenen tabakalar içinde herhangi
bir mimari kalıntıya rastlanmamasınakarşın, bu dönemleri yansıtan kırmızı figür tekni
ği ile yapılmış Attika malı keramik kalıntıları ile birlikte çok miktarda siyah parlak boya
Ii kap kırıkları, kantharos parçaları ve kaseler ele geçirildi. Ayrıca pişmiş topraktan üre
tilmiş figürin parçaları ile kırık durumdaki Afrodite figürini Arkaik Dönemin en güzel ör
nekleri arasında bulunmaktadır (Resim: 7) .

1998/99 yılı çalışmaları sırasındabüyükbir kısmı boşaltılançöp (fosseptik) çu
kurundan geçen yılolduğu gibi bu yıl da, kahverengi ve koyu yeşil sırlı değişik formlar
gösteren eserler ele qeçlrildi-. Buluntular arasında yer alan yüksek ayaklı meyvelikler
dikkat çekicidir. Kırmızı hamurlu, koyu yeşil veya kahverenginin değişik tonlarıyla bo
yalı, saydam sırlı olan bu tabakların dışa dönük ağızları, dibe doğru daralan çukur göv
deli ve yuvarlak yüksek ayaklıdır. Kimilerinin yüksek ayakları üzerinde dekoratif amaç
Ii pencereler açılrrnştrrs (Resim: 8 ). Bunların dışında silindirik yapıya sahip kavanoz
lar, metal eserlerin taklidi şamdans ve kulplu yağ kandili biçimleri ve koyu yeşil renkli
saydam sırlı olanlar Enez'in bu yılki önemli buluntuları arasında yer alır (Resim: 9 ). Yi
ne aynı çukur içinde ele geçirilen sekiz kulplu surahi görülmeye değer niteliktedir. Sü
rahi, yuvarlak ağızlı, silindirik boyunlu, küresel gövdeli ve düz kaidelidir (Resim: 10).
Gövde ile boynu birleştiren dört büyük kulp arasına düzenli aralıklarla yerleştirilmişdört
küçük kulp bulunm.aktadır. Küçük kulplar ile sürahinin ağız kenarı kırık olup alçıyla tüm
lenmiş ve sonra boyanmıştır. Sürahi, kirli sarı renk astar üzerine akıtma tekniği ile ko
yu yeşil renkte desenler yapılarak sırlanmıştır. Venedik camlarından etkilenerek yapıl

mış olduğu sanılmaktadır. Çöp çukurunun en alt kısmında ele geçirilen bu örnekler 17
ile 19. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir.

2. 4ad Açması

Kalede yaptığımız diğer bir çalışma 4 ac açmasının kuzey tarafında, kale duva-.
rının önünde, 6.00x4.00 m. ölçülerindeki açmada gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma

larda 2.20x2.20 m. ölçülerinde kare planlı, tek sıra taş örgülü bir çöp çukuruna rastlan
dı. Çukurun içinden çıkan keramik, bardak ve testi parçaları, çukurun 19. yüzyılın baş

larına tarihlenmesine olanak sağladı. 2.45 m. derinlikte tabanına ulaşılan çukurun ve
açmanın diğer kısımlarındaki toprağın kazısı, arazi çalışmalarının sona ermesinden
dolayı önümüzdeki yıl devam edilmek üzere son bulmuştur. Açmada yapılan çalışma

lar sırasında yüzeye yakın kısımda beyaz mermerden frize ait bir kabartma ele geçiril
di. Hellenistik Döneme tarihlenen kabartmada dört.nala koşan bir atın sırtında Trak sü
varisi betimi bulunmaktadır. Mermerin yüzeyi çok yıpranmış ve levhalar biçiminde dö
külmeye başlamıştır (Resim: 11 ).

B. Meriç Açması

Enez şehrinin merkezinde, Bekir Kara Caddesi'ne paralelolarak kuzey-güney
yönünde uzanan caddenin güney kesiminde 7.00x3.00 m. boyutlarında bir açma ile ça
lışmalara devam edildi. Açmanın üst kısımlarında günümüze yakın dönemlere tarihle
nen bir yapıya ait taş temel kalıntılarına rastlandı, Bu temeller arasında 19. yüzyıla ta-

3 Enez'de bulunmuş benzer örnekler için bk...S.Başaran a.d.e. 112vd. not:18-20; Ayrıca bk. S.Başaran, "Enez (Ainos)
Kazıları" , Ti,irkiye Arkeolojisi ve Istanbul Universitesi (1932-1999), 2000, 254 vd. Yaban kazıarı motifli benzer ör
nek için bk.U.Serdaroğlu, Assos, 1995, 54 Res.1

4 S.Başaran, "Enez (Ainos) 1999 Yılı Kazı Çalışmaları", 22. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 371 vd.
5 Benzerleri için bk. A. Altun ve diğ., Çanakkale Seramikleri, istanbul. Suna inan Kıraç Koleksiyonu 1966, 42,Res. 38

39.

6 Pirinçten yapılmış benzerleri 17. yüzyıla aittir. Bkz. EBodur, Türk Maden Sanatı, istanbul 1987, 111,A.53-54.
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rihlenen sırtı ve sırsız pişmiş toprak eserler ile çeşitli mutfak malzemeleri ortaya çıkmış

tır. Yapılan derinleşme çalışmaları sırasında açmanın güneybatı ucunda toprak yüze
yinden 1.75m. derinlikte dağınık halde insan kemikleriyle karşılaşıldı. Bu kemiklerin
kaldırılmasından sonra yapılan derinleştirme. çalışmalarında 2.20 m. derinliğinde doğu
batı doğrultulu başka bir iskelet bulundu. Iskeletle aynı seviyede ve iskeletin ayak
ucunda, altı adet sırlı çanak çömleğe rastlandı. Açık yeşil veya sarımsı yeşil renkli say
dam sırlı tüme yakın durumda olan kapların Bizans Dönemine ait olduğu anlaşılmıştır.

Açmada 2.30 m. derinlikte, doğu yönünde antik yolun düzgün kesme taşlarının

üzerinde, küçük taş ve toprağın sıkıştırılmasıyla oluşturulmuş, yolun daha sonraki bir
kullanım evresi olabilecek bir tabakaya rastlandı. Bu tabakanın altında geçen seneler
de ortaya çıkarılan Roma Dönemine tarihlenen yol ka\ıntısının döşeme taşlarına rast
landı. Yapılan temizleme çalışmaları esnasında yol üzerinde dikdörtgen plan gösteren
0.75xO.62 m. boyutlarında, üstü düzgün kesilmiş bir taşla kapatılmış havalandırma de
liği saptandı (Resim: 12, 13 ). Açmanın güney ucunda ise yolun çökmüş olduğu anla
şılmıştır. Bu çöküntünün içindeki toprağın alınması sonucunda, yolun altından geçen
kanala ulaşıldı. Geniş kesme taş blokların bindirme tekniği ile tonoz şeklinde birleştiril

mesiyle oluşturulan kanalizasyonun genişliği 0.90 m., yüksekliği ise 120 m.dir. Taban
döşemesinde de aynı kesme taşlar kullanılmıştır (Resim: 14). Kanalizasyonun, açma
nın sınırları içinde kalan kısmındaki toprak ve atıkların temizlenmesi esnasında koroz
yona uğramış ve birbirine yapışmış vaziyette düşük kondüsyonlu farklı dönemlere ait
1125 adet bakır sikke ele geçirilmiştir.

Görkemli bir Roma yolu ve altındaki çok iyi durumdaki kanalizasyon sisteminin
ortaya çıkmış olması Enez'in Antik Çağdaki zenginliğini ve qellşrnişliğlni bir kez daha
gözler önüne sermiştir.

C. Jeofizik Araştırma/an

Bekir Kara Caddesi'nde ortaya çıkanlan Roma yolu ye kanalizayon sisteminin
devamının ortaya çıkarılabilmesi amacıyla Istanbul Teknik Universitesi öğretim üyesi
Prof.Dr.Ahmet Ercan başkanlığında beş öğrencinin katıldığı bir ekip jeofizik araştırma

larını sürdürmüştür. Söz konusu antik yolun kuzey ve güney uzantılarının bulunması

amacıyla Meriç Nehri'ne kadar olan kuzey kesimde ve güney uzantısırun saptanabil
mesi için şehrin merkezine yakın yerlerde bir dizi ölçüm yapılmıştır. Olçürnlerin ilk de
ğerlendirmelerine göre yolun kuzey-güney yönünde uzandığı tespit edilmiştir. Fakat ça
lışmanın detaylı sonuçları ölçümlerin laboratuvarda değerlendirilmesinden ve planlara
işlenmesinden sonra kesinlik kazanacaktır.

D. Restorasyon
Kazı çalışmaları esnasında ele geçirilen pişmiş toprak ve metal eserlerin resto

rasyon ve konservasyonu kazı evinde oluşturulan laboratuvarda, I.U. Edebiyat Fakül
tesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim görevlilerinin ve
öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kuzey mendireğinin bir numaralı ku
lesinde oluşan çöküntü, kulede kullanılmış olan malzemenin benzeri ile aslına uygun
biçimde restore edilerek koruma altına alınmıştır.
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~NoiKA1iSi 'KALE PLAnı .

Resim 1: Kale içi LV, IVa-IVacaçmalarının genel görünüşü

Resim 2: Kale içi IV, IVa-IVac
aç~.al!ilrı.!'lIn genel
gorunuşu
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Resim 4: IVac açmasının batı kesi
minde ana kayanın işlen
mesiyle yapılmış rnekarı
lar
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Resim 5: Yabani kaz moti
fi

Resim 3: Ana kaya üzerindeki du
var resımlerinin konser
vasyon çalışması

Resim 6: Koşan figür
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Resim 7: A~rodite figürini (plş- Resim 8: Yeşil renk boyalı sırlı meyve tabağı

mış toprak)

Resim 9: Yeşil boyalısav.dam Resim 10: Sekiz kulplu süra-
sırn çeşiti çömleKler hi

Resim ·11: Mermer friz parçası
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Resim 12: Kent içindeki Roma Dönemi caddesi

Resim 13: Roma caddesi ve üze
rinde yer alan havalan
dırma açıklığı
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MARMARA ADASı, ÇAMALTı BURNU
i BATlGI - 1999/2000

Nergis GÜNSENiN*
Neriman ÖZA YDıN

Balıkesir Kuva-yi Mi/liye Müzesi'ne bağlı olarak, Doç. Dr. Nergis Günsenin'in bi
limsel başkanlığında devam eden, Çamaltı Burnu i Batığı sualtı kazısı, 22 Temmuz-19
Eylül 1999 ve 8 Temmuz-29 Ağustos 2000 tarihlerinde ikinci ve üçüncü çalışma sezon
larını tamamlarmştırı. Batığa,1999 yılında 333; 2000 yılında 435 bilimsel dalış yapıl

mıştır. Dalışlar günde iki kez, arada 4.30 saat satıh tasılası olmak üzere, sabah 28, öğ
leden sonra 18 olarak düzenlenmiştir. Her iki dalışta da 3 metrede 7 dekompresyona
aynlmıştırz,

WebProgramı
1998 yılında başladığımız batığın ana kargosunu meydana getiren üç amphora

yığınının karelemesi tamamlanmıştır. Karelerden çıkarılan eserlerin çizim için kullanı
lan programın adı Web'tir3 . 1980 yılında Nick Rule tarafından Mary Rose gemisinin Çı

karılması için geliştirilen program, basit aletlerin yardımıyla deniz tabanındaki objelerin
son derece hassas üç boyutlu konumunu saptamaktadır. Offsets, bearings, slopes gi
bi birçok ölçüm datasının kabul edi/diği proqramda en basit ve uyguladığımız metot, Di
rect Survey Measurement (DSM-Doğrudan Olçülnceleme)'tır. DSM sualtı ölçü işlem-

Doç. Dr, t)Jergis GÜNSENiN, istanbul Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Sualtı Teknolojisi Programı, Avcılar-istan-
buırrURKIYE. E-mail: gunsenin boun.edu.tr, web-site: www.nautarch.org

Neriman ÖZAYDIN, Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğü, BalıkesirrrÜRKjYE.

1999 yolunda: Kuva-yi Milliye Müzesi'nden Latif Özer ve Seval Konak, Adana Müzesi'nden Gülnaz Savran, Bodrum
Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden Erhan Ozcan görev yapmışlardır. Kendilerine, ekip üyeleri, Ali Murat Bolat, Tolga Alp, He
kim Algül, Dinçer Dinç, Isa Çakan, Elif Erten, Yüksel Açıkgöz, Deniz Acarlı' ya, konservasyon çalışmaları için Yase
min Ordu, Bilge Uzunöz'e, sualtı görüntülemeleri için, AiiEthemKeskin, Engin Aygun ve Osman Necipoğlu'na teşek

kür ederiz. 2000 yılında; Kuva-yi Milliye Müzesi'nden Seval Konak, ızmit Arkeolo] Müzesi'nden Taner Aksoy, görev
yapmışlardır. Kendilerine, ekip üyeleri, Korhan Bircan, Murat Bircan, Nevra E;r:!ürk, Isa Çakan, Bülent Duraner, Engin
Erseven, Selim Konya, Evren Türkmenoğlu, Atahan Çiçek ve Gizem Baş'a, LU .Qam Seramik Programı Öğretim Gö
revlisi Ufuk Baş'a, sualtı görüntülemeleri için, Ali E. Keskin ve Engin Aygün'e, LU Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Şamil
Aktaş ve Dr. Akın S. Toklu'ya teşekkür ederiz. 1999/2000 yılı kazı çalışmalarına destek veren, başta Sn. Belediye Re
isi Ahmet Enon olmak üzere, Ada Belediyesi'ne, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'ne (IFEA), Karanlık Oda Fo
toğraf Hizmetleri ve Atlas Dergisi'ne, Promar ve Pak Tavukçuluğa, Beko Elektronik A.Ş.'ne, Dream and Design Fac
tory (ddf)'e, INA'ye, kişisel yardımlan için, Salih Aydın, Meral Berkem, Fadıllah Cerrahoğlu, Jeff Hakko, Baskın Sokul
luoğlu'na çok teşekkür ederiz. Ozellikle de, 2000 yılı kazı sezonu nda 36 gün boyunca ekibin dalışlart, sağlıkları ve
beslenmeleri için büyük destek veren Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, komutanlıga bağlı TCG-IŞIN gemisi komutanı
Binbaşı Teoman Demirci ve nezdindeki tüm mürettebata derin şükranlanrmzı sunarız.

2 Kazı çalışmaları için, ayrıca, bkz. N. Günsenin, L'epave de Çamaltı Burnu i (ile de Marmara, Proconnese): Hesultats
des campagnes 1998-2000, AnatoliaAntiqua iX, Paris, (2001), s. 117-133.

3 Web programını Çamaltı Burnu i kazısında kullanmamızı sağlayan ve 2000 yılı sezonundaki destekleri için Prof. Dr.
George Bass'a en içten teşekkürlerimizi sunarız.
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lerinibasitleştirir. Bilinen bir nokta veya referanstan alınan dört doğru uzunlukla boşluk

taki üç boyutlu bilinmeyen bir noktayı bulmaktadır. Alınan ölçüleri yorumlayarak ölçüle
rin uyuştuğu en iyi noktayı hesaplayan program, daha sonra ölçüler arasındaki ortala
ma hata payını belirtir. Kabul edilen hata payı 2 cm. nin altındadrr-. iki yıı boyunca, yü
zey ve beş karede yapılan sondajlar sonucu çıkarılan yüz civarında eser, bilgisayarda
işlenip plan üzerine çizilmiştir. Kargo amphoraları ve çapalar arasındaki düz dipli taşı
ma kapları ve çapaların çevresine çakılan referans noktalarından, -aynı sistemle, alı

nan ölçüler de Web programına aktarılıp buluntular genel plana işlenmiştir (Çizim: 1)5.

Amphora/ar
Ana kargoyu meydana getiren Günsenin tip LV amphoraları, 47 cm.den 80 cm.

ye kadar olan yükseklikleri ve 17-115 litre (dipten boyuna kadar su ile yapılan ölçüler)
arasında değişen hacimleri ile değişik boyutlardadır (Resim: 1)6. Amphoraların değişik

hacimleri, -Serçe Limanı amphoralarında saptandığı gibi, standart bir hacim biriminin
katları olabilir. Amphoraların boyutlarına oranla, et kalınlıkları 0.5-0.6 cm.lik inceliktedir.
Tip LV amphoralarında gözlenen, hacmi arttırıp seramiği hafifleten bu durum, 14. yüz
yıldan itibaren deniz taşımacılığında kullanılmaya başlanan tahta fıçılara geçiş dönemi
olarak açıklanabilir. Amphoraların özellikle gövdelerinde görülen defolar ve kolay kırılır

olmaları da yine boyutlarının et kalınlığına olan ters orantısıyla ilgili olmalıdır. Diğer

önemli bir nokta, ABD/2000 amphorasının ağız içinde üç ayrı çentik izinin olmasıdır",

Bu da amphoranın birden fazla kere tıkaçlandıgını, yani kullanıldığını gösterir. Aynı
amphora, seramikleri deniz suyundan arıtmak için beklettiğimiz tatlı su havuzundan Çı

karılıp kurutmaya alındıktan bir müddet sonra olduğu yerde parçalanmıştır. Kırık par
çalardan kilin son derece aşınmış olduğunun anlaşılması, amphoranın çeşitli kereler
kullanıldığını doğrulamaktadıre.

Yunan ve Roma Dönemi amphoralarının kulplarında bir mühür sistemi olduğu bi
linmektedir. Bu mühürlerde, genelde, kent ve yönetici isimleri ile, ticari amphoraların
yapımcıları veya üreticileri olarak kabul ettiğimiz kişilerin isimleri vardırs. Bugüne kadar
Bizans Devrine tarihlenmiş ve kazısı yapılıp malzemesi incelenmiş üç batıkta Anadolu
kıyılarında bulunmuş olan; 7. yüzyıl Yassıada, 9. yüzyıl Selimiye ve 11.yüzyıl Serçe Li
manı batrklandrrw. Batıkların kargo amphoralarının gövdelerinde, isimlerin baş harfle
ri (seramik ustalarının?) olarak yorumlanan monogramlar ve graffitti bulunmuştur. Ça
maltı Burnu i Batığı amphoralarında ise, kulpların gövdeyle birleştikleri yerde sistemli
bir şekilde uygulanmış olan monogram mühürler vardır. Bugüne kadar, altı tip monog
ram saptanmıştır (Çizim: 2)11. Monogramların ve diğer değişik graffittinin okunması

amphoraların üretim yerlerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Mühür sisteminin
önemli bir özelliği de, geç devirlere referans olabilecek bir sistemin ilk defa bulunmuş

olmasıdır.

Bazı amphoraların içerisinden, tıkaç vazifesi görmüş olan, seramik parçaları çık

mıştır. Tip LV amphoralarının alt tipi olan bir amphoranın (AAK/1999) içinde bulunan se-

4 Web programı için, bkz. David A. Johnson & Micheal P. Scaluri, "Riding aNew Wave: Digital Technologyand Under-
water Archaeology", TheINA Quarterly. 22.3 (1995): p.16-20. .

5 Çizimler, Korhan ve Murat Bircan taralından yapıımıştır.

6 Günsenin 2001, lig. 5
7 Bkz. Günsenin 2001, lig. 6.
8 11. yüzyıl Serçe Limanı Batığı amphoralarının da ikinci kere kullaruldıklanru düşünürsek, Bizans imparatorluğu'nun

gerileme sürecinin devam ettiğini söyleyebiliriz.
9 Bkz. Ersin Doğer, Antik Çağda Amphoralar, lzmir, (1991), 5.74.
10 Yassıada batı ğı için, bkz. F.H. van Doorninck, Jr., "Yassıada Wrecks", Eneyelopedia of Underwater and MaritimeAre

haeology, ed. J.P. Delgado, London, (1997), pp.469-471. Selimiye (Bozburun) batığı için, bkz. TheINAQuarterly22.1
(1996): 12-14; 22.3 (1996): 16-20; 22.1 (1996): 3-8; 25.2 (1998): 12-17; et 25.4 (1998); 3-13. Serçe Limanı için, bkz.
F.H. van Doorninck, Jr., "The 11th-century Byzantine Ship at Serçe Limanı: An Interim Overview", in SaiJing Ships of
the Mediterranean Seaand the ArabianGult, vol. 1, ed. C.G. Makrypoulias, Athens, (1998), pp.67-77.

11 Günsenin, 2001, lig. 7.
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rarnik parçasının ayrı bir özelliği vardır. Bu bir Ganos amphorası (Günsenin tip i) qöv
de parçasıdır (Resim: 2)12. Bu durum iki şekildeyorumlanabilir; tekne Ganos'a uğrayıp

manastırlarda yapılan şaraptan almış olabilir veya Ganos amphoralarının boşaltılmış

olduğu limanlardan birine uğramış 0labilir 13. Amphoraların sediment analizleri sonucu
baskın oranda bulunan çekirdeğin 14 , deniz dibinde yetişen bir tür bitkiye ait olduğu an
laşılmıştır. Bu da çekirdeklerin amphoralara deniz dibinde girdiğini gösterir. Diğer çekir
dekler, -vitis vinifera, üzüm çeklrdeklerldlrtö. Amphoraların dibinde bulunan reçine par
çalarını da göz önüne alırsak taşınan malzemenin şarap olabileceğini öne sürebiliriz16•

Düz Dipli Taşıma Kap/an
Bu formların deniz tabanında grup halinde bir arada ve kargo amphoralarının dı

şında bulunması, gemide de ayrı bir yere istiflendiğini ve kargo harici bir madde taşı

dığını göstermektedir (Çizim: 3)17.
Düz diplileri kendi aralarında üç tipe ayırabiliriz:

Tip a) Dışa dönük geniş mantar dudaklı, uzun ve geniş boyunlu, aşağıya doğru
daralan oval gövdeli ve düz diplidir. Dudak altından gelen ince kesiti i kulplar omuzia bir
leşir. Boyun ve omuz kısımlarında kazıma tekniği ile yapılmış desenler vardır. Koyu
kahverengi killi ve yüksek derecede pişmiştir. Kil özellikleri tip iV amphoraları ve diğer

düz diplilerden farklılık gösterir (Resim: 3; Çizim: 4)18. .
Tip b) ince dudaklı, dar uzun boyunlu, aşağıya doğru daralan oval gövdeli ve düz

diplidir. Gövde önden ve arkadan basılarak hafif düzleştiriimiştir. Dudak altından veril
miş bir bombeye takılan ince kesitii kulplar omuzia birleşir. Koyu kahverengi killi ve dü
şük derecede pişmiştir. Kil özellikleri bir önceki formla benzerlikler gösterir (Resim: 4)19.

Tip c) Dudaksız, geniş ağızlı, çok kısa boyunlu, aşağıya doğru daralan oval göv
deli ve düz diplidir. Ağızdan takılmış yüksek ve kalın kesiti i kulplar omuzia birleşir.
Omuz kısmı yivlidir. Açık killi ve düşük derecede pişmiştir. Kil özellikleri (kulplar ve
omuzdaki yivler), tip IV amphoralarıyla benzerlikler gösterir (Resim: 5)20.

Çapa/ar
Çapaların konumu, şekil ve boyutları konusundaki çalışmalarımız çeşitli sonuç

lar getirmiştir. Batığın kargosuna paralelolarak yaklaşık 112 m. uzunluğunda yayılan

çapalar akla ilk olarak, koyların içinde görmeye alıştığımız, kıyı şeridinin demirleme
amaçlı kullanılması ve kaldırılamayan çapaların zaman içinde oluşturduğu doğalliman

görünümünü hatırlatmaktadır. Genelde bu konumdaki çapalar çeşitli devirlere tarihIe
nip, haliyle de değişik formlarda olmaktadır. Çamaltı Burnu'ndaki çapaların homojen ol
ması ise,- aynı tip tırnaklar kollara aynı açıda yerleştirilmiştir, çapaların belli bir gemiye
ait olduğunu göstermektedir. Söz konusu gemi de, koyun içindeki tek buluntu olan Ça
maltı Burnu i Batığı'dır. Çapalar doğalolarak, geminin batmadan önce karşılaştığı fe
laket sırasında gemiyi hafifletmek amacıyla atrlrruşlardıret. Gerek söz konusu çapalar

12 Günsenin, 2001, lig. 8.
13 Tıp i amphoraları 11., tip ıv amphoraları 13. yüzyıla tarihlenmektedir.
14 N. Günsenin, N. Özaydın, "Marmara Adası, Çamaltı Burnu i Batığı- 1998", XXi. Kazı SonuçlanSempozyumu, Anka-

ra, (2000), s. 341-350 , resim 5
15 Analizler için Dr. Cheryl WARO'a çok teşekkür ederiz.
16 Bkz. Ooğer ,1991, s.39.
17 Günsenin, 2001, lig. 10.
18 ibid, lig. 11b.
19 ibid, lig. 12.
20 ibid, lig. 13.
21 Kargo amphoralarının deniz tabanında üç öbek halinde olması, koyun içine sürüklenen geminin yükünü halifletmek

için amphoraları da atmaya başlayıp sonunda battığını göstermektedir.
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gerekse batık üzerinde bulunanlar boyut olarak çok küçüktür. Bu boyuttaki herhangi bir
çapayı kullanan bir geminin kapasitinin 30 tondan fazla olmaması gerekir. Bu kapasi
tedeki bir geminin de bu sayıda çapa kullanmasına imkan yoktur. Ancak, 400-500 ton
luk bir gemi, -yedek ve fırtınalı havalarda kullanılan ağır olanları dahil olmak üzere, 30
adet civarında çapa kullanabilir ve onlar da çok daha büyük boyutlarda olur.

En küçük çapalardan olan çapa No. 26 (Ç26/2000) (Resim: 6)22 işlevini normal
olarak yerine getiremez. Çünkü gövdesi, çiponun deniz tabanında rahat bir şekilde yat
ması için yeterli uzunlukta değildir ve bu suretle de tırnaklarının kuma gömülüp çapa
nın tutmasını sağlaması zordur. Tahminimizce, bu çapanın gövdesi kırılmış ve herhan
gi bir gövde parçası ile üstünkörü tamir edilmiştir23. Diğer çapaların bir kısmı da kırık
haldedir. Bu durumda, çapaların gemi batmadan mı, yoksa battıktan sonra mı kırıldık

larını bulmak önemlidir. Eğer battıktan önce kırılmışlarsa, bilmecemizi çözmüş sayılı

rız; gemimiz, kargosunun bir kısmında, tamir amaçlı veya hurda olarak, kırık çapa ta
şımaktadır.

2000 yılında batık üzerinden iki adet "Y" tipi24, batığa paralel konumdaki çapalar
arasından iki adet "T" tipi (Ç25, Ç27), (Resim: 7a, 7b)25 ve bir adet "Y" tipi (Ç26/2000)
çapa çrkanlrmştrr-". Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (INA)'nün Bodrum'daki loboraratuvarla
rında, Prof. Dr. F.H. van Doorninck, Jr27 ve ekip üyelerimiz tarafından konservasyonu
na başlanançapalardan ilk gelen sonuçlara göre; batık üzerindeki, çapa No. 1'in28, kol
larındaki eksik kısımların gemi battığı sırada da olmadığı anlaşılmıştır. Aynı çapanın

kesitinde de dört ayrı demir olduğu ve kırıldıkça eklendiği qörülrnüştür.

Batık ile özdeşleştirilen "T" tipi çapaların formları daha önceki devirlerdekilere gö
re değişik olup tırnaklarının gövdeye olan açıları ise kazı alanındaki "Y" tipi çapalarının
ki gibidir. 13. yüzyıla tarihleyebileceğimiz yeni bir çapa tipi de bu sayede bulunmuştur.

Sondaj Kareleri
G10, G11, H10, J10 ve J9 karelerinde iki yıldır sürdürülen sondaj sonucu, gemi

personelinin kullanım eşyası olabilecek seramikler bulunmuştur (Çizim: 5)29. Bunlar tek
kulplu sürahiler, bardak (Resim: 8 )30, güveç (Resim: 9)31, sırlı tabaklar32 ve meyvelik
türü sgraffito desenli tabaktır (Resim: 10; Çizim: 6)33. Buluntuların yapımına ve pişiri

mine özen gösterilmemiştir.

2000 yılı kazı sezonunun sonunda, J10 ve J9 karelerinin kesiştiği yerde, iki sıra

amphoranın altında, geminin ahşabına inilmiştir.

Kazı çalışmaları 2001 yılında, çok geniş bir alana yayılan yüzey malzemesinin
çıkarılması ve sondaj karelerinin genişletilmesi ile devam edecektir. Seramik eserlerin
restorasyonuna adadaki depomuzda, metal buluntularınkine ise INA'nin Bodrum'daki
labaratuvarlarındadevam edilecektir. Geminin ahşap parçaları Dr. Peter Kuniholm'ün
başlattığı, Ege ve Yakın Doğu, Dendrokronoloji Projesi dahilinde incelenmeye başlan

mıştır.

22 Günsenin, 2001, lig. 15.
23 Bu durum, Serçe Limanı çapalarından birinde saptanmıştır.

24 Günsenin - ÖZAYDIN, 2000, s. 348, Çizim 5, YBÇ3, YBÇ1.
25 GÜNENiN, 2001, lig. 17b, 17c.
26 Bkz. Resim 6.
27 Prof. Dr. F.H. van Doorninek, Jr'a, çapalar konusundaki bilgilerini bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ederiz.
28 Günsenin - ÖZAYDIN, 2000, s.348, çizim 5, YBÇ1
29 Günsenin, 2001, lig. 26.
30 ibid. lig. 21 b, 21 e, 25.
31 ibid. lig. 22.
32 ibid. lig. 23a, 23b.
33 ibid. lig. 24.
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Çizim 1: 2000 yılı itibariyle kazı alanı genel planı

Çizim 2: Tip LV amphoralarında bulunan mühürler, ölçek: 1/1
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Çizim 3: Düz dipli formların detay planı ve sondaj kareleri (X)

Çizim 4: Tipa'nın (Resim:
3) desen detayları
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Çizim 5: Sondaj karelerindeki buluntutarın detayı
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Çizim 6: (Resim: 10) desen
aetayı



Resim 1: Günsenin tip LV amphoraları

Resim 2: AKKl1999 amphorası Resim 3: Düz diIJIi form, Resim 4: Düz dipli form, tip b
tip a (AHH/200) (AHF/2000)
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Resim 5: Düz dipli form, tip c
(AIY/2000)

Resim 6: Çapa No: 26 (Ç 26/2000)

Resim 7 a-b: Çapa No: 25 (Ç 25/2000), Çapa No: 27 (Ç 27/2000)
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Resim 8: Tek kulplu sürahiler ve
bardaklar (AIP/2000,
AIW/2000, AIU12000)

Resim 9: Güveç form
ları (AIVl2000,
AIG/:,ıOOO)

Resim 10: Sgraffito desenli tabak (AID/2000)
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NiGOE - ANOAVAL (AKTAŞ)'OAKi KONSTANTiN VE
HELENA xlussst 2000 YILI ÇALIŞMALARI

M. Sacit PEKAK*

Niğde Merkez ilçe'ye bağlı Aktaş Kasabası'nın Yeniköy Köyü'ndeki" Konstantin
ve Helena Kilisesi'nde 1996 yılından bu yana sürdürülmekte olan kurtarma kazısına
2000 yıllında da devam edilmıştir.' ,

Niğde Müzesi başkanlığında sürdürülen 2000 yılı çalışmaları 07.08-28.08 2000
tarihlerinde, toplam 22 gün sürmüş, maddi destek, her yıl oldu~u gibi, farklı kurum ve
kişilerden saqlanrmştrrz. Çalışmalara çeşitli üniversitelerden ögretim görevlileri ve öğ
rencıler katılrmştıre.

2000 yıh Ağustos ayı çallr,maları, daha önceki yıllarda olduğu gibi, "Koruma", "Te
mizlik ve Cevre Düzenlemesi" ,'Kazı" başlıkları altında toparlanabilir; ancak önceki yıl
lardanfarklı olarak, 2000 yılı çalışması Ağustos ayı ile sınırlı kalmamış, Kültür Bakanı
Sayın Istemihan Talay'ın yapıyı ziyareti ve sonrasında Kültür Bakanlığı'ndan ilk kez sağ
lanan maddi destek ile, 2000 yılının son ayları ile 2001 yılında da da surdurülmüştür'.

1) KORUMA
A) Örtü
1996 yılında, yapının beden duvarları ile duvar resimlerini korumak amacıyla,

kendi olanaKlarımızia yaptığımız oluklu sac örtünün artık yeterli gelmediğini; profıller

Doç.Dr,M, Sacit PEKAK, HacettepeÜniversitesiEdebiyatFakültesiSanat TarihiBölümüÖğretim Üyesi, Beytepe/An
karaITURKIYE,
1999 yılına kadar, Aktaş Köyü'nün bir mahallesi olan küçük yerleşim, bu tarihte, Aktaş'ın kasaba olması ile birlikte
köy olrnuştur,

2 Kazı iznini veren Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ve özellikle Kazılar Şubesi Müdürü Sayın

Melik Ayaz'a, Kazı Başkanı Niğde Müzesi Müdürü Sayın Erol Faydalı ve müze çalrşanlanna: yakın ilgi ve destekleri
için Niğde Valisi Sayın Refik Arslan Oztürk, Niğde Belediye Başkanı Sayın Mümin Inan'a, ve Sayın Burkay Eren'e
çok teşekkür ederim. 1996 yılından beri, her çanşma sezonunda maddi destek sağlayan VaskoTurizm Yatırım Sana
yı ve Tıcaret Anonim Şirketi ve Doç. Dr. YusufÖrnek'e, Ankara Türk-Ingiliz Kültür Derneği Arkeoloji Grubu öğrerıcile
ri ile Sayın Neşe Coşkunsu'ya; 2000 yıuçalışrnalan için 950.000.000T.L.veren Toprakçıoğlu Holding ve Sayın Ge
orge Anthony Toprakçıoğlu'na, kazıyı ziyaret eden ve ayni destek sağlayan Niğde Milletvekili Sayın Mükerrem Le
venl'e ayrıca teşekkür ederim.

3 Hacettepe Üniversitesi sanat Tarihi Bölümü doktora öğrencisI A. Ceren Erel, yüksek lisan öğrencisi Ersoy Yaşar, li·
sans öğrencIleri Didem Ozcan ve Erdoğan Göçbak; Başkent Universitesi'ndenöğretim görevlisi NilüferPeker Ferha
toğ!!J; Ege Universitesi Sanat Tarihi Bölümü asistanlarından Emine Tok, y'üksek lisans öğrencisi Filiz Inanan, 9 Ey
lül UniversitesiRestorasyon Bölümü'ndenDerya Yeğin; Eskişehir Anadolu UniversitesiSanatTarihiBölümü lisans ög
rencileri Onur Ozan Göger ve Tuncay Karaboğa; Orta Doğu Teknik Universitesi Mimarlık Fakültesi lisans öğrencisi
Nesrin Yılmaz, Sanat Tarihçis] Ebru Pekip ve Kemal Çağdaş'a özverili çaiışmaları için teşekkür ederim. Kazının bir
bölümüne katılan Hacettepe UniversitesiSanat Tarihi Bölümü'nden Oğr.GÖr. Dr. V. Macit Tekinalpve Psikoloji Bölü
mü'nden Yrd. Doç. Dr. Gonca Soygüt'e teşekkür ederim. Ayrıca, 1998'den bu yana, bazı yıllar kazı boyunca, bazı
yıllar kısmen çalışmatara katılan, deyim yerinde ise "kazının bel k,!:ımiği" iki öğrencime, Anadolu Universitesi Sanat
Tarihi Bölümü'ndenOğretim Görevlisi Yalçın Mergenve HacettepeUniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bö
lümü asistanlarından Soner Pilge, gerek çalışmaları gerek varlıkları ile bana verdikleri moral destek gerekse de ka
zı teknikleri hakkında bana öğrettikleri birçok şey için ayrı bir takdiri hak ediyorlar, kendilerineçok teşekkür ederim.

4 Esere gösterdiği ilgi ve maddi destek verilmesini sağladığı için Sayın Bakan'a teşekkürü borç bilirim.
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üzerine oturan bu çatının bir an önce değiştirilmesi gerektiği çünkü, sert rüzgarların et
kisiyle saciarın yırtılarak yere savrulduğunu, can güvenliğini tehdit ettiğinin saptandığı
nı bir yıl önceki konuşmamızda belirtmıştik. Ayrıca, her çalışma sezonu başlangıcında,

kışın hasar gören bölümlerin onarılması için uzun zaman ve emek harcandığı, bu ne
denle bir an önce kalıcı bir koruyucu örtünün yapılması gerektiği vurgulamıştı. Ancak
2000 yılına kadar sağlam bir örtü için gerekli maddi destek saglanamamıştı. Bu örtü
için hazırlatılan projenin Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafın

dan onaylandığı belirtilmiş ve bir önceki sempozyumda bu proje tarutılrruştı>. Bu yılki

kazı çalışmaları sürdürülürken, Niğde Valisi Sayın Refik Arslan Oztürk'ün yakın ilgileri
ve Nigde Belediye Başkanı Sayın Mümin Inan'ın ayni desteği ile, yapının üzeri saglam
bir örtü ile kapatılabilmiştir (Resim: 1).

Ancak, onaylı projenin uygulanabilmesi için gerekli para bulunamadığından, ön
ceden hazırlanan projede revizyon yapılmış; yeni proje adı geçen kurul tarafından

onaylandıktan sonra örtü için çalışmalara başlanmıştır.

Kuzey ve güney neflerin beden duvarlarına yaklaşıkt.ôü m. mesafede, eşit ara
lıklarla altışar adet 2.00 x 2.00 m.lik alanlar belirlenmiştir. Ortüyü taşıyacak çelik ayak
ların yerleştirilmesi için bu alanlar yaklaşık, 1.50- 2.00 m. derinliğe kadar el ile kazılmış

(Resim: 2), belgelenmiş (Resim: 3), kültür katmanının bittiği seviyeden itibaren iş ma
kinaları kullanılarak dennleştlrilmlşm". Böylece ana kayanın ve dolayısıyla kilisenin na
os zemininin de altına iniimiştir. Bu çalışma sırasında, kilisenin güney cephelerinin du
varları da gün yüzüne çıkarılmıştır (Çizim: 1; Resim: 4). Naos zemini kotunun altına inil
mesindeki neden, ileride yapının çevresinin açılmasından sonra, çelik ayakların otur
duğu beton temellerin görülmesinı enqellernektir". Ayakların temelleri beton ve çelikle
saglamlaştırıldıktan sonra, 30 mm.lik 'U' biçimindeki çelik taşıyıcı 2'şerli olarak sırt sır

ta kaynatıldıktan sonra dikilmiş, üstte aynı malzemeden üçgen altı makasla birleştiril

miş, araları aşık demirleriyle sağlamlaştırıldıktan sonra (Resim: 5), üzeri sandviç pa
nellerle kaplanmıştır (Resım: 1)8. Böylece, Konstantin ve Helena Kilisesi'nde 1996 yı

lından bu yana amaçladığımız sağlam bir koruyucu örtü qerçekleştirilebllrniştire,

B) Duvar Resimleri
Yukarıda da belirtildiği gibi, eski sac örtü, bölgenin sert geçen kış mevsiminde,

her yıl hasar görmekte, saciardan bir bölümü yırtılarak düşmekte ıdi. 1999 kışında, or
ta nefin batısını örten sac levhalardan biri uçmuş ve buradaki boşluktan x.ağmur ve kar
suları orta nefin kuzey duvarının batısına akmıştır. Bu sular, ne yazık ki, 'ısa'nın Doğu

mu ve Ilk Bakımı" sahnesindeki ebe figürlerinden birinin tümüyle yok olmasına neden
olmuştur. Duvar ve sıva arasına akmaya devam eden suların, duvar resimlerine daha
fazla zarar vermesini önlemek amacıyla, Niğde Müzesi çalışanlarından Sayın Fazlı

Açıkgöz, bu bölgede sıva-duvar arası sağlamlaştırma işlemini gerçekleştirmiştir. Koru
yucu yeni örtü bu tür olumsuzlukları önleyecektir.

5 Bkz. S. Pekak, "Niğde-Andava! (Aktaş)'daki Konstantin-Helena Kilisesi 1999 Çalışmaları", 22. Kazı Sonuç/an Top/an
1151 2. Ci/I, Ankara 2001, s. 359-370, Çizim 1-3.

6 Her çukur çizim, fotoğraf ve tanıtımlarla belgelenmiştir, ancak sayfa ve resim kısıtlaması nedeniyle bu yazıya bunlar
eklenememiştir.

7 Ana kayanın altına inen çelik taşıyıcıların oturacağı toplam on Iki adet çukurda kullanılan beton ve demır bilgileri şöy

ledir: Once her çukura yaklaşık 0.50 m. kalınlığında bs160 2700 kg. hazır beton atılmıştır Böylece on Iki çukura 2700
kg. x 12 çukur» 32.400 kg. toplam grobeton döşenmiştir. Beton kurucuktan sonra, üzerlerine 1.10 x 1.10 m. boyutla
rında ve 1.00 m. yükseklikte çelik kalıplar döşenerek binaların da içine 14 ve 10'fi'lik soket demirleri pabuç halinde
bağlanmıştır. Kalıpların içine bs225'lik (250 bs/m3) beton atıımıştır. Böylece, her bir çukurun içine 32.400 kg. hazır be
ton, 27.600 kg. grobeton atılmış olmaktadır. 12 adet soket ve grobetonun toplam taşıma kapasitesi 250 ton olmakta
dır. Ancak daha sonra uygulanan örtünün toplam ağırlığı bu kapasitenin altındadır. Böylece, kanımızca, Konstantin ve
Helena Kilisesi'nin üzeri, çok sağlam taşıma kapasiteli bir destek sistemi üzerine oturan bir örtü ile kapatılmış olmak
tadır.

8 Panelleri sağlayan Sayın Burkay Eren'e, ticari kaygılardan uzak çelik konstrüksiyonu kuran Fahri Usta'ya çok teşek

kür ederim.

9 Her ne kadar başta, Cengiz Kabaoğlu ve Ka-Ba çalışanları ile birllkte düşündüğümüz, projelendirdiğimiz örtü ger
çekleştirilemedi ise de uygulanan örtü de yapının ömrünü uzatmıştır. Ileride gerekli maddi destek sağlandığı takdirde,
çelik on iki taşıyıcı ayak korunmak üzere, örtü gerek biçim gerek malzeme açısından yenilenebilir ve daha estetik bir
örtü gerçekleştirilebilir; bu nedenle mevcut uygulamanın hala geçici olduğunu düşünmekteyiz.
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2) TEMizLiK VE ÇEVRE DÜZENLEMESi
Sezon başlangıçlarında emek ve zaman kaybına neden olan ot temizliğini önle

mek için kilisenin etrafına dökülen mıcırın işe yaramadığı ve atların önceki yıllarda ol
duğu gibi, hatta daha fazla büyüdüğü görülmüştür; bu nedenle bu yıldan itibaren, ot
çıkmasını önleyen kimyasal ilaçlamaya gidilecektir.

Her yılalduğu gibi, kazı esnasında yapıdan çıkarılan yapı taşları belgelenerek
ve envanterlenerek, ilkokul binasının arkasındaki alana sırayla istiflenmiştir.

3) KAZı
2000 yılı kazı çalışmaları iki alanda gerçekleştirilmiştir: Güney nefin batısındaki

i LV, i V, J Va1 plankareleri ile kuzey nefin içindeki molozun kaldırılması amacıyla i II, i
III, H II, H III G II, G III plankarelerinde iki grup halinde çalışılmıştır.

A) Güneybatı Açma
J LV plankaresinde çalışmaya başlanmış, 1998 ve 1999 yıllarında ortaya çıkarı

lan duvarların üzerlerine biriken molozlar temizlenmiştir. Çalışma alanının sınırın belir
leyen tel örgünün K LV plankaresini kesmesinden dolayı, batıda 5.00 x 5. 00 m.lik bir
açma yapılamamıştır. Taş duvarın doğrultusunu belirlemek ve yüzey toprağının temiz
lenerek kat düşürülmesi amacıyla, batıda 2.50x2.50m. lik K LV at açmasının sınırları

belirlenmiştir.Temizlik çalışmalarında, yüzey toprağında karışık gelen, yeşil sırlı ve
amorf keramik parçaları toplanmış, yüzeyde envanterlik parçaya rastlanmamıştır. Son
ra K LV a1 açmasında, J IVaçmasının zeminine inebilmesi amacıyla kazıya başlanmış,

kazı sırasında düzenli olmayan, farklı boyutlarda moloz taşlar bulunmuştur, i V açma
sında, kotun güney nef zemin seviyesine düşürülmesi amacıyla yapılan çalışmalar sı

rasında yaklaşık - 0.50 m. kotunda, 0.30 m. lik bir tabaka küllü toprak ile altında düz
gün yerleştirilmiş moloz taş zeminle karşılaşılmıştır (Çizim: 2; Resim: 6). Bu seviyede
kırmızı hamurlu seramik bir kap kırık ancak tüme yakın olarak ele geçirilmiştir, ayrıca
bu seviyede, bir bireyeait in situ olmayan el parmağına ait parçalar ele geçirilmiştir.

i V plankaresinde, güney nefin batı duvarının yakınında, -1.65 m. kotunda cin
siyeti henüz tespit edilemeyen genç bir bireye ait iskelet (Resim: 7) ve yakınında cam
kolye parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 8). Bu bireyin hemen kuzeyinde, -1.69 kotunda
üç sıra blok taşla kapatılmış, ana kaya oyularak içine doğu-batı doğrultusunda gömül
müş yetişkin bir bireye ait in situ bir gömü ele geçirilmiş (Resim: 7), belgelenmiş ve Niğ

de Müzesi'ne teslim edilmiştir. Kilise içi ve çevresindeki ilk in situ ve bozulmamış bu is
keletin yapının inşa tarihiyle çağdaş olduğu düşünülmektediru'.

B) Kuzey Net
2000 yılı kazı çalışmalarına, kuzey nefteki dolgu toprağın temizlenmesi ile de

vam edilmiştir. Nef zeminini, kuzey ve doğu duvarlarının sınırlarını tespit için G III, H III
ve i III plankarelerinde kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda olduğu

gibi, nefin temizlenmesi sırasında çok sayıda moloz ve kesme yapı taşları ile karşıla
şılmış; kesme taşlar belgelendikten sonra kaldırılmıştır (Çizim: 3; Resim: 9, 10). Kuzey
nefi dolduran toprak ve rnoloz, doğuya doğru kademeli bir şekilde açılmış, orta nefle
kuzey nefi ayıran sütunların kaideleri seviyesine kadar indiriimiştir (Çizim: 4). Böylece,
nefin doğu duvarında bir açıklık tespit edilmiştir (Çizim: 5). Ancak, 2000 yılı çalışmala

rında, kuzey nefin zeminine inilememiştir. Nefteki kazılar sırasında, arnort keramik par
çaları, duvar resmi parçaları, harç izlerine rastlanmış, envanterlik bir eser bulunama
mıştır.

10 Gerek in situ,gerekse güneyindeki çocuğa ait iskeletler Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim görevli le
rinden Gülfem Uysal tarafından incelenecektir.
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Resim 2: Çelik dikmeler için açılan çukur

Resim 3: Çukurdaki belgelerne çalışmaları
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Resim 4: Güney cephe, batı
dan i1kçu~~r,güney
nef cephesı



Resim 6: Güneybatı açma, melez taş zemin
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Resim 7: Güneybatı açma,
iskeletler



Resim 8: Güneybatı açma, iskeletin yanından çıkan cam kolye

Resim 9: Kuzey nef, batıya bakış Resim 10: Kuzey nef, doğuya bakış
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2000 YILI DEMRE-MYRA Aziz NiKOLAOS xlusesl
KAZISI VE DUVAR RESiMLERiNi BELGELEME,

KORUMA-ONARıM ÇALIŞMALARI

S. Yı/dız ÖTÜKEN*

21 Ağustos-17 Eylül 2000 tarihlerinde Kültür Bakanlığı ve Hacettepe Üniversite
si adına yürütülen Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Efes Müzesi'nden Sanat Tarihçisi Mehmet Sevim,
Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Dr.Sema Alpaslan,
Dr.Meryem Acara, Dr.MacitTekinalp, Istanbul Marmara Universitesi'nden Dr.Vera Bul
gurlu, Çanakkale 18 Mart..Universitesi Sanat,Tarihi Bölürnü'nden.Araş.Gör.Ayşe Türker,
Antakya Mustafa Kemal Universitesi Resim Iş Bölümü'nden Araş.Gör.Ebru Fındık, Ox-

. ford Universitesi'nden Doç.Dr.Thomas Corşterı, ayrıcaHacettepe ve Ege Üniversitele
ri yüksek lisans ve lisans öğrencilerinden Ozgü Çömezoğlu, Zeynep Oral, Filiz Esen,
Ercan Erdoğan katılmışlardır.

2000 yılından itibaren beş yıllık bir süre için programlanan, Vehbi Koç Vakfı ve
Samuel Kress Vakfı tarafından bağış niteliğinde maddi destek alan ve başkanlığını yü
rüttüğümüz "Duvar Resimleri Belgeleme, Koruma-Onanrn Çalışmalarını" kapsayan
projeye bu yıl başlamıştır. Arkeolog-Restoratör Rıdvan Işler başkanlığındaki, koruma
onarım çalışmaları Restoratör Onur Araz ve Elif Kaya, Sanat Tarihçisi Nilüfer Ferhatoğ
lu, Mimar Cengiz Kabaoğlubaşkanlığındaki belgeleme çalışmaları Mimar-Onarım Uz
manı Faruk Zarshati ve Zehra Tulunoğlu, Mimar-Koruma-OnarımUzmanı Arzu Niza
moğlu, Topograf-Fotogrametri Uzmanı Şinasi Kılıç, Şehir Plancısı-Koruma Uzmanı

Ege Yıldırım, Mimar-Fotoğrafçı Melih Uçar veRes. Bilgen Gökçegöz tarafından yürü
tülmüştür.

Kazı iznini ve ödeneğini veren Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, belgele
me-koruma ve onarım projesini gerçekleştirmemizi sağlayan Vehbi Koç ve Samuel
Kress Vakfı'na, ayrıca Bakanlık temsilcimize, maddi ve manevi desteği için Zühtü Bay
raktaroğlu'na, proje ekiplerine ve özverili bir çalışma yürüten kazı ekibime ve işçilerimi
ze teşekkür ederim.

A. Kazıda Ortaya Çıkan/an Mimarı Veriler
2000 yılı kazisinda kilisenin kuzeydoğusuna bitişik ekteki C-C1-C2 yapılarında;

kilisenin kuzeyindeki avluda yer alan Byapısı dışında ve içinde; ayrıca kuzeyarkadın
batısındaki son bölüm olan K6'da çalışılmıştır.

Prof.Dr. S. Yııpız ÇlTÜKEN, Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Sanat Tarihi Bölümü. 06532 Beyte-
pe, AnkararTURKIYE. ,
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1. Kilisenin Kuzeydoğusuna Bitişik Ekteki C-C1-C2 Yapılaf/ndaki Çalışmalar

Kilisenin kutsal işlev taşıyan kuzeydoğu köşe odasına bir kapı ile bağlanan ve
29.50 m. uzunluğa kadar ortaya çıkarılan kuzeydoğu ekinin kubbe ile örtülü C2 yapısı

ve C1 yapısının beşik tonozlu batı mekanı daha önceki kampanyalarda içte ve dışta

topraktan arındırılmıştır; ayrıca C1 ve C yapılarının iki katlı oldukları ve üstte ikişer oda
barındırdıkları anlaşıirruşttrt. C1 batı mekanını doğuya bağlayan kapı Ortaçağda sel fe
laketi sırasında hasar görmüştür; kapıdan girerek oda içindeki toprağı boşaltmadan

önce örtü sisteminin statik durumunu tespit etmek için, bu yıl C1 doğu mekanı üstün
de iki açma gerçekleştirilmiştir. 1.50 m. boyunda ve 4.70 m. enindeki alanda 3.40
m.den 2.60 m.ye kadar toprak temizlenmiş ve alttaki mekanın doğu-batı doğruıtusun

da taştan örülrnüş sağlam bir beşik tonazia örtüldüğü anlaşılmıştır (Resim: 1).
Kuzeydoğu ekin C yapısının üst kattaki doğu mekanında gerçekleştirilen iki aç

ma ile 5.20 m. boyunda ve 5.07 m. enindeki alanda toprak 3.20 m. kattan 2.94 m. kat
tan indiriimiş ve alt kattaki mekanın doğu-batı doğrultusunda taştan örülmüş beşik to
nozla örtüldüğü anlaşılmıştır (Resim: 2).

Kubbeli C2 yapısının içinde işlev ve tarihlendirme amacı ile gerçekleştirdiğimiz
sondajlar bu mekanın orijinalde Aziz Nikolaos'un mezar yeri olduğunu düşündürrnek

tedir2. 1997'de yapının batısında başlatılan 1 No.lu sondajı -0.38 m. katta ortaya çıka

rıln doğu-batı doğruıtusundaki mimarı ögeler ve harç zeminin incelenmesi için ertelen
miştir. 2000 yılında bu sondaj kuzeye genişletilerek -0.89 m. kota inilmiş; doğu beden
duvarının temel pabucunun-0.39 m. katta olduğu, ayrıca doğu-batı doğrultusunda bir
birine paralel uzanan mimarı verilerinden güneydekinin 0.85 m. uzunluğunda profilli bir
kapı lentosu, kuzeydekinin ise taşla örülmüş bir duvar olduğu anlaşılmıştır.

1994-97 yılları sondajlarında C2'de bulunan küçük buluntu türlerinde 2000'de
değişim yoktur; ancak kemik ve renkli tessera sayısı doğudaki sondaj çukurlarına kı

yasla belirgin bir şekilde azalmıştır. Buluntuların en yoğun çıktığı tabakalar -0.40-(
0.50) m. ve -0.30-(-0.40) m. kattadır; bu yıl ise -0.50-(-0.60) m. katta buluntu sayısı

nın cam, kandil, terra sigillata ve kırmızı astarlı seramik gibi erken dönem buluntuları

açısından yoğunlaştığı qözternlenrnlşffr".

2. Kilisenin Kuzeyindeki Avluda Yapılan Çalışmalar

Kilisenin kuzeyinde yer alan Piskoposluk ikametgahının doğu ve batı cepheleri
ni topraktan arındırmak amacı ile daha önceki kampanyalarda batıda altı, doğuda iki;
bu yıl ise her iki cephe dışında üçer açma gerçekleştirilmiştir.

Batıdaki üç açma sonucunda B yapısı batı mekanında daha önceki kampanya
larda ortaya çıkarılan 0.48. m. kattaki üstü düzgün levhalarla kaplı sekinin dışta batıya

doğru devam ettiği görülmüş, ayrıca batıda işlevi 2001 kampanyasında anlaşılacak L
biçiminde bir taş duvar bulunmuştur (Çizim: 1).

2000 kampanyasında B yapısının batı bölümü kuzeyodası güneybatı duvarının

yaklaşık 1.10 m. kota ulaşan bir dolgu üzerine inşa edildiği; bu dolgunun odanın içinde
ortaya çıkan iki örme küp için yapıldığı anlaşılmıştır (Resim: 3)4.

Doğudaki üç açma sonucunda ortaya çıkarılan duvar kalıntıları, B yapısı doğu

cephesinin eski bir yapının temelleri üzerine inşa edildiğini göstermiştir. 1997 yılında B

Bkz. S.Y.Ötüken, Ergebnisse der Grabungen in der Kirche des HI.Nikolaos in Myra, Fremde Zeilen, Festschr. J.Borc
hardt,Wien 1996, 1,227-237.

2 C2'nin işlevi ve çalışmalar için bkz. S.Y.Ölüken, Demre Aziz Nikolaos Kilisesi'nde Mekan ve Küçük Buluntu ilişkisi,
IV.Ortaçağ ve TürkDönemiKazılan ve Araştırma/an Sempozyumu, Van 2000, 273-287, bil.nol32.

3 . C2 sondajları tabaka değerlendirmesi için bkz. Ötüken, a.g.e.2000, not.2, biI.278-279.
4 Byapısı batı bölüm güneyoda dolgusu ve üstünde bulunan kurşun mühür için bkz. S.Y.Ötüken, 1997 Yılı Demre-Myra

Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı, Xx'KST(1998), Ankara 1999, ii 481-503 biI.483-484, res.3.
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yapısının batı cephede alt katına giriş veren bir kapı ortayaçrkanlmışns. Bu kapının bir
simetriği muhtemelen 2000 yılı kampanyasında doğu cephede ortaya çıkacaktır.

3. Kilisenin Kuzey Arkadmdaki Çalışmalar
Kuzeyarkadın batı köşesinde yer alan K6 mekanının içinde doğu-batı doğrultu

sunda uzanan eski duvarın güneyinde yapılan çalışmalar 3. yapı dönemi zemini için
yapılan dolgu toprağın açılmasına ve K5 mekanında bulduğumuz yer döşemesinin ba
tıdaki uzantısını tespit etmeye yöneliktir. Nitekim 2000 yılında topraktaki tessera par
çalarının yanı sıra batı duvara bitişik opus tesselatumtekniğiyle yapılmış, in situ yer dö
şemesi bulunmuştur; K5'teki döşemede görülen mekik motiflerini tekrarlayan fragman
daha önceki yayınlardaki varsayımımızı doğrulamıştır (Çizim: 2)6. K6'nın batı duvarı al
tından dışa uzanan bu döşemenin 2001 yılında K4 içindekiizleri aranacaktır.

B. Duvar Resmi Belgeleme ve Kotume-Onerım Çalışmalan

1. Belgeleme
Arzu NiZAMOGLU

Ege YILDIRIM

Aziz Nikolaos Kilisesi'ndeki duvar resimlerini belgeleme ç,alışmaları, Ka.Ba Eski
Eserleri Koruma ve Değerlendirme-Mimarlık Ltd. tarafından, Agustos - Eylül 2000'de
yapılan on günlük arazi ve Ekim zooo-Ocak 2001 arasında yürütülen ofis çalışmaları

. ile gerçekleştirilmiştir.

Proje başkanı S. Yıldız Ötüken ve belgeleme eklbi başkanı Cengiz Kabaoğluta
rafından belirlenen mekanlar. kilisenin 2. güneydoğu şapelini, güney dış yan nefi ve iç
narteksi kapsamaktadır. Arazideöncelikle, planlar ve iç cephe kesitlerinin ölçümlerine
baz oluşturacak ön çalışma eskizleri hazırlanmıştır. Daha sonra, mekanlar ve yüzeyler
optik/elektronik aletler (Teodolit - Theo 020A ve Nivo - Leica NA-820) ile ölçülmüş ve
fotografik dökümleri yapılmıştır. 63 poligon noktasına bağlı 487 pas, 660 ileriden kes
tirme, 19 takeometrik ve 262 nivelman olmak üzere toplam 1491 nokta ölçülmüştür;

bunlardan 1078'i üç boyutlu kullanılmak üzere alınmıştır.

Belirlenen hedef noktalarının işaretlendiği cepheler dijital fotoğraf makinası (Fu
ji FinePix 4700 zoom) ile 165 pozda belgelenerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Da
ha sorıra fotoğraflar MSR (Metric Single Image Rectification) programı ile düzeltilmiş,

böylece fotogrametrik olarak ölçekli hale getirilmiştir.

Düzeltilen dijital fotoğraflardan alınan baskılar baz olarak kullanılarak, elle çizim
yöntemiyle final çizimler üretilmiştir (Çizim: 3). Bu çizimler, var olan duvar resimlerinin
mimarıdeki yerinı göstermek için yapılmıştır. Plan ve kesitlerde duvar resimleri, tabaka
farklılıkları ve sınırları gösterilerekçizilmiştir (Çizim: 4).

Final çizimleri temel alınarak, belgelenen yüzeylerde mevcut olan malzeme ta
bakalarının değerlendirildiği bir haritalandırma yapılmıştır. Duvar yüzeylerindeki malze
me, taşıyıcı malzeme, tesviye sıvası, alttaki ve üstteki boya tabakaları dört ana sınıfa

ayrılarak farklırenklerle belirlenmiştir. Baz çizimler 1/20 ölçekli malzeme haritalandır-
ması 1/50 ölçekli olarak hazırıanmıştır. .

Mekanların artisti k negatif, normal (35 mm.) dia, 6x6 cm. dia çekimleri profesyo
nel fotoğrafçı tarafından yapılrruştır. Çekimler, kilisenin bütünüyle belgelenmesi ve et
kileyici biçimde tanıtılması açısından gerçekleştirilmiştir.

5

6

B yapısı batı bölüm kuzeyodadaki küpler için bkz. S.Y.Ötüken, 1998 Yıh Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı,
XX/.KSr (1999), Ankara 2000, ii 351-366 res.2. Kollar:2.28 m.(küp çevresi toprak), 0.68 m:(küp dip), 1.60 m.(küp de
rinlik).

K5 yer döşemesi için bkz. Ötüken, a.g.e. 1999, not.5, bil.353-354, çiz.4. Ayrıca K5 ve K6 mekanları için bkz. S.Y.Ötü
ken-s.Aıpasıan-v.Acara, Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi kuzey ek yapısının yeni bir değerlendirmesi, Ada/ya ıv
(1999-2000), 221-242, Otüken, bil.221-228. .
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2. Korume-Onetım
T. Rıdvan iŞLER

Aziz Nikolaos Kilisesi'nde, duvar resimlerinin koruma ve onarım çalışmaları 26
Ağustos-27 Eylül 2000 tarihlerinde tamamıanmıştır. Ekip, bir arkeolog-duvar resmi ko
ruma uzmanı, üç restoratör ve iki işçiden oluşmuştur.

. Çalışmalar, kazı başkanı S. Yıldız Ötüken ve koruma-onarım ekibi başkanı Rıd
van Işler tarafından belirlenen, kuzeydoğu köşe odası, güney dış yan nef ve 2. güney
doğu şapeli kapsamaktadır.

Kilisenin kuzeydoğu köşe odasında, "Havari Komünyonu" sahnesini gösteren ta
mamı boyalı kubbenin, taşıyıcıdan ayrılmış, düşmek üzere olan çift katlı boyalı sıvala

rı, tamamı yaklaşık32 m2 olan örgü kubbeye Lafarge hidrolik kireci ile hazırlanmış harç
enjekte edilerek yapıştırılmıştır. Tuğla kubbenin yüzeyi sönmüş kireç ve saman karışı

mı ile bir kat sıvanmış; üzerine yine sönmüş kireç ve saman karışımıyla ikinci kez sı

vanarak "Havari Komünyonu" sahnesi tempera tekniği ile boyanmıştır. Tempera tekni
ği kullanılarak meydana getirilen boya tabakası, ortamın nemli olması ve üst tabaka
üzerindeki nemin yoğunlaşması nedeniyle, kubbe kasnağı hizasında kabararak kıs

men düşmüştür. Ayrıca sönmüş kireç içinde kullanılan samanıarın zamanla kaybolma
sıyla derin boşluklar oluşmuştur. Boya tabakası üzerinde kir, is, toz ve yüzeyde oluşan

nemin meydana getirdiği ince kalker tabakasının da boyalı yüzeyi bozduğu, yer yer
tahrip ettiği gözlenmiştir.

Yapılan koruma ve onarım uygulaması şöyledir: Boya tabakası üzerindeki kir, is
ve tozlar, amonyum bikarbonat ve EDTA karışımı, yüzeyin değişik yerlerinde, % 5-15
arasındauygulanarak, kalker tabakası ise su ile yumuşatılarak, bisturi yardımıyla ola
bildiğince temizlenmiştir. Bütün yüzeyde temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, kubbe
örgüsünden ayrılan sıva, hidrolik harçla yerlerine enjeksiyon yoluyla yapıştırılmıştır. Bu
çalışma hemen hemen bütün yüzeyde uygulanmıştır. Ayrıca pul pul dökülmek üzere
olan boya tabakası, alt kısmına % 5-15 oranında etanol içinde seyreltilmiş E330 rop
lex (primal) enjekte edilerek, parmakla bastırılmak suretiyle sıva yüzeyine yapıştırıımış

tır. Kısım kısım tozlaşan sıva da %15 AC33+H20+etanol ile sağlamlaştırılmıştır. Res
min bütününü bozan beyaz noktalar, Windsor-Newton sulu boya ile orijinal rengine uy
gun, bir-iki ton açık olarak renklendirilerek ve rötuşlanarak, sergilenmeye hazır hale
getirilmiştir. Bu mekanın kubbe kasnağı altındaki, tamamı sıvasız olan bölümün yüze
yi çamur tabakasından temizlenerek tuğla-taş duvar örgüsü ortaya çıkarılmıştır (Re
sim: 4).

Güney dış yan nefteki bozulma nedenlerine bakıldığında; nefin doğu bölümün
de yer alan, lahitli mekanın beşik tonozunun geometrik ve bitkisel bezemeli kısmına üs

. tü açık olması nedeniyle yağmur suları sızmıştır. Bunun sonucunda, sıva tabakasının

taşıyıcı duvardan ayrıldığı, yer yer kalmış boyalı sıvanın yüzeyinin ince kalker tabaka
sı ile kaplandığı ve bu sebeple figürlerin görülmesinin mümkün olmadığı saptanmıştır.

Nefte yapılan koruma ve onarım uygulamasında, boyalı yüzeydeki çamur ve kal
ker tabakası, su ve bisturi yardımıyla mekanik olarak temizlenmiştir. Kalkerle kaplı, gö
rülemeyen boyalı kısımlar selülozik tiner içinde % 3.5 oranında inceltilmiş paraloid uy
gulanarak, kalker tabakası şeffaf hale getirilmiş ve boyalı yüzeyin qörülmesi sağlan

mıştır.

2. güneydoğu şapelde ise, taşıyıcı üzerindeki boyalı sıva kalıntısının çok az ol
ması nedeniyle yüzey temizliği yapılmış, kalan boyalı ve boyasız sıva kalıntıları, kireç
harcı AC33+H20+etanol karışımı ile enjeksiyon yapılarak sağlamlaştırılmıştır.

Genel acil sağlamlaştırma çalışmaları kapsamında, ana kubbenin bulunduğu
mekanda, insan boyu hizasına kadar olan kısımlarda, duvardan ayrılmış, düşmek üze
re olan ve gelen ziyaretçilerin hatıra diye parça kopardıkları bölümler, enjeksiyon yo
luyla sağlamlaştırılıp düşmeleri ve kopmaları önlenmiştir.
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C. Küçük Buluntular
1. Mimarı Plastik Buluntular

Sema ALPASLAN

2000 yılında bulunan 852 mermer-taş eserden 36'sı mimarı (1 sütun kaidesi, 15
sütun, 3 sütun başlığı; 3'ü profilli 5 yastık, 1 silme, 4lento, 6 kapı sövesi, 1 çörten); 34'ü
liturjik (26 levha, 1 altar levhası, templana ait 2 levha üstü, 1 arşitrav, 1 paye, 3 küçük
sütun); 5 çanak, 1 havan ezme taşı, 4 sarkofag parçası, 9 kitabe, 5 kırık blok, 31 üç
gen tuğla, 15 kakma, 101 yer döşemesi, 363 opus seetile, 217 tessera, 14 kabartmalı
parça ve ayrıca 17,işlevi saptanamayan öğedir.

2000 yılı kazısında Dernre'deki eski mezarlıkta yer alan ve Aziz Nikol~os Kilise
si'ne ait olduğu düşünülen, Imparator iX. Konstantin Monomakhos ve Zoe'nın adlarını
taşıyan taşkitabe ve iki lento, koruma ve mezarlıkta belediyeninyaptığı çalışmada sü
rülen beyaz badanaları temizlemek amacıyla kiliseyegetirilmiştir (Çizim: 5). Çeşitli ya
yınlarda tanıtılan kitabenin bugüne kadar toprakta kalan kısmıyla birlikte yeni bir değer
lendirmesi yapılacaktır".

Mezarlıktan getirilen iki lento büyük boyutları ve kabara tipindeki bezemeleri ile
dikkati çeker. On yüzlerindeki kabaralarda sivri ya da yuvarlak yapraklı çiçek motifleri,
ayrıca alttan yükselen iki şeritli yarım dairelerin birbiri ile kesişerek üstte örülmesi ile
oluşan geometrik motifle, kabaraların araları, alçak kabartma tekniğinde stilize palmet
motifi ile bezelidir. Kabara bezemeler başkentin yanı sıra Ege ve Akdeniz kıyılarında,
Frigya bölgesinde, aynı zamanda Akdeniz çanağında, Islam ve Bizans yerleşmelerin
de 9.-13. yüzyıllarda sütun başlığı, templon arşitravı, kemer gibi mimarı ve Iiturjik öğe
lerde görü/mektedir8.

Boyut ve kesit biçimleri ile lento üstünde kullanıldıklarını saptadığımız öğelerden
biri, birbirine düğümlenen daireler içinde iç içe daire, çark-ı fe/ek ve altı yapraklı çiçek
motifleri; aynı işlevdeki diğeri ise ikili şeritli dairelerin kesişmesi ile oluşan geometrık bir
motif içerir. Benzer kompozisyonlar Likya bölgesinde ve Antalya'da, başkent etkili ola
rak ve aynı zamanda Yunanistan'da 10-12. yüzyıllarda karşımıza çrkar". Her iki eserin
motif ve üslubu kilisenin 3. yapı dönemine, 11.-12. yüzyıla ait olduklarını düşündürür

(Resim: 5).
C1 yapısının doğusunda ana toprakta bulunan mermerden yapılmış birfigürün

qövdesl, arkası düzbir yüzeyolarak biçimlenmiştir. Bir sarkofaga ait olabilecek figür
Geç Roma-Erken Hıristiyan Dönemine tarihlenebilir; paralel örnekleri Yunanistan'da 3.
yüzyılda karşımıza çıkar1 0 (Resim: 6).

Bu yılın buluntuları arasında yer alan çanaklar, Hturjik -su ile kutsama kabı- ve
ya havan-dibek gibi amaçlarla kullanılmıştır. Geçen yıllarda bulunan çanakların çapla
rı 15 ile 50 cm. arasında değ~ir; mermer ve kireç taşından yapılmış, genellikle iç ve dış

yüzeyleri düzgün işle,',nmiş; agız kenarları düz, dıpleri içte yuva,rıatl,ımı ş, dışta, düz form,
iudurtt. Sardis'te Blzans dükkanlarındaki kazı buluntuları arasında aynı form ve boyut
taki çanaklar "Yakup" isimli bir Yahudi'nin dükkanında bulunmuştur; bu nedenle Erken
Hıristiyan Dönemine ait olmalıdır1 2 .

7 Kitabe için bkz. H.Rol!. Kleinasiatisehe Denkmaleraus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien und Lykien, Leipzig 1908,
340; U.~esehlow, Die byzanlinisehe Kaiserinsehrifl aus Myra-wiedergefunden, Lykia III 1996-97 (2000), 75-78, res.1
3; bkz. Olüken, a.g.e. 1999-2000, not.6, 221-242, bil.223, res.1.

8 LenIoların değerlendirmesi için bkz. S.YÖtüken, Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısından Seçme Küçük BuIun
tutar, if. Ortaçağ ve Türk DönemiKazı ve Araştırmalan Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, baskıda.

9 Likya bölgesi için bkz. J.Morganslern, ThE! Byzantine Churehat Dereağzı and its Deeoration, Tübingen 1993, lev.
36.1-2,4, 37.1-3, 39.1, 40.1 ve DAl arşivi; lstarıbul için bkz. G.Mendel, Cata/ogue des Seulptures Greeques, Roma
ines et Byzantinesdes Musees Imperiaux Ottomans, Roma 1966, 531, kat.no.734; Yunanislan için bkz. S.Barnsley,
The Monasteryof St.Luke of Stiris in Phoeis, London 1901, lev.23.

10 M.k. Mcupceıôn, n.UıttCL toUBuçCLvnvouMoucrEıouA8ljvcov, A8ljVCL 15-18, kat.no.t-s.

11 Ölüken, a.g.e. 2001, not.s, (S.Alpaslan, Taş Eserlerde işlev Sorunu). baskıda.

12 J.S.Crawtord, The ByzentlneShopsat Sardis, Cambridge, Massaehusel!s, London 1990, 64, res.298-299.
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Çanaklarla birlikte ele alınması gereken bir buluntu, ezmek için kullanılan taştır

(pistiII). Sardis'te ve Nea Moni'deki havanlarla birlikte bulunan bu öğeler benzer işleve
sahlptirt". .

2. Opus Sectile
Vera BULGURLU

2000 yılı kazısında toplam 363 opus sectile parçası bulunmuştur; bunların 250'si
üçQen, 106'sl kare, 4'ü sekizgen ve 3'ü altıgendir. Yoğunluk incelendiğinde C yapısının

dogu mekanı 353 buluntu ile dikkati çeker. Bu sonuç, daha önceki yayınlarda belirtildi
ği gibi C doğu mekanının orijinalde bir üst kat olduğunu yeniden doğrular1 4 . Malzeme
olarak, kırmızı, siyah, gri, pembe, mor, koyu ve açık kahverengi çakıl taşları, ayrıca be
yaz kireç taşı ve beyaz gri damarlı mermer kullanılmıştır (Resim: 7). Bunların yanı sı

ra pişmiş topraktan yapılmış 26 adet kare ve 5 üçgen parça bulunmuştur.

. Bu yılki kazıda opus tesselatum tekniğiyle yapılan zemin döşemelerine ait par
çalar orijinal harç yatakları ile birlikte bulunmuştur. Onceki kampanyalarda toprakta bu
lunan tessera örnekleri, ayrıca K5 ve K6'daki in situ opus tesselatum yer döşemeleri

toplu olarak lncelenecektlrt''.
B yapısı doğu odasının zeminindeki, devşirme olarak kullanılan monolit bir mer

mer levha muhtemelen, opus sectile zemin döşemesi için hazırlanmış geometrik mo
tiflerin şablonunu vermektedir.

Bu yıl kilise ve ek yapıların zeminindeki opus sectile panolar Antalya Arkeoloji
Müzesi'nin yardımlarıyla ve R. Işler'in denetiminde sağlamlaştırılmıştır. Onarımda, ka
zıda bulunan tuğlaların kırık parçaları ve tozu ile hazırlanan harç kullanllmıştır1 6 •

3. Seramik ve Maden Buluntular
Meryem ACARA
Ayşe rÜRKER

2000 yılında bulunan 4943 seramikten Bizans Dönemine ait 3271 sırsız, 69 sır

Iı seramik ana topraktan, 95 sırsız, 34 sırlı seramik alüvyon üstündeki yüzey topraktan
çıkmıştır. Geç Roma-Erken Hıristiyan Dönemine ait 179 kırmızı astarlı seramik, 60 ter
ra sigillata, 251 boyalı seramik ve 44 kandil ana toprak ve eksi kotta bulunmuştur.

Bb-7 açrnasındakldolgu toprakta yapılan sondajda (bkz. Ötüken) M.Ö.1. yüzyıl
dan M.S.7. yüzyıla kadar tarihlenen farklı dönemlere ait seramikler bulunmuştur (Re
sim: 8). Seramiklerin yoğunlaştığı -0.13-(-0.30) m. tabakasında, önceki kampanyalar
da bu güne kadar az sayıda ele geçirilen erken tarihli seramiklerden form ve tarih ve
ren örnekler tespit edilmiştir. Bunlar arasında M.O.1. yüzyıla tarihlenen ince cidarlı kıs
men siyah boyalı seramikler arasında yatay kulplu, ince cidarh bir kabın benzerleri Efes
ve Atina kazılarında bulunmuştur"? (Resim: 8). Aynı tabakada, aynı döneme ait terra si
gillata parçaları arasında yayvan, halka kaideli bir kase eski haline getirilmiştir1 8 •

13 Crawford, a.g.e. 1990, no1.14, 64, res.301; M.Ballance-J.Boardman, Excavation in Chios 1952-1955, Athens 1989,
not.15, res.49.

14 Ötüken, a.g.e. 1996, not.1, 234; S.Y.Ötüken, "Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Opus Sectlle Yer Döşemesi ve Ka
zıda Ortaya Çıkan Opus Sectile Buluntular", Günışığında Anadolu. CevdetBayburtluoğlu Için Yazılar, Istanbul 2001,
182-189, biI.183.

15 In situ döşemeler için bkz. Ötüken, a.g.e.1999, nol.5, 354.
16 Çalışmayı destekleyen Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın M. Pehlivaner'e teşekkürederiz.

17 C. Lang-Auinger, Hanghaus 1 in Ephesos. Der Baubefund, Wien 1996,lev.2118; H.S.Robinson, The AthenianAgora
V. Princeton, New Jersey 1959, rıo.F 30, lev.1.

18 V. Gassner, DasSüdtorder Tetragonos-Agora. Keramikund Kleinfunde, Wien 1997, lev.521642.
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M.Ö.1.-M.S.1. yüzyıl arasına tarihlenen ikiz kulplu arnphora parçalarının benzerleri Lik
ya'da Kyaneai ve Sura'da, ayrıca Efes ve Atina kazı buluntularında görüıür1 9. Aynı ta
bakada 5.-6. yüzyıla ait örneklerini diğer kampariyalardan tanıdığımız Kıbrıs kırmızı

astarlı kaplara ait parçalar, ayrıca 6.-7. yüzyıllara tarihlenen haç biçimi damgalı amp
hora kulpu dikkati çeker20.

Kuzeyarkadın K6 bölümünde, küçük buluntuların 1.66-1.42 m.kotunda yoğun
laştığı görülür. 0.96-0.75 m. tabakası ise özellikle sırsız seramik, cam ve kemik açısın
dan zengindir. Mekanda, 5-7. yüzyıl seramiklerinin azlığı, 11-12. yüzyıla ait pişirme ve
depolama amacıyla kullanılan kaplar ve 7-10. yüzyıl arasına tarihlenen içbükey kaide
li testiler bulunmuşturet.

C2 mekanında ~apılan sondajlarda, öncekl yıllarda olduğu gibi özellikle -0.40
(-0.50) m. tabakası yogun buluntu içerir (bkz.Otüken). 5-6. yüzyıla ait örneklerin tespit
edildiği kandiller ve kırmızı astarlı seramikler nitelik açısından önceki yılların buluntu
ları ile uyumludur22. 1998'de bulunan ve tam form veren Kıbrıs grubuna ait, 5. yüzyıla
tarihlenen kırmızı astarlı kasenin benzeri dikkati çeker23.

Sırlı ve sırsız seramikte formve tarih veren kapların çoğu C ve C1 yapılarının to
nozları üzerinde ele geçirilmiştir. Onceki kampanyalarda bulunan unguentariumlara,
damgalı ve damgasız iki örnek eklenmiştir24. Neredeyse tam olarak ele geçirilen ve
benzerleri önceki kampanyalarda da bulunan amphora 10. yüzyılın tipik formunu yan
sıtmaktadır (Resim: 9)25.

Sırlı seramikte önceki yıllarda ele geçirilen parçalar ile birleşen ince sgraffito tek
nikli ithal malı kasede, başı geriye dönük bir aslan figürü bulunmaktadır (Resim: 10).
Kasenin ağız kenarı stilize palmet motifleri ile bezenmiştir. Eser, gövdesinde yer alan
baskı tekniği ile yapılmış yüksek kabartma ikili örgü ve iki yanındaki dalga motifi açı
sından üniktir. Ağız kenarındaki, onarıma ait kurşun bağlayıcı, orijinal durumunda gü
nümüze gelmesi açısından önem taşır. Kompozisyon ve motif açısından tıpkı benzeri
tespit edilememekle beraber 12.. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen, aynı teknikle yapılmış·

hayvan figürlü kaseler başkent ıstanbul'da ve Yunanistan'da başta Korinth olmak üze
re çeşitli merkezlerde bulunmuştur26.

2000 kampanyasında bulunan 199 madenden 106'sı çivi, 78'i cüruf, 8'i levha
parçası, 2'si kandil fitili parçası, 1'i kilit parçası, 1'j keski, 1'i sikkedir. 2 parçanın türü
tespit edilememiştir. Sikkenin her iki yüzeyi tahrip olduğundan tarihi belirlenememiştir.
Kandil fitili parçaları önceki yıllarda bulunan örnekler ile benzerlik gösterir27.

D. Duvar Resimlerinin Değerlendirilmesi

Nilay ÇORAGAN KARAKAYA

Onarım sonucu kuzeydoğu köşe mekanının kubbesindeki iiHavari Komünyonu"
sahnesi orijinal renkleri ve detaylarıyla ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Sahnedeki bazı

19 I.Mader, Keramik der Feldforschungen au! dem Gebiet von Kyaneai, Teil ii: Die Funde aus den Jahren 1993/94,
Lyk.Stud. 4, AMS, 29, Bonn 1998, res.43/120; Gassner, a.g.e. 1997, not 24, lev.26/328 (Efes); Robinson, a.g.e. 1959,
not 21, lev.42,G.198 (Atina).

20 Ötüken, a.g.e. 1999, not 4,(M.Acara, Seramik Buluntular), 489, no1.36, res.12. Kşl. Ötüken, a.g.e. 2000, not 2,
(S.Y.Otüken-M.Acara, Seramik Buluntular), 276.

21 Pişirme kapları ve (esliler için bkz. J.W.Hayes, Excavations at Saraçhane in Istanbul, Volume 2, The Pottery, Prince-
ton 1992, çiz.20; Ötüken, a.g.e. 1996, n01.19, (M.Acara, Seramik), 381, not 23.

22 Ötüken, a.g.e. 2000, not 2, (S.Y.Ötüken-M.Acara, Seramik Buluntular), 276-277.
23 Ötüken, a.g.e. 2000, not 5, (M.Acara, Seramik ve Maden Buluntular), 356, çiz.6.
24 Ötüken, a.g.e. 2001, not 9, (A.Türker, Unguentariumlar), baskıda.
25 Bkz. Ötüken, a.g.e. 1998, not 12, (M.Acara, Seramik Buluntular), 33, çiz.3b.
26 Ötüken, a.g.e. 1999, not 4, (S.Alpaslan, Mermer-Taş Buluntular), 486, res.7 (taş eserde örgü motifi). Ötüken, a.g.e.

2001, not 9, (E.Fındık, Ince sgrattito seramikler), baskıda (aslanlı kase).
27 Ölüken, a.g.e. 1998, not 12, (Y.Olcay, Cam Buluntular), 30-31, dipnot 63.
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havarilerin kişisel özelliklerinin belirginleşmesi figürleri tanımlamayı sağlar. isa'nın so
lunda ekmek dağıttığı grupta önde Petrus, sağında şarabı sunduğu grupta ise Paulus
yer alır. Soldaki sıranın sonundaki havari öne doğru eğilmiş, elleriyle yüzünü kapatmış

tır; diğer gruptaki son havari de olasılıkla aynı şekilde tasvir edilmiştir28 .

isa, sol elinde bir ekmek, havariye uzattığı sağ elinde ise ekmekten kopardığı
parçayı tutar. Altar üzerinde küçük, yuvarlak bir ekmek parçası, ayrıca paten üzerinde
bir kalis yer alır. Sağda ısa'ya doğru ilerleyen havariler yumdukları sol ellerini sağ elle
riyle alttan desteklerler. 11. yüzyıldan itibaren komünyon sahnelerinde ekmek dagıtılan

grubun en başındaki havarinin elleri benzer şekilde tasvir edilmiştir, 13-14. yüzyılda bu
tasvirler yoğunlaşır29 .

isa'nın şarabı sundu~u grubun başında yer alan Paulus profilden tasvir edilmiş
tir; benzer bir örnek Serresteki, 1108 sonrasına tarihlenen Metropolit Kilisesi'nde tas
vir edilen komünyon sahnesinde görüıür30 . Myra'daki tasvirde Isa şarabı, genellikle bu
sahnede kullanılan madeni kalis yerine küresel gövdeli, dar ağızlı seramik bir kapta
sunmaktadır; bilinen komünyon sahnelerinde paralel bir örneğe rastlanmamıştır.

Komünyon sahnelerinde 11. yüzyıl sonrasındaki tasvirlerde isa'nın veya kibori
umun iki yanında yer alan melek figürleri Myra'da tasvir edilmemiştir3 1 .

Onarım sonrası üslup belirginleşmiştir; figürlerin yüzlerindeki renk tonlamaları ile
oluşturulan ayrıntılar, küçük başlar ve uzatılmış vücutlar, gövde ile orantısız kol ve ge
niş omuzlar, ayrıca hareketleri yansıtan abartılı elbise kıvrımları önemli üslup özellikle
ridir. Dinamik v~ hareketli figürler Bizans resim sanatında 12. yüzyıl ve sonrasında kar
şımıza çıkar. Ozellikle Kokkinobaphos Manastırı minyatürlerinde (cod.gr.1208, cod.
gr.1162) Myra'daki üslubu, figürlerdeki benzer göz karakterini görmek rnürnkündüre",

Kiborium, dört sütunlu, kubbelidir; kubbenin üzerinde bir haç yer alır. Kiboriumun
tipi bu sahnenin tarihlendirilmesinde önem taşımaz. Komünyon sahnelerindeki kibori
umlar piramidal çatı veya kubbemsi tonoz örtülüdür ve yüzyıllar içinde değişkendir.

Kubbenin merkezinde yer alan sekiz kollu kristogram dıştan meander motifli şe

ritle çevrelenir; bu motif anıtsal resim sanatında 11. yüzyılda yaygındır33 .

Sahnenin üst bölümündeki kitabe onarım sonucu tümüyle okunmuştur; AABETE
<flArETE TOYTO MOY ELTI [1'f TO LOMA MOY. TO YIIEPYMO N] KAOMENONEI
A<flECINA [MAPTION] (Alın, yıyin bu benim bedenimdir. Bundan hepiniz için. Çünkü bu
benim kanım, günahların bağışlanması için dökülen ahdin kanıdır) (Matta 26: 26-29).

Mekanın doğu duvarındaki kademeli kemerlerin iç yüzlerinde kızıl kahve zemin
de beyaz daire ve maça motifleri; beyaz zeminde mermer taklidi süslemeler, duvarın
alt şeridinde perde emitasyonu üzerinde kızıl kahve yürek ve daire motifleri görülür.
Benzer motifler apsis pencere kemerlerinin iç yüzeyinde yer alır34•

Yapının güney dış yan nefindeki freskolar sağlamlaştırılmıştır; nefin doğu bölü
mü tonozu kıvrık dalların oluşturduğu madalyonların içind~ yer alan yarım palmet mo
tifleri ile bezelidir. Motifin en yakın benzerleri 11-12. yüzyılıslam eserlerinde karşımıza
çıkar35 .

28 R.M.Harrison, Churches and Chapels of Central lykia, AnatSt13 (1963); 140, not 118.
29 M.C.Diehl, LesMonuments de la Peinture les Mosaiques, Paris 1926, res.244-245 (Kiev); S.Boyd, The Church of the

Panagia Amasgou Monagri, Cyprus and lt's Wall Paintings, DOP28 (1974), res.5-6; C.Diehl, Manueld'ArtByzantine,
Paris 1926, res.234 (Serres). R.Hamann-Maclean,H.Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbienund Makedo
nien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, III, Giessen 1963, res.225,226,324 (Gracanica, Cucer); K.wessel,
Abendmahl und Apostelkommunion, Verlag 1964, 34 (Studenica).

30 S.Piazza, Une Communion des Apotres en Occident, CahArch., 47 (1999), res.13.
31 Feld, a.g.e. 1975, not.16, 386, araştırmacı sahnede melek kanallarını gördüğünü belirtir.
32 Üslup için bkz. J.C.Anderson, The Seraglio Octateuch and Kokkinobaphos Master, DOP, 36 (1982), 83-114, res.1-15.
33 Kristogram için bkz. W.Kellner, Christusmonogramm, LCI,2 (1970), 456-458; G.Spitzing, LexikonByzantinisch Christ

licherSymbole, München 1989, 197.
34 N.Teteriatnikov, For Whom is Theodotus Praying? An Interpretation of the Program of the Private Chapel in S. Maria

Antiqua, CahArch., 41 (1993), res.8-9, çiz.4.
35 K.A.C. Creswell, TheMuslim Architecture of Egypt, Oxford 1952, i, lev. 80c (Kahire Seyyid-i Atika Türbesi 1100-1120),

alçı mihrap.
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Resim 3: B yapısı batı mekanı, kuzeyoda güneybatı duvar

Resim 4: Prothesis mekanı, kubbe, komünyon sahnesi, onarım sonrası
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Resim 5: Lerıto

Resim 6: Heykel
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Resim 7: Opus sectile
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Resim 10: Ince sgraffito köse (K. 79)
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Resim 9: Amphora (K. 2837)



2000 YILI MÜSLÜMANTEPE KAZISI

EyyüpAY*

Müslümantepe, Diyarbakır ili, Bismil ilçesi'ne bağlı Şahin Tepe Köyü'ndedir. Hö
yük Dicle Nehri'nin güney kıyısında, vadi tabanının içine doğru uzayan ve bir yarıma
da görünümünde olan doğal bir kayalık üzerinde yer alır. Batı ve kuzey yönlerinden
Dicle ile, doğudan ise, güneyden gelerek höyüğün eteklerini geçtikten sonra Dicle'ye
karışan Çoramezri Deresi ile sınırlanmıştır (Harita: 1).

Müslümantepe'nin çeşitli dönemlerde Kuzey Mezopotamya ova kültürleri ile Do
ğu Anadolu dağlık bölge kültürleri arasındaki geçiş bölgesinde yer almasının yanı sıra

stratejik konumu nedeniyle de önemli bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Amedi
(Diyarbakır) ile Hısn-ı Keyfa (Hasankeyf) arasında kalan Müslümantepe ve çevresin
deki merkezler, Ortaçağ'da 11-12. yüzyıllar arasında Artuklular ile Ermeni Krallığı ve
Urfa Haçlı Kontluğu arasında egemenlik mücadelelerine sahne olmuştur (Turan 1993:
139,152,170-171). Bizans Döneminde ise, bölge Dicle boyunca, Bizans-Sasani impa
ratorlukları arasında stratejik konumunedeniyle bir sınır problemi olarak karşımıza çık

maktadır. Dicle boyundaki bu sınır mücadelesi, daha önceki dönemden Roma-Part im
paratorluklarından miras olarak devralınmıştır (Scarre 1995: 134). Gaugamala ve Ar
bela savaşlarından ve Pers ımparatorluğu'nun çöküşünden sonra da Yukarı Dicle böl
gesi, önce ıskender daha sonra da Seleucidlerin eline geçmiş ve bütün dönemler bo
yunca tartışmalı bir sınır bölgesi olmuştur (Karg 1999: 245-246). Asur ımparatorlu

ğu'nun kuzey sınırında yer alan Müslümantepe, daha önce güneydeki Akadlarla kuzey
deki dağlık bölge halkları arasındaki ihtilaflarda da önemli bir taraf olmalıdır (Köroğlu

1998: 10-23, 75-96; Karg 1999: 237-270; Radner ve Schachner 2001: 729-752; Ay
2001: 706-728). Erhanedanlar Devri ile Geç Uruk Devrinde de Sumer kültürünü, kuzey
de başarıyla temsil etmiş olan Müslümantepe'nin, her kazı sezonu, bizim için ayrı bir
heyecan kaynağı olacaktır (Ay 2001: 706-728).

Müslümantepe, Yukarı Dicle vadisi yüzeyaraştırmaları sırasında G. Algaze ve
ekibi tarafından ziyaret edilmiştir (Algaze et al.1991 :175-240). 1999 yılında da tarafı

mızdan yüzeyaraştırması yapılarak ilk sonuçları yayınlanmıştır (Ay 2001: 695-714).
Kurtarma kazısı için Müslümantepe'nin seçilmiş olmasının en önemli nedeni, 111

su Barajı su rezervuarı havzası içinde yer alması ve barajın tamamlanmasından son
ra tümüyle su altında kalacak olan merkezlerin başında gelmesidir. Arkeolojik neden
lerin başında ise yaptığımız yüzeyaraştırmasında saptadığımız gibi höyüğün, Kalkoli
tik Çağdan başlayarak günümüze değin kesintisiz iskan edilmiş olmasıdır. Yüzey bu
luntulanrun ortaya koyduğu perspektif, Müslümantepe'nin Yukarı Dicle kültür bölgesi
nin Assur Imparatorluk Çağı ile Erhanedanlar Çağı ve Geç Uruk Çağı kültür tarihininin
aydınlatılmasında önemli bir rol oynayacağı yönündedir. .

Dr. çyyqp AY, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Fakültesi Tarih Bölümü, Öğretim Görevlisi Yahşiyan Kampüsü/Kırıkka
lefTURKIYE.
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2Q.00 yılı Müslümantepe kazısı. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri
ve ODTUfTAÇDAM'ln parasal desteğiyle 45 gün sürmüştür.

1. KAZı ÇALIŞMALARI

Müslümantepe'nin yukarı ve aşağı şehri oluşturan topografik özelliği dikkate alı

narak kazı çalışmaları tepe ve etek olmak üzere farklı iki alanda yürütülmüştür (Harita:
2). Yüzeyaraştırması sırasında höyükte saptamış olduğumuz kültür stratigrafisi çerçe
vesinde bu ilk kazı sezonunda höyüğün üst kültür katmanını oluşturan Ortaçağ yapı ve
mezarlarının kazılarak kaldırılması planlanmıştır. Bu çerçevede tepede 5x5 m. boyut
larındaki A1/20-21, B1/20-21 açmalarında, batı etekte ise yine 5x5 m.lik B'12-13-14-15,
C'12-13-14-15, D'14-15, E'14-15 açmalarında kazı yapılmıştır.

1.1. Tepe Kazı Çalışmalan

Tepede, kuzeydoğu yamacında, tepenin en yüksek noktasından kuzeye doğru

merdiven (step-trench) açması kazılmıştır. Bu kazı sezonundaki çalışmalar merdivenin
üstteki A1/20-21 ile B1/20-21 kotlu 5x5 m.lik açmalarında yapılmıştır. Açmaların kuzey
yamacı A1/20 açması x3·5; y1-5 plankareleri. B1/20 açması x2-5; y1-5 plankareleri
Dicle'nin taşmaları sonucunda tahrip olduğundan bu alanda çalışılamamıştır.A1/20 aç
masının x1-2; y1-5 plankareleriyle A1/21 açmasının tümünde ve B1/21 açmasının tüm
plankaralerinde yüzey toprağının hemen altında, çok sayıda Ortaçağ mezarıyla karşı

laşılmıştır. Bu seviyedeki mezarlar, Islami geleneklere uygun olarak doğu-batı yönün
de uzanan ve ölü armağanları olmayan basit toprak mezarlardır.

Aynı alanda 543.48 m. derinlikte açığa çıkarılan islami Dönem mezarlarının al
tından, 543.12 m. derinlikte yeni bir mezarlıkla karşılaşılmıştır. Bu seviyedeki mezarlar,
daha çok taş levhalarla örülmüş ve üstleri de ağaç dallarıyla örtülmüş taş-sanduka tipi
mezarlardır (Resim: 1). Mezarlar hafif kuzeybatı-güneydoğu yönünde düzenlenmiş,

baş kuzeybatı ayaklar güneydoğu yönünde, dorsal pozisyonda sırtüstü yatırılmış (ba
zıları ise sağ yana kayrmştır) ve çoğunda eller göğüs üstünde birleştirilmiştir (Resim:
2). Mezar tipi ve yatış pozisyonu açısından Zeytinli Bahçe Höyük Ortaçağ mezarlarıy

la benzerlik göstermektedir (Frangipane ve Bucak 2001: 77, Şekil: 19). Yön belirleme
de ölçü alınan güneşin, mevsimsel hareketi nedeniyle gökyüzünde farklı konumlarda
görünmesine bağlı olarak mezarlarda da yön kayması/farklılığı meydana gelmiştir. Me
zar çukurlan. belirli bir mimarı bütünlüğe sahip olmayan ı. tabakaya ait taş temelin ve
altındaki blokajın içine açıımıştır (Resim: 3). Kazılan tabaka toprağından çok sayıda

Yeni Asur Dönemi çanak-çömlek parçası ele geçirilmiştir.

1.2. (Batı) Etek Kazı Çalışmalan

Höyüğün kuzeybatı kanadını oluşturan ve aralarından geçen bir yolla tepeden
ayrılan etek kazı alanında, ilkin5x5 m. boyutlarında dört kazı çukuru açılmıştır. B'/14
15 ve C'/14-15 kotlarıyla tanımlanan bu açmalarda yapılan yüzey temizliği sırasında,

hemen yüzeyde kerpiç dizileriyle karşılaşılmıştır. Erken karşılaşılan bu mimarı kalıntı,
yatay ve dikey kazı çalışmalarıyla izlenerek niteliğinin aydınlatılmasına çalışılmıştır.

Alandaki kazı çalışmaları sonucunda B'/14 açması x4-5; y1-5 plankareleri ile
C'/14 açması x4-5; y1-5 plankarelerinde, doğu-batı yönünde uzanan ve 1,5 m. kalınlı

ğında olan bir kerpiç duvar açığa çıkarılmıştır. Duvarın kuzey ve batı açma kenarları
na girmesinden, her iki yöne devam ettiği qörülmüştür, Ayrıca bu duvar, güneye doğru

yelpaze gibi uzanan ince duvarlarla güçlendirilmiştir. Ince duvarların aralarında ve yan
larında kalan alanlarda, güneye doğru, arazi eğimine paralel kademeli bir şekilde alça
lan mekan tabanıarı ele geçirilmiştir. Taban tesviyesinde dönüşümlü olarak kerpiç dö
şeme ile çamur harcı kullanılmıştır. Mekan bölmesi oluşturan ince duvarlar, sanki tavan
taşımaktan çok, üstü açık bir alanı bölerek küçük mekanlar oluşturacak paravanlar şek
linde düzenlenmiştir (Resim: 4). Bu alanda C'/14 açmasının x1-2; y9-10 plankarelerin-
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de taban üstünde bir fırın açığa çıkarılmıştır. Bu fırınla birlikte, tabanının oluşturulma

sında ısı yalıtımlı özel bir kil türü kullanılmış ve defalarca sıkıştırılarak sıvanmış bir çu
kur açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Girnavaz'da da benzer bir çukur bulunmuş ve daha
çok madencilikle/cevher zenginleştirme işlemiyle bağlantılanmıştır. Fırının çevresinde
ele geçirilen çok sayıda maden cürufu ile taştan pota parçaları kullanınım amacına işa

ret etmektedir.
Yukarıda tasvir ettiğimiz alan düzenlemesinin, giderek etek alanının tümüne ya

yılma eğilimini göstermesi üzerine, D'/14-15 ve E'/14-15 açmaları birleştirilerek kazı

alanı 1üx2ü m. boyutlarına getirilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalarda, daha önce açı

ğa çıkarılan ana duvarın yeni açmanın da kenarına girerek doğuya doğru devam ettiği
görülmüştür. Bu duvarla dikeyolarak birleşen ve güneye doğru yelpaze şeklinde uza
nan üç ince duvar daha açığa çıkarılmıştır. Bu duvarlar da aynı şekilde, tavan taşımak

tan ziyade, ara mekanlar oluşturan paravanlar şeklinde düzenlenmiştir. Duvar bölme
lerininoluşturdukları mekanlarda, taban üstünde in situ durumda öğütme taşlarıile çok
sayıda dokuma tezgahı ağırlıkları ele geçirilmiştir.

Geniş bir alanda yürütülen kazı çalışmalarıyla, etekte açığa çıkarılan anıtsal ker
piç yapının niteliği aydınlatılmaya çalışılmıştır. Kazılan alanda, yapının saptanan kısmı

nın maden ergitme ve dokuma atölyelerinden oluşan işyeri galerileri olduğu düşünül

mektedir.

2. KÜÇÜK BULUNTULAR
2. 1. Mezar Buluntusu
Müslümantepe küçük buluntu koleksiyonunun çoğunluğu, ölü hediyesi olarak

mezarlarda ele geçirilen cam pazubantlar, yarı kıymetli taşlardan. kolyeler, bronz küpe
ve yüzük gibi süs eşyasından oluşmaktadır (Resim: 6). Bir genç kadın mezarında ay
rıca bir adet gümüş sikke ele geçirilmiştir. Çene altındaki in situ durumu, bu sikkenin
büyük olasılıkla sandalcı Kharon'un ücreti olarak ölünün ağzına konduğuna işaret et
mektedir.

Müslümantepe Ortaçağ mezarlarından, ilk örnekleri Ur kral mezarlarından tanı

nan kayık biçimli (boat shaped) küpeler ele geçirilmiştir (Higgins 1961:115, pl. 21 E,F).
Müslümantepe'nin bu tip küpelerinin altından yapılmış çok yakın benzerleri de Gordi
on'dan ele geçirilmiştir (Bingöl 1999: 58, cat, No: 22). Ancak Müslümantepe örnekleri
in situ sikkenin de yardımıyla Geç Bizans. Dönemine tarihlendirilmiştir. Müslümante
pe'nin bir diğer küpe tipi de, hilal biçimlidir. Istanbul Arkeoloji Müzesi'nin 75.5 No.lu en
vanterinde kayıtlı bulunan bir örnek Müslümantepe'nin hilal biçimli küpelerinin hemen
hemen aynısıdır. Gümüşten yapılmış olan bu örnek, Geç Bizans Dönemine tarihlendi
rilmiştir (Ergil 1983: 59, 61; şek. 154). Müslümantepe'de bulunan üçüncü küpe tipi de
sarkaçlı halka küpedir. Küpenin gümüşten yapılmışbir benzeri, buluntu merkezi olan
Edirne'den (?) Istanbul Arkeoloji Müzesi envanterinegirmiştir. Aynı şekilde bu örnek de
Geç Bizans Dönemine yerleştirilmiştir (Ergil 1983: 64, şek.166).

Etek kazı alanında açığa çıkarılan mekanlarda pota parçaları, maden cürufu,
bronz yassı çubuk ve dikiş iğnesi, dokuma tezgahı ağırlıkları, ağırşak ve kirmen başı

gibi pişmiş topraktan aletler ele geçirilmiştir (Resim: 7). EI zanaatı üretimine ilişkin bu
buluntu grubu, alanda yer alan mekan dizisinin işlevinin atölye olabileciğini düşündür

mektedir.

2.2. Yüzey Buluntusu
Müslümantepe'nin nekropol alanını saptamak amacıyla höyüğün güneyinde

yaptığımız yüzeyaraştırmasında, köylülerin pamuk ekimi için sürdükleri tarlada, yüzey
de, sağlam halde bir çömlekçiğe rastlanmıştır. Metalik seramik için güzel bir örnek teş

kil eden bu çömlekçik, büyük olasılıkla mezar hediyesi olarak bırakılmış, ancak tahri
bat sonucu kontekstinden koparak açığa çıkarılmıştır. Çömlekçiğin yakın benzerleri
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Girnavaz'ın Erhanedanlar Devri III A evresine verilen Vii. Tabaka seviyesindeki G.170
kotlu mezardan ölü hediyesi olarak ele geçirilmiştir (Şenyurt 1995: 225, lev. 37/6). Ku
'l.ey Suriye'den Teli Brak (Fielden 1977: lev. 11/25) ve Teli Hadidi'den (Dornemann
1988: fig.15/7, 20/7-8) de bilinmektedir. Ayrıca Yukarı Habur bölgesi Cırcıp vadileri ve
çevresi yüzey araştırmalarımızdan, Atşana (Ay 1999: lev. 65/2) ve Kartal'dan (Ay 1999:
iev. 65/6) da benzerleri ele geçirilmiştir.

Çömlekçiğin temizliği sırasında içindeki topraktan iki figürin çıkmıştır (Resim: 8).
Bölgede bolca bulunan yeşil kuvarstan yontulmuş olan bu figürinlerinden biri koç, diğe
ri kurt ya da tilki figürinidir. Figürinlerin benzerleri, Ur Kral mezarlarından ölü hediyesi,
Gözlü Mabet'ten de kutsal bir obje amulet olarak ele geçirilmiştir (Mallowan 1965: 49
52, iii. 41-42).

3. KORUMA ÖNLEMLERi VE TESciL ÇALIŞMALARI

Kazı alanının etrafı hendekle çevrelenmiş ve kış şartlarında meydana gelecek
su baskınlarına karşı tahkim edilmiştir. Açmalarda açığa çıkarılan fırın kalıntıları ile taş

döşeli sokağın üstü naylonla örtülmüş ve üzerine toprak dökülerek kapattlrmştır Kazı

alanının genel koruması için Diyarbakır Müzesi'nden bir bekçinin görevlendirilmesi is
tenmiştir.

Müslümantepe'nin batı ve güneybatı etekleri özel mülkiyette olup halen tarım

amaçlı olarak kullanılmaktadır. Nekrapol alanının batı kanadı aynı şekilde özel mülki
yette olup sulu tarım amaçlı, doğu kanadı ise modern mezarlık olarak kullanılmaktadır.

Dolayısıyla höyüğün büyük bir kısmı ile nekropol alanının tümü ciddi oranda tahrip edil
mektedir. Bu tahribatın durdurulması ve nekropol alanında kazı çalışmasının yapılabil

mesi için Diyarbakır Müzesi ile görüşülmüş, tescil ve istimlak çalışmalarının yapılması

istenmiştir. Bunun için Bakanlık temsilcisiyle beraber hazırlanan bir dilekçeyle birlikte
gerekli evrak tamamlanarak bölge kuruluna i1etilmek üzere müzeye teslim edilmiştir.

4. DEGERLENDiRME VE SONUÇ
Müslümantepe'nin topografik gelişimine uygun olarak tepe ve etek alanında çu

kurlar açılmış ve höyüğün statigrafisine ilişkin ilk sonuçlara ulaşılmıştır. Tepede açığa
çıkarılan Ortaçağ mezarlarından döneminin karakteristik özelliklerini yansıtan süs eş

yalarından oluşan bir buluntu grubu elde edilmiştir.

Etek alanında yaptığımız kazı çalışmalarıyla geniş bir alana yayılmış ve değişik

atölyeleri içine alan büyükçe bir yapının bölümleri açığa çıkarılmıştır. Her bir mekanın
kullanım amacını açığa vuran buluntular ele geçirilmiş ve burada yaşayan nüfusun üre-
tim biçimi hakkında önemli bilgiler sağlanmıştır. .

Mezarlık alanının saptanması amacıyla yapılan araştırma sonucunda hem me
zarlık yeri saptanmış, hem de önemli bir buluntu ile karşılaşılmıştır. Bu buluntu 1999 yı

lında Müslümantepe'de yaptığ,ımız yüzeyaraştırmasında saptadığımız Erhanedanlar
Devri kültürünü pekiştirmiştir. OLÜ hediyesi olarak mezara bırakıldıkları anlaşılan çörn
lekçik ile içindeki amuletler, öte dünya inancını yansıtması ve bölgenin güneydeki kom
şuları olan Suriye ile Mezopotamya arasındaki maddi-manevi ilişkiyi açıkça ortaya koy
ması açısından önemlidir.

2001 yılı kazı sezonunda tepedeki kazı alanında yoğunlaşılacaktır. Mezarlık ala
nında da ilk kazı çukurları açılarak, tahribat durdurulacak ve nekrapolün araştırılması
na ilk adım atılmış olacaktır.

TEŞEKKÜR

Yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Hayat Erkanal ve Prof. Dr. Numan
Tuna'ya teşekkür borçluyum. Kazı alanında bizi ziyaret ederek yol gösterici önerilerde
bulunan Doç. Dr. Tuba Akse'ye, Diyarbakır Müzesi Müdürü Sn. Necdet Inal'a, Müslü-

418



mantepe yontu eserlerinin taş ocağını saptayan Yrd. Doç. Dr..Uğur Doğan'a, restoras
yon işlerini başarıyla yürüten sevgili eşim Sümeyya Ay hanımefendiye, başarılı blr ka
zı sezonunun geçmesinde büyük bir paya sahip olanKültür Bakanlığı temsilcisi ılker

Tepeköy'e ve ekip üyesi öğrenci arkadaşlarımın her birine, ayrıca kazının ünik sikkesi
nin tarihlendirilmesini yapan nümizmatist Sn. Melih Arslan'a teşekkür ederim.

KAYNAKÇA

ALGAZE, G., R. BREUNINGER, C.L1GHTFOOT and M. ROSENBERG 1991 "The Tigris-Euph
rates Archaeological Reconnaissance Project: A Preliminary Report of the 1989-1990 Se
asons", Anato/ica 17: 175-240.

AY, E., 1999 Yukan Habur Bölgesi iki Cırcıp V"adisi ve Çevresinin Arkeolojik Araraştırması. (Ya
yınlanmamış Doktora Tezi) Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, Ankara .
............ 2001 "Yukarı Dicle Vadisi 1999 Yılı Yüzey Araştırmaları/ Upper Tigris Valley Sur
vey: 1999' Season", in N. Tuna-J. Öztürk-J. Velibeyoğlu (eds.) IIısu ve Karkamış Baraj
Göl/eri Altmda Kalacak Arkeolojik ve Kültür vsrlıktennı Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalış
malan/Salvage Project of the Archaeological Heritage of the IIısu and Carchemish Dam
Reservoirs Activities in 1999. METU, Ankara: 695-728.

BiNGÖL, F.R.i., 1999 Museum of Anatolian Civilizations Ancient Jewellery, Ankara.
DORNEMANN, R.H., 1988 "Teli Hadidi: One Bronze Age Site Among Many in the Tabqa Dam

Salvage Area", Bul/etin of the American Schools of Oriental Research, 270: 13-42.
ERGiL, T., 1983 Küpeler-Earrings, istanbuL.
FIELDEN, K., 1977 "Teli Brak, 1976: The Pottery", Iraq, XXXIX: 245-255.
FRENGIPANE, M. ye E. BUCAK, 2001 "1999 Yılı Zeytinlibahçe Höyük Kazı ve Araştırmaları", in

N. Tuna-J. Oztürk- J. Velibeyoğlu (eds.) I/ısu ve Karkamış Baraj Göl/eri Altında Kalacak
Arkeolojik ve Kültür Varlıklarmı Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmalan/Salvage Project of
the Archaeological Heritage of the I/ısu and Carchemish Dam Reservoirs Activıties in
1999. METU, Ankara: 65-131.

HIGGINS, RA, 1961 Greek andRoman Jewel/ery, London.
KARG, N., 1999 "Gre Dimse 1998: Başlangıç Raporu/Gre Dimse 1998: Preliminary Report" in

N. Tuna-J. Oztürk (eds.) I/ısu ve Karkamış Baraj Göl/eri Altmda Kalacak Arkeolojik Kültür
vemstennıKurtarma Projesi: 1998 Yılı Çaltşmalan/Salvage Project of the Archaeological
Heritag~ of the IIısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 1998. METU, Ankara:
237-296.

KÖROGLU, K., 1998Üçtepe i, Ankara.
MALLOWAN, M.E.L., 1965 Early Mesopotamia and Iran, London.
RADNER, K. ve A,. SCHACHNER, 2001 ''Tushan'dan Amedi'ye: Asur Döneminde Yukarı Dicle

Havzasıyla Ilgili Topografik Sorular/From Tushan to Amedi: Topoqraphical Questions con
ceming the Upper Tigris Region in the Assyrian Period", in N. Tuna-J. Öztürk- J. Velibe
yoğlu (eds.) IIısu ve Karkamış Baraj Göl/eri Altmda Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıkla
rını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmalan/Salvage Project of the Archaeological Herita
ge of the IIısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 1999. METU, Ankara: 729
776.

SCARRE, C., 1995 Chronicle of the Roman Emperors, The Reign-By- Reign Record of the Ru-
lers of Imperial Roma, London. .

ŞENYURT, S.Y., 1995 M.Ö. 3. Binde Güneydoğu AnadoluBölgesi'nde Meta/ik..Seramik ve Bu
. Seramiğin Anadolu'daki Yayılışı, (yayınlanmamışDoktora Tezi) Ankara Universitesi, An

kara.
TURAN, O., 1993 Selçuklular Zamanmda Türkiye, istanbuL.

419



Harita: 1

Harita: 2

420



Resim: 1 Resim: 2

Resim: 3

Resim: 4

421



Resim: 5

Resim: 7

422

Resim: 6

Resim: 8



KÖRTiK TEPE ARKEOLOJiK KAZıLARı

Vecihi ÖZKAYA*
Oya SAN

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Amanos ve Güney Toroslar'ın önünde Suriye'ye
açılan bozkır platolardan oluşan doğal coğrafyasıyla, "Verimli Hilal"in bir parçası ola
rak, Doğu Anadolu'dan güneye, kuzeybatı Mezopotamya'dan Kuzey Suriye'ye uzanan
iki kültürel dünyanın karşılaştığı bir konumda yer alır. Son zamanlarda yapılan çalışma

lar sonucu Anadolu'nun Neolitik Dönemine. getirdiği yeni yaklaşımlarla gündeme gelen
bölqe kapsamında bulunan ve Diyarbakır Ili, Bismil Ilçesi Aşağı Sazlık civarında, Bat
man Ilinin yaklaşık 14 km. güneybatısında yer alan Körtik Tepe (Resim: 1) Ilısu Barajı

taşkın! altında katacaktır". Halen bir tarım alanı olarak değerlendirilen höyük, yayvan
yapısıyla çekirdek yerleşimi bakımından yaklaşık SOx100m. Qenişliğinde bir alanı kap
samakla beraber, yakın çevresindeki ~erleşim birimleriyle baglantısı dikkate alındığın
da, daha geniş bir yayılıma sahip oldugu gözlemlenir. Kuzeydoğusunda yer alan ve yö
resel "yatır" içeren Ziyaret Tepe, höyüğün bir parçası olarak yerleşimin daha geç dö
nemlerdeki temsilcisi durumundadır. Ağıı Köyü mezrası durumundaki Aşağı Sazlık
mevkii de, benzer şekilde yerleşim yayııımının diğer bir parçasını oluşturur.

Toprak altındaki kültürel değerleriyle uzun süre Anadolu'nun bilinmezleri arasın
da yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar

da2 saptanan Körtik Tepe, 2000 mevsimi kazılarında ortaya çıkarılan verileriyle bölge
ve Anadolu kültürü açısındanönemli ipuçları vermektedir. Batman-Bismil arasında;
Batman Suyu ve Dicle'nin kesiştiği arazide yer alan konumu ve bölgede bllinen yerle
şimlerle yakınlığı, höyüğün önemli olmasında etkendir. Bunların başında 1.0. geç 2. 
erken 1. binyıla sarkan yerleşimiyle Gre Dimse3, özgün Neolitik dokusuyla Çayönü-,
Hallan Çemi5 ve Demirköy6 gelir. Uzun bir zaman dilimini ilgilendiren yerleşim dizgesi-

Doç...Dr. Veeint ÖZKAYA, Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Diyarba
kırITURKIYE.

Yrd. Doç. Dr. Oya SAN, Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, DiyarbakırlTÜR
KIYE.
Kültür Bakanlığı, Devlet Su işleri ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde ODTÜ
Tarihsel Çevre Araştırma ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM) eşgüdümünde "lhsu ve Karkamış Baraj Gölleri Altm
da Kalacak Arkeolojik ve Kijitür Varlıklarını Kurtarma Projesi" kapsamında başlatılan Körtik Tepe kaznan. Dicle Uni
versilesi Araştırma Fonu DUAP 2000 FF 401 No.lu proje ile de desteklenrnektedlr. Çalışmalar Dicle Universilesi Ar
keoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. G.Barın, Uzm. F.Şahin, Oğr. Gör. E. Akın, Araş.

Gör. H. Yıldızhan, Araş. Gör. D. Kaplan, Araş. Gör. A. Binici ile öğrenciler ve Bakanlık temsilcisi olarak Elazığ Müze
si'nden H. Kalsen'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Olumlu yaklaşıı:ıı ve katkılarından dolayı katılımcılara; TAÇDAM
Başkanı Prof. Dr. N. Tuna, S. Küçük, Diyarbakır Müze Müdürü N. ınal ve A. Çaltekin; Ağıı Köyü Muhları F. AI ve di
ğerlerine teşekkürü borç bilirim.

2 AIgaze-Rosenberg 1990, 137 vd.; AIgaze 1992, 425 vd.

3 Karg 2001, 660.
4 Özdoğan 1999, 35 vd.
5 Rosenberg 1999, 25 vd.

6 Rosenberg-Peasnall 1998, 197 vd.
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nin bir parçası olarak Körtik Tepe, Neolitik Dönemi ilgilendiren verileriyle ayrı bir öne
me sahiptir.

Sınırlı bir alanda gerçekleştirilen kazılar yerleşimin özgün karakteri konusunda
ayrıntılı bilgi vermekten uzaktır. Yaklaşık 0.30 - 0.40 m. derinliğe kadar tarım toprağı ni
teliğindeki yüzeyde daha çok taş vazolara ait parçalar ile çeşitli taş alet örnekleri ko
runmuştur ki, bunlar toprak altındaki kültürel dokunun ilk belirtileri durumundadır. Uç
ayrı birimde (J24-4/A1, K23-1/A2, K23-4/A3) gerçekleştirilen kazılarda, bazı ayrı du
rumlar söz konusu olsa da, yaklaşık 0.40 m. derinlikten sonra belirginleşen kültürel do
ku doğrudan Akeramik Neolitik Dönem özelliklerini yansıtmaktadır.

Buluntuların karakterinden tanımlanabilen Akeramik Neolitik evre, Hallan Çe
mi'de olduğu gibi? yüzey toprağından hemen sonra başlamaktadır. Söz konusu evre
nin kültürel dokusunun belirtileri niteliğindeki bulgular iskeletler ve bağlantılı olarak qö
mü hediyesi durumundaki küçük eserler ve duvar kalıntılarından oluşmaktadır.

Kazılan alanların ilkini oluşturan Birim J24-4 (A1), tarım toprağı niteliğindeki 0.30
- 0.35 m. derinlikten sonra sıkıştırılmış bir taban içerir (Resim: 2). Arazinin işlenmiş ol
masından kaynaklanan nedenlerle büyük bir oranda tahrip olmuş tabanın hemen altın

da duvar dokuları, iskeletler ve küçük eserlerin ortaya çıkması, bunun bir konut tabanı
olabileceğini, dolayısıyla intramural gömü geleneğinin varlığını düşündürmektedir. Iş

levleri, olası özgün yapıları ve açmaların genişletilememesinden kaynaklanan neden
lerle uzantıları saptanamayan taş dizileri, daha çok gömülerle bağlantılı bir doku olma
özelliğindedirler. Söz konusu alanda iskeletlerle bağlantılı bazı ateş çukurları belirlendi
ki, yerleşimin bu karakteri çayönü'nün erken yerleşim evreleriyle koşutluklar yansmrs.
Iskeletler kendi aralarında yön birliği göstermemelerinin yanı sıra, gömü şekli konusun
da da özgün bir tarz sergilememektedir. Çoğunluğu doğu-batı, diğerleri ise farklı doğ

rultularda yatırılmış olan iskeletlerin gömü tarzı konusundaki tutarsızlıkları ve çoğun

lukla eksik korunmuş durumları, ya yüzeye yakın olmaları nedeniyle tahrip edilmiş 01
malarından, ya da büyük bir olasılıkla birden fazla gömü geleneğinin varlığından kay
naklanmaktadır (Resim: 8, 9). Tüm bu belirsizliklere rağmen, çalışılan bütün alanlarda
iskeletlerin sıkıştırılmış toprak taban altında çevrelerini kuşatan taş dizileriyle bağlantı
Iı olarak ortaya çıkarılmaları, olası intramural gömü geleneğinin varlığında yol gösteri
cidir ki, bu da yerleşik düzenin sağlandığı bazı eğilimlerin kurallaştığını düşündürmek

tedir. Gömülerle bağlantılı olarak ortaya çıkan bulgular genelde küçük boncuklar (Re
sim: 14), farklı malzemelerden (çakmaktaşı, obsidiyen, diabaz, kireçtaşı) işlenmiş alet
ler, aşındırma yöntemiyle üretilmiş taş vazolardan oluşmaktadır. Bunların dışında, bir
yetişkine ait iskeletin baş ucunda kırık parçalar halinde işlevselolmayan özenle şekil

lendirilmiş bir bulgu ortaya çıkarıldı ki, tabanda yuvarlak biçimli ve kenarları silmelen
dirilerek ortası çukurlaştırılmış söz konusu nesne, buluntu durumundan dolayı olasılık

la bir sunu taşı (KK2/94-AGI) olmalıdır. Ayrıca, fazla yaygın olmasa da, iskeletlerin ya
kınlarında bazı hayvan kemikleri de saptandı.

Birim K23-1/A2'deki kültürel doku, J24-4 açmasıyla koşutluklar yansıtır (Resim:
3, 10). Benzer yüzeyden 0.30 - 0.40 m. derinliğindeki yüzey toprağından sonra başla

yan sıkıştırılmış toprak taban altında, işlenmemiş taş bloklardan oluşan dokuyla bütün
leşen iskeletler dikkati çeken ilk kalıntılar niteliğindedir. Burada yine iskeletlerde yön
birliği olmamakla beraber, çoğunluğu doğu-batı doğruıtusundadır. Sayısal açıdan fazla
gömü hediyesi içermese de, söz konusu açmada bulunan taş eserler doğrudan diğer

leriyle benzerlikler içerir.
Yükselti bakımından önceki iki açmadan daha aşağıda bulunan Birim K23-4/A3

zengin bulguları ve karmaşık dokusuyla ayrıcalık göstermekle beraber, yine yaklaşık

aynı derinlikten sonra sıkıştırılmış taban ve altında işlenmemiş taş dizileriyle bütünle
şen iskeletler ile gömü hediyeleri içermesi bakımından koşut doku özelliklerine sahip-

7 Rosenberg 1993, 118 vd.
8 Özdoğan vd. 1993, 87 vd.
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tir (Resim: 4, 11). Her üç birimde de duvar dokularının bir yapının temelleri olmaktan
çok, genel anlamda gömü çevrelerini kuşatmaya yönelik oldukları söylenebilir.

Diğerlerinde olduğu gibi, yüzeye yakın olmaları nedeniyle iskeletler yoğun bir şe
kilde tahrip olmuştur. Bununla beraber, genelolarak değerlendirildiklerinde,iskeletlerin
tek tip gömü tarzını yansıtmadıkları, yönbirliği içermedikleri ve zengin gömü hediyesi
ne sahip oldukları gözlemlenir. Gömü hediyeleri, taş vazolar, değişik türlerdeki taşlarla

işlenmiş boncuk ve kemik takı nesnelerinden oluşmaktadır (Resim: 14, 15).
Bu dönem kazılarının en özgün bulguları, sürtme taş ve yontma taş yöntemleriy

le üretilen eserlerdir. Körtik Tepe'nin bulgularında baş gösteren bu karakter, höyüğün
olası döneminin belirlenmesinde de önemli unsurlar durumundadırlar. Ozenli işçilikleri

ile özgün yapısal karakterleri ve işlevleri tanımlanabilen bulgular; taş vazolar, çeşitli taş
aletler, amuletler, perdah ve öğütme taşları, bileği taşları, ok ve mızrak uçlarından oluş

maktadır. Bunlar arasında, işleme teknikleri, biçimleri ve bezemelerin yanı sıra, sayısal

çoklukları açısından da ilk sırayı taş vazolar alır.

. Kolay işlenebilir grimsi siyah bir türtaştan (diabaz?) sürtme ya da aşındırma yön-
temiyle şekillendirilen vazolar, malzemeleri bakımından, homojen bir yapı sergiler (Re
sim: 12, 13)9. Genellikle iskeletlerle bağlantılı olarak ortaya çıkarıldıkları için, çoğunlu

ğu gömü hediyesi dururnundadır. Bazıları ise, buluntu durumları nedeniyle, olasılıkla

günlük gereksinime yönelik olmalıdır ki, bu ayrım vazoların biçim ve bezemelerinde de
algılanabilmektedir. Dolayısıyla, kullanımda çok yönlülüğün varlığında uyarıcıdırlar.

Üretim anlayışında bir gelişimin var olduğu kabul edilecek olursa, söz. konusu
vazoların, işçilikleri bakımından kabaca şekillendirilmiş olanlardan, özenle biçimlendi
rilmiş ve bezeklerle donanmış olanlara doğru bir gelişim çizgisi sergiledikleri söylene
bilir. Geniş oturma yüzeyı i derin çanaklar, karın bölgesinde şişkin silindirik derin kadeh
ler, küçük kadehler ve bunların türevierinden oluşan biçimler, işlenişleri bakımından ka
lın duvarlı ve hantal formlu olanlardan, özenle işlenmiş ince duvarlı ve biçimsel olgun
luğa erişmiş örneklere doğru bir sıralama, dolayısıyla bir gelişim gösterirler. Aynı olgu
lar bezemeler için de geçerlidir. Vazoların çok azıbezemesizyalın bir yüzeye sahiptir.
Diğerleri ise, kazıma yöntemiyle geometrik ağırlıklı bezeme içerirler. Bazı örneklerde
ise kullanım şekillerinden kaynaklanan ağız kenarlarına işlenmiş delikler görülür.

Olasılıkla çakmaktaşı ya da obsidiyen aletlerleişlenmiş bezemeler, teknik açı
danbenzerlikler yansıtmakla beraber, kullanılan örgeler bakımından çeşitlilikler göste
rir. Ozellikle çanaklarda yoğunlaşan zengin geometrik karakterli bezeme, yatayalanlar
içine yerleştirilmiş tekrarlı örgelerden oluşur. Bezeme ağız kenarından başlamak üze
re, daha gelişkin formlarda bütün gövdeyi kapsayabilmektedir (Resim: 12, 13). Taralı

alanlardaki bezeme çizgilerinin birbirine koşut dokusu, bezemedeki genel özenin ayrın

tılara da yansıtıldığını göstermektedir. Yatay kuşakların yanı sıra, özellikle silindirik
gövdeli derin kadehlerde dikey alanlandırılmış benzer nitelikli bezeme anlayışı da gö-

. rülür ki, biçim ve işçilikte gözlemlenen çok yönlülük bezeme örgeleri ve düzeninde de
algılanabilmektedir. Geometrik örgelerin yanı sıra, az da olsa, figürlü bezerne eğilimi

nin varlığında yol gösterici örnekler de vardır; ancak daha çok soyut figürler durumun
dadır.

Özlüce, işçilik, biçim ve bezemeleri bakımından söz konusu taş vazolar hantal,
yalın ve biçimsel zenginlikten yoksun bir yapıdan, daha özerıli işçilik, zengin biçim ve
bezemeye doğru bir gelişim gösterirler. Aynı kültür evresi içinde sanatsal bir gelişimin

varlığına tanıklık eden söz konusu taş vazolar, biçim ve Üretim teknikleri bakımından
yakın benzerlerini Hallan Çemi10 ve Mezraa-Teleilat'ta bulur!t: ancak, biçim, bezeme
ve diğer ayrıntıları bakımından Körtik Tepe bulguları daha gelişkin bir anlayışın ürünle
ri durumundadırlar.

9 Özgün örnekler için bkz. Özkaya vd.2001, Şek. 7-15.
10 Rosenberg 1993, 119; Rosenberg-inal 1994, Fig. 4; Rosenberg 1999, Fig. 3, 5.
11 Özdoğan 2000, Fig.3
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Taş vazoların dışında, sürtme ya da aşındırma yöntemiyle üretilmiş diğer bir kü
me eser de sert, aşındırıcı özelliğe sahip çeşitli kullanım amaçlarına yönelik aletlerdir.
Tipleri bakımından çeşitlilik gösteren bu aletlerin bazılarının işlevleri tanımlanabilmek

le beraber, bazıları içerdikleri biçim bakımından yeterince tanınmayan özellikler içerir
ler. Tanımlanabilenler el değirmenleri, ezme taşları, havanelleri ve diğerlerinden oluşur.

Söz konusu eserler üzerinde aşınma izleri kolaylıkla algılanabilmektedir ki, bu da alet
lerin kullanım amaçları hakkında bilgi verir. Genelde el ayası lçineyerleştirilerek kulla-

. nılan aletlerde bu yönde belirgin şekillendirme kaygıları görülür. Orneğin, içbükey bi
çimde düzgün aşınmış bazı bulgular, özellikleri itibarıyla bileme taşı olarak kullanılmış

olmalıdırlar. Diğer yandan, özellikle üzerlerinde perdah amaçlı kullanılmalarından kay
naklanan izler bulunan perdah taşları ise, taş vazoların pürüzlerinin giderilmesi ve par
lak bir görünüm kazandırılması amacına yöneliktir. Ortaları sap-delikli ve biçimsel açı

dan genelde birbirine benzeyen nesneler ise, kullanım amaçları bakımından farklı iş

levlere yöneliktirler (Resim: 5). Ikisi bütün, diğerleri parçalar halinde korunmuş ve ke
narları düzeltilmiş bu aletlerin ağız kesimlerinde kullanımdan kaynaklanan belirgin
aşınma izleri görülür. Kenarlarındaki darbe izlerinden anlaşılabildiği kadarıyla, olasılık

la ortalarındaki oyuktan geçirilen ahşap bir sopayla vurucu amaçla kullanılan ve çekiç
olarak nitelendirilebilecek söz konusu aletler, genelde benzer biçimsel özelliklere sahip
olmakla beraber, bazılarının, köşeleri esnetilmiş dikdörtgen bir yapıya sahip oldukları

gözlemlenir (Resim: 6a).
Aynı alanda ele geçirilen ve anılan vurucu aletlerden hem boyutları hem de üre

tildikleri malzeme açısından farklılık gösteren iki bulgu (Resim: 6b), daha yumuşak ka
rakterli, kireçtaşı benzeri bir malzemeden üretilmiş olup üst kesimleri yoğun bir patina
tabakasıyla kaplıdır. Yüzeylerinde yer yer aşınmalar içeren ve özellikleri nedeniyle fark
Ii iki yapıt olduğu anlaşılan taş nesnelerin işlevleri orta kesimlerindeki deliklerle tanım

lanabiImektedir. Delik çapının ikiyönde aynı olmaması ve gittikçe daralan bir yapı ser
gilemesi, önceki örneklerde oldugu gibi, ahşap bir sapla kullanıldıklarını düşündürmek

tedir. Asa başı olarak değerlendirilen Hallan Çemi yerleşimindeki benzerleriyle12 koşut

luklar yansıtmakla beraber, Hallan Çemi örnekleri yüzeyleri oldukça düzgün bir şekilde

perdahianarak parlak bir görünüm kazandırılmıştır. Bu bağlamda, farklılıklar içerseler
de, Körtik Tepe örnekleri de, sert olmayan bir tür taştan üretilmiş olmaları nedeniyle,
ezme ya da vurma amaçlı olmak yerine, büyük olasılıkla Hallan Çemi örnekleriyle ben
zer işleve yönelik üretilmiş olmalıdır.

Aşındırma yöntemiyle işlenmiş olması nedeniyle, üretim tekniği açısından yukarı

da adı geçenlerle bir arada değerlendirilmesi gereken diğer bir bulgu da, yuvarlak biçim
li ve üzeri kazıma bezekli bir nesnedir (Resim: 7g). Taş vazolarla aynı malzemeye işlen

miş küçük boyutlu bulgu, orta kesiminde bir delik içerir; yüzeyi ise, perdahianarak parla
t.ılmış ve kazıma zikzak çizgilerle donanmıştır ki, bu bezemeye vazolarda da tanık olunur.
Ozenli işçilik ve estetik kaygıyla şekillendi riImiş söz konusu bulgu, özellikleri ışığında ola
sılıkla bir takı nesnesi olmalıdır ki, bu tanımlama küçük boyutunda ve asma deliğinde

doğrulanabilmektedir. Bu nedenle anılan buluntu bir amulet olarak değerlendirilebilir.

Taş endüstrisine dayalı bulguların diğer bir türünü de yontma taş eserler oluştu

rur. Genelde dağınık bir şekilde bulunan yontma taş eserler, işleniş teknikleri ve biçim
leri bakımından ortak özellikler yansıtırlar. Bu kümeye giren buluntuların büyük çoğun

luğu obsidiyen ve çakmaktaşından üretilmişlerdir. Uç ayrı birimde de örnekleri sapta
nan yontmataş aletler, çok sayıda olmamakla beraber, ele geçirilen örneklerin büyük
çoğunluğu tanımlanabilir niteliktedir. Bunlar, üçgenimsi geometrik parçalar halindeki
mikroiitler, çeşitli biçimlere sahip kazıyıcılar, ok ve mızrak uçları olarak sıralanabilir.

Bunlar arasında, alt ucu keskinleştirilerek şekillendirilmiş bir kazıyıcı, özellikle düzleş

tirilmiş üst kesimiyle dikkat çekicidir (Resim: 7b) . Bir diğer kesici alet ise, uçları kırık

olmakla beraber, iki ucu keskinleştiriimiş bıçaktır (Resim: 7a). Bir önceki örneğe göre

12 Rosenberg 1993, Fig.11; Rosenberg 1995, Fig. 4-6; Rosenberg 1999, Fig.12.
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daha uzun olan bıçağın üst kesimi kavisli bir şekilde düzeltilmiştir. ince ve birbirine ko
şut kenarlarıyla farklı özellik gösteren diğer bir kesici alet ise, iki yüzeyli ve dikey traş
Ianmış dışbükey bir dilgidir (Resim: 7d). Obsidiyen silahlar arasında tek bir örnekle
temsil edilen bir ok ucu (Resim: 7c), pürüzsüz bir şekilde düzeltilmiş sivri ucuyla özen
li bir işçilik yansıtır. Alt kesiminin kırık olması nedeniyle bütünü hakkında, dolayısıyla

sap girintisi hakkında kesin bir şey söylemek olası değildir. Obsidiyenin yanı sıra sileks
aletler de, az da olsa, bulgular arasında yer alır. Bunun en güzel örneği, biçimsel özel
likleri tanımlanabilen bir mızrak ucudur (Resim: 7e). Uç kesiminde kırıklar olmakla be
raber, sap kesimi yaklaşık bütün olarak korunmuştur. Günlük gereksinimlere yönelik
bütün bu aletler bölgede bilinen çağdaş yerleşim merkezlerinde bulunanlarla genel
benzerlikler yansıtırlarıe.

Körtik Tepe kazılarının diğer bir önemli buluntu grubunu da takılar oluşturur. Yo
ğunluk Birim K23-4'te olmak kaydıyla, her üç açmada da ortaya çıkarılan bu türden bul
gular farklı boyutlardaki taş boncuklar ve kemik eserlerden oluşur. Buluntu durumların

dan anlaşılacağı üzere, genelde gömü hediyesi durumunda olan söz konusu takı nes
neleri arasında,.. iskeletlerle bağlantıları ve sayısal çoklukları nedeniyle, ilk sırayı taş

boncuklar alır. Olü hediyesi olarak in situ halde ve özgün dizili biçimde korunmuş ve
347 adet pul şeklindeki yeşilimtrak taşa işlenmiş boncuklardan oluşan bir gerdanlık en
ilginç buluntular arasındadır. Her iki uçtan küçük boyutlu boncuklardan başlamak kay
dıyla, ortada giderek kalınlaşan bir dizin sergileyen boncuklar, gelişkin bir uygarlığın

özenli zevk ürünü olarak ayırdedici bir özelliğe sahiptir. Bunların yanı sıra, çakmakta
şına işlenmiş silindirik bordo boncuklar da yaklaşıkaynı yoğunlukta ortaya çıkarıldı

(Resim: 14). Dağınık halde iskeletlerle birlikte bulunan boncuklar, gerdanlıkta olduğu
gibi, özenli bir işçiliğe sahiptir. Sayısal açıdan fazla olmasalar da takı nesnelerinin di
ğer bir grubunu da oldukça küçük boyutlu, siyah, sarı renklerden oluşan minik boncuk
lar oluşturur. Toprağın elenmesi sonucu ortaya çıkarılan bu bulgular, diğerleriyle birlik
te, farklı sanat dallarında olduğu gibi, zengin bir birikimin özgün ürünleri durumunda
dırlar. Tek bir örnekle temsil edilse de, serpantine işlenmiş takıların varlığı da bu biriki
min diğer bir kanıtını oluşturur. Farklı biçimi ve boncuklardan daha büyük boyutuyla
kısmen korunmuş serpantin boncuk (Resim: 7f), iç kesiminde çapı 0,7 cm. olan bir de
lik içerir. Malzeme, biçim.ve işlevaçısından yakın benzerine yine Hallan Çemi yerleşi

minde tanık olunur ki, bu durum, Körtik Tepe ile anılan merkez arasındaki kültürel ko
şutluğun ayrıntılarda da gözlemlenebilindiğinin kamtıdırt-.

Bölge genelindeki çağdaş yerleşim merkezlerinde gözlemlendiği üzere, Körtik
Tepe'de de kemik malzemeye işlenmiş bulgular, sayısal açıdan az da olsa, kazılan

alanların hepsinde ortaya çıkarıldı. Işlenmemiş durumdaki kemiklerin yanı sıra, yine
olasılıkla takı amaçlı işlenmiş çeşitli hayvan, kuş, balık kemikleri (Resim: 15) ve kabuk
ları söz konusu bulguları oluşturur. Bunlar arasında özellikle iki örnek, işçilikleri bakı
mından, ayırdedici özellikler sunarlar. Bunların ilkini 11.1 cm. uzunluğunda ve 0,4 cm.
kalınlığında, aynı düzlem üzerinde iki deliği bulunan bir kemik nesne oluşturur (Resim:
7h). Altkısmı kırık ve işlevi tam olarak belirlenemeyen üzeri perdahianarak parlatılmış

kemik nesnenin, diğerlerinde olduğu gibi, yine yakın benzerlerine Hallan Çemi'de tanık
olunur!e. Büyük bir kısmı kırık olmakla beraber, korunduğu kadarıyla bir öncekiyle ben
zer biçimsel ve işlevsel özelliğe sahip diğer bir kemik nesne, üzerindeki bezemesiyle
diğerinden ayrılır (Resim: 7J). 4,2 cm. uzunluğunda, uç kesimi oval sonlanan söz konu
su bulgunun üzerinde, öncekinde görülen kazıma bezeme yerine, yine aynı doğrultu

da yerleştirilmiş yuvarlak çentikler dekorasyonu Oluşturur. Kazıma şeklindeki bu bezek
Ierin hemen altında yer alan birbirine koşut iki kazıma, düz çizgi bezemeyi tamamlayan
öğeler durumundadır. Bir önceki örnekte olduğu gibi, yüzey benzeri şekilde perdahIa
narak parlatılmıştır ki, bu olgu korunan perdah izlerinden algılanabilmektedir.

13 Rosenberg 1993,120; Rosenberg-inal 1994, 126.
14 Rosenberg 1993, Fig. 13.8.
15 Rosenberg 1993, Fig.14.2.
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Geçen yüzyılın ikinci yarısında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kuzey Suriye'de
inşa edilen Keban, Karakaya, Atatürk, Karkamış, Birecik, Tabqa, Tirşin ve inşası sürdü
rülen llısu barajları toplama alanlarında yapılan kazılar, bölge arkeolojisine önemli yak
laşım ve yenilikler getirmiştir. Dolayısıyla, eski dünyanın bu bölgesinde yaşamış kültür
lerle bağlantılı önemli birikimler, bunların zamandizinsel sorunları, bölgesel yayılım

alanları ve ilişkileri kavranabilir hale gelmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, kuşkusuz,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de, içerdiği kültürel doku nedeniyle, hak ettiği ilgiyi gör
müştür.

Doğu ve batı kültürlerinin buluşma noktasındaki coğrafi konumuyla Güneydoğu

Anadolu Bölgesi, son zamanlarda yapılan çalışmaların bir parçası durumundaki Körtik
Tepe kazılarının başlangıç aşamasında sağladığı verilerden de anlaşılacağı üzere,
Anadolu'nun kültürel geçmişine yönelik sayısız bilinmeyeni bağrında gizlemektedir. Bi
limsel araştırma ve incelemelerden yeterince yararlandırılamamış bölge kapsamında

ki çalışmalar, bu açıdan da ayrı bir öneme sahiptir. Körtik Tepe kazıları, genel anlam
da Yakındoğu'nun ve Anadolu'nun bazı bilinmezlerine yeni yaklaşımlar getirdiği gibi,
özelde daha önce yeterince tanınmayan Akeramik Neolitik evre dizgesinin gelişkin bir
parçası olarak, yeni bir uygarlığın da izlerini belirginleştirmektedir. Çayönü, Hallan Çe
mi gibi yerleşimlerle Anadolu'nun tarihsel açıdan erkene çekilen Neolitik kültürünün ge
Ii~miş devamı niteliğindeki Körtik Tepe, sanatsal ve kültürel düzeyi yüksek, bilimsel içe
rigi zengin bulgularıyla söz konusu evrenin sosyo-kültürel dokusunu ayrıntılı açıklaya

bilecek ön belirtilere sahiptir.
Suriye-Mezopotamya bölgesini uygarlıkların ve tarihöncesi kültürlerin kaynağı

olarak varsayan öngörü, Çayönü. Nevali Çori, Göbekli, Hallan Çemi, Demirköy ve son
olarak da Körtik Tepe kazılarıyla sağlanan veriler doğrultusunda değişmiş; Güneydoğu

Anadolu Bölgesi'nin, yerleşik düzen açısından, Doğu Akdeniz ülkeleriyle eşzaman bir
geçmişe sahip olduğu ve ortak bir gelişim süreci geçirdiği ortaya konmuştur. Zamansal
ve kültürel doku açısından gözlemlenen bu genel eşgörünümde farklı olan, doğal ola
rak, yerel özellikler ve beğenilerin yönlendirdiği gelenek/erdir ki, bunlar genelde Güney
doğu Anadolu Neolitiğini, özelde ise Körtik Tepe kültürünü özgün kılan olgulardır.

Bulguların genel karakterinden anlaşıldığı kadarıyla, Körtik Tepe, başta Hallan
Çemi olmak üzere, taş endüstrisi ve sanatsal üretim yönünden bölgenin Neolitik yerle
şimleriyle yakın bağlar içermektedir. Akeramik dönemi ilgilendiren bulgularıyla bölgenin
en erken yerleşimleri arasında yerini bulan höyük, diğerleriyle benzer kültürel ürünlere
sahip olmakla beraber, özellikle estetik kaygılarla şekillendirilmiş yapıtlarında daha ge
lişmiş bir birikime sahiptir ki, bu olgu daha çok aşındırma yöntemiyle üretilmiş kazıma

geometrik bezekli taş vazolarında gözlemlenir. Ayrıca, gömülerle bağlantılı olarak orta
ya çıkarılan takı çeşitliliği ve zenginliği de buna ayrı bir kanıt oluşturur.

Özlüce, çağdaş i yerleşimlerle genelde koşutluklar sergilemekle beraber, özelde
gelişkin ve zengin bir kültürün temsilcisi durumundaki Körtik Tepe, sağladığı verilerle
Akeramik Neolitik evrenin önemli bir merkezi olma özelliğine sahiptir.
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THE UPPER TIGRIS ARCHAEOlOGICAl RESEARCH
PROJECT (UTARP) YEAR 2000 EXCAVATIONS AT

KENAN TEPE

Bradley J. PARKER*
Andrew CREEKMORE

Lynn Swartz 0000
Eleanor MOSEMAN

MegABRAHAM
Jona~anSCHNEREGER

Kenan Tepe is located in the llısu dam area on the north bank of the Tigrisabo
ut fifteen kilometers east of the modern town of Bismil (Fig. 1)1. It is a relatively large
mound measuring over five hectares in size and more than twenty meters in height2.
Its position, combined with the tact that the site was flanked by at least two springs,
meant that Kenan Tepe was an ideal locale for human occupation. During the summer
of 1999 members of UTARP visited the site and found that occupation there stretched
back well into the prehistoric period and included several phases during which foreign
states projected their power into southeasternAnatolia establishing colonial outposts,
trading centers and even provincial capitals in this traditionally frontier zone. Encoura
ged by the visit and seeing the potential to study various aspects of the archaeology of
imperialism and colonialism at Kenan Tepe, UTARP began full-scale systematic archa
eological excavations there during the summer of 2000.

2

Dr. Bradley J. PARKER (Assistant Professor, Project Director), University of Utah, Department of History, 380 S. 1400
E. Rm. 211, Salt Lake City, UT 84112, USA.

Andrew CREEKMORE, Northwestem University, USA.

Lynn Swartz DODD, University of Southem Califomia, USA.

Eleonor MOSEMAN, Bryn Mawr College, USA.

Meg ABRAHAM, Los Angeles County Art Museum, USA.

Jonathan SCHNEREGER, University of Southem Califomia, USA.

Archaeological research is always a collaborative effort. We owe a great debt of gratitude to many people and lnsti
tutions for helping us make the Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP) a reality. The 2000 field se
ason was funded by generous grants from the National Geographic Society, the American Philosophical SOciety, the
American Research Institute in Turkeyand the University of Utah. We owe a special debt of gratitude to these lnsti
tutions for their generous funding. We are especially indebted to Numan Tuna, Necdet ınal, Hamdi Ekiz and Elvan
Baştürk for their assistance to us in Turkey. Drew McGaragan and Debbie Dilley aided us in the preparation of the
figures in this report. The research for this report was done using the project database designed by Peter Cobb.

We were unable to make a topographic map in the year 2000 season and for this reason the exact size of the site is
stili unknown. However, the UTARP team will make a topographic rnap in the beginning of the 2001 field season and
we will report on our findings in our report from the 2001 season.
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In order to determine the spatial and chronological extent of occupation at Ke
nan Tepe we opened a total of ten 5 by 5 meter trenches. We also began what will be
a 2 by 25 meter step trench, dug large parts of three soundings, and eleared two sec
tions in six areas of the site (Areas A through F [Fig. 2]). Our intention is to refine and
adjust our research questions and working hypotheses, and devise a strategy for add
ressing those refined research goals through further excavations over the next five to
seven years.

Trench Summaries
AreaA
Area A is located on the top of the main mound at Kenan Tepe. Trench A1 is a 5

by 5 meter unit at the center and highest point of the mound. The purpose of this trench
is to discover and document the latest phases of occupation at the site and expose
subsequent levels in the center of the mound. During our excavations in trench A1 we
discovered at least 9 burials in various states of preservation. 8ince these burials all
appeared in a 5 by 5 meter exeavation unit we assume that the top part of the main
mound at Kenan Tepe contains at least 30, and possibly many more, burials. This be
ing the case, we decided to excavate one of the best preserved burials as meticulously
as possible and leave the others for the coming season when we will to bring a smail
team of anthropologists to excavate large portions of Kenan Tepe's cemetery. Unfortu
nately, none of the burials discovered in A1 contained grave goods and although the
fill around the burials did yield ceramics dating to the Early lron Age and Helienistic pe
riod, this evidence only shows that this cemetery must post-date the Helienistic period.

One of the most interesting observations we made while excavating this burial
(L1015) is the fact that several of this individual's fingers, a tooth, a kneecap and a few
ribs were discovered inside the intact skull. Furthermore, both femurs and the right tl
bia exhibited rodent gnaw marks. These observations led us to the conclusion that this
individual may have been killed, perhaps violently, and left unburied long enough for
smail animals to eat through the leg muscles. However, this theory was refuted by the
fact that more rodent gnaw marks were discovered inside the skull. Thus is it clear that
a burrowing animal must have gathered these bones inside the skull some time after
burial.

lt is essential to document the ceramic and architectural sequence of occupati
on at Kenan Tepe. Instead of digging a deep sounding, we decided the most cost and
time efficient way to reach this goal is to dig a step trench on the steepest slope of the
mound. We therefore opened what will eventually be a 2 by 25 meter trench beginning
at the highest point of Kenan Tepe and stretching to the lowest point of the mound.

Although most of the excavation took place in the first eight meters of this trench,
at the closing of excavations the step trench extended more than thirteen meters down
the slopes of the mound. In the highest five meters we discovered an impressive mud
brick fortification wall dating to the Helienistic period. This wall is more than 1.5 meters
in width and has two phases of a cobbled surfaces on its inside. Beneath this wall the
re appears to be an earlier phase of mud brick walls at a slightly different orientation.
Outside the fortification wall we discovered the remains of a living area with walls, as
sociated surfaces and an oven.

Area B
Area B is located on the gently sloping southeastem side of the mound (Fig. 2).

We placed two 5 by 5 meter trenches (trenches B1 and B2) in this area. Just below the
surface in the southwest corner of trench B1 we discovered a wall with stone founda
tions. East of this wall is a large collapse layer composed of stones and ceramics and
several fish net weights (Fig. 3). A pot smash was located against the west baulk. All
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of this material can be firmly dated to the Early lron Age through the discovery of a lar
ge number of Early Iran Age Corrugated Bowl fragments. Trench B2 alsa yielded Early
IranAge architecture and ceramics. In the eastern half of the trench we reached a hard
packed mud surface with a well articulated pot smash thereon. This surface was asso
ciated with a mud brick wall that ran approximately east-west though the trench.

Area C
Area C is located just to the north of Area B on the north side of the western slo

pes of the mound of Kenan Tepe. it contains two trenches (trench C1 and C2). Trench
C1 is characterized by many stone features including a large wall foundation and se
veral starage bins belongingto what appears to be adomestic structure. The ceramics
from this trenchbelong to a new assemblage that pre-dates the Early Iran Age levels
discovered in Area B.

Trench C2 is one of our most successful trenches. Like the neighboring trench
B2, we discovereda series of well preserved mud brick walls belonging to at leastthree
major phases of mud brick architecture. As in trench B2, the later levels belong to the
Early Iran Age. Much of the western third of the trench was taken up with loose ashy
soil concentrated in three overlapping pits. These pits, probably the remains of a mig
rating hearth, contained a concentration of bone and the head of an animal figurine.
Several fishnet weights and one bead were alsa dlscovered in this trench (Fig. 4, 5).
An animal figurine was discovered in fill below these pits (Fig. 6). This figurine weighs
approximately 45 grams and measures 68 millimeters from neck to tail. It is made of
high-fired clay of fine silt with sand partiCıes and a chaff temper. The figurine is painted
with brawnish-gray (Munsell 7.5YR 3/1) stripes.

The hearth area was located just to the southwest of a well-preserved circular
mud brick wall. Fill on the inside of this wall contained a wide variety of Early Iran Age
ceramics including several examples of Early Iran Age Corrugated Bowls and one
strap-handled vessel. Anather straight mud brick wall entered the trench in the south
west corner. The raund wall may have been connected to thesouthern part of the
trench by a packed mud surface. In the southeastern corner of the trench we discove
red two smail pits, one with a red bottom layer and the other with an extremely hard la
yer of earth and ceramics (Fig. 7). The discovery of slag in the surraunding contexts
has led us to the conclusian that this was an ovenused for village-based metal smel
ting or smithing. The slag samples are currently being subjected to SEM and EDS
analysis (see belaw).

Area D
Area D is located on the steep eastern slopes of the high mound of Kenan Tepe

(Fig. 2). Surface survey there and in area E suggested that we might be able to access
the earlier levels of occupatlorı at Kenan Tepe relatively easily on this part of the mo
und. Unfortunately we have little to report from area D trenches. The rather thick layers
of wash and surface erosion that characterized this area meant that we only began to
reach coherent levels in our last week of excavation. However, we did discover one
very encouraging find in this area in the form of a perfectly preserved cylinder seal (Fig.
8). The seal is a dark to medium gray-black stone, most Iikely hematite. It measures
23 by 13 millimeters and weighs approximately 15 grams. The face of the seal is inci
sed with a design depicting a pair of contest scenes, each between a nude, bearded
gad (the protagonist) and a lion (the antagonist) with a terminal crescent standard. A
close examination of the details and overall compasition give preferenceto a Iate Ak
kadian or early Ur III date for the seal. We are hopeful that this seal will lead us to Ia
te third millennium levels in coming seasons.
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Area E
Area E is located on the southeast side of the lower slopes of the high mound.

During a walking survey of the site we discovered several Ubaid sherds in a modern
robber pit that existed on this part of the mound. 8ince this area was already damaged
by modern earth moving, we decided to elean a 3 meter wide profile in the damaged
area. We continued the sequence in this profile by digging a two by two meter soun
ding. In the last few levels the sounding began to produce Ubaid sherds and by the end
of the last day the ceramics coming out of this area were purely Ubaid. Knowing that
there is Ubaid occupation on this part of the rnourıd, we plan to broaden our excavati
ons there in the coming season. This trench also yielded part of a ceramic cylinder se
al (Fig. 9). Although the surface bears no paint, wash or burnishing, it is covered enti
rely with irregular, organic-shaped impressions. These primitive marks form what ap
pears to be four stylized faces. The faces are rendered as almond-shaped eyes with
arched eyebrows and teardrop-shaped noses surrounded by non-representational cur
ving lines that may indicate hair. If this interpretation is correct than this might be a rep
resentation of the giant Umbaba (Huwawa) from the Gilgamesh epic.

Area F
Area F is located on the edge of the lower city at Kenan Tepe overlooking the

Tigris River (Fig. 2). During surface survey we discovered ceramics of various date ero
ding out of the side of the hill in that area. We also observed obvious cultural deposits
in the seetion exposed by erosion. For these reasons we decided to focus four trenc
hes and one seetion cut in this area.

The highlights of this area are trenches F4 and F5. Trench F4 is located on the
slope of the cliff where the site is eroding into the Tigris valiey. It began as a section
clearing. Our intention was to elear a complete profile of the sequence of settlement in
this part of the site. Once we had obtained a good seetion and had cleared enough
space to open an excavation unit we immediately found a compact mud surface with
alayer of ash containing a nearly complete pot (Fig. 10). Although the spout is unfor
tunately missing we suspect that this may be a local imitation of an Uruk style "dro
oping spout". This and the surrounding loci contained a good assemblage of Late Chal
colithic ceramics. Just beneath this layer we uncovered the brick wall of an oven or si
lo filled with gray ash. Although only part of this feature is contained within the trench
it is clear that its total diameter is at least 1.5 meters. This feature is composed of a
single row of ten or eleven orange bricks laid side by side. Ash from this oven produ
ced a 2 sigma calibrated radio carbon date of 3350-2910 B. C. (Fig. 11). We did not re
ach the base of the oven this season, but the 30 to 40 centimeters of ash weremoved
from inside it contained a large chert knife (Fig. 12), several spindle whorls and a sto
ne bead. The ash was also full of splintered animal bones. About 25 percent of these
bones were burnt, almost triple the normal percentage of burned bone from the site as
a whole. The nature of the burning does not suggest cooking or roasting, but secon
dary burning as garbage. We interpret the bones and the other miscellaneous artifacts
found inside the oven or silo structure (L4009) as secondary refuse deposits.

Because we converted F4 from a seetion clearing to a trench we decided to
open a second seetion elearing (F5) a few meters to the east of F4. We have thus far
exposed a beautiful profile with various occupation levels, pits and debris visible in sec
tion and we are currently working on linking these to profiles to give a complete sequ
ence of the lower town at Kenan Tepe. In the last week of excavation we reached vir
gin soil. We have thus determined that occupation on this section of the mound is over
5 meters deep.

Near the eastern edge of F5, almost eroding out of the hillside, we uncovered a
flexed burial of an adult male (Fig. 13). The man was Iying on his side, with his head
to the southeast and facing northeast. We recovered a disc-shaped stone bead near

438



the individual's head (Fig. 14). The deceased was Iying on some type of mat, perhaps
made of straw or textile the impressions of which were c1early visible in the surraun
ding c1ay. The burial was cut into virgin soil approximately 5.5 meters below graund sur-
face, suggesting a very early date. ..

A Nate on the Slag Analysis
The 2000 Field Season at Kenan Tepe produced six metal and six slag sarnp

les. Seven samples were sent to the Los Angeles County Museum of Art Conservatl
on Laboratories for metallurgical analysis. The following results are preliminary and
analysis is continuing. Two samples are lron slag or possibly the remnants of iron wor
king; two samples are remnants of an ore or an iran-rich rock; two samples are corro
ded copper fragments. One lron slag or worked iron sample and one fragment of an
iran-rich rock came from the step trench A2. Trench C2 yielded intriguing remains of
possible processing of both copper and iran in contexts dating to the Early Iran or pre
Early Iran age. Among the features noted were pits and fire installations (see above
and Fig. 7). The abundance ofslag pits and fire installations points to the conclusion
that the area in and around C2 contains a significant metal working facility. Our preli
minary analysis indicates that the inhabitants of Kenan Tepe were refining are into re
latively pure ingots rather than smelting metals to make compounds. However, further
work in these areas is necessary to test this hypothesis and to determine the spatial
and chronological extent of such activities. Such an analysis will be undertaken in the
2001 season.

Conclusion
UTARP's excavations during the summer of 2000 revealed that Kenan Tepe has

a very rich history. The site may have been occupied early in the prehistoric period and
settlement continued there during the Ubaid period. The data further suggest that the
re rnay.have been a substantial settlement in the lower town during the Late Cha/co
lothic period. Our excavations showed that the high mound contains remains dating to
the Early Iran Age and there is also evidence of a substantial pre-Iron Age town just
beneath the Earlyıran Age levels. During the Helienistic period Kenan Tepe contained
a substantial fortification and the site was used as a cemetery some time after the Hel- .
lenistic period.
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Fig. 1: Map of the modern Middle East with an enlargement of south
eastem Turkeyand the location of our study area
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Fig. 2: Picture of Kenan Tepe with the locations of the various excavation areas indicat-
ed .

Kenan Tepe2000 Area B Trench 1 Top Plan

cı

Fig. 3: Plan of trench 81. Note the large collapse layer east of the wall
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Fig. 4: Fishnet weight from trench C2
Fig. 5: Fishnet weight from

trench C2
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Fig. 6: Animal figurine from
trench C2.
Weight: ca. 45 gr.
Measurements: 68 mm.
from neck to tail, 34 mm.
tali at hlndquarters 32
mm. tali at tlie shouider.
Diameter: 19.5 mm. (ab
domen).
Fabric: High-fired clay.
Fine silt wıth sand par
ticles and a chaff tem
per.
Fabric Color: Light red
dish-brown (2.5YR 6/4)
Exterior Color: Light
greenish-gray at the rear
fo pink {Munsell 5YR
7/3).
Pamt: Brownish-gray
(Munsell 7.5 YR 3/1) pa
mt



Fig. 7: Slag plts in trench C2

Fig. 9: Cylinder seal fragment from Area E.
Measurements: Z4 mm. in length, 20.5 mm. in
diameter at the intact end, 18 mm. in diameter
at the broken end, 18.3 mm. in diameter at the
center. Perforated by a lengthwise hale mea
suring 2.4 mm. in diameter at one end and 3.5
mm. ın diameter at the other.
Material: Clay.
Fabric: Sand and grit temper with evidence of
several air bubbles or burnt-away inclusions.
Color: Dark gray (Munsell 7.5YR 4/1) at a
smail fresh break on the damaged end, Iight
brown (Munsell 7.5YR 6/4) at the intact end,

443

Fig. 8: Cylinder seal from Area D.
Measurements: 23 by 13 mm.
Weight: 15 gr.
Material: Hematite (?)
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Fig. 11: Radio Carbon information from Trench F4
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Late Chalcolithic
from trench F4.
Fabric: Medium
temper.
Color: 2.5YR 8/1

Fig.10:

Fig.12: Lithic blade from
trench F4.
Measurements:
Length 12.4 cm.,
width 2.8 cm.
Material: Chert.
Color: Grayish
brown (Munsell
2.5YR 5/2

+'..- • •• t"

.... u ••.:.....

Fig. 13: Burial into virgin soil in trench F5

2cm

Fig.14: Bead from F5 burial
Measurements: Height 1.4 cm.,
lengt 2.3 cm
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ILlSU BARAJI-AŞAGI SALAT 2000 YILI KAZISI

S.Yücel ŞENYURT*

Diyarbakır ili, Bismil ilçesi'ne bağlı Yukarı Salat Beldesi'nin 3 km. güneyinde he
men Dicle kıyısında bulunan Aşağı Salat lhsu Barajı dolum alanı içerisinde kalmakta
dır. Bugün Salat çayı'nın Dicle ile birleştiği noktanın yaklaşık 2 km. doğusunda yer alan
höyüğün üzerinde modern Aşağı Salat Mahallesi (Resim: 1) bulunmaktadır. Dicle Neh
ri'nin taşkınlarıyla güneyi oldukça fazla tahribata uğramış höyüğün doğu-kuzey-batı ke
simleri ise Salat çayı'nın getirdiği kalın bir alüvyon manto altında kalmıştır. Dicle'nin
tahrip ettiği kesitten Aşağı Salat'ın yaklaşık 5 m. yüksekliğinde, 100x200 m. boyutların

da küçük bir höyük olduğu anlaşılabllmektedlr, Diyarbakır Müzesi adına yürütülen 2000
yılı kurtarma kazıları Orta Doğu Teknik Universitesi TAÇDAM tarafından desteklenmiş

tir". Aşağı Salat 2000 yılı kazıları, Doğu Kazı Alanı, Kuzeydoğu Kazı Alanı, Merkez Ka
zı Alanı ve Batı Kazı Alanı olmak üzere dört ayrı alanda sürdürülmüştür.

DOGU KAZıALANI
Doğu kazı alanı P-R/38 açmalarını kapsamaktadır. P-38 açması 1Ox1 Om., R-38

açması ise 8x7.5 m. boyutlarındadır. R-38 açmasının güney kesimi Dicle Nehri tarafın
dan tahrip edilmiş kesiti e sona erdiğinden, açmanın V-Vlll/c-j plankareleri "R-38 (Son
daj)" adı altında stratigrafi sondajı olarak değerlendirilmiştir.

P-38 I-X/a-j ve R-38 I-Vllllc-j plankarelerinde yüzey toprağının yaklaşık 40 cm.
altında i. tabakaya ait mimarı kalıntılara (Resim: 2) rastlanmıştır. i. tabaka mimarı ka
lıntıları çok fazla tahrip olmuştur, Çok az korunmuş taş temeller herhangi bir mimarı bü
tünlük göstermemektedir. H-38 açmasının güneyindeki toplama taşlardan yapılmış te
mel kalıntıları arasında yer yer sıkıştırılmış toprak sekileri gözlenmektedir. Açmanın gü
neybatı köşesindeki yuvarlak planlı sertleşmiş tabanın bir fırın tabanı oldu9u batı kesi
mindeki küllü toprak sayesinde anlaşılmıştır. Fırın tabanının hemen dogusunda yer
alan sıkıştırılmış toprak seki ve döşeme taşlarının doğusunda da küllü bir alan saptan
mıştır. R-38 açmasının güneydoğu köşesinde bulunan çöp çukurunun i. tabakaya ait
olduğu anlaşılmıştır. i. tabakaya ait mimarı kalıntıların bu denli tahrip edilmiş biçimde
ele geçirilmesi birkaç nedene bağlanabilir. Bu alanın uzun süre tarım alanı olarak kul-

Yard.DoçDr. s.voceı ŞENYURT, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü, Beşevler-AnkararrÜRKiYE.

Diyarbakır Müzesi adına yürütülen Aşağı Salat kazısına Uşak Müzesi'nden Arkeolog Sibel Alpaslan, Ankara Üniver
sitesi Sumerol<?Ji BÖlümü'nden Prof.Dr. Salir Çeçen, Antropoloji Bölümü'nden Doç.Dr, Ayhan Ersoy ve Coğraya Bölü
mü'nden Dr. Ugur Doğan, Mustafa Kemal Universitesi Antropoloji Bölümü'nden Yard.Doç.Dr, Ercan Nalbantoğlu, Ga
zi Universitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Gürkan Gökçek, yüksek lisans öğren.çileri Mekselina Balcı ve E.Sa
nem Lenqerli, lisans öğrencileri Atakan Akçay, Gülcan Avşin, Fatma Gürpınar, Funda Unlü, Zuhal Yılmaz, Hamza Ek
men, Yakup Inan, Cemal Akbulut, Pınar Dogarı., Yunus Ekim, Bahar Çakır v~ EıGökmen Aksakallı, Ankara Universi
tesi Paleoantropoloji Bölümü lisans öğrencisi Ozlem Altay, Mustafa Kemal Universitesi Arkeoloji BÖlümü öğrencileri

Serap Güzel, Ayşen Uygur ve Mustafa Poyraz katılmışlardır. Desteklerinden dolayı ODTU TAÇDAM Başkanı Prot.Dr,
Numan Tuna ve Diyarbakır Müze Müdürü Sayın Necdet Inal'a, özverili çalışmalarından dolayı da tüm kazı ekibine iç
ten teşekkürlerimizi sunarız.
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lanılması kerpiç üst yapıyı ve taş temelleri bozmuş olabilir. Ancak P-R/38 açmasında

ki pişmiş toprak kaba depolama kaplarının in situ durumda ele geçirilmeleri temel taş

larındaki tahribatın daha çok tekrar kullanımdan kaynaklandığınıakla getirmektedir. Di
ğer taraftan, doğu kazı alanının esas höyük yerleşim alanının dışında olduğu kabul edi
lirse, buranın daha çok işliklerin yer aldığı zayıf konstrüksiyonlu mekanlardan oluşan

bir dış mahalle olabileceği de düşünülebilir. Ele geçirilen bir maden potası (Resim: 3)
bu görüşü destekler mahiyettedir. Sikkelerin yanı sıra baskı bezekli seramik parçalane
(Resim: 4) ve diğer çanak çömlek örnekleri (Resim: 5) ı. tabaka'nın 12. yüzyıla tarihle
nen bir Ortaçağ yerleşmesi olduğunu göstermektedir.

R-38 (Sondaj) açmasında ı. tabaka kaldırılmış ve derinleşmeye devam edilmiş

tir. ı. tabakanın altında yaklaşık 60 cm. kalınlığında kumlu ve milli, çok az seramik par
çasının ele geçirildiği bir alüvyon dolguya rastlanmıştır. Bu dolgu içerisinde bulunan
Helenistik Döneme ait seramik parçası (Resim: 6) Aşağı Salat'ta rastlanan bu türden
ilk ve tek parçadır. Sel sularıyla başka merkezlerden taşınmış bir seramik parçası de
ğilse, bu buluntu Aşağı Salat'ın Helenistik Dönemde de yerleşime sahne olduğunu gös
terir. 12. yüzyıl öncesindeki büyük bir su baskınına işaret eden alüvyon dolgunun altın

da, R-38 (Sondaj) açmasının güneybatısında ele geçirilen yaklaşık 50 cm. uzunluğun

daki taş temel kalıntısı bu alandaki ıı. tabakayı temsil eden yegane kalıntıdır. Bu sevi
yede yoğunlaşan seramik parçaları daha çok Bizans Devri özellikleri taşımaktadır.

Doğu kazı alanı R-38 (Sondaj) açması çalışmalarına Ortaçağa ait ıı. tabakanın

kaldırılmasıyla devam edildi ve yüzeyden yaklaşık 3.5 m. derinlige ulaşıldı. ıı. tabaka
altında hiçbir mimarı kalıntıya rastlanmadı. Alt seviyelere inildikçe çakmaktaşı ve obsi
diyen yonga ve aletlerle birlikte bol miktarda Kalkolitik çağa ait çanak çömlek parçala
rı bulundu. Çanak çömlek parçalarının ele geçirilmesine karşın, herhangi bir mimarı ka
Iıntının saptanamaması eski çağlarda olmuş büyük su taşkınlanrun höyük üzerindeki
malzemeyi bu alana sürükleyerek burada kalın bir alüvyon manto oluşturduğunu dü
şündürmektedir.

MERKEZ KAZıALANI
Doğu kazı alanının beklenen verimlilikte olmaması nedeniyle T-26 açması için

de, güneyi Dicle erozyonuyla tahrip olmuş bir alanda, modern yerleşme içinde 4 x 5 m.
boyutlarında açılabilen merkez kazı alanı höyük stratigrafisini belirlemeye yöneliktir. Bu
alanda iki tabaka tespit edilmiştir. Modern yerleşmeye ait moloz ve mimarı kalıntıların

temizlenmesinden sonra ortaya çıkarılan ı. tabakada doğu-batı doğruıtusundauzanan
tek sıra kerpiçten yapılmış duvar dışında başka bir mimarı kalıntıya rastlanmamıştır.

Yaklaşık 35 cm. yüksekliği korunmuş olan buduvanrı doğu kısmı yuvarlak planlı bir kül
lü alan üzerine, batı kısmı ise yatırılış yönü Islami geleneklere uygun bir iskeletin bel
den üst kısmı üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır. ı. tabakada ele geçirilen küçük bu
luntular ve çanak çömlek parçaları Ortaçağ veya daha sonraki devirlere ait olmalıdır.

Söz konusu M-1 mezarının 1.5 m. güneyinde dağınık halde ele geçirilen başka bir is
kelete ait bacak kemikleri ı. tabakanın bu tahribata neden olduğunu göstermektedir. M
1 ve M-2 olarak isimlendirilen iskelet kalıntıları bu alanın bir süre mezarlık olarak kul
lanılmış olabileceğini akla getirmektedir. Kerpiç duvarın ve iskeletlerin kaldırılmasından

sonra, yaklaşik 30 cm. altta ıı. tabaka açığa çıkarılmıştır. Yer yer kireç sıvalı bit taban,
güney kesimde iri bir söve taşı, kuzeydoğu kesimde yuvarlak planlı küçük bir ateş ye
ri ve kuzeybatı kesimde 50 cm. uzunluğunda bir taş, bu tabakada saptanan mimarı un
surları oluşturmaktadır. Bu bulgular, açığa çıkarılan alanın bir avlu olabileceğini akla
getirmektedir.

2 Arık 2001: Şekil 13; Tunçe11992. 387; Tunçe11999, 646·647.
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KUZEYDOGU SONDAJI
Aşağı Salat'ın yerleşim alanı sınırlarını belirleyebilmek için kuzeydoğuda bir son

daj çalışması yapıldı. F-42 açmasına rastlayan çalışma alanı 2x1 m. boyutlarındadır.

Esas höyük merkezinin yaklaşık 250 m. kuzeydoğusundaki sondajda, alüvyal dolguda,
yaklaşık S m. derinleşilmesine rağmen, herhangi bir yerleşim belirtisine rastlanmamış

tır.

BATl SONDAJI VE ERKEN TUNÇ ÇAGI MEZARLlGI
Aşağı Salat Mahallesi'nin yaklaşık 100 m. batısında antik yerleşimin sınırlarını

belirlemek amacıyla, S-15 açması içerisinde 1xS m. boyutlarında bir sondaj açrlrruştır.

Yüzeyden yaklaşık 45 cm. derinlikte kuzeybatı köşede doğu-batı yönünde uzanan üç
sıra taştan oldukça düzgün örülrnüş bir taş temel kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Bu alan
daki i. tabakayı temsil eden taş temel askıya alınarak alüvyon dolgu içinde derinleşiI

miş ve yüzeyden 85 cm. derinlikte yassı bir kireçtaşı ele geçirilmiştir. Işlenmiş olan bu
kireçtaşı levhanın bağlı olduğu mimariyi saptayabilmek için sürdürülen kazılarda yü
zeyden 1.5 m. derinlikte, bir taş sanduka mezarın kapak kısmı (Resim: 7) ortaya çıka

rılmıştır. Bu durum karşısında sondaj alanı genişletilerek diğer üç mezar (Resim: 8) da
açığa çıkarılmıştır. M-S, M-4, M-5 ve M-6 olarak adlandırılan mezarlardan ilk üçü taş

sanduka mezar, sonuncusu ise taş kapaklı basit toprak mezar tipindedir. Hepsimuhte
melen antik çağlarda soyulmuş olan mezarların uzunluğu 1.20 - 1.S0 m., enleri 1 - 1.10
m. arasında değişmektedir. Mezar derinlikleri ortalama 50 - 70 cm.dir. Mezarların ya
pımında kullanılan kireçtaşı levhalar oldukça düzgün kesilmiş olup 5 - 7 cm. kalınlıkta

dır. Ele geçirilen dört mezarın da tabanıarı yeşilimsi renkte çakıl taşlarıyla döşelidir. Me
zarların kapak taşları kapatıldıktan sonra kapakların çevresi toplama taşlarla sağlam

laştırıimıştır.

Ölü gömme adetleri açısından ele alındığında, mezarların soyulmuş ve toprağın
aşırı tuzlu olması nedeniyle kesin bulgulara ulaşılamamıştır. Açığa çıkarılan dört meza
rın da doğu-batı yönünde olmak üzere yön birliğine sahip oldl,lğu görülmektedir. Mezar
boyutları hoker tarzında bir gömü geleneğini göstermektedir. Iskeletlerin dağınık olma
sı nedeniyle ölünün mezardaki pozisyonu net olarak anlaşılamamaktadır.Ancak kafa
tası parçalarının mezarların daha çok doğu kesiminde bulunması, ölünün baş doğuya

ayaklar batıya gelecek biçimde yatırıldığını ima etmektedir. Benzeri durum Birecik Ba
rajı Erken Tunç çağı mezarlığında saptanrruştrre.

M-S en fazla tahribata uğramış mezar olmasına rağmen, en fazla buluntu veren
mezardır. Mezarın dışına dağılmış bir vazo ve kaide kısmı noksan bir meyvelik ile bir
likte mezarda batı kesimde muhtemelen in situdurumda bir vazo ve üç kas e ele geçi
rilmiştir. Diğer mezarlarda da aynı tür çanak çömlekle birlikte bronz iğneler ve dağ kris
talinden boncuklar (Resim: 9) bulunmuştur.

Mezarlığın tarihlenmesinde şimdilik daha çok seramik örnekleri kullanılabilmek
tedir. M-S mezarının hemen dışında bulunan pedestal kısmı kırılmış, kırmızımsı deve
tüyü renqindekl meyvelik Erken Tunç çağının yaygın kaplarındandır. Devetüyü ve bej
renkli çift ip delikli bikonik vazolar ile bej renkli kaseler (Resim: 10) daha çok Ninive 5
seramiğinin teknik özelllklerlnr' göstermektedir. Ele geçirilen kapların hiçbirinde saklı

astara rastlanmamıştır. Mezarlar ve buluntular henüz yetersiz olmasına karşın, özellik
le çift ip delikli bikonik Ninive 5 vazoları sayesindes Aşağı Salat mezarlığını Erken Tunç
çağının başlarına tarihleyebilmek mümkündür.

3 Sertok-Ergeç 1999: 90.
4 Behm-Blancke1988: 159-172.
5 Behm-Blancke1988: 163.
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SONUÇ
Aşağı Salat 2000 yılı kazıları Ortaçağa ait iki tabakanın varlığını ortaya koymuş

tur. Mevcut bulgularla bu tabakaların 11. ve 12. yüzyıllara ait olduğu anlaşılmaktadır.

Aşağı Salat kazısının bu ilk sezon kazılarının kuşkusuz en önemli sonucu Erken Tunç
çağının başlarına tarihlenen mezarlığın ortaya çıkarılmasıdır. Bu mezarlığın daha et
raflıca açılmasının yanı sıra Protohistorik ve Prehistorik dönemlere ait kültür katmanla
rının tespit edilmesi 2001 yılı çalışmalarının hedefini oluşturmaktadır.
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Resim 1: Aşağı Salat Mahallesi ve höyüğün güneyden görünümü

Resim 2: Doğu kazı alanı Ortaçağ yerleşmesine ait kalıntılar
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Resim 3: Doğu kazı alanı, Ortaçağ yerleşmesinden maden
kalibı

Resim 4: Doğu kazı alanı, Ortaçağa ait baskı
bezekli bir kap parçası

Resim 5: Doğu kazı alanı,

O.rtaçağa ait çanak
çömlek
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Resim 6: Do!iu kazı alanı; R38 (Sondaj) açmasından Helenis
tik çağa ait bir Kap parçası

Resim 7: Batı sondaj alanı, i. tabaka
ve altında ETÇ taş sanduka
mezarı
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Resim 8: ETÇ mezarlığı

Resim 9: ETÇ mezarlarında
ele geçirilen küçük
buluntular

Resim 10: ETÇ mezarlarında
ele geçirilen ça
nak çömlek
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2000 YILIHARRAN KAZıLARı

Nurettin VARD/MCr

1983 yılından bugüne kadar devam eden Harran kazı çalışmaları bu yıl 02 ekim
2000-17 Kasım 2000 tarihlerinde devam etmiştir.

Başkanlığımızdaki çalışmalara; Arkeolog Sabri Aydal (Antalya Müzesi Müdür
Yrd.), Arkeolog Mehmet Söylemez (Ankara Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uzma
nı), Gani Bakır (Antalya Müzesi Bilgisayar Uzmanı), Arkeolog Eylem Ozdoğan (mastır
öğrencisi) ve Arkeolog SabriKızıltan (Istanbul Vakıflar Bölge Müdür Yrd.) ekip üyesi
olarak katılmışlardır.

Heyet üyelerine yaptıkları özverili s:alışmalardandolayı teşekkür ederim, ayrıca

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, şanuorta Valiliği'ne, Müze Müdürlüğü'ne, Har
ran Kaymakamlığı'na ve Harran Belediye Başkanlığı'na ilgi ve yardımlarından dolayı

şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum.
Bu yılki çalışmalarımızda Arkeolog Desinatör Ayşe Özkan, Kültür Bakanlığı tem

silcisi olarak görev yapmıştır.

Çalışmalarımız17 işçi ile gerçekleştirilmiştir.

ALAN ÇALIŞMALARI

Önceki yıllara ait çalışmaların devamı niteliğini taşıyan bu yılki çalışmalarımız
Harran ören yerindeki höyükte ve UluCamii'de kazı çalışmaları olmak üzere 2 bölüm
de geliştir (Çizim: 1).

Harran Ulu Cami Çalışmcılan (Çizim: 2)
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 104x107 m. ebadındaki caminin genel

temizliği yapıldı. Bu temizlik sırasında sütun parçalarının, taş blokların in situ durumla
rına olabildiğince dikkat gösterildi.

Yapılan bu temizlik sırasında cami içerisinde döşeme taşları, sütun, kaide ve friz
parçalarının sağlam olarak korunduğu gözlemlenmiştir:

. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Ulu Camii'nin kuzeyana girişinin (Resim: 1)
sağında minareye uzanan ve geçtiğimiz yıllarda çaııştığımız alandaki çalışmalara de
vam edildi. Burada amacımız, caminin kuzeyana girişi ile minare arasında kalan ve
caminin kuzey revak duvarına bitişik yapılaşmayı ortaya çıkarmaktır.

Ancak, burada yapılançalışmalarhöyüğe nazaran çok daha zor olmaktadır. Zi
ra devrilen, yıkılan taş blokların hacim olarak çok büyük olmaları nedeniyle insan gücü
ile çıkarılmaları imkansızdır. Bu nedenle, mekanik çalışmalar iş potansiyelini olumsuz
yönde etkilemektedir.

Dr. Nurettin YARDıMCı, Vakıflar Genel Müdürü, Ziya Gökalp Cad. No: 58 Kolej-AnkarafTÜRKjYE.
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Yapılan çalışmalarda geçtiğimiz yıl ve bu yıl şimdilik ortaya çıkardığımız mekan
sayısı 11 'dir. Açılan alana baktığımızda bir koridora açılan küçük mekanlar görülmek
tedir (Resim: 2). Tüm mekanlar birbiriyle taş duvarlarla ayrıımıştır. Sağlı sollu odaların

girişleri karşılıklı koridora açılmaktadır. Zeminler genellikle tuğla döşelidir ya da yer yer
bastırılmış zemine rastlanmaktadır.

Bu yıl, geçtiğimiz yıl çalıştığımız ve ortaya çıkardığımız odalarda yeniden çalış

tık. Zira geçen yıl mekanların içleri yoğun taş döküntüsü içerisinde idi. Güç de olsa bir
kısmını boşalttık. Genellikle mekanları ayıran duvarlar 40-50 cm. genişliğinde, yaklaşık

1-1,5 m. duvar yüksekliklerini bulmaktadır (Resim: 3).
Girişler genellikle simetrik olup yaklaşık 1 m.yi geçmektedir (Resim: 4). 'yapıla

rın bir üst kat olasılığı düşünülmektedir. Ancak tam bir veriye rastlanmamıştır. Ozellik
le 7 ve 8 No.lu mekanlarda, seki ve merdivene (Resim: 5) rastladıysak da, şimdilik ke
sin yargıya varmış değiliz.

Höyük Çalışması (41 EE Açması) (Çizim: 3)
1999 yılında 41 EE açmasının güneydoğu köşesinde, yaklaşık 5x5 m.lik alanda

başlayan çalışmamız bu yıl 41 EE açmasının güney yarım dilimini içine alacak şekilde

(1üx20 m.) genişletilmiştir (Resim: 6-7).
Açmanın güneydoğusunda bulunan ve önceki yıllarda açığa çıkarılan taş döşe

meli odanın (Resim: 8) karşısında, kapı taşlarıyla çevrelenmiş bir girişi, yaklaşık 1 m.
yüksekliğinde korunmuş duvarları ve tuğla döşeli bir tabanı bulunan bir başka oda bu
yıl kazılarak açığa çıkarıldı (Resim: 9). Odanın batı ve güney duvarı, ayrıca batı duva
rının kuzeye dönerek devam eden kısmı, tuğla temel üzerine sıkıştırılmış toprakla yük
seltilerek yapılmış içi sıvalı duvarlardır (Resim: 10).

Kuzey duvarının sıkıştırılmış topraklı kısmı yaklaşık 1.5 m. devam ettikten son
ra, doğuya doğru içi yine sıvalı ancak yarım tuğla ile örülü duvara dönüşmüştür. Tuğla

duvarın dışı olasılıkla sıkıştırılmış toprakla kalınlaştırılmıştır. Yine kuzey duvarını kesen
yaklaşık 75 cm. çapında kerpiçli dairesel bir alan bulunmuştur. Odanın ortasında tuğla

tabanın içine oyulmuş, etrafıyla birlikte yaklaşık 50 cm. çapında bir de tandır bulunmak
tadır.

Doğu duvarı ise bir sıra tuğla örülerek yapıımıştır, duvarın ince oluşu olasılıklı böl
me duvarı olabileceğini göstermektedir. Bu tek sıra tuğlalı duvarın dışında doğu profili
ne giren küçük bir taş ve kerpiç dizisi de bulunmuş, ancak ne olduğu anlaşılamamıştır.

Ayrıca açmanın batı kısmında, odanın batı duvarına paralel giden bir başka ya
pıya ait bir duvar dahabulunmuştur.Bu iki duvar arasındaki 75 cm.lik boşluk sokak ola
bilecek genişlikte olmasa da iki evarasında dar bir geçit olduğunu göstermektedir.

Batıdaki bu duvar yine batı kısımdan üstüne yıkılan ağır molozun etkisiyle doğu

ya doğru göçmüştür (Resim: 11). Altı tuğla temel üstü ise sıkıştırılmış topraktan yapı

lan duvarın yatıklığı, özellikle sıvalı olan iç yüzeyin batıya doğru yıkılmış parçaların
dan anlaşılmaktadır. Duvarın kuzey kısmında bulunan yıkık kapı taşları girişin bu taraf
ta olabileceğini göstermekle birlikte düşük kapı taşlarının önünde bulunan taş döşeme

ii alan girişin önüne yapılmış işlik amaçlı kullanılan bir bölümü çağrıştırmaktadır. Taş

döşemelerin üstünde olasılıkla ateş yakmak için kullanılmış kerpiçten dairesel bir ocak
yeri de bulunmuştur. Ayrıca taş döşeme doğuda ince bir duvarla sınırlandırılmıştır ve
bu görünümüyle evin önünde kapalı bir alan gibi durmaktadır.

Batıdaki duvarın kuzeyindeki batıya doğru olan dönüşü açıkça görülememiş ol
sa da kuzeyde bulunan tuğla bir duvar olasılıkla bu yapıya aittir. Yapının içi de görüle
bildiği kadarıyla tuğla döşelidir, ancak bulunan döşeme oldukça bozuk durumdadır.

Kazılan alanın doğusunda öteki taraftan gelen bozuk tuğla taban parçalarının bir
süre devam ettiği görülmüş, ancak daha sonra bozulmuştur. Bu zemini çevreleyen içi
sıvalı bir mekan açığa çıkarılmıştır. Sıvalı yüzler olasılıkla sıkıştırılmış kerpiçten yapıl

mış duvarlara aittirler.
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Kuzeydeki duvarın iç kısmında ona bitişik yapılmış yine sıvalı yalak-yemlik (?)
görünümlü yapılı bir platforma rastlanmış, ancak ne için kullanıldığı anlaşılamamıştır
(Resim: 12).

Tabandaki döşeme çok tahrip olmuşsa da, taban üstünde iyi korunmuş bir depo
kabına, iki de olası tandıra rastlanmıştır. Yalağın bulunduğu duvar ise yalağın bitimin
den hemen sonra, tuğladan yapılmış, güneye doğru dönen ve yaklaşık 80 cm. uzunlu
ğunda bir duvarla bitirilmiştir.

Bunun dışında açmanın diğer kısımlarında mimari anlaşılabilir başka bir öğeye
rastlanmamıştır. Ancak batı kısımda döküntü taşlara ve bol miktarda yıkılmış tuğla du
var molozuna rastlanmıştır.

Kazı dönemi sonunda açmaların 1/50 ölçekli planları hazırlanmış, tatagratları
çekilmiştir. Açmalarda ve Ulu Camii'de her türlü güvenlik önlemleri alınarak gelecek ka
zı döneminde çalışmalara devam edilmek üzere 2000 yılı çalışmalarımıza son verilmiş
tir.

455



Z AA BB CC 00 EE FF 00 HH II JJ KK LL

,;'~.

ir1---ilCf1-l1. .~

7 f9-.... rjf
6 rf iF?

'" '- --'--'" .! J'" '-.
4_i- i ::.. ... ~.... .... .......

~--·o -'- r....,
-' .. ".

f">----W

~~
i

ii
4

'--
3

J9

45

36

37

43

38

47

42

41

48

40

49

. 35

HARRAN

~~1995.1996

~199mOO

20 • 40 GOM. ~
Çizim: 1

r-.------~---~.-----.---

1/SO
2 M.

HARRAN 1999- 2000

ULU CAMii KUZEY YAPILARI

---_._---~-

it.
O
TAS

5TONE

1\

Çizim: 2

456



StKışTIRllMI$ TQPRA\(

TlikA
BRlÇK

EE
HARRAN

1999-2000

41 EE AÇMASı

Resim: 1

457

c·····_·---'r

\

Çizim:3



458



Resim: 6

Resim: 7

459

Resim: 8



Resim: 9

Resim: 10

Resim: 12

460



MAGNESIA AD MAEANDRUM 2000 YILI KAZISI (17. YIL)

Orhan BiNGÖL *

20.6.2000-12.9.2000 tarihlerinde 84 gün süren 2000 yılı Magnesia kazısı, Kül
tür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü V,fJ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko
ruma Genel Müdürlüğü ile Aydın Valiliği'nin; Ankara Universitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi ile Başkent-Meslek Yüksekokulu'nun ve ayrıca Batısöke Söke Çimento Sa
nayii A.Ş.nin lojistik desteği ile Ericsson Türkiye'nin maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiş

tir. Adı geçen bu kurumlarla çalışmalarımız sırasında geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl
da görevinden ayrılana kadar maddi manevi desteklerini esirgemeyen, Aydın Valisi Mu
harrem Göktayoğlu ve aynı gqrevi yeni üstlenen Emir Durmaz'a, Germencik Kaymaka
mı Selim Cebiroğlu'na, Aydın ii Kültür Müdürü Ozgen Karaca'ya, Kültür Bakanlığı tem
silcileri Selçuk Müzesi uzmanıarından Umran Yörük ve Duygu Tüzün'e teşekkürlerimi

sunmak isterim. Ayrıca Batısöke, Söke Çimento Sanayii Genel Müdürü Onur Altmrşık'a
kazımızın tabldot gereksinimi karşıladıkları için teşekkür borçluyuz.

2000 yılı Magnesia kazıları sadece Magnesia kazısı için değil, Türk kazı tarihi
için de önemli bir yılı olmuştur. Geçen yıl Ericsson Türkiye'nin Magnesia kazılarını des
teklemeye başladığı yılolarak tarihe geçmişti. 2000 yılı ise Ericsson Türkiye'nin yaptı

ğı katkılarla yıllardan beri belirttiğimiz şekilde Milet, Ephesos ve Aphrodisias gibi ünlü
büyük kazılar arasına sıkışmış küçük bir Türk kazısı olmaktan kurtulup ilk kez onlara
gıpta etmeden çalışma olanağını bulduk. 3. binyılınbu ilk yılında çağdaş üniversite
kavramının gereği olan "özgür düşünce" ve "evrensel bilim" ilkeleri doğruıtusunda ka
zı, restorasyon, düzenleme, koruma ve onarım konularında alınan tüm kararları hiçbir
sıkıntıya düşmeksizin Uygulamak olanağı bulduk. Bir arkeologun kazı yapma olanağı
nı bulması, büyük bir sorumluluğun üstlenilmesi anlamına gelir. Kazı yapılan kent Men
deres Magnesia'sı gibi önemli bir kent ise, bu görevin verdiği sorumluluk daha da art
mış demektir. Böyle bir onuru ve sorumluluğu üstlenmeme olanak tanıdıkları için T.C.
Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne teşekkür borçluyum. Gerek
öğrenci, gerek üye, gerekse kazı başkanı olarak 1966 yılından beri sürdürmekte oldu
ğum kazı serüveninde, ilk kez bu koşullarda bir kazı yapma olanağını sağladıkları için
de önce Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ersin Pamuksüzer, sonra da Ericsson Kurum
sal Iletişim Müdiresi Yeşim Yalınkılıç'a teşekkürlerimi sunarım. Bu olanaklarla zaman
zaman sayıları altmışı bulanişçiyle, kepçe, dozer, vinç ve traktörlerle bu kadar uzun bir
süre çalışıldı. Bu kadar kapsamlı bir kazı, kalabalık bir bilim e~.ibi ile gerçekleştirildi.

Başta, mimari çalışmaların organizasyonunu üstlenen O.D.T.U. Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Doç. Dr. Emre Madran, kampüsün idaresinl ve bü
rokratik işlemleri konservasyon çalışmaları ile yan yana yürüten Ankara Universitesi ,
Başkent Meslek Yüksekokulu Oğr. Gör. Arkeolog/Restoratör Işık Bingöl ile kazıların di-

Prof. Dr. Orhan BiNGÖL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü, Srhtuye
Ankara/TURKIYE.
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rektiflerim doğrultusunda yürütülmesindeki katkılarından ötürü başta arkeoloji öğrenci
si Görkem Kökdemir olmak üzere, kazıya tüm kazı süresi boyunca, ya da zaman za
man katılan aşağıda isimleri yazılı tüm uzmanlara, öğrencilere, özverili çalışmalarından
ve katkılarından ötürü teşekkür ederim: TC. Kültür Bakanlığı adına Selçuk Müzesi'nde
görevli Bakanlık temsilcisi Umran Yörük ve Duygu Tüzün: O.D.TU. Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Dr.Nimet Ozgönül; Deutsches Bergbau Museum
Bochum/Almanya Arkeometrist Doç.Dr. Unsal Yalçın; Köln Universitesi /Almanya Epig
raf Doç.Dr. Mustafa Hamdi Sayar; Ankara Universitesi, Başkent Meslek yüksekoku
lu'ndan uzman Arkeolog Cengiz Çetin, Konservatör Selçuk. Şener; Trakya Universitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi Araş.Gör. Arkeolog Baki Demirtaş; lzrnir Yüksek Teknoloji Ens
titüsü, Mimarlık Fakültesi Araş.Gör. Yüksek Mimar Deniz Ozkut; Ankara Universitesi,
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeolo]l Bölümü Araş.Gör. Arkeolog S. Hakan Ozta
ner, yüksek lisans öğrencisi Arkeolog Ozlem Vapur, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğ

renellerinden Bengü Uçan, Fatih Yıldırım, Gamze Dinçal, Mehmet Berktaş, Banu Ku
tur; O.D.TU. Mimarlık Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Mimar B.Nilgün Oz, mimarlık

öğrencilerinden Ahmet Cinici, Onur Yılmaz, Kahraman Melek, Nida Naycı, Ayşegül Yıl

maz, Utku Delikanlı, Fotogrametri teknisyeni Kemal Gülcen; Taşçı Ustası Zeynel Bay
raktar; Fotoğrafçı M. Ali Döğenci.

. Magnesia kazısı J 7 yıldan bu yana kampüsünü üç kez değiştirmek zorunda kal
dı. Ilk yıllarda Ortaklar Oğretmen Okulu'ndaki misafirlik, daha sonra Tekinköy'de kiraIa
nan bir evde sürdürüldü. 1990 yılından bu yana ekibin konakladığı Tekinköy ılkokulu ve
lojmanı da, her yıl giderek büyüyen kazı ekibinin konaklaması ve bilimsel çalışmaları

nı gerçekleştirmesi için yetersiz kalmaktaydı. Fakat olanaksızlıklardan ötürü uygun bir
ortam ne yazık ki 2000 yılına kadar yaratılamamış, sadece 1996 yılında Batısöke'nin

katkılarıyla okul ve lojmanın bakım ve onanrnlan, elektrik tesisatları yapılmış ayrıca

dört birimli bir tuvaıet-banyo kampüse kazandırılmıştı. 2000 yılında Ericsson'un yaptı

ğı katkının bir bölümünün alt yapının iyileştirilmesinde kullanılmasıyla Magnesia kazısı

sağlıklı bir kazı kampüsüne kavuştu. Ikişer, üçer ya da dörder kişinin kullanabileceği

sekiz yatak odası, ayrıca çok amaçlı odası ve bir de mutfağı olan prefabrik bir yapı bu
sene tamamlanarak kazının sonlarına doğru hizmet vermeğe başladı. Böylece okul bi
nasındaki yatakhane olarak kullanılan sınıflardan birini, bilgisayar ve çizim üniteleriyle
mimari gereksinimleri karşılamaya yönelik düzenleme olanağı bulunmuşoldu. Diğer sı

nıf ise yine bilgisayarı ve kitaplığı ile arkeolojik çalışmaların yapıldığı bir mekan haline
getirildi. Ayrıca yeni bir tuvalet banyo ünitesi bu konuda daha da rahatlanmasını sağla

dı. Bu ortamın Magnesia kazısında gelecek yıllarda yapılacak bilimsel çalışmaların yo
ğunluğunu ve kalitesini daha da artıracağından kuşku duymamak gerekir. Bu koşulları
gerçekleştirmemizdeki katkılarından ötürü Ericsson'a yeniden teşekkür etmek isterim.

2000 yılı Magnesia kazısında yapılan kazı, onarım, restorasyon, düzenleme, ko
ruma önlemlerine ve belgelemeye yönelik çalışmalara aşağıda ana başlıklar altında

değinilmektedir.

ARTEMis KUTSAL ALANI (Resim: 1, 2)
1996 yılından itibaren aralıksız olarak sürdürülen, altar ile agora arasında, bü

yük bir bölümü mermer bloklarla döşenmiş olan, geçen yıllarda "Tören yolu" olarak ad
landırılan bölüm, bu adı kullanmamıza neden olan niteliklerin agorada devam etmedi
ğinin saptanmasından sonra değiştirilmiştir. Bunun bir nedeni de, yololarak tanımlanan

bölümün iki yanında propylona dik olarak tabandaki döşeme blokları üzerine yan yana
yer alan yazıtların, hareketi, yani "yolu" değil de; törenlere katılacak grup ve birlikleri
nin duracakları "yeri" (topos) gösteriyor olmadır. Bu alan bundan böyle "Tören alanı"

olarak adlandırılacaktır. Bu alanın kuzey ve güneyinde Artemis kutsal alanının tümünü
anlamayayönelik amaçlar çerçevesinde kazı çalışmalarına devam edilmiştir.

Alanın kuzeyinde önce altarla propylon arasında yaklaşık 4.00 m. genişliğinde
ve 50.00 m. uzunluğundaki bir alanda, yaklaşık 2.00 m. yüksekliğindeki toprak seviye-
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si 0.00 m. kotuna indiriimiştir. Topos yazıtlarıyla sınırlanan tören alanının kuzey ve gü
neyinde tabanın katmanlardan oluşan daha büyük bloklarla döşenmiş olduğu ve bun
ların da yer yer korunduğu açmanın yaklaşık 30.00 m.lik bölümünde oldukça düzensiz
bir durumda ortaya çıkmış olmasından anlaşılmaktadır. Altardan yaklaşık 5.00 m. batı

dan itibaren ise traverten döşemeden yaklaşık +0.30 m. seviyede, ufak yoz taşlardan
oluşturulmuşve altarın kuzeyinde de devam eden bir dolgu tabakası ile karşılaşılmış

tır. Kuzey açmada yürütülen çalışmalara paralelolarak kuzeyde hemen hemen aynı

uzunluk ve genişlikteki bir alanda oluşturulan ikinci bir alanda toprak seviyesi yaklaşık
0.50 m.ye kadar indirilerek gelecek yıllardaki çalışmalara ön hazırlık yapıımıştır (K2).
Burada bulunan iki yazıtın Kern'de yayınlanmış oluşu, bu alanın Humann tarafından

yapılan kazılar kapsamı içinde kaldığını göstermektedir.
Tören alanının güneyinde (G açması) yapılan çalışmalardan ilki, altarın hemen

güneybatısında, batıya doğru yaklaşık 5.20 genişliğinde, güneye doğru da yaklaşık

10.00 m. uzunluğundaki bir alanda yürütülmüştür. Burada yapılan çalışmalar sonucun
da şimdilik altara ait alt yapıyı oluşturduğunu düşündüğümüz traverten döşemenin de
vam ettiği görülmüş, döşeme üzerinde de irili ufaklı bazı traverten blokların yanında 1
adet yazıt parçası, bazı işlenmemiş mimari bloklar ve kırık mimari parçalar bulunmuş

tur.
Altarın kuzeyindeki çalışmalar, bu yılki tören alanı kazılarının doğrultusunda sür

dürülmüştür. Altarın kuzeybatı köşesinden itibaren yaklaşık 6.5x5.5 m. boyutlarında bir
açma oluşturulmuş ve bu alanda da tören alanının kuzeyinde görülen moloz taş, dere
taşı, traverten, bezemeli ya da moloz mermer parçalarından oluşan dolgunun devam
ettiği görülmüştür. Bu dolgunun üzerinde altara ait üç adet mimari blok saptanmıştır

(Geisopodes, altar masası tacı, traverten blok).
Doğuya doğru yaklaşık 21.50x5.50x2 m. boyutlarında üçgen bir alanda genişle

tilen çalışmalar sonunda, tabandaki dolgunun yaklaşık 8.20 m. daha sürdüğü görül
müştür. Dolgunun bittiği yerden doğu yönünde bazılarının üzerinde batı ve güneyde ol
duğu gibi taşçı işaretleri olan traverten alt yapı yeniden ortaya çıkmaktadır. Bu alanda
da altara ait dört mimari blok (arşitrav, altar masası tacı, anta kaidesi, friz-arşitrav) ile
dokuz adet traverten blok ortaya çıkarılmıştır. Altarın kuzeybatısında bazı traverten
blokların sökülerek kuzeye doğru uzanan 9.5 m. uzunluğunda, genişliği (40-80 cm.) ve
derinliği (50 cm.) sökülen traverten bloklara bağımlı bir kanalortaya çıkarılmıştır. Bu
kanal Humann tarafından kazı alanının suyunu boşaltmak üzere açılmış olan kanaldır

ve Söke-Ortaklar karayolunun altındaki büze kadar sürüyor olması gerekir.
Altarın güneydoğusunda yaklaşık 10.00x6.50 m. boyutlarında bir açma oluştu

rulmuştur.Tören yolunun ve altarın çevresinde yer alan traverten döşemenin bu alanın

tamamında da devam ettiği görülmüş, ayrıca açmanın güneyinde doğu-batı doğrultu

sunda traverten döşemenin üzerinde uzanan 8 adet traverten blok ortaya çıkarılmıştır.
Böylece yapılan bu çalışmalar sonucunda altarın yakın çevresi batıdan sonra, kuzey
ve güneyde de tören alanı kazılarının sınırlarına kadar genişletilmiş olmaktadır. Tüm bu
çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan altara ilişkin mimari elemanlar, şimdiye kadar ya
pıldığı gibi kuzey Bizans suru altında düzenlenerek bir araya getirilmiştir.

Altarın doğusunda bu yıl da hem altara, hem de tapınağın batı cephesine ait mi
mari blokları ve plastik eserleri ortaya çıkarmak hem de tapınak ile altar arasındaki

bağlantının gerçekleştirilmesinde bir aşama daha kaydetmek amacıyla çalışmalar ya
pılmıştır (B açması). Yaklaşık 5.50 m. genişliğinde, 41.00 m. uzunluğunda kuzey-gü
ney yönünde kazılan alanda çalışılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sırasında altarın ku
zeydoğusunda, büyük bir olasılıkla altarın plastik eserlerinden birine ait, 8 adet kırık

plastik parça, yaklaşık 1 m2lik bir alan lçerlsinde dağınık bir şekilde ortaya çıkarılmış

tır. Bu parçaların çoğu Humann tarafından bınmarak.Berlln'e götürülen ve "zırhlı erkek
heykeli" olarak tanımlanan heykele aittir. Bu yıl da geçmiş yıllardaolduğu gibi tapına
ğın yıkılması sonucu batıya doğru yıkılan üst yapı elemanlarına ulaşılmıştır. Blokların
birbirleri üzerine yıkılmaları sonucu tahrip olmaları ve bazı. kısımlarının halen toprak al
tında kalmalarından dolayı, ortaya çıkarılan tüm mimari bloklar tanımlanamamıştır. Bu
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sezon kesin olarak tanımlayarak envantere geçtiğimiz yapı elemanları arasında tapı

nağın batı cephesine ait, bir adet geisopodes, üç adet alınlık, bir adet epistyl, dört adet
geison ve iki adet sima bloku bulunmaktadır. Bunların yanında tanımlayabildiğimiz, fa
kat bu sezon envantere geçirilmeyen ve yine büyük bir olasılıkla tapınağın batı cephe
sine ait, beş adet arşitrav, bir adet geisopodes, üç adet epistyl, bir adet köşe-geison

bloku bulunmuştur. Bunların dışında ise yaklaşık olarak elli adet oldukça tahrip olmuş

ve bazı kısımları toprak altında kalmış olduğu için tam olarak tanımlanamayan mimarı

eleman saptanmıştır.

Ele geçirilen mimarı blokların ve bu sezon açılan alanın, değerlendirme çalışma

larının daha sağlıklı yapılabilmesi için, altarın doğusunda yürütülen bu çalışmalara son
verilmiş ve bu alanda geçen senelerde ortaya çıkarılan mimarı elemanların birleştirme

ve düzenleme çalışmaları sürdürülmüş, ayrıca batı alınlığına ait oldukları saptanan
amorf parçaların kullanılmalarıyla alınlık arka duvarının bloklarının tamamlanması işle

minde büyük bir yol kaydedilmiştir.

19. yüzyılın sonunda C. Humann tarafından yapılan kazılardan bu yana, doğa
koşullarından ötürü mil ve bitki örtüsüyle kapanmış olan Anadolu'nun Hellenistik Döne
mine ait 4. büyük tapınağı olma özelliğine sahip Artemis Tapınağı'nı, bilimsel amaçla
rın yanı sıra, önemli özelliklerine yakışmayan görüntüsünden kurtarmak üzere kazı

programı çerçevesinde ele almak sırası artık gelmektedir. Her kazı sezonunda, ören
yerinde ve tapınakta yaptığımız genelot temizliği, bu sezon da tekrarlanmış ve tapınak

bitki örtüsünden arındırılmıştır. Ayrıca bu yıl Artemis Tapınağı'nın krepidomasını kapla
yan mil tabakası kazılarak bu görkemli yapının sınırlarının ortaya çıkarılmasıyla kısmen

de olsa hem biraz daha kendini göstermesi sağlanmış, hem de önümüzdeki yıllarda

burada yapılacak kazılar için ön bilgiler elde edilmiştir. Mermer blokları tamamen alın

mış, sadece traverten temelleri korunmuş olan krepidomada, üstleri bir kapakla kapa
tılmış yer yer kare ve dikdörtgen yuvaların işlevleri önümüzdeki yıllarda araştırılacaktır.

Artemis kutsal alanı, Humann tarafından yapılan kazılarda, kısmen yapılan son
dajların sonuçlarına göre kuzey ve güney uzun taraflarından stoalarla sınırlandırılmış

tl. Bu sonuçların doğruluğunu saptamak ve kutsal alanın doğu-batı yönünde olduğu gi
bi kuzey-güney yönünde de ana öğelerini ortaya çıkararak aralarındaki organik bağı

yeniden oluşturmak üzere bazı eksenler seçilerek bunların kazı alanları kapsamına

alınmaları planlandı. Tören alanını dik olarak kesen bu kazı alanlarından birini, baziIi
ka ile latrina arasındaki alan oluşturmaktadır. Bu alanda yapılacak kazılarda yukarıda
belirtilen amaçlara ulaşmak ve kutsal alanın genel yapısını ortaya çıkarmak, her iki ta
raftaki yapılarla olan bağlantının da kurulacağı dikkate alınırsa çok önemlidir. Bu amaç
la ilk önce bazilikanın kuzeyinde geçmiş yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ya
pıya ait duvarları da kapsayacak bir alanda çalışmalar başlatılmıştır. 1993'te bazilika
nın kuzey uzun duvarının ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarda bulunan ve ge
çici olarak "kuzey yapı" olarak adlandırılan yapıya ait duvarların farklı işçilik ve malze
me göstermesi, uzun bir yapı evresinin göstergesi olarak düşünülmüş, fakat kazısının

tamamlanması gerçekleştirilememişti. Bir amacı da bu duvarların oluşturduğu mekan
ların işlevlerini daha iyi anlayabilmek oları bu kazılarda ilkin, bu mekanların doğusun
da, bazilika kuzey duvarı boyunca kazı çalışmalarına başlanmış, yürütülen kazı çalış

maları sırasında yoğun tuğla yığınlarının dışında hiç bir mimarı öğeye rastlanmamıştır.
Kuzeye doğru genişletilen çalışmalar sonucunda Artemis kutsal alanını güneyden sı

nırlayan stoanın stylobat ve mimarı bloklarına ulaşılması, kazının gerçek amacına

ulaşmakta olduğunu gösterdiğinden, bu bölgede daha geniş bir alanda çalışılması ka
rarlaştı rılmıştır.

Önce, geçmiş yıllarda bazilikanın kuzeyinde ortaya çıkarılan mekanların kuzey
de dayandığı düz kesme taşlardan örülmüş duvar kuzeye yönelerek buradaki bir me
kanın batı duvarını oluşturmaktadır. Bu duvara paralel tuğla bir duvarla mekan, doğu

dan da sınırlandırılmış olmaktadır. Böylece yaklaşık 7.8üx6.5ü m. boyutlarında sadece
üç tarafı kapalı bir mekan ortaya çıkmış olmaktadır. Bu mekana giriş kuzey cephenin
ortasındaki bir stylobat üzerinde yer alan iki sütunun taşıdığı bir sistemle gerçekleş-
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mektedir. Stylobat bloklarının üzerinde in situAttika tipi kaide ile yine bu mekanın mo
nolit yivsiz bir sütununun üç parçası, bir adet Korinth paye başlığı, bir adet arşitrav blo
ku bulunmuştur. Stylobat bloklarının ikisi üzerinde yer alan yazıtların yer yer kazınmış
olması, bunların büyük bir olasılıkla devşirme olarak kullanıldıklarını göstermektedir.
Böylece Korinth düzeninde yivsiz sütunlu ve anta başlıkları taşıyan bir girişi olan bir
mekan açığa çıkarılmış olmaktadır. Bu odanın duvarlarının kalın bir sıva ile kaplı oldu
ğu saptanmıştır. Yaklaşık stylobat seviyesine kadar indirilen odanın zemininin kalın
harç-dolgu tabakası ile kaplı olduğundan zeminin saptanmasında sorunlar ortaya çık

mıştır. Mekanın kuzeyinde tespit edilen ve mekana doğru yönelen belki de daha geç
dönemlere ait bir künk sisteminin büyük bir olasılıkla tabanın bozulmasıyla ilişkili oldu
ğu düşünülmektedir. Ayrıca, mekanın doğu duvarına 0.80 m. uzaklıkta ve yaklaşık do
ğu duvar uzunluğunda (6.50 m.) tuğladan örülmüş ve büyük bir olasılıkla rnekarta ilgi
li olmayan bir duvar daha tespit edilmiştir. Stylobat üzerinde devriimiş olarak ve iki par
ça halinde ortaya çıkarılan bir yazıt, yapıştırıldıktan sonra ayağa kaldırılmıştır. Bu ya
zıtta adı geçen Berenike isimli bir kadın tarafından yaptırıldığı anlaşılan bu mekanın dı

şında ele geçirilen iki sütuna ait tambur parçaları da onanlrruşlardır. Bu tamburlarda
propylon sütunları gibi alt bölümleri çizgi yivli sütunlara aittirler. Onemli olan, bu tam
burlardan birinin üstünde de bir topos yazıtının yer alıyor olmasıdır.

Humann'ın planında da belirtilmiş olan temenosun güney stoasının saptanması

amacıyla, bu mekanın hemen kuzeyinde kazı çalışmaları batıya ve kuzeye doğru ge
nişletilmiş ve bu mekanın dışında ve stylobat doğrultusunda batıya doğru devam eden
bir duvarın yaklaşık 26.50 m. lik bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Yer yer 0.80 m. yüksek
liğe kadar korunmuş olan duvarın doğuda ortaya çıkarılan mekana yakın, yaklaşık 3.00
m. lik bölümündeki kuzey yüzünde, kalın bir sıva tabakası ileduvarın mermerden ya
pılmış süpürgeliğinin de korunmuş olduğu görülmüştür.

Bu uzun duvar Artemis kutsal alanını güneyden sınırlayan güney stoanın arka
duvarını oluşturmaktadır. Bu durumda yukarıda sözü edilen mekan da, stoanın arka
sındaki mekanlardan biri olmaktadır. Bu sonuçlardan sonra stoa arka duvarının kuze
yinde yapılan çalışmalar sonucunda, stoanın lon sütun sırasına ait korunmuş iki adet
stylobat bloku, bunların kuzeyinde de Oor sütun sırasına ait stylobatlar ortaya çıkarıl

mıştır. Stoalarla tören alanı arasındaki kot farkı, tüm stoa boyunca yer almakta olan üç
basamaklı merdivenle sıfırlanmaktadır. Burada yapılan çalışmalarda lon ve Oor sütun
sıralarına ait yirmi bir adet tambur parçasıyla üst yapı elemanları, oldukça tahrip olmuş

bir şekilde ele geçirilmiştir.

Bu çalışmalara paralelolarak güney stoanın Bizans suruna dayandığı güneyba
tı köşesinde de yaklaşık 15.00x18.00 m.lik bir açmada kazı çalışmaları yürütülmüş ve
stoanın doğ.u sınırının saptanmasına çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bir taraf
tan stoanın lon sütun sırası ile Oor sütunsırası ve onun önündeki üç basamaklı sistem
ortaya çıkarılırken diğer yandan, agora ile bağlantısı kısmen de olsa açıklığa kavuştu

rulmuştur. lon sütun sırasına ait stylobatlardan bu açmada da bir adedi korunmuşken,
Oor sütun sırasına ait stylobat blokları ve onun önündeki basamaklar sağlam olarak ele
geçirilmiştir. Iki sütun sırasına ait stylobatlar arasında hiçbir kaplama malzemesine
rastlanmadığından, toprak seviyesi stylobatların kotuna indirilerek bırakılmıştır.

Stoanın doğuda, Oor sütunlarından sonra gelen ve insituortaya çıkarılan fil aya
ğı ile sınırlandığı saptaruruştır.Artemis kutsal alanı ile agoranın birbirleri ile dik açı yap
madan birleşmelerinedeni ile güney stoa ile agora arasında kalan üçgen bölüm içine,
Humann'ın da planında gösterilen yarım daire planlı mekanlar yerleştirilmiştir. Bu me
kanların fonksiyonunu anlamak ve hem stoa hem agora ile olan bağlantısını saptamak
amacıyla bu alanda da kazı çalışmaları yürütülmüştür. Birbirine bitişik şekilde yaklaşık

4.50 m. çapında iki adet çifte yarım daire planlı mekan, yana yana olarak ve güney sto
anın batı. bltlminicluşturacak şekilde ortaya çıkarılmış,fakat bu alandaki kazılar ta
mamlanamadan çalışmalara son verilmiştir. Büyük olasıhkla çeşme olduklarını varsay
dığımız bu mekanlarda çalışmalargelecek yıl tamamlanacaktır.
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Daire planlı mekanların arka duvarı, agoranın doğu arka duvarıdır. Bizans suru
nedeniyle tadilat görmüş olan bu duvara güney stoayı tören alanı seviyesine indiren
basamaklar dayanmaktadır. 0.07 m. yüksekliğindeki mermer süpürgelikten sonra, yak
laşık 0.78 m. yüksekliğinde mermer plakalarla kaplı olduğu tespit edilmiştir. Duvarın dü
şen bloklarından ikisi yerlerine yerleştirilmiştir.

Güney stoada ion ve Oor sütun sıralarına ait sütun tamburları ve üst yapı ela
manlarına ait 40 adet mimarı blok bulunmuştur. Bu bloklar da bazilikanın kuzeyinde yü
rütülen çalışmalar sonucu ortaya çıkartılan bloklar gibi oldukça tahrip olmuş bir şekilde

ele geçirilmiştir. Güney stoa doğuda, lon ve Oor sütun sıralarına ait tahrip olmuş mima
rı bloklarının restorasyonlarına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Bazı sağlam tamburların geçici olarak üst üste konması, birleştirilen yapı ele
manlarının düzenlenmesi, in situ bulunan Oor tamburlarının çevrelerinin temizlenme
siyle güney stoa batı bitimine kadar, yaklaşık 15 Oor boyunduruğu boyunca ve üç ba
samaklı geçiş sistemiyle ortaya çıkarılmış olmaktadır. Bu iki kazı alanı arasındaki bir
bölüm, bazilikaya vinç ve traktör girişini sağlayabilmek amacıyla köprü olarak bırakıl

mıştır. Kazılarda Oor ve lon düzenlerine ilişkin mimarı elemanlardan başka ufak bulun
tu açısından da oldukça zengin olan bu alanda "yılın buluntusu" bir cameo olmuştur.

Yarı kıymetli bir taş olan agathın renkli katmanlarının işlenmesiyle kabartma olarak ya
pılmış 1,5 cm. genişliğindeki yüzük taşının üzerinde, inanması güç bir ayrıntı zenginli
ği ve olağanüstü bir işçilikle yapılmış iki at tarafından çekilen iki tekerlekli bir savaş ara
basını (biga), elindeki tüyü, kamçı olarak kullanarak süren kanatlı bir Eros yer almak
tadır. Ayrıca 1.50xO.55 m. ölçülerinde tam olarak ele geçirilen bir yazıtta da yine Bere
nike'nin adının geçmesi önemlidir. Buradaki diğer küçük buluntular arasında bir kandiI
le bir plastik parçası sayılabilir.

1999 yılında propylonun güneyinde uzanan Bizans surunun hemen doğusunda

ve sunu sütunun güneyinde exedra olarak tanımladığımız oturma sıralarına rastlanıl

mıştı. Bu yıl da exedra i olarak adlandırdığımız bu oturma sırasından 6.30 m. güney
de, 2.20 m. genişliğinde, 6.50 m. uzunluğunda ikinci bir exedra daha ortaya çıkartılmış

tır. Exedra ii olarak adlandırdığımız bu oturma sırasının teknik özellikleri, profilleri dı

şında exedra i ile benzerlik göstermektedir. Exedra lI'nin aslan ayağı biçiminde yontul
muş olan kuzey köşesinin bitiş blokunun, güney köşedeki simetriği bulunamamıştır.

Exedra lI'nin güneyinde kazılara devam edilmiş ve 6.80 m. boyunca, 0.30 m. yüksek
liğindeki exedraların oturduğu podyumun aynı genişlikte devam ettiği görülmüştür. Bu
podyumun 5.00 m. lik güney bölümünde ise temel niteliğinde düzensiz olarak oluştu

rulmuş ve yaklaşık 0.50 m. yüksekliğinde bloklara rastlanmıştır. Temelin kuzeyinde Bi
zans suruna doğru uzanan, 1.80 m. genişliğinde mermer bloklardan oluşturulmuş bir
döşeme ortaya çıkarılmış, kenetlerle birbirine bağlanmış olan bu blokların üzerlerinde
ise kanallı zıvana delikleri saptanmıştır. Bu döşemenin hemen önünde ise iki sıra tra
verten bloktan oluşturulmuş batıya doğru uzanan, Humann'ın da planında belirtilen gü
ney stoaya paralel ve büyük bir olasılıkla da tören alanını sınırlayan başka bir döşeme
ile daha karşılaşılmıştır. Kazı çalışmaları exedraların bulunduğu yaklaşık 27.0 m. lik ku
zey güney doğrultundaki bir alanda doğuya doğru yaklaşık 3. m. genişletilmiş, bu şe
kilde de tören alanı-güney stoa bağlantısı temenosun güneybatı köşesinde sağlanmış

tır. Yapılan çalışmalar sırasında ayrıca, exedra I'in hemen doğusunda biri 'ARETH' ya
zılı yuvarlak planlı bir heykel kaidesi olan iki yazıt ile exedra podyum döşemesinde dev
şirme olarak kullanılmış diğer bir yazıt parçası ve batıya doğru uzanan traverten döşe

menin kuzeyinde de mermer kırık bir parapet bloku ele geçirilmiştir.

PROPYLON (Resim: 3, 4)
Daha geçen yıl kazısı yapılarak elemanları ortaya çıkarılan propylonun batı cep

hesinin bu yıl bir ölçüde de olsa yeniden ayağa kaldırılması, Magnesia kazısınınbu yıl
geldiği aşamayı ortaya koyması açısından önemlidir. 1993 yılında kazı çalışmaları baş

latılan, Artemis kutsal alanından agoraya geçişi sağlayan propylonda, her yıl yapılmak-
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ta olan restorasyona yönelik çalışmalar bu kazı sezonunda da sürdürülmüştür. Kazı ça
lışmaları sonucunda ortaya çıkarılan yapının batı cephesine ait taşıyıcı elemanların,

doğu cepheden daha fazla olduğunun saptanmasından sonra, yapının önce batı cep
hesinin anastylosisinin yapılması gündeme gelmiş ve bu bağlamda da 1999 yılı kazı se
zonunda batı sütun sırasına ait alt yapının sağlamlaştırma çalışmalarına gidilmişti. Bu
yıl da, batı sütun sırasına ait tüm sütun tamburları ve fil ayaklarının buluntu durumları

ve teknik özellikleri göz önünde tutularak yapıdaki yerleri saptanmıştır. Bu çalışmanın

sonucunda, propylon batı sütun sırasında 5'1i tambur sisteminin kullanıldığı anlaşılmış
tır. Yapının batı sütun sırasının kuzeyden 2. sütunundaki tüm tamburların saptanmasıy

la ulaşılan ve yapının restorasyonunu yapabilmemizde büyük bir ipucu oluşturan siste
me ilişkin bu kural, diğer sütunlara da uygulandığında, sütun yüksekliğinin doğru olarak
saptandığı da ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalara dayanarak, kurulan iskele ve vinç yar
dımıyla batı sütun sırasının kuzeyden 2. sütununun kaidesi, beş sütun tamburu ile sü
tun başlığı üst üste konarak sütun orijinal yüksekliğine getirilmiştir. 1999 sezonunda
belli bir yüksekliğe getirilen diğer sütunlarda da aynı işleme gidilmiş, elimizdeki mevcut
tamburlar orijinal yerlerine konularak restorasyon çalışmalarınadevam edilmiştir.

Sütun yüksekliğinin hesaplanmasından ve eldeki mevcut tamburların yerlerinin
saptanmasından sonra, üst yapı elemanlarının yapıdaki yerlerinin saptanması çalış
malarında, mevcut elemanlarla yapının sadece kuzeybatı köşeslnln anastylosisinin ya
pılabileceği anlaşılmıştır. Ancak bu planın da eksik olan kuzeybatı fil ayağının kaidesi
dışında tümü ile kuzeyden 1. sütunaait 5. tamburunun dökülerek tamamlanmaları ha
linde uygulanabileceği anlaşılmıştır. Bu amaçla özelolarak sacdan hazırlanan iki ayrı

kalıp içerisinde dökülme işlemlerine gidilmiştir.

AGORA (Resim: 5, 6)
1999 yılında propylonun batı cephesine ait mimari elemanlarınortaya çıkarılma

sı amacıyla agora kazılarına başlanmış ve agoranın propylonu içine alacak şekilde

25.00x12.00 m. lik bir alanı açılmıştı. Açılan bu alanda agoranın zeminin mermer bir
döşeme ile kaplı olduğu saptanmış ve agoranın doğu stoasının Oor sütun sırasına ait
mimari bloklara ulaşılmıştı. Bu yıl da hem agora hakkında daha fazla veriye ulaşabil
mek amacıyla, hem de C. Humann zamanında yapılan kazılar sırasında propylonaait
mimari blokların kuzeye ve güneyetaşınmış olma olasılığından ötürü, propylonun ku
zeyinde ve güneyinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar için kazı alanlarının

belirlenmesinde Bizans suru, doğuda olduğu gibi belirleyici olmuş, surun her iki tarafın
da bir emniyet şeridi bırakılmıştır.

Kuzeydoğu stoa için propylonun kuzeyinde, yaklaşık 13.50 m. uzunluğunda ve
stoanın lon sütun sırasını da içine alacak şekilde 18.50 m. genişliğindeki bir alanda ka
zılar yürütülmüştür.Bu çalışmalar sonunda propylonun kuzeyinden 7. Oor sütunu stylo
batına kadar olan alan açrlrmş: beş adet Oor sütun tamburu ile yine Oor sütun sırası

na ait iki adet geison bloku, lon sütun sırasına ait, bir tanesi yuvarlak plinthoslu bir ka
ide üzerinde in situ olarak ele geçirilen sütun tamburu olmak üzere toplam beş adet
tambur bulunmuştur.Ayrıca insituolarak ortaya çıkarılan propylonun kuzeyinden 1. lon
sütununa ait alt tamburun hemen kuzeyinde, ayakları aslan pençesi olarak işlenmiş ve
üst tarafı kırık, mermer bir üç ayak ortaya çıkarılmıştır.

Güneydoğu stoa için ise, propylonun güneyinde yaklaşık 24.00 m. uzunluğunda,
15.00 m. genişliğinde bir açmada kazılar yapılmış ve propylonun güneyinden 10. Oor
sütun stylobatına kadar olan bir alan açıımıştır. Yapılan bu çalışmalar sonunda otuz
dört adet Dor sütun tamburu, on beşadet Oor geisonu, on adet tanımlanamayanblok
,le stoanın lon sütun sırasına ait iki adet lon başlığı, üç adet sütun tamburu ve bir adet
lon sütun kaidesi bulunmuştur. Bu buluntuların tümünün, yapının bir depremle yıkıldı

ğını kanıtlayacak şekilde bulunmuş olmaları önemlidir. Ilginç olan, yapı elemanları ara
sında Oor başlıkları ile arşitravların olmayışıdır. Bu da bu elemanların ikincil kullanım
amacı ile alınmış olduklarını göstermektedir.
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BAZiLiKA (Resim: 7, 8)
Bu yılki bazilika çalışmalarında, yapının doğusundaki apsisin güney ve kuzeyin

deyer alan diakonikon ve prothesis olarak adlandırılan iki odanın açılarak bazilikanın

dogu yarısının tamamen ortaya çıkartılması arnaçlanrruştır. Bu bağlamda yapının gü
ney duvarının hemen kuzeyinde ve diakonikon kapısının batısındaki, yaklaşık

7.00x1.00 m.lik alan 0.70 m. kazılarak döşeme seviyesine kadar indirilmiştir. Bu alan
da mermer döşemenin büyük bir olasılıkla tahrip olmasından dolayı döşemeye rastlan
mamıştır. Bu çalışmadan sonra içi döküntü tuğla ve harç tabakası ile dolu olan diako
nikon kazılmış ve apsise kadar olan tüm alanı temizlenmiştir. Iki basamak ile çıkılan

odanın içerisinde zeminden yaklaşık 0.30 m. yükseklikte yoğun hayvan kemikleriyle
dolu bir tabaka saptanmıştır. Odanın güneyinde yaklaşık 1.00 m. genişliğinde, 3 rner
mer 3 tuğla olmak üzere 6 basamak bulunmakta ve büyük bir olasılıkla bu basamaklar
ulaştıkları yerin açık olması nedeniyle, yapının güneyinde ya da doğusundaki başka
rnekanlara geçişi sağlamaktadırlar. Odanın kuzeyinde ise yaklaşık 2.00 m. genişliğin
deki iki basamak ile apsise açılan zemini yaz taşlardan oluşturulmuş bir dolgu tabaka
sından oluşan koridora ulaşılmaktadır.

Bazilikanın içinde yürütülen bu sezonki ikinci çalışma alanı, yukarıda da belirtil
diği gibi yapının kuzeyinde yer alan prothesis olarak adlandırılan kuzeyodadır. Bura
daki çalışmalara geçmeden önce odanın önündeki yaklaşık 7.60x9.80 m. boyutlarında
ki döküntü tuğla ve kiremit, harç ve çok az topraktan oluşan dolgu tabakasının kazısı

yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda dolgunun batısında geçen yıllarda ortaya çıkarı

lan ve bulundugu gibi bırakılan üst yapıya ve taşıyıcı sistemine ait mimarı elemanlar
ortaya çıkarılmıştır. Bunlar arasında, arşitrav, friz, diş sırası, geison ve sima bloklarıy

la, yapının büyük bir olasılıkla kuzey sütun sırasına ait postament ve plaster blokları ol
mak üzere 24 adet yeni mimarı blok tespit edilmiş, ayrıca geçmiş yıllarda büyük bölüm
leri toprak altında kalmış 7 adet mimari blok tamamen ortaya çıkarılmıştır. Bu blokların

da eklenmesiyle çok daha büyük bir yığın haline gelen mimarı elemanlar, önümüzdeki
yıl kaldırılmak üzere bulundukları gibi bırakılmıştır. Bu çalışmalar sırasında apsisin ba
tısında yer alan, geçen yılki kazılarda büyük bir bölümü ortaya çıkarılan ve bir tonoz
sistemine ait paralel iki tuğla duvarın güneydeki başlangıç noktasında olduğu gibi, ku
zeyde de apsisle aynı hizaya kadar devam ettiği görülmüştür. Burada fark, iki duvarın
kuzeyde bir duvarla birleşmesidir. Tabanı dere taşlarından yapılmış bir döşemeyle kap
lı, duvarlarının içe yaptığı eğimden ötürü tonozlu olduğu açık olan bu sistemin, yapının

ikinci evresi ile ilgili olacağı varsayılabilir. Mermer tabanın bu sistemin önünde yer aldı

ğı ve döşemenin özellikle batı duvarın önünde güneybatı köşede yaptığı yuvadan an
laşıldığına göre, bir plasterle sınırlandığı göz önüne alındığında, bu sistemin belki de
bir altar masasına ait olabileceği izlenimi doğmaktadır.

Bu kazılar sonucunda tüm ihtişamıyla ortaya çıkarılan ve diakonikanun giriş ka
pısından daha sağlam korunduğu tespit edilen prothesise ait giriş kapısı da ortaya Çı

karılmış olmaktadır. Daha sam"! prothesisin içindeki kazı çalışmalarına geçiimiş ve
odanın içine, diakonikanda oldugu gibi iki basamakla geçildiği anlaşılmıştır. Planı yö
nünden güneydeki odaya benzerlik gösteren prothesis de, güneyinde apsise açılan bir
koridora ve bu alana iki basamak ile geçilmesinin yanında, kuzeyde de 3 mermer ve 3
tuğla basamaktan oluşan bir basamak sistemine sahiptir. Fakat diakonikondan farklı

olarak, bu basamakların ulaştığı noktada, bazilikanın kuzey duvarının devam ettiği gö
rülmektedir. Bu nedenle bu basamakların, büyük bir olasılıkla bazilikanın olası ikinci ka
tındaki galerilere çıkan bir sisteme ait oldukları düşünülmektedir. Geçmiş yıllarda oldu
ğu gibi ortaya çıkarılan yapıların tuğla ya da mermer bölümleri ile yapı elemanlarının

restorasyonlarına yönelik yürütülen çalışmalara diğer kazı alanlarında olduğu gibi ba
zilikada da devam edilmiştir.

BiZANS KAPısı (?)-HYPOKAUSTLU YAPI (Resim: 9,10)
1993 yılında Artemisionu güneyden çevreleyen Bizans duvarının güney-batı kö

şesinde yapılan çalışmalar sonucunda, sur duvarının toprak altında kalmış olan 9.60

468



m. lik bölümü ortaya çıkarılmıştı. Duvarın güneyinde de kendisine paralel 7.30 m.
uzunluğunda, 3.20 m. genişliğinde başka bir duvar ,iaha bulunmuş, bu iki duvar ara
sında da yaklaşık 4.40x2.30 m. lik bir alanı işgal eder bir dolgu tabakası tespit edilmiş
ti. Bu yıl da Bizans surunun çevrelediği alana girişi sağlayan kapılardan birinin yeral
dığı varsayılan bu alanda, hem kapının yapısı hakkında daha kesin verilere ulaşmak,

hem de ören yerine yapılacak yeni ziyaretçi giriş yerinin alt yapı çalışmalarına hazırlık

amacıyla kazı çalışmaları yapnmıştır. .
"Bizans kapısı" olarak adlandırılan açmada 3 2' Tl alanda çalışılmıştır. Bunlardan

birincisi, bugün theatrona çıkan yolun doğusunda ka an sur duvarının hemen kuzeyin
deki yaklaşık 2.50x.9.00 m. boyutlarında olan BK i a.rnasıdrr. Yaklaşık 0.50 m. toprak
seviyesi kazılarak sur duvarının kuzey yüzü ortaya ç kartıimıştır. Ayrıca, sur duvarının

güneyinde de 1.40 m. genişliğinde, 10.0 m uzunluğur .da biralan da BKI açması ile ay
nı kota indirilmiştir.

Theatrona çıkan yolun batısında kalan surun güneyinde kendisine paralelolarak
uzanan 7.30 m. uzunluğunda, 3.20 m. genişliğinde başka bir duvar 1993 yılındaki ça
lışmalarda tespit edilmişti. Bu yıl bu iki duvar arasınc akl 2.30 m. genişliğinde, 4.50 m.
uzunluğundaki dolgu seviyesi, yaklaşık 0.80 m. kadar düşürülmüştür. BK ii açması adı

verilen bu alanda yapılan çalışmalar sırasında, büyük bir olasılıkla sur duvarında dev
şirme olarak kullanılmış bir adet arşitrav bloku, bir adet söve bloku, bir adet sütun tam
buru ve bir adet mermer plastik parçası (ayak) bulur nuştur. Ortaya çıkarılan verilerin
yeterli olmaması nedeniyle niteliği anlaşılamayan bu duvar ve çevresi hakkında daha
fazla bilgi sahibi olabilmek ve "Bizans kapısı" olarak adlandırdıgımız geçiş ile bağlan

tısını saptamak amacıyla, çalışma alanı iki sur arasında 4.00x5.20 m. ölçülerinde ge
nişletilerek kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Yapıl-sn kazı çalışmaları sonucunda iki
sur arasının, yoz taşlardan örülmüş bir dolgu ile kapatıldığı tespit edilmiştir.

Üçüncü çalışma, theatrona çıkan yolun batısında kalan sur duvarının hemen ku
zeyinde, son ölçüleriyle yaklaşık 4.20x7.50x24.0x28.0 m. boyutlarına kadar genişletil

mek zorunda kalınan ve BK III açması olarak adlandırdan bölümde yapıımıştır. 1993 yı

lında yapılan kazı çalışmaları sonucunda, bu alanda .L'rtemisiona bakan ve sur duvarı

na yaslanmış 1 adet tonozun varlığı saptanmıştı. BL ıılki çalışmalarda da bu tonozun
tamamı ile aynı yönde 3 adet daha tonoz saptanmış ".

Bu tonozların ilişkilerini saptamak amacıyla kuzeye doğru genişletilen açmadaki
çalışmalar sonucunda tonoz sisteminin kuzeyinde, tuöla bir döşemenin çökmesi sonu
cunda, üzerinde 0.30 m. çaplarında 14 adet tuğla d' cten ve üzerinde bir kenarı 0.33
m. olan kare tuğlalardan oluşan, yaklaşık 0.50 m. ıralıkl: 11 adet tuğla payelerden
oluşmuş ve bir hypakaust sistemiyle karşılaşılmıştır. 1unların üstünde 7 cm. kalınlığın

da tuğlalar ve yaklaşık 0.20 m. kalınlığında harçtan ıuşan sistemin tam olarak nereye
kadar devam ettiği belirlenememiştir.Doğusundada ve alçak bir tonozla başka bir me
kana geçildiği görülmüşse de, daha fazla bilgi edir ememiştir. Duvarların ısınmasını
sağlayan tubili, kısmen in situolarak yapının tuğla ( Narlarının çevresinde ele geçiril
miştir. Ayrıca ele geçirilen kırık tubili parçalarının bir.eştirllme ve sınıflandırılmaları so
nucunda iki ana tip belirlenmiştir. Bunlar: 40-43 cm. uzunlukları, 26-33 cm. genişlikle

rinde oval ve dikdörtgen kenar boşluklarına sahip ole geniş tuğlalar, 14-15 cm. geniş

liğinde, uzunlukları tam olarak belli olmayan dar tuğl ardır,

Tubiliyle çevrilmiş tuğla duvarların oluşturduğ sadece güney duvarları ortaya
çıkmış olan ve hypokaostun üstünde yer alan mekaı .a yeşil, kırmızı, beyaz renklerin
ağırlıklı kullanıldığı, bitki motiflerinden oluşan stucco ve freskparçaları ortaya çıkarıl
mıştır. Bu veriler ve yapının fonksiyonunun anlaşılması amacıyla doğuya doğru geniş

letilen çalışmalar sonucunda, açmanın güneydoğusunda, doğudan birinci tonozun ku
zeyinde, 2..;30 m. genişliğinde, 4.80 m. uzunluğunda, 1.60 m. yüksekliğinde bir oda sap
tanmıştır. Uç duvarı tümüyle dördüncü duvarın bir bölümünün duvar dekorasyonunu
içeren oda, alınan önlemlerin arkasından yapılan çalışmalardaortaya çıkarılmıştır. Du
varların beyaz olduğu dekorasyon ne yazık ki kötü korunmuştur. Güney duvarın büyük
bir bölümünün bir kapı aralığı şeklinde açık olduğu, fakat sonradan bir tonozla kapatıl-
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dığı anlaşılmaktadır. Bu sonuç, tonozun her iki yanında batıdaki geniş, doğudaki dar
freskli yüzeylerin, tonozun içine doğru dönmelerinden anlaşılmaktadır. Tüm duvarlar
da, kırrruzı bantlardan oluşan çerçevelerin dekorasyon sistemini oluşturduğu görül
müştür. Içte ince, dışta kalın kırmızı çerçevelerin oluşturduğu dikdörtgen çerçevelerin
arasında yine kırmızı ile yapılmış bitki motifleri yer almaktadır. Doğu-kuzey arasındaki

gül motiflerinin bulunduğu fresklerln sağlamlaştırma çalışmaları kazı çalışmalarına pa
ralel olarak yürütülmüştür, Odanın bir köşesinde seviye düşürülünce, fresklerin devam
ettiği ve siyah renkli bezemelerin de bulunduğu görülmüştür. 2.10 m. aşağıda mekanın

orijinal zeminine ulaşılarak odanın duvarlarındaki onarım çalışmalarına devam edilmiş

tir.
Duvar resimlerinin konservasyonu acil müdahale-kurtarma-konsolidasyon ama

cı taşıyan çalışmaları kapsamış ve Selçuk Şener ile Işık Bingöl tarafından yürütülmüş

tür. Mekandaki kazı çalışmaları, acil koruma ve sağlamlaştırma müdahalelerini içeren
restorasyon uygulamaları ile birlikte yürütülmüştür. Hypokaust sisteminin yer aldığı me
kanda da tuğla sütuncukların taşıdığı tuğlaların tahrip olmuş olması nedeniyle, çökme
tehlikesi arz eden üst zemin için, tuğla sütuncuklarla aynı yükseklikte ahşap dikmeler
hazırlanarak üst zeminin çökmesi önlenmiştir. Hem kazı sezonun sonuna gelinmesi ne
deniyle, hem de Bizans kapısı olarak düşündüğümüz alanda ortaya çıkarılan kalıntıla

rın koruma-onarım çalışmalarını tamamlayabilmek amacıyla kazı çalışmaları önümüz
deki sezonlara bırakılmış, hypokaust sisteminin ve freskli odanın bulunduğu BK III aç
masının üzeri, doğa koşullarının ve insanoğlunun yaratacağı zararlardan korumak
amacıyla, geçici olarak etermitten hazırlanmış bir sundurmayla koruma altına alınmış

tır.
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Resim 1: Alınlıkark'a örgüsü bloklarının restorasyonuna ilişkin çalış
madan görünuş

Resim 2: Güney stoanın batı-
. dan gorünüşü
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Resim 3: Sütunlardan biri tüm olmak üzere ayağa kaldırılan batı cephe

Resim 4: Doğu cephe 2000 yılı görünümü
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Resim 5: Güneydoğu .ştoa ıpropylonun guneyı

kazı sonrası. Dış su
tun sırasına ait Oor
düzenindeki ele
manlar yıkılmış du
rumuyla ortaya Çı

karılmıştır

Resim 6: Güneydo{tu stoa,
lon duzenındeki or
ta sütun sırası, batı
dan görünüş
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Resim 7: Bazilika içi! kuzey
nef. Prothesıs girişı

nin çıışı. ~ü~eyd~n
kazı oncesı gorunuş



Resim 8: Prothesis girişinin

dışı, güneyden ~a~ı
sonrası genel goru
nüş

Resim 9: Freskli oda, duvar
resimlerinden detay
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Resim 10: Koruma önlemleri
alınan hypokaust-
lu yapı .


