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Kültür Bakanımız Sayın M.istemihan Talay,
Milletvekilleri,
Değerli Bilim Adamları,
Değerli Konuklar,
Sevgili Öğrenciler ve
Sayın

Değerli Basın Mensupları!

Bir yıl sonra yine aynı salonda Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nun
24.Sü için bir araya gelmekten mutluluk duymaktayız. Hoşgeldiniz! 24 yıldır aksamadan
her sene yapılagelen ve bildirileri muntazaman yayınlanan sempozyumun dünya arkeolojisine ve bilimine katkısı hepimiz tarafından gayet iyi bir şekilde bilinmektedir. Başka
ülkelerde benzeri olmayan bu bilimsel sempozyum sizler tarafından da büyük bir beğe
ni ile benimsenmekte ve desteklenmektedir. Her sene artan yoğun katılım, bu beğeni
nin bir işareti olarak kendini göstermektedir. Hatta Milli Kütüphane'nin içinde bulunduğum.\Jz bu salonları bile bu yoğun katılıma yavaş yavaş cevap veremez hale gelmektedir. Onümüzdeki yıllarda başka salonlar aramak zorunda kalacağımız belli olmaktadır.
Gerek Kültür Bakanlığı gerekse Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak bu
uluslararası arkeoloji toplantısından, bir üniversite hocamızın deyişiyle "arkeoloji ziyafeti'rıden ve bu sempozyuma olan aşırı rağbetten memnun uz ve mutluluk duymaktayız. Ulkemizin, ülkemiz arkeolojisinin ve bilime olan katkıların bu sempozyum ve sempozyuma katılan sizler vasıtasıyla tüm dünyaya tanıtılması ve yayılması büyük önem
taşımaktadır. Ulkemizde yaptığınız bu bilimsel çalışma ve araştırmalar vesilesiyle Türkiye'yi ve bizleri iyi tanıma fırsatı elde eden siz değerli bilim adamı ve meslektaşlarımı
zın Avrupa Birliği'ne girme konusunda ve Türkiye ile ilgili diğer konularda da hep bizlerin yanında olmalarını ve Türkiye'yi desteklemelerini istiyor ve bekliyoruz.
Değerli konuklar, değerli bilimadamları! Bu sene Türkiye genelinde toplam 315
adet arkeolojik kazı ve araştırma yapıımıştır. Bunlardan 229'u kazı, Bô's: ise araştırma
dır. Ayrıca 80 adet kurtarma ve 500 civarında sondaj kazıları yapıımıştır. Müzeler tarafından yapılan kurtarma kazıları bu sempozyum gibi her sene nisan ayında düzenli olarak yapılan başka bir sempozyumda bildiriler halinde sunularak tartışılmaktadır.
Birazdan başlanacak bu sempozyumda ise, 2001 yılında yurdumuzda gerçekleştirilen 53 adet yerli, 32 adet yabancı kazı ve 45 adet yerli, 37 adet yabancı araştır
ma içinden seçilen toplam 128 adet kazı ve 94 adet araştırma olmak üzere toplam 222
bildiri sunulacaktır.
Türkiye, benimsediği politikalar ve belirlediği koşullar çerçevesinde bilimsel kazı
ve araştırmalar için hemen hemen tüm dünya ülkelerine kapılarını açmış ve çok uygun

bir çalışma ortamı hazırlamıştır. Bu bağlamda; Almanya 8, A.B.D. 7, italya 5, Fransa 3,
Avusturya 2, Ingiltere 2, Belçika 2, Japonya 1, Hollanda 1, Avustralya 1 olmak üzere
toplam 32 yabancı kazı ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 37 adet yabancı araştırma gerçekleştirilmiştir.

.. . Türk kazı ve araştırmaları için Kültür Bakanlığı Genel Müdürlük bütçesinden ve
DOSIMM kaynaklarından toplam 1.381.677.412.500 T.L. kaynak ayrılmıştır. Bu rakamsal bilgiler Türkiye'nin üniversal bilime olan saygı ve hoşgörüsünün en açık bir işareti
dir. Arkeolojik çalışmaların yapıldığı benzer Avrupa, Ortadoğu, Akdeniz ülkelerini incelediğimizde, sergilenen anlayış ve çalışma koşulları bakımından Türkiye çok daha rahat ve elverişlidir. Bu müsait ortamı sizlere memnuniyetle sunmakta ve bundan da mutluluk duymaktayız. Ancak siz değerli kazı heyetlerinden de bazı beklentilerimizin olduğu, her sene dile getirdiğimiz gibi, hepinizce bilinmektedir.
Türkiye olarak sizlerin özverili çalışmalarına ve ülkemize karşı beslediğiniz dostane duygulara teşekkür ediyoruz. Bizi daha çok memnun edecek husus, kazılarınızda
ortaya çıkarılan ve tüm dünyanın ortak mirası olarak benimsenen kültür varlıklarımızın
restorasyonu için daha fazla kaynak ayrılması ve bu konuya daha ağırlıkla önem verilmesidir. Gerek bilim adına, gerek sizlerin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi için elde edilen veya edilebilecek olan bilimsel sonuçlar kadar açığa çıkarılan kalmtılarm/bu
luntuların korunması da en az bu bilimsel sonuçlar kadar önem kazanmaktadır. Ozellikle bazı yabancı kazılarda açığa çıkarılan kültür varlıklarının bilimsel sonuçlarının
alınmasıyla tatmin olunmakta, doğalortamda kendi hallerine ve kaderlerine terkedildikleri çoğumuzca bilinmektedir. Bu hususun önemini bir kez daha hatırlatıyor, bu durumda olan kazılar için uyarıda bulunuyor, sabrımızın ve hoşgörümüzün azaldığını, bazı
önlemlerin alınacağını bildirmek istiyorum.
Diğer taraftan, Genel Müdürlük olarak saptadığımız diğer sorunlara da değin
mek istiyorum.
* Kazı ve yüzeyaraştırması müracaatlarının zamanında ve tüm belgeleri ile eksiksiz yapılması, çalışmaların değerlendirilmesi ve programlanması açısından gereklidir.
* Tüm kazı ve araştırma heyetlerinin raporlarını zamanında eksiksiz olarak göndermelerini bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz.
* Bu seneden itibaren Türk yüzeyaraştırmalarındayeni bir uygulamaya geçilecektir. Yeterli uzman elemana sahip olmamamız nedeniyle Türk araştırmalarına Bakanlıktan temsilci gönderilmeyecek, ekiplerden 1 uzmanın katkılarının alınarak bu sorunu çözme yoluna gidilecektir. Görevlendirilecek bir uzman ilgili müzelerden de katkı
alarak ve koordinasyon kurarak bir anlamda bizim temsilcimiz gibi görev yapacak, raporları zamanında göndererek bize yardım sağlamış olacaktır.
Öte yandan, birçok güzel çalışma başlatan heyetlerimiz de vardır. Sagalassos'ta,
Troia'da, Klazomenai'da, Perge'de, Metropolis'te, Efes'te, Letoon'da, Ksanthos'ta daha
birçok başka kazıda önemli restorasyon çalışmaları devam etmektedir veya başlatıl
mıştır. Bu kazı heyetlerine Bakanlık adına içten teşekkür ediyorum.
Bir diğer husus da kazı ve araştırmalardan istediğimiz fotoğraf, dia, çizim, CD gibi belgelerle ilgilidir. Çok büyük bir memnuniyetle ifade edeyim ki, ekiplerin hemen hemen %100'e yakınından gayet güzel belgeler gelmektedir. Birkaç yerli ve 1-2 yabancı
ekibin fazla titizlik göstermediği, adeta bir yasak savma anlayışı ile kendi kazılarının ve
bilimsel kişiliklerinin seviyesi ile bağdaşmayan kalitesiz ve eksik belgeler gönderdiği
görülmektedir. Bunların da uyarılmakta olduklarını ve zaman içinde iyi örnekler göndereceklerini ummak istiyoruz. Zira sizlerin gönderdiği değerli belgelerle Genel Müdürlükte çok güzel bir arşiv oluşturulmaktadır. Herkesin yararlanmasına sunulacak bu arşivin
bir taraftan da elektronik ortama geçirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmala
ra tam destek vereceğinizi bilerek şimdiden teşekkür ediyorum.
Değerli konuklar, bu sene getirilen başka bir yenilik ise, gayretli çalışmaları belirlenen bilim adamlarına teşvik edici teşekkür plaketi verilmesidir. Bu sene Genel Mü-
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dürlük bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenen 6 heyet başkanına
plaket verilecektir. Kuşkusuz, sayının sınırlı tutulma zorunluluğu nedeniyle çok layık
olup da ödüllendiremediğimiz birçok kişi vardır. Onümüzdeki yıllarda bu meslektaşları
mıza da plaket verebileceğimizi belirterek, sizlerin hoşgörülerinizi talep etmekteyiz.
Değerli bilimadamları, değerli konuklar! 24. sempozyumun başarılı geçmesini diliyor, bu sempozyuma gerek bildirilerille gerekse dinleyici olarak katılanlara teşekkür
ediyorum. Kültür Bakanımız Sayın M. Istemihan Talay'ın arkeoloji ve kültür varlıkları ile
ilgilikonulara olan ilgisi, desteği ve yardımları hepimizce bilinmektedir. Gerek bu yaklaşımları nedeniyle gerekse teşrifleri ile bizleri onurlandırdığı için, kendilerine arkeoloji
camiası adına teşekkürlerimi arz ediyorum.
Ayrıca bu sempozyumun organizasyonunda emeği geçen arkadaşlarıma, bize
ev sahipliği yapan Milli Kütüphane Daire Başkanlığı'na içten teşekkür ediyor, sizlere de
sevgi ve saygılar sunuyorum.
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BiLiM KURULLARI ADıNA
PROF. DR. REFiKDURU'NUN
KONUŞMASı

Sayın

Bakan,

Sayın Müsteşar,

Sayın

Genel Müdür,

Çok Değerli Meslektaşlarım,
Sayın Misafirler ve
Sevgili Öğrenciler!

Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nun açılış toplangeldiniz. Ulkemizde araştırmalar yapan bilim kurulları adına hepinizi saygı ile
selarnlryorurn.
Bu türden toplantıların çeyrek yüzyıla yaklaşan bir süre hiç aksamadan sürdürülmesinin olağanüstü bir başarı olduğunu düşünüyor ve sempozyumu 1979'da baş
latanlardan, bugünkü toplantıyı düzenleyenıere kadar, bu süreçte emeği geçen herkesi meslektaşlarım adına kutluyorum.
Bu vesile ile ülkemizde arkeolojinin öncüsü, Osmanlının bu konudaki aydın kişi
si Osman Hamdi Bey'i, arkeolojiyi üniversitelerin eğitim programlarına, dolayısı ile çağ
daş düzeye taşıyan Atatürk'ü, Türk arkeolojisine katkı yapan ve artık aramızda olmayan tüm bilim adamlarını, müzecileri, günümüz arkeolog kuşağının kıdemli bir üyesi
olarak, saygı ile anıyor, engin şükran duygularımı bildirmek istiyorum.
Beş gün boyunca burada, 2001 yılında ülkemizde yapılan arkeolojik kazı, araş
tırma ve arkeometri çalışmaları konuşulacak. Paleolitikten yakın.. geçmişe kadar, çok
değişik dönemler hakkında kazanılan yeni bilgileri dinleyeceğiz. Ulkemiz gibi, arkeolojiyle ilgilenenler için inanılmaz değerler saklayan bu coğrafyadaki gelişmeleri öğrene
ceğiz. Bu büyük arkeoloji şöleninl, bütün zorluklarına karşın sürdürmeğe kararlı olan,
başta Kültür Bakanımız Sayın Istemihan Talay ve Genel Müdürümüz Sayın Dr. Alpay
Pasinli olmak üzere, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatı ile müze çalışanlarının tümüne içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Sayın dinleyenlerim, bu konuşmamda bir kazı yöneticisi ve bir öğretim üyesi olarak, bazı konulara satır başları ile değil]iceğim. Ancak daha önce, aramızdan ayrılan
değerli meslektaşlarımız Prof. Dr. Baki Oğün ve Prof. Dr. Klaus Tuchelt'i burada sevgi
ve saygı ile anmak istiyor, ailelerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Bu
acı haberden sonra bir güzelolaydan söz edeceğim. Değerli meslektaşlarımız Prof. Dr.
Manfred Korfmann'a kısa bir süre önce Dışişleri Bakanhğjrruz, Türk kültürüne ve ülkemizin tanıtımına yaptığı çok anlamlı katkılarından dolayı 'Ustün Hizmet Madalyası' ver-
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tısına hoş
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miştir. Sevgili Manfred bu madalyayı gerçekten çok hak etmişti. Türkiye'ye yukarıda belirtilen hizmetlere ek olarak, Anadolu arkeolojisine yaptığı çok kapsamlı katkıları da vurgulayarak Prof. Korfmann'ı kutluyor ve bu vesile ile kendisine en iyi dileklerimi sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Kazılarla ilgili olarak üzerinde duracağım ilk konu, hemen her bilimsel çalışma
için olduğu gibi, arkeolojik araştırmalar için de çok önemli olan, ödenek sorunudur. Arazi çalışmaları giderek daha masraflı oluyor ve buna paralelolarak, yeterli ödenek bulmak, her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor. Yabancı meslektaşlarımızın durumunu tam
olarak bilemiyorum; kuşkusuz onların da bu konuda bazı problemleri vardır. Ancak biz
Türk ekiplerinin işi bir hayli zor. Genel bütçeden, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
kanalıyla sağlanan ödenek, her yıl miktar olarak artsa da, gerçekte eriyor, azalıyor. Sor
10 yıldır bu konuda kurtarıcı haline gelen, pek çoğumuzun çalışmalarını destekleyen,
üniversitelerin araştırma fonları bu yıl kalktı; yerine getirilen uygulamaların ne şekilde
işleyeceği de pek belli değiL.
Kazı harcamaları için ödenek temininde çekilen sıkıntılar, diğer özel ve kamu kuruluşlarrnm yardımıyla aşılmaya çalışılıyor. Nitekim bir süredir, Kültür Bakanlığı Döner
Sermaye Işletmeleri Merkez Müdürlüğü, kazılara, özellikle onarım [şlerlnde kullanılmak
üzere anlamlı ödenek tahsisleri yapıyor. Aynı şekilde Valilikler, ii Ozel Idareleri ve hepimizin bildiği ekonomik zorluklara rağmen, pek çok özel kurum ve firma da bilimsel
araştırmalara son yıllarda eskisinden çok farklı bir yaklaşım içinde. Bu vesile ile çalış
malarımızı destekleyen kamu ve özel kuruluşların yöneticilerinin tümüne, kazj vf? araş
tırma ekipleri adına teşekkürlerimizi bildirmek istiyor ve Sayın Bakanım, DOSIMM'in
sağladığı olanakların bundan sonra da sürdürülmesini diliyorum.
Ödenek sorunumuz yanında, Sosyal Sigortalar Kurumu ve iş ve işçi Bulma Kurumu ile de baz) parasal ve bürokratik sıkıntılarımız var. SSK'ye ödenen prim oranı
%50'yi geçiyor. Iş ve Işçi Bulma Kurumu'na da her işçi için belirli bir para ödeniyor. Zorlukla sağlanan ödeneklerin yarısından çoğu, deyim yerinde ise, kamunun bir cebinden
diğerine, bizim aracılığımızla aktarılmaktadır. Kazılar kaynak arar, harcamalardan nasıl tasarruf edilebilir diye kılı kırk yararken, bazı kuruluşlar sanırım bizden destek bekliyor.
Ayrıca SSK ve iş Kurumu ile ilgili olarak, pratikte yerine getirilmesi olanaksız
olan bazı idarl uygulamalar var. Bunların bir kısmı Genel Müdürlüğümüzün aracılığı
ile, bir kısmı da başka yan yollardan aşılıyor ama, ileride doğması olası hukuki, malı ve
cezai sorumluluklar, her kazı başkanının geceleri uykusunu kaçıracak cinstendir. Bütün ödentiler ve kurallar elbette yasalara uygun, ama yine de, bilimsel çalışmalarda bu
konularda biraz daha anlayışlı davranılmasını, bunun temini için gerekli çalışmaların
yapılmasını dilemekten kendimi alamıyorum.
Kazılarla ilgili olarak değineceğim bir diğer konu, kazı yerinin korunması ve ortaya çıkarılan taşınmazlann onarımı sorunudur. Genel Müdürlüğümüzün de önemle
üzerinde durduğu bu sorun, biz kazı yöneticileri için de çok önemlidir. Kazılarda çıkan
belgelerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması elbette bizim de görevimiz. Buna kültür varlıklarının ekonomik bir öğe olarak, 'Türk Turizmi' için önemini de ekIeyebiliriz. Ayrıca üyesi olduğumuz uygar dünya ve girmek için büyük çabalar harcadığımız
Avrupa Birliği bu konuda çok duyarlı. Bu nedenle kazı alanlarının korunması ve onarı
mı ile ilgili sorunları, aynen ülkemizde bulunan tüm taşınmaz kültür varlıklarının korunması sorununda olduğu gibi, Türkiye'nin gerçeklerine uyacak, bağımsızlık anlayışımı
za ters düşmeyecek ve dışarıdan zorlayıcı, dayatmacı tavırlar ile karşı karşıya kalın
mayacak şekilde, kendi irademizle çözümler bulmak zorundayız. Bunun için kazı alanlarının, kazı sonrasında korunmasını sağlayacak önlemlerin alınması, yani bekçilik
sorunu öncelik taşımaktadır. Ekonomik zorluklar içinde olan ve kamu kadrolarını daraltan, yeni eleman almayan Türkiye'nin, butemel soruna bir şekilde çözüm bulacağına
inanıyorum.

Son olarak, bu sempozyum ile doğrudan ilişiksiz görünse de, Türkiye arkeolojisi
için son derecede önemli olduğuna inandığım olumsuz bir gelişmeye değinmek istiyo-
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rum. Duyumlarımıza göre, bir süre önce Ankara Üniversitesi'nce, arkeoloji eğitiminde,
üç ayrı kürsü, ya .çla yeni deyimi ile Anabilim Dalı şeklinde eğitim veren, Prehistorya,
Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji gibi birbirinden çok farklı alanların, 'Arkeoloji Bölümü' adıyla, tek bir dal haline getirilmesi konusunda girişimler olmuştur. Cumhuriyet Türkiyesinln er]. eski ve tam anlamı ile kurumlaşmış çağdaş üniversiteleri olan, Ankara ve Istanbul Universiteleri'nde, arkeoloji ile ilgili uzmanlık ve eği
tim/öğretim dalları, başından beri ortak bir bilimsel anlayışla ve tam anlamı ile uyum
içinde, yukarıdaki şekilde düzenlenmişti. Bu düzenin korunmasının doğru olduğunu
düşünüyorum. Şimdiye kadar olan uygulamayı burada sadece duygusal bir söylemle,
QU sistemin Atatürk'ün yönlendirmesi ile gerçekleştiği, yahut bu. bölünme ile, Ankara
Universitesi'nde Ekrem Akurgal, Tahsin Ozgüç, Nimet Ozgüç, ıstanbul'da Arif Müfid
Mansel, Bahadır Alkım ve adlarını sayamayacağım, hepimizin hocaları olan çok değer
li bilim adamlarının, arkeoloji dünyasının seçkin kişilerinin yetişmesine olanak sağladı
ğı gerçeği ile savunmayacağım; vurgulamak istediğim, yukarıdaki qerçeklere ek olarak,
üçlü anabilim dalı sisteminin Türk arkeolojisini bugünlere getirdiği, yeni kurulan üniversitelerimizin uzman ve öğretim kadrolarının bu sistem ile yetiştiği ve nihayet günümüzün bilim anlayışına da tamamıyla uygun olduğudur. Ilgili fakültenin yetkili kurullarının
aldığı bu kararı burada tartışmaya açmak gibi bir niyetim yok. Bunun tartışılmasının
yeri elbette burası değil; ancak korkum, bu uygulamanın, ülkemiz arkeolojisindeki gelişmelerin aksamasına sebep olması ve genelleşerek başka üniversitelere örnek teşkil
etmesi ihtimalidir. Bu girişimlerden kesin şekilde vazgeçilmesi içten dileğimizdir.
Sayın Kültür Bakanımız, kamu adına arkeoloji ile ilgili her türlü konuda kural koyma ve uygulama yetkilisi olan Kültür Bakanlığı ve Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün, son yıllarda, ülkemizdeki arkeolojik kazı ve araştırma konularına ilişkin yasal
çerçeveyi ve uygulamaları geliştirme, değiştirme arayışları içinde olduğunu görüyoruz.
Bu konularda genelgeler, yönergeler yayınlanıyor, yeni kurallar getiriliyor. Kazılarla ilgili sorunlardan bir kısmına burada değinmekten amacım durumu, yeniden yapılanma girişimi içinde olan bürokratik kadrolardaki meslektaşlarımıza yansıtmak pek çoğunu
esasen bildikleri sorunlarımızın bir kısmını, ilgi ve dikkatlerine bir kez daha sunmak. Bu
vesile ile, eski yıllarda Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından geniş katılımiı
toplantılar düzenlendiğini, önemli konuların bu ortamlarda tartışılarak bilimadamlarının
ve kazı başkanlarının fikirlerinin, yaklaşımlarının öğrenilmek istendiğini, anılarımda yararlı toplantılar olarak sakladığımı özenle belirtmek istiyorum.
Sayın Bakan, sayın dinleyenlerim! Burada bir araya geldik, hayatımızda çok
önemli bir yer tutan arkeolojinin ülkemizdeki gelişmelerini dinleyecek, anlatacak ve değerlendirmeler yapacağız. Kazı kurulları adına, bizlere 24. kez bu olanağı sağlayanla
ra tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
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2001 Döneminde kazı çalışmaları dört alanda qerçekleştirilmiştir": Tiyatro'da Süleyman Bulut ve Sinan Genim'le; Likya Meclis Binası'nda Taner Korkut ve Götz Grosche ile Anacadde Stoası'nda Şev~et Aktaş ve Fatih Gülşen'le; "Leta Palmiyeliği" Doğu
Cadde'de Eray Dökü ve Şükrü Ozüdoğru ile. Kazıya son kez katılan Max Kunze ve
Stephanie Bruer on yıllık araştırmalarının yayını için yüzeyi gözden geçirirken; Gül Işın,
Taner Korkut ve Çilem Uygun kazıevi çömlek deposunda yayın hazırlıklarını sürdürmüşlerdir. "Leta Palmiyeliği" çevresinde yoğunlaşan temizlik çalışmaları ve tüm alanda
öngörülen yanık ılgın ağaçlarını kökleme işi ile Ova ve Kınık Belediyeleri'nin kum taşı
ma etkinlikleri öğrenci gözetiminde yapılmıştır. Kent haritası da, Harita Genel Komutanlığı uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından çıkarılmıştır.
Tiyatro (Resim: 1, 2; Çizim: 1, 2)
Süleyman BULUT
Sinan GENiM
Kaş Kaymakamlığı ve Belediyeleri'nin imecesiyle geçen yıl Orkhestra içinden
kepçeyle 600 kamyon dolayında kum boşaltılmıştı. Bu kaba işlem yıkık bloklara rastlanıncaya dek sürdürülmüş, skene'nin her iki uzun yüzü dibinde yıkık bloklar düzeyinde
durdurulmuştu. Bu dönemde ise işler skene'de yoğunlaşmıştır. Kendi özgün malzemesiyle ayağa kaldırılabilecek kadar iyi durumda olan bu ikikatlı Sahne Binası'nı yıkık
Prof. Dr. Fahri IŞIK, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 07058 Kampus AntalyafTÜRKiYE.
Patara 2001 dönemi kazı ve araştırma etkinlikleri 20 Temrnuz-t? Eylül tarihlerinde sürmüştür. Bilimsel çalışmatara ülkemizden ÜçÜ..18 Mart-, biri Atatürk- ve onbeşi A~deniz unıversıtesrnoenjs işçi-öğrenci, 13 Arkeolog-Oğr.Uy., Süleyman Demirel Universitesi'nden 3 Jeolizikçi-Oğr.Uy., ekip başı Marmara Universitesi'nden 5 Mimar, Harita Genel Komutaniığı 'ndan emekli 1 Harita Mühendisi, Akdeniz Universitesi Güzel Sanatlar Fa~üitı;ısi'nden 1 Seramik Sanatçısı
ve 1 Ressam, Almanya fv1.agdeburg Hochschule'den 8 mimarlık öğrencisi, 2 Mirnar-Oör.Uy., 1 Harita Mühendisi, Stendal'dan 3 Arkeolog-Oğr. Uy. ve ayrıca 1 Epigral katılmıştır.
Tiyatro çalışmaları bu yıl da yine Kaş Kaymakamı'nın organizasyonunda, Kaymakamlık, Ova, Kınık, Yeşilköy, Gömbe, Kalkan, Kaş Belediyeleri ve Gelemiş Muhtarlığı'nın imecesi ile; Likya Meclisi Binası çalışmaları Alman ekibin kendi olanaklarıyla gerçekleştirilmiştir. Iki aylık diğer kazı giderleri ise Kültür Bakan!ığı ve Antalya Valiliği'nin ödenekleriyle karşılanmıştır. Bunlara ek olarak Akdeniz Universitesi'nden, TESPO'dan ve Istanbul Expres'ten gıda yardımı alın
mıştır. Ekmek giderlerini Gelemiş Muhtarlığı üstlenmiş, kazıevinde konaklayan 40 kişinin yatak takımı bu yıl da Fethiye Kuğu Çamaşır Fabrikası'nda ücretsiz yıkanmıştır. Acil giderler için YENIlEM Proje ve AKMED destek olmuştur.
Sayın Vali Ertuğrul Dokuzoğlu, Akdeniz Unlversitesi Rektörü Prof. Dr.Yaşar Uçar, Kaş Kaymakamı Halilıbrahim Akpı
nar, Belediye Başkanlan Erol Demirhan, ıbrahim Aksoy, Durmuş Ali Ergün, Fevzi Yeşil, Mustala Şalvarlı ve Emin Erdem ile Muhtar ıbrahim Kulalı'ya; Yavuz Selim Ağaoğlu, Engin Turhan, Menderes Alemdaroğlu, Dr. Sinan Genim, Kayhan Dörtlük ve dost Ferit Altürk'e içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç bilirim. Melek Yıldızturan'ın Bakanlık temsiiciliği yaptığı bu dönem, kazıevinde gün olmuş 34 konuk ağırlanmış ve Patara'da konuğumuz hiç eksik olmamıştır. Tümünü yazmanın olanaksızlığı nedeniyle burada salt Sayın Turizm Bakanı Mustafa Taşar, Valimiz Ertuğrul Dokuzoğlu.
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürümüz Dr. Alpay Pasinli ve Yardımcısı Aykut Ozet ile Patara'nın "iki dostu", ÇEKUl
Başkanı Prol. Dr. Metin Sözen ve Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci'nin gelişlerini şükranla anmak isterim.
En özel şükran borcumuz ise, Patara haritasını çok kısa bir sürede çıkaran Harita Genel Komutanlığımız uzmanları
na, öncelikle de Sayın Komutan Dursun Baka'dır.

bloklardan arındırmak kolay değildi. Çünkü zemin katın kum altında korunmuşluğuna
karşın, ikinci kat tümüyle, ilk kat kısmen çökmüştü ve blokların arası kum katmanlarıy
la doluydu. Ayrıca batıda, üst sıra blokla ikinci blok dizisi arasında, iki deprem zamanı
arası yığılmış, 2.00 m.ye varan kum dolgu vardı. Bundan kaynaklanan statik kaygıları
yaşamamak için kum ve blok alımı binanın dışında ve içinde dengeli olarak yapılmalıy
dı. Ilkin skene'nin dört bir yanındaki ve içindeki tüm blokların aralarına oturan kumlar
boşaltıldı, taş planı yapıldı, fotoğraflandı. Bu dönem salt, batı kesimdeki yıkıntısı özellikle tepelenmiş üst sıra bloklar vinçle kaldırıldı ve traktörle taş tarlasına çekilebiidi. Genelde birinci ve zemin kat arası düzeye dek inildi. Bu düzey çoğu yerde, içte hatıl yuvaları ve dışta silmeli kuşakla biliniyordu. Bu etkinlikler sırasında kumun hep söylenen
koruyuculuğunun yanı sıra, kireçtaşını tahrip ediciliği de görüldü; çünkü tuzla ve sürtünmeyle bezekler aşınmış, bazı mermer sütunlar bile kavlamıştı.
Sahne Binası'nın mimarı yapısı konusunda somut bilgilere ulaşıldığında, Ch.
Texier'in 160 yıl önce yaptığı tamlamanın temelde yanlış olmadığı görüldü. Buna göre,
binanın dışı da içi gibi nişlerle ve sütunların taşıdığı bezekli ve kasetli çıkmalarla çözülmüştü. Bu çıkmalar içerde tek ve çift sıra ve de farklı renk ve oluşumdaki yivsiz Korinth
sütunlarıyla bir geniş bir dar olarak; dışarda yivli sütunlar pilasterlerin karşısına denk
düşürülerek konumlandırılmıştı. Sahne Binası dışının, içi gibi nitelikli bloklarla özenle
örülmesine ve için zengin görselliğiyle bezenmesine bir başka örnek Anadolu'da yoktur, Roma dünyasında ise azdır. Geçen yıl bulunan bir tiyatro yazıtından bildiğimiz "Eudemos'un tiyatro önüne yaptırdığı yuvarlak yapı", bu cephe zenginliğini önündeki meydanın ayrıcalıklı işleviyle açıklar, Meydanın kuzeyde Likya Birlik ve Eyalet Meclisi'ne
açılması bu beklentiyi doğrular. Ust sıraya oturan tapınağı ile de benzeşen başkent Roma'nın Pompeius Tiyatrosu gibi bir stoayla çevrelenmiş olmasa da, Patara Tiyatro Meydanı'nın zengin başkent yaşamının odaklarından birini oluşturduğundan kuşku yoktur.
Bu alan, 3.00 m. kadar topraklaşmış kumdan arındırıldığında ve tiyatro, öngörüldüğü
gibi, Taç Vakfı htmayesinde restore edildiğinde amacımız, Patara Tiyatrosu'nu kendi
antik amacıyla işlevlendirmek ve sahnesini salt klasik tiyatro oyunlarına açmaktır; ülkemizde olmayan bu içerikli bir festivalle yöre halkının kültürel ve ekonomik kalkınması
na hizmet vermektir. Kazının sürebilmesi için yanındaki 443 numaralı parsel ivedilikle
kamulaştırılmalıdır.

Bouleuterion (Resim: 3, 4)
Taner KORKUT
Götz GROSCHE
Magdeburger Fachhochschule'nin restorasyonunu üstlendiği Likya Birlik ve Eyalet Meclisi Binası kazı çalışmalarında bu yıl yeni bir sürece girilmiştir. Salt Çizimle geçiştirilen ve cepheden az sayıda taş çekmekle geçen verimsiz zamanların aksine bu
dönem gerçekleşen atılımlar, yeni kazıcısının Alman ortaklarla kurduğu ön ilişkilerin
başarısıdır. Kabul ettirilen çalışma planıyla, yapı çanağı içinden kepçeyle 50 kamyon
kadar kum boşaltılmtş: yıkık bloklar açığa çıktığında da bu iş, en üstten başlanarak, kürek ve el arabasıyla sürdürülmüştür. Bloklar arasındaki kum yığınları temizlendikten ve
lazer sistemiyle taş planı yapıldıktan sonra caveanın kuzey kesimindeki üst bloklar
vinçle çekilmiş, oturma sıralarının yanlara da uzayarak tiyatro düzeninde sıralandığı
görülmüştür. Ustten alta doğru açılan 12 m.lik bir yay içinde tek bir oturma sırasına
rastlanmayışı şaşırtmarmştır. Çünkü geçen yıl Süleyman Bulut, yapının güney duvarı
batı uzantısındaki lustinianus Suru'ndan düşmüş devşirme bloklar arasında, boyutta ve
biçimde benzeşen 40 kadarının Buleuterion caveasından sökül me oturma sıraları olduğunu belirlemişti. Aşağılarda beklenen sıralar yerlerinde olmasa bile, diğerlerinin de,
güney yanda ve doğu cephede bütünleştiği lustinianus Suru içine örüldüğünden kuşku
yoktur. Bu olgu da cavea-nın kendi özgün malzemesiyle yeniden tamamlanabileceği
umudunu artırmaktadır.
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Kazının son döneminde, cephenin iustinianus zamanında bir burca dönüştürü
lerek çok karıştırıldığı kuzey kesimin üst sıra blokları da taş tarlasına çekilmiş, bunlar
arasında gün yüzüne çıkan yazıtiı 8 yontu altlığı geçici yazıt deposuna taşınmıştır. Helmut Engelmann'ın verdiği bilgilere göre, bunlardan bazıları Likya Birliği'nin kararıyla
Lykiarch'ın bu simgesel devlet yapısı önüne diktirdiği bir dizi heykel altlığıdır. Olümleri
ardından tüm mal varlıklarını birliğe bağışlayan soylular arasında eyalet kentlerinden
Arykanda ve Gagai yurttaşı Perikles, Kyaneai yurttaşı Nikostrates, Podalia ve Arneai
yurttaşı Arkhepolis'in adları okunur. "Roma Imparatorluğu hükümetleri ile kurduğu iyi
ilişkiler nedeniyle eyaletin Patara'ya teşekkürü" anısına dikilen bir başka altlık üzerinde de, "PataraKenti'ni simgeleyen bronzdan kolosal bir demos heykelinin" bulunduğu
anlaşılmıştır. Bu yazıtların içeriğiyle Patara'nın Likya Birliği ve Likya Eyaleti başkenti
olduğunda artık kuşku yoktur. Altlardan çıkması beklenen başkalarının, henüz çözülmemiş olan Roma'nın Likya-Pamphylia Eyaleti sorununa da ışık tutması beklenir. Kazının sürmesi için yanındaki 436 numaralı parsel ivedilikle kamulaştırılmalıdır.

Anacadde

Stoesı

(Resim: 5, 6; Çizim: 3, 4)
Şevket J3KTAŞ
Fatih GULŞEN

Anacadde'nin batısını sınırlayan Stoa'nın orta kesiminde 1997 yılında kazılan
revakın arkasında salt görkemli kapısıyla gün yüzüne çıkarılmış olan dükkarun niceliğini belirleyebilmek amacıyla yeniden başlanan kazılarda, Patara'nın bugüne kadarki
en karmaşık yapısal dokusuyla yüz yüze gelinmiştir. Sözde "dükkarun" bu dönem açı
lan 8.50 x 6.50 m.lik kesiminde, söveleri 80 cm. kalınlığında olan anıtsal kapısı dışın
da, özgün Roma dokusundan tek somut iz kalmamıştı; çünkü o görkemli geçmişin olası dükkanı, Ortaçağ sonlarına kadar varan uzun çöküş sürecinde birkaç biçim değişti
rerek Hıristiyan Pataralıya konut olmuştu. 7.00 m. derinliğiyle benzerleri arasında fark
edilen Stoa'da açmalar her iki yanda 16.00 m.ye ye uzatıldığında, ilkel bir set duvarıy

la bölündüğü ve zeminin söküldüğü görülmüştür. 1.80 m. genişliğindeki eşiğin gerisinde de özgün zemine rastlanmamıştır. Bu Roma zamanı zemininin oturduğu sıkıştırıl
mış toprağın üzerindeki harçlı zemin Bizans Dönemi konutunun 1., bunun üzerinde
devşirme plakalarla döşeli olanı ise 2. evresindendir. Çömlek parçaları ve bir sikkeden,
bu "güzel" evin lustinianus Döneminden olma olasılığı vardır; çünkü bu evre mimarisi
Patara'da da diğer zamanlara göre nitelikli oluşuyla farkedilir. Bu zemin üzerindeki toprak bir yükseltiye oturan derme çatma ilkel duvarların oluşturduğu düzensiz mekantar.
clasılıkla kentin Ortaçağ Suru içine taşındığı son küçülme süreci öncesinin ürünüdür,
IS.12. yüzyıl öncesinin. Arada, son evreye temeloluşturan topraktan yükselti içinde, en
azından bir evrenin daha bulunduğu söylenebilir.
Batıda, Stoa duvarından 5.50 m. derinlikte bir niş yaparak yükselen ve Bizans
Döneminde Kuzey Yolu'dan bir kapıyla girilen düzset, Roma Dönemi dükkanının da arka duvarını mı oluşturuyordu, sorusunu yanıtlamak zordur. O dönemin kuzey sınırını,
merdivenli düzsetler yaparak tırmanan KuzeyYolu'nun oluşturduğunda ise kuşku yoktur. Güneyde ancak bir bölümün açılabildiği alanın iki basamaklı bir merdivenle çıkılan
üst yarısında, nitelikli bir zemin gün yüzüne çıkmıştır ve bunu oluşturan taşların biçimi
ve dizimi daha çok bir yol döşemine uyar. Bu yorumun doğruluğu, dükkarun güney sı
nırının da saptanması açısından tek ipucu verebilirdi. Ancak zemin taşlarının güney duvarıyla organik bütünlüğü tam değildir ve ikisi taş diğeri pişmiş toprak üç küpten de belli ki bu ayrı mekan, olasılıkla 2. konut evresinde bir işliğe dönüştürülmüştü. Ayrıca, kuzey duvarın söve ye olan 4.00 m.lik uzaklığı, bu güney kesimde ölçülen 2.25 m. uzunlukla bakışımiı bir ilişki içinde de gözükmez. Sonuçta dükkan sınırları salt 8toa'ya bir
kapıyla açılan doğu cephesiyle ve Kuzey Yolu'na bitişik kuzey duvarıyla belirlenmiştir.
Anacadde'den Küçük Hamam'a çıktığı anlaşılan 3.00 m. genişliğindeki Kuzey
Yolu da iki merdiveninin basamakları dışında Bizans hışmına uğramıştır. Altında iki kanal vardır; biri künkten yapılmıştır, diğeri ark biçimindedir. Arklı kanalın Küçük Ha-
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mam'la bağlantısını kurmak olası değildir, çünkü daha büyüğü hamam ekseninde
dükkan mekanının ortasından geçer. Atıksu amaçlı bu yol kanalını örten iri kaba blokların iki basamaklı ikinci merdivenin çıktığı kayalık yürüme zemininin çok üzerinde olması, merdivenin aslında dört basamakla yükselmiş olabileceğini gösterir. Yerli kayanın üst kesimine oyulan künk yatağını örtmenin başka da yolu yoktur; ve yürüme zemininin başka türlü tamamlanamayacağı, künk yatağının hemen yanında yükselen Bizans Dönemi kapı eşiğinden ve önündeki döşeme kalıntısından da bellidir.
Stoa kazısı önümüzdeki yıllar da sürecektir; bunun gerçekleşebilmesi için içindeki 437 numaralı parsel ivedilikle kamulaştırılmalıdır. Kazıyla hem restorasyana yönelik olarak Anacadde görüntüsünün bütünlenmesi hedeflenmiştir hem de dükkanıara yönelik olarak bu dönem ulaşılan yarım bilgilerin tamamlanması umulmaktadır. Geç Roma-Bizans Dönemleri ürünü bazı küçük buluntular ise, bu kazı yılının az sayıdaki "envanterlikleri"ni oluşturmuştur.

"l.eto Patrniyetiği" Doğu Cadde (Resim: 7,8)
Eray DÖKÜ
Şükrü ÖZÜDOGRU
Patara'da geçmiş yılların değişik nedenlerle yarım bırakılmış küçük boyutlu alan
kazılarını tamarnlama çalışmalarımız, Anacadde Stoası ile birlikte Doğu Cadde'de de
sürmüştür. Ongörümüz, caddenin ve doğusunu sınırlayan Liman Hamamı dibindeki Bizans Dönemi işliğinin kuzeye doğru açılması ve tıpkı güneydeki gibi hamamla birlikte
olası bir dönüşün saptanması yönündeydi. 1995 yılında buradaki kavşaktan kuzeye
9.00 m. kadar girilmiş; 3.50 m. genişliğinde uzanan döşemeli yol ile birlikte, bu yolla hamam arasında kalan alandaki demir döküm işliği de gün yüzüne çıkarılmıştı. Ilkel dokusuyla işlikten sonraki geç bir Bizans Evresi yapısı olduğu anlaşılan ve caddeyi her iki
yanda sınırlayan duvarlar izlendiğinde, yolun kuzey uçta başka bir eşzamanlı duvarla
kesildiği görülmüştür ve yeni kazılan alan 19.00. m.de bu kuzey duvarı altında kalan bir
kaldırımla sonlanmıştır.
Kuzey duvarının doğudaki hamamın kuzey duvarına koşut olarak sürmesi, batı
da ise limana doğru yönelmesi, caddenin de burada bir çatal yaparak her iki yöne ayrılması olasılığını düşündürmüş; bu olasılık, cadde batı duvarının da kuzey duvarına
varmadan 5.50 m. genişliğinde toprak dolgulu bir ara bırakarak batıya bir dirsek yapması bulgusuyla güçlenmiştir. Bu dirsek batıya doğru 2.00 m. kadar izlenmiş ve yolun
varlığı tek bir döşemeyle iz vermişse de, veriler tam sayılmaz. Bu eksiklik, döşeme taş
larının caddenin bu kuzey ucunda genelde sökülmüş olmasından kaynaklanmaktadır.
Çünkü cadde az ileride 2. Roma Evresi çevre duvarına koşut olarak doğuya yönlendiginde de zemin taşları salt başlangıçta korunabilmiştir; daha ilerde sadece bir teki kalmıştır. Ancak caddenin -tıpkı güneyde olduğu gibi- burada da hamamın kuzeyine yönlendiğinde kuşku yoktur. Çünkü ayrıca altından Doğu Cadde'dekine bir dirsekle birleşen boyutlu bir kanal geçer, yol genişliği de Doğu Cadde'deki gibi 3.50 m.dir.
Doğu Cadde'nin doğu sınırını oluşturan 2.Roma Evresi'nin caddeyle eşzamanlı
hamam çevre duvarı da Bizans Döneminde bir ilkel duvarla mekan içine alınmış, buraya bir demir döküm işliği yapılmıştı. Bu yıl açığa çıkarılan farklı boyutlarda üç yapıyla
onun tek olmadığı qörülmüştür. Kuzeye doğru 4.00 m.den 2.50 m.ye daralan bu
mekandaki işliklerden ilki 2.50 m., ikincisi 6.00 m. ve yolla birlikte biten kuzeydeki üçüncüsü 3.50 m. uzunluğundadır. Demir işliğinde ortadan geçen künk, baştan başa uzanır; ilkel dokulu ara ve ön duvarlar da bir başka ortak özellik olarak fark edilir. Ilk ikisinde bir mimarı döşem bulunmazken, içerdiği bir kuyuyla kuzeydeki değişiktir; bir kapıy
la doğuda bir bölmeye açılır. 6.00 x 2.25 m. boyutundaki bu mekan, güneyde hamam
duvarına bitişik bir geç eklenti duvar ile kuzeyde doğuya dönen çevre duvarı arasında
dır. Arka duvarın üzeri işlikler gibi geç bir zamanda küçük taşlarla örülmüştür, ilk evrenin tonoz örtüsünden az bir kısım kalmıştır. Zemine gömülmüş üç küpten kuzeydoğu
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köşede iyi korunmuş olan en büyüğünün çapı 90 cm., güney duvarı dibinde bulunan ve
kazıevi deposunda tamamlananın çapı 80 cm., batı uçtaki küçüğün ve dibi olmayanı
nın çapı ise 58 cm.dir; sıvı küpü işlevlidir. Buranın, en azından son evrede, bir dükkandan çok işlik olabileceğini, ilk ve son küp arasında yol taşları sökülerek yapılmış, 2.70
m. uzunluğundaki bir taş döşem göstermektedir. Batıdaki ilk taşın ortasına dörtgen bir
delik açılmıştır.

Bu mekanın ilk evresi, yan duvarlarının taş ve tonoz örtünün tuğla işçiliğiyle, güneydeki dükkan ya da işliklerle eşzamanlıdır. Bu eklentilerle organik bütünlük gösteren
caddeler de aynı zamanın ürünüdürler ve hamamdan sonra, fakat Roma Dönemi içinde yapılmış olmalıdır. Hamamın batı duvarı dibindeki 3. Evre işlikler Bizans Dönemi
ürünüdür; duvar örgüsünün ilkelliği tek başına, çok kez onarılarak kullanımlarını sürdürmüş olduklarını gösteriyor olsa gerektir. Doğu Cadde üzerinde gün yüzüne çıkan en
ilkelinden bir kanal yapısı, burada yaşamın en erken Ortaçağ kenti kuruluşuna dek sürdüğünün tanıtıdır; 1993 yılında kavşağın güneyinde kazılan tuvaletle çağdaş olmalıdır.

.

Restorasyon (Resim: 11)
Necdet

COŞKUN

Ortasından "plaj asfaltı"nın geçirildiği Tepecik Doğu Nekropolü'nde bu yılki tek
etkinlik, görselliğe yönelik olmuştur. Her gün yüzlerce kişinin ortasından geçtiği gömütlüğün Roma Dönemi lahitlerinden üçünün dibine düşmüş kapakları yerlerine yerleştiril
qiğinde, görüntü zenginliğinin ilk bakışta bu denli farkedebileceği düşünülmemişti.
Onümüzdeki yıl bu zenginliği, koruma amacıyla kazıevine taşınan yuvarlak sunakları
buradaki buluntu yerlerine dikerek bütünlemeyi düşünmekteyiz.

Çevre Düzenlemesi
Erdoğan

ASLAN

2000 yılındaki yedi yangının karabasanını bir kez daha yaşamamak için bu dönem "Leto Palmiyeliği" ve çevresi, Liman Hamamı'nın güneyindeki alanla birlikte, ağaç
ve atlardan temizlenmiştir. Güneyde Merkez Hamamı, kuzeyde "Leto Palmiyeliği", batıda Korinth Tapınağı ve doğuda lustinianus Suru arasında kalan kent merkezinde yangın sonrası daha gümrah filizlenen ılgın ağaçları köklerinden sökülmüş, neden oldukları çok yönlü tahribat önlenmeye çalışılmıştır. Bu zor iş bittiğinde, kendiliğinden ortaya çıkan genel görsellik, anıtsal yapılara da yansımıştır. Antik kent artık bir "Botanik
Bahçesi" görüntüsünde değildir.
Gelemiş imar planı: Bizim ve kurul raportörlerinin somut verilerle "1. derece arkeolojik sit alanıdır" önerimiz Antalya KTVK Kurulu'nda 1 oy farkla kabul edilmeyince
ve ardından "hiç değilse 2. derece olsun, yeni yapılaşmalar önlensin" görüşüm üz görüşülmeye bile değer bulunrnaymca, "3. derece arkeolojik sit" olarak kalan 102 kaçak
yapılı Patara Kuzey'e "Koruma Imar Planı" ile çözümler ~etirilmeye çalışılmıştı. O plan,
yıllar geçmiş, yaşama geçirilememiştir. En son 2001 Agustos toplantısında da planın
Antalya KTVK Kurulu'ndan geri çevrilmiş olmasının, sit yasasını uygulamada kararlı bir
vali ve bir kaymakam dönemine denk düşmesi talihsizliktir. Çünkü ruhsatsız yapılara ilk
kez bu yıl getirilmek istenen işletme yasağı, imar planının artık çıkacağı umularak "son
kez" koşuluyla kaldırılmak durumunda kalınmı~tır. Kuzey Patara'daki yasaklı yapılar,
yasa hükmüne karşın bugüne dek yıktırılmadıgına göre ve imar planenan gibi kurul
üyeleri de yıkımı değil revizyonu öngördüklerine göre, kararları ödünsüz olarak "tatbik
etmekle yükümlü merciler"in görmezliğinden, duymazlığından ve suskunluğundan güç
alarak "yapan" o insanları daha fazla boşlukta bırakmakla "itibar" kurtarılamaz. Çünkü
"çözümsüzlük" hiçbir zaman "çözüm" olmamış, sorunu daha beteriyle karmaşıklaştır
mıştır. Ve Patara sit alanı bundan zarar gördüğünde, olayı bu boyutlara taşıyan sorumlulardan birinin bile, asli görevi "korumak" olmayan biz kazıcılara, "söz"den öte destek
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çıkmayacağı geçmişten aldığımız derslerle sabittir. Bu planın "karşısında" olduklarını
duyduğumuz üç yazlıkçı kooperatifinden hanqlsinln GEEYAK'tan sit alanı içinde yapı
laşma izni vardır da "hak arayışındadıriar"; bunu sormak ve bilmek hakkımızdır.

Küttür turizmi: Sunday Times'in 1998'de tanınmış 100 tur operatörünün çoğun
luk oyuyla "dünyanın en güzeli" seçtiği Patara kumsalının turizm için kalıcı olmadığı, bu
onura karşın "plaj müşterisinin" artmayışıyla artık kesinleşmiştir. Bizce bu doğal "güzellik", bütünleştiği antik başkenti e bir arada tanıtılırsa, değer ve anlam kazanacak; turizm ancak, ender bulunan bu doğal ve kültürel biraradalığın çekiciliğinde kalıcılaşa
caktır. Patara'da hedeflenen "kültür turizmi" bağlamında çok özel iki doğal alanı burada tanıtmak isteriz; çünkü ikisi de antik mitoslarla doğrudan örtüşen ayrıcalıklar içerir
ki, biri bile komşumuz Yunanistan'da olsa, oraya insan akacağı kesindir.
Apollon'a dizilen Homerik övgülerden Delos'la ilgili olanına göre Leto'nun Apollon için çektiği gebelik sancıları dayanılmaz olmuştur, Delos'a çıkar Tanrıça, arkasın
dan da Doğum Tanrıçası. Leto'yu bir palmiyeye baglar Eileithia. "Iki koluyla Fenike ağa
cına sarılarak, dayar çimenlere dizlerini ve çocuk gün ışığına doğar". "Leto Palmiyeliği" derler oraya ve orası kutsallaşır, kült alanına dönüşür. Nilsson'a göre Delos'ta palmiye kökleşmiş olamaz, çünkü doğası uygun değildir; belki Letoon'dadır antik zamanda. Wilamowitz ve Nilsson gibi Hellen dinler tarihinin en ünlü bilginlerince Letoidler Likya'dan göçer Hellenistan'a. Dahası, Apolion'un Delphi ve Delos'la eşdeğer tek Kehanet Tapınağı Patara'dadır. Tanrı altı kış ayı kehanet söylemek için Delos'tan Patara'ya
göçtüğüne göre, adı Troia tanrısı Appaluinas'tan uyarlanmış olabileceğine jJöre ve Homeros ona lllas'ta "Likya Soylu" dediğine göre, onun Patara'lı olma olasıııgı çok fazladır. Onun doğduğu hurmalık, hem de çok eski zamanlardan beri Likya'da salt Patara'da
vardır.

Troia Savaşı sırasında Akhilleus yaralar Telephos'u; yara iyileşmez. Patara'da
Apolion kahinine danışır Bergamalı yiğit. Yerel bir söylenceye göre Patara'ya fazla
uzak olmayan bir yerde bir pınar kaynar; suyu bulanık akar onun. Pataralı, Telephos'un
yarasını burada yıkadığına ve sağalttığına inanır, ona "Tetephas Pman"der. Şimdi Patara'ya az uzaklıktaki bir kayalıktan bir pınar kaynar; suyu kükürt bulanıklığında akar.
Bugün binlerce yılın inancıyla inanmış insanlarımız çevre illerden bile gelerek bu sudan yarasına şifa umar.
Türkiye sahip olduğu daha nice mistik çekicilikteki kültürel zenginliklere karşın,
başka ülkelerde yokmuşçasına denize, kuma ve güneşe turist bekler. Batılı kendi kültürünün özünü, Batı uygarlığını kendi öz senteziyle yaratan Anadolu toprağında değil,
o uygarlığı Iyonya'dan ilk alan ve sahiplenen Yunanistan toprağında arar, oraya akar.
Biz de bakarız. Ancak Patara, sahip olduğu değerleri, sanatın da gücünü kullanarak
dünyaya tanıtmada kararlıdır; ülkemizin ünlü seramik sanatçısı Tufan Dağıstanlı ve
ressam Esma Civcir bu ulusal misyon için oradadır (Resim: 9, 10).
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2001 YILI KAMAN-KALEHÖYÜK KAZıLARı

Sachihiro .OMURA *

2001 Yılı Kaman-Kalehöyük kazıları, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün izni ile Japonya Orta Doğu Kültür Merkezi ve Japon Anadolu Arkeoloji
Enstitüsü adına, 26 Hazıran-os Ekim 2001 tarihlerinde qerçekleştinldi'.

narın

1-2001 Yılı Kaman-Kalehöyük Kazılannın Amacı
Kaman-Kalehöyük, bildiğiniz gibi, eski Ankara-Kayseri karayolunun hemen keda, bereketli arazinin ortasında yer almaktadır.
Kazılarda amacımızı üç noktada özetleyebiliriz:
1) Kuzeyaçmasında (Resim: 1) kültür katlarının esas ve tali evrelerini saptamak,
höyüğün stratigrafisini öğrenmek.
2) Güneyaçmasında, kuzeyaçmasında saptanan IIIC katının ve Assur Ticaret
çağı mimarlık kalıntılarını izlemek.
3) Şehir suru kazısında, 2000 yılında magnetic field gradient survey ile saptanan
mimarlık kalıntılarını açığa çıkarmak (Resim: 2).
2-Kuzey Açmasındaki Strafigrali Çalışmalan
Burada kuzeyaçmasında yürüttüğümüz stratigrafi üzerine, kısa bir açıklamada

bulunacağım:

yılından beri höyüğün kuzeyalanında sürdürülen stratigrafi çalışmalarında
yapı katı saptandı. i. kat, 16., 17. yüzyıla, Osmanlı Dönemi'ne aittir. ii. kat,

1986

dört esas

M.O. 12. yüzyıldan M.O. 4. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden Demir Çağına,
iii: kat, Orta-Geç Tunç Çağı ve LV. kat da, M.O. 3. binyıla, yanı Eski Tunç Çağına tarihlenmektedir.
Yapı kalıntılarının ve küçük eserlerin özelliğine göre, bu katlar yukarıdan aşağı
ya doğru, la,lb, Iıa, Iıb, Iıc, Iıd, Illa, Illb, Illc, lva ve IVb şeklinde sıralanmaktadır.
2-1. Ila Katı
Ila katı çalışmalarına, XVIIi, XiX, XX plankarelerinde devam edilmiştir (Resim: 3).
1999 yılında, XVIIi, XiX, XX plankarelerde saptadığımız Ila katına ait mimari kalıntıların hemen altında, tekrar Ila katına ait, oldukça iyi korunmuş, yaklaşık 1Ox1 O m.
Dr. Sachihiro OMURA, Middle Eastem Culture Center in Japaan, 3-10-31 Ohsaura, Mitaakaa-shi, Tokyo, 1S1/JAPONYA.
Başkanlığımdaki heyete, Arkeolog Dr. Masako Omura, Mamoru Yamashita, Kimiyoshl Matsumura, Hititolog Dr. Daisuke Yoshida, Dr. Kazuka Watanabe, Fotoğrafçı Takao Aoki, Takayuki Ashima, Konservatör Glenn Wharton ve çeşit
li üniversitelerden öğrenciler katıldı. Bakaniık temsilcisi olarak Yıldız Saray Müzesi Arkeologu Dr. Handan Tüzemen
görevlendiriidi.
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boyutunda, R314 No.lu, dikdörtgen planlı mimarı kalıntılara rastlandı. Küçük taşlarla
döşenmiş taban üzerinde, parça halinde, çamur sıva görülmektedir. Duvarların kenarında sütun kaidesi olarak düşünülebilen bazı kalıntılar gözlendi.
Bu mimarı kalıntının kuzeybatı ucunda, dikdörtgen planlı bodrum şeklinde, R314
No.lu odanın dış tabanı kazılarak inşa edilmiş olan R315 No.lu oda açığa çıkarıldı. Burada bulunarı küçük eserler koleksiyonunu bronz fibulalar, okuçları ve çanak-çömlekler
oluşturdu. Ozellikle burada bulunan boyalı seramik parçalarına göre, R314, R315 No.lu
mimari kalıntıların, Ila katının geç evresine ait olduklarından şüphe edilmez.

2-2 Illa

Katı

Kaman-Kalehöyük'ün iii. katı, M.Ö. 20. yüzyıldan M.Ö. 12. yüzyıla kadar devam
eden Orta-Geç Tunç çağına aittir. Kuzey kazı alanındaki iii. katı, küçük eserlere göre,
yukarıdan aşağıya doğru, Illa: Hitit Imparatorluk, IIlb: Eski Hitit ve IIlç:Assur Ticaret Kolonileri çağına tarihlenmektedir. Ancak kazılarda, Illa katında, Hitit Imparatorluk çağı
na ait tipik küçük eserlere rastlandığı halde, sağlam mimari kalıntılar henüz açığa çı
karılamamıştır.

1998-2000 kazı mevsiminde, kuzeyalanındaki XXVii plankarede IlIb katında,
Eski Hitit çağına ait sağlam, bodrum biçimli mimari kalıntıyı, R288 No.lu odayı açığa
çıkardık. 2000-2001 yıllarında, R288 No.lu yapı kalıntısını, bir bütün halinde öğrenmek
için, XXV, XXVi plankarelerde kazıya devam edildi. 1998-1999 yıllarında da bu iki plankarede Iıc, Iıd katına ait tek odalı yapı kalıntısına rastlanmıştı. 2000 yılında Iıd katının
yapı kalıntısı kaldırılınca, altında bazı kısa duvarlar açığa çıkarıldı. 2001 'de de bu yapının kazısına devam edilmiş ve kerpiç duvarları ile yanmış tabanı açığa çıkarılmıştır.
Bu yapı kalıntıları XXVii plankaredeki Eski Hitit çağına ait R288 No.lu kalıntının üzerinde yer almaktadır, Yanmış tabanda bol miktarda çanak çömlek parçaları bulundu.
Bunlar Hitit Imparatorluk çağına aittir. Bu yapı kalıntılarının kazısına 2002 yılında devam edilecektir. Ancak burada dikkatimizi çeken eserler arasında bir tabı et de vardır.
O, Kültepe/Kaniş Karumu Ib katı ile çağdaş olduğu düşünülmektedir. Bu iki plankaredeki yapı kalıntıları, çöp çukurlar tarafından tahrip edilmiştir. Onun için bu tablet, IlIc katı Assur Ticaret Kolonileri katından buraya gelmiş olmalıdır.

2-3. IIIb

Katı

Eski Hitit ÇC!-.ğı, yani IlIb katı çalışmalarına XXiii, XXiX. plankarelerde devam
edildi (Resim: 4). Ozellikle i, ii, XXii ve XXiii. plankarelerdeki "yuvarlak kalıntı 1" ve
XXiX. karedeki "yuvarlak kalıntı 2" üzerinde kazı ve araştırmaya devam edildi. "Yuvarlak kalıntı 1" in tabanı ve kırmızı boya ile kalın sıvalı duvarları açığa çıkarıldı. Tabanda
da, taş döşemenin üzerinde kalın beyaz sıva tabakası izlendi. Burada bullalar, altın süs
eşyası, Mezopotamya'dan getirilmiş olabileceği düşünülen cam eşya ve Hitit Imparatorluk çağına ait seramik bulundu. "Yuvarlak kalıntı 2" nin tabanı henüz bulunamadı.
Ancak bu yapıda Eski Hitit çağının bu/laları keşfedildi.

2-4.

ıv« Katı

ıV.

kat, Eski Tunç çağını temsil eder. Kazılarda, iii. plankarede 5 yapı katı tespit
edildi. 1-3. katlarda çark ile yapılmış seramiğin yanında el yapımı seramiklerde bulundu. 4-5. katlarında, yalnız el yapımı seramik ele geçirildi. Buna göre, ıV. katın 1-3. katları, yani lva katı, Eski Tunç Çağından Orta Tunç Çağına geçiş dönemine aittir. lva katının 1 ve 2. yapı katları yangın geçirmiştir. 3. yapı katı ise çok şiddetli bir yangın geçirmiş ve ayrıca 1. yapı katı çöp çukurları tarafından tahrip edilmiştir. Duvarlar kalın sıva
lıdır. Bu katta seramik ve altın süs eşyası bulundu.
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3. SONUÇ
2001'de stratigrafinin problemleri üzerinde de titizlikle çalıştık. IlIb, Hitit çağı enkazı üzerindedir. IIb'ye ait beş yuvarlak yapı ambar işlevini görmektedir. Bunların yalnız höyükteki şehir için inşa edilmediklerini düşünmek lazımdır. Çünkü höyüğün etrafındaki düz arazide, restivili metodu ile yapılan araştırmada, Kalehöyük etrafında surla
çevrili bir aşağı şehirin varlığı ihtimalini çok kuvvetlendirmiştir. Ben Kalehöyük'ün aşa
ğı şehir olabileceğini düşünüyorum. Tanıdığımız Hitit şehir örnekleri, özellikleri de qörüşümüzü desteklemektedir.
Höyükteki IlIb katına ait beş yuvarlak yapı, bu büyük şehirin ihtiyacını karşılaya
bilmek için hazırlanmış olmalıdır.
Yuvarlak yapılar tarafından çevrilmiş olan R288 yapısı ve ona bağlı, onu çevirmiş gibi görülen dikdörtgen planlı odalar, höyüğün tam ortasındadır. Bunların fonksiyonları, henüz aydınlanamamış olmasına rağmen, biz bu kompleksin resmi bir yapıyı
temsil ettiği ihtimali üzerinde duruyoruz.
Kalehöyük'ün etrafındaki sur kapısını hatırlatan yapı kalıntısı, henüz tarihlenmemiştir. Bu yığıntıda ele geçirilen ii. yapı katına ait küçük buluntular yapının tarihlenmesine kesinlik kazandıracak ölçüde değerlendirilmemelidir.
Tipik bir Orta Anadolu şehri olan Kalehöyük, her çalışma mevsiminde Eski Tunç,
Hitit ve Demir Çağının aydınlanmasında önemli bir aday şehir olduğunu kanıtlayacak
her tür buluntuyu vermeye devam etmektedir.
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iKizTEPE KAZıLARıNIN 2001 DÖNEMi SONUÇLARI

Önder BiLGi*
istanbul ÜniversitesP ile Kültür Bakanlığı adına yürütülmekte olan Samsun ikiztepe kazı çalışmaları 2001 döneminde 28 Temmuz ile 08 Eylül tarihleri arasında 43 gün
süre ile gerçekleştirildi.
2001 dönemi çalışmalarına kazı heyeti üyesi olarak Antropolog Doç. Dr. Yılmaz
Erdal, Yrd. Doç. Dr. Şevket Dönmez, Arş. Gör. Sabahattin Ezer, Antropolog Dr. Med.
Nuran .Salar, Arkeoloq-desinatör Burhan Gülkan, restoratörler Behçet Erdal, Eda
Eyinç, IIkay Ivgin ile Istanbul Universitesi stajyer lisans öğrencileri Pınar Onataslan.
Ipek Bilgi, Peyman Saygınöz, Damla Karaçam, Pınar Hacı, Cem Erdoğdu, Ozgür Parlak, Tuğba Erasları, Burcu Arman, Şeyma Gamgamoğlu, Deniz Uygun, Meral Başaran,
Tuğba Güngör ve Japon Arkeolog Junko Yamamoto katıldı. Bakanlık uzmanı olarak
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü araştırmacılarından Arkeolog Lale Çukurkavaklı
kazıda görevaldı.

2001 dönemi kazıları 1974 yılında ilk defa kazılmaya başlanan ve 2000 yılında
tekrar kazılmasına devam edilen Tepe I'de geliştiriidi ve Tepe I'in kuzey yamacında yer
alan ve 2000 döneminde "M" açması adı verilerek (bkz. Topografik Plan) kazılmaya
başlanılan C 19/IV 8, C 20/IV 8, D 1/IV 8, D 2/IV 8, C 19/IV 9, C20/IV 9, D 1/IV 9 ve D
2/IV 9 plankarelerini kapsayan 200 m 2.1ik alanda geliştiriidi (Resim: 1). Bu kazılar sonucunda 1975-1987 dönemlerinde ortaya çıkarılmış bulunan ITÇ mezarlığının devamını
aramak için höyüğün formasyonuna paralelolarak, söz konusu plankarelerde 2000 döneminde durdurulan yüksekliklerden değişik seviyelere kadar daha da derinleşiidi. Bu
derinleşme sonucunda pıankarelere göre aşağıdaki sonuçlar elde edildi. Şöyle ki;
C 19/IV 9 plankaresinde 24.80 m.den 23.00 m.ye kadar iniidi. Mimarı ile ilgili olarak herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Ancak, birbiri üzerinde 3 basit toprak taban görüldü:
b.3700 olarak kodlanan ve 24.80 ile 24.40 m. arasındaki dolgunun tabanında çanak-çömlek olarak bir çanak, küsük buluntu olarak pişmiş toprak bir insan figürini parçası, bir ağırşak, yirmibir tezgah agıriığı, taş bir kazıyıcı, çakmaktaşı bir kazıyıcı, boynuz iki
delici, kemik bir spatu/a, bir ölçek, bir ağırşak ve bir delici ile tunç bir küpe ele geçirildi.
b.3711 olarak kodlanan 24.40 ile 23.40 m. arası boş dolgunun tabanında birkaç
çanak-çömlek parçası dışında bir eser bulunmadı.
C 19/IV 9 plankaresinde 23.40 m. ile 23.10 m. arasında çok küçük bir alanda görülen ve b.3715 olarak kodlanan üçüncü dolgunun tabanında yine herhangi bir buluntu elde edilmedi.
C 19/IV 8 plankaresinde 24.62 m.den 23.10 m.ye kadar iniidi. Mimarı ile ilgili olarak herhangi bir kalıntıya rastlanmamakla beraber, sadece birbiri üzerineoturan 4 basit toprak taban görüldü.
Prof.Dr. Önder BiLGi, Istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolajisi Ana Bilimdalı
Başkanı, IstanbulrTURKIYE.
Bu dönem kazıları iü Araştırma Fonu'nca da desteklenmiştir. Proje No:.1592/3üü42üü1.
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b.3701 olarak kodlanan ve 24.62 m. ile 24.30 m. arasındaki en üstteki dolgunun
çanak-çömlek olarak bir çömlek ve küçük buluntu olarak da pişmiş toprak iki
insan figürini parçası, iki ağırşak, yirmi tezgah ağırlığı, bir boncuk, iki bileği taşı, perdahtaşı ve dört öğütme taşı ile kemik üç delici, bir ölçek ve bir kaşık (Resim: 3) bulundu.
b.3712 olarak kodlanan ve 24.30 m. ile 24.10 m. arasındaki ikinci tabanda çanak-çömlek olarak bir çanak ile minyatür bir kap ve küçük buluntu olarak da pişmiş
toprak dokuz tezgah ağırlığı ve kemik bir ağırşak ve iki delici ile diş bir delici ele geçirildi. Bu buluntuları pişmiş toprak bir insan figürini parçası, bir tezgah ağırlığı, frit bir
boncuk ile kemik bir delici oluşturur.
b.3716 olarak kodlanan ve 24.10 m. ile 23.40 m. arasındaki boş dolgu mezarlık
dönemidir.
b.3723 olarak kodlanan ve 23.40 m. ile 23.10 m. arasındaki dördüncü tabanda
ise sadece çanak-çömlek parçaları ortaya çıkarıldı.
e 20/IV 9 plankaresinde 23.95 m.den 22.90 m.ye kadar derinleşildi. Mimari ile ilgili olarak yine herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Sadece basit toprak bir taban görüldü.
b.3709 olarak kodlanan bu tabanda küçük buluntu olarak pişmiş toprak iki insan
figürini parçası, bir damga, bir ağırşak ve onbeş tezgah ağırlığı, bir bileği taşı, kavkı bir
pandantif, kemik 4 delici ile diş 1 delici elde edildi.
20/IV 8 plankaresinde 23.20 m.den 22.90 m. ye kadar derinleşiidi. Mimari ile
ilgili buluntu görülmemekle beraber 2 tabana rastlandı.
b.3710 olarak kodlanan ve 23.30 m. ile 23.00 m.ler arasında yeralan birinci tabanda çanak-çömlek olarak 1 meyvalık ve küçük buluntu olarak da pişmiş toprak bir
boncuk ve beş tezgah ağırlığı ile kemik yedi delici bulundu.
b.3722 olarak kodlanan ve 23.00 m. ile 22.90 m. arasındaki ikinci tabanda küçük buluntu olarak sadece kemik, 1 delici ele geçirildi.
100 m 2 yi kapsayan D 1-2/IV 8-9 plankarelerinde geliştirilen kazılar sonucunda
22.70 m.den 20.50 m.ye kadar inildi. 2.20 m.lik dolgu içinde üstüste ağır yangın geçirmiş 5 basit toprak taban saptandı.
b.3702 olarak kodlanan ve 21.90 m.de yer alan birinci bastırılmış toprak taban
dışında mimari kalıntılara rastlandı. b.3702 No.lu taban üzerinde dağılmış durumda bir
metal buluntu topluluğu (Resim: 2) ele geçirildi. b.3719 olarak kodlanan ve hepsi tunç
olan bu buluntuları beş zıpkın ucu, bir ustura, bir kesici, bir maşa, iki mızrak ucu, bir
hançer ve yassı iki balta oluşturura (Resim: 3). b.3702 No.lu buluntu yerinin moloz toprağı içinde. ayrıca, küçük buluntu olarak pişmiş toprak iki ağırşak, altmış bir tezgah ağır
lığı, kemik bir delici, bir öğütme taşı ve bir ezgi taşı ile boynuz bir delici ele geçirildi.
D 1-2/IV 8-9 plankarelerinde daha da derinleşildiğinde, yangın geçirmiş ikinci bir
taban ortaya çıktı. 21.20 m.de görülen bu taban b.3720 olarak kodlandı. Bu tabanda,
b.3731 olarak kodlanan ve 2 yapıdan oluşan ahşap yapı kompleksine (Plan ve Kesit:
1) ait kalıntıların varlıkları temel seviyesinde ortaya çıkarılan yatay hatıl boşluklarında
saptandı (Resim: 4). Kuzey-güney yönünde inşa edilmiş olan ve 6.95x2.50 m. boyutundaki dikdörtgen plandaki birinci yapı yan yana yerleştirilmiş 3 farklı mekandan oluş
maktadır. Ortalama duvar genişliği 0.20 m. olan yapının kuzeyde yer alan birinci
mekanının olası kuzey hatıl boşluğu kesit içinde kaldığından kuzey sınırı belirlenemedi. Yapının birinci mekanı 3.30x2.25 m., ortada yer alan ikinci mekanı 1.00x2.25 m. ve
güneydeki üçüncü mekanı ise 2.75x2.50 m. boyutundadır.
Bu yapının 0.70 m. kadar güneyinde doğu-batı yönünde saptanan ikinci yapının
da benzer bir plan anlayışı ile inşa edilmiş olduğu gözlendi. Mevcut boyutu 6.75x1.50
m., ortalama duvar genişliği 0.20 olan ve 4 farklı mekandan oluşan yapının olası gütabanında

e

2

Bu buluntuların 1992 yılında Elle geçi~ilen toplu buluntu grubunun diğer parçasını oluşturduğu aynı seviyede ele
geçmelerinden anlaşıldı. bkz. O.Bilgi: "Ikiztepe Kazılarının 1992 Dönemi Sonuçları". XV. Kazı Sonuç/art Top/antısı/,
Ankara 1994: 237 Res.14.
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ney ve doğu duvarları D 1/IV 9, D 2/IV 9 ve D 2/IV 8 plankarelerinin güney ve doğu
sundaki yaklaşık 1.00 m.lik bölümleri erozyona uğramış olduğu için belirlenemedi. Yapının batıda yer alan birinci mekanının mevcut boyutu 1.75x1.50 m.dir. Birinci mekanla üçüncü rnekarı arasında yer alan ikinci mekan, çok dardır ve 0.40x1.50 m. büyüklüğündedir. Uçüncü mekan 2.75 x 1.50 m., doğuda yer alan dördüncü mekan ise
2.00x1.50 m. boyutundadır.
b.3720 No.lu tabanın moloz toprağı içinde pişrniş toprak dokuz ağırşak, bir dokuma tezgahı parçası, kırk altı tezgah ağırlığı ve bir pandantif, kemik bir kaşık, bir delici, 'üç ağırşak ile bakır iki külçe, tunç iki zıpkınucu, yedi boncuk ve bir kesici ucu ile
taş 1 pandantif ele geçirildi.
D 1-2/IV 8-9 plankarelerinde buluntu yeri b.3724 olarak kodlanarak derinleşiidi ve
21.00 m.de basit toprak bir taban görüldü. Geniş bir alan kapsayan bu taban üzerinde
b.3732 olarak kodlanan dikdörtgen planlı ahşap bir yapı kalıntısının (Plan ve Kesit: 1)
varlığı temel seviyesinde ortaya çıkarılan yatay hatıl boşluklarında saptandı. Oldukça
tahribata uğramış olduğu için mekanlarının sınırları tam olarak belirlenemeyen yapının,
kuzey-güney yönünde uzanan 4.50 m. uzunluğunda 0.20 m. genişliğinde bir hatıl boş
luğunun batısında ve doğusunda yer alan mekanlardan oluştuğu görüldü. Yapının batı
sında kuzey-güney yönde yan yana yer alan 2 mekan daha görüldü. Kuzeydeki plan karenin içinde kaldığı için olası kuzey duvarı belirlenemeyen yapının batısındaki mekanIardan kuzeydekinin mevcut boyutu 2.00x1.00 m.dir. Olası batı ve güney duvarlarına ait
hatıl boşlukları saptanamayan güneydeki mekan 3.90 m.x2.00 m. büyüklüğündedir. Yapının doğusunda yine kuzey-güney yönde yan yana yerleştirilmiş 3 mekan daha vardır.
Bu mekanlardan kuzeyde olanı 1.75 m.x1.00 m. boyutundadır ve olası kuzey duvarı kuzey plankare içinde kaldığı için belirlenemedi. Ortada yer alan ve olası doğu duvarına
ait hatıl boşluğu saptanmayan ikinci mekan ise 3.90 m.x2.30 m. büyüklüğündedir. Yapı
nındoğusundaki mekanlardan güneyde yer alan ve olası batı ve güney duvarlarına ait
hatıl boşlukları görülemeyen üçüncü mekan ise 2.30 m.x1.50 m. boyutundadır.
b.3724 No.lu buluntu yeri olarak kodlanan tabanda küçük buluntu olarak pişmiş
toprak bir ağırşak ve sekiz tezgah ağırlığı ile kemik bir kaşık bulundu.
Bu plankarelerde daha da derinleşilmeye devam edildi ve 20.75 m.de buluntu
yeri b.3725 olarak kodlanan üçüncü bir taban ortaya çıktı. Ağır bir yangın geçirmiş bastırılmış toprak bu tabanda herhangi mimari bir kalıntıya rastlanmadı. Ancak, iki çanak
ile küçük buluntu olarak pişmiş toprak on dört ağırşak, bir tezgah tarağı sapı ile yirmi
iki tezgah ağırlığı, bir nesne, kemik bir kaşık ile çakmaktaşı bir çekirdek ve obsidiyen
bir çekirdek ele geçirildi.
D 1-2/IV 8-9 plankarelerinde 20.75 m.den daha da derinleşildiğinde, 20,50 m.de
yine ağır yangın geçirmiş bastırılmış topraktan bir taban saptandı ve b.3728 olarak kodlandı. Bu tabanın kapsadığı geniş alanda b.3735 olarak kodlanan dikdörtgen planlı bir
ahşap yapı kompleksinin varlığı (Plan ve Kesit: 1) temel seviyesinde görülen yatay hatıl boşluklarındananlaşıldı. Genel boyutu 6.75x4.35 m. ve ortalama duvar genişliği 0.25
m. olan kuzeybatı-güneydoğu yönünde inşa edilmiş olan bu kompleks yapınının birinci
mekanı 5.90x2.75 m. boyutundadır. Bu mekanın batı duvarı ile kuzey duvarının doğu
kısmına ait olası hatıl boşlukları saptanamadı. Birinci mekanının 0.60 m. güneyinde yer
alan ve yine olası batı duvarına ait hatıl boşluğu belirlenemeyen ikinci mekan ise
6.75x1.55 m. büyüklüğündedir. Her iki mekanı da, ortalarından geçen bir duvarın iki bölüme ayırdığı, kuzey-güney yönde yerleştirilmiş 5.30 m. uzunluğunda ve 0.15 m. geniş
liğinde bir hatıl boşluğundan anlaşıldı. Kompleksin kuzeyinde ve güneyinde sınırları
tam olarak belirlenemeyen ve büyük olasılıkla yapının depolama yerleri olabilecek küçük boyutlu mekanlar saptandı. Yapının kuzeyinde yer alan ve yapıyla aynı doğrultuya
sahip yaklaşık 3.25 m. uzunluğunda ve 0.20 m. genişliğinde 2 hatıl boşluğu, güneyinde ise 5.40 m. uzunluğunda ve 0.20 m. genişliğinde büyük bir hatıl boşluğu belirlendi.
Bu hatıl boşluğunun güneyindeki alanda ise sınırları tam olarak saptanamayan çok küçük bazı rnekanlara ait karbonize olmuş ahşap izleri görüldü.
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b.3728 No.lu tabanda sadece küçük buluntu elde edildi. Bu buluntuları pişmiş
toprak altı ağırşak, on beş tezgah ağırlığı, bir bileği taşı ile kemik üç ağırşak oluşturur.
"M" açmasında geliştirilen bu kazılar sırasında 16 adet basit toprak mezar ortaya çıkarıldı (Plan: 2). Bu mezarlardan 6 adedi C 19/IV 9 plankareslndeki b.3715 No.lu
buluntu yerinde (Sk.659=Resim: 5, Sk.660, Sk.661, Sk.662, Sk.663, Sk.664), 6 adedi
D 1/IV 9 plankaresindeki b.3702 No.lu buluntu yerinde (Sk.651, Sk.653=Resim: 6,
Sk.654=Resim: 7, Sk.655, Sk.656, Sk.657), 2 adedi D 2/IV 8 plankaresindeki b.3702
No.lu buluntu yerinde (Sk.648, Sk.652), 1 adedi D 2/IV 9 plankaresindeki b.3702 No.lu
buluntu yerinde (Sk.658=Resim: 8 ve 9) ve 1 adedi de D 1/IV 8 plankaresinceki b.3702
No.lu buluntu yerinde (Sk.650) saptandı.
Bu mezarlardan 12 adedi hediyelidir:
Sk.651'de
bir adet frit boncuk,
Sk.653'te
tunç iki küpe ile kavkı bir pandantif,
kurşun iki küpe,
Sk.654'te
Sk.655'te
frit boncuklu bir kolye,
Sk.656'da
tunç iki küpe,
kurşun bir küpe,
Sk.657'de
Sk.658'de
tunç üç mızrak ucu, bir ustura, bir zıpkın ucu ve bir adet frit boncuklu kolye (Resim: 10),
kurşun iki bilezik ile üç küpe (Resim: 11) ve tunç bir küpe,
Sk.659'da
Sk.660'da
tunç üç küpe,
Sk.662'de
tunç iki küpe,
Sk.663'te
tunç iki küpe,
Sk.664'te
frit boncuklu kulak süslemeleri ele geçirildi.
Bu iskeletlerden Sk.648'in 6 aylık, Sk.663'ün 1-1.5 yaşlarında, Sk.656'nın 2-3
yaşlarında bebeklere, Sk.651 ve Sk.659'un 3-4, Sk.660'ln 4.5-5, Sk.662'nin 5,
Sk.653'ün 7-8, Sk.657'nin 8-10, Sk.661'in 9 ve Sk.655'in 15 yaşlarındaki çocuklara,
Sk.664'ün 20-22, Sk.654'ün 35-40 ve Sk.652'nin 50-55 yaşlarındaki kadınlara ve
Sk.650 ile Sk.658'in de 35-40 yaşlarındaki erkeklere ait oldukları saptandı.
2001 döneminde Tepe I'de "M" açmasında geliştirilen bu kazılar sonucunda ve
toplanan tüm (Resim: 12) ve parça halindeki çanak-çörnleğin değerlendirilmesinden
buluntu yeri b.3700 ile b.;3701 olarak kodlanan tabanlar ITÇ III'ün ikinci mimarı tabakasını, b.3712'deki taban ITÇ III'ün üçüncü mimarı tabakasını, b.37.16'daki taban ITÇ
III'ün dördüncü mimarı tabakasıru, b.3711'deki steril toprak birikinti ITÇ III mezarlığını,
b.3715 ile b.3723'teki tabanlar ITÇ III'Ün altıncı mimarltabakasını ve b.3702 , b.3720,
b.3724, b.3725 ile b.3728'teki birbiri üzerinde yer almış olan tabanlar 7,8,9, 10 ve 11,
mimarı tabakaları temsil ettiği anlaşıldı. Bu durumda, C 19/IV 8 ve 9 ile C 20/IV 8 ve 9
plankarelerinde yer alan b.3711 No.lu dolguda ortaya çıkan Sk.659, Sk.660, Sk.661,
Sk.662, Sk.663 ile Sk.664 No.lu mezarlar ITÇ IlI'e ve D 1 ve D 2/IV 8 ve 9 plankarelerinde kazılan Sk.648, Sk.65Q, Sk.651, Sk.652, Sk.653, Sk.654, Sk.655, Sk.656, Sk.657
ile Sk.658 No.lu mezarların ITÇ lI'ye ait oldukları ortaya çıktı.
Çalışmalara son verildikten sonra kazı alanı koruma altına alındı ve 69 adedi
müzelik 324 adedi de etütlük olmak üzere toplam 393 adet pişmiş toprak kemik, boynuz, diş, tun9' kurşun, frit, kavkı, taş, çakmak taşı ve obsidiyenden yapılmış eser Samsun Arkeolojı Müzesi'ne 08.09.2001 tarihinde teslim edildi.
. Sözlerime son vermeden önce çalışmalarımıza rnaddi ve manevi destek sağla
yan Istanbul Universitesi Rektörlüğü'ne, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na, Istanbul Universitesi Araştırma Fonu Sekreterliği'ne, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüf!ü'ne, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na, Türkiye Turing ve Oto.mobil Kurumu Baş
kanlıgı'na, Samsun Müzesi Müdürlüğü'ne, Bafra Kaymakamlığı ile lkiztepe Köyü Muhtarlığı'na ve bugüne kadar kazılara emeği geçen protohistorya ve Onasya arkeolojisinin öğretim eleman ve yardımcıları ile stajyer öğrencilerine teşekkürlerimi sunarım.
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EDiRNE YENi SARAYı KAZISI 2001

Gönül CANTA Y*

16 Temmuz-31 Ağustos 2001 tarihlerinde, Edirne Yeni Sarayı kazılarının 3. dönem çalışmaları yapılmış, iki alanda sürdürülen çalışmalar mimarı buluntular kadar, keramik ve çini buluntular yönünden de önemli örnekler kazandırmıştır. Edirne Yeni Sarayı'nın tarihl kaderiyle paralellik gösteren buluntular arasında, gene büyük küçük top
gülleleri yer almaktadır. 1999 yılı çalışmalarımız sırasında bizi en çok sevindiren buluntular sırlı-sırsız kaplara ait keramikler olmuştu. 2000 yılında bunlara teknik çeşitleme
ler gösteren yeni örnekler katılmıştı. 2001 yılı çalışmalarımızda ise teknik yenilik gösteren birkaç örnek daha Edirne Yeni Sarayı buluntularına katılmıştır.
Diğer taraftan Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın güneyinde yapılan kazı çalış
malarında bol miktarda sırlı-sırsız keramik, lüle ve kulp buluntular ele geçirilmiştir.
1999-2000 yılı buluntularının değerlendirilmesi, 2000 yılı çalışmaları sonunda yapılmış,
Ortaçağ Dönemi Kazıları (Ankara,2001) Sempozyumu'nda bildiri olarak sunulmuştur.
2000 yılı keramik buluntuları teknik, hamur, sır, biçim özellikleri yönünden de incelenerek değerlendirilmiş ve üretim yerinin Edirne olduğu belirlenmiştir.
Bol miktarda bulunan (toplu, tek tek) lüleler teknik ve biçim özellikleriyle tanıtıl
mış, üretim yeri Edirne olan bu lülelerin, keramikler gibi şimdilik üretim yerleri (fırınları)
araştırılmamış olmasına rağmen, pek çok bilgi toplanabiimiştir. Bu bilgiler içinde "Lüleciler Sokağı", "Çubukçular Hamamı Sokağı" ve 1935 yılında çekilmiş bir fotoğrafta görülen sıra dükkanıardan birinin levhasında yer alan "Çubukçu Dükkanı" ibaresi, tüketimin (satışın) yerlerini de belirlememizi sağlamıştır.
2000 yılı keramik çalışmalarımızın içinde önemli yeri olan lülelerin yardımıyla lüleci işi keramikler olarak tanımladığımız keramik şişeler, kap-kacaklar, kulplu-ibrikli sürahiler gibi örnekleri değerlendirebilmiştik.
2001 yılı buluntuları arasında da böyle lüleci işi keramikler, parçalar halinde ele
geçirilmiştir. Bunların bazıları kısmen tümlenebilmiş, hatta bir kapaklı, kulplu, ibrikli sürahi 1999 çalışmasında ağız bölümü, bu yıl da karın parçası bulunarak kısmen bütünlenebilrniştirt.

·2001

yılı

lüleci

işi

keramik

buluntuların

içinde

şişe

dipleri, kulplar, dipler,

ağız

par-

çaları bulunmuştur. Ayrıca bir küçük hakka sırsız ve torna işi olarak yapılmış olmasıy

la

önemsenmiştir.

Prof. Dr. Gönül CANTAY, MJmarsinan Ünjversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk islam Sanat·
Anabilim Dalı Başkanı, IstanbuIITURKIYE.
" Edirne Yeni Sarayı, Hasbahçe'den itibaren yapılaşma ve Kırkpınar zamanında da olopark olma gibi şanssızlığını
hala sürdürmektedir. Ancak en büyük şanssızlığı 1959-60'11 yıllarda Tunca Nehri'nin taşkınını önlemek için yapılan
seddelerdir. Çünkü bu seddeler kepçelerle zemin kazılarak yapılmış ve sarayalanının büyük kısmında toprak altüst
olmuştur. Bu nedenle sağlam olarak ele geçmesi mümkün olan keramikler dahi, bir parçası başka yerde, diğer parçası ise diğer bir yerden çıkmaktadır..." Canlay,Gönül, Edirne Yeni Sarayı Kazıları i, (1999-2000), Istanbul,2001,
s,61 (Baskıdaki metin).
ları
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LÜLECi işi BULUNTULAR
Bu yılki buluntular, lüleci işi keramiklerin 1999-2001 buluntuları bir araya getirildiğinde farklı dış görünüşlerle algılandıkları anlaşılıp tekrar tarafımdan incelendi. Bütün
halde, tümlenebilen ve çok sayıda tümlenemeyen lüleci işi keramik parçalar bire bir doku ve yüzeyolarak incelendiğinde iki farklı uygulama ile karşılaşıldı:
1. Perdahiı lüleci işi keramikler",
2. Perdahsız lüleci işi keramikler.
Birinci gruptaki örnekleri geçen yıl inceleyerek tanıtmış ve bazı keramik şişe buluntularını da bu gruba almıştık. Kısmen tümlenebilen iki lüleci işi keramik buluntudan
biri, yüksek kulplu, ibrikli, ince boyunlu, küresel karıniı olduğu anlaşılan bir sofra testisi; diğeri ise, kapaklı, kulplu, ibrikli bir sürahinin yarım üstüdür. Her iki parçada da kır
mızı renkte perdah üst yüzeyi örtmektedir. (Resim: 1)
Edirne'deki Deveci Hanı'nın onarımı sırasında bulunan bir kulplu maşrapa tipi
sürahi de lüleci işi, et kırmızısı perdahiı olarak yapılmış. Kulp ve boyun kısmından pek
azı olmayan bu örnek de, 1999 buluntuları özelliğindedirö.
ikinci gruba giren örnekler tüme yakın iki parçadır. Bu parçalar, yakın boyutta olmalarıyla dikkat çekmektedir. Her iki buluntu da Kum Kasrı kazısının, AXXXI +11 plan
karesinde bulundu. Mimarı kalıntıya raslanmayan bu plankarade ele geçirilen bu iki buluntu, muhakkak ki aynı amaç için (içki vs.) kuılarulmaktaydt.
Biri yuvarlak karınlı, şişe biçimli, iki kademeli boyuna sahip olup ağız kısmı eksiktir. Diğeri ise, basık yuvarlak karınlı, boyun kısmı halkalı, ağız kısmı ise yukarı doğ
ru açılan biçimiyle metal kapları hatırlatır. Her iki buluntu da kulpsuzdur. Bu özelliğiyle,
bu buluntular içki kabı olmalıdır (Elde tutuş ve içim için uygun yapı ve boyutlardadır.)
(Resim: 2).
Her iki parça perdahsız, lüleci işi grubundandır. Ancak ilk bakışta perdahiı olduğu sanılan bu buluntuların yüzeyindeki mat perdah görüntüsü hamurun özelliğine bağ
lıdır. Bu kerarniklerin, henüz yaşken bir metal spatu/a ile yüzeyleri taraklanmış ve sonra fırınıanmıştır. Ince, gözeneksiz hamurun pişme sırasında kazandığı mat perdahım
sı görünüş böyle oluşmuştur. Bu nedenle hamur ile yüzey rengi ayrudır-.
TEK RENK S/RLI BULUNTULAR
Edirne Yeni Sarayı keramik buluntularının tüme yakın bütünlenebilir parçaları; daha çok Kum Kasrı kazı alanındaki çalışmalar sırasında ele geçirilmiştir. Matbah-ı Amire, BV -1, BVI -1, B Vii -1 plankarelerinde daha çok parl(a halinde keramik buluntular
ele geçirilmiştir. Bütün bu buluntular, 2000 yılında belirledigimiz özellikleri taşıyan küçük
parçalar olmakla tespitlerimizi doğrular niteliktedir. Kum kasrı kazı alanında AXXX+ 10
plankaresinde yukarda tanıttığımız, lüleci işi iki keramik içki kabından başka, dipli, eğik
kenarlı, derin tabak, tüme yakın bütünlükte bir diğer buluntudur (Resim: 3).
Kırmızı hamurlu, dışı sırsız, içi tek renk yeşil sırlı olan tabağın kenarları testere
dişi ajurlu olarak yapıımıştır (dip çapı: 6 cm., derinlik çapı: 11,8 cm., kenar çapı: 18 cm.).
Böyle tek renk sırlı tabakların çokluğunu, ele geçirilen tabak parçalarının çokluğu ve
çeşitliliği anlatmaktadır. Genelolarak tek renk yeşil sır uygulamasının hakim olduğu görülürse de, bazı küçük parçalarda sarı, bej, akıtma kahve-yeşil sırlı örneklerin varlığı
anlaşılır. Gene tek renk yeşil renkli tabak kenarı, yivli, dişli, zikzaklı vs. kenar bordürüyle zengin çeşitlilik gösterir.
2
3
4

Tipolojik çizimlerde bu örneklerin boyutları incelenmiştir.
Bu parça, Edirne iı Kültür Müdürü Sayın Arkeolog Gür Karasu tarafından buluntularımıza katılmıştır.
Edirne Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü, resim öğretmeni Sayın Nadir Adlı, ülkemizin çeşitli yerlerinden aldığı
topraklarla (kil) keramik üretimi yapmış, bazı toprakların kimyasal analizlerini de yaptırm.ış, keramik konusundaki uygulamalarını ve bilgisini bizimle paylaşmıştır. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ogretmen Nadir Adlı'nın paylaştığı bilgiler, keramik hamuru, sır, astar konularıyla sınırlı kalmamakta, çeşitli teknik özellikleri ve uygulama sonuçlarını da içermektedir. Bu bilgiler bire bir buluntularımızla örtüşmektedir.
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Tabak çeşitleri içinde ilk buluntusu 1999 Matbah-ı Amire yemek salonları, hazneli çeşme önünde çıkan tabak (dip çapı: 11 cm., kenar çapı: 25,5cm.) benzeri sırlı, sır
sız parçaların bu yıl da ele geçirilmesi, böyle dipli, yayvan tabakların çokluğuna işaret
eder. Ayrıca kalın ve ince kenarlı tek renk sırlı tabak kenarları, kırmızı hamurla çeşitli
renkte sırlı, çapları 15 cm. ile 26 cm. arasında değişen tabakların da tercih edilerek üretildiğini açıklamaktadır (Resim: 4).

LÜLECi işi S/RLlLAR
yılı kazılarının son günlerinde toplanan keramik parçalar tekrar gözden geçirildiğinde, bazı parçaların bütünleşebileceği anlaşıldı. Yüzeyleri yeşil sırlı, kırmızı hamurlu bu parçalar bütünleştiğinde, sanki kazı hediyesi olarak, küresel karınlı, ağzı büzgülü; dolma boşalma delikli, kulplu sürahi doğdu. Böylece lüleci işi sırlı keramik sürahileri tam biçimiyle tanıyabildik. Yüzeyinde bakır redüksiyonu parıltısı olan bu sürahi,
çok hırpalanmış ancak saray mutfağında kullanılan kaplardan birini tümüyle tanıtmıştı.

2001

KAsELER-oipLER
2001 Kum Kasrı kazı çalışmaları sırasında çok sayıda keramik kase dibi ile üç
eksik kase buluntusu önemli olmaktadır. Bunlardan biri sırsız, diğeri astar atılmış, bir
diğeri ise biraz daha farklı derin biçimiyle ve sırlı olmasıyla önemlidir. Ilk iki kase halka
dipli, hafif yayvan (küre parçası) biçimiyle astarlı, astarsız olmasıyla Edirne'deki keramik üretiminin şahidi olmaktadır. Açık yeşil sırlı, derin kase ise, sır yüzeyindeki sedef
parıltılı görünüşüyle önemlidir. Bu parıltı sıra katılan mika nedeniyle kazanılmıştır.
Bu eksik kaselerden başka kase çeşitlerine ait çok sayıda dip parçası ele geçirilmiştir. Bu dip parçalarının kase tiplerine ait olduğu qörülmüştür. Dip halkasının kase
ile bütünleşmesinde ve biçimlenmesinde farklılıklar görülür. Kalın dip halkası iç ve dış
tarafından kase gövde etiyle bütünleştirilmiş ve kase dış yüzeyinde ya iç bükey ya da
dış bükey görüntü kazanılmıştır. Bu dip biçimlerine daha çok küre parçası biçimli kaselerde raslanmaktadır.
ikinci bir dip halkası biçimini de gene kaseterde görüyoruz. Dip halkası parmakla çarkta ezilerek ortası çukur, dış kenarı yüksekçe, iç kenarı daha alçak dip şekilleri
kazanılmıştır. Bu kase diplerinden biri ayrıca önemlidir. Çünküortasında "Mühr-ü Süleyman" kazıması yer alır. Dışı sırsız, içi bej rengi sırlı ve iç yüzeyinde kahveye çalan
bir renkle (mgO) yapılan dekoratif bezeme ile farklılık gösteren bu parça gibi benzer
özellikte, ancak bozuk dip ve parçalar da buluntular içinde yer alır. Bu tür diplerin sığ
tabaklarda, lüle tabaklarında da tatbik edildiği görülür.
Küçük bir dip parçasında (yeşil akıtmalı, mangan siyahı sır, renkli ve üç ayak izi
bulunan) dip halkasının kabın tabanına konduktan sonra, iç kenarın tabanın ortasına
yayılarak bütünleştiriidiği; dış kenarın ise bağlantı çizgisi derinleştirilerek bırakıldığı görülür. Böyle uygulamaların görüldüğü bazı kase diplerinde, dip hamuru iç tarafta incelerek kase hamuru ile bütünleşirken, dış kenar içe doğru kıvrılır. Bu uygulamanın örneği tektir (açık yeşil sırlı, kenarları çekme kase),
Bir diğer uygulamada ise, dip halkasının iç kenarı düzleştiriimiş ve dış kenarı hafif dış-bükey bırakılıp dip yükseltilmiştir (Koyu mangan mor, içi dışı sırlı kase dip parçasl)(Resim: 5).
Ele geçirilen dip parçalarından testi türü. kap kacağa ait olanlar da dip biçimine
göre "L" veya testi dibi biçimli dip parçalarıdır. Içi tek renk sırlı ya da sırsız parçalardır.
Bunlarda diple gövdenin birlikte işlendiği parçalar olduğu gibi, dibin açık bırakılıp sonradan (ya da önceden) hazırlandığı anlaşılmıştır (Iüleci işi, içi dışı yeşil sırlı şişe dibi).
Evaniler arasında keramik tencere parçalar da buluntular içindedir. Bu parçalar
iri taneli ancak sık ve sert dokulu keramiklerdir. Hamur rengi açık kırmızıdan kahverengiye dönen tonlar göstermektedir. Ağız kısımları çeşitlilik gösteren bu keramik tencere
gövdeleri küresel bir hacme sahip olmalıdır. Ağız kenarları kapak oturacak şekilde yiv-
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lendirilmiştir. Genelde içi dışı sırsız olmasına rağmen,
Sır doğrudan, astarsız iç yüzeye tatbik edilmiştir.

içi yeşil

sırlı olanları

da

vardır.

SÜRAHiLER
2000 yılı kazılarında çıkan kırmızı hamurlu, tek renk sırlı örnekler arasında, ağız
kenarından çıkan sapın yükselerek gövdeye bitiştiği ve ağız kıvrımı içinden yükselen
ağız ve akıtma delikli küçük sürahilere ait iki ağız parçası, bu yılki buluntular arasında
yerini aldı. Ayrıca iki kulplu, ağzı yeşil sırlı buluntır ile daha geniş çaplı ağıza sahip buluntu, bu sürahilerin çeşitliliğini gösteren örnekler oldu (Resim: 6).
KULPLAR-EMZiKLER
Lüleci işi keramiklere ait küçük boyutlu kulplar ve emzikler bu yıl da bulunmuş
tur. Bunların bazıları gövde ve ağız bağlantılarıyla birliktedir. Küçük boyutlu lüleci işi
kulplarda, kulpların kabın şekline göre, biçimlendiği, belirlendiği, bu parçalardan anlaşılmaktadır. Sırsız, büyük kulp buluntularında da benzer bağlantı özellikleri görülmektedir. Bu kulplar yuvarlatılmış hamurun biçimlendirilmesiyle şekillendirilmiştir. Bazıların
da ustasının parmak izleri görülmektedir (Resim: 7, 8).
Testi, küpecik vs. adıyla tanınan kaplara ait olduğu anlaşılan bu kulplar, kabın
ağız kenarından başlayıp gövde üstüne dönerek iniyor ya da ağıza yakın boyundan
bağlanarak yassı bir biçimde gövdeye iniyor veyahut da ağız kenarından yükselerek
kalın bir biçimde dönerek gövdeye iniyor, bağlanıyor. Bu tür kalın kulplarda, dış yüzey
ustanın parmaklarıyla oluklu bir görünüş kazanıyor.
Kulpların bazılarında, kaba bağlı olarak sır da bulunuyor. Açık-koyu, yeşil, parlak
kahverengi sırlı ve parıltılı sırlı, ebru desenli olanları da buluntular arasında yer alıyor.
Buluntular arasında yer alan emzikler kadar, emziklerin kapla olan bağlantı özelliklerinin de farklı olduğu anlaşılmıştır. Bunlar arasındaki dört parça, teknik olarak farklı bağlantılar sunmaktadır. Ibriğin gövde ile bağlantısı bütünleşmiştir, gövdedeki sıvı
doğrudan akar; diğerinde gövdeye bağlanan ibrik, bağlantıdan sonra gövde, içten parmakla delinmiştir. Bir diğer bağlantıda ise gövde hamuru yırtılarak gövde içinde döndürülmüştür; son buluntumuzda ise, bu bağlantının açılmadığı, yerinin çizilerek belirlendiği görülür, yani üretim safhası tamamlanmamıştır (Resim: 9).
KANDiLLER
2001 yılı kazı çalışmalarında, bütün halinde olmayan kandil parçaları da ele
geçirilmiştir. Bunlar, kırmızı hamurlu, yeşil renkte sırlı parçalardır. 1999 çalışmaları sı
rasında çıkmaya başlayan kandil buluntuları, iki biçim özelliği göstermekteydi. Bu yılki
az sayıdaki parçaların "tutemeklı" ve "tabaklı" kandillere ait olduğu anlaşılmıştır.
KÜP PARÇALARı
2000 yılı kazıları sırasında, birkaç parça halinde tanıdığımız küp paçalarına benzer
buluntular bu yıl da çıkmıştır. Uç ayrı küpe ait olduğu anlaşılan parçaların hamur rengi ve
özellikleri ayrı olup sır rengi ve özellikleri de farklıdır. Küp parçaları arasında üzerinde iki
sıra ip izi dekorlu, hamur kalınlığı 1,7 cm. olan sırsız küp parçası da bulunmaktadır.
Aynı grupta yer alan kırmızı hamurlu, yeşil parıltı, sırlı ağız parçasında ise sır yüzeyinde sarımtırak parıltı, diğer parçalardan daha ayrı olduğunu açıklar. Bu ağız parçasında sır içinde mika bulunduğu ve mikanın hafif molekül yapısı nedeniyle sır yüzeyinde parıltı yaptığı görüıür 5 .

5

Prof. Dr. Emel Geçkinli "mikanın altıgen bağlantısı ve hafifliği nedeniyle yüzeye çıkacağı"nı belirtmiştir. (Geçkinli,
Emel; "Edirne Yeni Sarayı Kazısı 2001, seramik buluntularının karaterizasyonu ön raporu", Mayıs 2002).

32

Edirne Yeni Sarayı kazılarında bulunan tek renkli keramiklerin, parça halinde buluntu olmalarına rağmen üretim tekniklerinde çeşitlilik göstermesi nedeniyle, ne kadar
önemli olduğu anlaşılmaktadır.

LÜLELER
2001 yılı kazılarında, hem Matbah-ı Amire yemek salonlarının güneyindeki (BV1, BVIII-1) plankarelerde. hem de Kum kasrı kazısında lüle buluntuları elde edilmiştir
(Resim: 10, 11).
2000 yılında genel özelliklerini belirlediğimiz Edirne Yeni Sarayı kazısı lüle buluntularının, 2001 yılı buluntuları ile karşılaştırılması, lülelerin biçim yönünden tipolojik
çalışmasını qerektlrrnlştlrs. Lülelerintipolojik ayrımında hazne ve çubukluk biçimlenmeleri kadar, bu unsurların hamur şekillenmesinde hazne ile çubukluğun bir arada biçimlenmiş olup olmadığı da göz önünde tutulmuştur. Bu durumun belirlenmesi kırık lüle
parçaları sayesinde gerçekleşmiştir.
Tipolojik sınıflama kadar önemli bir özellik de, lüleler üzerinde tespit edilen usta
mühürleri ve atölye işaretleridir. Bu lüleler ayrıca incelenerek usta isimleri belirlenecektir.
1999 kazısından beri toplu ve tek tek olarak ~Ie geçirilen lülelerden farklı boyutlarda bir lüle parçası ise, 2001 kazısında Matbah-ı Amire yemek salonlarının güneyinde, BVI.-1 plankaresinde bulundu. Lülenin haznesine ait bir parça olan bulunturnın boyutları; 4,8 x 4,1 cm.dir. Ağza doğru incelen hamur kalınlığı 1 ,ıxO,? cm. olarak değiş
mekte ve yüzeyinde muhteşem bir beze me yer almaktadır. Yüzey bezemesi eğimli kesim diyebileceğimiz, volüdal kıvrımlı palmetlerden oluşan süsleme örneğine sahiptir.
Çok hafif bir yapıya sahip hamur, ince gözeneksiz, beyaz renklidir. Bu lüle yüzeyindeki bezeme, Edirne ii. Bayezid Camii hünkar mahfilinin taş bezemeleri ile benzerlik gösterir. Bu nedenle lülenin 15. yüzyıl sonlarına tarihlendirilmesi mümkün görülmektedir
(Resim: 12, 13).
Aynı plankareden (BVI-1) küçük parçalar halinde beyaz hamurlu, lüleci işi bir keramik şişeye ait olduğu anlaşılan parçalar da elde edilmiştir. Hafif bej renklendirilmiş
yüzeyi, iç çeperindeki tornadaki sık çekim çizgileriyle olağanüstü işçilik gösteren bu keramik şişe, küresel karınlı, dar boyunlu, genişleyen ağız yapısı ve damla şeklinde gövdeye bitişen kulp yüzeyindeki usta mührüyle, ustasını bize tanıtan bir eserle kazı ekibimiz sevindi. Usta adı, "Amele Salih" olarak okundu (Resim: 14, 15).
Elimizdeki tümlenen parçaların 15cm. yüksekliğinde, 9 cm. çapında, dip çapı 5,8
cm. olan (çeper kalınlığı 1,5 mm.dir) keramik şişeye ait olduğu anlaşılmıştır. Bu keramik şişe, yüzeyinde hafif bej renklendirilmiş perdah ise, keramik şişeye fildişi ya da devekuşu yumurtası görünüşü vermiştir. Fincanlarda da kullanıldığı anlaşılan hamurun bu
keramik şişe hamuruyla aynı oluşu ise keramik işlerinin zenaat olmaktan çıkıp sanat
eseri olduğunu açıklar.
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6
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Resim 12: E. Y. S. Kazısı Matbah-ı Amire
güneyinde bulunan beyaz hamurlu, bezemeli lüle haznesi

Resim 13: Bezemeli lüle haznesinin
görünümü

ateşlik

Resim 14: E. Y. S. Kazısı Matbah-ı Amire güneyinde bulunan beyaz
hamurlu, usta imzalı keramik
şişe buluntusu

imzalı beyaz hamurlu
şişeye ait parçalar

Resim 15: Usta
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keramik

2001 YILI ACEMHÖYÜK KAZıLARı

Aliye ÖZTAN*

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve maddi destekleri .!ie yürütülen Acemhöyük kazıları 3.8.2001-14.9.2001 tarihlerinde gerçekleştirilmiş
tir. Onceki yıllarda olduğu gibi geçen y,l.! da kazıya Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğ
rafya Fakültesi ile Kültür Bakanlığı DOSIM Müdürlüğü maddl katkı sağlarmştırt. 2001
yılı çalışmaları kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemesi olarak üç grupta toplanmaktadır.

1. KAZıLAR
700x 650 m. ölçülerindeki Acemhöyük'ün en önemli topografik özelliği höyüğün
kenarları na yakın kısımlarda değişik yüksekliklerde dört tepe ve bunların arasında geniş iki düzlüğün bulunmasıdır. Prof. Dr. Nimet Ozgüç başkanlığındaki kazılarda üçü höyükteki yükseltilerde, dördü düzlük kısımlarda olmak üzere toplam yedi ayrı alanda çalışllmıştır 2 . Bu kazılarda kentin Assur Ticaret Kolonileri Çağındaki önemine ışık tutacak
büyük yapılar açığa çıkarılmıştır. Yapıların çoğunluğu Koloni Çağının en parlak döneminin yaşandığı iii. kata aittir. Büyük yapıların şüphesiz en önemlisi höyüğün de en
yüksek yeri olan güney kesiminde yer alan Sarıkaya Sarayı'dır. Sarıkaya'ya göre höyüğün kuzeydoğudaki yükseltide Hatipler Sarayı, batı kıyısında ise aynı döneme ait
üçüncü yapı olan "Batı Binası" yer almaktadır. Büyük binalar dışında kalan alanlarda
ise konut ve atölye nitelikli yapılar bulunmaktadır.
Acemhöyük kazıları 1996 yılından beri yukarıda belirtilen iki sarayın arasında
kalan, höyükteki büyük düzlükte yoğunlaştırılmıştır. Bunun nedeni 1992- 94 yıllarında
yapılan jeofizik ölçümleri sonucunda bu kesimde yanmış büyük bir yapının varlığının
saptanmasıdır. Acemhöyük'ün iii. katına ait bu yeni bina, kentin o dönemdeki topografyasının öğrenilmesinin yanı sıra birbirinden 200 m. uzaklıkta yer alan iki saray arasın
daki ilişkiye de ışık tutacak niteliktedir. Kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanan bu binanın güney batı köşesindeki 9 odası 1996- 2000 yıllarında açığa çıkarılmıştır.

2

p'rof. Dr. Aliye ÖZTAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve
Onasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Slhhiye-AnkararruRKIYE.
Adı qeçen kuruluşların yetkililerine katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Kazılara benden başka Doç. Dr. Süleyman Ozkan, doktora öÇjrencisi Arkeolog Atila Türker, Master öğrencisi Arkeolog Derya Yılmaz, Ar. Gör. Antropolog
Ayşen Açıkol, arkeoloji ögrencileri Nükhet Köseoğlu, Lale Pancar, Selin Atlıman, Nilüfer Yeliz Güler, Gökhan Turan,
Feray Ozenser, Tarih Bölümü öğrencisi Murat Tozan, Antropoloji Bölümü öğrencisi Işın Günay ve Restoratör Ali Aşgit
katıldılar. Kültür Bakanlığı'nı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Zehra Taşkıran temsil etti. Bütün meslektaşiarıma,
öğrencilerime özverili, özellikle uyumlu çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim.
Özgüç N.,"Acemhöyük'te 1971 Yılı Çalışmaları" Belleten xxxvı (1972), 430- 432; Özgüç N.,"1975 Acemhöyük ve
Tepebağları Kazılan" Belleten XL (1976),715- 716; Ozgüç N.," Acemhöyük Kazısı 1975 Çalışmaları" Belleten XXXiX
(1975),562- 563; Ozgüç N., "Acemhöyük Saraylarında Bulunmuş Olan Mühür Baskıları" Belleten XLI (1977), 357381; Ozgüç N.," Acemhöyük Kazısı 1979 Çalışmaları" Belleten XLIV (1980), 619-621; Ozgüç N., "Acemhöyük Kazısı
1980 Çalışmaları" Belleten XLV (1981) 378- 379.
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2001 yılındaki kazılar, bu yapının kuzey kısmındaki odaların açığa çıkarıIabilme
si için son açılan 9 numaralı odanın kuzeyindeki PA-RAl34-35 plankarelerde yapılmış
tır. Kazılar bu alanlarda:
a) Assur Ticaret Kolonileri çağı i ve ii. katlarının incelenmesi,
b) Aynı çağa ait iii. katın büyük Yanmış Bina'sının yeni bölümlerinin kazılması
olarak planlanmıştır.

a) i. KAT
Dört plankarede de yüzeyden 50- 80 cm. arasındaki derinliklerde i. kata ait sı
kıştırılmış topraktan bir zemine rastlanmıştır. Kısmen korunmuş bu zemin, Yeşilova Kasabası'nın mezarları ve köylülerin bu kısımdaki Kolani çağı yapılarından taş sökmeleri nedeniyle büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Bu açmalarda. arta kalan taş temel parçaları düzgün bir plan vermeyen kalıntılar halindedir. Sökülmüş taşların izlerinden de
olası bir plan çıkarılamamıştır. Tahrip edilmiş olmalarına karşın, bu alanda var olan evler tarafından kullanılmış dört ocak, iki tekne ve künkler ile tamama yakın kısmı korunmuş bir yapı, i. kat hakkında sınırlı da olsa bilgi vermiştir.
Olasılıkla evlerin önündeki açık alanlarda yer alan ve ait olduğu evin konumuna
göre yönlendiriimiş ocaklardan üçünün ağzı kuzeye, biri kuzeydoğu yönüne bakmaktadır. Dik olarak konmuş kerpiçlerden yapılmış, 50-60x 75 cm. ölçülerindeki ocaklardan
ikisinin içinde, dikdörtgen biçimli 4 cm. kalınlığında kilden tablalar mevcuttur. Bu tabIalar iki yandan ocak kenarına tutturulmuş, arka kenarlarında oluşturulan 5-10 cm.lik oval
boşluklar havalandırma olarak kullanılmıştır (Resim: 1).
Bu katın bir diğer buluntu grubu kilden yapılmış iki tekne ve çok sayıda künk parçasıdır. Teknelerden biri tüm (RAl 35 plankarede), diğeri parçalar halinde (PA/35 plankarede) ele geçirilmiştir. Elimizdeki iki örnek birbirine yakın olmakla birlikte farklı ölçülerdedir (88.5X 45.5X18; 87X 47.5X25.5 cm.). Uzun kenarları yanlarda yükseltilmiş,
açık olan kısa kenarlardan biri daha dar olarak yapılmıştır. Arkasına gelecek teknenin
oturması için diğer dar kenar normal zeminden alçaltılmıştır (Resim: 2). Teknelerin birbirinden 6 m. uzakta bulunmaları ve çevrelerinde onlarla ilgili olabilecek herhangi bir
bağlantının olmaması, işlevleri konusunda tam bir bilgi edinilmesine olanak vermemiş
tir. Ancak, tümlenebilen iki tekne ve pek çok parça ile aynı seviyede ele geçirilen çok
sayıdaki künk parçası bu alanda bir drenaj sisteminin varlığına işaret etmektedir. Bunlardan in situ iki künk ve tam olarak ele geçirilen tekne, düzeltilmiş zeminlere yerleşti
rilmiş, altları ve çevreleri küçük taş parçaları, seramik kırıkları ile desteklenmiştir.
Parçaları dar olan kenarları bir başka teknenin geniş kenarı içine oturtarak birleştirmek ve kolaylıkla kanal haline getirmek olasıdır. Teknelerin daha geniş olan dar
kenarlarının iç kısımlarındaki profil bu nedenle yapılmış olmalıdır. Bunun nedeni kanal
haline getirildiğinde, tekneler arasında kat farkını yok etmek ve atıkların üst üste binen
kısımlardan kolayca geçişini sağlamak olmalıdır. Bu özellikleri ile tekneler bugüne kadar Acernhöyük'te ve bildiğimiz kadarıyla arkeolojik kazılarda ilk kez görülen bir formdadır.

Drenaj sistemi konusunda Anadolu'nun en eski kalıntıları Hitit imparatorluk Ça-

ğından kalmadır, Kent içindeki atık suların ve olasılıkla yağmur sularının belli yerlere

akıtılması Hitit Imparatorluk Çağından beri kullanılan bir yöntemdir. Bu amaçla birbirine geçirilerek döşenmiş koni biçimli, kimilerinin üstünde oval delikleri olan kil boruların
kullanıldığı Boğazköy, Alacahöyük ve Kuşaklı gibi yerleşimlerden tarunmaktadrre. Yine
aynı dönemde bu sistemin kentin her tarafına yayılması yerine, atıkların elverişli yerlere açılan sızıntı çukurlarında toplanmasının tercih edildiği de bilinmektedir. Böylece
hem uzun bir sistem yapmaktan kurtulunuyar hem de tıkanma tehlikesi azaıtılıyordu.

3

Naumann R., EskiAnadoluMimarlığı, Ankara (1975),199-211: Müller- KarpeA., "Unlersuchungen in Kuşaklı 1996",
MDOG 129 (1997), 108, Abb.7.
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M.Ö. i. binyılda Zencirli, Sakçagözü, Tel Halat, Arslantaş gibi Geç Hitit ve Arami kentlerinde karşılaşıldığı gibi, sızıntı çukurları artık kuyular gibi belli kurallara göre yapılma
ya başlanmıştır. Kanal sisteminin tekne biçimli taban taşları ile yapıldığı ve kanalların
kaldırımla uyumlu bir hale getirildiği Tel Halat'tan bilinmektedir. Bu sistemin Assur Ticaret Kolonileri Çağındaki en eski örneğinde ise kent içinde istenmeyen sular ve diğer
atıklar, sadece yanları taşlarla örülmüş kanallar yardımıyla belli yerlere aktarılmıştır. Bu
durum Kaniş Karurnu'nda- sokak kenarlarında yer alan kanallardan anlaşılmaktadır.
Acemhöyük kil boru ve tekneleri ise Hititlerin yaygınlaştırdığı bu amaca yönelik ilk örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sert bir zemin üstünde iç içe yerleştirilmiş iki kil
borunun ağzı geniş, yassı bir taşla kapatılmıştır (Resim: 3). Atıkların bu noktadan sı
zıntı çukuruna iletildiği anlaşılmaktadır. Acemhöyük i. kat insanları bu amaçla özel bir
çukur açmak yerine hemen güneyinde yer alan iii. katın yanmış binasının 8. odasını
kullanmışlardır. Kil borularla birlikte bulunan kil teknelerin bağlantılarını saptamak ne
yazık ki mümkün olamamıştır. Ancak, Alacahöyük'ten bilinen kil boruların taş kanallarla bir ilişkisinin olabileceği düşünülebilir. Hitit Imparatorluk Çağından tanınan silindir biçimli künklerin Assur Ticaret Kolonileri Çağındaki kökeninin belirlenmesi, diğer taraftan
Hitit Çağının taş kanalları yerine Koloni Çağında tekne biçimli künklerin kullanıldığının
belgelenmesi, Acemhöyük'ün Anadolu arkeolojisine yeni katkılarıdır.
i. kata ait tama yakın tek mimari RAl 34 plankaresinin kuzey kenarında yer alan
" dokuma evi" olarak adlandırdığımız tek mekanı i yapıdır. Ev 5x4.5 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Dik olarak konulmuş 15 cm. kalınlıktaki 50x30 cm.lik kerpiçlerin taban
üstündeki tek sırası korunmuştur. Kuzeydoğudaki 80 cm. lik açıklık kapı yeridir. Girişin
iki yanında kerpiçlerin iç yüzüne yakın kısımdaki 15 cm.lik çukurlar kapı miline ait olmalıdır. Kapının karşısındaki uzun duvara bitişik bir ocak ve bundan 1.5 m. batısında
kerpiçlerle çevrelenmiş içi sıvanmış bir kutu mevcuttur. Odanın doğu duvarı önünde 60
cm. genişlikte 180 cm. uzunluğunda bir alana dağılmış durumdaki tezgah ağırlıkları
mekanın işlevini açıklamaktadır (Resim: 4). Kilden yapılmış, iyice pişirilmemiş koni biçimli 21 ağırlık doğu duvarına dayalı durumda, ahşap kısımlarından herhangi bir kaIın
tının korunmadığı bir tezgahın var olduğunu gösterir. Odanın içine bazıları birbirine yakın konumda yerleştirilmiş dağınık durumdaki kerpiçler tezgah ve çevresine oturmak
amacıyla konmuş olmalıdır. Bu evde ele geçirilen diğer buluntular tümlenemeyecek durumda bazı kap parçaları ile pişmiş topraktan, yüzünde çizilerek yapılmış iki işareti n silik izleri olan bir damga mühürdür.
2001 yılında kazılan alanda, i. katta ele geçirilen diğer buluntular dört ağırşak,
kemikten bir bız, pişmiş topraktan bir çaydanlık ile çanaktır.

1/. KAT
2001 yılında kazılan alanlarda ii. kat yapılarının RAl 34- 35 plankarelerde yoğun
laştığı görülmektedir. 1998 yılında kazılan RA/36 pıankarede ii. kata ait iki konut saptanmıştı. Bunların kuzeyinde, onlarla bitişik durumda iki konut daha bulunmakta, bir
üçüncüsü de bunların arasında batıya doğru uzanmaktadır. Böylece, bu alanda aralarında dar boşluklar ve küçük avlular olan beş yapının varlığı anlaşılmıştır. Yapıların genel karakteri en az bir büyük odaya sahip dikdörtgen ya da kare biçimli, bazıları yarnuk
planlı 2- 5 odalı olmalarıdır.
Yeni açılan konutlardan ilki (1. konut) RA/34- 35 plankarelerde yer alan iki odalı
bir yapıdır. 6x 5.5 m. ölçülerindeki büyük odasına kuzeydeki 80 cm.lik açıklıktan girilmektedir. Odanın ortasında bir ocak ile iki öğütme taşı yer almaktadır. Doğuda bu odaya paralel ince uzun bir mekan daha mevcuttur. Bu küçük odada (1. oda) bir vazo ve
bir ağırşak ele geçirilmiştir.Yapının duvar kalınlığı 50 cm. dir. Büyük odanın güney köşesi bir çöp çukuru tarafından tahrip edilmiştir. Büyük odanın kuzey duvarının yarısı hi4

Özgüç 1.. "Karum Kanish as ÇI City of International Trade", Çağlar Boyunca Anadolu'da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu , Bildiriler. Istanbul (1999), 324, PI. 2-3.
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zasından başlayan ve kuzeye doğru uzanan bir duvar ile bu duvara dayalı çamurla yapılmış dikdörtgen biçimli iki bölmel kutu'nun bulunduğu kısım da bu konutun bir parçası olmalıdır (Resim: 5). Bu mekanın büyük bölümü açma dışında, höyüğün henüz kazılmayan kısmında olduğundan işlevi tam olarak anlaşılamamıştır. Bu mekanında kemikten bir bız ve bir fincan ele geçirilmiştir.

Bu kata ait 2. konut RAl 35- 36 plankarede, 1. konutun doğusunda ona bitişik konumdadır. Bu konut da olasılıkla iki odalıdrr. Duvar kalınlıkları 50- 60 cm. arasında değişmektedir. Güneydeki küçük odası 2.30x 4.00 m. ölçülerindedir. Kuzeydeki büyük
odanın yarısı henüz kazılmayan SA/35 plankarade kalmaktadır. Küçük odanın bulunduğu kısımda önceleri, burada var olan mekandan bir bölme ile ayrılmış bir fırının var
olduğu anlaşılmıştır. Fırın ve bölmesi daha sonra kaldırılarak burası küçük bir odaya
dönüştürülmüş ve bunun batısında, 1. konutun güneyinde kalan geniş alan çöplük olarak kullanılmıştır. Bu binada pişmiş topraktan dört ağırşak, bir çaydanlık, iki çanak; batıdaki çöplükte ise altı fincan ele geçirilmiştir.
Bu yıl açığa çıkarılanlarla bağlantılarını saptamak amacı ile RAl 36 plankarede
1998 yılında kazılan yapılar> tekrar temizlenerek incelenmiştir. Buna göre RA/36 plankarenin kuzeyindeki 3. konut en az üç odandır. Batı köşede yer alan kareye yakın
(2.40x2.60 m.) planlı odanın güneydoğu ve kuzeydoğusunda bir kısmı açığa çıkarılmış
iki oda daha vardır (Resim: 6). Duvar kalınlığı diğer yapılar gibidir. Bu yapının temizliği sırasında iki ağırşak ele geçirilmiştir.
Bunun güneyinde, onunla arasında 40- 70 cm. lik boşluk oluşturacak biçimde inşa edilmiş 4. konut da olasılıkla iki odandır. Batıdaki büyük odasının ortasında dikdörtgen biçimli bir ocak, bunun kuzeybatısında yakacak koymak amacı ile oluşturulmuş kilden bir bölme, kuzeyinde bir öğütme taşı bulunmaktadır. 5. konut 2-4. evler arasında,
RAl 35- 36 plankarelerde yer almaktadır. Kuzey duvarı 2. konuta yaslanmış, doğu duvarı 3. konutun bir köşesine bitişiktir. Güney köşesi 4. konutun kuzey ucuna çakışmış
konumdadır. Kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanan uzun bir mekan ( 3.20x1 0.00 m.)
şeklindedir (Resim: 6). Yapının ortasında biri büyük (5x5 m.lik oval), diğeri küçük iki çöp
çukuru ile kuzey duvarı ortasındaki bir başka çöplük yapıyı çok fazla tahrip ettiğinden

detayları belirlenememiştir.

Bir ada oluşturan bu yapılar dışında ii. kata ait bir başka konutun kalıntıları
PA/35-36 plankarelerde yer almaktadır. Bu kısımdaki iii. kat yapısının 12. odasının duvarları da kısmen kullanılarak inşa edilmiştir (Resim: 7). Geçen yıllarda iii. katın aynı
binasında 6. odada da saptanan bu durum, iii. kat zamanında kentin tamamını tahrip
eden yangından kurtulanlar tarafından inşa edilmiş geçici konutlara bir yenisini eklemektedir. Yapı bu alanda i. kat zamanında mevcut olan ve iii. kat duvarı üstüne oturan
bir duvar ve yukarıda açıklanan drenaj sisteminin sızıntı çukuru ile bağlantısı tarafın
dan tahrip edilmiştir. Tek mekanı i olduğu anlaşılan yapı, bu tahribata rağmen buluntu
bakımından oldukça zengindir. Biri tek diğeri çift kulplu iki bardak, bir fincan, bir pota,
bir tabak, bir çanak, iki ağırşak ile ağırlık birimi (3 şekel) olarak kullanılmış bir taş bu
konuttan arta kalanlardır.
ii. katın bu konutu ile yukarıda sözü edilen mahalle arasındaki alanda (PARA/34-35 plankarede) biri çift, diğerleri tek kurşundan yedi halka, kurşundan dört çubuk, tunçtan bir iğne ile cımbız ve pişmiş topraktan bir kalıp parçası ele geçirilmiştir
(Resim: 8). Kurşun ve tunçtan yapılmış bu eşyalar ve kalıp ile yukarıda belirtilen PAl
35'te ele geçirilen bir pota bu alanda döküm işlemlerinin yapıldığı bir madenci atölyesinin varlığına işaret etmektedir.
PAl34 plankarenin kuzeyine yakın kısımdaki bu kata ait küçük bir mekan (1x
1.80 m.) ise 1990 yılında kazılan PA/33 plankaredeki yapının bir parçası olmalıdır. Bu
mekanda pişmiş topraktan yonca ağızlı bir testicik bulunmuştur.

5

Öztan A. "1998- 1999 Acemhöyük Kazuarı'' 22. Kazı Sonuçlan Toplantısı 1. Cilt Ankara (2001), 120, Resim 2-3.
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II. kata ait çöp çukurlarından: iii. kat binasının 9. odası kuzey duvarına açılmış
kemikten bir bız ile bir ağırşak ele geçirilmiştir.
iii. kat binasının 6. odası içine oturduğu anlaşılan ii. kat yapısında 1999 ve 2000
yılında toplanan etütlük seramikler yeniden değerlendirilmiş, parçalar içinden tümlenen
dört çanak, bir tabak, iki çömlek ve bir vazo envanterlenmiştir.
alanında

b) iii. KAT YANMıŞ BiNA KAZıLARı
Geçen yıllarda kazılan binanın kuzeydeki uzantılarını saptamak amacıyla büyük
ölçüde ii. kat yapılarında derinleşilmiştir. Bu kazılarla Yanmış Bina'nın 10- 14. odaları
açığa çıkarılmıştır.

9. oda: Başlangıçta uzun dikdörtgen bir oda iken binanın 90 cm. genişliğindeki
asıl duvarlarından daha ince bir duvarla bölünerek 8 ve 9. odalar oluşturulmuştur Geçen yıllarda kazılan 1. odanın kuzeyinde, 8. odanın kuzeydoğusunda yer alan 9. odada tabana ulaşmak için kazılar yapıımıştır. 8 ve 1. odayla bağlantılı olan bu odada tabandan 90 cm. yukarıda tavandan düşmüş ağaçların kalıntıları ele geçirilmiştir. Bunlar
odanın kuzey duvarına yakın kısımda, üçünün uçları taban üstüne dik olarak gelecek
şekilde düşerek kırılmış 1;5- 2.5 m. uzunluklardadır (Resim: 9). Duvarları ve tabanı yapının diğer odaları gibi düzgün sıvalıdır. Bu adadaki enkaz içinde iki ağırşak, bir kurşun
halka, kemikten bir bız ve bir bu/la ele geçirilmiştir. Bu/lada bir damga mührün üç baskısı kısmen yer almaktadır. Baskıda bacaklarını açmış durumda kuş başlı, insan gövdeli bir karışık varlık sağ elinde ceylan tutmaktadır. Sol elini solundaki balığa doğru
uzatmıştır. Bacakları arasında bir kuş, iki yanında çömelmiş birer maymun bulunmaktadır. Baskı 1998 yılında 8. odanın kapısına yakın bir yerde bulunmuş olan bulladaki ile
aynı mühüre aittir. Her iki bulla da aynı renk kilden yapılmış ve benzer biçimlerdedir. Bu
benzerlikler bullaların büyük olasılıkla aynı kabı kapamada kullanılmış olduğunu, kap
açıldıktan sonra da bu kısımda korunduklarını göstermektedir.
10. oda: 1 ve 9. odaların kuzeydoğusunda yer almaktadır. Şimdilik sadece 1.
odayla olan bağlantısı saptanabilmiştir. Güneybatı duvarının 9. odaya bitişik olan bölümü çift duvar olarak yapılmıştır. Bu duvarın ortasında yukarıda sözü edilen ii. kat çöp
çukuru bulunmaktadır. Çift duvarlı kısımda bir girinti yapan oda kuzeydoğu yönüne
doğru genişlemektedir. Odanın en geniş kısmı 10.5 m. dir. Doğu duvarı, henüz kazıl
mayan SA/35-36 plankarelerde bulunduğundan, uzunluğu henüz saptanamamıştır.
Plan bakımından yapının diğer odalarından farklıdır. Buna karşılık inşaat tekniği diğer
odalar gibidir. Bu odada da duvarlar belli aralıklarla yatay ve dikeyolarak konulmuş dikmelerle desteklenerek inşa edildiği sıva altındaki kalıntılardan anlaşılmaktadır. Odada
1, 7 ve 9. odalarla ortak olan duvarlara dayalı birer seki bulunmaktadır. 7 ve 9. odalara bitişik sekilerin üstünde ve giriş önünde yanmış ağaçların kalıntıları mevcuttur. Odanın kazılan kısmında pişmiş topraktan 7 ağırşak, üç çanak ve bir kaba ait insan başı
şeklindeki parça ile kaya kristalinden yapılmış iki ayrı kaba ait parçalar, iki ağırşak ele
geçirilmiştir.

11. oda: 9. odanın yarısı hizasından başlıyan ve kuzeydoğu yönünde uzanan 11.
oda, Yanık Bina'da bugüne kadar açılan en büyük mekandır. PA-RA/34-35 plankarelerin büyük bir kısmını kaplamaktadır. Genişliği 12 m. olan odanın uzunluğu henüz belirlenememiştir. Açılan kısımda taban üstünde 3.00x 2.10 m. ölçülerinde bir platform mevcuttur. Platformun 1. odada olduğu gibi bu platformun da ortada olduğu var sayılırsa
odanın uzunluğu da en az 12 m. ye ulaşmaktadır. Açığa çıkarılan üç duvarı da yapının
diğer mekanları gibi 90 cm. kalınlıktadır. Yukarıda belirtildiği gibi bir tadilat yapıldığın
dan yalnız 9. odaya dayanan kısım çift duvarlıdır. 11. odanın duvarlarının da yapının
diğer mekanları gibi ağaç dikmelerle desteklenerek inşa edildiği anlaşılmaktadır. Odanın büyük kısmı tavandan düşmüş yanmış ağaçlarla kaplıdır. Batı duvarı önünde yoğunluk kazanmış ağaçlar dört kat olarak görülmüştür. Bu kalıntılar bu geniş mekanın
kapalı olduğunu göstermektedir (Resim: 10). Tavan sisteminin detaylarının incelenebiImesi, ağaç türlerinin saptanabilmesi ve dendrokronolojik yöntemle tarihlerne yapmak
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amacıyla gerekli yerlerinden örnekler alınabilmesi için ağaçlar yerinde bırakılmıştır.
Onümüzdeki yıl yapılması planlanan bu çalışmalar için ağaçlar naylonla kaplandıktan
sonra toprakla örtülerek koruma altına alınmıştır.
Bu odada ağaçlar dışında kalan alanda tabana kadar inilmiş, bu kısımda iki ağır
şak ve ufak yüzük şeklinde altından bir saç süsü ele geçirilmiştir.
12. oda: 11. odanın güneybatısında, uzunluğu ona yakın odanın genişliği en az
8 ve 9. odaların uzunlukları toplamında olmalıdır. Henüz tabana ulaşılamayan odanın
11. oda köşesine yakın kısmında 2.20 m. çapında bir depo küpü bulunmaktadır. Ağız
kenarı, duvarın korunan seviyesinde olan küpün açılan kısmına göre, omzu üstünde
kabartma bir kuşak yer almaktadır. Bu kuşağa bağlı, yüksek kabartma olarak yapılmış
10 cm. çapında düğme biçimli bir bezek (?) mevcuttur. Küpün yanında kabartma kuşak
hizasında bir fincan, biraz güneyinde biri tüm diğeri iki parça halinde tunçtan iki çuvaldız bulunmuştur.

13 ve 14. odalar: 11. odanın kuzeybatısında yer alan bu odaların sınırları kısmen
Bunlardan kuzey uçtaki 14. odanın kuzey kenarının 1990 yılında kazılan
PA/33 plankaredeki iii. kata ait duvar olduğu anlaşılmıştır. 13. odanın şimdilik tek buluntusu pişmiş topraktan bir ağırşaktır.
1992 yılında yapılan jeofizik ölçüm sonuçlarının doğrulanması için bu alanda
başlattığımız kazılar iii. kat zamanında bu kesimde büyük bir yapının varlığını ortaya
koymuştur. Henüz kuzeybatı kenarının bir bölümüne erişilebilen yapı bugün için 60m.
uzunluğa ulaşmıştır. Bu ölçüleri ile bina, Acemhöyük'te biri kral konutu, diğeri depo nitelikli kullanıldığı belirlenen iki saray dışında başka büyük ölçekli yapıların da varlığını
göstermektedir. Bunların birbirlerine göre konumları Assur Ticaret Kolonileri çağı şehir
cilik anlayışı yanında krala özgü sistemin işleyiş biçimine de ışık tutacak niteliktedir. Bu
üç anıtsal yapı inşaat malzemesi bakımından bir birlik göstermektedir. Yapıların plan
bakımından farklı olmaları ise işlevlerine bağlanmaııdır. Sarıkaya ve Hatipler Sarayları
arasındaki konumu, küçük odalarla çevrelenmiş 50- 140 m 2 lik geniş salonları bu binanın önemini göstermektedir. Diğer taraftan 9-11. odalar arasında olduğu gibi binada bazı işlev değişikliklerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Dendrokronoloji analizleri binanın yapım zamanına ışık tutacaktır. Böylece diğer saraylarla aynı felaket nedeniyle yanmış
bu binanın yaşam süresi belirlenebilecektir.
saptanmıştır.

2. RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Acemhöyük'te önceki yıllarda bulunan ve Aksaray Müzesi'ne teslim edilen envanterli seramikler 2001 yılı kazıları sırasında elden geçirilmiş, bir kısmının onarımıarı
yenilenmiş, zamanlabozulma gösterenlerin bakımı yapılmıştır. Böylece 154 parça eser
inşaatı devam eden Aksaray'ın yeni müzesinde teşhire hazırlanmıştır.
3. ÇEVRE DÜZENLEMESi
.. . Höyük üstünde belli noktalarda biriktiriimiş atık kazı toprakların büyük bölümü
DOSIMM tarafından sağlanan ödenekle sit alanı dışına taşıttırılmıştır. Böylece Sarıka
ya Sarayıını kuzeyindeki düzenleme büyük ölçüde tamamlanmıştır.
2001 yılı Acemhöyük kazılarında ele geçirilen 71 parça envanterli, 46 adet etütlük eser restorasyon işlemleri tamamlanarak Aksaray Müzesi'ne teslim edilmiştir.
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Resim 1: ı. katın tablalı ocağı

Resim 2: ı. katın tekne biçim ii künkü
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Resim 3: I. kat kil boruların sızıntı
çukuruna bağlantısı

Resim 4: Dokuma evi
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Resim 5: ii. kat konutları

Resim 6: ii. kat

konutları

Resim 7: iii. kat binası içine yapılmış ii. kat
konutu
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Resim 8: II. katın kurşun halka ve çubuklan

Resim 9: iii. kat
oda

binası,

9.

Resim 10: iii. kat
11. oda
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binası,

GÜVERCiNKAYASı 2001 YILI KAZISI

Sevil GÜLÇUR*
GünerSAGIR

Kazı giderleri İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, çevre düzenleme
giderleriyse Aksaray Ili Valilik Makamı'nca üstlenilen Güverclnkayast kazısı, 2 Ağustos
15 Eylül 2001 tarihlerinde Aksaray Müzesi denetiminde, LU. Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı'nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kazı süresince, Güner Sağır (Müze Araştırmacısı), Aksaray Müze Müdürlüğü'nü temsil etmiştir.
Kazı ön hazırlık kapsammda. Köy işleri Bakanlığı'nın, Güvercinkayası ve Çevre
Araştırmaları Projesi için, LU. Edebiyat Fakültesi'ne tahsis ettiği, Demirci Köy Grup Tarım Merkezi büro ve lojrnanlan, LU. Rektörlüğü'nden sağlanan maddi kaynakla, tamir
edilerek düzenlenmiştir. Ikinci sevindirici gelişme, gıda ve malzeme desteği bağlamın
da, Mercedes-Benz Türk A.Ş'nin kazımızın sürekli sponsorluğunu üstlenmesidir. Bu
sayede, hem daha çok sayıda öğrencinin kazımıza katılımı ve düzenli beslenmeleri
sağlanmış, hem de bir kazı evi deposu oluşturulrnuştur".
Güvercinkayası 2001 yılı çalışmaları, kazı, arkeometri ve restorasyon olmak
üzere, üç ana başlık altında toplanrruştrrz. Arkeometri çalışmaları kapsamında, Dr. Rosalia Christidou (Kavala-Yunanistan, arkeolog/kemik alet uzmam)s ve Dr. Ivan Pavlu
(Prag Universitesi, Arkeolog/sürtme taş uzmanı), ilgi alanlarına giren konulardaki bilimsel araştırmalarını, arazi ve laboratuvarıarda yürütmüşlerdir. 2001 kazılarına katılarak,
obsidiyen aletlerin incelemesini üstlenecek Dr. E. Coqiougnio ise, izin kağıtlarına yöneSevil GÜLÇUR, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 istanbulfTÜRKiYE.
Güner SAGIR, Aksaray Müze Müdürlüğü, AksarayfTÜRKiYE.
Başta Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Aksaray ili Valilik Makamı, ı.o. Rektörlüğü Araştırma Fonu ve Sayın Hans-Peter Hienstein nezdinde Aksaray Mercedes-Benz Türk A.ş. olmak üzere, Güvercinkayası kazısı
na destek veren tüm kişi, kurum ve kuruiuşlara teşekkürü borç biliriz.
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"Güvercinkayası", Atlas 88, 2000, 174-176, "Güvercinkayası K,ı.zı la rı ", Aksaray 3, 6-7; "Güyercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları", O. Belli (ed), Türkiye Arkeolojisi ve Istanbul Universitesi (1932-1 999), i. U.Rekt. Yay. 4242, 97-102.
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(1998), 85-111; "Güvercinkayası 1997 Kazısı", Xx. Kazı Sonuçlan Toplantısı I, Tarsus 25-29 Mayıs 1998 (1999), 7799, S. Gülçur, M. Endoğru, D. Kara, "Güvercinkayası 1998 Kazısr'', XXi. Kazı Sonuçlan Toplentısı I, Ankara 24-;:'8
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R. Christidou, "The Güvercinkayası Project. The Bone Industry", XXII/. Kazı Sonuç/an Toplantısı 2, Ankara 28 Mayıs
01 Haziran 2001 (2002), 106-108, 110.

49

lik bürokratik aksaklık nedeniyle kazıya katılamamış ve çalışmalar bu nedenle sekteye
uğramıştır. Dr. H. Buitenhuis (arkeozooloji), Dr. R. Cappers ve Uzman H. Woldring (arkeobotanik) ise, laboratuvar çalışmalarını sürdürmektedirler.
Restorasyon projesi çerçevesinde, Marmara Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinin desteğiyle, 1999 ve 2000 yılı kazılarında açığa çıkarılmış bazı kaplar tümlenerek, Aksaray Müzesi'ne teslim edilmiştir.
Kazı süresince, tabakalanma düzenini saptamak amacıyla, eski açmalarda, ayrıntıların belgelenmesine ağırlık verilmiş, kesit çizimleri tamamlanan karelerde ara geçitler kaldırılmıştır. Geniş alan çalışmalarındaysa, 7 J açmasının güney yarısı ve 7-8/GH açmaları arasında kalan kesim kazı alanına dahil edilmiştir (Plan: 1-2).

Doğu A/an 6 i, 7 J Açma/an (Plan: 1-2)
6 i açmasının, 5 i açmasıyla arada geçit bırakmadan kuzeye doğru genişletilme

siyle, tabakalanmaya yardımcı, geniş bir alan elde edilmiştir. Açmanın batı kenarı boyunca gözlemlenen sekmeli kerpiç duvarın, geçen yılların bulgularını destekler şekilde,
kalın bir moloz dolgu üzerinde yükseldiği kesinleşmiştir. Aynı duvarın, akmadan günümüze kadar ulaşabilmiş, en alt kerpiç sırasının bir bölümü daha, araştırılan alanın orta
kesiminde saptanmıştır. Moloz dolgu altında açığa çıkarılan mimarı, hem sıra evlerin,
hem de doğu yolunun, güneybatıya doğru bir kavisle, kesintisiz devam ettiğini göstermiştir. Iki yıl önce, 5 J doğu yolu dolgusu boşaltıhrken belgelenen, gri renkli, kabuğu msu ince tabaka, burada da saptanmıştır. Bu tabaka, yolu kuzeyden sınırlayan, mevcut
duvar kalıntılarının üzerinden aşmakta ve büyük olasılıkla önceden de vurgulandığı gibi, yerleşmenin bazı bölümlerinin terkedildiği bir evreyi belgelemektedir.
.
Bir yıl önce üst dolgusu boşaltılan ve komşu 5 J açmasından devam eden, 6
I/M1 odası içinde inildiğinde, batı duvarı önünde, yassı taşlardan kenarları, duvarın içine kadar giren, in situ alt taşıyla, dikdörtgen bir öğütme sekisi (Resim: 1), sekinin hemen yanında da, üst üste, muhtemelen odanın alt ve üst yaşam düzlemlerini de belirleyen, siyah açkılı, birer küp açığa çıkarılmıştır. Gene aynı odanın alt taban döşemesi
üzerine yıkılmış, kerpiç blokununsa, bir silo çeperine ait olduğu sanılmaktadır. Odanın,
çamur harçla birbirine tutturulmuş, ocak taşı örgülü duvarlarının yüksekliği ± 1.5 m.yi
bulmuştur. Onarım ve değişim evreleri, oda içine bakan duvar örgüsündeki bazı düzensizliklerle de belirlenebilmektedir. Kuzey duvarındaki, şevli taş dizisinin, eski bir kapı
boşluğu sınırlayıp sınırlamadığı ya da bir lambalık olup olmadığı, ancak arka odanın da
içi boşaltıldığında açıklığa kavuşacaktır.
7 J açması, yerleşmenin, yüksek kayalıklarla sınırlanan güney kesiminde yer almaktadır. Eğim ve su erozyonu nedeniyle, üst tabakalar aşınmıştır. Düzenli tekrarlanan
mimarı şema doğrultusunda ve şimdilik kaydıyla, ilk belirlenler dört (7 J/M1-4) ayrı mekandır (Plan: 2; Resim: 2). Kuzey kesiti önünde uzanan M1 odası 6 JIMTnin, M2odasıysa 6 J/M9'un devamıdır. M1 odası üst yaşam düzlemi, 6 J/M7a'da da saptandığı gibi, yerinde kırılarak pulluk tarafından dağıtılmış, çanak çömlek yoğunluğuyla izlenmiş
tir. Dolgu içine inildiğindeyse, önce, yuvarlak ve içbükey tablalı olası bir ocak ya da fı
rın kalıntısı (7 J/M1 Tn2) ve bunun hemen önünde de üst üste, kalın sıvanmış tabanIarı belirlenmiştir.

iki numaralı odaya (7 J/M2) güneyden bitişen, üç numaralı mekan (7 J/M3), do-

ğu -batı uzantısında bir duvar tarafından kesilmiştir. Odanın kuzeydoğu köşesinde bir

fırının yeraldığı (7 J/M3 Tn1) görülmektedir. Mekanı kesen ve doğudan sınırlayan duvarlarda kullanılan taş malzemenin boyut ve şekil açısından farklılık göstermesi, bu
alandaki değişik yapı evrelerinin işaretleridir.

Yamkıt A/an 7-8 H ve G Açma/an
2001 yılının ilgi çekici buluntu topluluğu, 7-8 ii açması M1a odasının yangın cüruflarından temizlenmesi sırasında ortaya çıkmıştır. Iki büyük fırın ve boğa başı biçimIi, çift gözlü öğütme sekisinin bulunduğu M1b ana mekanın içinden geçilen, bu dar
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uzun odanın da, yerleşmedeki diğer kilerler tarzında düzenlendiği anlaşılmıştır. Kamış
izli dam çökükleri ve bazı silo kalıntılarının altından, yan yana sıralanmış 22 adet depo
kabı saptanmıştır (plan: 2; Resim: 3). Depo kaplarının arasında, taban üstüne serpiş
tirilmiş, çok sayıda sürtme taş alet, hammadde olarak depolanmış geyik boynuzları ve
güneydoğu köşede, yoğun ısı nedeniyle, yumuşayarak yere yayılmış bir peteğin kerpiç
çeperi, envanteri tamamlamıştır. Kayda değer diğer bulgular, bölme duvarı delinerek
oluşturulmuş, yuvarlağımsı, içi muntazam sıvalı bir lambalık (kandillik), çanak çömlek
kırıkları üzerine yapışmış, külleşmiş hasır izleri (Resim: 4) ve pişmiş topraktan, başıy
la ayakları kırık, iri bir hayvan heykelciği torsosudur. Çoğunluğu siyah açkılı türden, değişik biçimlerdeki depo kapları, ağır yangın ve damın üzerlerine çökmesi sonucu, çok
ufalanmış, büyük bir bölümü de, yüksek ısı nedeniyle siyah rengini kaybetmiş ve deforme olmuştur.
Yanıkh alanın (7-8 H), 8 G açmasıyla olan bağlantısını saptamak üzere, arada
geçit bırakmadan, 8 G-H olarak numaralandırılan kesimde çalışılmaya başlanmıştır
(Plan: 2). Alanın güneydoğu bölümü, yüzeye kadar taşan, yüksek bir kayayla sınırlan
maktadır (Resim: 5). Yamklı alandaki (7-8 H/M1a-b) kiler ve ana mekanın beyaz sıva
Iı batı duvarı, yeni çalışma alanı içine kadar uzandıktan sonra, güneybatı köşeyi oluş
turacak biçimde, kaya çıkıntısına yönelen güney duvarına kavuşmaktadır. Ana mekanın batı fırınıysa (7-8 H/M1b Fr2), bu köşenin içine yerleşmiştir. Fırının yangından eriyerek sertleşmiş kubbesi üzerinde, daha üst bir evreye işaret edecek nitelikte, bazı taban ve yerinde kırılmış çanak çömlek parçaları belgelenmiştir.
Pulluk toprağının hemen altında, 7-8 H/M1b ana rnekanma bitişen, bir odanın daha güneydoğu köşesi belirlenmiştir. Bu odanın tabanı, doğu yönünde yükselen ana kayanın hemen üzerine döşenmiştir. Taban üzerindeyse, iri obsidiyen yongalarından oluşan, bir buluntu topluluğu gözlemlenmiştir (Resim: 6). Kaya çıkıntıları arasındaki boş
luklar ve sert meyil nedeniyle, diğer duvar kalıntılarının çoğun, şevli diziler oluşturacak
biçimde güneye ve 8 G açmasına doğru yıkılmıştır. Yıkık duvarların, izometrik ayağa
kaldırma işlemi, ancak tüm evre planları belgelendikten sonra gerçekleşebilecektir.
Çanak Çömlek ve Pişmiş Toprak Buluntular
Diğer yıllarda o!.duğu gibi, 2001 yılı kazılarında da yoğunluk, siyah açkılı çanak
çömlek grubundadır. Ozellikle, 7 H/M1 kiler mekanından toplanan örnekler tümlendiklerinde, tip çeşitliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Açık renk yüzeyli süpürge
izli konik kaseler ve boya bezekli çanak çömleğin oranlarında, bu yıl da bir gerileme
saptanmıştır. Yukarıda belirtilen, paneller halinde memecik bezemenin yanı sıra 8 G-H
açmasında da, iki değişik bezeme türünün yan yana kullanıldığı, ufak bir çömlekçik
saptanmıştır. Bu örnekte ağzın hemen altında boynuzları kabartma, gözleri ve burun
delikleri sokma bezekli bir hayvan başı, gövde üzerinde de çizi bezek tarzında şevran
dizileri göze çarpmaktadır (Resim: 7).
Çanak çömlek dışında, pişmiş toprak eserler, yok denecek kadar azdır. En fazla ele geçirilen, çoğunluğu kırık ve gene de tek tük, silindirik boncuk parçalarıdır. Yukarıda değinilen kırık hayvan torsosu dışında, bir başka örnek de, büyük olasılıkla yüksek poloslu bir kadına ait figürin başıdır (Çizim: 4).
Obsidiyen Buluntular
Yukarıda değinilen nedenden dolayı araştırmalar sürdürülerfıemiştir. Yoldan
uzaklaştıkça, obsidiyenlerin dağılımında da bir azalma sezilmektedir. Buna karşılık,
mekan içi hammaddde özelliği yansıtan, toplu buluntular, oranları değiştirmektedir.
Kemik ve Boynuz Buluntular
Ekip üyelerinden Dr. R. Christidou, 1996 yılından beri ele geçirilen, kemik ve boynuzdan mamul buluntular üzerindeki kullanım izi analizlerini, 2001 yılında da sürdürmüştür.
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Bu yılın buluntuları arasında, geçen yıllardan bilinenlere katkıda bulunacak
herhangi değişik bir alet türü gözlemlenmemiştir.Yanıkll alan kiler odası tabanı üzerinde depolanmış, geyik boynuzlarıysa, hammaddeden alete, yapım zinciri bağlamında,
hiç kuşkusuz önem taşımaktadır.
Sürtme

Taş

Buluntular

Değişik türden örnekleriyle sürtme taş alet ve gereçler, Güvercinkayası buluntu
toplulukları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bilim ekibi üyelerimizden Dr. i. Pavlu,
bu gruptan, çok sayıda in situ örneklerle temsil edilen, öğütme taşlarının ilk inceleme
sonuçlarını

elde etmiştir.
Özellikle, dışbükey sırtı bir elin parmakları içine oturacak şekilde biçimlendirilmiş
bir üst el taşı, dikkat çekicidir.
Sonuç
Güvercinkayası

2001 kazıları, hem bir anlamda kısıtlanmış olarak yurt dışından
bilgi transferi, hem de yerleşme içi kullanım alanları ve türleri açısından, çok verimli sonuçlara götürmüştür.
Konut ve mekanların yerleştiriliş biçiminin yanı sıra, kiler alanlarındaki depolama
ünitelerinin de, birbirine benzer şekilde ve belirli bir düzen içinde kullanılmasının, planIı yapılaşmanın bir sonucu olarak algılandığı, çok kez yinelenmişti. Yaruklı alan kiler
odasındaki, yoğun depo kabı buluntuları, bu varsayımı daha da somutlaştırdı. Bu bağ
larnda aydınlığa kavuşmaya başlayan ikinci ve belki de daha önemli bir varsayımsa,
M.O. 5000-4800 yıllarında, bir başka deyişle, kentleşme olgusunun ortaya çıkmasın
dan yaklaşık 800 yıl kadar önce, Orta Anadolu'da, köy ya da toprak ağalığı benzeri bir
sosyal sınıfın şekillendiğidir. Bu sınıf, gücünü artı ürün ya da daha geniş topraklardan
alıp, mal varlığını, gerektiğinde, kalın duvarlar arkasında savunabilmektedir. Böyle bir
sosyal sınıflaşmanın, köklerini Güney Mezopotamya'nın sulu tarıma bağımlı ekonomisinden alıp olası hammadde gereksinimlerini karşılamak üzere, kültürlerini kuru tarıma
bağımlı, Doğu Anadolu içlerine kadar taşıyan Obeyd Kültürü'yle çağdaş, bu erken dönemde ve gene kuru tarıma dayalı, Orta Anadolu topraklarında, kanıtlanabilir olması,
tartışılmaya açılması gerekli bir konudur.
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Resim: 7

HAKEMi USE 2001 KAZISI

Halil TEKiN*

Dicle Nehri üzerinde yapımı planlanan Ilısu Baraj Gölü altında kalacak arkeolojik
ve kültür varlıklarının kurtarılması ve belgelenmesi projesi kapsamında yürütülen Hakemi Use kazısı, T. C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Mijdürlüğü'nün izinleri, Diyarbakır Müze Müdürıüğü'l").ün denetiminde, Orta Doğu Teknik Universitesi TAÇDAM'ın
maddi desteği, Hacettepe Universitesi'nin bilimsel katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Konum
Hakemi Use, Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, Tepe Beldesi'nin 3 km. batısında, TepeBismil asfalt karayolunun sağ kenarında yer almaktadır. Deniz seviyesinden 544 m.
yükseklikte ve Dicle eski yatağının güney kıyısında yer alan yerleşim, yaklaşık 120 m.
çapında ve 4 m. yükseklikte yayvan bir höyüktür (Resim: 1). Höyük, G. Algaze ve arkadaşlarının bölgede yürüttüğü yüzeyaraştırmasında ziyaret edilmişi ve resmi kayıtla
ra Hakemi Use Tepe şeklinde geçmiştir. Höyüğün içinde bulunduğu arazi bir şahsın
özel mülkiyetinde bulunduğundan, uzun yıllardan beri tarla olarak kullanılmaktadır. Tarlanın eski sahibinin isminden hareketle bu mevki yerel halk tarafından Harem-i Use,
yani Yusuf'un Tepesi şeklinde adlandırılmaktadır. Kazı ekibi ileride bir karışıklığa neden
olmamak için höyüğün resmi kayıtlardaki ismi olan Hakemi Use'yi tercih etmiştir. Yakın
zamana kadar Tepe Beldesi ile Bismil Ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan şose yol, höyüğün bir bölümünün üzerinden geçtiğinden, yolun stabiize çalışmaları esnasında höyük yüzeyi tıraşlanmıştır. Ayrıca, tarımsal etkinlikler ve höyüğün 20. yüzyıl başlarında
mezarlık olarak kullanılması, tahribatın boyutunu daha da artırmıştır.
Kazı Çalışmalan

2001 kazı çalışmaları manyetik kuzeyesas alınarak höyüğün kuzey yamacında
El, E8 ve E9 plan karelerinde başlatılmıştır (Çizim: 1). Her üç açmada da benzer durumla karşılaşılmıştır. El açmasının yüzey toprağı içinde Erken Hellenistik Çağa ait gümüş bir sikke ve Demir Çağa ait olması muhtemel tunç bir bilezik ele geçirilmiştir. YÜzey toprağı altında ise orta büyüklükte, ancak belirli bir düzen göstermeyen taş temel
kalıntılarına rastlanmıştır. Söz konusu temellerin, tarımsal etkinlikler ve Islamı mezarların açılması esnasında tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Açmanın güney bölümünde bir
taş sanduka mezara rastlanmıştır (Resim: 2). 1 m. 80 cm. uzunluğunda ve 1 m. 20 cm.
genişliğindeki mezar konglamera levhaların birleştirilmesi suretiyle inşa edilmiştir. Kapak taşları mezarın 1 m. güneyinde, açma profiline yakın bir yerde dikeyolarak ele
geçirilmiştir. Mezarda tarihlendirmeye yardımcı olacak herhangi bir arkeolojik buluntuYrd..Doç. Dr. Halil TEKiN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü TR06532-Beytepe, AnkarafTURKIYE
e-mail:htekin@hacettepe.edu.tr
Aigaze 1991: 213 Fig.2b:9.
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ya rastlanmaması ve çok az miktardaki iskeletin düzensiz durumda ele geçirilmesi, mezarın antik çağlarda karıştırıldığını göstermektedir. Bu açmada ortaya çıkarılan 4 adet
çöp çukurunda Yeni Assur Dönemine ait seramik parçaları bulunmuştur.
E8 açmasında islamı mezarların tahrip ettiği rnimarlye ait temel kalıntıları ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Bu taş temel kalıntılarının üzerinde Orta Assur özelliği gösteren seramik parçalarının bulunmuş olması ait olduğu dönem hakkında bilgi vermektedir.
E9 açmasında üstteki tahribattan dolayı dağılmış basit toprak mezara ait eserler
ele geçirilmiştir. Demir çağına tarihlendirilen uçları açık 3 adet tunç bileziğin yanı sıra
pişmiş topraktan yapılmış minyatür vazolar, mezarın diğer eşyası arasında yer almaktadır. Insan kemikleri çok dağınık olduğundan yatış yönü saptanamamıştır. Aynı açmanın yüzey toprağı içinde tunç fibula parçası ve pişmiş toprak ağırşaklar ele geçirilmiştir.
Kazı bütçesinin kısıtlı olmasından dolayı, ilk sezonda arazi çalışmaları kısa sürmüş, açmalarda yeterli derinleşme sağlanamamıştır. Ayrıca üst katmanların tahribattan
büyük zarar görmesi, 2001 kazı sezonunda izlenebilir mimarınin ortaya çıkarılmasına
engelolmuştur. Çalışmaların yürütüldüğü her 3 açmada da benzer özelliklere rastIanmış, höyükteki kültürler hakkındaki bilgi, dolgu toprak ve çöp çukurları içinde ele geçirilen seramik sayesinde mümkün olmuştur.

Çanak-Çömlek
Hakemi Use 2001 kazı sezonunda ortaya çıkarılan çanak-çömleği 3 ana grupta
toplamak mümkündür. Bunlar: Demir Çağ, Geç Tunç Çağ ve Neolitik Çağ seramiğidir.
Demir Çağ Seramiği (Çizim 2: 1-4)
Hakemi Use Demir Çağ seramiği çarkta üretilmiş tek renkli kaplardan oluşmak
tadır. 2001 kazısında ele geçirilen Demir Çağ seramiği içinde en sık rastlanan form, dış
tan kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaldardır (Çizim 2: 1-2). Açık devetüyü renk hamurlu
bu kaplar, Diyarbakır civarında Uçtepe 2 , Gre Dirnse'' gibi yerleşimlerden bilinmektedir.
Demir Çağ seramiği içinde ikinci grubu yivli seramik almaktadır. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nde, özellikle Yukarı Fırat Havzası'nda geniş bir yayılım gösteren yivli seramik
bu dönem seramiği içinde önemli bir yer tutmaktadır (Çizim 2: 3). Dicle'nin güneyinde
fazla yaygın olmayan bu seramik, bazı bilim adamlarınca Muşkilere bağlanmaktadır.
Kazı çalışmalarında parça olarak çok sayıda ele geçirilen bu tipteki seramikler ortak
özellikler göstermektedir. Gövdelerinin üst kısmında paralel yivler bulunan, gevrek yapıdaki bu kapların hamurları kiremit krrrmzısı renkte olup yoğun kireç katkısı içermektedir. Yivli kaplar, Diyarbakır civarında Uçtepe- ve Talavaş Tepe'den'' billnmektedir, Bu döneme ait başka bir kap formu ise düğme dipli vazolardır (Çizim 2: 4). Onasya'da Yeni
Assur Dönemi yerleşmelerinde sıkça ele geçirilen bu kaplar iyi elenmiş bir hamura sahip olup yüksek ısıda fırınlanmıştır. Düğme dipli vazolar Mardin civarında Girnavaz6 ,
Musul civarındaki ünlü Assur kenti Ninlve? ve Assur'' kentinden bilinmektedir.
Geç Tunç Çağ 8eramiği (Çizim 2: 5-7)
Hakemi Use'de Geç Tunç Çağı yerleşiminin varlığı seramik parçalarından anlaşılmaktadır. Bu dönem seramiği arasında, hızlı dönen çarkta yapılmış dışa açılan ağız
2

Köroğlu

3

Karg 2001: Şek. 9.

4

Köroğlu

5

Parker et al. 2001: Şek. 9.
Şenyurt 1988: Lev. ıv
Hutchinson 1929: PI. L1V: 179.
Haller 1954: Taf. 3).

6

7
8

1998: Res. 10.
1998: Res. 9: 21.
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kenarlı çanaklar önemli yer tutmaktadır. Devetüyü renkli ve hızlı dönen çarkta üretilmiş
bu kaplar iyi fırınlanmıştır. Bu dönem kaplarının önemli bir grubu dışa açılan ağız kenarlı ve konik birgövdeye sahiptir. Dıştan kalınlaştırılmış ağzı kenarlı çanakların bazı
ları basit bir gövdeye sahip iken (Çizim 2: 5), bazılarının dış ve iç kısımlarında keskin
hatlar mevcuttur (Çizim 2: 6-7). Hakemi Use Geç Tunç çağı seramiklerinin benzerleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Norşuntepes, Lidar Höyükıv, Kuzey Irak'ta Kar- Tukuln-Nmurtan .ve Teli Seh-Hamad 12 gibi merkezlerden bilinmektedir. Bu tip seramikler
Onasya'da MO 2. binyılın son çeyreğinden itibaren görülmekte ve Demir çağı başları
na kadar varlığını devam ettirmektedir.

Neolitik çağ Seramiği (Çizim 3-4)
Her üç açmada da yaklaşık 543.60 m. koduna gelindiğinde, farklı bir seramik
grubunun yer aldığı dolgu toprak ile karşılaşılmıştır. Bu değişim anı olmuş, aralarında
herhangi bir steril katmana rastlanmamıştır. Söz konusu seramiğin tümü el yapımı olup
kendi içlerinde kaba seramik ve ince seramik olmak üzere iki ana grup oluşturmakta
dır. Kaba seramik grubu içinde yer alan ve arkeoloji dünyasında Coarse Ware olarak
tanınan seramik aynı zamanda bu grubun en erken tarihli seramiğini oluşturur. Oldukça ilkel yöntemlerle üretilen bu kapların hamurları yoğun saman ve taşçık içermektedir.
Tek renkli ve kulpsuz olan bu kaplar çoğunlukla tabak ve tepsi gibi açık formlardan
meydana gelirler. Iyi pişirilmedikleri için özlerinin koyu renkte olması, buserarniğin ayırt
edici başka bir özelliğini oluşturmaktadır (Çizim 3: 4-6). Onasya'da MO 7.binyllın sonunda görülmeye başlayan bu kapların Yukarı Dicle Vadisi'nde çayönü Tepesi dışında
varlığı pek bilinmemektedir. Bunun yanında Yukarı Fırat Havzası'nda Kumartepei'', SÜrük Mevkii 14 ve Gritille 15 dışında, son yıllarda Karkamış Bölgesi'nde Teleilat 16 ve Akarçay Tepe"? kazılarında kaba seramiğin ele geçirildiği bildirilmektedir. Anadolu dışında
bu tip seramik Dicle üzerindeki tanınmış prehistorik merkezlerden biri olan Teli Hassuna'nın la 18 tabakasında ele geçirilmiştir. Söz konusu seramik ayrıca, Zagros Dağları
eteklerindeki Teli Shirnsharaw, Gird Ali Agha 20, Teli Mattarah" ile Kuzey Irak'ta Musul
civarında Umm Dabaghiyah 22, Teli Sott0 23, Kül Tepe 24, Yarim Tepe 125, Telul et-Talathat
gibi merkezlerde ortaya çıkarılmıştır.
Kaba seramik içinde değerlendirilen ve arkeoloji literatüründe Husking Trayolarak bilinen seramikten 2001 kazı sezonunda E8 ve E9 açmalarında 4 ayrı kaba ait parça ele geçirilmiştir. Gerçekte hangi amaç için kullanıldığı tam olarak bilinmemekle beraber, rende veya kurutma amaçlı kaplar olduğu düşünülen tepsi formundaki bu kaplar, yer yer 60 cm. genişliğe ulaşmaktadır. Huskin Tray'lar, Onasya'da Geç Neolitik
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Korbel 1985: Taf.1, 48, 66.
Müller 1999: Abb. 2.
Dilmann et a/.1988: Abb. 14.
Pfiilzner 1995: laf. 6-7.
Roodenberg 1984: Fig. 5.
Stein 1992: Fig. 3.
Voigl 1985.
Özdoğan et al. 2001: Şek. 5.
Balkan-Allı et al. 2001: Şek. 9.
L1oyd-Saffar 1945.
Mortensen 1970: Fig. 98-100.
Caldwell1983: Fig. 233.
Smilh 1952: Fig. 10.
Kirkbride 1972.
Bader 1993a: Fig.3:7.
Bader 1993b: Fig. 4:3.
Fukai-Matsutani 1977.
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Çağda batı iran'daki Ganj Oareh'ten başlayıp, Akdeniz sahilindeki Ras Shamra'ya uzanan bir alan içinde görülmektedir.
ikinci grubu meydana getiren ve ince seramik olarak adlandırılan kapları da kendi aralarında alt gruplara ayırmak mümkündür. Birinci grup, saman katkılı ince seramiktir (Çizim 3: 1-3). Tek renkli olan bu kaplar üzerinde herhangi bir astar görülmez. Bazı
örneklerde kabın ağız kenarında kırmızı yatay ince bant yer almaktadır. Ayrıca bazı örneklerin dış yüzünde el ile hafif bir sıvazlama yapıldığı saptanmıştır. Kirli sarıdan kahverengiye uzanan renk tonuna sahip bu kapların hamurunda saman ve kum tanecikIeri katkı malzemesi olarak kullanılmıştır. Kap formları arasında boyunlu çömlekler, derin
kaseler önemli yer tutmaktadır. Boyunlu çömleklerin yakın benzerleri Teli Hassuna'nın
Ib26 tabakasından bilinmektedir.
ikinci grubu ise Anadolu'da Koyu Yüzlü Açkılı Mallar olarak tanınan seramik grubu oluşturmaktadır (Resim: 4). Onceki gruplara nazaran kaliteli bir hamura sahip olan
bu seramiğin iç ve dış kısımları parlak bir perdaha sahiptir. Bu serarniğin benzeri, Amuk
A ve B27 evrelerinde görülmekte ve Güneydoğu Anadolu'da Malatya Ikiz Höyük28 ve
Çayönü 29 gibi merkezlerin yanı sıra Kuzey Suriye'deki Geç Neolitik çağ merkezlerinde de yaygın olan bir kap tipini oluşturmaktadır.
Hakemi Use Geç Neolitik kapları içinde üçüncü grubu boyalı ince kaplar oluştur
maktadır. Çoğunluğu çanak ve kase formlarından oluşan bu kaplar arasında kısa boyunlu çömlekler de yer almaktadır. Yeşilimsi bej yanında, portakal renkte hamurları itinaiı yapılmış olan bu kaplar aynı zamanda iyi fırınlanmıştır (Çizim 4: 4-6). Teli Hassuna'nın Ib tabakasından itibaren görülmeye başlanan ve arkeoloji dünyasında "Hassuna Boyalıları" olarak tanınan bu kaplar, Anadolu'da pek bilinmemektedir. Zagros eteklerindeki Teli Shimshara30 ve Teli aı-Khansı: Musul civarında, Kharabe Shattani 32, Teli
Jigan 33 ve Teli al-Botha'< ile Sinjar Vadisi'nde Yarim Tepe 13 5 yerleşiminde bu kapların
benzer örnekleri ele geçirilmiştir.
Boyalı kapların ikinci grubunu ise arkeoloji dünyasında "Samarra Boyalıları" olarak tanınan kaplar oluşturmaktadır (Çizim 4: 1-3). Bu seramik "S" profil veya hafif "S"
profile sahip kase ve çanaklardan oluşmaktadır. Az sayıda kısa boyunlu çömlek formları da mevcuttur. Portakal rengi veya kirli bej hamurlar itinalı yapılmış ve iyi fırınIan
mıştır. Bu tip seramik Orta Mezopotamya'da Samarra36, Teli es-Sawwans? ve Choga
Mami 38; Kuzey Irak'ta Ninive 39; Orta Fırat'ta Baghouz 40 ve Balikh'te Teli Sabi Abyad'ta-ı

bulunmuştur.

Hakemi Use 2001 kazı sezonunda Neolitik seramik ile birlikte taş eserler de ele
Çakmak taşından yapılmış hiçbir esere rastlanmaması dikkat çekicidir.
endüstrisi obsidiyen dilgilerden oluşmaktadır. Sürtme taş endüstrisine ait
eser arasında öğütme taşlarının yanı sıra bir de çivi bulunmaktadır.

geçirilmiştir.
Yontma taş
az sayıdaki

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

L1oyd-Saffar 1945.
Braidwood-Braidwood 1960.
Esin-Harmankaya 1991: Res. 14-15.
Özdoğan-Özdoğan 1993. Fig. 4.
Mortensen 1970: Fig. 92.
Calwe1l1983: Fig. 235.
McAdam 1995: Fig. 39.
li-Kawamata 1987: Fig. 4.
Balı et al. 1989: Fig. 14.
Merpert-Munchaev 1993: Fig. 6:8.
Herzfeld 1930.
EI-Wailly-es-Soof 1965.
Oates 1969.
Thompson-Mallowan 1933; Gut 1995.
Braidwood 1944: 51.
Le Miere-Nieuwenhuyse 1996.
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Sonuç
Hakemi Use 'nin üst katmanlarını oluşturan Demir çağı ve Geç Tunç çağına ait
mimarı kalıntıların neredeyse tamamının 20 yüzyıl içinde tahrip edilmesinden dolayı,
söz konusu dönemlerin varlığı seramik buluntularıyla saptanabiimiştir. Hakemi Use'de
ilk kazı sezonunda Proto-Hassuna, Hassuna ve Samarra kültürlerinin saptanması, var
olan bilgiye yeni boyutlar kazandırmıştır. Söz konusu dönemler aynı zamanda Onasya'da seramik kullanımının yaygınlaşmaya başladığı dönemlerdir. Yayılım alanı olarak
daha çok Kuzey Irak olarak bilinen bu kültürlerin, Dicle'nin kuzeyinde de var olduğu Hakemi Use buluntularıyla anlaşılmaktadır. Yukarı Dicle Vadisi'nde kazısı devam eden tek
Geç Neolitik merkez olm? özelliğini taşıyan Hakemi Use, sadece Anadolu arkeolojisi
için değil, aynı zamanda Onasya arkeoloji için de önemli veriler sunmaya aday bir merkezdir.
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DIE ARBEITSKAMPAGNE IN PRIENE 2001

Wu/f RAECK*

Dank der Genehmigung durch die Direktion für Denkrnaler und Museen des Kulturministeriums konnten die seit 1998 laufenden Restaurierungs-, Grabungs- und
Forschungsarbeiten in Priene vom 3. August bis zum 23. 8eptember 2001 fortgesetzt
werden. Die Kampagne stand unter der Leitung von Wulf Raeck, Wolf Koenigs leitete
die baugeschichtlichen Untersuchungen, die Organisation führte Carsten 8chneider
durch. Die Arbeiten erfreuten sich der gewohnten tatkraftiçen Unterstützung durch die
örtlichen 8tellen, namentlich den Bürgermeister der Gemeinde Güııübahçe, Herrn Yusuf Toptay, und die stellvertretende Direktorin des Museums Milet, Frau Hasibe Akat.
Als Vertreter des Kulturministeriums begleitete Herr Enver Ustündağ vom Museum Malatya die Arbeiten mit lnteresse und Hilfsbereitschaft. Die Kampagne wurde durch die
Finanzierung seitens der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Deutschen
Archaoloqischen Instituts ermöglicht.
Restaurierungs und Sicherungsarbeiten
Entsprechend dem bereits in den vergangenen Kampagnen befolgten Grundsatz, vorrangig solche Gebaude und Denkrnaler zu restaurieren, die besonders gefahrdet sind bzw. deren Aufrichtung für das Verstandrus des antiken Ortes besonders wichtig ist, wurden Restaurierungsarbeiten an folgenden 8tellen des Grabunqsqelandes
durchgeführt: Im Demeterheiligtum und im Haus 33 wurde mit dem Festigen de Mauerkronen begonnen, die unter Ptlanzenbewuchs und Witterungseinflüssen stark geIitten hatten. Am Bouleuterion wurde der Reparatur der 8itzstufen fortgesetzt. Am Nordrand der Agora wurde das westlichste der Ehrendenkrnaler vor der 8tufenanlage unterhalb der 'Heiligen Halle teilweise auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt und durch Verdübelung gesichert (Abb.1). Dabei fanden sich in den Quaderfugen
des Denkmals zwei Münzen, von denen die spatere aus auqusteischer Zeit stammt.
Die Durchführung der genannten Arbeiten wurde von ı. Çelimli geleitet, die Aufsicht lag
bei A. von Kienlin und A. Hennemeyer.
Im Athenaheiligtum begann A. Ribbeck nach einem von W. Koenigs ersteliten
Konzept mit der Umlagerung von Architekturteilen.
Archaologische Feldarbeiten (Abb. 2)
Demeterheiligtum: Nachdem in den vergangenen Grabungskampagnen das Demeterheiligtum selbst untersucht worden war, wurden im Jahre 2001 Reinigungsarbeiten und 80ndagen unmittelbar östlich des Heiligtums durchgeführt, um Erkenntnisse
über den Zugang und die Gestaltung des Eingangsbereiches zu gewinnen. Dabei zeigte es sich, daB Mauerzüge, die bereits in der Kampagne 2000 bei GelandebeqehunProf. Dr. Wulf RAECK,J: W. Goethe-Universitat Archaoloçlsches lnstitut Hauspostf. 146 Grüneburgplalz 1 0-60629
Frankfurt am Main/ALMANYA
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gen festgestellt worden waren, zu einer dichten Bebauung gehören, die auf der Ostseite unmittelbar an die AuBenmauer des Heiligtums anschlieBt (Abb. 3). Die aus hellenistischer Zeit stammenden Funde (u. a. figürliche Terrakotten und ein Fragment eines
Altarchens, das allerdings aus dem Innern des Heiligtums kommen könnte) legen die
Vermutung nahe, daB das Gebaude in enger funktionaler Verbindung mit dem Heiligtum gestanden haben dürfte. Die weitere Untersuchung dieses Komplexes soll zunachst zurückgestellt werden, da sie den Rahmen des gegenwartig mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführten Arbeitsprogramms sprengen würde.
Die Arbeiten am Demeterheilgtum wurden von U. Ruppe durchgeführt, an der Bauaufnahme des Heiligtums arbeitete S. Holysz.
Nordwestliches Stadtviertel: Die besondere Bedeutung des nordwestlichen
Stadtviertels für die Erforschung der Wohnbebauung in hellenistischer Zeit beruht auf
dem verhaltnismaôlq guten Erhaltungszustand der Wohnhauser, die nach einer groBflachiqen Zerstörung in der 2. Halfte des 2. Jhs. weitgehend nicht wieder aufgebaut
wurden. Die alte Grabung hatte am Ende des 19. Jhs. hier reiche Befunde aufgedeckt,
die die zentrale Rolle Prienes für unsere Kenntnis spatklassischer und hellenıstischer
Wohnbauten begründet habent. Trotzdem blieben zahlreiche wichtige Fragen offen,
vor allem wegen der heutigen Standards nicht entsprechenden Dokumentationspraxis.
So ist etwa die für die gesamte Chranologie so entscheidende Brandzerstörung nirgendwo exakt dokumentiert.
Nachdem in den vergangenen Kampagnen vor allem die Baugeschichte des
'Musterhauses' 33 untersucht und in der Insula D 4 das Fehlen von Wohnbebauung
festgestellt worden war, konzentrierten sich die Arbeiten in der Kampagne 2001 auf die
Insula D 2 unweit der westlichen Stadtmauer, wo sichtbare Mauerzüqe die Existenz
antiker Hausbebauung wahrscheinlich machten.
Die insgesamt 5 Sondaqen in diesem Bereich führten zu folgenden Ergebnissen: Die beobachteten Mauerzüge gehören, soweit sie nicht jüngeren Datums sind, einem Gebaude an, das vermutlich im 3. Jh. V. Chr. über einer Bebauung aus der Gründungszeit der Stadt (4. Jh. V. Chr.) errichtet wurde. Diese altere Bebauung scheint
exakt der üblichen lnsula- und Parzelleneinteilung zu entsprechen. Das jüngere Gebaude dürfte mindestens zwei der ursprünglichen Grundstücke bedeckt haben und lag
über diesen auf einer über zwei Meter dicken Terrassierungsschicht (Abb. 4). Eine analoqe Entwicklung von kleinen Wohneinheiten zu gröBeren Gebauden ist in Priene bereıts vom 'Haus 33' und anderen Beispielen bekannts.
Die Zerstörung des jüngeren Gebaudes ist var allem aufgrund eines reichen Befundes in der weniger als 3x3 m. groBen Sondage D 2/5 am Südrand des Komplexes
gut faBbar (Abb. 5). In dem von der Zerstörung betroffer:ıen Raum befanden sich u. a.
ein Herd, verschiedene Gefafse, darunter eines, das 5 Ollampen enthielt, einige Münzen sowie viele figürliche Terrakotten (Abb. 6). Einzelne Brandstellen waren verhanden, aber keine zusammenhanqende Brandschicht.
Der Befund laBt kaum einen Zweifel daran, daB es sich hier um denselben Zerstörungshorizont handelt, der von der alten Grabung in den östlich anschlieBenden Hausern bis hin zu den Gebauden nördlich der Agora festgestellt worden war 3 . Die vorlaufige Durchsicht der Funde legt ein Zerstörungsdatum im 3. Viertel des 2. Jhs. nahe,
auch wenn dies derzeit noch nicht als gesichert gelten kann-. Als Ursache der Katastrophe könnte massiver Steinschlag vom nahe gelegenen Teloneiafelsen in Frage kommen, der am ehesten von einem Erdbeben ausgelöst worden sein dürfte. Jeder Besucher von Priene kennt die weit übermannshohen Felsbrocken, die zu einem unbekannten Zeitpunkt in das antike Wohngebiet herabgeroııt sind.
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Th. Wiegand - H. Schrader, Priene. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 1895 - 1898
(1904) 325 - 28.
Wiegand - Schrader a. O. 297 ff.; M. Schede, die Ruinen von Priene (1934) 101 1.; W. Hoeplner - E.-L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland2 (1994)222 I.
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Die Arbeiten im nordwestlichen Wohnviertel leitete mit Unterstützunq von B. Eisentraut und U. Müller F. Rumscheid, der auch die qrundsatzllchen Uberlegungen zur
Interpretation des Befundes angestellt hat.
Östliches Stadtvieriel (/nsula F 15): In der Kampagne 2000 hatten Keramikfunde aus dem Fundamentbereich zur der Vermutung geführt, daB zumindest das südwestliche Grundstück der Insula F 15 erst im Spathellenisrnus oder der frühen Kaiserzeit bebaut worden sei 5 . Nach den Untersuchungen im vergangenen Jahr ist dies zu
korrigieren. Der fragliche Keramikbefund stammt aus einer Störung, die im Zusammenhang mit der Verlegung einer Trinkwasserleitung zustande gekommen ist. Die
Fundamentzüge der ersten Bauphase sind, wie bei den übrigen bis jetzt bekannten
Gebauden der Gründungszeit, in fundfreiem Boden verlegt und entsprechen jenen in
ihrer Beschaffenheit genau. Sie schlieBen sich zu Teilgrundrissen zusammen, die von
der Raumaufteilung des von der Forschung allgemein postulierten und an anderen
Stellen in Priene auch nachgewiesenen 'Typenhauses abweichen (Abb. 7). Wahrend
die Trennmauer zwischen der nördlichen und südlichen Grundstücksreihe der lnsula
nachgewiesen ist, fehlt bislang die Grenzmauer zum östlich anschlieBenden Nachbargrundstück. Sollten die Fundamente zu einem Wohnhaus der ersten Phase gehören, so müBte man die Existenz eines zweiten Haustyps neben dem bislang bekannten annehmen. Fehlte die Grundstückstrennmauer tatsachlich an der dem üblichen
Raster entsprechenden Stelle, so ware auch die Parzellierung der Insula eine andere
als bisher bekannt. Der Grund hierfür könnte in dem im Vergleich zu anderen Arealen
in Priene flacheren Getande liegen, das die Anlage breiterer Hauskomplexe auf einer
Ebene erlaubte (Hinweis A. Hennemeyer). Dies wird auch der Grund dafür sein, daB
gröBer dimensionierte jüngere Bauten hier nicht, wie z. B. in der Insula D 2, auf einer
Terrassierungsschicht über den alten Hausern errichtet wurden, sondem daB das alte
Mauerwerk weitgehend abgetragen und die Neubauten fast auf dem ursprünglichen
Niveau angelegt wurden. Mehr als die Kenntnis der Grundrisse ist daher an Informationen über die erste Phase an dieser Stelle nicht zu gewinnen.
Die Überlegungen zu Haustyp und Grundstücksqröôen haben bis jetzt strikt
hypothetischen Charakter und bedürfen noch weiterer Uberprüfung durch die Grabung. Die Arbeiten in der Insula F 15 leitete C. Schneider, unterstützt von B. Bergmann
und R. Şahin.
Agora und Umgebung: In den Grabungskampagnen 1999 und 2000 waren unmittelbar südlich des Bouleuterions und innerhalb desselben Baureste festgestellt worden, die zu Wohnhausern der ersten Phase im bekannten Rastersystem gehört haben
müssen. Im Jahr 2001 sollte qeklart werden, ab diese Wohnbebauung auch in der südlichen Insulahalfte anzutreffen ist. Denkbar ware ja z. B. auch die Lokalisierung eines
alteren Bouleuterions an dieser Stelle. Die Bedingungen für die Beantwortung dieser
Frage sind sehr ungünstig: Architekturteile der hellenistischen Nordhalle, die nur zum
geringen Teil umgelagert werden können, eriauben nur Sondagen auf sehr kleiner
Flache (Abb. 8), und die baulichen Eingriffe seit dem Bau der jüngeren Nordhalle im 3.
Viertel des 2. Jhs. v. Chr. haben altere Baubefunde oft eliminiert. Die Antwort auf die
Ausgangsfrage muB denn zunachst auch noch offen bleiben. Die Trennmauer zwischen dem zweiten und dritten Grundstück von Westen laBt sich mit Wahrscheinlichkeit
nachweisen, die zwischen dem ersten und zweiten bislang nicht. Gezielte Reinigungsarbeiten und Sondagen sollen in der nachsten Kampagne zu einer Klarunq führen.
Die Durchführung der Arbeiten in diesem Bereich lag bei i. lşıkhkaya, Sondagen
am Süd- und Westrand der Agora im Zusammenhang mit dort durchgeführten Bauuntersuchungen (s. u.) wurden von M. Baumung beaufsichtigt.
Bauuntersuchungen: Neben der Dokumentation und Untersuchung der in den
Grabungsschnitten aufgedeckten Architekturbefunde wurden baugeschichtliche Untersuchungen auBer am bereits erwahnten Demeterheiligtum var allem am Athenaheilig5

W. Koenigs-W. Raeek, Die Arbeilen der Kampagne 2000 in Priene, XXiii. Kazı Sonuçlan Toplentısı. Ankara 2001 (im Druck)
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tum und am 'Südbau' des Asklepiosheiligtums östlich der Agora vorgenommen. Am Athenaheiligtum setzte A. Hennemeyer die Dokumentation von Bauteilen und Architekturbefunden fort und konnte wichtige Ergebnisse für die Rekonstruktion des Altars und
des Propylons erarbeiten. So steht jetzt fest, dass das Propylon in der ersten (frühestens augusteischen) Bauphase weniger als halb so lang war wie im letzten Bauzustand
(2,40 m. bzw. 6,60 m.). In dieser zweiten Phase wies seine Ostfront korinthische Saulen, die Westfront jonische auf. Die Türwand hatte drei Durchqanqe, von denen mögIicherweise die beiden auBeren spater zugemauert wurden (Abb. 9, 10).
Bei der GrundriBaufnahme im Zusammenhang mit der Untersuchung der Agorarandbebauung durch A. von Kienlin wurden Diskrepanzen zwischen den publizierten
Planeri und dem antiken Baubefund festgestellt. Zur Klarunq wurde eine Sondage begonnen, durch die tiefgreifende Reparaturen und kaiserzeitliche BaumaBnahmen in diesem Bereich nachgewiesen wurden.
Bei der Durchführung der baugeschichtlichen Arbeiten wurden A. Hennemeyer
und A. von Kienlin durch C. Anders, S. Holysz, A. Schumacher und M. Seidl unterstützt.
Fundbearbeitung und Keramikuntersuchungen: Die Hauptaufgabe der Fundbearbeitung bestand wie in vergangenen Grabungskampagnen in der Erfassung der laufend anfallenden Fundkeramik und Kleinfunde sowie in der Durchführung von Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten. Die im Text geauBerten Datierunqsvorschlage zu einzelnen Baukomplexen oder Phasen beruhen auf Einschatzungen der Fundbearbeitung, die derzeit meist noch vorlautiq sind. In der Kampagne 2001 wurden 40
Keramikproben für naturwissenschaftliche Materialanalysen entnommen, die im Rahmen des in Frankfurt a. M. angesiedelten Graduiertenkollegs 'Archaoloqische Analytik'
an der Unlversitat Frankfurt a. M. durchgeführt werden. Ziel der von der Stipendiatin N.
Fenn angefertigten Untersuchung ist es, Grundlagen für die sichere Unterscheidung
und Zuordnung lokal produzierter und importierter Waren zu schaffen.
Bei der Fundbearbeitung arbeiteten unter der Leitung von U. Mandel und B.
Gossel-Raeck J. Rumscheid, L. Heinze, M. Korn und X. Tselepi, als Restauratoren M.
Piehl, S. Diedrich - Kuehn und B. Frohreich sowie A. Ribbeck (Fotodokumentation).
Wasserversorgung: Unter der Leitung von H. Fahlbusch nahm im vergangenen
Jahr erstmals ein Team der Fachhoschschule Lübeck an der Grabungskampagne in
Priene teil mit dem Ziel, die wassertechnischen Anlagen der Stadt naher zu untersuchen. Zwar diente der zweiwöchige Aufenthalt vor allem der Vorbereitung zukünftiger
Untersuchungen, doch haben sich bereits neue Erkenntnisse und Gesichtspunkte ergeben. So ist anzunehmen, daB die Wasserversorgung der Stadt über die bekannte
Leitung aus den Bergen durch Wasser erqanzt wurde, was innerhalb des Stadtgebietes zumindest zeitweise aus zwei Karstbereichen im Nordosten bzw. im Westen austrat. Die von der alten Grabung mit einem inschriftlich erwahrıten Verteilerbecken 6 identifizierte Anlage nahe der nordöstlichen Stadtmauer wird anderen Zwecken gedient haben. Das Verteilerbecken bleibt noch zu finden. Die für Priene besonders charakteristischen GefaBe aus Marmor oder Ton, die im innerstadtischen Versorgungssystem an
vielen Stellen zu sehen sind, vereinigen in sich verschiedene Funktionen, narnlich die
eines Verteilers und eines Rohrkrümmers, sie dienen aber auch dem Druckausgleich
und der Wasserentnahme. Neben den besser bekannten Laufbrunnen der Gefalleleitung, vor allem an Insulaecken, gibt es auch StraBenbrunnen, die als Endpunkte von
Rohrleitungen nach dem Drucksystem funktioniert haben (Abb. 11).
Die vorgestellten Ergebnisse zur Wasserbauforschung werden H. Fahlbusch
verdankt, der bei seiner Arbeit von L. Rölver, K. Hupka, U. Kripke und H. Uphoff unterstützt wurde.
Die türkische Fassung des Textes erstellte S. Gün.
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2001 YILI PRiENE ÇALIŞMALARI

Wulf RAECK*

3 Ağustos ile 23 Eylül 2001 tarihlerinde T.C. Kültür Bakanlığı Eski Eserler Genel
Müdürlüğü'nün izniyle Priene'de 1998'den beri yürütülen restorasyon, kazı ve araştır
ma çalışmalarına devam edilmiştir. Çalışmalar, Wulf Raeck'in başkanlığında gerçekleş

miştir. Mimarlık tarihi çalışmaları Wolf Koenigs tarafından yürütülmüş, organizasyon
Carsten Schneider tarafından yapılrruştır, Güllübahçe Belediye Başkanı Sayın Yusuf
Toptay ve Milet Müzesi Müdürü'ne vekaleten Sayın Hasibe Akat'ın şahısında mahallT
kurumlar, her zamanki gibi çalışmalarımıza büyük destek v.ermiştir. Çalışmalara Kültür
Bakanlığı'nı temsilen Malatya Müzesi'nden Sayın Enver Ustündağ katılmıştır. Bu sezon çalışmalar Alman Araştırma Birliği ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün fınansmanı ile
gerçekleştirilmiştir.

Onetım ve Sağlamlaştırma Çalışmalan
Geçen kazı sezonlarında izlenen, öncelikle yıkılma tehlikesine maruz veya antik
yörenin anlaşılması açısından ayağa kaldırılması önemli olan bina ve anıtların restore
edilmesi biçimindeki ana ilke uyarınca, kazı alanında onarım çalışma/arı şu yerlerde
yürütülmüştür: Demeter Kutsal Alanı'nda ve 33 No.lu evde, bitkilerden ve hava şartla
rından fazlasıyla zarar görmüş duvarların üst kısımlarının sağlamlaştırılmasına baş/an
mıştır. Bouleuterionda oturma basamaklarının tamiri çalışmalarına devam edilmiştir.
Agoranın kuzey kenarında 'Kutsal Galeri'nin alt kısmındaki basamakların önünde yer
alan şeref anıtlarından en batıdaki kısmen sökülüp parçalarına ayrılmış, tekrar bir araya getirilmiş ve dübellerle sağlamlaştırılmıştır (Resim: 1). Bu arada anıtın blok taşları
nın derzleri arasında iki sikke bulunmuştur. Bunlardan daha eski olanı Augustus Dönemine aittir. Bahsi geçen çalışmalar i. Çelimli tarafından yürütülmüş, A. von Kienlin ve
A. Hennemeyer çalışmalara nezaret etmişlerdir.
A. Ribbeck, Athena Kutsal Alanı'nda W. Koenigs tarafından hazırlanmış bir plan
çerçevesinde, mimarı parçaların başka yere aktarılmasına başlamıştır.

Arkeolojik Arazi Çalışmalan (Resim: 2)
Demeter Kutsal Alenı: Geçen kazı dönemlerinde Demeter Kutsal Alanı'nın kendisinin araştırılmasından sonra, 2001 yılında kutsal alanın hemen doğusunda, giriş ve
giriş kısmının yapısı hakkında bilgi edinmek için temizleme çalışmaları yapılmış ve
sondajlar açılrruştır, Bu çalışmalar sırasında, 2000'deki çalışma sezonunda arazi geziIirken tespit edilen duvar parçalarının aslında doğuda kutsal alanın dış duvarlarına yapışık yoğun bir yapı dokusuna ait olduğu ortaya çıkmıştır (Resim: 3). Hellenistik DöProf. Dr. Wuff RAECK, J. W. Goethe-Universltat Archaologisches Institut Hauspostf. 146 Grüneburgplatz 1 0-60629
Frankfurt am Main/ALMANYA.
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nem'e tarihlenen buluntular (bunlar arasında terra catta figürler ve kutsal alanın içinden
olması muhtemel küçük bir sunağa ait bir parça) yapının işlevsel açıdan kutsal alanla
sıkı bir ilişkisinin bulunabileceğini akla getirmektedir. Alman Araştırma Birliği'nin parasıyla yürütülen çalışma programı çerçevesinin dışına çıktığı için, bu yapının araştırıl
masına şimdilik ara verilmiştir. Demeter Kutsal Alanı'ndaki çalışmalar U. Ruppe tarafından gerçekleştirilmiştir. Kutsal alanın mimari çizimini S. Holysz yapmıştır.
Şehrin kuzeybatı semti: Hellenistik Dönem konut mimarisinin araştırılması açı
sından kuzeybatıdaki semtin özel önemi, buradaki evlerin nispeten daha iyi korunmuş
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu evlerin büyük bölümü, M.O. 2. yüzyılın ikinci yarı
sına tarihlenen geniş bir alanı etkisi altına alan bir yıkımdan sonra tekrar ayağa kaldı
rılmamıştı. Burada 19. yüzyılın sonlarındaki eski kazılarda, Geç Klasik ve Hellenistik
Dönem konut rnirnarlsl konusundaki bilgilerimizde Priene'nin oynadığı merkezi rolün
nedeni olan çok zengin buluntular gün ışığına çıkanlrmştrr". Buna rağmen, özellikle bugünkü standartların gerisinde kalan, o zamanın dokümantasyon yöntemleri nedeniyle
pek çok soru cevapsız kalmıştır. Orneğin genel kronoloji açısından son derece önemli
olan tahribatın dokümantasyonu, hiçbir yerde tam anlamıyla yapnmamıştır.
Geçençalışma sezonlarında öncelikle 33 No.lu örnek evin mimari tarihi araştı
rılmış ve D 4 insulasında konut bulunmadığı tespit edilmişti. 2001 yılında ise çalışma
lar, açıkta görünen duvarlardan dolayı antik ev yapılarının yer alması olasılığının bulunduğu D 2 insulasında, batı sur duvarının yakınlarında yoğunlaşmıştır.

Bu alanda açılan toplam 5 sondaj şu sonuçları ortaya çıkarmıştır: Burada gözlenen duvar parçaları, daha sonrasına ait.. duvarlar hariç, muhtemelen M.O. 3. yüzyılda,
şehrin kuruluş zamanına tarihlenen (M.O. 4. yüzyıl) bir yapının üzerine inşa edilmiş bir
binaya aittir. Bu daha eski yapılaşma, alışılmış insula ve parsel bölünmelerine tam anlamıyla uymaktadır. Daha yeni olan yapı, en azından iki orijinal parseli kaplıyor olmalıydı. Ayrıca eski arsa seviyesi üzerine oturan en az 2 m. kalınlığındaki bir teras tabakası üzerinde bulunuyordu (Resim: 4). Küçük konutlardan daha büyük yapılara doğru
gelişimin benzerlerini Piene'de '33 No.lu ev' ve diğer örneklerden bilmekteyiz 2 .
Daha yeni yapının yıkımı, özellikle kompleksin güney kenarındaki 3x3 m.den biraz daha küçük D 2/5 sondajındaki zengin buluntular sayesinde çok iyi anlaşılmaktadır
(Resim: 5). Tahribata maruz kalmış mekanda, diğerlerinin yanı sıra bir ocak, bir tanesinin içinde 5 kandil bulunan değişik kaplar, birkaç sikke ve terra catta figürinler (Resim:
6) bulunmuştur. Bu mekanda tek tek yangın izleri bulunmasına rağmen, bununla bağ
lantılı yangın tabakası tespit edilmemiştir.
Buluntu durumu burada, doğudaki komşu evlerden agoranın kuzeyindeki binalara kadar uzanan alanda, tabakanın eski kazılarda tespit edilen tahribat tabakasıyla
aynı olduğu konusunda şüphe brrakrnarnaktadır". Her ne kadar şimdilik kesin sayıIma
sa da, buluntuların bugüne kadarki değerlendirmesi, tahribatın olasılıkla M.O. 2. yüzyı
lın 3. çeyreğinde gerçekleştiğini qösterrnektedlr-, Yakınlardaki Teloneia kayasından büyük olasılıkla bir deprem neticesinde kopup gelen büyük bir kaya parçası, burada yaşanan felaketin nedeni olmuştur. Priene'yi ziyaret etmiş herkes, ne zaman olduğu bilinmeyen bir tarihte antik konut alanına yuvarlanmış, insan boyuyla kıyaslanmayacak kadar büyük kaya kütlesini bilir.
Şehrin kuzeybatı semtindeki çalışmalar, B. Eisentraut ve U. Müller'in desteği ile
F. Rumscheid tarafından yürütülmüştür. F. Rumscheid aynı zamanda buluntu durumunun yorumlanması konusundaki ana düşünceleri ortaya koymuştur.
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Th. Wiegand • H. Schrader, Priene. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 1895 • 1898
(1904) 325 • 28.
Wiegand - Schrader a.g.e. 297vdd; M. Schede, Dıe Ruinen von Priene (1934) 101 vd.; W. Hoepfner- E.-L. Schwander, Haus und Stadt im klassischen Griechenland2 (1994) 222 vd.
Wiegand - Schrader a.g.e. 42 ve orada; Hoepfner - Schwander a.g.e. 189.
Bu konudaki görüşleri için G. Selesnow ve U. Werz'e teşekkür ederim.
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Şehrin doğu semti (F 15 insu/ası): 2000 yılı çalışma sezonu sırasında temel kıs
ele geçirilen keramik buluntular, en azından F 15 insu/asının qüneybatısmda yer
alan arsadaki inşa faaliyetinin ancak Geç Hellenistik Dönem veya Erken Roma Imparatorluk Döneminde geçekleştiği düşüncesinin doğmasına neden olmuştur". Geçen yıl
ki araştırmalardan sonra bu görüşün düzeltilmesi gerekmektedir. Söz konusu keramik,
bir jçme suyu hattının döşenmesi sırasında meydana gelen bir tahribat tabakasına aittir. Ilk yapı evresine ait temeller, tıpkı şimdiye kadar şehrin kuruluş aşamasına tarihlendiği bilinen bütün yapılardaki gibi, buluntusuz bir tabakaya oturmakta olup yapısal açı
dan da onların özelliklerine tam olarak uymaktadır. Bunların planları ayrı ayrı bölümlerden oluşmaktadır. Bu planlar, genelde bilimsel araştırmalarda ortaya kanal) ve Priene'de başka yerlerde de varlığı kanıtlanan ev tipinden farklıdır (Resim: 7). /nsu/anın
kuzey ve güneyindeki arsa sırası arasındaki ayrım duvarının mevcudiyeti kanıtlanmış
ken, doğudaki komşu arsa ile arasındaki sınır duvarı şimdiye kadar tespit edilememiş
tir. Eğer temeller ilk evreye tarihlenen bir konuta ait ise, şimdiye kadar bilinen ev tipinin
yanı sıra ikinci bir ev tipinin varlığı da kabul edilmelidir. Eğer bilinen ızgara plana uygun biçimde bir arsa ayırma duvarı yok idiyse, bu durumda insu/anın parsel ayrımı da
şimdiye kadar bilinenden farklı olmalıdır. Bunun nedeni, Priene'deki diğer yerlerle kı
yaslandığında daha düz olan araziden kaynaklanabilir. Çünkü bir düz/ükte daha geniş
evlerin inşa edilmesi imkanı vardır (A. Hennemeyer'in dile getirdiği görüş). Bu da, daha büyük boyutlu yeni binaların, D 2 insu/asındaki gibi, eski evleri örten bir teras tabakası üzerinde değil de, bir evvelki ev duvarları büyük ölçüde yerlerinden söküldükten
sonra yeni yapıların neredeyse eski toprak seviyesi üzerine inşa edilmesinin nedeni olmalıdır. Bu nedenle, bu yerdeki ilk evre hakkında, planlar dışında daha fazla bilgi edinmında

mek mümkün değildir.
Ev tip/eri ve arsa büyüklükleri konusundaki görüşler şimdiye kadar tamamen varsayımlara dayanmaktadır ve bunların yapılacak kazılarla sınanması gerekmektedir. F
15 insu/asındaki çalışmaları B. Bergmann ve R. Şahin'in desteğiyle C. Schneider yürütmüştür.

Agora ve çevresi; 1999 ve 2000 yılı kazı sezonunda bou/euterionun güneyinde
ve içinde, ilk evreden tanıdığımız ızgara plana uyan evlere ait olması gereken yapı kalıntıları tespit edilmişti. 2001 yılında, bu evlerin insu/anın güney yarısında da olup olmadığının açıklığa kavuşturulması hedeflenmişti. Ayrıca burada daha eski bir bou/euterionun lokalizasyonu da mümkün olabilirdi. Bu sorunun cevaplandırılabilmesi için
şartlar çok elverişsizdir: Hellenistik Döneme tarihlenen kuzey galerinin mimarı elemanlarının ancak çok azı başka bir yere taşınabildiğinden sondajlar çok küçük alanlarda
yapılabilmektedir (Resim: 8). Daha eskiye ait mimarı bulgular, M.O. 2. yüzyılın 3. çeyreğinde yeni kuzey galerinin inşasından itibaren yapılan mimarı müdahaleler neticesinde genelde yok o/muştur. Başlangıçta sorulan soru, ilk etapta yanıtsız kalmak zorundadır. Batıdaki ikinci ve üçüncü arsa arasında bulunan ayırma duvarı yüksek ihtimalle
kanıtlanabilmektedir; buna karşın, birinci ve ikinci arsa/ar arasındaki ise kanıtlanama
maktadır. Bu amaçla bir sonraki çalışma sezonunda yapılacak temizleme çalışmaları
ve sondajlar bu sorunun aydınlığa kavuşmasına hizmet edecektir.
Bu alandaki çalışmalar i. ışıklıkaya tarafından yürütülmüştür. Aqoranın güney ve
batı kenarındaki sondajlar ve bu bağlamdaki mimarı araştırmalar M. Baumung'un gözetiminde gerçekleşmiştir.
Mimari araştırma/ar: Kazı alanları içinde gün ışığına çıkarılan mimarı buluntuların dokümantasyonu ve araştırılmasının yanı sıra, yukarıda bahsi geçen Demeter Kutsal Alanı dışında, öncelikle Athena Kutsal Alanı ve agoranın doğusundaki Asklepios
Kutsal Alanı'nın 'güney yapı'sında mimarlık tarihi araştırmaları yapılmıştır. A. Hennemeyer, Athena Kutsal Alanı'ndaki mimarı elemanların ve mimarı buluntuların doküman5

W. Koenigs - W. Raeck, Die Arbeilen der Kampagne 2000 in Priene, XXiii.
(Baskıda),
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Top/antısı. Ankara 2001

tasyonuna devam etmiş ve sunak ile propylonun rekonstrüksiyonu için önemli sonuçlar elde etmiştir. Böylece propylonun ilk yapım evresinde (en erken Augustus Döneminde), son halinin yarısından biraz daha kısa olduğu artık kesinleşmiştir (2.40 m. ile 6.60
m.). Sunağm ikinci evresinde doğu cephesini Korinth sütunları süslerken batı cephesinde lan sütunları yer alıyordu. Girişin bulunduğu cephede üç kapı aralığı mevcuttu.
Bunlardan yanlardakiler muhtemelen daha sonra örülerek kapatılmıştı (Resim: 9, 10).
A. von Kienlin tarafından agora kenarındaki yapılaşmanın incelenmesi çerçevesinde yapılan temel çizimleri sırasında, şimdiye kadar yayımlanmış olan planlar ile antik mimari durum arasında farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durumun açıklığa
kavuşması için bir sonda] açılmıştır. Bu sondaj yardımıyla bu alanda büyük tamiratların yapıldığı ve Roma Imparatorluk Çağında mimari faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşıl
mıştır.

Buluntulann incelenmesi ve keramik araştırmalan: Geçen kazı sezonlarında olduğu gibi bu yıl da keramik incelemelerindeki esas görev, her gün yenileri bulunan keramiği ve küçük buluntuları tespit etmek, onarım ve koruma çalışmalarını yürütmekti.
Tek tek yapı kompleksieri veya evreler hakkında metinde bahsi geçen tarihlendirme
teklifleri, buluntuların değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bunlar genelde geçici sonuçlar olup değişebilir. 2001 yılı çalışma sezonunda fen bilimleri açısından malzeme analizleri için 40 keramik örneği alınmıştır. Bu analizler, Frankfurt am Main Universitesi'nde
bir yüksek lisans bölümü olan 'Arkeolojik Analitik' dalı çerçevesinde yapılmaktadır.
Burslu N. Fenn tarafından hazırlanmış olan araştırmaların hedefi, yerel ve ithal malzemenin birbirinden kesin olarak ayırt edilebilmesi için temel kriterleri ortaya çıkarmaktır.
Buluntuların değerlendirilmesinde U. Mandel ve B. Gossel-Raeck'in idaresi altın
da J. Rumscheid, L. Heinze, M. Korn ve X. Tselepi, restorasyanda M. Piehl, S. Diedrich - Kuehn ve B. Frohreich ve fotoğraflarla dokümantasyanda A. Ribbeck çalışmış
lardır.

Temiz su sistemi: ilk defa geçen yıl Lübeck Yüksek Okulu'ndan bir ekip, şehrin
su tekniğine dair sistemleri araştırmak amacıyla, H. Fahlbusch'un idaresi altında Priene'deki kazıya katılmıştır. Her ne kadar Priene'deki iki haftalık ikametleri, özellikle ilerideki araştırmaların hazırlığına hizmet ettiyse de, yeni bilgi ve görüşler de elde edilmiştir. Buna göre, dağlardan gelen ve bilinen su yoluyla getirilen su, şehrin su ihtiyacı
nın karşılanmasında destekleyici bir rol oynamaktaydı. Bu su, en azından geçici bir süre boyunca kuzeydoğuda ve batıdaki iki karstik alandan şehrin dışına çıkıyordu. Kuzeydoğu şehir surunun yakınındaki, eski kazılarda bir yazıtta adı geçen dağıtım havuzuyla6 eş tutulan sistemin, başka amaçlara hizmet etmiş olması gerekmektedir. Yazıtta adı
geçen dağıtım havuzu ise, hala tespit edilmesi gereken bir yapıdır. Priene'de şehir içi
temiz su sisteminde pek çok yerde görünen ve burası için çok karakteristik olan mermer ve terra cotta kaplar, dağıtım noktası, dirsek, ayrıca basınç ayarlama ve su alma
yeri gibi birbirinden farklı işlevleri görmekteydi. Eğimden yararlanarak suyun taşındığı
sisteme bağlı, özellikle insula köşelerinde yer alan, iyi bilinen çeşmelerin yanı sıra ayrıca sokak çeşmeleri de vardır. Bunlar basınçlı su sistemi hattının bitim noktası işlevi
ni taşımaktaydı (Resim: 11).
Su sistemleri araştırmalarının burada tanıtılan sonuçlarını H. Fahlbusch'a borçluyuz. H. Fahlbusch'un çalışmalarına L. Rölver, K. Hupka, U. Kripke ve H. Uphoff yar-

dımcı olmuşlardır.

Metnin Türkçe tercümesi S. Gün

6

tarafından yapılmıştır.

F. Hiller von Gaertringen, Inschriften von Priene (1906) nr. 208.
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Resim 3: Demeter Kutsal Alanı'nın
bulunan yapı kalıntıları
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Resim 4: D 2/3 sondajı: f-Kuruluş evresine ait yapı kalıntıları; ii M.Ö. 3. yüzyıla (?) ait yapı
kalıntıları
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Resim 5: D 215 sondajı: tahribat
buluntusu

Resim 6: D 215 sondajı: tahribat tabakası
buluntusu, terra cotta Eros
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Resim 8: Bouleuterionun güneyinde yer alan sondaj: değişik
yapım evrelerine ait temel kalıntıları
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Resim 9: Athena Kutsal Alanı, propylon: rekonstrüksiyon teklifi
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ADRAMYTTEiON/ÖREN 2001 KAZISP

Engin BEKSAÇ*

Burhaniye ilçe merkezine bağlı Ören yerleşmesini oluşturan yazlıklar altında kalan Adramytteion şehri kalıntıları 17. yüzyıldan beri bazı yazınsal materyallerde varlığı
bahis konusu edilmiş arkeolojik bir alandır. Bir din adamı ve seyyah olarak bölgeden
geçen Des Mouceaux 1668'de bölgede gördüğü görkemli harabelerden bahsetmektedir. Bu din adamının verileri, Cornelius de Bruin'in 1725'te Paris'te yayınlanan Voyages
de Comeille Le Buryn adlı eserinde yer almıştır. Herodotos, Strabon, Plinius, Stephac
nos Byzantinos ve diğer antik yazarların eserlerinde Edremit Körfezi'nin güney kesiminde yer alan kentler arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Adramytteion üzerine yapılan araştırmalar fazla olmamışsa da, kentin arkeolojik önemi büyüktür.
Bölgenin kendisine özgü doğal yapısı nedeniyle eski kıyı çizgisinin bugünkünden farklı olduğu belli olup Neolitik ve daha erken süreçler için fazla bir şey söylemek
şu an için zordur. Şehrin içinde yer aldığı bölgenin genel bütünlüğü içinde Erken Tunç
Devrinden başlayarak önemli bir iskarı gösterdiği kesindir. Burhaniye ilçe merkezine
çok yakın olan Hüyücek Tepe bu noktada ön plana çıkmaktadır. Geç Tunç Devrine gelen süreçte bölgede önemli yerleşmeler bulunduğu da açıklık kazanmış bulunmaktadır.
Bu hususta bazı bulqular, günümüzde eski Adramytteion kentinin yayılım alanı üstüne
kurulmuş bulunan Oren yerleşmesi sınırları içinde kalan Bergaz Tepe ve çevresi için ilginç çağrışımlar yapmaktadır. Yüzeyaraştırmalarında az da olsa Geç Tunç ve Erken
Demir çağı seramik buluntuları bu alanın önemine dikkat çekmektedir. Oren yerleşme
si ve çevresinde yapılan çalışmalar ve daha önceki değişik imar çalışmalarında ortaya
çıkan buluntular hakkındaki bilgiler ve tüm tarihsel veriler Adramytteion'un önemli bir
kent ve önemli bir Antik çağ yerleşmesi olduğunu göstermektedir. Bu noktada, yüzey
araştırması Erken Demir çağı verileri de ortaya koymuş olup kentin mevcut alanı içinde daha sonraki süreçlerde de iskarı edildiğini ve özellikle M.O. 5. yüzyıldan sonra
önemli bir gelişme geçirdiğini göstermektedir. Kent tarihsel veriler ışığında para basan
Doç. Dr. Engin BEKSAÇ, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Dekan Yardımcısı, Adnan Mendres BuIvaSpor Salonu Karşısı, 54100 AdapazarıITURKIYE.
(ebeksac@hotmail.com )
.
Adramytteion/Ören 2001 kazısı her şeyden önce Burhaniyeliler, Burhaniye Kaymakamfığı ve Belediyesi'nin içten dostluk ve sevgisi ile bütünleşen büyük destek ve gayretleriyle, Sakarya Universitesi Rektörlüğü'nün desteğinde Balıkesir
Müzesi Müdürlüğü ile katılımiı kazı olarak gerçekleştiril.meye başlanan projenin parçası ve ilk aşarnasıoır, Bu nedenle Balıkesir Müzesi Müdiresi Sayın Arkeolog Neriman Ozaydın ile birlikte,. bu çalışmanın gerçekleşmesine olanak tanıyan Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlügü ve Balıkesir Ili Valiliği ile projenin gerçekleşmesinde her
türlü maddi ve manevi katkıda bulunmaktan çekinmeyen Burhaniyeliler, Sayın Kaymakam Ertan Yüksel, Sayın Belediye Başkanı Aytekin Esen, Sayın Mahir Avcı, Sayın Hasan Ender, Sayın Hüseyin Güven ve ailesi, .Sayın Yücel Aras,
Sayın Fikret Akova, Sayın Cumhur Tamısever, Sakarya Universitesi'nden Sayın Rektör Prof. Dr. ısmail Çalfı, Sayın
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. ısmail Dalay, Prof. Dr. Mesut Gür, Prof. Dr. Hasan Rıza Güven, Sayın Genel Sekreter
Yard. Doç. Dr. Zafer Demir, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Sayın Dekan Prof. Dr. Burkay Alnıpak ile aym taküıteçen
kazı ekibinin değerli üyeleri Yard. Doç. Dr. Ahmet Keskin, Yard-;Doç. Dr. Tülin Çoruhlu, Mimar Sinan Universitesi Oğ
retim Uyesi Doç. Dr. Yaşar Çoruhlu, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi öğretim elemanı Uzman Ahmet Sipahioglu, Sanat Tarihçisi Şule Nurengin Beksaç, Arkeolog Nihat Murat Güven, Arkeoloq Gökhan Iğdır, Arkeolop Umut Murat
Doğan, Arkeolog Pınar Durak ile kazıya katılan Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi ve Sakarya Universitesi öğren
cilerine sonsuz teşekkürlerimizi bir borç biiiriz.
rı,
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önemli bir Antik çağ şehri olarak belirirken, Roma Devri ve sonrasında önemli bir bölge merkezi olarak varlığını koruduğunu göstermektedir. Şehrin iskaru, tüm korsan saldırılarına karşın, Ortaçağ boyunca sürmüştür. Bununla birlikte, iskan, 12. yüzyıldan
sonra önemli bir düşüş göstermiş ve 14. yüzyıldan sonra da yerleşim alanı daha iç kesimlere, günümüz Edremit ve Burhaniye yerleşmelerine kaymış gibi görünmektedir. Bu
önemine rağmen, bu şehir hakkında sit tespit çalışmaları ve bir iki sondaj dışında
önemli bir çalışma yapılmadan kalmıştır.
Bölgeyi ziyaret etmiş olan seyyahlar kıyıda bir liman izi ve şehri çevreleyen bir
duvarın varlığı kadar, sağa sola dağılmış vaziyetteki Ortaçağ ve öncesine ait şipoli malzemelerden ve bu antik yerleşme alanının üç tepeden oluştuğundan bahsetmektedir.
29. yüzyılın başlarında da antik bir ören yeri olduğu bilinen ve bu durumu taşıdığı
"Oren" adıyla da ortaya koyan bu yerleşme 1950'li yıllardan itibaren yerleşime açılmış
ve özellikle 1960'11 ve 1970'li yıllarda değişen sit sınırları ile tartışmalı bir durum kazanmış ve kısmen korunmasına rağmen, ağır bir hasara uğramıştır. Büyük yıkımlara ve
geniş bir iskarı ve defineci faaliyetine rağmen, kentin bir bölümü sit alanlarının bulunması ve iskan sınırlamalarına bağlı olarak bilimsel çalışmalara açık kalmıştır.
Adramytteion/Ören 2001 kazı çalışması daha önce kurtarma ve sit alanlarını teş
his içi.n yapılan kazılar dışında kalmış olan ve Burhaniye Belediyesi mülkiyetinde bulunan Oren Tepe adıyla anılan kayaç oluşumlu yükseltinin zirvesini oluşturan mahalde
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Bu alanın (Resim: 1) hemen yanı başında bulunan bir
otel binasıyla birlikte, alana komşu evler ve iki caddenin verdiği tahribatlardan en alt
düzeyde kurtulabilmiş alanlardaki verileri tanımayı ve bu bölgenin kültürel kimliğini tanıtlamayı amaçlayan kazı, daha önceki yüzeyaraştırmalarında nekropol malzemesinin
teşhis edildiği sahada iki açma olarak gerçekleştirilmiştir (Resim: 2). Otel binasının güney güneydoğu tarafına gelen açmalardan yol tarafında kalan A açmasında (Çizim: 2)
1.45 cm., alanın arkasındaki traktör yoluna yaklaşan B açmasında (Çizim: 3) 1.42 cm.
derinlikte ana kaya zemine ulaşılmıştır. Iki açma arasındaki 0.3 cm. fark, ana kayaç tepenin kendi eğilim farkından kaynaklanmaktadır.
Kazı genel niteliği itibariyle bir nekropol kazısı olarak alanın niteliğine ve kullanım sürecine ait önemli veriler ortaya koymuştur. Kazıda biri bebek olmak üzere on bireye ait iskelet kalıntıları yanında çok sayıda dağılmış insan ve hayvan iskelet kaIıntı
sı da ortaya çıkarılmıştır. Gömülerin durumuna bakıldığında üç veya dört aşamalı bir
gömü ardıilığıolduğu gözlenerek, 20. yüzyıl sürecinde gerçekleştirilen tahribatlar yanında il~ kullanım sürecini takip eden aşamalarda da yoğun yıkım süreçleri teşhis edilmiştir. Ozellikle mezarlarda teşhis edilen iskeletlerdeki uzuv kayıpları şiddete açık
ölümlere işaret eder gibidir. Bu durum, her iki açmada ortaya çıkarılan insan kalıntıları
kadar açmalardan birinde bulunan ve tahrip edilerek bu alanda toplandığı fark edilen
mozaik ve fresk kalıntılarının yanı sıra alan içinde dağınık, fakat yoğun bir biçimde bulunan kiremit ve benzeri inşaat malzemeleriyle birlikte ilginç bir anlam kazanmaktadır.
Bu durum, ana kaya zeminde rastlanan taş dolgu ve ana kaya üzerindeki hurç izleriyle erken aşamada mevcut bulunan, ancak daha sonra ortadan kalkmış veya daha çok
kaldırılmış yapı veya yapılar için bir işaret olarak değerlendirilebilmektedir. B açmasın
da gözlenen 1.20 cm. derinlikten başlayarak ana kaya zemine kadar inen 0.22 cm. kalınlıktaki sarı renkli bir toprak tabakası içinde teşhis edilen taş dolgu blokajlar ile kaya
üzerinde görülen izler doğal kaya zirvenin erken bir dönemde insan eliyle düzenlendiğini ve burada mimarı bir yapının teşkil edildiğini gösterir gibidir. Bu noktada, her iki açmadan gelen keramik malzeme arasında, tüm olmasa da, Roma Dönemiyle ilintili baZi çatı örtü elemanlarının oldukça çok sayıda ele geçirilmesi, bu durumu tamamlayan
ve bu kesimde mevcut bir mimarınin bulunduğunu ve daha sonra bunların ortadan kaldırıldığını gösterir niteliktedir. Bu durumu A açmasında ele geçirilen mozaik ve fresk
parçalarının varlığı da destekler gibidir. Ayrıca, B açmasında rastlanan biri pişmiş tuğ
la diğeri taş iki mezarda kullanılan ve mimarı bir oluşumun parçaları olan taban döşe
meleri üzerindeki harç kalıntıları ve diğer izler de bunların bir mimarı bütünden alına
rak kullanıldığını ve kutsal alan olması muhtemel bir alanın tahribinden sonra bu ala-
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nın nekropol
sı ve her iki

olarak kullanıldığını gösterir gibidir.B açmasında açığa çıkan sütun parçaaçmada da teşhis edilen yanmış ahşap izleri ile taş taban levhalarından
meydana gelen gömünün çevresinde teşhis edilen ahşap hatıl izleri ve diğer bazı izler
bu uzun süreli kullanım gören nekropolün farklı bir erken kullanım aşaması olduğunu
gösterir gibidir.
Ayrıca alanda bir seramik fırınına ait olduğu anlaşılan pişmiş toprak malzemeye
rastlanması da ilginçtir. Kazı esnasında ağır oksidasyon sonucu kimliği teşhis edilmeyen çok sayıda metal ve ahşap parçasının bir nekropol alanı için alışılmış olan objelerin yanında, değişik mimarı oluşumlarla da ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bunların
dışında, ağ ağırlıkları ve ağırşaklar dikkat çekmekte ve deniz kenarındaki bir yerleşme
için olağan bir durum sergilemektedir.
Kazı esnasında çok sayıda cam eşya kalıntısına da rastlanmış olup genel özellikleri itibariyle bu cam eşyanın Roma Dönemi ve Ortaçağ arasına yerleştirilebileceği
fark edilmektedir. Bu noktada ilginç bir durum arz eden bir örnek vardır. Yassı taş levhalardan oluşmuş bir mezar içinde iskeletin sol tarafında ve baş hizasında bulunan
cam kandiloldukça sağlam biçimde çıkarılmıştır.
Alanda yoğun olarak bulunan seramikler Demir çağı ve Hellenistik öncesi ile iliş
kili olabilecek birkaç parça ile birlikte Helenistik Dönemden Ortaçağ içlerine uzanan bir
süreye yayılan örnekler olarak görülmekte ve daha çok Geç Roma ve Erken Orta çağ
örnekleri olarak teşhis edilmektedir. Helenistik ve Roma Dönemlerine ait ve amorf durumda olan seramikler üzerinde rastlanan süsleme unsurlarının myster kültler ile yakın
ilişkiler sergilediği açıkça gözlenmektedir. Bu ikonografik yansıma şehrin içinde bulunduğu bölgede Antik Çağda bu tür kültlerin varlığına ait bazı veriler ve şehir çevresinde
yer alan sunaklarla da uyumlubir nitelik arz etmektedirv. Ortaçağ süreci seramikleri
üzerinde daha çok Doğu Akdeniz dünyası ile ilişkiler gösteren bir eğilim fark edilmektedir. Bu durum şehrin deniz yoluyla Doğu Akdeniz Dünyası ile olan ilişkisine dair mevcut bulunan tarlhi bilgilere de uygun düşmektedir.
Kazı esnasında çok sayıda parçalanmış pişmiş toprak kandil parçasına da rastlanmıştır. Bu kandiller üzerinde yer alan betimlemeler de daha çok diğer seramik buluntularına uygun bir ikonografik oluşum göstermektedir. Bu noktada, yüzeyle temas
eder durumda bulunan tuğla mezar ile ilişkili, fakat mezarın dışında özellikle düzenlenmiş bir konumda iki parça olarak ele geçirilen ve kolayca tümlenen toprak kandil
(Çizim: 8-m) , eski gömü geleneklerinin yeni bir gelenek içinde varlığını sürdürmesinin
bir örneği olarak teşhis edilmektedir. Bu noktada, genel nitelikleri itibariyle Hristiyan
mezarları olarak görülen veya Erken Hristiyan süreç ile çakışan gömülerin içinde veya
dışında bulunmuş olan pişmiş toprak ve cam kandiller daha önceki süreçlerin Pagan
inanışlarının Hıristiyanlık oluşumuna rağmen varlığını sürdürdüğünü ve bu mezarların
Pagan Hıristiyan çatışmalara sahne olan sürece ait olduğunu göstermektedir.
Kazı esnasında ele geçirilen küçük buluntular arasında bilezik parçaları, ağır
şaklar ve ağ ağırlıkları ile bir boncuk ile birlikte bronz sikkeler dikkat çekmektedir. Constantinus Magnus yazısının açıkça okunabiidiği, Büyük Konstantin devrine ve M.S. 325326 tarihine yerleştirilebilen temiz bir sikkeyle birlikte bulunan diğer sikkeler çoğunluk
la M.S. 4. ve 5. yüzyıla ait Geç Roma örnekleridir. Bu sikkeler arasında sadece bir örnek Hellenistik Döneme ait bir Atina sikkesi olarak teşhis edilmektedir. Bu sikkeler ve .
keramik verileri vasıtasıyla Geç Roma sürecinde uzun bir zaman boyunca nekropol
olarak kullanılan bu alanın, daha farklı bir nitelikte kullanım gördüğü sürecin daha erkenlere gittiği de fark edilmektedir.
.
Bu noktada ilgi çekici bir nitelik gösteren fresk ve mozaik parçaları da tipik Geç
'Roma örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eflatun, beyaz ve turkuaz renkleri teşhis
2

E. Beksaç, 'Balıkesir ili Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde Pre- ve Protohistorik Yerleşmeler
Yüzey Araştırması 1999', 18. Areştırme Sonuçlan Toplantısı, Cilt 2, Ankara,2001, s.113-122, ve 'Balıkesir Ili Ayvalık,
ömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran Ilçelerinde Pre-ve Protohistorik Yerleşmeler Yüzey Araştırması 2000' 19. Araş
tırma Sonuçlan Toplantısı, Ankara 2002, s. 283-288.
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edilen fresk kalıntıları yanında özellikle üç tip olduğu fark edilen mozaik örneklerinden
beyaz, siyah, sarı, lacivert, açık mavi, turuncu ve kırmızı rengin hakim olduğu taban
mozaiklerinin M8 2., 3. ve 4. yüzyıllara ait, yaygın bir kullanım alanı olan geçmeli dairelerden oluşan bir iç kısım ve bunu çevreleyen çok renkli bükümlerden oluşan bir bordüre sahip olduğu görülmektedir (Çizim: 4). Mozaik buluntuları arasında özellikle dikkat çeken ikinci grup, çok tahribat görmüş ve sadece belirli bölümleri ele geçirilmiş bir
çeşitli, yeşil, mavi ve sarı tonlarıyla, turuncu, kırmızı, beyaz, eflatun renklerden oluş
muş bir refigerium sahnesiyle ilintisi fark edilen ve ortada çiçekler ve bitkiler ile bunun
çevresinde yer alan değişik kuşlardan oluşmuş (Çizim: 6) görkemli bir sahnenin parçaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mozaikler daha iri taneli mozaiklerden oluşmuş
öncekinden farklı olarak, küçük taneli mozaiklerle çok daha canlı ve dinamik bir anlayışla ele alınmış ve parlak renklerle ortaya konmuştur. Bu sahne grubunun parçası olduğu fark edilen ve aynı tip tesseralar ve renklerden oluşmuş bir insan başı (Çizim: 5)
da ilgi çekicidir. Bu mozaiklerden, Roma dünyasında yaygın bir kullanımı gözlenen geometrik süslü örnekler haricinde kalan refigerium sahnesiyle ilintili örneklerde geleneksel anlayışın dışında kalan ve Doğu Akdeniz dünyası ile ilişkiler gösteren bir anlayış
fark edilebilmektedir. Bu noktada mozik kalıntılarının özellikle A açmasının belirli bir bölümünde bulunmasına karşın B açması ve A açmasının diğer bölümlerinde bulunmaması ilgi çekicidir.
Fresk parçalarının genel karakteri itibariyle mozaiklerle aynı süreci paylaştığı ve
özellikle Geç Roma ve Erken Hıristiyan örnekleriyle çakışan bir nitelikte olduğu fark
edilmekteyse de, çok ağır tahribatlar nedeniyle ufalanmış olan bu freskler hakkında kesin bir şey söylemek zordur.
Adramytteion 2001 kazı çalışmaları esnasında önemli bir Erken Ortaçağ dlni yapısıyla ilişkili olduğundan şüphe edilen ve bir Geç Roma kutsal alanı üstüne yerleşmiş
olması muhtemel nekropol alanına rastlanmış ve Geç Roma sürecinden Erken Ortaçağ sürecine geçiş aşamasındaki Hıristiyanlar ve Paganlar arasındaki mücadelelerin
izleri teşhis edilmiştir. Mezarların hepsinin batı-doğu yönünde oluşu ve gömü biçimi Hı
ristiyan özellikleri gösterirken, erken bir gömü objesi olan kandillerin varlığı ve hatta
mezarın dışına konan kandil, yeni Hıristiyan olan insanların eski alışkanlıklarıyla henüz
kopmamış olan bağlarını gösterir gibidir. Ayrıca Büyük Konstantin gibi Hıristiyanlığı ilk
defa resmen kabul eden ve Pagan inarnsa karşı çıkarak, Pagan inanışla i1intili tüm izleri yok etmek için çabalayan bir Roma Imparatoru'na ait bir sikkenin varlığı yanında diğer sikkeler de bu Pagan Hıristiyan mücadelesinin yoğunluk kazandığı bir sürecin örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ele geçirilmiş iskelet verilerindeki şiddet izleri de
bu olgunun bir yansıması gibi durmaktadır. Bu nekropol alanı tamamen bir yıkım süreci ile geçmişten geleceğe açılan bir tarihi belge olarak geçmişten gelen gizemini gözler önüne sererken, Adramytteion kentini oluşturan sahada yeni dönemlerde vuku bulan yıkımın da bir kanıtı ve tüm yıkımlara rağmen Adramytteion kentinin alanı üzerinde
kurulmuş bulunan Oren yerleşmesinin korunabilmiş kısımları ve diğer alanlarında kurtarılacak pek çok veriyle birlikte, pek çok sanatsal, arkeolojik, tarihi ve kültürelolgu ve
oluşuma sahip olduğunu kanıtlayan önemli bir veri kaynağı teşkil etmektedir.
piŞMiş TOPRAK VE KERAMiK BULUNTULAR

Tü/in ÇORUHLU*
Adramytteion/Ören 2001 kazı çalışmaları esnasında ele geçirilen pişmiş toprak
ve keramik buluntuları: 1. lahit tuğlaları ve mimarı parçalar. 2. günlük kullanım objeleri. 3. keramik fırın malzemeleri, olarak üç ana grupta inceleyebiliriz.

3

Yard. Doç. Dr. Tülin ÇORUHlU, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, SakaryafTÜRKiYE.
Erzen, A., '1985 Enez Çalışmaları', 8. Kazı Sonuç/art Top/antısı, Ci. 2, Ankara, 1986,5.276-277, Erzen, A-Başaran,
S. 'Enez 1989 Çalışmalar', 12. Kazı Sonuç/art Top/antısı, Ankara, 1991, 5.157-158.
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1- L§'hit tuğla/an ve mimarı parça/ar: Toplam sekiz adet tuğla lahit ile karşılaşıl
Bu tuğlalar iri taneli gri ve deve tüyü renginde şamottan yapılmış, yaklaşık 4üx
4üx5/35x55x5 cm. boyutlarında kare veya dikdörtgen levhalardır. Mezarları bazılan
düz levhalarla örtülürken, bazıları kırma çatı oluşturacak şekilde örtülmüştür. Ikinci
gruptaki örtü tuğlaları dikdörtgen şeklindedir ve hafif içbükeydir. Mezara bakan iç yüzeylerinde dalgalı veya düz parmak taramalarına rastlanır. Bir lahit yaklaşık 13-15 levhadan oluşmaktadır. Marmara Bölgesinde Enez'de yapılan.. kazı çalışmaları sırasında
ele geçirilen benzeri malzeme göz önünde tutulduqundas, Oren Tepe lahıt mezarlarını
M.S. 1. ile 4. yüzyıllar arasına tarihlemek mümkündür.
2- Günlük kullenım obje/eri: Gerek yüzeyde gerekse A ve B açmalarından karı
şık olarak ele geçirilen keramikler B açmasında rastlanan kandil dışında kırık parçalar
halinde bulunmuştur. Bu gruptaki keramikler; a. saklama kapları ve testiler, b. pişirim
kapları, c. kandiller, d. sırlı tabak ve çanaklar şeklinde sınıflandırılabilir (Çizim: 7 a-t).
2.a-Sak/ama kap/an ve testi/er: Büyük boyutlu düz dipli küpler, dışa kıvrık geniş
ağızlı ve şişkin gövdeli saklama kapları, düğme kulplu kapaklı kaplar, ince kulplu, dar
ağızlı küçük saklama kapları, yonca ağızlı ve yandan tek kulplu küçük yağ kapları, dar
ağızlı ve yanlardan basık gövdeli ve çift kulplu kaplar, sivri dipli testiler, burgulu kulplar,
iki ya da üç fitilli yassı kulpların bölge seramiklerinde biçimsel özellikler olarak yaygın
olduğunu qöstermektedir-, Kazı çalışmaları sırasında, sivri dipli parçaları, düz dipler,
çeşitli boyun ve ağız parçaları, koku şişesi (unguentaria) dip ve boyun kısımları, çeşit
li kulplar ve kapaklar ele geçirilmiştir. Kap gövdeleri üzerinde yatay yada dikey basit kazıma dekorlar vardır. Bazı kapların iç yüzeyleri bünye renginin açık tonunda veya beyazastarhdır. Bünye çamuru olarak büyük formlarda iri taneli, küçük formlarda ince tanelidir. Bünye rengi gri, deve tüyü, kırmızı, açık kırmızı, açık kahve rengi olarak karşı
mıştır.

mıza çıkar5 .

2.b-Pişirim kap/an: Griye yakın kırmızı, koyu kahverengi, sarımsı kahverengi,
hamurlu kaplardır. Düz dipli, bazen düz, bazen dışa kıvrık ağızlı, düz ya da şişkin gövdelidirler. Yüzeyleri dekorsuzdur. Iç kısımları bünye renginin açık tonunda astarlıdır.
Benzer örnekleri Demre ve Yümüktepe buluntuları arasında karşımıza çıkars.
2.c-Kandiller: Bir adedi tüme yakın olmak üzere bol miktarda kandil üst parçası
(discus), düz ya da delikli kulp, dip, fitil ağzı bulunmuştur. Geç Roma Çağı ve Erken Bizans Dönemine tarihlenen kandiller? armudi formda, delikli ya da fitil kulplu, oturmalık
kısmı basit silme şeklinde belirlenmiş, yağ deliği çevresi üst gövdeden profil yapacak
şekilde çökertilmiş, discus çevresi kazıma ve baskı motiflerle süslenmiş olarak karşı
mıza çıkmıştır. Süslemelerde düğüm, üçgen, zikzak, bitkisellerde ise asma dalı, çok
yapraklı rozet çiçek motifleri görülür (Çizim: 8 i-n).
2.d-Sır/1 tabak-çanak/ar: Sırlı parça/ar büyük oranda yüzey ve açmaların yüzeye
yakın kısımlarından gelmiştir. Geniş ve alçak halka dipli, geniş ağızlı, yüksek ve derin
gövdeli, dışa taşkın veya düz gövdeli, çok hafif içe dönük profil veren ağız kenarlı, ba4
5

Radt, w., 'Bergama 1985 Kampanyası Ön Raporu', 8. Kazı Sonuçlan Toplantısı, Ankara, 1986, s. 224,Balıkesir ve
Çanakkale Müzeleri'nde teşhir edilen örnekler.
Parman

ç., 'Ayasuluk'ta

Bulunan Sırlı Bizans seramıkıerr. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve idari Bilimler Fakültesi

Dergısı (Ozel Sayı), Ankara, 1980, s. 321-341; Otügen, V., '1994 Yılı Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı (Serarniklerin değerlendirilmesi Meryem Acara s.380-382), 17. Kazı Sonuçlan Toplantısı, Ankara, 1995, s. 375-391; Döğer, L., 'ızmir
Arkeoloji Müzesi Kolleksiyonlarındaki Su Altı Buluntusu Slip Teknikli Bizans Seramikieri', Adalya, iii, 1998, s. 179'da
değeriendirilen Ortaçağ seramik buluntuları.

6

Öt.0gen, V., '1995 Vıiı Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı', 18. Kazı Sonuçlan Topiantısı, Ankara, 1995, s. 478; Kö~99Iu, G., 'Vümüktepe Höyüğü 1997 Vılı Ortaçağ Kazısı Çalışmaları Ve Islami Döneme Ait Bir Cam Kandil', Oiba 1/ (
Ozel Sayı, Mersin, 1999, s.241-252.
.

7

Casson, S., Second Report upon the Excavations Carried out in and near Hipodrome of Constantinople in 1928. London, 1929, s. 34-35, f. 40; Baydur, N., 'Tarsus Donuktaş Kazısı 1985', 8. Kazı Sonuçlan Toplentısı, Ci. 2, Ankara
1986, s. 33-37, r.33-37; Otügen, V., '1996 Vıiı Demre Aziz Nikolaos Kilisesi', 11. Kazı Sonurıan Toplantısı, Cilt 2, Ankara, 1997, s. 541-566, r.ll; Erzen, A - Başaran, S., 'Enez ( Ainos ) 1989 Vılı Çalışmaları, 12. Kazı Sonuçlan Toplantısı, C1.2, Ankara 1991, s. 157-158, r.8.
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örneklerde dik ağızlı, atçak halka dipli ve geniş ağızlı, sığ ve ağızları dışa açık olanlar diye sınıflandırılabilir. Sırlı seramiklerde toprak rengi olarak kırmızı, pembe, devetüyü krem hamur kullanrlrmştır. Kalın cldarlı olan özellikle kırmızı ve pembe hamurlular
daha iri tanelidir. Içlerinde küçük beyaz taş parçaları vardrrs. Cidar kalınlıkları ağız ve
kaideye yakın yerlerde değişmektedir. Iç ve dışları astarlıdır. Bazen kaideye yakın yerlerde astar ve sır yoktur. Kaplarda süsleme tekniği olarak kazıma (sgrafitto), astar boyama (slip) ve akıtma sır dekoru kullanılmıştır. Kazımalar ince, orta genişlikte ve kalın
kalemlerle yapılrmştrr. Kalın kalemlerle yapılan kazımalar bünyeden parça alacak şe
kilde oyma (champ-Ieve) olarak görülür. Bu örneklerde keskin kontrast dikkati çeker.
Astar boyamalarda, astarlı zemin rengi üzerine akıtma veya fırça dekoru uygunlanmış
tır 9 . Ayrıca astar boyamalı kaplarda, bazen kazıma dekorlularda, özellikle ağız kenarlarında renklendirilmiş yarı şeffaf (half-transparent) sırlarla akıtma yapılarak kaplara ayrı bir renk verilmiştir. Astar renkleri beyaz, krem, sır renkleri ise açık limon sarısı, koyu
sarı, hardal sarısı, açık pastel yeşilolarak karşımıza çıkar. Bu renkler Bizans seramiğinde 11-13. yüzyıllarda yayqmdır!". Bu seramiklerde daire, spiral, dörtgen, taramalar
şeklinde geometrik motifler, rozet çiçek, yapraklı kıvrım dal, ağaç (selvi) şeklinde bitkisel motifler, kuş ve balık şeklinde ise figürlü süslemeler karşımıza çıkar. Kompozisyonlar ise serbest, merkezi ve bordürler şeklindedir (Çizim: 9 a-c).
3- Seramik tırttı malzemeleri: Kazı çalışmaları sırasında karşılaşılan bol miktarda fırın artığı cürufla birlikte, fırın yastığı, fırın ızgarası, üç ayak gibi seramik pişirimi ile
ilgili fikir verecek fırın malzemesine rastlanmıştır. Ortaçağ seramik üretim merkezi ile ilgili bilgilerin azlığı nedeniyle bu malzemelerin de döneme ışık tutacağı düşünülmekte
dir (Çizim: 8 a-h).
Bölgede yapılan ilk sistematik bilimsel kazı çalışması olan Adramytteion / Ören
2001 Kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen döküntü halindeki zengin seramik buluntuları kazı çalışmalarının devam eden yıllarında daha sağlıklı olarak değerlendirilebile
cektir.

8
9

10

Ergiı, T., '1970'de Bedrum'da Batık Gemiden Çıkan Bizans önemi Kapları', Antik&Oekor, s, 39,
Hamur, teknik ve sırlama özelliklerindeki benzerlikler için Bkz, Cumberlege, G - 8tevenson, R" 'The Poltery 1936,
Pre-Byzanline Poltery', The Great Place of The 8yzantine Emperors, 8eing a First Reports on The Excavations, Oxford, 1947,s. 31'60, Stage ııı-v.
Casson. S" e.q.e., s, 21, 1,13; Parman, E., e.ç.e. s, 325; Ergil, T., a.g.e. s, 179; Ötügen, Y., '1994 Yılı Aziz Nikolaos
Kilisesi Kazısı (Seramik değerlendirmesi ,MeryemAcara , s, 380-382), 17. Kazı Sonuçlan Toplantısı, Ankara, 1995, s,
383: Döğer, L., e.q.e., s. 179; Döğer, L., 'ızmir Arkeoloji Müzesindeki bitkisel Bezemeli Sgralilto Bizans Kapları', Olba
2001, s, 209-21 Q,
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Çizim 1: Ören Tepe Kazı Alanı ve
çevresi

Çizim 2: A Açması, genel
durum
planı
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Çizim 4: Geçmeli taban mozaiklerinin desen
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Çizim 5: Mozaik pano
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2001 YILI YENiBAOEMLi KAZı SONUÇLARI

Halime HÜRYILMAZ*

Gökçeada ilçesi'nin önemli arkeolojik merkezlerinden olan Yenibademli Höyük,
ilçe merkezini Kale Köy'e bağlayan asfalt yolun yaklaşık 200 m. batısında, Büyükdere
Vadisi'nin aşağı kesiminde yer almaktadır. Tarihöncesi dönemlerde Büyük Dere koyuna doğru küçük bir yarımada şeklinde uzanan kayalık bir zemin üzerine kurulan Yenibademli yerleşmesinde, 6. dönem kazı çalışmalarına 15 Temmuz ile 10 Eylül 2001 tarihlerinde devam edilrnlştlr".
.
Çalışmalar planlanan hedefler doğrultusunda höyük ve yakın çevresinde arkeolojik kazılar ve yan bilim dallarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir2 (Çizim: 1).
KAZı ÇALIŞMALARI

A. H 10 Açmasında Yürütülen

Çaltşmalar

Önceki yıllarda G 10 ve H 10 plan karelerinde yürütülen çalışmalar sonucu, Erken Bronz Çağ ii Dönemine aitmimarı kalıntılar tespit edilmiş ve doğu-batı yönde uzanan kuzey kesitte mimarı tabakaların sıralanışı izlenmiştir. H 10 plan karesinin kuzey
kesit çiziminde mevcut boşluğu doldurmak ve i. mimarı tabakanın planlarını tamamlayabilmek amacıyla, aynı plan karenin kuzeybatısında 3.5x9 m.lik bir açmada 1.44 m.
derine iniimiştir.
Söz konusu açmada Erken Bronz Çağ ii Dönemine verilen üç mimarı tabaka
tespit edilmiştir (Çizim: 2).
i. mimarı tabaka 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı duvarlarla temsil edilmiştir. Bunlardan birbirine dik açıyla bağlanan 1 ve 3 numaralı duvarların, dikdörtgen planlı bir yapının güneybatı köşesine ait oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu yapının önceki yıllarda
tespit edilen bölümleri de göz önüne alındığında, doğu-batı istikametinde uzanan uzun
duvarının en az 10.20 m. olduğu, kısa duvarının ise 2.30 m.yi aştığı belirlenmiştir. YaDoç. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Beytepe,.AnkararrÜRKiYE.

2

Sağladıkları destekten ötürü Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Institute for Aegean Prehistory'ye, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Işletmeleri Merkez Müdürıüğü'n.e, Gökçeada Kaymakamlığı ve Belediyesi'ne
teşekkürlerimizi sunarız. Troia Kazısı Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve ii Kültür Müdürlüğü, Gökçeada Ilçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü, S.Komando Alayı ve Gamizonu ile Hava Radar
Kıta Komutanlığı her yılolduğu gibi 2001 yılında da her türlü desteği sağlayarak çalışmaların aralıksız devamında
büyük rol oynamışlardır. Bu vesileyle anılan kurumların yöneticilerine şükranlarımızı sunarız.
Kazı çalışmalarına katrlen kurul üyeleri: H.Ü. Fen Fakültesi'nden Doç.Dr.Emel Oybak Dönrnez: E.Ü. Edebiyat Fakültesi'nden Doç.Dr.Ertuğ Oner, Arş.Gör. Beycan Hoçaoğlu; Arkeolog Hülya Bülbül Akyol; H.U. Edebiyat Fakültesi öğ
rencilerinden Gülden Ozqer, Volkan Güngör; MKU. Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden Lozan Bayar, Ozgür Orhan, Abdülbaki Cesur; E.U. Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden Aylin Kapsız, Nursel Gören; Bergama Restorasyon
Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden Çağrı Murat Tarhan, Erkan Baloğlu, Emrah Karakurum. Alanya Müzesi Uzmanı Akif Gattaroğlu ve Kırşehir Müzesi Uzmanı Mehmet Göktürk Kültür Bakanlığı temsilcileri olarak çalışmalara dönüşümlü katılmışlardır. Kazılarımızın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurul üyelerine ve kazıda görevalan ada halkı na teşekkürü borç biliriz.
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pının büyük bir bölümü kazılmayan alanlar içinde kalması nedeniyle, girişine ilişkin verilere ulaşılamamıştır. Açmanın kuzeybatı köşesinde yer alan diğer duvar parçaları
(Duvar NO.2 ve 4 ) yapı ile ilişkili olmayıp olasılıkla başka bir yapının duvarları olsa gerektir.
Çalışılan alanın güney yarısında tespit edilen bir diğer yapının duvarlarından
olan 7 numaralı duvarın, 1998 yılında açığa çıkarılan "F" duvarının uzantısı olduğu belirlenmiştir. 7 numaralı duvarla eşzamanlı olduğu anlaşılan 5,6,8 ve 9 numaralı duvarlar bir mimarı bütünlük oluşturacak düzeyde olmamaları nedeniyle yorumlanmaları sı
nırlı kalmıştır.

ii. rnirnarl tabaka 10 numaralı duvar parçası ile ortaya konabilmiştir. Batı yüzü 5
kalan bu duvarın, kuzey ucu kazılmayan alan içinde, güney
ucu ise 7 numaralı duvarın altında kalmıştır.
ııı. mimarı tabakayı temsil eden 11 numaralı duvar, 10 numaralı duvarın kısmen
doğusunda açığa çıkarılmıştır. Uzantıları kazılmayan olanlar içinde kalan bu duvarın da
mimarı karakteri açıklık kazanmamıştır. Neticede, H 10 açmasında mimarı kalıntılar
değerlendirildiğinde, her üç mimarı tabakada da malzeme ve inşa tekniği açısından bir
süreklilik gözlenmiştir. Benzer süreklilik kap repertuarında da izlenmiş olup Troia i Dönemi kap geleneğine olan bağlılık bir kez daha teyit edilmiştir.
Küçük buluntuların sınırlı olduğu H 10 açmasında, ı. mimarı tabakada 4 numaralı duvarın taş örgüsü içinde bir çekiç taşı, ii. mimarı tabakanın taban düzleminde bir
figürin başı ve birkaç bezemesiz ağırşak bulunmuştur.
numaralı duvarın altında

B. G 8 Açmasmda Yürütülen Çalışmalar
G 8 plan karesinin güneydoğusunda 4.5x9 m. boyutlarında açılan açmada maksimum 1.40 m. derine iniimiştir. Bu açmada Erken Bronz Çağ ii Dönemine ait üç mimarı
tabakanın kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Çizim: 3).
ı. mimarı tabakaya ait yapılardan biri, doğu kesit hizasında tespit edilmiştir. Bu
yapıya ait duvarlardan ikisi (No.2 ve 4) dik açıyla bağlanmış olup uzantıları H 8 açmasında kısmen korunmuştur. Yapının tüm boyutlarına ilişkin sağlıklı bilgi ediniiememiş olmakla birlikte, en azından Ege'de alışılagelen uzun evler tipinde olduğu izlenimi edinilmiştir.

ı. mimarı tabakanın ikinci yapısı, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan kabir duvar (No.1) ve ona yaslanan iki duvar (No.6 ve 7) parçasıyla ortaya konabiImiş
tir. Yaklaşık 1 m. eninde olan kalın duvarın güney yüzüne yaslanan dikey yerleştirilmiş
taş plaka kümesinin, tavanı taşıyan ahşap dikmeyi desteklemek amacıyla kullanıldığı
düşünülmektedir. Aynı duvarın güney yüzüne yaslanan ve yapının iç bölme duvarları
olarak değerlendirilen diğer iki duvar parçasından 6 numaralı olanı iki evreli, 7 numaralı duvar ise geç evrede inşa edilmiştir. Mevcut duvar parçalarının yeterli düzeyde olmamaları ve uzantılarının açma kesitleri içinde kalmaları nedeniyle, yapının boyutları
na, iç teçhizatına ve plan tipine önümüzdeki yıllarda açmanın genişletilmesiyle açıklık
getirilebilecektir.
i. mimarı tabakaya ait diğer üç duvar (No.3, 5 ve 9) kalıntısı, büyük çapta tahribata uğramıştır. Belirgin mimarı özellikler yansıtmamakla birlikte, 9 numaralı duvarın
kuzeybatı yöndeki uzantısında kapıya ait söve taşı in situ bulunmuştur.
ii. mimarı tabaka 10 ve 11 numaralı duvarlarla temsil edilmiştir. ı. kat yapılarının
inşası sırasında tahrip edilen bu duvarlarda ,belirgin mimarı özellikler gözlenmemiştir.
ııı. tabaka at naiı biçiminde olan, 1 m. genişlikte ve 1.20 m. uzunlukta bir fırın kalıntısıyla ortaya konabilmiştir (Resim: 1). Ağız açıklığı güneye bakan fırının duvarların
da taş ve iri küp parçaları kullanılmış, tabanına kırmızı kil serilerek, üzeri birkaç kez
özenle sıvanmıştır.
ı. mimarı tabakada yüzeyleri yalın bırakılmış veya Troia i Dönemi beze me repertuarından tanınan kazıma geometrik motifli keramik parçalarından başka, pişmiş toplın
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raktan üretilmiş kaşıklar, kemik iğne ve bız türü aletler bulunmuştur. Bu buluntulardan
başka, arkeolojide kullanım alanları tartışılan, iki yan kenarında çentiği bulunan kırmı
zı kum taşından yapılmış bir eser (Resim: 2), balık ağı ağırlığı olarak değerlendirilmiş
tir. Gelişmiş taş endüstrisinin izlendiği ı. tabakada sap delikli balta parçalarından baş
ka, ele geçirilen iki yüzeyinde oluklar ve delikler bulunan kireç taşından yapılmış bir alet
( Resim: 3) hem ağırlık olarak'', hem de taş boncuk kenarlarının ya da tellerin düzgünleştirilmesinde kullanılmış olmalıdır.
Yenibademli Höyük'ün Kıta Yunanistan, Batı Anadolu ve Kuzey Ege denizi adaları merkezleriyle olan bağlantıları kil kan ca veya kil çapa saplarıyla (Resim: 4) ortaya
konabilmiştir. Her geçen yıl sayılarında artış olan bu tür örnekler-, anılan bölgelerin örnekleriyle yakından benzeşmektedir.
ıı. mimarı tabakanın keramik parçaları arasında, tümlenebilir düzeyde yalnız bir
testinin parçalarıbulunabilmiştir (Resim: 5).
Fırın kalıntısı ile temsil edilen ııı. tabakanın buluntuları arasında yer alan bir figürin bacağı (Resim: 6), şimdiye kadar Yenibademli'den bilinen figürin tlplerlne" bir yenisinin katılmasına neden olmuştur. Siyah-beyaz renkli taştan yapılmış küçük bir topuz
başı ve üzeri oluk bezekli bir balta parçası, ııı. tabakanın lüks malları arasında yer almıştır. Bu tabakada ele geçirilen iş aletlerinden 13 tanesi kemikten, 7 tanesi de taştan
üretilmiştir.

C. H 8 Açmasmda Yürütü/en Çelışmelsr
H 8 plan karesinin güneybatı dörtlüğünde yer alan H 8 açmasının boyutları 9x9 m.
tutulmuştur. Mimarı yönden yoğun bir biçimde iskana sahne olduğu anlaşılan bu açmada 1.56 m. derine iniimiştir. G 8 açmasında olduğu gibi, H 8 açmasında da tarım toprağının hemen altından başlayan ve üç ayrı mimarı tabakaya ait oldukları anlaşılan kalıntılar, Erken Bronz çağ ii Dönemine verilmiştir (Çizim: 4).
ı. mimarı tabakada açığa çıkarılan duvarlar (No. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12 ve 13) ve
bir taş döşeme parçası (No.6) büyük çapta tahribata uğramıştır. Açmanın batı yarısın
da yer alan 4 ve 2 numaralı duvarlar, G 8 açmasında yer alan dikdörtgen planlı yapı
nın 2 ve 4 numaralı duvarları ile bütünleştikleri saptanmıştır. Güneybatı köşede uzanan
1 numaralı duvarın, G 8 açmasındaki kalın duvarın (No.1) uzantısı olduğu anlaşılmış
tır. Çalışılan alanın kuzeydoğu çeyreğinde yer alan 8 numaralı duvar, nispeten iyi korunmuş olup batı yüzüne yassı taş plakalar dayandırılmıştır. Söz konusu dikey plaka
taşları, ahşap dikmeyi destekleyen prakalar olarak tanımlanmıştır. ı. mimarı tabakaya
ait geri kalan duvarlar, büyük çapta tahrip olmuş,dolayısıyla birbirleriyle olan bağlantı
ları tespit edilememiştir.
II. mimarı tabaka farklı yönlerde gelişen iki duvar (No.11 ve 14) ve 2.3üx1.4ü m.
ebadında hücre şeklinde bir rnekanla ortaya konabilmiştir. 11 numaralı duvarın kuzeydoğu ucu doğu kesit içinde, güneybatı ucu ise, 9 numaralı duvarın altında kalmıştır. Çift
sıra taşla kavisli inşa edilen 14 numaralı duvarın, apsidal planlı bir yapıya ait olup olmadığının anlaşılması, önümüzdeki yıllarda i. tabakaya ait kalıntıların kaldırılmasından
sonra kesinlik kazanacaktır. Doğu, batı ve kuzey yönde dikey yerleştirilmiş orta büyüklükte taşlarla sınırlandırılmış hücre şeklindeki mekanın sıkıştırılmış kil tabanında kül ve
kömür artıklarının dışında, buluntuya rastlanmamıştır.

3
4
5

Üzerinde delik ve oluk bulunan benzer örnek için bkz.: H. Schmidt, Heinrich Schliemanns Sammlung trajanischer
Altertümer, Berlin 1902, 299, No. 8365.
H. Hüryılmaz, "Gökçeada-Yenibademli Höyük'te Ele Geçirilen Pişmiş Toprak Kancaiar", Türk Arkealaji ve Etnagrafya Dergisi, Ankara 2001, Sayı 2, 9-20.
H. Hüryılmaz, "Eine Gruppe frühbronzezeitlicher Menschenfigurinenaus Yenibademli Höyük auf Gökçeada (Imbros)",
Studia Troica, Mainz 1999, Sayı 9, 475"488, Hl-türyumaz. "Silent Witnesses of Imbros: Early Bronze Age Human Fi·
gurines from Yenibademli", Festschrift für Manfred Korfmann, Mauerschau 1, (yay. haz. R. Aslan, S. Blum, G. Kastı,
F. Schweizer, D. Thumm), Grunbach 2002, 351-362.
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III. mimarı tabakaya ait doğu-batı yönde uzanan 1.95 m. uzunlukta ve 0.80 m.
genişlikte bir duvar (No.15) kalıntısı, hücre şeklindeki mekanın taban düzlemi altında
açığa çıkarılmıştır. Henüz mimarı karakteri anlaşılamayan bu duvar, alt tabakalara inildikçe, mimarı kalıntıların daha sağlam bulunabileceği konusunda ümit verici olmuştur.
EI yapımı keramik parçalarının dışında, buluntu topluluğu açısından zengin örnekler sunan H 8 açmasında I. mimarı tabakada dokumacılığa işaret eden taş ve piş
miş topraktan ağırşaklar, içinde tilki dişlerinden yapılmış gerdanlık tanelerinin bulunduğu dört kulplu bir çömlek (Resim: 7), Troia" kap tipolojisinde D 11 formu ile uyumlu dört
kulplu bir kapak ve Yunanistan? örneklerini anımsatan, ancak Batı Anadolu'nun çağdaş
merkezlerinden tanınmayan yüksek kulplu bezemeli bir kase (Resim: 8) Yenibademli'nin zarif kapları arasında yerlerini almışlardır. Yerleşmecilerin kolay ulaşılabilir ham
madde kaynaklarına bağlı olarak gelişen taş edüstrisinde, baskın düzeyde olan yassı
ve sap delikli baltaların yanı sıra, ele geçirilen bir çekiç-balta (Resim: 9), yeni bir tipin
ilk temsilcisi olmuştur.
II. ve iii. mimarı tabakaların dar alanlarda araştırılmış olması nedeniyle, buluntuları da çok sınırlı kalmıştır.
Arazi çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, kap restorasyonunu da ön plana alan ekibimiz, diğer küçük buluntularla birlikte önceki yıllara ait 19 kabın restorasyonunu gerçekleştirmiştir.

YAN BiLiM DALLARı
A. Arkeozooloji
2001 yılında H 10, G 8 ve H 8 açmalarında çeşitli tabakaların dolgularında açı
ğa çıkarılan hayvan kemiklerinin bir bölümü Prof. Dr. Hans-Peter Uerpmann ve Prof.
Dr. Margarethe Uerpmann tarafından değerlendirilmiştir8 . Anılan uzmanların vermiş oldukları ön bilgiler doğrultusunda, hayvan kemikleri arasında dişi geyiklerin yüksek
oranda olduğu, bunların yanı sıra keçi, koyun, inek, öküz, kuzu, domuz, köpek ve kaplumbağa ile ton balığı kemiklerinin de yer aldığı anlaşılmıştır. Yenibademli yerleşmesin
de hayvan kemiklerinin yapı katlarına göre dağılımları ve hayvan türlerinin belirlenmesi, daha detaylı bir incelemeyi gerektirmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak, büyük bir
bölümü iyi korunmuş durumda olan hayvan kemikleri, 2002 yılı kazı döneminde Prof.
Dr. H. P. Uerpmann başkanlığında bir ekip tarafından değerlendirilecektir.

B. Arkeobotanik
..
Yenibademli'nin arkeobotanik örneklerinin incelenmesini üstlenen Hacettepe
Universitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez ve Yrd. Doç. Dr. Cahit
Doğan 2000 ve 2001 yılına ait Vicia (aba, Hordeum, Vicia sativa, Lathyrus sativus, Vicia ervilia, ve Trigonella örnekleri üzerinde incelemelerine devam etmişlerdir. Bu örneklerden 6 kutusu (her biri yaklaşık 100 mL.) C 14 tarihleri için yurt dışına gönderilmiş, geri kalan 62 kutu, Hacettepe Universitesi Biyoloji Bölümü laboratuvarına tür ayrımı için
verilmiştir. Yurt dışına gönderilen numunelerin sonuçları kısa bir.. süre önce alınmıştır.
Söz konusu numuneler, elde edilen C 14 tarihleriyle yaklaşık M.O. 2900-2700 arasına

tarihlenmiştir.

6
7

8

C. W. Biegen ve diğerleri, Troy /2. Genersl lntroduction the First and Second Settlements, Princeton 1950, Lev. 132,
11.
C. W. Biegen, Zygouries. A Prehistoric Selllement in the Valley of Cleonae. Cambridge 1928, 154, Fig. 144 (Bu örnek
Geç Hellas dönemindendir ); E. Hanschmann & V. Milojcic, Die Deutschen Ausgrabungen aut der Argissa-Magula in
Thessalienlll : Die Irühe und beginnende rnittlere Bronzezei!. Beitr. Ur- u. Frühgesch. Arch. Millelmeer-Kulturraum 1314, Bonn 1976, 88, Lev.65 B, 9 ( bu örnek Erken Bronz çağı üretimidir ).
Hayvan kemikleri konusunda ekibimizi bilgilendiren Bay ve Bayan Prof.Dr. Uerpmann'lara candan teşekkür ederiz.
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C. Pa/eocoğrafya ve Jeoerkeoloii
Yenibademli ye cevresinde paleocoğrafya ve jeoarkeoloji araştırmalarını sürdüren Doç. Dr. Ertuğ Oner ve ekibi 2001 yılında höyük çevresinde 7 ve Tuz Gölü kıyısın
da 2 olmak üzere toplam 9 sondaj gerçekleştirmişlerdir. Höyük çevresindeki sondajlarda en fazla 27 m. derine inilmiştir ve iki sondajda karasal ve kıyı bataklıklarını yansıtan
ortamlardan sedimanlara rastlanmıştır. Diğer sondajlarda farklı derinliklerde ana kaya
yüzeyine ulaşılmıştır. Tuz Gölü kıyısında tektonik gelişmel§lri izlemek amacıyla yapılan
iki sondajdan elde edilen sonuçlara göre, gölün kuzeybatısının karasal birikimlerle slnırlandığı, kuzey bölümünde ise, denizin içeriye doğru sokulduğu belirlenmiştir.
Sondajların detaylı yorumları ve laboratuvar analiz sonuçları, önceki yıllara ait
çalışmalarla birleştirilerek, Büyükdere vadisinin ayrıntılı paleocoğrafya haritası Doç. Dr.
Ertuğ Oner tarafından haztrlanmaktadırv.
SONUÇ
Yenibademli Höyük'te 2001 yılı çalışmaları sonucunda yerleşmenin doğu kesiminde yer alan G 10 ve H 10 plankarelerinin kuzey kesit çizimindeki boşluk tamamlanarak, yapı katlarının sıra düzeni hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Höyüğün anı
lan kesiminde yer alan H 10 açmasında köşeleri dik açıyla bağlanan ve Ege'de alışıla
gelen uzun yapıların bulunduğu, ayrıca yapı katları arasında malzeme ve inşa tekniği
geleneğinde herhangi bir değişikliğin olmadığı belirlenmiştir.
H 10 açmasında ele geçirilen kap örneklerinin, önceki yıllarda G 10 ve H 10 plan
karelerinin içinde yer alan açmaların dolgularında bulunanlardan farklı olmadıkları, diğer bir deyişle, tamamı elde şekillendirilmiş olup Troia i Dönemi kap geleneğine olan
bağlılığın devam ettiği anlaşılmıştır.
Höyüğün kuzeydoğu kesiminde ilk defa kazılmaya başlanan G 8 ve H 8 açmalarında enson iskanın Erken Bronz çağ II'de gerçekleştiği saptanmıştır. Her iki açmada yoğun bir iskanın varlığı, duvar kalıntılarıyla ortaya konmuş olup bu kalıntılar uzun
ev tipleriyle ilişkilendirilmiştir. Duvar kalınlıkları 0.60-0.65 m. olan yapıların yanı sıra,
kalınlığı 0.80-1.00 m.ye ulaşan bir duvarın açığa çıkarılmış olması, anıtsal yapıların da
inşa edilmiş olabileceğini düşündürmüştür.

Buluntu toplulukları içinde ön sırayı alan taş aletlerin arasında bezemeli bir taş
baltanın bulunmuş olması, daha geç dönemde Batı Anadolu'da madenden üretilmiş örneklerin öncüsü olma olasılığını artırmıştır. H 8 açmasında pişmiş topraktan üretilen
kapların kalitesinde, formlarında ve bezeme çeşitlerinde bazı yenilikler belirlenmiştir.
Madeni buluntu açısından sınırlı kalan G 8 ve H 8 açmalarında, her üç mimarı tabakada da dokumacılığın önem kazandığı, çeşitli biçimlerde şekillendirilmiş ağırşaklardan
anlaşılmıştır.

Arkeozoolojik incelemeler sadece Yenibademli sakinlerinin besin kaynaklarına
ışık tutmakla kalmamış, aynı zamanda da Erken Bronz çağ II'de adanın doğal çevre
ortamında yaşayan hayvan türleri hakkında önemli bilgiler sağlamıştır.
Paleocoğrafya ve jeoarkeolojik araştırmalar bir yandan tarih öncesi dönemlerde
höyük ve yakın çevresinin doğal çevre ortamını aydınlatırken, diğer yandan da Büyükdere vadisinin paleocoğrafya haritasının hazırlanmasında veri tabanını genişletmiştir.

9

Paleoeoğra!ya araştırmalarına yönelik yayınlar için Bkz.: E. Öner, "Geoarehaeologisehe und palaeogeographisehe
Forsehungen au! der Insel Gökçeada (Imbros) (Siedlungshügel von Yeni Bademli, Nordwestanatolien-Nordostae.gaelsehes Meer-Türkei", Bremer Beitraege zur Geographie und Raumplanung, Bremen 2000, Sayı 36, 23-33, E.
Oner, "Gökçeada Kıyılarında Holosen Deniz Seviyesi ve Kıyı Çizgisi Değişmeleri", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, (yay. haz. E. Ozhan ve Y. Yüksel), Ankara 2001, 779-790.
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2001 SURTEPE HÖVÜK
SALVAGE EXCAVATION REPORT

J. GiI FUENSANTA*
Pel1 CHARVAT
EyüpBUCAK
Maria Angeles JIMENEZ
Petr KVETINA
Filip VELlNSKY

Introduction and Background
This is the report of the salvage excavations of the joint team of the Spanish Archaeological Mission in Turkey/University of Alicante, Later Prehistory Section, Spain,
Jesus Gil Fuensanta, field director, and, in coordination with the Şanlıurfa Müzesi, Sayın Eyüp Bucak, müdür, and the Oriental Institute and Academy of Science, Prague,
Czech Republic, Petr Charvat, Czech crew leader. Widener University USA, Mitchell
Rothman, Tilbes field co-director now mainly in charge of the Tilbes Project Volume i
concerning the.Early Bronze levels prior to the f100d of the Dam, acted as advisor'. The
Spanish Archaeological Mission in Turkey is under the patronage of University of AIicante-Prehistory Section, and received sponsorship from the M.A.Ex. (Spanish Foreign Ministry). Our research received funds from financial intitutions such us CAM, Caja Murcia, and a few private donors.
Esparıola en Turquia-Proyecto Tilbes, c/Larra, 13, So-CL. E-28004 Madrid/ISPANYA.
Petr CHARVAT, Orientalnı UstavlOrientallnstitute, Pod vodarenskou vezi 4, Praha 8/CZECH REPUBLlC.
Eyüp BUCAK, Müze Müdürlügü, UrfalTÜRKiYE.
Maria Angeles JIMENEZ, Misiön Arqueolögica Espaüola en Turqula-Proyecto Tilbes, c/Larra, 13, So-Ci. E-28004
Madrid/lSPANY A.
Petr KVETINA, Orientalni UstavlOrientallnstitute, Pod vodarenskou vezi 4, Praha 8/CZECH REPUBLlC.
Hlip VELlNSKY, Orientalnı UstavlOrientallnstitute, Pod vodarenskou vezi 4, Praha 8/CZECH REPUBLlC.
The 2001 stalf conslsted of, Rafael Maya Molina (MAETIUniversity of Alicante-archaeologist and draughtsman), (draughtwoman), Maria Angeles Jimenez Hernandez (University of Granada-archaeologist and draughtsman), Eloy AIgorrı (Spanish Archaeoloqical Mission to Turkey-architect), Maria Paloma Moran (MAET-architect assistant), Ivan Paulu,
Filip Velinsky and Petr Kvetina (University of Prague/Archaeology Department), Vladimir Hasek (Geodrill/Czech Academy of Sciences, geomorphologist) and his assistant-team (Jan Tomesek, Petr Dostal, Jan Blatny) and Mitica losif
(Museum of Constanta, Rumania-archaeologist, draughtman and topographist). The plans were inked by Funda
Genç, Fflip Velinsky, Eloy AIgorri, and Rafael Maya and digital processed by Maria Angeles Jimenez Hernandez and
Josö Entrena. English translation was corrected by Ja Dobis.
Our most sincere tharıks to the General Department of Antiqulties and Excavations of the Turkish Republic and its
dırector Alpay Pasinli for giving us permission to perform our activities. Thanks for all the co-operation and valuable
aid given by the Spanish Embassy at Ankara and the Turkish Embassy in Spain, ICOMOS and UNESCO olfices personnel in Spain, and all personnel involved in our activities. We alsa gratefully acknowledge the assistance given by
representative Mehtap Ateş (Curnhuriyet Müzesi, Ankara), our driver Mehmet Akbaş, and cook-house management
Hasan Ergüç, Keskince, Meteler ve Surtepe Köyü işçiler and Mehmet Reşit Balıkçıoğlu from the Şanlıurfa Museum.
Onlara çok teşekkür ederiz.

Jesüs GIL FUENSANTA, Misiön Arqueolögica
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The occupied area of the Surtepe mound, based on survey, sediment, and geological studies could amount to 20 to 50 hectares for some periods, if we count the
continuous surface sherd scatters. The site lies across the Euphrates from some river
caves along the bank to Belkıs. It is supposed to be sitting along a stretch where, as
the river meandered, a cul-de-sac ideal for boats to dock had formed, as happened at
Tilbes in prehistoric times as the geologists believe. AIso, according to our geological
research, the river flooded the site sometime during the Late Chalcolithic Period. Our
field activities at Surtepe Höyük were initiated in the previous 2000 season in squares
where we were able to reach each of the critical Middle- or pre-Late Chalcolithic/Ubaid, Late Chalcolithic and Early Bronze period's remains with the least overoburden of
later materials. To this purpose the huge site presents logistical problems. Larger excavation operations can be undertaken mostly in the southern end and on the northern
slopes of the mound. During the former 2000 season, we opened several stratigraphical trenches and soundings to determine the depth of these periods' remains. In addition, areas that were formerly eroded and dug for mudbrick by the local villagers were
cleaned to generate good stratigraphical sequences. The southern trenches were called the Operations E.
First and foremost, monumental architecture was recovered at Surtepe. The building remains identified were also represented by some large wall foundations in these southern trenches. Among the materials associated with this trench is a sequence
of Late Chalcolithic period material, most of which belong to classic southern Uruk
styles of pottery. A remarkable find is the fragment of a terracotta model, originally depicting several buildings, including a representation of a ziggurat, in fact, a sole survivor of the group (Figures 1A and 1B). The model was made of fine ware and was associated with Late Uruk (local LC5 periodization) material.
On the northern side of the mound, in square B3 we found a well preserved, monumental structure of mudbrick. The materials associated with the platform were
shards of the Late Uruk and Early Bronze i periods, the latter including reserved-slip
ware. A stack of 60 unbaked mudbricks was found at the foot of the mudbrick platform.
When they were smashed, we discovered Early Bronze i sherds inside. That platform
extends at least 10 m. in depth. Were this a ziggurat, which is stili unclear, it may indicate that the intense interaction of northern and southern Mesopotamian cultures of the
Late Uruk period, did not abruptly end, as some have argued. On the other hand, the
high so-called ziggurats of similar date of Teli Hazna in northern Syria, could indicate
that this is not a formal ziggurat but a platform of northern cultural origin (ct. MUNCHAEV, MERPERT, AMIROV 2001). Other platforms of similar date were found at nearby
Tilbeshar (ct. KEPINSKI-LECOMTE 2001, p.133, Fig. 1) and Hacinebi (ct. STEIN
1999, pp.124-125, Figs.7.4-5) plus Teli Sweyhat and Teli Hamukar in northern Syria.
Another structure of this type was found in the central area of the site, sector C,
in villagers burrowing holes (Figure 3). It was unexcavated during 2000 season but its
projected elevation, 17 meters over the river bank, and its associated LC and Early
Bronze pottery suggested a further concentration of activity in this area of Surtepe for
the Iate fourth-millenium occupation.
The Late Cha/co/ithic/Ear/y Bronze Evidence from 2001
At Surtepe, during the 2001 season we continued the activities at northern and
southern portions of the site. The focus was more clearance of the above exposed questions about the platforms.
The 2001 excavations at the northern portion of the mound were concentrated
in trench B3 area, opened during the year 2000. This was the place of the discovery of
a big platform or tower-Iike structure of Uruk-Early Bronze Idate. Our target here during season 2001 was to get a better exposure of the structure and comprehension of
its function. With this intention, additional trench soundinqs, B4-6, were opened south

106

by the original trench B3. These were 4x4 m. each, quite as B3 in former season 2000.
Withthe new soundings we reached a depth of 4 meters during the actual 2001 season (Fig. 2).
The tower or high platform showed its continuity at least towards the east and
the south. This architectural feature was built of mudbrick, of the same standardized size, 40 x 40 cm., much as the mudbricks discovered in former season. In one sector on
top of the tower or platform, it seems to display a certain discontinuity in its width.
lt does not seem now that this is a city wall, because a similar character was observed in the high platforms of towers discovered at Hazna in Syrian Khabur. They date to the same time as that of our Surtepe discoveries. AIso, other colleagues have found platforms of LC or either EB i date in our region or neighbourhood at Early third
millenium Tilbeshar or stone LC platforms at Hacinebi.
To date, we have concluded that next season we must open several trenches in
this area to see the complete shape of the wall or terrace. We presume that this is Iikely to have been a part of a monumental structure used during Iate fourth or early third
millenium B.C.
In the southern part, we concentrated our eftorts in a series of trenches, forming
a total up to 125 square meters within the so-called sector C, in the assumed old center of the Surtepe mound during Late Chalcolithic and Early Bronze Age i (Fig. 3). This
now large square covers operations C1 to CS, opened on the place of the surface discovered platform or big wall.
Subsequently, the target here is to continue the research on the presumed big
wall, or huge platform, possibly made only of well standarized mudbricks, as it was seen on surface recognition during the 2000 season. We see now that this is a very big
platform covering all the trenches investigated.
The standardized size of the bricks is 40x40 cm. (Fig. 4), a little bit bigger than
other examples found at the possibly contemporary Syrian Haburs Teli Hazna platforms, but the same as our northern exposed monumental architecture. OurSurtepe
southern platform has a bigger surface and more depth. In the coming seasons we
shall continue to excavate it and research the possibilities of its original function.
This Late Chalcolithic and Early Bronze i platform was disturbed by same pits or
round structures of stone, of later date, possible Early Bronze ii and III (Figs. 5, 6). Fortunately, for our research, those did not covered the total surface of the mudbrick platform. We presume that the later structures were laid down a long time or years after
the use of the platform, when eroded materials accumulated at its feet, because we found traces of the collapse of the stone structures at apoint above the platform base
(Fig. 7).
Complementary work and research was carried out in the area oft the mo und
(Figs. S, 9). This is an area with few traces of the disturbed stone city-wall which was
used to extract stone for the construction of actua/ Surtepe/Gecittepe viIIage. There, we
found some traces of Imperial Roman Age skeletons in a bad state of preservation in
a few squares.

Preliminary Conclusions
In general terms, the Late Chalcolithic and Early Bronze materials at Surtepe
show some similarities with the nearby site of Tilbes Höyük in terms of the occupation
periods. As huge platforms or towers of Late Chalcolithic/Early Bronze i Phase have
been documented at Surtepe, that period seems to have displayed architectural features with some public and presumably important functions at Surtepe. They became the
focus for our research on the mound. It raises questions about an Early Bronze-I collapse, at least in its beginning, or an immediate transition from Late Chalcolithic/Uruk
presence in the region.
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The Late Chalcolithic and Early Bronze i strata found at Surtepe may contribute
significantly to a better understanding of the general development trends of indigenous northern Mesopotamian societies, as well as of their relations with southern Mesopotamians, the so-called Uruk Expansion of the middle to Iate fourth millennium B.C.
The area off the mound north of Surtepe, which seemed promising at the beginning, presents same logistical problems for further research. That area displayed a Roman Imperial presence. It may have remained out of use during Late Chalcolithic or
Early Bronze Age as a city-wall. Perhaps the future elearance of the big tower or wall
with LC/EB i date in operations B would help to it.
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PERGAMON 2001

Wolfgang RADT*

Die Kampagne in Pergamon begann am 30. Juli und endete am 21.0ktober 2001.
Wie schon seit 1999 fand keine Grabung statt. Die Arbeiten waren konzentriert
auf die Errichtung des Schutzbaus über den Mosaiken des hellenistisch-römischen Peristylgebiiudes ,Z'. Dazu kamen abschlieBende Erqanzunqen an der Wiederherstellung der Stuckwand aus dem Maskenmosaikraum sowie die Weiterführung der Aufarbeitung von Fundgruppen und Publikationsvorbereitungen in den Depots des Grabungshauses und im Museum von Bergama.
Eine Hallensauie des Trajaneums wurde wegen schwerwiegender Schaden einer gründlichen Reparatur unterzogen.
Bauarbeiten am Sclıutzbeu
Die Bauarbeiten am Schutzbau über Peristylgebaude Z wurden wahrend der gesamten Kampagne durchgeführtund erreichten mit der Eindeckung der Dachtlachen
über dem Maskenmosaikraum, dem Peristyl und der Besucherterrasse sowie über der
nördlichen Raumreihe den für dieses Jahr geplanten Stand. Es bleibt nur noch die Eindeckung des Atriums zu vollenden.
Zunachst muBte die Baustelle wieder eingerichtet werden, was mehrere Tage
dauerte.
Zwei Gerüstzeilen von 10 m. Höhe wurden entlang der Südfront des Gebaudes
errichtet, um die dortige Reihe von vier Stahlstützen von 6,50 m. Höhe aufstellen zu
können. Mit Hilfe von Gerüstkonstruktionen bis 16 m. Höhe wurden die 7 und 10 m.
hohen Dachstützen der Besucherterrasse im Ostteil des Gebaudes und die Stützen an
der SW-Ecke (7 m.) und der NW-Ecke des Gebaudes errichtet. Zwischen den Stützen
wurden Stahltachwerktraqer vonbis zu 8 m. freitragender l.anqe eingebracht und sodann auf alien Dachflachen die stahlerne Tragekonstruktion aus I-Profil-Sparren und LProfil-Pfetten aufgelegt. In die Pfetten wurden Kanthölzer eingeschraubt und an diesen
wurde die Dachhaut befestigt. Diese besteht aus einer durchgehenden Bretterverschalung mit aufliegender bitumenkaschierter Dichtungsfolie, darauf aufgenagelten Dachlatten und der Eindeckung mit Doppelmulden-Falzziegeln. Es wurden 11500 Dachziegel verlegt.
Die Dachentwasserunqskanale aus Stahlblech und ein Fallrohr wurden eingebaut und weitere Anstricharbeiten an den Stahlteilen durchgeführt.
Zum Einbringen der lichtdurcblassiqen stahlerrıen l.arnellenwande von jalousieartiger Konstruktion wurden zunachst an der südlichen Gebaudefrorıt zwischen den
Dachstützen und den Mauern die mit durchgehenden Reihen von Befestigungslaschen
Prof. Dr. Wolfgang RADT, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ayazpaşa Camii, Sokak 48, 80090 Gümüşsuyu, istanbuırrÜRKiYE.
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versehenen Lamellentraqerstützen aufgestellt, und zwar 10 Stützen zu 6,50 m. Lanqe
und 10 Stützen zu 5,50 l.anqe, Zwischen diese wurden sodann die Stahllamellen eingeschraubt und punktverschweiBt. AuBerdem wurden die Dachgiebel und senkrechten
Hachen der Dachzone rund um den Maskenmosaikraum qanzlich, sowie die Giebelflache zur Besucherterrasse zur Haltre mit Lamellen geschlossen. Insgesamt wurden
1787 Lamellenteile verbaut.
Die Besucherterrasse, d.h. der südöstlichste Teil des überdachten Bereichs,
wurde mit Bruchsteinen gepflastert, so daB er nunmehr bequem begehbar ist.
In der nicht überdachten, tiefer liegenden südlichen Halfte von Bau Z, wo die antiken Mauern nur noch niedrig anstehen, wurden diese z.T. zum Zwecke der Verdeutlichung und Konservierung bis zu mannshoch wieder aufgemauert. Das Steinmaterial
wurde dazu von Hand steinmetzmaülq zugerichtet. Dies betraf var allem die südliche
und östliche AbschluBmauer des Gesamtbaus und die südliche Stylobatmauer des Peristyls.
Aus dem Gelanda südlich von Bau Z wurden 22 varher schon vermessene und
gesammelt bereitgelegte hellenistische Saulentrornmeln aus Andesit über Steinrutschen hinaufgeschafft, um im nachsten Jahr im Bereich des Peristyls von Bau Z in eine
Anastylose der Hallenarchitektur verbaut zu werden.
Dokumentation zu Bau Z
In den Fundamenten des westlichen Raums 12 wurde eine nordsüdlich verlaufende, bis dahin nicht beseitigte spatbyzantinlsche Hausmauer kontrolliert abgetragen, um den hellenistischen Raum deutlich werden zu lassen. Aus dem Zwischenraum zwischen der byzantinischen und der hellenistischen Mauer wurden mehrere antike Marmor-Architekturteile geborgen und dokumentiert. Sie gehören möglicherweise
zu der römischen Phase von Bau Z.
Eine im AnschluB an die südliche Ostmauer von Bau Z freigelegte, schraq dazu
verlaufende Mauer des Heraheiligtums wurde zeichnerisch und fotografisch dokumentiert. Sie stöBt an die Mauer von Bau Z an, d.h. sie wurde spater als diese erbaut. Ob
dies auch für das gesamte Heraheiligtum gilt, muB zumindest gefragt werden.
Der südliche Bereich von Bau Z wurde mit den Anschlüssen an Bau H, an das
Demeterheiligtum, das Heraheiligtum und das Gymnasion insgesamt neu vermessen
und zeichnerisch aufgenommen, um für die Publikation die genauen Anbindungen festzustellen.
Die hellenistischen Steinmetzzeichen an Blöcken der Mauern von Bau Z wurden
in Papierabklatschen ebenso dokumentiert, wie zu Vergleichszwecken eine groBe Anzahl von Steinmetzzeichen an den falgenden Bauten: eumenische Stadtmauern, Temenos für den Herrscherkuıt, Demeterheiligtum, Gymnasion, Bau H, Untere Agora und
Umgebung, Gassenpflasterungen.
Aıle relevanten Stuckteile der Nordwand des Maskenmosaikraumes wurden für die
Publikation gezeichnet und fotografiert. An der Stuckwand selbst wurden erqanzende
Restaurierungsarbeiten vorgenommen. Diese wurden auch zeichnerisch dokumentiert.
Die Bearbeitung der Keramik aus datierenden Befunden von Bau Z für die Publikation wurde fortgesetzt.
Aufarbeitung von Fundmateriat
Die Aufarbeitung von Material aus früheren Grabungen für Publikationen umfaBte folgende Themen: hellenistische weiBgrundige Keramik (sog. Lagynosware), Megarische Becher, Befundkeramik aus dem Podiensaal, Gesamtbearbeitung aller Kleinfunde aus dem Podiensaal, grobe Keramik und Küchenware aus der Stadtgrabung, Keramik vom Trajaneum, marmorne Skulpturenausstattung des Asklepieion-Theaters.
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Die Materialaufnahme für die SchluBpublikation des Podiensaales konnte abgeschlossen werden. Dieser AbschluB wurde mit Fotos von Gelageszenen in der Ruine festgehalten.
Die redaktionelle Betreuung von Barıden der Pergamon-Reihen Iief auch von
Pergamon aus weiter.

Sanierung einer Hslietıseule des Trajaneums
Die dritte Saule (von Norden) der Westhalle des Trajaneums (TR WH 3) zeigte
seit einigen Jahren zunehmende Senaden durch tiefgreifende Rissbildung in den aus
Kunststein erqanzten Teilen. Diese Risse qetahrdeten bereits die Standfestigkeit der
Saule. Sie hatte sich schon um 5 cm. nach Norden geneigt. Die Ursache lag vor allem
in der Verwendung von qualitativ unzureichendem WeiBzement für den Kunststein der
Erqanzunqen, eine Mischung von WeiBzement und Marmorsplitt-Zuschlag. Der WeiBzement hatte einen zu hohen Gipsanteil. Die 1985 durchgeführte Erganzung dieser
Saule gehörte zu den frühesten und voluminösesten Erqanzuqen an den Hallensaulen
des Trajaneums. Es handelte sich um einen ganz aus Kunststein hergestellten unteren Schaftabschnitt von rund 60 cm. Durchmesser und 2,10 m. Lanqe, Diese schadhafte Erqanzunq solite nun, ebenso wie der ebenfalls aus Kunststein bestehende Basensockel, in Naturmarmor neu ausgearbeitet und ersetzt werden. Naturmarmor wurde als Material qewahlt, weil die Kosten dafür nicht höher waren als für Kunststeinherstellung und weil für diese die gesamte, früher vorhandene, technische Infrastruktur
fehlte.
Schon im Jahre 2000 waren zwei Marmorteile (für Schaftstück und Basensockel) in Balıkesir besorgt worden. Sie waren bereits im dortigen Marmorwerk maschinell
abqelanqt und oktogonal zugerichtet worden. Das Material, namnch weiBer BalikesirMarmor, garantiert auch eine langfristige Unterscheidungsmöglichkeit der neu erqanzten Stücke gegenüber dem originalen antiken prokonnesischen Marmor der Saule.
Der Basensockel wurde bereits im vorangegangenen Winter nach vorbereiteten
Schablonen in Torus und unterem Ablauf steinmetzmaBig ausgearbeitet. Wahrend der
Kampagne, beginnend am 22. August, wurden folgende Arbeiten durchgeführt: Die Zufahrtsrampe zum Trajaneum muBte wieder hergerichtet werden. Neben der schadhaften Saule erfolgte der Aufbau von Gerüsten. Die Saule wurde mit Spezial-Hebebandern an den Haken eines gemieteten Autokrans angehangt, ohne bereits gehoben zu
werden. Dann erfolgte das Abarbeiten des Kunststeins im unteren Schaftteil, oberhalb
der Verbindungsdübel zur Basis sowie das Durchtrennen der Dübel mit der Trennscheibe. Danach wurde die Saule mit dem Kran abgehoben und umgelegt. An der liegenden Saule wurde dan n der Kunststeinschaft vom originalen Saulenoberteil entfernt.
Der noch stehende Kunststein-Basensockel wurde zerkleinert und entfernt, wobei die Edelstahldübel im Stylobat belassen wurden. Der Schaftteil des neuen marmornen Basensockels wurde auf Rundform hin zugearbeitet und der Sockel auf dem Stylobat mit Araldit verklebt, wobei die etwas gekürzten Edelstahldübel im Stylobat beIassen und wiederverwendet wurden.
An den originalen, oberen Schaftteil wurde der neue untere Schaftteil mittels unsichtbarer innerer Abarbeitung und Gipsabformung angepasst. Der neue Schaft wurde
so weit wie möglich liegend zugearbeitet. Nach Aufrichten des neuen Schaftunterteils
mit dem Kran wurden drei Edelstahldübel einqeklebt und das originale obere und das
neue untere Schaftteil nach Erreichen völliqer Ubereinstimmung der Achsen miteinander verklebt (Kleber: Araldit). Danach erfolgte das Aufsetzen, Ausrichten und VerkIeben des ganzen Schaftes mit dem Basensockel.
AnschlieBend wurde der GesamtumriB der nunmehr stehenden Saule durch steinmetzrnaôiqes Zuarbeiten nach Schablonen in vertikalen Bahnen hergestellt. Die
Kanneluren wurden angerissen und steinmetzrnaôlq ausgearbeitet. Die fertige Saule
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zeigt an der Hofseite im unteren Bereich eine Partie mit nur rauher Bearbeitung, die
der Bearbeitung der antiken Sauleri entspricht. Diese waren zur Arbeitsersparnis teilweise rauh belassen, weil vor den Saulen einst Statuen aufgestellt waren, die diese rauhen Partien verdeckten.
Von den aus der Saule entfernten Kunststeinteilen, den früheren Kiebesteilen
und Dübeln wurden Materialproben genommen, um in Deutschland durch Laboruntersuchungen mehr über die Ursache der Schaden an der Saule feststeilen zu können,
als bisher bekannt war.
Rote Halle
An der Roten Halle wurden für ein neues Arbeits- und Grabungsprogramm, das
2002 anlaufen soll, durch mehrere intensive Begehungen und Besichtigungen die Voraussetzungen teilweise geschaffen. Es sind umfangreiche Vermessungs- und Dokumentationsarbeiten an dem gesamten Bau geplant, die zu einer Gesamtpublikation
des antiken Baubestandes führen sollen. Für den archaoloqischen und kultgeschichtlichen Teil der Untersuchungen werden auch Grabungen von beschranktern Umfang
notwendig sein. Die Platze dieser Sondagen wurden mit den in Aussicht genommenen
Haupt-Teilnehmern besprochen und festgelegt.
Erha/tungs- und Ptlegearbeiten
Am Grab von Cari Humann, dem Ausqraber des Pergamonaltars, auf der Akropolis wurden zwei junge Zypressen gepflanzt. Diese ersetzen die im Vorjahr beim
Brand des Burgberges abgebrannte Pinie.
Am Asklepieion-Depot wurden Dachreparaturen durchgeführt und die vor dem
Depot befindlichen antiken Architekturteile und Inkrustationsfragmente wurden auf
Wunsch der Museumsdirektion in geeigneterer Weise als bisher gelagert.
Im Grabungshaus wurden Erneuerungsarbeiten an den Toiletten und Badem sowie Dachreparaturen vorgenommen.
Teilnehmer der Kampagne
Die Generaldirektion der Museen und Monumente/Ankara wurde vertreten
durch Frau Dr. Gamze Günay Tuluk vom Museum Selçuk/Ephesos.
Der Arbeitsstab bestand aus: Wolfgang Radt (Gesamtleitung, Fotografie), Barbara Radt (Haushalt, Verwaltung).; an den Arbeiten im Zusammenhang mit der Baustelle (Bau Z) waren beteiligt: Martin Bachmann und Andreas Schwarting (Architekten.
Baustellenleitung und Bauplanung sowie Publikationsvorbereitung), Ivonne Jaqer (Bauzeichnungen); an der Stuck-Restaurierung: Mustafa Savaşgan; an der Stuck-Dokumentation und Stuckpublikationsvorbereitung : Ulrich Mania und Wolfgang Radt.
Die Restaurierung der Trajaneurns-Hallensaule wurde durchgeplant und beaufsichtigt von Klaus Nohlen, ausgeführt von Marcial Lopez und Selim Baskın.
Aufnahmearbeiten im Gelanda der Roten Halle zur Vorbereitunq einer weiteren
Bearbeitung wurden durchgeführt von Ulrich Mania. Intensive Gesprache zur Planung
und Begehungen wurden auch durchgeführt mit Adolf Hoffmann und Corinna Brückener.
Wissenschaftliche Themen für Publikationsvorbereitungen wurden am Fundmaterial in den Depots bearbeitet von: Berthild Gossel-Raeck (Keramik und Kleinfunde
vom Trajaneum), Gerhild Hübner (weiBgrundige hellenistische Keramik), Sarah Japp
(Keramik von Bau Z und vom Podiensaal), Gioia de Luca (Megarische Becher sowie
Skulpturen vom Asklepieion-Theater), Helmut Müller (Inschriften), Holger Schwarzer
(Aufnahme von Kleinfunden und Keramik für die Publikation des Podiensaales) und UIrike Outschar (antike grobe Keramik).
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Veröffentlichungen
Im Jahre 2001 sind folgende Grabungs- Endpublikationen neu erschienen:
- Altertümer von Pergamon I 4: Günther Garbrecht, Die Wasserversorgung von
Pergamon
- Altertümer von Pergamon XVI 1: Manfred Klinkott, Die byzantinischen Befestigungsanlagen von Pergamon
- Pergamenische Forschungen 13: Andreas Heimerl, Die römischen Lampen
aus Pergamon
AuBerdem erschien eine türkische Lizenzausgabe des PçRGAMON-Buches
von Wolfgang Radt: Pergamon - Antik bir kentin tarihi ve yapıları (Istanbul 2002, Yapı
Kredi Yayınları).
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PERGAMON 2001

Wolfgang RADT*

30 Temmuz'da başlayan Pergamon kampanyası 21 Ekim 2001 'de sona ermiştir.
1999 yılından beri olduğu gibi bu yıl da kazı yapılmadı. Çalışmalar bütünüyle Hellenistik-Roma Dönemi peristilli "Z" yapısı mozaiklerini örtecek olan çatı yapısında yoğunlaş
tırıldı. Bunun dışında, maske mozaikli mekanın stukko duvarının yeniden yapılması ile
ilgili çalışmalara ve kazı deposuyla Bergama Müzesi'nde bulunan buluntuların yayın
hazırlıklarına devam edildi.
Traianus Tapınağı'nın ağır hasar görmüş olan galeri sütunlarından birine esaslı
bir onarım uygulandı.
Koruyucu Yapıda inşaat işleri
Peristilli Z yapısını koruyacak olan çatı inşasında bütün kampanya boyunca çalışılmıştır: Maske mozaikli mekan, peristil ve ziyaretçi terası mekanlarının üzerindeki
çatılar örtülmüş ve böylece bu yıl planlanan duruma ulaşılmıştır. Yalnız atriumun üstünün örtülmesi kalmıştır.
Önce birkaç gün süren şantiyenin yeniden yapılması gerekiyordu.
6,50 m. yüksekliğinde olan dört adet çelik kolonun yerleştirilebilmesi için yapının
güney cephesi boyunca 10 m. yüksekliğinde iki iskele sırası kuruldu. 16 m. yüksekliğindeki iskeleler sayesinde, binanın doğu bölümündeki ziyaretçi terasının 7 ve 10 m.
yüksekliğindeki çatı kolonları ve binanın güneybatı köşesindeki (7 m.) ve kuzeybatı köşesindeki kolonlar yerlerine kondu. Kolonların arasına 8 m.ye ulaşan uzunlukta çelik
kafes kiriş taşıyıcılar yerleştirildi ve tüm çatı alanına I-profilli mertekler ve L-profilli aşık
lardan oluşan çelik bir taşıyıcı konstrüksiyon yapıldı. Aşıklara ahşap kadronlar vidalandı ve bunlara da çatı örtüsü sabitlendi. Bu örtü, üstünde ziftle lamine edilmiş izolasyon
folyosu bulunan kesintisiz bir tahta kaplama üzerine çivilenmiş çatı lataları ve en üstte
de Marsilya kiremidinden oluşur. 11500 adet kiremit yerleştirilmiştir.
Çelik saçtan çatı drenaj kanalları ve bir yağmur iniş borusu ve çelik bölümlerde
boya işleri yapılmıştır.
Işık geçiren çelik jaluzi konstrüksiyonlu lamellerin (ince-uzun çelik levha) duvarlara yerleştirilmesi için önce binanın güney cephesinde çatı kolonları ile duvarları arasına, kesintisiz sıralar halinde bağlama kulaklarıyla donanmış 10 adet 6,50 m. ve 10
adet 5,50 m. uzunluğunda lamel taşıyıcı kolonları yerleştirildi. Bunların arasına çelik lameller vidalandı ve punto kaynak yapıldı. Ayrıca maske mozaikli mekanın alınlıkları ile
çatısının dikey bölümleri ve ziyaretçi terasının alınlık yüzeyinin yarısı lamellerle örtü!dü. Toplam olarak 1787 lamel parçası monte edildi.

Prof. Dr. Wolfgang RADT, Alman Arkeolo]i Enstitüsü, Ayazpaşa Camii, Sokak 48,80090 Gümüşsuyu. istanbuırrÜRKivE.
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Ziyaretçi terası, yani çatıyla örtülmüş olan alanın güneydoğu bölümü, daha rahat dolaşılması amacıyla taşlarla döşendi.
Z yapısının üstü örtülmemiş, daha aşağıda bulunan güney yarısındaki, sadece
alçak duran antik duvarların bazıları, netleştirilmek ve korumak amacıyla insan boyuna kadar yeniden örülmüştür. Kullanılan taş malzeme, taş işçiliği tekniğiyle elde hazır
lanmıştır. üzellikle bütün yapının güney ve doğu bitim duvarları ve peristylin güney
stylobat duvarları yapılmıştır.
Z yapısının güneyindeki araziden daha önce ölçülmüş ve toplanıp hazırlanmış
andezitten yapılma 22 adet Hellenistik sütun kasnağı, gelecek yıl Z yapısının peristil
alanındaki onarım için kullanılmak üzere, taş kızaklar yardımıyla yukarı taşınmıştır.

Z Yapısının Belgelenmesi
12 numaralı mekanın temellerinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve o zamana kadar ortadan kaldırılmayan Geç Bizans Dönemine ait bir ev duvarı, Hellenistik
mekanın daha açık belirginleşmesi için dikkatlice kaldırıldı. Bizans duvarıyla Hellenistik duvar arasındaki bölümde, çok sayıda bulunan mermer mimarı parçalar belgelendi.
Bu parçalar olasılıklaZ yapısının Roma evresine ait olmalıdır.
Z yapısının doğu duvarının güneyine bitişik olarak ortaya çıkarılan Hera Kutsal
Alanı'na ait bir duvar saptandı ve belgelendi. Bu duvar Z yapısının duvarına bitişmek
tedir, yani daha sonra yapılmış olmalıdır. Bu durumun tüm Hera Kutsal Alanı için geçerli olup olmadığı araştırılmalıdır.
Doğru bağlantıların tespit edilerek planlanan yayınlarda değerlendirilebilmesi
için, Z yapısının güney bölgesi, H yapısı, Demeter Kutsal Alanı, Hera Kutsal Alanı ve
gymnasiona olan mimarı bağlantılar yeniden ölçüldü ve çizimleri yapıldı.
Z yapısı duvar taşlarında bulunan Hellenistik Dönem taşçı işaretleri de kağıt kopya yoluyla belgelendi. Karşılaştırmak amacıyla Eumenos Kent 8uru, Imparatorlar Kültü Temenosu, Demeter Kutsal Alanı, gymnasion, H yapısı, Aşağı Agora ve çevresi, sokak döşemeleri gibi yerlerde çok sayıda taşçı işaretleri kopyalandı.
Maske mozaikli mekanın nişine ait olan önemli tüm stuko kısımların, yayın için
çizimleri yapıldı ve fotoğrafları çekildi. 8tukko duvarda da tamamlayıcı onarımlar yapıl
dı. Bunlar ayrıca çizilerek belgelendi.
Z yapısından tarihlenebilen buluntular arasında keramiklerin yayın için değerlen
dirilmesi sürdürüldü.
Buluntu Malzemenin Değerlendirilmesi
için önceki kazılardan üzerinde çalışılan malzemeler şu konuları kapsıyor
du: Hellenistik Dönem beyaz boyalı keramik (Lagynos keramiği denilen), Megara kapları, Podyumlu salondan keramik, Podyumlu salondan ele geçirilen tüm küçük buluntuların değerlendirilmesi, kent kazısından kaba keramik ve mutfak kapları, Traianus Tapınağı'ndan keramik, Asklepieion Tiyatrosu'ndan mermer heykel fragmanları.
Nihai yayın için gereken, podyumlu salonun malzemelerinin belgelenmesi bitirilebiidi.
Pergamon yayın dizileriyle ilgili redaksiyon çalışmaları Bergama'da da sürdürüldü.
Yayın

Traianus Tapınağı Galeri Sütunlanndan Birinin Yenilenmesi
Traianus Tapınağı Batı Galerisi'nin (TR WH 3) kuzeyden 3. sütununda suni taş
la tamamlanan kısımlarında, birkaç yıldan beri gittikçe artan, içerlere kadar işleyen çatlaklar görüldü. Bu çatlaklar sütunun dayanıklılığını azaltmaktaydı. Bu arada zaten 5
cm. kadar kuzeye eğilmişti. Bunun en önemli sebebi, beyaz çimento ve mermer kırın
tısı katkılı suni taşta kullanılan kalitesiz beyaz çimentodur. Beyaz çimentoda bulunan
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alçı miktarı fazlaydı. Bu sütunun 1985 yılında suni taşla yapılan tamamlama çalışma
sı, Traianus Tapınağı galeri sütunlarında deneme aşamasında olan ilk büyük çaplı çaIışmalardandır. Bu çalışmada, bir sütun gövdesinin alt bölümünün yaklaşık 60 cm. çapında ve 2,10 m. uzunluğunda bir bölümünün tamamı suni taştan yapıımıştı. Zarar gören bu kısmın ve aynı şekilde suni taştan yapılmış olan yüksek kaide kısmının doğal
mermerden yeniden yapılıp yerlerine konmaları gerekiyordu. Eskiden var olan, suni taş
yapmak için gerekli araç gereç artık bulunmadığından ve doğal mermerden yapılmala
rı daha pahalı olmadığından, malzeme olarak doğal mermer seçilmiştir.

Daha 2000 yılında mermer iki parça (sütun gövde parçası ve kaide) Balıkesir'de
sipariş edilmişti. Bu parçalar oradaki atölyede makineyle kesilmiş ve sekizgen olarak
hazırlanmıştı. Beyaz Balıkesir mermeriyle yapılan yeni eklemeler, sütunun Prokonnesos mermerinden olan orijinal
sağlayacaktır.

kısımlarından kolaylıkla

fark edilebilmesini uzun

yıllar

Kaidenin tarus şablonu geçen kış hazırlandıktan sonra, taş işçiliğiyle ince çalış
ma yapıldı. 22 Ağustos'ta başlayarak kampanya sırasında aşağıdaki çalışmalar yapıl
dı: Traianus Tapınağı'na çıkılan yolun tamir edilmesi gerekiyordu. Zarar gören sütunun
yanına iskele kuruldu. Kiralanan bir araç vincinin çengeline, sütun, yerinden oynatılma
dan, özel kayışlarla asıldı. Daha sonra sütun gövdesinin alt tarafında suni taş kırılarak
kesildi. Sonra ise kaideye bağlantı sağlayan dübeller kesildi. Sütun vinç yardımıyla kaldırılarak yere yatırıldı ve gövdenin üst kısmı ile suni taş kısmı birbirinden ayrıldı.
Suni taştan yapılmış kaide kırılarak ortadan kaldırıldı, stylobattaki paslanmaz
çelik dübel ise yerinde bırakıldı. Kaidenin yeni yapılan mermer gövde kısmı yuvarlaklaştırıldı ve kaide stylobata araldit yardımıyla yapıştırıldı. Bu arada stylobattaki biraz kı
saltılan paslanmaz çelik dübeller tekrar kullanılmak üzere bırakıldı.
Orijinal üst gövde kısmında, görünmeyecek bir şekilde içeriden açılan zıvana deliğine yeni yapılan gövdedeki zıvana dilinin uyup uymadığı bir alçı kalıpla denendi. Yeni yapılan gövde üzerinde mümkün olduğunca yatık durumdayken çalışıldı. Yeni alt
gövde kısmını vinçle ayağa kaldırılmasından sonra paslanmaz çelik üç dübel yapıştı
rıldı ve orijinal üst kısmı ile alt kısmının eksenleri tam olarak örtüştükten sonra birbirine araldit ile yapıştırıldı. Ardından kaidenin üzerine kondu ve düzeltilerek bütün sütun
kaideye yapıştırıldı.
Bundan sonra artık ayakta duran sütun çevresine taş işçiliği tekniğiyle şablonla
dikey yivler yapıldı. Bitmiş sütunun avlu tarafındaki alt bölümünün bir kısmı, antik sütun işçiliğini andıran biraz kaba bir işçilik göstermektedir. Bunlar işgücünden tasarruf
amacıyla kaba bırakılmıştır, çünkü bir zamanlar sütunların önüne bu kaba kısımları örten heykeller konmuştu.
Sütuna zarar veren nedenleri daha iyi anlayabilmek için sütundan çıkarılan suni
taş parçaları ve eski yapışma yerleri ve dübellerden, Almanya'da laboratuvarda incelenmek üzere malzeme örnekleri alınmıştır.
Kızıl

Avlu

Kızıl Avlu'da

2002 yılında

başlayacak

olan yeni

çalışma

ve

kazı programı

için yo-

ğun incelemeler ve görüşmeler sonucu, çalışmanın temeli kısmen sağlanmış oldu. Antik yapının ayrıntılı yayını için tüm yapıda geniş kapsamlı ölçüm ve belgelendirme iş
lemleri planlanmıştır. Araştırmaların arkeolojik ve kült tarihsel kısmı için, sınırlı çapta
kazıların yapılması gerekmektedir. Bu sondajların yerleri, çalışmaya katılacak uzman-

larla

konuşuldu

ve

saptandı.

Koruma ve Bakım Çalışmalan
Bergama Sunağı'nın hafiri Cari Humann'ın akropolisteki mezarına iki servi ağa
cı dikildi. Bunlar geçen seneki kale tepesi yangınında yok olan çam ağacının yerine dikilmiştir.

120

Asklepieion deposunun çatısı onarıldı ve depodaki antik mimari parçalar ve mermer duvar kaplamaları, müze müdürlüğünün arzusu üzerine daha uygun bir şekilde

yerleştirildi.

Kazı

evinde tuvalet ve banyolarda yenileme

çalışmaları yapıldı

ve çatı

onarıldı.

Kazıya Katı/anlar
Anıtlar

ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü, Selçuk/Ephesos Müzesi'nden Dr. Gamze Günay Tuluk temsil etmiştir.
Ekip: Wolfgang Radt (yönetim, fotoğraf), Barbara Radt (evin yönetimi, muhasebe); inşaat çalışmalarında (Z yapısı) Martin Bachmann ve Andreas Schwarting (mimar,
şantiye şefliği, planlama ve yayına hazırlık), Ivonne Jager (mimari çizim); stukko restorasyonunda Mustafa Savaşgan; stukko belgelenmesi ve yayın hazırlığında: Ulrich
Mania ve Wolfgang Radt.
Traianus Tapınağısütunlu galerisinin onarımı Klaus Nohlen tarafından planlandi
ve kontrol edildi, Marcial Lopez ve Selim Baskın tarafından uygulandı.
Kızıl Avlu'daki planlanan çalışmaya yönelik ön hazırlıklar Ulrich Mania tarafından
yapıldı. Adolf Hoffmann ve Corinna Brückener ile planlama ve ölçüm konusunda görüş
meler yapıldı.
Depolardaki buluntu malzemenin bilimsel yayını üzerine: Berthild Gossel-Raeck
(Traianus Tapınağı keramik ve küçük buluntuları), Gerhild Hübner (Beyaz boyalı Hellenistik keramik), Sarah Japp (Z yapısı ve podyumlu Salon keramiği), Gioia de Luca (Megara kapları ile Asklepieion Tiyatrosu heykelleri), Helmut Müller (yazıtlar), Holger
Schwarzer (podyumlu salon yayını için küçük buluntu ve keramik katalog işleri çizim ve
fotoğrafı) ve Ulrike Outschar (antik kaba keramik) çalışmıştır.
Yayınlar

2001 yılında çıkan nihai kazı monografileri şunlardır:
- Altertümer von Pergamon i 4: Günther Garbrecht, Die Wasserversorgung von
Pergamon
- Altertümer von Pergamon XVi 1: Manfred Klinkott, Die byzantinischen Befestigungsanlagen von Pergamon
- Pergamenische Forschungen 13: Andreas Heimerl, Die römischen Lampen
aus Pergamon
Ayrıca Pergamon kitabı, Almanya'daki yayınevinin izniyle, Türkçe olarak basıl
mıştır:

Wolfgang Radt, Pergamon - Antik Bir Kentin Tarihi ve Yapıları (istanbul 2002, Yapi Kredi Yayınları).
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Abb 2: Gerüst an der SO-Ecke

Abb 1: Bau Z mit Gerüst, vom Gymnasion
aus gesehen. August 2001

Abb 3: Aufstellen einer Dachstütze zwischen den
Gerüsten
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Abb 4: Bau Z mit Gerüst von
Osten. Im Vordergrund
die Reste des Heratempels

Abb 5: Dacher teilweise
gedeckt

Abb 6: Aufstellen der Lamellenwand
an der Südseite
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Abb 7: Lamellenwand und Dach von innen

Abb 8: Bau Z, erreichter Zustand Ende
Oktober 2001

Abb 9: Erreichter Zustand, vom
Gymnasion aus gesehen
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Abb 10: Trajaneum. Hallensaule WH3 wird mit
einem Kran abgebaut

Abb 11: RiB-Schöden am Schaft von Söule WH3, nach
dem Abbau

Abb 12: Entfernen der Kunststeinteile von
SöuleWH3
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Abb 13: Vorbereitetes Schaftstück aus Marmor, von dem
Ansetzen

Abb 14: Aufsetzen der Söule auf das Basisteil, beide aus Naturmarmor

Abb 15: Trajaneum. Hallensöule WH3
li nkS), nach der Wiederherstelfung
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2001 iZNiK TiYATRO KAZISI

Bedri YALMAN*

.
08 Temmuz 1980 günü kazılmaya başlanan tiyatro kalıntıları Bursa lli'nin, izni k
Ilçesi'nde, Selçuk Mahallesinin Saraybahçe mevkiindedir.
.
29.07.1998 gün ve 98/11549 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Kültür Bakanlığı
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü,n 16.05.2001 gün ve 4777 sayılı ruhsatıyla
23.07.2001 tarihinde başlatılan 2001 yılı ıznik Tiyatro kazısı 14.08.2001 tarihinde sona
erdirildp,2.
.
M.Ö. 74 yılında Bithynia Kralı iV. Niko.medes'in ülkesini veraset yoluyla Roma
Imparatorluğu'nabağlanması sonucu Nikaia (ıznik) en parlak dönemini yaşamıştır. Birçok anıtsal yapı ile donatılmış, bölgenin en görkemli kenti olmuştur.
Roma imparatoru Traianus tarafından Proconsul Plinius'a 1.11-112 yıllarında inşa ettirilen tiyatro, Bizans Imparatorluğu döneminde Vlll. yüzyılda Istanbul'u fethetmek
üzere gelen Arap ordularına karşı koyabilmek için imparatorluk askerlerince kesme taş
ları sökülerek kent surları takviye edilmiş, seyirtmen yolu mazgallar oluşturulmuş, yeni
kuleler örülmüştürs. Tiyatronun işlevine son veren bu girişimler sonrası tiyatro sahası
hazır bir taş ocağına dönüşmüştür. Mimarı kalıntıların üzerine dökülmeye başlanan çeşitli atıklar, hayvan kemikleri, oluşan toplu mezarlar, kilise, seramik atölyesi, seramik fı
rınlan: alt caevanın üzerinde 9,5 m. kalınlığında tabaka oluşturuımuştur.
1075-1097 yılları arasında Anadolu Selçukluları'nın eline g~çen iznik, kısa süre
başkent olarak kullanılmıştır. Bizans ve haçlı işbirliği ile kuşatılan IZ[1ik kendini savunmak zorunda kalmıştır. Zorlu mücadelelerden sonra tekrar Bizans ımparatorluğu'nun
eline geçen kentin surlarının onarımı yapılmış, bu kez de tiyatronun taşlarından faydalanılmıştır.

1204-1222 yıllarında Latinlerden oluşan haçlı askerlerinin Türkleri Anadolu'dan
düzenledikleri seferde Istanbul önlerinde kamp kurmuşlardır. Burada ticaret yapan Frenklerin teşviki üzerine, kentin kapılarının içten kendllerine açılması sağ
lanınca, kente girip isyanlar ve yağmalamalar gerçekleştirmişlerdir. Imparator Theodoçıkarmak üzere

Yrd. Doç, Dr. Bedri YALMAN. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğ!. BöL. Öğretim Üyesi, BursarrURKIYE.
2001 iznik Tiyatro kazısına gerekli ilgiyi gösteren, katkılarda bulunarı Bursa Valisi Ali Fuat Güven'e, iznik Kaymakamı
Salı h Karabulut'a, ıznik Belediye Başkanı Zeynel Abidin Turan'a, ıznik Müze Müdür V. Gülçin Ozyazıeı 'ya teşekkür
ederim.
2

3

2001 yılı kazı çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Bedri..Yalaman başkanlığında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nden Serpil Eroğlu, Uludağ Universitesi Eğitim Fakültesi Güzel. Sanatlar Eğt..Böıümü'nden Ayşe Osmancıkoğlu, Deniz Altunkaya. Faik Altun, Müjgan Yekta, Nurgül Ender, Oleay ılhan, Oznur Ozenç, Zeliha Kula; Çanakkale 18 Mart Universitesi Fen-Edeblyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü'nden Cem.Şahin, filiz Dıvareı,
Gülay Ozean, Hüseyin Avni Baloğlu, ınan Demirci, Neslihan Gül Tekin, s,ibel Akyüz; Uludağ Universitesi ıznik Meslek
Okulu'ndan Oğr. Gör. Tqrgut Tuna, Öğr.GÖr. Adil Can, Timur Bilir, Eda Ozean, Oya Yedikel; Arkeolog Gülbin Yılmaz
ve Antalya Müzesi'nden ı. Akan Atila, Bakanlık temsilcisi olarak katıldılar. Tüm katkıda bulunanlara özverili çalışmala
rından dolayı teşekkür ederim.
Bedri Yalman, iznik-Nikaia-Roma Tiyatrosu, lst. 2000 s.81-89.
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re Laskaris mahiyetiyle birlikte Nikaia'ya çekilerek 1267 yılına kadar imparatorluğunu
lzrıik'te devam ettirmiştir. Dışarıdan gelen saldırılara karşı kent surlarını güçlendirmiş
tir. On surları ve gerekli yerlere yeni burçlar yaptırmış, bunlarda tiyatrodan söktürdüğü
kesme taşlan kullanmıştır. Böylece tiyatro ikinci kez tahrip edilmiştir. Kent içinde ve tiyatro üzerinde inşa edilen şapel ve kilise temellerinde tiyatronun taşlarının kullanımına
devam edilmiştir.
02 Mart 1331 günü Osmanlı topraklarına katılan iznik'te oluşturulan dini ve sivil
yapıtların temellerinde tiyatroya ait mimarı parçaların kullanıldığı anlaşılmıştır.
2001 yılı kazı çalışmaları 20., 24., 43., 57., 76., 77., 78., 85., 86. ve 87. açmalarda devam etmiştir (Çizim: 1).

20. açmadaki çalışmalar: 1982'de başlatılan bu açmada ilk tabaka Osmanlı seramik atölyesine ait taşve çamurla örülmüş duvar kalıntıları, fırın malzemeleri, kül atık
larından oluşmaktadır. Ikinci tabaka Geç Bizans Dönemine aittir. 2,2 m. derinde üçüncü tabakayı oluşturan toplu mezarlığa ait iskeletlere rastlanrruştrr-.
Açmada tiyatro oturma basamaklarına ulaşmak için derinleştirme çalışmaları
gerçekleştirildi. Burada, belirginlikleri kaybolmuş bazı bireylere ait kemiklere rastlarıdı.
01/20-3. iskelet iyi korunmuş olup güneybatı kuzeydoğu uzantılı, sırt üstü yatırıl
mıştır. Kollar göğüste kavuşturulrnuş, bacaklar birbirine paralel uzatılmıştır. Kafatası
parçalanmıştır. Erişkin erkege aittir. 01/20-4. iskelet güneybatı kuzeydoğu yönünde sırt
üstü yatırılmıştır. Onemli şekilde parçalanmış (emur, patella ve tibia seçilmektedir.
24.açmadaki çalışmalar: 1983 yılında 4. açmaya bitişik açmada 1. ve 2. tabakalarda Osmanlı Dönemine ait seramik fırınının külhanından atılan küller, fırın yardımcı
malzemeleri XVi. Ve XVII. yüzyıllara ait seramik parçaları bulunmuştur (Çizim: 2,3,4)5.
2001 çalışmalarında 24., 57., 76. ve 77. açmalarda tiyatro mimarısine ait cavea
oturma basamakları üzerinde toplu mezarlıkta bulunan 01/24-1. iskelet erişkin erkeğe
aittir. Batı-doğu yönünde, sırtüstü yatırılmıştır. Eller göğüs üstünde çaprazdır, kafatası
na rastlanmamıştır.
Dağıımiş kemik parçalarından sonra alt caveaya ait 5 basamak temeline ulaşrldı.
43. açmadaki çalışmalar: 1987 yılında 6x6 m. boyutlu oluşturulan açmanın ilk tabakasında Osmanlı seramik fırınına ait yardımcı malzemeler ile mavi beyaz, Rodos,
Haliç ve Milet işi seramiklere, açmadaki toplu mezarlığı oluşturulan tabakada yoğun şe
kilde insan iskeletlerine rastlanmıştır.
01/43-1. iskelet batı doğu uzantılıdır. Kafatası parçalanmıştır.
parçaları dağılmış şekilde ele geçirilmiştir.

Scapula, kaburga

01/43-2. iskelet batı-doğu uzantılıdır. Sırtüstü yatmlrruştır, Kafatasına rastlanmaortam nedeniyle koruma durumu iyi değildir. Yetişkin erkeğe aittir.
01/43-3. iskelet batı-doğu yönünde sırtüstü yatırılmıştır. Eller göğüs üzerinde
çaprazdır. Bacaklar birbirine paraleldir. 25-30 yaşlarında erişkin erkeğe aittir. Tiyatronun basamak temelleri üzerine yatırıımıştır. 1.74 m. uzunluğundadır.
mıştır. Bulunduğu

57. açmadaki çalişmalar: 1990'da başlanan 6x4 m. boyutlu açmanın birinci tabaseramik fırını ve atölyesine ait külhandan atılma küller, fırın yardımcı
malzemeleri ve seramik parçaları, üç ayaklar, semerler, yastıklar ele qeçinlmiştir''.
kasında Osmanlı

4
5
6

Bedri Yalman, 1994 iznik Roma Tiyatrosu Kazısı, XVii. Kazı Sonuçlan Toplantısı ll (Ayrıbasım) Ankara, 1996 s.337-360.
Bedri Yalman, iznik Tiyatro Kazısında Bulunan Seramik Fırını. Sanat Tarihi Yilliği Xııı-istanbul 1988 s.153-197.
Bedri Yalman, iznik Tiyatrosu Kazısı erken Osmanh Seramik Buluntuları,Prof. Dr. Şerare Yetkin anısına çini yazıları
(ayrı basım). Sanat Tarihi Derneği Yayınları ı. Istanbul, 1996 s. 179-186.
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Açmada 1.35 m.den sonra insan ve hayvan kemikleri ile başlayan toplu mezarait koyu siyah-kahverengi toprak içinde in situ mezarlara rastlandı.
01/57-1. iskelet batı-doğu yönünde sırtüstü yatırılmış erişkin erkeğe aittir. Sol kolu kıvrılarak kann boşluğuna, sağ kolu kalça üzerine yerleştirilmiştir. Kafatasına rastlanmamıştır. Iskeletin sağında izole çocuk kafatası, gövdesinde izole başka bireye ait
kemikler bulunmuştur.
01/57-2. iskelet erişkin erkeğe aittir. Sırtüstü yatırılmıştır. Bacakları dizden kıvrı
larak hockertarzını almıştır. Bazı kemikleri bulundukları yer nedeniyle bozulmuştur.
01/57-3. iskelete batı-doğu yönünde sırtüstü uzatılmıştır. 12-13 yaşlarında bir
çocuğa aittir. Kolları gövdenin iki yanında uzanmaktadır. Bacakları birbirine paraleldir
(Resim: 1).
lık tabakasına

76. açmadaki çalışmalar: 1998 yılında başlayan açmada 1.80 m. derinlikte rastlanan topla mezarlıkta (Çizim: 5) erişkin ve çocuklara ait iskeletlere rastlandı? (Resim: 2).
01/76-1. iskelet çocuğa aittir. Tibia, mandibula, fibula, kaburga ve vertebralar in
situ ele geçirilmemiştir.
01/76-2. iskelet hocker tarzındadır. Kafatası batıdadır. Elleri göğQs üzerinde birleşmiştir. Yüzü güneye dönüktür. 20-25 yaşlarında erişkin bayana aittir. Iskelet iyi korunarak günümüze kadar ulaşmıştır (Resim: 3).
Açmada rastlanan mezarlarda cesetlerin örtülmesi amacıyla taş, tuğla, kiremit
parçaları kullanılmıştır. Çürüme sonucunda bunların oluşturduğu basınç sonucu kemiklerde ezilmeler vardır.
01/76-3. iskelet güneybatı, kuzeydoğu yönünde sırtüstü yatırılmıştır. Kolları karın üzerinde çaprazdır. Yüzü göğe dönüktür. Bacakları birbirine paraleldir. 30-35 yaşla
rında erkeğe aittir. 1,67 m. uzunluğundadır.
01/76-4. iskelet kuzey-güney uzantılıdır. Sırtüstü yatırılmıştır. Yüzü güney batıya
dönüktür. 13-14 yaşlarında çocuğa aittir. 1,37 m. uzunluğundadır.
01/76-5. iskelet güneybatı, kuzeydoğu yönünde sırtüstü yatırılmıştır. iskelette
dağılmalar vardır. 13-15 yaşlarında bir çocuğa aittir. Kafatası altına özel yerleştirilmiş
taş, başın dik durmasını sağlamıştır.
01/76-6. iskeletgüneybatı, kuzeydoğu yönünde, sırtüstü yatırılmıştır. Kafatası göğe çevrilmiştir. Kollar karın üzerinde kavuşturulmuştur. 30-35 yaşlarında erkeğe aittir.
01/76-7. iskelet doğu-batı yönünde sırtüstü yatırılmıştır. Yüzü göğe dönüktür. Sol
bacak tam, sağ bacak yarımdır. Sağ kol vücuda paralel uzanmıştır. Sol kol karın boş
luğundan geçerek sağ eli tutmaktır. 18-19 yaşlarında ergin bir erkeğe aittir. Cesedi örtmek için taş ve tuğlalar kullanılmıştır. Çürüme sonucu yüzü ezilmiştir.
Açmada iskelet tabakasından sonra hayvan kemiklerinden oluşan bölüme ulaşılmıştır.

77. açmadaki çalışmalar: 1999-2000 yılı kazı çalışmalarında ulaşılan toplu mezarlık tabakasının tamamlanmış olduğu gerçekleştirilen derinleştirme kazısı sonrasın
da ulaşılan hayvan kemiklerinden meydana gelen tabakadan anlaşılmamıştır.
78. açmadaki çalışmalar: Tiyatro orkestrası üzerine dökülen atıkları n oluşturdu

ğu tabakalarda hayvan kemikleri, boynuz ve tırnakları, kaba hamurlu çömlekçi işi küp,

testi, künk, çömlek, kiremit parçaları ile kireç, kömür ve cüruflara rastlanmıştır.

7

Prof. Dr. Metin Özbek, iznik Geç Bizans çağı iskeletlerinde Hastalık ve Yaralanma izleri, Bel/efen, cilt L1V, sayı 209
TTK. Ankara 1990 s. 39-44.

(Ayrıbasım)
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Tiyatronun kuzey batısındaki parodos, proscaenium, rigol ve tonozlu galerilerin
bölümdeki açmanın derinleştirilmesine devam edildi (Resim: 4).
Bu kesimdeki tiyatroya ait mimarı parçalarında kullanılarak yapılan Bizans Dönemine ait, kuzeydoğuya geçmiş kazı dönemlerinde açığa çıkarılan apsisin simetrisi
sayılacak yeni bir apsise rastlandı (Resim: 5). Burada sütun kaidesi, plaster parçaları,
plaster başlıklarıyla, duvarlara ait kesme taş bloklar kullanılmıştır. Şipolyen parçalar
arasında kullanılan plastik parçalardan kopmuş, birçok mermer kabartma esere rastsınırladığı

lanmıştır.

6 m. uzunluğundaki duvar, batıya doğru bağlantılı olarak, beşik tonozlu galeri duuzanarak burudaki merdivenlerle birleşmektedir.
Duvar kalıntısında bulunan 1.07 m. yüksekliğinde, 0.42 m. kalınlığında ve 0.43
m. genişliğindeki plaster parçasının üç yüzünde de kabartma olarak işlenmiş sarmaşık
motifleri, boncuk dizileri, kymation dizileriyle kenger yapraklı spiraller içinde aslan baş
ları, hayvan mücadele sahneleri işlenmiştir (Resim: 6). Bir yanında belden yukarısı ÇlPlak olarak işlenmiş erkek figürü (Resim: 7), üstte yırtıcı hayvan figürü yer almaktadır.
Ust yüzündeki motifler kazınmış olarak ele geçirilmiştir.
Apsiste üst üste sıralanan taşlar arasında mermer bir kaide de bulunmaktadır
(Resim: 8). Taban kenarı 0.70 m., üst çapı 0.59 m., yüksekliği 0.33 m. olan kaidenin taban kenarı çevresinde sarmaşık motifi yer almaktadır. Kaide üzerinde, dışa yarım silindirik çıkan kısmın üzerinde düğümlü geçme örgü motifleri işlenmiştir. Iç bükey hattan
sonra boncuk dizisi, defne yaprak dizisi sıralanmaktadır. Tiyatronun sahne kısmına ait
oları bu parçanın, benzer motifli mimarı parçaları geçmiş kazı dönemlerinde bulunarak
ıznik Müzesi'ne kazandırılmıştır.
Apsisin kuzeydoğusunda, parodosa uzanan kesimde mermerden yapılmış, Korint stilinde bir plaster başlığı açığa çıkarıldı. Başıığın üç yanında üçer sıralı acanthus
yaprakları sıralanmaktadır. Spiraller, inciler, yumurta dizileri bulunmaktadır. Yüksekliği
0.455 m., genişliği 0.60 m., kalınlığı 0.54 m.dir.
Aynı açmada bulunan mermer konsol parçasında yumurta dizileri ve acanthus
yaprakları yer almaktadır. Sahnenin Medusa başlarının sıralandığı konsollu frizin üzerinde yer alan bölümün üstünde, muhtemelen her konsolun üstünde birer uzantı yer almaktaydı. Benzer süslemelerin Bergama Akropolü'ndeki Traianus tapınağında da görmekteyiz. Aynı tarihlerinde inşa edildiği bilinen bu yapılardaki benzerlikler dikkat çekicidir. Bu parçanın yüksekliği 0,25 m., genişliği 0,275 m., kalınlığı 0,145 m.dir.
Üzerinde yaprak motifleri ve dala konmak üzere kanatlarını açmış bir kuş figürü
bulunan mermer plaster parçasının yüksekliği 0,705 m., genişliği 0,245 m., kalınlığı
0,125 m.dir.
Mermerden işlenmiş aslan başlı plaster parçası, Eros kabartması, tiyatronun
cephe süslemeleri hakkında fikir vermeye devam etmektedir.
varına

85. açmadaki çalı~malar: Tiyatronun güneydoğusunda 4x4 m. boyutlu açmada
tiyatronun in situ mimarı kalıntılarına ait kesme taşlı, moloz taşlı bölümlerine rastları
dı. Aradaki bölümlerde geç Bizans Dönemine ait yeşil, hardal sarısı, sarı, limon küfü
renkli seramiklerle, sgraffito tekniğiyle desenlenmiş, akıtma boyayla dekorlanmış seramikler (Resim: 9-10) fırın yardımcı malzemeleri pasta, simit, üç ayak ve çeşniler bulunmuştur. Ayrıca eşek, at, katır nalları, dövme çiviler, mahmuz parçaları ele geçirilmiştir.
Tiyatroya ait blok mimarı parçanın bir yüzünde kazınarak işlenmiş TT harfi belirlenmiş
tir.
Tiyatronun blok taşı altındaki 1,96 m. uzunluğundaki kuru duvarın örttüğü mermer Bizans sütun başlığının uzunluğu 0,50 m., genişliği 0,29 m., kalınlığı 0,15 m.dir.
Bir yanında haç ve yarım palmet motifi işlenmiştir.
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86. açmadaki çalışmalar: 85. açmanın kuzeydoğusunda 4x4 m. boyutlu başlatil
Burada 4,5 m. uzunluğunda, 0,75 m. kalınlığında bir duvar açığa çıkarılmıştır.
Açmanın güneybatısında tiyatroya ait kesme taş temeller bulunmuştur.
Açmada Geç Bizans Dönemine ait seramiklere (Resim: 11), Osmanlı Dönemine
ait çeşitli kaplara ve camdan yapılmış parçalara rastlandı.
mıştır.

87. açmadaki çalışmalar: 85. açmanın kuzeybatısında 4x8 m. boyutlu başlatil
mıştır. Vi. tropozoide tonozlu mekanın önünde Xl, ve Xll. beşik tonozlu mekanların arasındadır. Moloz, kırma taş ve kireç kum harcıyla örülmüş temeller bunları ayırmaktadır.
Açmada Xl. beşik tonozlu mekana ait kuzey ve güney duvarlarının kesme taş
larla örülrnüş kalıntılarına rastlandı. Bunların üzerinde beşik tonozun bulunduğu anlaşılmaktadır. Kuzey duvarının açığa çıkarılan üç sıra kesme taş dizisinin kırma, moloz
taşlar ve kireç kum harcıyla arka kısmından dolgulanmıştır. Bu bloklarda kazınarak
oluşturulmuş T harfi bulunmaktadır.
Güneydeki kaba, yontulu rekristalize kalker taş bloklarla örülmüş beşik tonazlu
mekanın duvarlarındaki bloklar arasında 1,66 m. uzunluğu, 0,47 m. yüksekliğinde kesme taşlar bulunmaktadır.
Açmada rastlanan 01/87-1 iskelet batı-doğu uzantılıdır. Sırtüstü yatırıımıştır.
Erişkin erkeğe aittir. 1,72 m. boyutludur. Elleri karın boşluğu üzerinde kavuşturulmuş
tur. Iskeletin tibia diyofizinde kırıktan kaynaklanan bir kaynama belirlenmiştir.
Tiyatronun hemen her köşesinde gelişi güzel mezara çevrildiğini belgeleyen güzel bir örnek olması bakımından bu iskelet dikkat çekicidir.
Kazıda Bulunun Eserlerden Örnekler
iTK 2001 A-78/1 mermer plaster başlığı
iTK 2001 A-78/2 mermer sütun kaidesi
iTK 2001 A-78/3 mermer mimarı parça
iTK 2001 A-Y/4 mermer mimarı parça
iTK 2001 A-78/5 mermer plaster parçası
iTK 2001 A-78/6 mermer konsol parçası
iTK 2001 A-7817 mermer aslan kabartmalı parça
iTK 2001 A-78/8 mermer yüz kabartması
iTK 2001 A-78/9 mermer kabartmalı parça
iTK 2001 A-78/10 mermer aslan başı kabartması
iTK 2001 A-85/11 mermer sütun başlığı
iTK 2001 A-85/12 pişmiş toprak kase
iTK 2001 A-86/13 pişmiş toprak kase
iTK 2001 A-86/14 pişmiş toprak kase
iTK 2001 A-85/15 pişmiş toprak kase
iTK 2001 A-86/16 pişmiş toprak kase
iTK 2001 A-20/17 pişmiş toprak kadeh
iTK 2001 A-85/18 pişmiş toprak kase
iTK 2001 A-57/19 Bronz yüzük
iTK 2001 A-86/20 pişmiş toprak kase
iTK 2001 A-87/21 pişmiş toprak ufak kap
iTK 2001 A-78/22 pişmiş toprak üç ayak
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iTK
iTK
iTK
iTK
iTK
iTK
iTK
iTK
iTK
iTK
iTK
iTK

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

A-78/23
A-69/24
A-57/25
A-87/26
A-85/27
A-85/28
A-78/29
A-78/30
A-78/31
A-57/32
A-57/33
A-76/34

kemik sap
pişmiş toprak kapak
kemik saç iğnesi
kemik saç iğnesi
kemik saç iğnesi
kemik sap
pişmiş toprak kabartma taş
pişmiş toprak ağırlık
pişmiş toprak yağ kandili
cam ağırlık
pişmiş toprak tabak
pişmiş toprak tabak

Bu eserlerin dışında; 83 tahta sandık içinde her biri belgelenmiş .etütlük eserler,
53 naylon torba içindeki insan iskeletleri, 85 torba içinde etütlük eserler ıznik Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Tiyatro çevresini sınırlayan beton direkler, örgü teller onarılıp gerekli ikaz levhaları konmuştur.
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KAVUŞAN HÖYÜK 2001 YILI KAZISI

Gülriz KOZBE*
Kemalettin KÖROGLU
Haluk SAGLAMTiMUR

Kavuşan Höyük 2001 yılı ilk dönem kazısı, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Orta Doğu Teknik Universitesi TAÇDAM (Tarihsel Çevre
Değerlerini Araştırma Merkezi) desteğiyle sürdürülen "llısu ve Karkamış Baraj Gölleri
Altında Kalacak Arkeolojik Kültürel Varlıklarını Kurtarma Projesi".: kapsamında, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nün denetimi altmda", Ege ve Marmara Universitelerinden gelen öğretim üyeleri Doç. Dr. Gülriz Kozbe, Doç. Dr. Kemalettin Köroğlu ve Yar.Doç. Dr.
Haluk Sağlamtimur ile birlikte 16 kişilik bir ekiple 3 10 Ağustos-13 Eylül 2001 tarihlerinde
yürütülmüştür.

HÖYÜGÜN KONUMU
Kavuşan

Höyük, Diyarbakır ili Bismil ilçesi'nin yaklaşık 10 km. güneydoğusun

Köyü,Inardı mezrası sınırları içinde ve Seyhan Çayı'nın Dicle Nehri ile birleştiği noktanın hemen doğusunda, Dicle kıyı çizgisinin 65-70 m. kadar güneyinde yer
almaktadır (Harita: 1). Kuzey yarısı Dicle taşkınları tarafından tahrip edilmiş gibi gözüken höyüğün güneyetekleri de büyük oranda Seyhan Çayı'nın taşıdığı alüvyon ve çamur tabakasıyla dolmuştur. Ayrıca höyüğün bütün yüzeyi, özellikle üst tabakaları günümüz tarım faaliyetlerinden büyük zarar görmektedir. Nitekim bölgede yoğun olarak pamuk ve sebze tarımı yapılmaktadır.

da, Yenice

Yüzey bulgularından hareketle Kavuşan Höyük'ün belirleyebildiğimiz mevcut boyutları, doğu-batı doğrultusunda 175 m., kuzey-güney doğrultusunda 75 m. ve yüksekDoç. Qr. GÜlri.~ KQZBE, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ABD, 35100 Bornova, IzmirrTURKIYE.
gkozbe@yahoo.com
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poç. Dr. ~.emqlettin KÖROGLU, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi ABD, 81040 Göztepe,
IstanbulrTURKIYE.
kkoroglu@marun.edu.tr
-YarcGoç;-[:ır:-Hal!JkSA0ı.tAt0TiMtJR;-Egdjni\lersitesi~Edebiy-a:rFaKültesi,Prötohistorya ve Onasya Arkeol6jisi ABD,
35100 Bornova, IzmirrTURKIYE.
haluk@edebiyat.ege.edu.tr
TAÇDAM'ın söz konusu projeyi başarıyla üstlerımesini sağlayan ve proje dahilindeki kazı ekiplerine, eksiksiz çalışma
ortamları hazırlayabilmek için her türlü maddi ve manevi desteği gösteren Proje Yürü!ücüsü Sayın Prof. Dr. Numan
Tuna'ya ve Bölge Koordinatörümüz Sayın Jale Velibeyoğlu'na; işleyişle ilgili tüm soru ve sorunlarımıza ivedilikle çözüm bulan Sayın Sırma Küçük'e ve Diyarbakır irtibat bürosu elemanlarına içtenlikle çok teşekkür ederiz.
Gerekli izinleri vererek kazımızın başlamasını olanaklı hale getiren Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Diyarbakır yöresinde birçok kazı çanşmasım üstlenmesine rağmen bize karşı her zaman hoşgörülü ve yapıcı olan Diyarbakır
Müze Müdürü Sayın Necdet lnal'a, T.C. Kültür Bakanlığı temsilcisimiz Van Müzesi Arkeologu Sayın Mete Tozkoparan'a ve tüm Diyarbakır Müzesi elemanlarına çok teşekkür ederiz.
2001 yılı kazı ekibi, Arkeolog Arzu Ulaşır ve Arkeolog Necla Akkaya ile Ege, Marmara, Mimar Sinan Üniversiteleri Arkeoloji, E!i.kiçağ Tarihi ve Mimarlık Bölümleri'nden katılan 10 öğrenciden (Serdar Ona, U. Devrim Eryarar, Gürsoy Atalay, Irem Oğütle, Deniz Şengüı, Mustafa Kandil, Nurhan Timoçin, Gökhan Alkaya, Ali Çifçi ve Barış Erbil) oluşmakta
dır. Çok büyük özveri ile çalışan arkeolog ve öğrencilerimize de içtenlikle teşekkür ederiz.
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Iiği çakıl ve alüvyon dolgu ile birlikte kuzeyde 8 m., alüvyonların doldurduğu güney kesimde ise 2 m. kadardır (Resim: 1).

AMAÇLAR VE ÇALIŞMA PLANI
En yüksek noktası deniz seviyesinden 538 m. yüksekte olan Kavuşan Höyük,
yapılmakta olan llısu Barajı'nın yakın etki alanı içinde bulunmakta ve yeni teknolojik
olanaklarla bölgede hızla gelişen tarımsal faaliyetlerden de oldukça zarar görmektedir.
Kavuşan Höyük ilk kez, G. Algaze başkanlığındaki bir ekip tarafından 1988 yılı ve sonrası bölgede yapılan yüzeyaraştırmalarındabelqelenrniştlr-. Böylelikle Kavuşan adıy
la kayıtlara girmiş iki eski yerleşme yeri daha bilinmektedir: Seyhan çayı'nın ve höyüğün batısındaki "Kavuşan 2 Tepesi" ile höyüğün doğusunda yer alan "Kavuşan Tarlasl"5 (Harita: 1, detay). Ayrıca höyüğün kuzeyindeki sırtların yamaçlarında, Dicle yatağından 40 m. ve daha yukarıda bulunan konglomera yatağının içinde mağaralar tespit
edilmiştir. Olasılıkla Inardı mezraa adını bu mağaralara istinaden almıştır.
ODTÜ TAÇDAM önderliğinde Kargamış ve llrsu Baraj Alanları'nda yürütülen
araştırma ve planlama gezileri ile Diyarbakır Bölgesi tekrar incelendiğinde, buradaki
kurtarma kazılarını başlatmak amacıyla Kavuşan Höyük 2000 yılında tarafımızca yeniden ziyaret edilmiştir. Kavuşan Höyük'teki arkeolojik kazı çalışmaları, höyüğün konumu, görmüş olduğu tahribat ve çevre koşulları göz önüne alınarak aşağıdaki gibi planlanmıştır:

1) Kavuşan Höyük ve yakın çevresinde sistematik yüzey toplaması yaparak hem
iskarı alanının sınırlarını belirlemek hem de yerleşim dönemleri konusunda daha ayrıntılı veriler elde etmek,
2) Kazı çalışmalarıyla höyükteki stratigrafiyi ortaya çıkarmak,
3) Höyüğün kuzeyinde, yaklaşık 8 m. yükseklikte ölçülen teras yüksekliğinin ne
kadarının kültür toprağı birikintisi olduğunu belirlemek,
4) Höyükteki yapılaşmanın, çevresel koşullarda gözlenen değişimlerle olan bağ
lantısı özellikle de Dicle Nehri ve Seyhan Çayı'nın taşkın süreçleriyle ilişkisini
araştırmak.

YÜZEY TARAMASı
Kazı çalışmaları başlatılmadan önce Kavuşan Höyük'te sistematik bir yüzey taraması gerçekleştirilmiştir. Höyük, "höyük yüzeyi", "kuzey kesimi" ve "qüney kesimi"
şeklinde üçe bölünerek ayrı bölümler halinde intensif olarak taranmıştır. Ilk sonuçlara
göre, höyüğün tüm yüzeyinde Ortaçağ çanak çÖrT).leği, en yüksek kesimi çevresinde
Orta ve Yeni Assur malları, kuzey kesimde ise M.O. ii. binyıla ilişkin seramikler daha

yoğun bulunmaktadır. Ayrıca M.O. iii. binyıla giden az sayıda "metalic ware" türü çanak çömlek parçaları ve çakmaktaşı aletler prehistorik döneme işaret etmektedirler. Ortaçağ keramikleri daha çok devetüyü ve açık kahverengi renkli, dışa dönük ağız kena-

rına ve ağız kenarında kulpa sahip, kaba yapım çömleklerdir. Orta ve Yeni Assur olarak tanımladığımız örneklerin çoğunu dışa dönük ağız kenarlı keskin profllli çanaklar ile
basit ağız kenarlı yayvan tabaklar oluşturmaktadır. Orta ve Yeni Assur çanak çömleği
nin bazı durumlarda birbirinden kolaylıkla ayrılamaması nedeniyle bunlar, mal özellik-

4

5

AIgaze, G., R. Breuninger, C.Lightfoot ve M.Rosenberg, 1991 "The Tigris-Euphrates Archaeological Reconnaissance
Project: A Preliminary Report of the 1989-1990 Seasons", Ana/olica 17, 175-240 ; AIgaze, G., R. Breuninger ve
J.Knutstad, 1994 "The Tigris-EuphratesArchaeological Reconnaissance Project. Final Report of the Birecik and Carehemish Dam Survey Areas", Ana/olica 20, 1-96.
G.AIgaze, Kavuşan Höyüğü "Kavuşan Tepe 1" (Fig. 2 No: 5), Seyhan çayı'nın batısındaki Ortaçağ malzemesi veren
alanı "Kavuşan Tepe 2" (Fig. 2 No: 3) ve bizim höyüğün bir devamı olarak gördüğümüz alüvyonların doldurduğu güneyeteklerini ise Kavuşan Höyük'ün güneyinde ayrı bir buluntu alanı olarak kabul edip "Kavuşan Tarlası" (Fig. 2 No:
4) olarak isimlendirmiştir. Oysa Kavuşan Tarlası tanımını biz, höyük çevresinde yaptığımız geniş çaplı incelemeler sonucunda, höyüğün doğu tarafındaki ekili tarlalar içinde saptadıgımız buluntu alanı için kullanmaktayız.
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leri tekrar gözden geçirildikten sonra kesin olarak belirlenecektir. Ayrıca bölgede Mitanni malları olarak bilinen basit ağız kenarlı, bol saman katkılı, kahverengi yayvan çanakIara ait bazı örnekler de ele geçirilmiştir.
Tarım faaliyetlerinden olumsuz etkilenen höyüğün sırtı ve güneydeki yayvan bölümü, orta büyüklükte, çok az işçilik izi taşıyan, çoğu yassı dere taşları ile kaplıdır. Bunlar, höyüğün en üst seviyesindeki günümüz mimarısine ilişkin buluntular olmalıdutare.
KAZı ÇALIŞMALARI

Kavuşan Höyük 2001 yılı kazı çalışmaları, höyüğün en yüksek + O noktasının
doğu kesiminde yer alan 10x10 m. boyutlarındaki i. ve II. No.lu açmalarda ve höyükteki tabakalaşmayı kısa sürede anlamak üzere dik kuzey kesitinde "step-trenctı" şeklin
de açılan iii. No.lu Açma'da diğer adıyla Basamaklı Açma'da sürdürülmüştür. Ilerleyen
çalışmalar sonucunda I.No.lu Açma'daki mimarınin güney yönündeki devamını belirlemek amacıyla ıV. No.lu Açma'nın açılmasına karar verilmiş, ancak yeterli süre olmadı
ğı için sadece 5x5 m.lik plankarade çalışılmıştır Dolayısıyla 2001 yılında toplam 325
m 2.lik bir alanda çalışma yapılmıştır (Çizim: 1).

i No.lu Açma
En üstteki i. yapı katına ilişkin mimarı, günümüz tarımsal faaliyetlerinden oldukça zarar görmüştür. Yüzey toprağının hemen altında belirlenen i. yapı katı, iki evreli olmalıdır. Geç evre (la), yalnızca mezarlardan oluşurken erken evre (Ib), dere taşları ve
sıkıştırılmış çamurla yapılmış duvarlar ile yine aynı karakterde taş bir döşeme şeklinde
karşımıza çıkar (Resim: 2).
Mezarlar erken evreye ait taş döşemenin bulunmadığı, açmanın güney kesiminde saptanmıştır. Fikir verebilecek durumda yalnızca üç mezar açılabilmiş olmasına karşılık tüm alana yayılmış dağınık durumdaki kemik parçaları bu sayının daha fazla olması gerektiğine işaret etmektedir. Açılan gömülerdeki iskeletler de tüm olarak ele geçirilememiştir. Mezar çukurları yüzeyden en fazla 1.25 m. derine inmektedir. Höyük toprağı içine kazılmış çukurlar içindeki iskeletler, toprak üzerine serili çakıl bir zernin üzerine, baş batıya gelecek şekilde doğu-batı doğrultusunda yatırılmışlardır. Iskeletlerin
üstüne toprak yığılmış ve yüzeye yakın olan bölümde mezar yerleri dere taşları ile belirlenmiştir. Mezarlardan hiçbir keramik veya küçük buluntu ele geçirilmemiştir.
Höyükteki bu mezarların, Seyhan Çayı'nın batısında yer alan Kavuşan 2 Tepesi
yerleşmesine ait olduğunu düşünmekteyiz. Geç evrede yerleşim alanı olasılıkla Kavuşan 2 Tepesi'ne kaydırılmış ve höyük mezarlık alanı olarak kullanılmış olmalıdır. Kavuşan 2 Tepesi'nde kazı yapılmamış olmakla birlikte, Ortaçağ çanak çömleği hem daha
önceki yüzeyaraştırmalarında, hem de bizim yaptığımız kısa incelemeler sırasında
saptanmıştır.

i. yapı katının erken evresine ait olan, orta büyüklükte (15-20 cm. çapında) ve iş
çiliksiz dere taşlarından oluşan döşeme, açma içinde batıdan doğuya doğru eğimli bir
şekilde alçalmaktadır. Açmanın tüm güneyi ise doğu-batı doğrultusunda uzanan bir duvarla sınırlanır. Duvar, 65 il~9Qcr1J. kCllınlığındcLOIl.!pşJmdilik30_cm.yüksekliğinde olan
iki taş sırasından oluşmaktadır. Duvarın açma içindeki uzunluğu 8 m.dir ve yüzeyden
batıya doğru açmanın dışında da 2.5 - 3 m. kadar devam ettiği görülmektedir.
i. yapı katından elde edilen çanak çömlekler arasında karışık durumda erken
mallar da olmakla birlikte, genelolarak Ortaçağ özelliği gösterenler yoğunluktadır.
i No.lu Açma'nın a, b ve c plankarelerinde belirleyebildiğimiz sıkıştırılmış çamur
bir taban ve in situ kap parçaları ii. yapı katına aittir ve bu yapı katının rnirnarisi, büyük
6

Kazı çalışmaları başlamadan önce höyüğün en yüksek noktasında iki katlı bir kamelya yer almaktaydı. Höyüğün ve
höyügü çevreleyen tarlaların sahibi A. Çiçek, 6 kişilik ailesi ve hayvanları ile 8 ay kadar süren uzun tarı m dönemi boyunca bu kamelyada yaşamaktadır.
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oranda Ortaçağ mezarları tarafından tahrip edilmiştir. Açma içinde kuzeyden güneye
doğru - 0.88 11.23 m.ler arasında bir eğimle görülen çamur taban la ilişkili herhangi bir
duvar 2001 çalışmaları sırasında saptanamamıştır. Nitekim bu tabakanın mimarı dokusundaki belirsizlik a ve c plankarelerinin güney yarısında ortaya çıkan kalıntılar için de
geçerlidir. Burada, doğu-batı yönünde ortaya çıkardığımız çamur duvarın kuzey yüzü
düzgün bir hat oluştururken güney yüzü belirsizdir. Duvarın günümüze ulaşan yüksekliği 40 cm. kadardır. Bu duvarla ilişkilendirebileceğimiz aynı karakterdeki bir diğer duvar, aşağıda değineceğimiz, i No.lu Açma'nın kuzeyinde yer alan III No.lu Açma'da da
aynı seviyede saptanmıştır. i No.lu Açma'da çamur duvarın kuzeyinde 1.75 m. çapın
da iki adet çukur bulunmaktadır.
Bu yapı katı seviyesinden topladığımız çanak çömlekler içinde Orta ve Yeni Assur türü yerel üretim örnekleri çoğunluktadır.
LLL. yapı katı ise ağır bir yangınla son bulduğu anlaşılan mimariye ilişkin çamur
bir taban, direk altlıkları ve bazı kerpiç duvar parçalarından oluşur. II. yapı katı tabanı
gibi kuzeyden güneye doğru eğimli bir şekilde alçalan bu taban üzerinde, üst yarısı olmayan in situ bir küp (-1.53 m.), tunç bir yüzük (-1.34 m.) (Resim: 3) ve tunç bir bilezik
. (-1.34 m.) bulunmuştur (Resim: 4).
i. No.lu Açma'nın b ve d plankarelerinde ortaya çıkarılan, tek sıra halinde, 40x40
cm. boyutlarındaki bloklardan oluşan kerpiç sıraları, doğu-batı yönünde uzayan mekan
veya mekanların kalıntıları olduklarına dair izlenim vermektediler. b, d ve c plankarelerinde ise direk altlığı olabilecek 5 adet taş ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Bunlar bir
mekanın güneyini ve doğusunu oluşturacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Söz konusu altlıklar, kerpiç duvarlarla birlikte yarı açık basit bir yapıya ait olmalıdırlar. Bu yapı katın
da yangın izlerinin çokluğu da ahşap veya saz kullanımıyla bağlantılı olmalıdır. Bu altlıkların hemen doğusunda aynı yapı katına ilişkin taş temel kalıntısı açılmıştır. Uzunluğu 2.5 m., genişliği 0.70 m. kadar olan temel, tek sıra taşlardan oluşmaktadır.
Bu yapı katında elde edilen çanak çömlekler daha çok, M.Ö. II. binyılın başları
na tarihlendirilen dark rimmed orange bowls adlı mal grubuna ait özellikler göstermektedir. Bu mal grubu, adından da anlaşılacağı üzere portakal renkli hamur ve koyu renk
boya ile ağız kenarına yapılmış geniş bant bezemesi ile dikkat çekicidir.

/i No.lu Açma
i No.lu Açma'da olduğu gibi Ortaçağa tarihlendirilen i. yapı katı burada da iki evrelidir. Geç evreye ait mezarlardan yalnızca iki adeti kısmen sağlam olarak ele geçirilmiştir (Resim: 6). Bununla birlikte açma içinde dağınık vaziyette çok sayıda kemik parçalarının varlığı gözlenmiştir. Erken evre, i No.lu Açma içinde de gördüğümüz taş döşeme ile bu döşeme üstüne yapılmış, dıştan küçük çakıl taşları ve çamurla desteklerı
miş üç adet in situ tandır olarak karşımıza çıkar. il No.lu Açma'nın a plankaresinde ve
yüzey toprağının hemen altında, biri büyük iki adet, c plankaresinde ise bir adet olmak
üzere toplam üç adet tandır ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan birincisi 42 cm. çapında, 15
cm. derinliğinde; ikincisi 66 cm. çapında, 42 cm. derinliğindedir. Doğudaki üçüncü tandır ise 78 cm. ağız çapına, 38 cm. derinliğe sahiptir. Tandırların cidarları ortalama 3-4
cm. kadardır ve oldukça dayanıksız bir yapıdadır. Dolayısıyla bunların ayakta veya taban üzerinde bağımsız olarak değil, yanlardan desteklenerek kullanıldıkları anlaşıl
maktadır. Iç kısımlarında tabanda kül ve yanma izleri belirgin olarak saptanmıştır.
Bu açmanın ii. yapı katına ilişkin kerpiç bulgulara, Ortaçağa ait taş döşemenin
altında ulaşılmıştır. Ancak yaklaşık 2 m. çapında açılmış üç adet çukur ve sulamadan
kaynaklanan yoğun nem nedeniyle belirgin olarak saptanamamıştır. Bu kerpiç kalıntı
ları, henüz kesin olmamakla birlikte, i No.lu Açma'da iii. yapı katında incelediğimiz aynı türdeki mimarınin devamı gibi görülmektedir. i No.lu Açma'da, oldukça silik izler halinde karşımıza çıkan ve II. yapı katına ait çamur duvar kalıntıları da şimdilik burada
söz konusu değildir.
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11/ No./u (Basamak/i) Açma
Söz konusu açma, höyükteki yapı katlarını kısa sürede belirlemenin yanı sıra
arazi sahibinin höyüğün kuzey kesitinde 1.20 m. derinlikte, 2 m. genişlikte ve 15 m.
uzunlukta ağaç dikmek üzere açtığı terası, kazı çalışmalarımızda değerlendirebilmek
amacıyla ilk etapta "Basamaklı Açma" şeklinde düşünülmüştür. Ancak ilerleyen çalış
malar doğrultusunda topografik planla uyumlu 1Ox1 O m. ölçülerine sahip yatayaçma
formuna dönüştürülüp "III No.lu Açma" adını almıştır.
Buradaki ilk yapı katını, diğer açmalarda da yaygın olarak görülen ve Ortaçağa
tarihlendirilen taş döşeme (-1.20 m.) oluşturmaktadır.
Bu tabakanın altında, höyüğün en üst noktasından -1.67 m. derinde doğu-batı
doğrultusuna yakın yan yana uzanan biri çamur diğeri kerpiç iki duvar ortaya çıkarıl
mıştır. Söz konusu duvarlardan çamur duvar biçiminde olanı, III No.lu Açma'nın II. yapi katını temsil eder ve stratigrafik olarak daha erken görünen, iii. yapı katına ait kerpiç duvarın güney yüzünü keserek içine inşa edilmiştir. Bu duvarın güney yüzü kesit
içinde kaldığından dolayı kalınlığı belirlenememekle birlikte, açma içinde kalan bölümü
1.10 m. kalınlığındadır (Resim: 7).
Yaklaşık 5 m. uzunluğunda, 65-70 cm. kalınlığında ve bir sıra taş temel üzerinde 7 kerpiç sırası halinde bulunan kerpiç duvar, Kavuşan Höyük 2001 yııı kazılarında
fikir verebilecek sağlamlıktaki tek mimarı öğedir. Duvarın batı kısmında analı kuzu kerpiçleri belirgindir. i No.lu Açma'da iii. yapı katı, ii No.lu Açma'da ise II. yapı katı şeklin
de saptanan kerpiç kalıntılarıyla III No.lu Açma'daki kerpiç duvarın aynı döneme ait
mimarıyi oluşturduğunu düşünmekteyiz. Mimarı verilere göre, iii. yapı katı Kavuşan
Höyük'te en yaygın yerleşim dönemlerinden birini oluşturur. Kerpiç duvar, duvar kalın
tıları ve bunlarla ilişkili tabanlar şeklinde saptadığımız, höyükteki tüm açmalarda görülen bu yapı katı büyük sayılabilecek bir yangınla sona ermiştir.
iii. yapı katıyla ilişkili olabilecek çanak çömlekler, höyüğün kuzey kesimde, höyük yüzeyi ile kerpiç duvar arasındaki dolguda ele geçirilmiştir. Alüvyal nitelikli kum ve
çakıl karışımı dolgudaki çanak çömlekler ağırlıklı olarak "dark rimmed orange bo w/s"
denen M.O. erken ii. binyıla tarihlenen türdendir. Bu yapı katından elde ettiğimiz çanak
çömlek örnekleri arasında yine M.O.II. binyıl için bölgede karakteristik olan "red browrı
wash ware"? ile Habur çanak çömleği gibi örneklerin bulunması, tarihleme için M.O.II.
binyılı düşünmemize daha kesin olanak tanır.
Kavuşan Höyük'teki Iv.yapı katı, şimdilik çok sınırlı bir alanda, yalnızca III No.lu
Açma'nın güney kesitinde tek sıra taş mimarı olarak belirlenebilmiştir. Bu duvarın, açmanın kuzeyinde yan yana sıralanan üç çukurdan en doğudakini bozarak inşa edilmiş
olması, höyükte söz konusu çukurlarla çağdaş, daha erkene tarihlenen V. bir yapı katının varlığını gösterebilir. Buradaki çukurlar ana toprak içine açılmıştır (Resim: 8). iV.
yapı katına ait duvar temelleri de yer yer bu ana toprak üzerine oturtulmuştur.
En erken yapı katının öğeleri olarak karşımıza çıkan, tabanıarı çamur sıvalı çukurlardan 1 No.lu olanı, 70 cm. derinliğinde, 2.15 m. çapındadır. Diğerlerinin de çapları yaklaşık 2 m.dir. Çukurlardan, çoğunluğu el yapımı çanak çömlekler ele geçirilmiştir.
Geç Kalkolitik Döneme ait olduğunu düşündüğümüz bol saman.. katkılı, el yapımı kaba
kerarnikler yanında, mat grirenkte, ince-cidarlı~iyi pişmişve MC>.lll.binyıla.ta.rihleneh
metalik kaplara ait parçalar, hayvan kemikleri, bir adet pişmiş toprak hayvan figürini
(Resim: 9) ve az sayıda çakmak taşı alet örneğine de rastlanmaktadır (Resim: 10).

?

Diyarbakır-Üçtepe kazılarında da bu mal grubu in situ olarak Orta Tunç çağına tarihlenen tabakada ele geçirilmiştir.
Diyarbakır yöresi höyüklerinde sık rast/anan bu keramiklerin Orta Anadolu Koloni çağı keramiği ile hiçbir akrabalığı
yoktur. Islahiye Ovası, Amuk Ovası ve Kilikya'da hiç görülmezler. Söz konusu kerarnlklere daha çok Batı Suriye'de
Hammam et-Turkm arı'da ve Teli Mardikh'te rast/anmaktadır (Sevin V., "Diyarbakır/Uçtepe Höyük'', Orient Express
1992/2, 12-14).
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LVNo. lu Açma
1Ox1 O m. boyutlarında açılmakla birlikte zaman yetersizliği nedeniyle 2001 yılın

da sadece 5x5 m. boyutlarındaki a plankaresinde çalışılmış ve iki yapı katına ait izler
ortaya çıkarılmıştır. Basit bir toprak qörnü (-1.66 m.), kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir duvar (-1.61 m.) ve iki adet tandır (-1.66 m.) bu açmadaki Ortaçağ yapı katının
geç evresini (la), oluştururlar (Resim: 11). Kalınlığı 0.85 m., açtığımız alandaki uzunluğu 5 m. olan, kenarları dere taşları ortası ise sıkıştırılmış çamurla yapılmış duvar oldukça sağlam durumdadır. Derinliği 33 cm., çapı 54 cm. olan tandır, açmanın güneybatı köşesinde yer almaktadır. Diğerine göre daha küçük boyutlu görünen ikinci tandır
ise açmanın güney kesiti içinde kalmaktadır.
ii. yapı katı, -1.65 m. seviyesinde çamur bir taban şeklinde saptanmıştır. Yangın
geçirdiği anlaşılan taban üzerinde in situ olarak dağınık durumda çanak çömlek parçaları ve tunç bir iğne bulunmuştur. Bu yapı katına ilişkin herhangi bir duvar belirlenememiştir. Çalışmalarımızın sonunda, çamur taban altında ortaya çıkarılan yanık izleri ise
daha erkene ait iii. yapı katının habercisi olmalıdır.
Bu..açmadaki ii. yapı katında daha çok, özelliklerini yukarıda kısaca belirttiğimiz
erken M.O. ii. binyıla ilişkin çanak çömlek parçaları ele geçirilmiştir.

SONUÇ
Kavuşan Höyük'te 2001 yılı kazılarının en kayda değer sonuçlarından biri, ağır
olarak iii No.lu Açma verilerine dayanarak höyüğün kuzeyinde yaklaşık 8 m. olarak görülen teras yüksekliğinin ancak 3.50 m.lik bölümünün buradaki yerleşim sürecinde meydana gelmiş olduğunun anlaşılmasıdır. Elimizdeki ilk sonuçlara göre höyükteki
yerleşim sürecinin başlangıcı şimdilik Geç Kalkolitik Döneme kadar gitmektedir. Höyükteki Geç Kalkolitik Dönemi temsil eden V. yapı katına ilişkin buluntular sadece III No.lu
Açma'daki çukurlardan gelen çanak çömlekler ve taş aletlerdir.
Çukurların üzerinde ve bunlardan birini bozarak yapılmış olan tek sıra taş temel
ise höyükteki LV. yapı katının tek göstergesidir. Bununla beraber çok sınırlı bir alanda
açıldığı için hangi döneme tarihlenebileceği konusunda şimdilik elimizde yeterince veri bulunmamaktadır.
Mimarı verilere göre, iii. yapı katı Kavuşan Höyük'te en yaygın yerleşim dönemlerinden birini oluşturur. Kerpiç duvar ve duvar kalıntıları ile bunlarla ilişkili tabanlarla
tüm açmalarda belirlediğimiz bu yapı katı, büyük bir yangınla sona ermiştir. iii. yapı katı, I, iii ve IV No.lu açmalarda birbiriyle ilişkili mimarı öğeler halinde günümüze dek
ulaşmış olmakla birlikte henüz ne tür bir mekan veya mekantarla karşı karşıya olduğu
muzu anlayabilmiş değiliz. Ancak i No.lu Açma'da kerpiç duvar kalıntıları ilişkili olarak
taş direk altlıklarının saptanmış oluşu, yarı açık ahşap ve belki sazlarla tamamlanmış
bir tür yapıyı akla getirmektedir.
Bu yapı katından elde ettiğimiz çanak çömlek parçaları arasında M.Ö. iii. binyıl
dan itibaren kullanıldığını bildiğimiz plain simple ware ve metalik kaplara ait örnekler
mevcuttur. Ancak söz konusu tabakada dark rimmed orange ware, red brown wash ware ve Habur benzeri çanak çömlek gibi M.q. ii. binyılın başları ve ilk yarısı için karakteristik olan mal gruplarının bulunması, M.O. ii. binyılın ilk yüzyıllarına tarihleme açısın
dan önemli ipuçlarıdır.
Kavuşan Höyük'te ii. yapı katı, birbiriyle ilişkilendirilemeyen çamur duvarlar ve
tabanıardan oluşur. Bu yapı katı seviyesinden topladığımız çanak çömlek karışık olmakla birlikte, içinde Orta ve Yeni Assur türü yerel üretim örnekleri çoğunluktadır.
Höyükte iki evreli olarak saptadığımız en üstteki ve son yapı katı Ortaçağa aittir.
Erken evresi (I. yapı katı b evresi), dere taşlarından yapılmış döşeme ve duvarlar ile bu
döşeme üzerine yerleştirilmiş tandırlardan oluşur. Geç evresinde (la), yerleşim alanı
olasılıkla Kavuşan 2 Tepesi'ne kaydırılmış ve höyük mezarlık alanı olarak kullanılmış

lıklı

tır.
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Iiısu Barajı'nın yakın etki alanı içinde bulunan Kavuşan Höyük, hem Dicle Nehri
ve hem de Seyhan çayı'nın taşkınlarından etkilenmiş olmasına rağmen, çevresinde tarıma uygun toprakların bulunması ve su kenarındaki konumu nedeniyle Geç Kalkolitik
Dönem'den Ortaçağa dek uzayan, birçok yapı katından oluşan bir yerleşim silsilesine
sahip gibi görünmektedir (Resim: 12).
2001 çalışmaları sırasında saptadığımız tüm yapı katları sağlam mimarıyle temsil edilemeseler de Kavuşan Höyük'ün her döneme ait çeşitli örnekleri olan zengin bir
çanak çömlek repertuarı vardır. Bu da bize Kavuşan Höyük'teki yerleşimin sanılandan
daha yoğun olduğunu, ancak yerleşim katlarını başta düşündüğümüz gibi ağırlıklı olarak höyük üzerinde değil de höyüğün güneyetekleri ile aşağı kısımda toplanmış alüvyon tabakasının altında aramamız gerektiğini gösterebilir. Nitekim Jeomorfolog C.Kuzucuoğlu, bölgede yaptığı incelemeler sonucunda, batıdaki Seyhan çayı'nın yatak değiştirdiğini ve erken yataklarından birinin de höyüğün 150 m. kadar güney kısmından
geçtiğini saptamıştır. Dolayısıyla 2002 yılındaki başlıca amacımız, çalışmalarımızı höyüğün güneyine kaydırarak alüvyon ve çamur dolgusunun altındaki olası yerleşimin boyutlarını belirlemek olacaktır.
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Resim 1:

Kavuşan Höyük, genel gorünüm

Resim 2: i Nolu Açma, Ortaçağ
yapı katı

Resim 3: iii. yapı katına ait
tunç yüzük
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Resim 4: iii. yapı katına ait
tunç bilezik
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Resim 5: iii. yapı katına ait
direk aitIıkiarı

taş

Resim 6: 1\ No.lu açma, Ortaçağ mezarı

148

Resim 7: iii No.lu
açma

(basamaklı)

Resim 8: iii No.lu açma, V. yapi katına aıt çukurlar

Resim 9:
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Resim 11: LV No.lu açma, Ortaçağ yapı katı
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METROPOLis 2001 YILI RAPORU

Recep MERiç*
Ali K. ÖZ
Aygün EKiN MERiç

Metropolis kazısı 2001 yılında, kazı ve ağırlıklı olarak restorasyon çalışmaları olmak üzere iki faklı alanda qerçekleştirilmiştir". Restorasyon kısmında, Tiyatro, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme Projesi'nin ikinci aşaması ve Yamaç Evler
Mozaiği'nin Restorasyon ve Konservasyon çalışmaları yapılmıştır (Çizim: 1). Kazı alanında ise Bademgediği Tepesi'nde kazı çalışmaları sürdürülmüştür
1. RESTORASYON ÇALIŞMALARI
1.1. TiYATRO RESTORASYON PROJESi
Metropolis tiyatrosu için hazırlanan ve Koruma Kurulu'nun 19 Ocak 2000 tarih ve
8278 sayılı kararı ile onaylanan restorasyon projesinin ikinci aşaması, 22 Haziran - 6
Ekim 2001 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
2000 yılı kazı sezonunda restore edilen alt caveanın suni taş niteliğindeki oturma ve merdiven blokları ile aslan ayaklarının özgün bloklara benzemesi için tarak, çekiç, murç ve keski yardımı ile rötuş işleri yapılmıştır. Batı analemma duvarının iç yüzünün sunı taş kaplama blokları ile kaplanma çalışmaları bitirilmiştir.
Daha önceki kazı sezonlarında kısmi bir temizlik çalışması yapılan ve hiçbir oturma sırası bulunamayan üst caveada, ana kayaya ulaşmak için gerekli olan kazı ve temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, toprak kayması sebebiyle üzeri kapanan ana kayanın yer yer tıraşlanmış ve basamak formunda düzenlenmiş
olduğu, büyük bir kısmının ise aşınma sonucu oldukça yıpranmış ve özelliğini yitirdiği
tespit edilmiştir. Bu nedenle üst caveada yapılan blokaj çalışmaları, restorasyonu büyük
oranda tamamlanmış alt caveanın ve zayıf şist ana kayanın tahribatını önleyecektir.
Üst caveadaki korunmamış oturma sıraları, restorasyon projesine uygun olarak
blokaj seviyesinde tamamlanmıştır. Verilerin azlığı nedeniyle, alt caveada yapıldığı gibi
Prof. Dr. Recel' ME:Riç, Dokuz Ey-IüLÜniversitesi,Een-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji.Böıümü,35160,Buca-izmirrrÜR-
KIYE.
Araş ..Gör.. Y. Mimar Ali K. ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35160, Buca-izmirrrURKIYE.
aILoz@deu.edu.tr
Araş ..Gör-, Aygün EKiN MERiç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35160, Buca-izmirrrURKIYE.
Çalışmalar, Philip Morrls/Sabancı ortaklığının sponsorluğunda, T.C. Kültür Bakanlığı temsilcileri Arkeolog Seher Türkmen, Arkeolog Jale Dedeoğlu ve Arkeolog M. Kadri Sayılgan gözetiminde yürütülmüştür. 2001 yılı kazı ve restorasyon çalışmalarında; Prot, Dr. Helmut Engelmann yazıt bilimi, Dr. Penelope A. Mountjoy Myken seramiği, Araş. Gör.
Serdar Aybek (Trakya Universitesi) heykel konularında çalışmışlardır. Arkeologlar; Onur Gülbay ve M. Umut Doğan
Bademgediği kazılarını, Mimar Gözde Uluşans tiyatro restorasyon projesini, Restoratör-Konservatör Yusuf Şen mozaık restorasyonu projesini yürütmü~erdir. Funda Öz ve Arkeolog Burçak Delikan idari işlerde görevalmışlardır. Kendilerine teşekkür ederiz. Bademgedigi Tepesi'ndeki Prehistorik kazı ve araştırmalar, INSTAP (Institute of Aegean Prehistory) sağladığı kaynakta yürütülmüştür.
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sunt taş malzemeyle tamamlamaya gidilmemiştir. Blokaj duvarı, oturma sıralarının seviyesinden 16 cm. aşağıda ve 20 cm. geride yapılmıştır (Resim: 1). Blokaj duvarları, akropolden getirilen işlenmemiş moloz taşların düzgün olarak örülmesiyle yapılmıştır.
Bir kısmı korunmuş diazoma cephesi bloklarının özgün yerlerinden öne doğru
kaydıkları ve kurşunla sabitlenmiş demir kenetlerin çoğunun deformasyona uğradıkla
rı tespit edilmiştir. Bloklar, mevcut durumlarında korunamayacaklarından, yerlerinden
alınarak kayan toprak tabakası temizlendikten sonra özgün yerlerine getirilmiş ve sağ
lamlaştırılmıştır. Blokları birbirine bağlayan demir kenetler yerine araldite ile sabitlerı
miş paslanmaz çelik kenetler kullanırmıştır. Son sırada da mevcut bloklar yanında kazıda çıkarılan ve bu sıraya ait olduğu saptanan bloklar da yerlerine yerleştirilerek, 7. ve
~. merdivenler arası diazoma cephesi rekonstrüksiyonu tamamlanmıştır (Resim: 2).
Ust caveada yer alan in situ merdiven bloklarında kayma saptandığından bu bloklar da
yerlerinden alınarak özgün yerlerine getirilmiş ve beton harçla saglamlaştırılmıştır. Ayrıca daha önceki yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış ve üst caveaya ait oldugu
saptanan merdiven blokları ve aslan ayakları da in situ bloklarla birlikte yerleştirilmiştir.
Çalışmanın amacı; hem önceki yıllarda çıkan ve taş sergisinde bulunan taşları muhtemel yerlerinde kullanmak hem de yapılan oturma sıraları, blokajları ve merdivenlerle
üst caveanın bütünlüğünü sağlamaktır. Yerleştirilen bloklardaki deformasyonlar pasları
maz çelik dübeller ve araldite ile gideriimiştir.
2000 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış, üst caveada 9. ve 10. kerkisler
arasında bulunan su haznesi, muhtemelen tiyatro yapımından sonra, problem yaratan
zemin suyunun toplanması ve kullanılması içın yapıımıştır. Hazneyi oluşturan devşirme
taşlar üzerindeki ipuçlarından haznenin üzerinin tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır.
Oturma sıraları ise bu tonozun üstünde olmalıdır. Buna göre su haznesi temizlendikten
sonra, üzeri ahşap kalıp kullanılarak moloz taşlarla orijinaline yakın tonoz şeklinde örülmüş ve yeterli mukavemet sağlandıktan sonra oturma sırası blokajlarının yapımına devam edilmiştir (Resim: 3).
1.2. MOZAiK RESTORASYONU VE KONSERVASYONU
Tiyatro tanrısı Dionysos ile ilgili betimlemelerin bulunduğu mozaikler, (Resim: 4)
üzeri kapalı bir mekanda (Yamaç Evler) muhafaza edilmekte, fakat olumsuz hava şart
ları, nem ve bitki köklerine karşı yeteri derecede korunamamaktadır. Bu da zamanla
mozaik harcının çözülerek tesseraların yerlerinden oynamalarına ve hatta yerlerinden
çıkarak kaybolmalarına neden olmuştur. Mozaikte oluşan bu zararların ileri boyuta gelmemesi içın mozaiğin kaldırılarak gerekli restorasyon ve konservasyon işlemleri yapıl
dıktan sonra tekrar yerine yerleştirılmesi kararlaştırılmıştır.
Bu işlem temelde; mozaiğin parçalar halinde yerinden kaldırılması, çözülmüş
harcın temizlenmesi, doğal şartların olumsuzluklarına dayanıklı bir harçla takviye edilmesi ve son olarak da mozaiğin özgün yerine yerleştirilmesi şeklinde olacaktır.
Mozaik yüzeyi temizlendikten sonra, su ile inceltiimiş marangoz tutkalı (poliviny!
asetat bazlı yapıştırıcı) sürülerek Amerikan bezi yapıştırılmış, bunun üzeri de tabaka
kağıt ile kaplanmıştır (Resim: 5). Daha sonra mozaik, bütün olarak kaldırılması imkansız olduğundan, spiral kullanılarak en az zararla parçalara aynlrruştır. Mozaiğin dış kenarları açılarak, buralardan uzun, sivri uçlu, çelik çubuklar sokulmuş ve böylece tabanla olan bağlantısı koparılmıştır. Bu işlem, mozaiğin rudus ve nucleus tabakaları özelliklerini yitirdikleri için çok kolay gerçekleşmiştir. Daha sonra mozaik parçasının üzerine
tahta platform konmuş ve alttan uzatılan çelik çubuklar bu platforma sabitlenerek, mozaik tersyüz edilmiş ve restorasyon laboratuvarına götürülmüştür. Bu işlemler sırası ile
tüm parçalara uygulanmıştır. Laboratuvarda rudus ve nucleus tabakalarının bozulmuş
ve mekanik olarak X)karılması mümkün olan kısımları keski, çekiç ve dişçi aletleriyle temizlenmiştir. Mozaigin eksik olan kısımları, daha sonra uygun harçla kapatılmak üzere
geçici olarak alçıyla doldurulmuştur.
Temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra, mozaik parçalarının tüm arka yüzünü
kaplayacak şekilde, kalıplar oluşturularak içlerine hazırlanan özel harç dökülmüştür.
Daha sonra mozaikler, kalıplarından çıkarılmadan Yamaç Evler'e getirilmiştir. Burada
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özgün yerleri ve kotları belirlenerek, dört köşedeki destekler üzerine yerleştirilmiş ve
mozaiğin altındaki boşluğa harç dökülerek sıkıştırılmıştır. Tüm mozaik parçaları yerleş
tiriIdikten sonra, birleşme yerlerinde, daha önceden hesaplandığı gibi bir tesseralık
derzler kalmıştır. Buralardan tlexmörtel yapıştırıcı akıtılarak mozaık altında az da olsa
kalan boşluklar tamamıyla doldurulmuştur. Mozaik parçalarının birleşme yerlerindeki
derzlere, özel bir harç ile tesseralar konarak derzler dikkat çekmeyecek şekilde düzenlenmeye başlanmıştır. 2002 kazı sezonunda eksik kalan mozaik restorasyon çalışma
larına devam edilecektir.

2. BAOEMGEOiGi TEPESi KAZı VE TEMizLiK ÇALIŞMALARI
Bademgediği Kalesi 2001 yılı kazı çalışmaları 07 Ağustos-07 Kasım 2001 tarihlerinde yapılmıştır. 22 Ekim 2001 tarihine kadar devam eden arazi çalışmalarından
sonra buluntuların değerlendirilmesine ve çizim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 2001
yılı arazi çalışmaları; kazılar, kale girişi önündeki kaya çukuru çevresinde temizlik ve
eskiçağ yolunun yeni bulunan bölümünde ölçüm ve temizlik çalışmalarından oluşmak
tadır (Çizim: 2).
Kazılar, kalenin kuzey bölümünde, sur yüzeyini ve surun içini kapsayan 5x5m.lik
sekiz plankarade (T29, T28, T27, U29,U28, U27" V29, V28) yapılmıştır (Resim: 6).
Plankarelerde farklı seviyelerde derinleşilmiştir. Ozellikle sur kenarı kazılarında 3 m.
derinliğe (+4.00 m. kotu) sahip 6 ayrı tabaka ve 4 yapı katının varlığı belirlenmiştir (Çizim: 3). Kahverengi humuslu toprağın gözlendi ği ve 6.90-6.60 m. kotları arasındaki i.
tabakanın Geometrik-Arkaik Döneme ait olduğu anlaşılmıştır. 6.60- 5.50 m. kotları arasındaki, sarımsı, açık kahverengi, orta sertlikte homojen olmayan, taş parçacıkiı toprağın gözlendi ği ii. tabakada 3 ayrı mimarı tabakanın varlığı ve bu tabakanın Geç Hellas
iii C, Erken, Orta ve Geç Dönemlere ait olduğu anlaşılmıştır. Bu tabakada ayrıca Troia Vllb tabakasında bulunmuş el yapımı "kaba" seramik örneklerine de rastlanmıştır
(Resim: 7). Açık gri yumuşak, küçük gözenekli, homojen olmayan toprağın gözlendiği
5.50-5.25 m. kotları arasındaki iii. tabakanın ise hiatusa (yerleşimde kesiklik) işaret ettiği kanısı uyanmıştır. 5.25-4.90 m. kotları arasındaki ıV. ve V. tabakaların içindeki kül,
yanık izleri ve parçalanmış kerpiçlerden anlaşıldığı gibi, bir tahribat tabakası olduğu yorumu yapıımıştır. Bu tabakanın altında da bir yapı katı izlenmektedir. 4.90-4.20 m. kotları arasındaki koyu gri, yumuşak ve homojen toprağın oluşturduğu Vi. tabaka, daha
önceki başka bir tahribattan arta kalmış kül yığıntısı şeklindedir. Bu tabakaların tarihlenmesindeki en sağlam veri, ii. tabakada çok sayıda ele geçirilmiş olan, özellikle Geç
Hellas iii C Erken Dönemine ait Myken seramikleridir. Bunun altındaki yerleşim kesikliğinin (III. tabaka) ne kadar sürmüş olabileceği hakkında kesin bilgimiz yoktur. iii. ve V.
tabakalarda bulunmuş seramik homojenlik göstermektedir. Gri parçaların yanı sıra
bunların formunu taklit eden kırmızı-turuncu mallar, özgün formlar gösteren kırmızı-tu
runcu mallar, seyrek de olsa deve tüyü ve krem rengi mallar da bulunmaktadır. iii. ve
V. tabakalarda bulunmuş seramiğin bir tahribat sonrasına ait olabileceği mümkün gözükmektedir. Bu seramikler, Batı Anadolu'ya has özellikler gösterir. En alt tabakadaki
(VI.) seramik buluntular da genel özellikleri bakımından bir üst tabakadakilerden pek
ayrılmazlar. Diğer bir deyimle bir kültür değişikliği yoktur. Ancak aralarında az da olsa
OTÇ karakterli kırmızı mallar bulunmaktadır.
Önceki yıllarda kalenin bulunduğu tepenin kuzey yamaçlarında tespit edilen yoILJrnjzahtTsTniteliğTndeKidiğefbTryol tepeYıiıiClOğu eteKlerindebLıluıimUşfLJ((Çizim: 4).
Genişliği 9 m.ye uzunluğu ise 110 m.ye varan yolun güney bölümü belli bir noktadan
sonra takip edilememiştir. Büyük bölümü ana kaya üzerinde seyreden yolun batı tarafında kayaların düzgün bir işçilikte kesilmiş olduğu ve ana kayanın devam etmediği, yolun doğu sınırının bir bölümünde ise kyklopik taşlardan teraslar oluşturulduğu görülmüştür (Resim: 8). Yolun doğu bitişiğinde, bazı yerlerinde anakayanın oyulmasıyla
oluşturulmuş olan bir su kanalı tespit edilmiştir (Resim: 9). Bu kanal tepenin güney
eteklerinde de bazı noktalarda takip edilebilmektedir.
Önümüzdeki kazı sezonlarında yapılacak olan Bademgediği Kalesi çalışmaları
nın Batı Anadolu tarihi hakkında detaylı bilgilere ışık tutacağını umuyoruz.
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Resim 1: Tiyatro 2001. Konservasyon ve restorasyon sonrası

Resim 2: Tiyatro. Diazoma ve üst
cavea restorasyonu

Resim 3: Tiyatro. Su haznesi restorasyonu
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Resim 4: Yamaç Evler. Taban mozaiği: Dionysos, Arianne

Resim 5:

Yama~vler taban mozaiği. Tutkal ve bez
kaPlama uygulaması

Resim 6:
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Bademgediği Tepe:
kenarı yanı, kuzey
maları

Sur
aç-

Resim 7:

Bademgediği Tepe.
II. tabakada bulunmuş el yap'ımı, Troia
Viii:) i1~ ~çağdaş kaba
seramıgı

Resim 8:

Bademsediği
Tepe:
Kyklopıen terash doğu

yolu

Resim 9:
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Bademgediği Tepe, doğu yolu. Kayaya oyulmuş su kanalı

2001 YILI MEZRAA-TElEilAT KAZISI

Necmi KARUL *
AhmetAYHAN
Mehmet ÖZDOGAN

istanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından GP-26/030501 No.lu proje ile
desteklenen O.D.T.U TAÇDAM GAP Karqarmş Projesikapsarrunda, başkanlığımda yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları Şanlıurfa Ili, Birecik Ilçesi, Mezraa Köyü sınırları içindeki Mezraa-Teleilat Höyüğü'nde ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilmiştir.

ÖZET
2001 yılı kazılarında, öncekilere ek olarak 11 yeni açma açılmış, bu yıl, önceki
yıl başlanan açmalar ile birlikte toplam 23 açma biriminde çalışılmıştır. Böylelikle Mezraa-Teleilat'ta açılan toplam 44 açma birimiyle çalışılan alan 4300 metrekareyi bulmuş
tur. Kazı çalışmaları höyüğün güney kesiminde, Demir Çağı, Çanak Çömlekli Neolitik
Çağ, Çanak Çömlekli-Çanak Çömleksiz Neolitik Geçiş Dönemi olmak üzere üç farklı
döneme yönelik olarak sürdürülmüş, ayrıca yerleşmenin yayılım alanını ve buradaki
dolgu niteliğini tespit etmek amacıyla höyüğün güneydoğusunda 5x5 m. boyutlarında
küçük bir açma açılmıştır.

KAZı EKiBi VE ÖN BiLGiLER
2001 yılı Mezraa-Telellat kazıları, önceki yıllarda olduğu gibi, Şanlıurfa Müze
MüdQrlüğü adına, Istanbul Universitesi Prehlstorya Anabilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Ozdoğan'ın bilimsel başkanlığında, O.o.T.U. TAÇDAM-GAP Kargamış Projesi çalışmaları kapsammda .gerçekleştirilmiştir. Kazının parasal desteğini sağlayan O.D.T.U.
TAÇDAM ile Istanbul Universitesi Araştırma Fonu'na, gösterdikleri anlayış ve katkı için
teşekkür borçluyuz.
Mezraa-Teleilat ekibi Dr. Necmi Karul ile Araştırma Görevlisi Ahmet Ayhan ve Arkeolog Eylem.. Ozdoğan'ın alan sorumluluğu altında, arazide açma yöneticileri Vildan
Gürdil, Seda Ulger, Ozlem Aytek, Şafak Nergis, Sedef Göklü, Mert Bertan Avcı, Gülgün
Derviş ile atölye sorumlulan Mine Kiraz, Seriıra Polat ve Zeynep Surial,fötöğrafçISe=
lahartin Dereli, Çizimci ılknur. Ar.ı ve Bengü Kılıçbeyli, Restoratör-Mimar Zeynep Eres
(ITU), Mimar Burcu Sertok (ITU), mimarlık öğrencisi Rukiye Eryaşar'dan (MU) oluş
muştur.

Dr. Necmi KARUL, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 34459 Laleli-istanbulrTÜRKiYE.
Araş ...GÖ~. Ahmet AYHAN, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 34459 l.aleli-lstan-

bulrTURKIYE.
Prof. 'pr. Menrnet Özdoğan, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı 34459 Laleli-istanbulrTURKIYE.
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Kültür Bakanlığı adına bu yıl aramıza katılan Nejat Gülşen'e içten teşekkürü borç
biliriz.
Çalışmalarımız, önceki yıllarda olduğu gibi Şanlıurfa Müzesi ile tam bir uyum
gerçekleştirilmiştir. Başta Müze Müdürü Sayın Eyüp Bucak olmak üzere, müze
müdürlüğünün tüm elemanlarına gösterdikleri anlayış ve yakınlık için teşekkür etmek

içinde

isteriz.
Mezraa-Teleilat kazılarının da aralarında bulunduğu, Fırat ve Dicle bölqesindeki
çok sayıdaki kurtarma projesinin sağlıklı olarak gerçekleşmesini sağlayan, O.D.T.U.
TAÇDAM yönetim kuruluna ve projelerin yürümesini büyük bir özveri ile sağlayan Prof.
Dr. Numan Tuna'ya çok teşekkür ederiz.
Kazı evimizin bulunduğu Zeytinlibahçe.. Köyü ile Birecik'teki yaşamımızın kolaylaşması için katkılarına devam eden Sayın Omer Güzeltaş'a ve ailesine de çok şey
borçluyuz.

2001 YILI KAZı STRA TEJiSi
Önceki yıllarda Mezraa-Teleilat'ta, Demir Çağı, Çanak Çömlekli Neolitik Çağ,
Çanak Çömlekli-Çanak Çömleksiz Neolitik Geçiş Dönemi ve Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ olmak üzere dört kültür katının varlıQI saptanmıştı. Bunlardan Demir Çağına tarihlenen i. kültür katında, tepenin üst ve dogu kısmını kapsayan anıtsal bir yapı kompleksi büyük ölçüde açığa çıkarılmış; Çanak Çömlekli Neolitik Çağa tarihlenen ii. kültür
katının çok sayıda yapı katından oluştuğu, bunun da altında Çanak Çömlek li-Çanak
Çömleksiz Neolitik Geçiş Dönemine ait kalın bir dolgu tespit edilmiş; 14 K plankaresinde açılan sondajdan da yaklaşık 4 m.lik kalınlığı olan Çanak Çömleksiz Neolitik Çağa
ait bir dolgunun varlığı saptanmıştı.
2000 yılında ortaya çıkan bu sonuçlar üzerine, 2001 yılı çalışma programı, şu ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır:
1- Tepenin üst ve doğu kesiminde Demir Çağı yapı kompleksierinin, olanakları
mızın elverdiği ölçüde açılması, Akhaemenid Dönemine ilişkin verilerin artırıl
ması ve Yeni Asur Dönemi saray yapısının planının tamamlanması.
2- Çanak Çömlekli Neolitik Çağa ait tabakaların höyüğün batı ve güney kesiminde varlığının kontrol edilmesi, daha önce kısmen ortaya çıkarılan yapıların
planlarının tamamlanması ve bu döneme ait daha önce tespit edilmiş yapı
katlarının sınanması.

3- Höyük batı yamacının daha alt düzleminde ve höyüğün güney kesiminde Çanak Çömlekli-Çanak Çömleksiz Neolitik Geçiş Dönemine ait dolguların araş
tırılması ve bu dönemin kendi içindeki gelişiminin anlaşılması.
4- Höyüğün güneydoğusunda yerleşimin yayılım alanının tespiti ve bu alandaki
dolgu niteliğinin anlaşılması.
Bu amaçlar doğrultusunda, tümü 1Ox1 O m.lik açma birimlerinden oluşan ve birbirleri ile bağlantılı olarak sürdürülen esas kazı alanının yanı sıra, höyüğün güneydoğu
eteğinde 23 V plankaresinde 5x5 m. boyutlarında bir açma açılmış, alanının yarısında
ana toprağa kadar derinleşilmiştir. Böylelikle Mezraa-Teleilat'ta açılan alan 4300 metrekareyi bulmuş ve bu yıl da 2250 metrekare içinde çalışılmıştır (Resim: 1).
KAZı

SONUÇLARI

2001

yılı kazı sonuçları,

ana kültür evrelerine göre

şu şekilde

özetlenebilir

1- DEMiR ÇAGI
Mezraa-Teleilat i. kültür katı olarak tanımladığımız Demir Çağı dolguları üç yapı
evresi içermektedir. 2001 yılı çalışmaları bu evrelerden höyüğün üst düzlüğünde i A ve
i B yapı evrelerinde sürdürülmüştür. Buna göre:
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1 A yapı katı: Önceki yıllarda bu yapı katına ait kalıntılar bazı duvar parçaları ve
çukurlardan ibaretti. Plan vermeyen bu duvar parçalarına höyük üst düzlüğünün batı
yarısında rastlanmaktaydı. 2001 yılı çalışmalarında da höyüğün doğu kesimine doğru
1 A yapı katına ait duvar parçalarına ve çukurlara rastlanmıştır. Batı yarıda bu döneme
ait taş temelli duvarların kimi yerde alitaki 1B yapı katına ait kerpiç duvarların üzerine
inşa edildiği, duvarlardan sağlam bir zemin olarak yararlanıldığı gözlenmişti. Bu yıl açı
lan alanlarda ise 1B'ye ait yapı kalıntılarının doğuya doğru daha düşük kotlarda bulunduğu, 1A duvarlarının ise olasılıkla zeminin yükseltilerek düzletildiği bir alanda yapıld ık
ları gözlenmiştir. 21-22M açmalarında karşılaşılan birbirine paraleloldukça bozuk durumda üç duvar parçası bulunmuştur. Buna rağmen i A yapı katına ait tüm duvar parçalarının konumları değerlendirildiğinde,önceki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi i B
yapı katından tanıdığımız tek büyük bir yapının benzeri bir yapıya işaret etmektedir.
1 B yapı katı: Yeni Asur Dönemine tarihlenen bu yap'I katında plan tipiyle Kuzey
Suriye Yeni Asur Dönemi saray yapılarına benzeyen tek buyük bir yapı bulunmaktadır.
Onceki yıllarda batı kısmı ortaya çıkarılan, kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanan yapi dörtgen planlıdrr. Yaklaşık 40x32 m. boyutlarında, merkezi bir avluyu çevreleyen iki
dizi küçük mekanlardan oluşmaktadır.
Bu yıl saray yapısının doğu kesiminde sürdürülen çalışmalarda L ve M plankare
serisinde yedi alanda çalışılmıştır. Bunlardan 20 L açmasında önceki yıl 21 K açmasın
da ortaya çıkarılan avlunun devamı ortaya çıkarılmıştır. Ozenle yapılmış tabanıarın
üzerinde in situ durumda çok sayıda büyük depolama küplerine rastlanmıştır (Resim:
2). Alanın güneydoğu köşesinde yapı duvarına bitlşik, duvarların benzeri yanmamış
kerpiç tuğlalardan çevrelenmiş iki kutu bulunmaktadır. Bu açmanın hemen güneyindeki 21 L plankaresinde de benzeri buluntu toplulukların yanı sıra çok sayıda ağırşak buıunmuştur.

Höyük üst düzlüğünün doğusuna doğru yapı duvarlarının daha düşük kotlarda
gelmesi, yapının bu alanda zeminin teraslanarak kurulduğunu göstermektedir. Bu nedenle L serisindeki plankarelerde saray yapısına ait duvarların ortaya çıkarılmasına
rağmen daha doğudaki M serisinde olması beklenen duvarlar açığa çıkarılamamıştır.
Buna rağmen yapının planının hemen hemen tamamlandığını söylemek mümkündür.

/i - ÇANAK ÇÖMLEKLi NEOLiTiK ÇAG
Mezraa-Teleilat 2001 yılı çalışmalarında Çanak Çömlekli Neolitik Çağa ait çalış
malar önceki yıllarda açılan 20-22 H, 19-20 F açmalarında sürdürülmüş, bunlara höyüğün batısında ve güneyindeki 4 yeni açma Ilave edilmiştir.
Çanak Çömlekli Neolitik Döneme Ait Başlıca Yapı Kalmtılan
23 i açması: Önceki yıl 22 i açmasında AL yapısı olarak tanımladığımız taş temelli, hücre planlı bir yapıya rastlanmış, yapının 5 x 4 m. lik bir kısmı açılabilmişti. Güney ve doğuya devam eden yapının güneydeki devamı 2001 yıl çalışmalarıyla 231 açmasında ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzeybatı köşesinde yer yer 1 m. yüksekliğeka
dar korunageimiş duvarlarıyla AL yapısına ait iki hücre daha saptarirniştff. OlasTlıRla
güneye doğru devam eden yapının bu alanda tahrip olduğu, diğer 23 serisindeki açmalarda da izlendiği gibi tepenin burada eğimli bir topoğrafyaya sahip olduğu ve zamanla bu eğimin üst kesimindeki kalıntıların akarak tahrip oldukları anlaşılmıştır. AL yapısı
na ait duvarların kendi içinde iki yenileme evresi olduğu, en azından yapı duvarların
dan bazılarının aynı doğrultuda ilave duvarlarla yükseltildiği görülmektedir. Yapı, olası
lıkla ii B 1 ya da ii B 2 evresine aittir.
22 H açması: 2000 yıh kazı çalışmalarında bu açmada yüzey toprağının hemen
altında AH yapısı olarak tanımladığımız ortada taş temelli, dikdörtgen planlı bir mekan
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ve onu çevreleyen yine taş temelli koridorlar ortaya çıkarılmıştı. Olasılıkla ii A2 ya da
ii B1 evresine ait olduğu düşünülen bu yapının altından alanın hemen hemen tümüne
yayılan şidetli bir yangın geçirmiş yeni bir tabakaya girilmişti.
Özellikle yapı kalıntılarının olduğu yerlerde yanık izlerinin arttığı alanda önceki
yıl AG, AP ve AR olarak tanımladığımız üç ayrı yapı kalıntısına rastlanmıştı. Her üç yapi kalıntısının temizlik çalışmalarına bu yılda devam edilmiş, yapıların birbirleriyle iliş
kileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Buna göre;
AG yapısı, batı kısmı 23G açmasında bulunan ve doğuda 23H açmasının doğu
sundaki AR yapısına kadar uzanan büyük ve karmaşık planlı bir yapı görünümü taşı
maktadır. Doğu-batı uzunluğu 14 m.ye ulaşan yapının güney bitimi açma profilinin altında kalırken ele geçirilen kuzey-güney uzunluğu 6 m.dir. Yapı planı şematize edildiğinde, doğu-batı doğruıtusundaki, orta aksı oluşturan, birbirine bitişik dikdörtgen biçimli ince uzun odalar ve bu odaların kuzey ve güneyine yerleştirilmiş kare planlı daha küçük odalardan oluşmaktadır. Yapının kuzeybatı köşesinde, güneyde orta akstaki koridorlara, doğuda da kare planlı bir odaya bitiştirilmiş bir fırın bulunmaktadır. Bu alanda
fırının, olasılıkla yapının köşesinde bırakılan açıklığa yerleştirildiği ve ağzının kuzeye,
yapının dışına baktığı anlaşılmaktadır. Yine kuzeye doğru eğimli, birçok kez yenilenmiş
fırın tabanının kenar yükseltileri kısmen korunagelmiştir. Hafif söbemsi bir planı olan fı
rın tabanı 1.5x1 m. boyutlarındadır ve gerek kenar yüseltileri gerekse tabanın üzerinde bulunan, üst örtüye ait yanık kerpiç döküntüleri bu alanın bir kubbeli fırına ait olduğunu göstermektedir. 2001 yılında ortaya çıkarılan yapının doğu kısmı yine taş temelli
kare planlı odalardan oluşmaktadır. Bu odalardan en kuzeydekine bitişik, yapının kuzeybatısındaki fırının konumuna benzer bir yerde yoğun yanıktı bir alan tespit edilmiş
tir. Yine fırına benzer söbemsi sınırlara sahip bu alanın işlevi anlaşılamamakla beraber,
yapıya ait bir birim olduğu açıktır. Bu alanı, dolayısıyla yapının kuzeyini sınırlayan bir
duvarın olmayışı söz konusu yaruklt alanında fırın gibi yapının dışına yerleştirilen bir birime ait olduğunu göstermektedir.
AG yapışını oluşturan taş temellerde farklı boyutlarda taşların kullanıldığı göze
çarpmaktadır. Ozellikle yapının dış sınırını oluşturan ve orta akstaki bazı duvarların diğerlerine oranla daha büyük ve yassı taşlardan yapıldığı, diğerlerinin yapımında daha
küçük taşların kullanıldığı gözlenmektedir. Bu seçiciliğin yapının taşıyıcı konstrüksiyonu ile doğrudan bağlantııı olduğu düşünülmektedir. Bazı yerlerde taş temelin üzerinde
dökme kerpiç duvarların 30 cm.ye kadar korunduğu duvar kalınlıklarının temel seviyesinde 1 metreye kadar ulaştığı ve üstte ise incelerek 50-60 cm. arasında bir kalınlığa
sahip oldukları görülmektedir.
Önceki yıl AG yapısının kuzeybatıdaki küçük kare planlı mekanlarından birinde
keçi iskeletlerine rastlanmıştı. Bu yıl bulunan kemiklerin üzerinde yapılan incelemeler
bu mekanda iskeletlerin hiçbirinin tüm bir hayvana ait olmadığını göstermiş, bu alanda
canlı hayvanların bulundurulmadığını ortaya koymuştur.
23H açmasında ortaya çıkarılan diğer bir yapı kalıntısı ise açmanın doğusunda
yer alan AR yapısıdır. Doğuda profilin altında devam ettiği anlaşılan dörtgen planlı yapının kuzey kısmı tahribata uğramıştır. Batıda ise kısmen AG yapısının doğu duvarını
kesen yapı kalıntısı 3x1.5 metrelik bir alanı kaplamaktadır.
23H açmasında, alanın kuzeydoğu köşesinden başlayarak doğuya doğru uzanan diğer bir yapı kalıntısı daha bulunmaktadır. AP yapısı olarak tanımladığımız bu kaIıntılar yine taş temel üzerine dökme kerpiç duvarları olan bitişik küçük kare planlı odalardan oluşmaktadır. Yaklaşık 1.5x1 metre boyutlarında odalardan oluşan yapı doğuda
yaruklı bir alanla sonlanmakta, şimdilik yapının bu alanda başka bir yapı tarafından tarip edildiği düşünülmektedir. Bu yapı kalıntısı ortaya çıkarıldığı kadarıyla 5x2.5 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.
Yanık tabaka olasılıkla ii B 2 ya da ii B 3 evresine aittir.
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23H açması: Bu açmada 2001 yılında başlatılan çalışmalarda yüzey toprağının
hemen altından itibaren arkeolojik dolgunun güneybatıya doğru eğimli düzlemler oluş
turduğu görülmüş, in situ kalıntılara rastlanmamıştır. Neolitik çağ tabakaları içerisinde
göreceli olarak iyi korunageimiş bir fırın ortaya çıkarılmıştır. Bu açmada fırın ile aynı
düzlemde ve genelolarak oldukça bozuk durumda ele geçirilen bu kalıntılar olasılıkla
ii B 2 evresine aittir.
21 H açması: 2001 yılı çalışmalarında Kuzeydoğu-güneybatı yönünde AY olarak
tanımladığımız bir yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Yer yer üç dizi ve iki sıradan oluşan taş temelli duvarlarıyla 5,5x2.3 m. boyutlarında bir mekandan oluşan kalıntının güneybatı bitimi kısmen tahrip olmuş, kısmen de profil içine girdiği için takip edilememiş
tir (Resim: 4). Mekanın kuzey duvarı açmanın güneybatı bitiminde bir çukur tarafından
tahrip olmuşsa da, kuzeye devam eden başka bir duvar parçasıyla yapının bu yönde
devam ettiği anlaşılmıştır. Söz konusu mekanın yaklaşık 1m. kadar güneyinde uzun
duvara paralel başka bir duvar parçasının bulunması da bu görüşü desteklemektedir.
Uzeri ve çevresi küçük dağınık taşlarla kaplı mekanın, bu döküntü görünümündeki taş
lar kaldırıldıktan sonra ortaya çıkması yapının bilinçli olarak örtüldüğü olasılığını ortaya

koymaktadır.

AY yapısının kuzeyinde, içerisinde fırın, işlik gibi farklı aktiviteler için ayrılmış mimarlık buluntularına rastlanmıştır. Bunlardan işlik alanı olarak tanmlayabileceğimiz, tek
dizi ve tek sıra halinde küçük taş dizileriyle çevrelenmiş bir alan bulunmaktadır. Taşlar
la çevrili alanın içerisinin killi bir toprakla bastırılarak düzeltildiği görülmektedir.
Açmanın kuzeydoğu köşesinde ve AY yapısının hemen doğusunda iki fırın kaortaya çıkarılmıştır. AY yapısının doğusundaki fırının zeminin küçük taşların birbirlerine alıştırılarak hazırlandığı ve bu düzlemin kille kaplanarak fırın tabanının yapıt
dığı görülmektedir.
Açmanın kuzeydoğu köşesindeki fırın ise yine özenle hazırlanmış eğimli bir tabana sahiptir. Fırın çevresinin küçük taşlardan yükseltilmiş bir duvarla sınırlandığı an-

lıntısı

laşılmıştır.

21 H açmasında ortaya çıkarılan olası diğer bir yapı kalıntısı daha bulunmaktadır. Kısmen doğu profilinin altında devam eden oval planlı yapı birçok kez yenilenmiş,
kalın kil tabanıara sahiptir. Yapının çevresinde bulunan ve kazık yuvalarına işaret eden
taş toplulukları üst yapısı dal örgü tekniğiyle kapatılmış bir yapıya işaret etmektedir.
20 H açması: Önceki yıllarda 21 H açmasının doğu yarısında Yeni Asur Dönemine ait saray yapısının kalıntılarına rastlanmış, bu yapının bütünlüğünü korumak amacıyla bu alanda söz konusu kalıntılar koruma altına alınmıştı. Açmanın batı yarısında
ise Neolitik çağa ait yapı kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. 2001 çalışmalarında söz konusu Neolitik çağ yapılarının altında yeni yapılar ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan alanın
kuzey yarısında 23H açmasında ortaya çıkarılan AG yapısına benzer bir yapı ile karşı
laşıimıştır. BB adıyla adlandırdığımız bu kerpiç duvarlı yapı yaklaşık 4x3 m.lik bir alanı
kaplamaktadır. Yapı yaklaşık 1x1.2 m. boyutlarındaki hücrelerden oluşmaktadır. Temizlik çalışmaları ta.mamıanmayanlJO-yaplgeıeceR-yırçaITşmaıaraoeVam-eoilmeküzere
koruma çatısı altına alınmıştır.
Alanın güneyinde bulunan, AS olarak adlandırdığımız diğer yapı kalıntısı 2x2 m.
boyutlarında korunageimiş dörtgen planlıdır. Orta ve küçük taşlarla inşa edilmiş yaklaşık 50 cm. kadar yükselen taş temeller ağır bir çatıyı taşıyamayacak kadar zayıftır. Yapi bu özelliğiyle 21 H açmasındaki AY yapısının kuzeyendeki avluda yer alan, depo iş
levi olabilecek bir yapı görüntüsündedir.
20 E-F açma/an: Çanak Çömlekli Neolitik

Çağ yapı katları

önceki

yıllarda

höyü-

ğün batı yamacına, yamaç eğiminin başladığı kesime kadar takip edilmişti. Bu yılki
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ça-

lışmalarda yamacın başladığı alanda bu tabakaların takibine yönelik 19-20 E açmalarında kazı çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan 20 E açmasında önceki yıl küçük bir kıs
mı 20 F açmasının batısında ortaya çıkarılan AV yapısına rastlanmıştır. 21 G açmasın
daki AB yapısından tanıdığımız yapı planına sahip kalıntıların 20 E-F ve 19 E açmalarına yayılan yaklaşık 10x5 m. boyutlarındaki büyük bir yapıya ait olduğu anlaşılmıştır
(Resim: 5). Uzun aksı güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan yapı üst seviyede paralel ince uzun koridorlardan oluşmaktadır. Temelin en alt seviyesinde ise bu koridorları
birbirine bağlayan duvarlarla hücre planlı bir yapı temeli görünümünü kazanmaktadır.
Yaklaşık 1 m. kalınlıktaki duvarların yer yer 60 cm.ye kadar korundukları görülmektedir. Yapı duvarlarının batıda paralel uzanan başka bir duvara iliştikleri, bu duvarın aynı
zamanda AV yapısının kuzeyindeki AM yapısınıda batıda sınırladığı, böylelikle bir koridorun oluştuğu anlaşılmaktadır. Batı kısmı yüzeye yakınlığı ve yamaç eğiminden dolayı tahrip olmuş durumdaki yapıyı bir kaç çukurun da tahrip etmesine rağmen açıldığı
kadarıyla planını tamamlamak mümkün olmuştur.
Yapı içinin kullanımdan sonra kalıntılar üzerinde hafif bir yükselti oluşturacak şe
kilde taşlarla doldurularak kaplandığı anlaşılmıştır.
20 E açmasının güneyinde, AV yapısına yaklaşık 2m. uzaklıkta büyük bir taş yı
ğınıyla karşılaşılmıştır. Yüzeye çok yakın bir alanda toplanan bu taş yığının temizliği sı
rasında bazı olası taş temel izlerine rastlanmış olsa da bunlar bir plan bütünlüğü içermemektedirler. Ancak gerek yukarıda sözü geçen AV yapısı ve onun kuzeyindeki AM
yapısı ile aynı doğrultuda ve benzeri bir konumda olan bu taş topluluğu burada da benzeri bir yapının varlığını düşündürmektedir.
Bu yapı kalıntılarının i C 1 ve ii C 2 evrelerine ait oldukları anlaşılmaktadır.

19 E-F açma/an: Önceki yıl 19 F açmasının batı kesiminde bulunan ve AM ola-

adlandırılan yapının devamı bu yı119 E açmasında ortaya çıkarılmıştır. AM yapısı,
yukarıda tanımı yapılan AV yapısı ile plan açısından tam bir benzerlik göstermektedir.
Çok sayıda çukur tarafından tahrip olan yapı, 19 E-F ve 18 E açmalarına yayılmakta

rak

ve korunageldiği kadarıyla 10x5 m.lik bir alanı kaplamaktadır. Uzun aksı güneydoğu
kuzeybatı yönünde uzanan yapının duvarları, temel düzlemi yüzleri düzletiimiş iri taş
lardan, bunun üzerindeki diziler ise daha küçük kırma taşlardan örülerek yapılrruştır.
Yer yer üç taş dizisiyle 60-70 cm. yükseklikte korunan taş duvarların kalınlığı 1 m.ye
kadar ulaşmaktadır. Yapı planı ortada daha geniş, bunun her iki tarafında ise ortadakine koşut daha dar iki koridordan oluşmaktadır. Söz konusu koridor duvarlarının daha
alt seviyede ise birbirine bağlanarak zeminde hücre planlı mekanların oluşturulduğu
görülmektedir. Bu yapı kalıntısının i C 1 ve ii C 2 evrelerine ait olduğu anlaşılmaktadır.

11/ - ÇANAK ÇÖMLEKLi - ÇANAK ÇÖMLEKSiz NEOLiTiK GEçiş DÖNEMi
Mezraa-Teleilat kazılarında ortaya çıkarılan Çanak Çömlekli-Çanak Çömleksiz
Neolitik Geçiş Dönemi şimdiye kadar yakındoğu da hiçbir yerleşmeden bilinmeyen bir
süreci yansıtmaktadır. Yerleşmede 4 yapı katı ile temsil edilen bu sürece yönelik çalış
malar 2001 yılında ikisi önceki yıl başlayan 3 açma biriminde sürdürülmüştür. Bunlardan önceki başlatılan 21 F açmasında derinleşilmeye devam edilmiş, ancak alanda
herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmamıştır. Bu alanın hemen batısında yer alan 21
E açmasında ise önceki yılortaya çıkarılan AZ ve BA yapılarının kaldırılmasının ardın
dan aynı kültür katına ait dolguların devam ettiği anlaşılmıştır. Genelolarak bol küllü
kurşuni renkte bir dolguya sahip alanda ahşap malzemeden yapıların varlığına işaret
ahşap direk yuvaları ve 3 tane çukurlaştırılmış olası ocak yerlerine rastlanmıştır. Bunlar 60-70 cm. uzunluğunda yaklaşık 30 cm. eninde köşeleri yuvarlatılarak söbemsi bir
biçimde açılmış çukurlardır. Ilginç olan bu çukurlukların içi ve üzerlerinin tamamen dere taşlarıyla doldurulmuş olmasıdır. Gerek taşların üzerindeki yanık izleri gerekse çukurların küllü toprak dolgusu bu alanların ısı ile ilişkili olduklarını ortaya koymakta, olasılıkla taşların uzun süre ısıyı koruma özelliğinden yararlanıldığını düşündürmektedir.
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Bu çukurların yakın mesafelerde alana düzensiz bir şekilde açıldıkları ve etraflarında
yassı taşlardan platformlar yapıldığı görülmektedir. Gerek alanın genelinden, gerekse
çukurların içinde ele geçirilen malzeme üzerindekiçalışmalar henüz tamamlanmamış
tır,

ancak bu buluntu topluluğu genel özellikleriyle alanın belli bir işin yapıldığı bir avlu
göstermektedir.

işlevi taşıdığını

KORUMA

~

Mezraa-Teleilat'ın önceki yıl su altında kalmayacağının anlaşılması üzerine ortaya çıkarılan yapıların korunma ve sergilenebilir duruma getirilmesine yönelik çalışma
lar başlatılmıştı. Bu bağlamda özellikle i B tabakası Yeni Asur saray yapısı ile ii. evrede çıkan tüm Neolitik yapılar, ahşap çerçeve ile desteklenerek insan ve doğa etkilerine karşı koruma altına alınmıştı. 2001 yılı çalışmaları öncesinde alınan önlemlerin yerinde olduğu, bu sayede kalıntıların zarar görmeden geçici bir süre de olsa korunmasının sağlandığı görülmüştür. Bu yılki çalışmaların ardından daha önceki ahşap çerçeveler yenilenmiş ve ortaya çıkarılan yeni kalıntılarda benzer biçimde koruma altına alın
mıştır. Ancak her geçen yıl gerek alanın büyümesi gerekse geçici koruma altında olsa
da kalıntıların tahrip olma riski taşıması daha kalıcı koruma ve sergileme çalışmaları
nın hızlandırılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.

SONUÇ VE GENEL DEGERLENDiRME
Mezraa-Teleilat, 2001 yılı çalışmaları esas olarak daha önceki yıllarda saptadı
ğımız tabaka sürecinin sağlaması olmuş, önceki yıllarda belirlediğimiz kronolojik dizinin doğruluğu anlaşılmıştır. Ancak 2001 yılında önceden gördÜğümüzden daha fazla
ara dönem ve yenileme evrelerinin varlığı ortaya çıkmış, ayrıca höyüğün doğu ve güney kısmının ekte topoğrafyası belirlenmiştir.
2001 yılı çalışma sonuçlarıyla birlikte Mezraa Teleilat kültürel sürecini ana çizgileriyle değerlendirecek olursak:
1A Kültür Ketı-Akheemetıid/Pers Dönemi
Bu döneme ait dolguların esas olarak Yeni Asur Dönemi saray yapısı ile aynı
yerde bulunduğu ve kısmen sarayın dışında güneye doğru yayıldığı anlaşılmaktadır.
Yüzeyin hemen altında olduğundan çok bozuk durumda ele geçirilen yapı kalıntıları kı
sa duvar parçaları halinde korunmuş, bu nedenle Pers yapılarının plan tipi anlaşılama
mıştır. Ancak 2001 yılında tepenin doğusunda açılmış olan M serisindeki açmalarda
göreli olarak daha iyi korunmuş duvarlara rastlanmıştır. Bu da bize Yeni Asur sarayının
doğuya doğru teras yaparak alçaldığı ve Akhaemenid yapı katının da bu konturu izlediğini göstermiştir.

23 K ve 23 L açmalarında saptamış olduğumuz ve büyük bir yapıya ait olduğu
anlaşılan duvarların hangi döneme tarihlenmesi gerektiği bu yıl anlaşılamamıştır. Bu
yapılar Asur sarayı ile birlikte aynı katta olmalarına karşın, duvar tekniği bakımından
Akhaemenid yapılarına benzemektedir. Bunların durumu ancak önümüzdeki yıllarda
bu.. alarılaLdj;ı.de.lioJeşildJğinde kesinlik kazanacakt ır.

1B Yeni Asur Yapı Katı
Bu yıl doğu yönünde yapılan genişletmeyle anıtsal Yeni Asur yapısının planı hemen hemen tamamlanmış durumdadır. Buna göre yapı 40x32 m. boyutlarında iki bölümlü merkezi bir avluyu çevreleyen iki dizi küçük mekanlardan oluşmaktadır. Yapı şu
andaki görünümüyle Kuzey Suriye'den bilinen Yeni Asur Dönemi saray plan tipine tam
olarak benzemektedir. Ancak bu durumda açmış olduğumuz yapı biriminin ek ikinci bir
kanadının daha olması gereklidir. Kesin olmamakla birlikte, yapının güneydoğu yönünü daha alçak bir koda teraslamayla inen bir uzantısının olduğu görüşündeyiz. Ancak

•
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bu durum önümüzdeki yıl kesinlik kazanacaktır. Yeni Asur Dönemi malzemesi üzerinde henüz çalışma yapılmamışsa da, bu yapının yerel tarım ürünlerinin denetim ve ihracatını sağlayan, Fırat kenarında bir yönetim merkezi olduğunu ve bu açıdan da bölgenin tarihi coğrafyası bakımından önemli olduğunu söyleyebiliriz.

1C ilk Demir çağ Kültür Katı
Bu

yıl

bu evre üzerine hiçbir

çalışma yapıımamıştır.

2 A Kültür Katı-Son Neolitik çağ
Büyük bir kısmı Asur yapıları tarafından tahrip edilmesine karşın, özellikle 22H
açmasında ve kısmen 22 L açmasında bu döneme ait yapı kalıntılarına rastlanmıştır.
Bu dönemde yapıların, etrafı koridor gibi alanlarla çevrili geniş büyük mekanlardan
oluştuğu anlaşılmaktadır. Kırmızı astarlı ya da açık renk üzerine kırmızı boya bezemeli çanak çömlekle belirlenen bu evre, Hassuna kültüründen Halaf kültürüne geçiş sürecini temsil etmektedir. Bu ilginç dönem aynı zamanda Neolitik kültürlerin batıya doğru
yayılımı açısından da önem taşımaktadır.
28 Kültür Katı-Orta Neolitik çağ
Mezraa-Teleilat'ta en geniş olarak saptanan bu kültür katına ait en az 3 yapı katı saptanmıştır. Proto-Hassuna Döneminden gelişkin Hassuna evresine kadar olan süreci yansıtan bu evrede yapılar yan yana diziimiş dikdörtgen biçimli hücre türü mekanIardan oluşmakta ve bu dizilerin arasında kapalı açık avlular bulunmaktadır. Ocak ve
işliklerin bu avlularda bulunması ve özellikle ocakların sık sık yenilenmesi esas yaşa
ma alanlarının bu kesimler olduğunu göstermektedir. Bu evreye ait 3 yapı katı boyunca ana plan şeması aynı kalmak üzere yerleşme düzeninde küçük oynamalar olmuş,
ancak hafif kaymalara rağmen yapılar ayrnı yerde üst üste yeniden yapılmıştır. Mezraa-Teleilat'ta ortaya çıkan bulgular 2B kültür katının ilişkilerinin daha çok kuzey Suriye ve kuzey Irak ile bağlantılı olduğunu göstermiştir.
2A Kültür Katı - ilk Neolitik çağ
Kazı alanımızın yamaç eğiminin olduğu batı kesiminde saptadığımız bu evre Çanak Çömleksiz Neolitik Çağdan Çanak Çömlekli Neolitik Çağa geçiş ve çanak çörnleğin ilk yaygınlaşma sürecini yansıtmaktadır. Yakın doğuda çok az bilinen bu evre Mezraa-Teleilat'ta şaşılacak kadar iyi korunmuş anıtsal yapılarla temsil edilmektedir. Bu dönem yapıları yaklaşık olarak 10x5 m. boyutlarında uzun dikdörtgen planlı bağımsız birimlerden oluşmaktadır. Yapıların batı kısmında koridor şeklinde ince uzun 3 mekan ve
bunun doğusunda ortasında büyük bir fırın bulunan iki küçük mekan bulunmaktadır. OLdukça yüksek olan taş duvarlı bu yapılar aralarında geniş açıklıklar bırakacak şekilde
yaklaşık doğu batı yönüne birbirlerine koşut olarak diziimiştir. Mezraa-Teleilat'ta bu
devreye ait 3'ü tam olmak üzere 6 yapı açılmıştır.
Açığa çıktığı kadarıyla bu dönemde Mezraa-Teleilat'ın çok iyi planlanmış ve düzenli bir yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. Bu evrede görülen çanak çömlek oldukça az
miktarda çok kaba ve ilkel yapım tekniği sergileyen torba biçimli dar ağızlı kaplardan
oluşmaktadır. Ancak genelolarak çanak çömlek kullanımının çok az olduğu söylenebilir. Buna karşılık bu evreye ait çok sayıda ve çok özenli yapılmış taş kaplar ve benzerleri daha çok Güneydoğu Anadolu Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ yerleşmelerinden bilinen kalker figürinlere rastlanmıştır.
3 Çanak Çömlekli-Çanak Çömleksiz Neolitik Geçiş Dönemi
ilk olarak 2000 yılında saptadığımız ve 2001 yılında oldukça geniş bir alanda indiğimiz bu evre, şimdiye kadar Yakındoğu'da hiçbir yerleşmeden bilinmeyen çok ilginç
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bir süreci yansıtmaktadır. Mezraa-Teleilat'da bu döneme ait 4 yapı katı açılmıştır. Bu
yapı katlarında ahşap direklerle desteklenmiş ince duvarlı, bazıları söbemsi küçük dörtgen rnekanlar. fırın işlik ve özenle sıvalı çukurlara rastlanmıştır. Bu evreye ait dolgu
toprağının yoğun olarak kurşuni renkli külden oluşması yapı malzemesinin ağırlıklı olarak hafif ahşap malzemeden oluştuğunu göstermektedir. Bu evrenin en alttaki iki yapı
katında hiç çanak çömleğe rastlanmamış olmasına karşılık, üsteki yapı katlarında çok
seyrek bazı çanak çömlek grupları bulunmuştur. Ancak ilginç olan bu yapı katında rastlanan çanak çömleğin çok ilkel görünümlü olan 2 C katındakilerden tümüyle farklı özellikler gösteren Koyu Yüzlü Açkılı türüne ait olmasıdır. Bu da çanak çömleğin başka bir
bölgede, olasılıkla daha batıda bulunduğunu ve Fırat Havzası'na ithalolarak geldiğini
göstermektedir.
Sondajlar
14K sondajı: 2000 yılında başladığımız 14 K plankaresindeki sondajda ana toprağa iniimiş ve Mezraa-Teleilat'da en az 4 m. kalınlığı olan çanak çömleksiz B kültür
katlarının varlığı saptanmıştır. Kerpiç mimarı ile birlikte gözüken bu süreç henüz ana
tabakalanmaya bağlanamadığı için şimdilik ayrı olarak tutulmaktadır.
23V sondajı: Yerleşimin doğudaki sınırını belirlemek amacıyla 2001 yılında 23 V
plankaresinde 5x5 m2 lik bir sondaj daha açılmış bu sondajda bozuk bir mimarı veren
2 . evrenin altında atılmış durumda, karışık çok sayıda insan kemiğine rastlanmıştır. Ilk
belirlemelere göre bu alanda en az 8 insanın kemikleri bir taş döşeme üzerine atılmış
ve üzerleri yeniden taş ile kapatılmış durumdadır. Iskeletlerle beraber hiçbir buluntuya
rastlanmadığı için henüz bunları tarihleme imkanı bulunamamıştır; ancak hemen alttan
ana toprağın gelmiş olması höyüğün sınırını, buralarda olduğunu göstermiştir.
Genelolarak bakıldığında Mezraa-Teleilat höyüğünün bu bölgenin kültür tarihi
açısından kritik bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Her ne kadar Yeni Asur Dönemine ait saray dışı yerleşim alanı bulunmamışsa da, ortaya çıkan kalıntılar ülkemizde tam
olarak açılmış tek Asur sarayı örneğini oluşturmaktadır. Yerleşmenin Çanak Çömleksiz
Neolitikten Çanak Çömlekli Neolitike geçiş ve Hassuna-Halaf kültürlerinin gelişim sürecini Yakındoğu'da en iyi yansıtan yer durumuna geldiğini ve daha şimdiden birçok sorunun çözümüne katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.
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MEZRAA HÖYÜK 2000-2001 YILI
KURTARMA KAZıLARı

Derya YALÇIKL/*
V.Macit TEKiNALP

Mezraa Höyük'te, Karkamış Baraj gölünün etki alanı içinde kalacak bölgede bulunması nedeniyle, "llısu ve Karkamış Barajı Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi" kapsamında, ODTU-TAÇDAM'ın desteğiyle Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi adına 2000 yılında kurtarma kazısı başlatılmış ve 2001 yılında kazı çalış
maları sürdürülrnüştürt.

Kazı çalışmalarımız sırasında göstermiş oldukları yardımlarından dolayı Şanlıur

fa Arkeoloji Müzesi Müdürü Eyyüp Bucak'a, çalışmalarımızı her yönden destekleyen
Prof. Dr. Numan Tuna'ya teşekkür ederiz.
2000 yılı kazı çalışrnalanna Kültür Bakanlığı temsicisi olarak, istanbul Arkeoloji
Müzeleri'nden Sedat Oztopbaş, 2001 yılı kazı çalışmalarına Istanbul Türbeler Müz;esi'nden Ali Ziyrek katılrruşlardrr. Her iki sezonda kazı ekibimiz Hacettepe, Ankara, Istanbul, Mustafa Kemal Universiteleri Arkeoloji ve SanatTarihi Bölümü ile Gazi Universitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden oluşmuştur. Kendilerine katkılarından dolayı
teşekkür ederiz.
Mezraa Höyük, Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi'nin güneyinde, Mezra beldesi sınırları
içinde, beldenin 1.5 km. güneyinde Fırat'ın doğu kenarında yer almakta olup ova seviyesinden 13 m. yükseklikte ve 180x140 m. boyutlarındadır.
Mezraa Höyük, 1987-1990 yılları arasında Guillermo Algaze ve ekibi tarafından,
Karkamış Baraj gölü altında kalacak bölgede yapılan yüzey araştırmatane kapsamın
da, 1998 ve 1999 yıllarında ODTU-TAÇDAM'ın desteklediği yüzey araştırrnalanndas
incelenmiştir.

Dr. Derya YALÇiKLI, Hacettepe Ünıversitesi, Edebıyat Fakültesi, Arkeolojı Bölümü, Beytepe-AnkarafTIJRKIYE
_

yalcikll~hacett~pe.edu tr

Dr. V. Macit TEKiNALP, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe-AnkarafTÜRKjYE.
macittek@yahoo.com
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2000 ve 2001 kazıları hakkında detaylı bilgi için bkz. Yalçıklı, D ve VM. Tekinalp. (BASKIDA), "Mezraa Höyük: 2000
Yılı Kazıları", eds. N. Tuna and J. Velibeyoğlu, itısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altmda Kalacak Arkeolojik Kültür Vartıklenm Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmalan. Ankara.; Yalçıklı, D ve V.M. Tekinalp, (BASKIDA), "Mezraa Höyük:
2001 Yılı Kazıları", eds. N. Tuna and J. Velibeyoğlu, llısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altmda Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklanm Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmalan. Ankara.
AIgaze, G., R. Breuninger ve J. Knudstad, "The Tigris-Euphrates Archaeological Reconnaissance Project: Final Report of the Birecik and Carchemish Dam Survey Areas." Anatotica XX, 1994, 48 Fig. 7, Yerleşim No. 51.
Ökse, A.T. ve M. Tekinalp, "Mezraa Höyük 1998 Araştırması." eds. N. Tuna and J. Öztürk, Ilıs u ve Karkam(ş Baraj
Gölleri Altmda Kalacak Arkeolojik Kültür Va,rlıklanm Kurtarma Projesi 1998 Yılı Çalışmalan (1999) 175-190; Okse, T.
"Gre Virike 1999 Kazısı", eds. N. Tuna, J. Oztürk and J. Velibeyoglu, llısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altmda Kalacak
Arkeolojik Küllür Varlıklanm Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmalan. Ankara (2001), 263-275.
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Höyükte kazı çalışmaları doğu, güneydoğu ve kuzeybatı alanları olmak üzere üç
bölgede sürdürülmüştür (Harita: 1). Bu çalışmalar sonucunda Geç Ortaçağ, Orta
Tunç Çağı, Erken Tunç Çağı ve Geç Kalkolitik Çağa ait kültür katları açığa çıkarılmış
ayrı

tır.

ORTAÇAG
Höyükte Ortaçağ'a ait mimarı tabakalar her üç alanda da saptanmış olup bu tabakalar en iyi doğu ve kuzeybatı (Çizim: 1; Resim: 1) alanlarında temsil edilmektedir.
Doğu yamacı açmalarında Ortaçağa ait 3 mimarı tabaka açığa çıkarılmıştır.
i. mimarı tabakada kuzeybatı-güneydoğu yönünde yerleştirilmiş iki evreli bir konut saptanmıştır. Bu yapıya ait dört adet mekan, güneyinde açık alan ve iki adet ocak
belirlenmiştir.

mimarı tabakada saptanan bir yapıya ait mekaniar, açık alan ve bir ocak, i.
tabakayla aynı yönde inşa edilmiştir.
iii. mimarı tabakaya ait bir mekanın doğu ve güney duvarları açığa çıkarılmıştır.
Höyüğün kuzeybatı kesimindeki açmalarda Ortaçağa ait mimarı tabakalarda bir
yapının iki adet mekanı ve iki ocağı saptanmıştır.
Bu binanın kuzeyinde yer alan diğer açmada bir mekanın kerpiç duvarları, mekan tabanı ve bir ocak saptanmıştır.
Güneydoğu alanının kuzey kesiminde yer alan ve taban çapları 1.90-2.50 m.
arasında değişen altı adet çukur açığa çıkarılmıştır. Mezraa Höyük'ün diğer alanların
da da saptanan çukurların ağız bölümlerinin bozulmasına karşın, ağza doğru daralma,
dışbükey kenar ve geniş düz taban, bu çukurların tahılın depolanması amacıyla yapıl
mış silolar olduklarına işaret etmektedir.
Siloların içinde ele geçirilen seramik ve kemik parçaları ile küllü toprak, siloların
asıl işlevlerini yitirdikten sonra çöp çukuru olarak kullanıldıklarını göstermektedir.
Mezraa Höyükte Ortaçağ tabakalarında, sırsız ve sırlı seramikler ele geçirilmiştir.
Sırsız günlük pişirme kapları içerisinde en yoğun grubu, tek veya çift kulplu çömlekler oluşturur (Resim: 2). Bu kaplar kahverengi hamurlu ve kendinden astarndır. Kapların bir bölümünde ağız kenarı ve gövde üzerinde akıtma boya izleri yer alır. Ayrıca dış
yüzeylerinde kabartma, kulpların yüzeyinde ise kazıma ve kabartma bezemeler yer almaktadır. Bu tür bezemenin benzer örnekleri, lrnikuşağr', Gritille 5 ve Tille Höyük'te",
bölgede ise Zeytinlibahçe Höyük/, Akarçay Höyük'' ve Şaraga Höyük'üo? Ortaçağ tabakalarında ele geçirilmiştir.
Kalıp tekniğiyle üretilmiş kaplara ait (Resim: 3) az sayıda ağız, kulp ve beze meii gövde parçaları ele geçirilmiştir. Bu seramikler gözenekli, açık bej rengi hamurlu ve
kendinden astarlıdtr. Benzerleri, Ankara Etnografya (Env. No. 1859a), Mardin (Env. No.

ii.

mimarı

4

5

Sevin, V., imikuşağlı' Ankara (1995), 121, Res.49.
RedIord, S., The Archaeology of The Frontier in The Medieval Near East: Excavations at Gritiffe, Turkey. Philadelphia (1998), 133 Fig. 3:9, 135 Fig. 3:10.

6
7

Moore, J., Tille Höyük 1 The Medieval Period. Oxlord (1993), Fig. 34-39.
Frangipane, M. ve E. Bucak, "1999 Yılı Zeytinlibahçe Höyük Kazı ve Araştırmaları" eds. N. Tuna, J. Öztürk and J. VeIibeyoglu, lIısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altmda Kalacak Arkeolojik Kültür Varfıklarlnt Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çaiışmeierı. Ankara (2001), 106 Şek.23 d-e.

8

Mergen Y. ve A. Deveci,"1999 Yılı Akarçay Höyük Kazısı" eds. N. Tuna, J. Öztürk and J. Velibeyoğlu, Iltsu ve Karkamış Baraj Gölleri Altmda Kalacak Arkeolojik Kültür Varltklarlnt Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları. Ankara (2001),
365 Şek. 2, 368 Şek.1.

9

Sertok, K. ve R. Ergeç, "Karkamış Barajı Gölü Altında Kalacak Önemli Bir Merkez: Seraga Höyük, 1998 Yılı Araştır
maları" eds. N. Tuna and J. Oztürk, llısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kaiacak Arkeolojik Kültür Varlıklarint Kurtarma Projesi 1998 YıIt Çalışmaları. Ankara (1999), 474 Şek.18.
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841.37; 78/ 163, Env. No. 85/61-1 )10, istanbul Sadberk Hanım (Env. No. 1773) ve Türk
ve Islam Eserleri (Env. No. 1760, 1816) müzelerinde korunrnaktadır". Kalıp tekniğiyle
üretilmiş kapların benzer örnekleri Akarçay Höyük 12 ve Hama'dants bilinmektedir. Ortaçağda, Güney Anadolu, Suriye, Irak ve Iran'a yayılmış, 12.-13. yüzyıllara tarlhlenentbu seramiğin üretim merkezlerinden birinin Fırat kıyısında bulunan Rakka kenti olduğu
befirtitrnektedir».
Mezraa Höyük 2000-2001 yılı çalışmalarında ele geçirilen seramiğin pir bölümünü sırlı seramikler oluşturur. Bezemesiz yeşil, kahverengi sırlı kapların yanı sıra, sıral
tı, sgraffito ve lustertekniğiyle üretilmiş kaplara ait parçalar da saptanmıştır.
Sır altına siyah boyalı kaplar beyaz hamurlu, firuze renkli sırlı, , dışa çekik ağız
kenarlı kase formundadır. Bu kapların iç ve dış yüzeyleri basit yay biçimii çizgilerden
oluşan bir bordürle bezenmiştir. Bu kasenin benzerleri, Samsat 16 ve Harna'dan"? bilinmektedir. Samsat örnekleri genelolarak 11. yüzyılın sonu 13. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmekte olup Anadolu üretimi olarak kabul edilir 18. Beyaz lustertekniğiyle üretilmiş seramikten az sayıda ele geçirilmiştir. Bu örnekler beyaz hamurlu olup saydam sır yüzeyinde kahverengi bezemelidir. Benzer özellikler gösteren parçalar Gritille"? ve Samsat'ln 20 Ortaçağ tabakalarında bulunmuştur.
Mezraa Höyük'te sırlı ve sırsız kandiller ile bunlara ait parçalar ele geçirilmiştir.
Bu kandillerin benzerleri Zeytinlibahçe Höyük21, Tille Höyük 22, Haraba23 ve Gritille Höyük'ten24 bilinmektedir.
Cam buluntuların çoğunluğunu bilezikler oluşturur. Beyaz, yeşil ve siyah renkte
hamurlu, düz, burgulu, düz ve iplikli olmak üzere üç ayrı türde üretilmiştir. Bu I;>ileziklerin çapları 4-8 cm. ve kalınlıkları 004-0.8 cm.dir. Cam bileziklerin benzerleri, Imikuşa
ğ125, Gritille 26, Tille Höyük-", Harran28 ve Aziz Barlaam Manastırı'nın 29 Ortaçağ tabakalarında yaygın olarak ele geçirilmiştir.
Mezraa Höyük'te Ortaçağa ait seramiklerin benzerleri bölgedeki kazılarda ele
geçirilen örneklerin yanı sıra el-Cezire kültür çevresinin 30 yerleşmeleri olan güneyde
Hama, Rakka kuzeyde Samsat, Gritille ve Tille Höyük gibi merkezlerde de karşımıza

10

Tunçel, G., Anadolu'da Türk Devri Prese Süslemeli Sırsız Seramikler (XIII. Yüzyıl Sonuna Kadar). A. Ü. Sos.

BiL. Ensl.
Arkeoloj! ve Sanat Tarihi (Sanat Tarihi) Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara (1992), kaL. no. 5; 67, 72.
11 Tunçel, G. (dn. 10), kat.no.: 73, 44, 43, 47.
12 Mergen, Y. ve A. Deveci (dn. 8), 368, 3.
13 Poulsen, v.,"Les Poteries." in: Poulsen, V. et Riis P. J., Hama, Fouilles et Recherehes 1931-1938, Volume iv 2. Copenhague (1957), 245 no.857-859, 246-247.
14 Fehervari, G., Ceramies of the Islamie World in the Tareq Rajab Museum I. B. Tauris London (2000), 335- 345.
15 Fortin, M., Syria Land of Civilizations: Musee de la eivilization. Eng. Trans. by Jane Maeauly. Montreal (1999), nO.163.
16 Bulut, L., Samsat Ortaçağ Seramikleri (Lüster ve Sıraltılar). izmir (2000), 55, 57, 62, 66.
17 Poulsen, V. (dn. 13), 169 Fig. 537,170,171 Fig. 540-541
18 Bulut, L. (dn. 16), 17.
19 Redford, S. (dn.5), 151 i.
20 Bulut, L. (dn. 16), 18-19.
21 Frangipane, M. ve E. Bucak (dn. 7), 104 Şek. 21 b.
22-Moore,Jo(dn.6), FigA6.185-189.
23 Öğün, B., "Haraba Kazıları, 1970", Keban Projesi 1970 Çalışmalart. Ankara (1972), 53, Fig. 4.
24 Redford, S., "Excavations at Gritille (1982-1984): The Medieval Period. A Preliminary Report." Anatolian Studies
XXXVi (1986), 130 Fig. 12a.
25 Sevin, V. (dn. 4),131, Lev.XXXVIII.
26 Redford, S. (dn. 24), Fig.13.
27 Moore, J. (dn. 6), 120-125.
28 Rice, D. S., "Medieval Harran, Studies on its Topography and Monuments", Anatolian Studies II (1952), 72 Fig. 18.
29 Djobadze, w., Areheologieallnvestigations in the Region West of Antioeh On-The- Orantes. Stuttgart (1986), 199,
30

Redford, S. (dn. 5), 9-12.
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çıkar.

Höyükte ele geçirilen seramiğin önemli bir bölümünü günlük kullanıma ait sırsız
kaplar oluşturur, Saptanan az sayıdaki sırlı parçalar ise sıraltı boyama, sgrafitto ve luster tekniğiyle üretilmiştir. Seramik buluntularının benzerlerinin kullanım süreci için 11.
yüzyıldan 14. yüzyıl başına kadar olan tarihler verilebilir.
Doğu alanı ı. tabakada, islamı tipte üç tunç sikke bulunmuştur. iyi durumda bulunan bir sikkenin M.S. 1238-1242 tarihlerinde darp edildiği saptanmışnret. Sikkenin
bu tabakada ele geçirilmesi de tabakayı 13. yüzyılortalarına veya 13 yüzyılın üçüncü
çeyreği içerisine tarihlendirmektedir.

ORTA TUNÇ ÇAGLARI
Höyükte Orta Tunç çağına ait mimarı tabakalar doğu yamacında saptanmıştır.
Doğu yamacında lv. ve V. mimar] tabakalarda kuzeydoğu-güneybatı yönünde
yerleştirilmiş yapılar açığa çıkarılmıştır. Ust tabakalar tarafından tahrip edilmiş olan bu
tabakalarda yapılara ait mekan, taban ve bir ocak saptanmıştır.
Alanın güney kesiminde Ortaçağa ait kerpiç duvarın doğu tarafında bir basit toprak mezar açığa çıkarılmıştır. Mezar duvar inşası sırasında tahrip edilmiş olup mezarda bir kadına ait iskeletin bir bölümü ve mezar eşyası olarak iki adet çömlek ele geçirilmiştir. Çömlekler dışa çekik ağız kenarlı, şişkin ve basık gövdeli, düz diplidir. Bu çömleklerin benzerleri, Lidar Höyük32 ve Halawa'dax' ele geçirilmiştir.
ERKEN TUNÇ ÇAGIIIIIIV
Höyükte Erken Tunç Çağı 111/IV'e ait mimarı tabakalar her üç alanda da saptanmıştır. Bu tabakalar en iyi doğu ve kuzeybatı alanlarında temsil edilmektedir.
Doğu yamacında Vl. mimarı tabakalarda bir yapıya ait mimarı bulgular açığa Çı
karılmıştır. Yapı, kuzeybatı-güneydoğu ve bunlara dik bağlanan kuzeydoğu-güneybatı
yönünde uzanan duvarlara sahiptir.
Açmanın merkezinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda ilerleyen iki adet duvar ve aralarında taş döşeme açığa çıkarılmıştır. Ortaçağ çukurları tarafından tahrip
edilmiş yapıda beş adet mekan saptanmıştır.
Höyüğün kuzeybatı alanlarında ııı. mimarı tabakada kuzey-güney doğrultusun
da yerleştirilmiş ve Ortaçağ tabakaları tarafından tekrar kullanıldığı anlaşılan yapıya ait
bir duvar ve taban açığa çıkarılmıştır.
Söz konusu tabanın kuzeybatı kenarında yer alan bir çukur, Ortaçağ yerleşimci
leri tarafından zemini düzeltmek amacıyla doldurulmuştur. Çukurdaki dolgu toprağın
dan farklı döneme ait seramik ve bölgenin diğer Demir Çağı merkezlerinden bilinen piş
miş toprak adak levhası ele geçirilmiştir. Bu malzeme içinde tepenin kuzeybatı bölgesinde henüz saptayamadığımız mimarı tabakalara ait örnekler bulunmaktadır.
Kuzeybatı yamacının batı kesimindeki çalışmalarda da ııı. mimarı tabakaya ait
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yerleştirilmiş bir yapıya ait duvarların küçük bir
bölümü açığa çıkarılmıştır.
Höyüğün güneydoğu yamacında, Ortaçağ silolarının tahrip ettiği ıı. mimarı tabakada kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir duvar ve dere taşlarıyla döşenmiş bir
yol açığa çıkarılmıştır.
Bu mimarı tabakalarda Erken Tunç Çağı III/1V'e tarihlendirilen seramik buluntuları geçmiştir.

31
32
33

Sikkeler üzerine çalışma yürüten Sayın Dr. Adil Özme'ye verdiği bilgiler için teşekkür ederiz.
Kaschau, G., Lidar Höyük, Die Keramik der Mittleren Bronzezen. Mainz (1999), Tat. 268.10, X.145/2.
Meyer. J.w., "Halawa. Grabungen im Bereich des Planquadrats Q" in W. Orthmann, Ha/awa 1979 bis 1979. votieutiger Beilrage überdie 1. bis 3. Grabungskampagne. Band 31. Bonn (1981), Tat. 45.5.
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Bölgede "standart seramik" olarak adlandırılan seramik grubu içerisinde çanak
ve çömlek parçaları ve yüksek kaideler yer alır.
Yine bölgede ince cidarlı ve çarkta oluşturulmuş yatay yivli çanak (Çizim: 2) "caliciform" olarak adlandınlane' seramik buluntuların benzerleri Kurban Höyük35, Teli
Mastuma36, Ebla IIB137 ve Teli Hadidi'den 38 bilinmektedir. Yüzeyi yatay spıral biç:imli
perdah taşı izleri taşıyan çanak ve çömleklerin bezemesi "GreylBrutt Spiral Ring Burnished Ware"39 ve "Graue Ware mit SpiralgliUtung"40 olarak adlandırılan bezeme özelliklerini gösteren parçalar Orta Fırat havzasında tanınan kaplar ile aynı özelliklere sahiptir. Bu ağız kenarları dıştan kalınlaştırılmış dik ağızlı çömleklere aittir. Bunların biçim
açısından yakın benzerleri Halawa'da-ı ele geçirilmiştir. Ağız kenarlarının bezeme açı
sından yakın benzerleri Harran'da-e ve Gre Vırike 43 ETe iII/iV mezarlarında ele geçirilmiştir. Seramik buluntulara göre Vi. ve Vii. tabakalar Erken Tunç Çağı III1IV'e tarihlenrriektedir,

adlandmlan-' ve Orta Fırat bölgesinde
gösteren seramık grubuna ait ince cidarlı, kızılımsı kahverengi tonlarda bardaklar ve gri tonlarda dışa çel<ik aöız kenarlı çömleklere de rastlanmıştır. Bu bardakların
(Çizim: 2) benzerleri Karkamış45, Gre Virike46, Tıtriş Höyük47, Hayaz Höyük 48, Horum
Höyük49, Tali Bi'a5o, Teli Matsuma51 ve Teli Hadidi'den 52 bilinmektedir.

yayılım

"Fırat Metaliği" (Euphrat Ware) olarak

ERKEN TUNÇ ÇAGıı. YARI
Höyükte Erken Tunç Çağı I-II'ye ait mimari tabakalar sadece güneydoğu alanın
da temsil edilmektedir (Çizim: 3; Resim: 4).
Bu alanda bu döneme ait dört adet mimari tabaka saptanmıştır.
ııı. mimari tabakada, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yerleştirilmiş yapının
güneydoğu ve güneybatı kenarını sınırlayan duvar temelleri ile mekan tabanın bir kıs-

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Carter, E. ve A. Parker, "Pots, People and the Archaeology of Death in Northern Syria and Southern Anatolia in: The
Laller Half of the Third Millennium BC", eds. S. Campbell ve A. Green, The Archaeology of Death in the Ancient Near East, Oxford (1995), 100; Abay, E., Die Keramik der Frühbronzezeit in Anafolien mit "syrischen Affinitiiten", Münster (1997), 369.
AIgaze, G., "The Ceramic Sequence" Anatolica 13 (1986) Fig. 25.B.
Tsunaki, A., "Neolithic and Early Bronze Age Layers of the Matsuma: The Results of Soundings at Square 15 Ge",
Bul/etin of the Ancient Orient Museum, 16 (1995), Fig. 12.11.
Mallhiae, P., Ebla. Roma (1977), Fig 15.8,9.
Dornemann, R.H., "Teli Hadidi: AMillennium of Bronze Age Cily Occupation", Annual of the American School of Oriental Research, 44 (1977), Fig. H.8C X-12-29.
Braidwood, R.J. ve L.S. Braidwood, Excavations in the Plain of Antioch i: The Earlier Assemblages, Phases A-J. Chicago (1960), 450.
Strommenger, E., "Keramik" in: E. Heinrich et. aL. "Zwei der Vorlaufiger Bericht über die von der deutshen Orient gesensenaıt und Milleln der Stiflung Volkswagenwerk in Habuba Kabira und in Mumbaqat Unternommenen Archaologischen Unter-suchungen", Mitteilungen der Deutschen Orient Gesel/schaft, 102 (1970), 46.
Meyer, J.w., "Teli Halawa A" in W. Orthmann, Halawa 1980 bis 1986. Saarbürcker Beitrage zur Alterturnskunde. Band
52. Bonn (1989), 25.6.
Prag, K., "The 1959 Deep Sounding at Harran in Turkey", Levant, 2(1970), 7.28.
Ökse, T. (dn. 3), Şek. 8.5-7.
Orthmann, W. ve E. Rova, Griiber des 3. Jr. v. Chr. im Syrischen Euphrattal2. Ausgrabungen in Wreide, Saarbrüc-ken-(-1991),7 3 . - ---------------Woolley, C.L., Carchemish. Reporth on the Excavation at Jerablus on Beha/f of the British Museum, Part iii: The Excavations in the Inner Town. London (1952), PI. 58.b5.
Ökse, T. (dn. 3), Şek.19.b.
AIgaze, G., ve A. Mısır, "Excavations at Titriş Höyük. Asmall Mid-Late Thirt Millennium Urban Center inSoutheastern
Anatolla. 1992" XV. Kazı Sonuçlan Toplantısıl (1994), Şek. 8.
Thissen, L., "The Late Chalcolithic and Early Bronze Age Pottery from Hayaz Höyük." Anatolica 12 (1985), Fig.3.2.
Tibet, A., C. Marro ve R. Ergeç, "Horum Höyük 1997 Çalışmaları" XV. Kazı Sonuçları Toplantısı i (1993), Çiz. 13.
Strommenger, E. ve K. Kohlmeyer, Tal/Bi'a-Tuttull. Die altorientalischen Bestattungen. Saarbrücken (1998) Taf. 159.7.
Tsunaki, A. 1995 (dn. 35), Fig. 27.12.
Dornemann, R.H. "Teli Hadidi: One Bronze Age Site Among Many in the Tabqa Dam Salvage Area", BuI/etin of the
American Schools of Oriental Research, 270 (1988), Fig. 15.27.
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mı belirlenebilmiştir. Mekan tabanı altına yerleştirilmiş bir sanduka mezar açığa çıkarıl
mıştır. Tabandan 10 cm. aşağıda yer alan bu mezar, yassı bir kapak taşı ile kapatılmış
tır. Sandukanın içinde ağzı çanakla kapatılmış bir çömlek mezar ele geçirilmıştir. Mezarda hocker pozisyonda yatırılmış yeni dOğmuş bebeğe ait iskelet ve iskeletin boyun
kısmında kireçtaşı boncuklardan yapılmış bır kolye ele geçirilmiştir.

iV. mimarı tabakada kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yerleştirilmiş bir yapı
yapının dört adet mekanı belirlenmiştir. Yapının güneybatıda yer alan tabanının altında iki adet çömlek mezar ele geçirilmiştir. Mezar çömleğinin a9z1 bir çanak ile kapatılmıştrr. Çömlek mezarda hocker pozisyonda yatırılmış yeni dogmuş bebeğe ait iskelet açığa çıkarılmıştır.
ve

açığa çıkarılan yapı kuzeybatı-güneydoğu yönünde yerleş
4 m. genişliğinde ve en az 4.40 m. uzunluğunda bir büyük mekan ile
güneyinde tahribata uğramış diğer bir mekan ve giriş odası saptanmıştır. Yapının giriş
odasının kuzey bölümü taş döşeme ile kaplanmıştır.
Vi. mimari tabakada kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş ve Ortaçağ tabakaları tarafından tekrar kullanıldığı anlaşılan yapıya ait iki duvar ve taban açığa çıkarılmıştır.
Erken Tunç Çağı I-II'ye tarihlendirdiğimiz bu mimarı tabakalarda ele geçirilen seramik örnekler bölgenin karakteristik seramik gruplarından oluşmaktadır.
"Standart seramik" olarak adlandırılan grup içinde kabartma bantlı, ağız kenarlı
çanaklar yoğunluk göstermektedir. Kabartma bantlı ağız kenarlı parçaların (Resim: 5,
6) benzerleri, Zeytinlibahçe Höyük53, Samsat c ve d54, Teli Ahmar A alanl 55, Arslantepe
VIB56, Horşuntepe XXI-XVI1I57, Hammam et-Turkmanes, Hama K759 ve Teli Hadldi'dew
ele geçirilmiştir.
Bu mimari tabakalarda saptanan mezarlarda ele geçirilen mezar çömleği ile ağız
kenarı kabartma bantlı, düz dipli çanak mezarda kapak olarak kullanılmış olup standart
seramik olarak adlandırılan seramik grubu içerisinde yer alır.
Erken Tunç Çağı I'in sonlarına tarihlendirilen ve "cyma-recta" olarak adlandırı
lan61 seramik grubuna ait açık yeşilimsi renkli, çanak parçaları bu tipi temsil eden örneklerdir. Bu biçime sahip kapların benzer örnekleri, Kurban Höyük IV62, Norşuntepe's',
Hayaz Höyük 364, Hassek Höyük ETÇ 111l 65, Chagar Bazar66, Samsat d67 ve ZeytinIibahçe Höyük'te 68 bulunmaktadır.

V. mimari tabakada

tirilmiştir. Yapıda
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Frangipane, M. ve E. Bucak (dn. 7), Şek. 5.5.
Abay, E. (dn. 34). 48.i, 70.e
Jamieson , A. 'I'Irea A- The Pottery" ed. G. Bunnens, Teli Ahmar 1988 Season. Leiden (1990), Fig. 26.6.
Frangipane, Mve A. Palmieri, "Perspectives on Protourbanization in Eastarn Anatolia: Arslantepe (Malatya), an Interim Report on the 1975-1983 Campaigns". Origini (1983), Fig. 20.6, 8.
Hauptmann, H., "Die Grabungen au! dem Norşuntepe, 1974", Keban Projesi 1974/75 Çalışmalart. Ankara (1982).
Abb.46.9.
Curvers, H.H., "The Period vı Pottery. The Period Vıı Pollery", in: M.N. van Loon (ed) Hammam et-Turkman I, Report on The University of Amsterdam's 1981-1984 Excavations in Syria II. Istanbul (1988), PI. 111.5.
Fugmann, E., Hama 11:1. Copenhagen (1958), Fig. 37.7B 408 N16.
Dcrnemann. R.H. (dn. 52), Fig. 4.35.
Gerber, C., "Die Keramik der Frühen Bronzezeit im Karababa-Becken", Chronologies des Pays du Caucase et de
L'Euprate aux IVe-IIIe Millenaires. Paris (2000), 216.
AIgaze, G., MA Evins, ML Ingraham, L. Maıioe ve KA Yener, Town and Country in Southeastem Anatolia II. The
Stratigraphic Sequence at Kurban Höyük. Chicago (1990), PI. 43.J-P.
Hauptmann, H. (dn. 57), Abb. 41.1, 42.5-8.
Thissen, L. (dn. 48), Fig.5B.15-18,24.
Hoh, M.R., "Die Keramik von Hassek Höyük" Istanbuler Mitteilungen, 31 (1981), Abb. 9.3,4 .
Mallowan, M.E.L., "The Excavations atTell Chagar Bazar, and an Archaeological Survey olThe Habur Region, 19341935" fraq3 (1936), PI. 10:16,17.
Abay, E. (dn. 34), Abb. 43.e.
Frangipane, M. ve E. Bucak (dn. 7), 71.
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Üzeri paralel ve diyagonal olarak düzenlenmiş "saklı astar" (Reserved Sfip Ware)69 olarak adlandırılan bezemeye sahip gövde ve omuz parçaları diğer bir grubu oluş
turur. Çömlek gövdesine ait parça üzerindeki bezeme biçiminin benzer örneğini Teli Ahmar A alanı 70 buluntusu oluşturur. Içi taralı bordür ve gövde üzerinde diyagonal hat bezemesinin bulunduğu örneklere Norşuntepe?", Arslantepe VIB272, Kurban Höyük73 ve
Samsat d'de74 rast/anmaktadır.
Bu mimarı tabakalara ait buluntular arasında mezarlarda iskeletin boyun bölgesinde küçük boncuklardan oluşan kolye, bir adet kireç taşından idol (Resim: 7), tunç iğ
neler, öğütme taşıyla birlikte havan eli, çakmaktaşı kesiciler, ağırlıklar, kemikten ağır
şak ve boncuk taneleri ele geçirilmiştir. Bu döneme ait dört yüzünde çeşitli aletlerin
boşluk/arı bulunan, maden döküm kalıbı parçası ve maden potasına ait parça höyükte
yürütülen madencilik faaliyetlerini göstermesi yönünden önemlidir.
GEÇ KALKOLiTiK ÇAG
Höyükte Geç Kalkolitik Çağa ait mimarı tabaka sadece güneydoğu alanında
temsil edilmektedir.
Güneydoğu yamacının alt seviyelerinde sel taşlarıyla oluşmuş bir dolguya rastIanmış ve dolgunun 1.5xO.50 m.lik bir bölümünün bozulmuş olduğu anlaşılmıştır Sel tabakasındaki bozulmuş bu bölgenin daire biçimli bir çukur olduğu belirlenmiştir. Çukurun ait olduğu Vii. mimarı tabaka Ortaçağ ve Erken Tunç Çağına ait mimarı tabakalar
tarafından tahrip edilmiş olup günümüze çukurun dip kısmı ve içindeki seramik buluntular u/aşmıştır. Bu seramik buluntuları arasında Saman Yüzeyli Seramik (chaff-faced
ware) grubu içinde dışa eğik ağız kenarlı ve düz dipli "çan biçimli kap/kese" (Glockentöpfe)75 olarak adlandırılan kase parçaları önem taşımaktadır (Resim: 8). Geç Uruk Çağında geniş bir yayılım gösteren bu biçime sahip kase örnekleri, Zeytinlibahçe Höyük?",
Samsat e77 , Arslantepe", Tepecik/", Hassek Höyük80, Kurban Höyük81 ve Amuq'da'<
bulunabilmektedir. Bu seramik buluntular Mezraa Höyük'te bir Geç Kalkolitik/Geç Uruk
yerleşimin varlığına işaret etmektedir.
SONUÇ
2000 ve 2001

yılı kazılarının verdiği sonuçlar höyüğün doğu ve kuzeybatı yamacında Ortaçağ yerleşiminin bulunmasına karşın, bu dönemde güneydoğu yamacının alt
kesimlerinde yerleşiidiği, bu alanın yerleşmeye müsait olmayan dik kesimlerinin de tahıl siloları için kullanıldığı anlaşılmıştır. Güneydoğu ve kuzeybatı yamaçlarında Orta
Tunç Çağı yerleşimine ait buluntuya rastlanmamış olmasına karşın, bu çağlar doğu yamacında iki tabaka ve mezarlar ile temsil edilmiştir.

69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82

Hoh, M.R. (dn. 65), 46 vd.; Thissen, L. (dn. 48),85.
Jamieson, A. (dn. 55),44.
Hauptmann, H. (dn. 57), Abb. 40.7,41.3-5.
Frangipane M. ve A. Palmieri (dn. 56), Fig. 14.1-3.
AIgııze et aL (dn. Ei::», pT lig:-rvı,5o.B.
.....
Abay, E. (dn. 34), Abb. 74.d.
Nissen, H.-J., "Grabungen in den Planquadraten KIL XII in Uruk-Warka", BaghdaderMitteilungen 5 (1970), 136 v.d.
Frangipane, M. ve E. Bucak (dn. 7), Şek. 5.7.
Abay, E. (dn. 34), Abb. 26.b-d..
Frangipane M. ve A. Palmier! (dn. 56), Fig. 33.1,2.
Esin, U., "Tepecik Kazısı, 1974", Keban Projesi 1974175 Çalışmalan. Ankara (1982), Lev. 72.6-9.
Hoh, M.R. (dn. 65), Abb. 8.9.
AIgaze et aL. (dn. 62), PI. A,B.
Braidwood, R.J. ve L.S. Braidwood (dn. 39), Fig. 175.1.
177

Erken Tunç çağı III/LV her üç kazı alanında da temsil edilmesine karşın, Erken
Tunç çağı I-II ve Geç Kalkolitik çağ sadece güneydoğu yamacında saptanmıştır.
Güneydoğu alanındaki kazılarda saptanan Erken Tunç çağı 1-ll'ye ait çömlek
mezarlar yerleşim içi ölü gömme adetleri açısından önem taşımaktadır.
Kazının ikinci yılı olmasına karşın, höyükte Geç Kalkolitik Çağdan Orta Tunç Çağ i sonuna kadar kesintisiz bir iskana işaret eden veriler elde edilmiştir. Höyükte yapı
lan yüzeyaraştırmaları ve kuzeybatı yamacı kazıları sırasında Demir Çağının varlığını
ispatlayan bulgular saptanmış olup bu bulgular .Orta Tunç Çağından Ortaçağa kadar
geçen sürede de yerleşildiğini göstermektedir. Ileriki yıllarda sürdürülmesi planlanan
kurtarma kazıları sayesinde bu çağlara ait tabakaların da açığa çıkarılması beklenmektedir.
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ULUCAK HÖVÜK KAZISI-2001

Zafer DERiN*
Altan çiLiNGiROGLU

Ulucak Höyük'te(Harita) 2001 yılı kazı çalışmaları 3 Eylül gününde başlayıp 5
Ekim gününde.. sona ermiştir. Yaklaşık bir ay süren arazi çatışmalannda 20 işçi çalıştı
rılmış ve Ege Universitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve On Asya Arkeolojisl Ana
Bilim Dalı' dan 10 öğrenci de kazılarda görevalmıştır. Kazı çalışmaları ızmir Arkeoloji
Müzesi'nin denetiminde, Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin, Yrd.
Doç. Dr. Eşref Abay, ızmir Müzesi'nden araştırmacı Selma Kaya, Arş. Gör. Fulya Dedeoğlu, Arş. Gör. Aylin Erdem, Arş. Gör. Atilla Batmaz, Arş. Gör. Mehmet ışıklı'dan oluşan bir ekip le sürdürmüştür.
Ulucak Höyük 2001 yılı kazı çalışmaları 10x10 m. boyutlarındaki 4 alanda (N11,
N13, M12, M13, 011) gerçekleştirilmiştir(Çizim: 1). Bu alanlarda yapılan çalışmalarda
Geç Roma ve Neolitik Dönemlere ait yapı katlar!' ortaya çıkarılmıştır.

i. Geç Roma-Erken Bizans Katı
Höyükte Geç Roma-Erken Bizans Dönemine tarihlenen üç
edilmiştir. Bu mimarı tabakalar la,lb ve Ic olarak adlandırılmıştır.

mimarı

tabaka tespit

la yapı evresi: Roma Dönemine tarihlenen en geç yapı evresi olan la evresine
ait mimarı kalıntıları daha çok M12 gridinde ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 2). M 12 plankaresindeki 0.80 m. genişliğinde, 6.00 m. uzunluğunda duvar parçası bu evreye aittir
(219.27-218.05 m.). la dönemi taş duvarları Ib evre si duvarlarının üstüne, ancak yaklaşık 20 cm. içe çekilerek daha dar şekilde inşa edilmişlerdir. Duvarların inşasında bu
kata ait diğer yapı evrelerinde olduğu gibi taş ve tuğla parçaları kullanılmıştır.
Yar. Doç. Dr. Zafer DERi~, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloe-mail: zafer@edebiyat.ege.edu.tr
jisi Anabilim Dalı, IzmirITURKIYE.
Prof. Dr. Altan çiLiNGi~OGLU, Eg(l Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Ön Asya Ar--- --keolojisi-Anabilim-Dalı;IzmirITl:JRKIYE.-- --- e-mail--oaltan@edebiyat.e(Je.eQu.tr-Ulucak Höyük Mimari Tabakaları
ı. Geç Roma-Erken Bizans:
a, b, c
ıı. Erken Tunç çağ (ii):
a
b.1/2
ııı. Erken Tunç çağ (I)
ıV. Geç Neolitik:
a
b.1/2

c, d, e, f, g
Ulucak Höyük'ün 1995-2001 yıllarında 7 yıllık kazı dönemi sonuçları geniş kapsamlı olarak yayına hazırlanmıştır. Studi Micenei Ed Egeo-Anatolici-Roma dergisi özel sayısında 2003 yılı başlarında yayınlanacaktır.
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Ib yapı evresi: Bu yapı evresi Geç Roma-Erken Bizans mimarısinin en iyi korunmuş yapılarıyla temsil edilir. M12-13 açmaları içinde ortaya çıkarılan bu katın mimarı
si; kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan olasılıkla art arda sıralanmış tek odalardan
oluşan yapı kompleksieri ile bir sokaktan oluşmaktaydı. Kuzeydeki (M12-13) mekanlar
3.60 m. genişliğinde, tabanı sıkıştırılmış küçük taşlarla yapılmış bir sokağın iki yanın
da yer almaktaydı (Çizim.3). 9.00 m.lik kısmı açığa çıkarılan sokak kuzeybatıya doğru
eğimlidir (güneyde 218.58, kuzeyde 218.07 m.). Sokağın her iki yanındaki mekan kalıntıları 0.90-1.00 m. kalınlığında taş duvarlara sahiptir. Duvar yüksekliği bazı bölümlerde 1.20 m.ye kadar korunmuştur. Doğu-batı doğrultusunda ara duvarları olan mekan
duvarlarında taş ve tuğla kullanılmıştır. Bu yapı kompleksinin yer yer tahrip olmuş halde N13 plankaresinde de uzandığı görülmektedir. Fakat duvarın tahribat nedeniyle bu
plankarede nasıl bir devamlılık gösterdiği tam olarak tespit edilememiştir.

Bu kata ait bir yapıda bir kısmı tahribat görmüş bir silo bulunmuştur (Çizim: 3).
N13c plankaresinin kuzeydoğu köşesinde bulunan taş duvarın kuzeydoğu yüzüne bitişik konumda yer alan silonun çapı 1.30 m.dir. 219.40 / 219.29 m. seviyeye sahip olan
silonun tabanının sıvalıolduğu gözlenmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 0.10
m. eğime sahip olan silonun kerpiç yüzeyinin yer yer 0.30 m.ye dek korunduğu tespit
edilmiştir.

le yapı evresi: Ic yapı evresi M12 açmasında tespit edilmiştir (Çizim: 3). Bu mimarı yapı katı genelde Ib yapı katı rnlrnarisi altında kalmış ve büyük tahribata uğramış
tır. Ancak günümüze ulaşan kalıntıları ile Ib katı gibi düzgün planlı yapıların inşa edildiği anlaşılmıştır. Duvar kalıntıları içinde M12 plankaresinde L şeklinde bir forma sahip
taş duvar (218.35 m.) diğerlerine göre daha kalın olup 0.90 m.dir. Duvarlarda la ve b
katlarına göre daha az tuğla kullanılmıştır. Bu taş temeller ve tabanlar günümüze kadar korunamadığı için, tanımladığı yapıların ne tür bir plan gösterdiğini anlamak mümkün olmamıştır.

. M13b plankaresinde. yüzey toprağına yakın seviyede üç iskelet yer alır (Çizim:
2). Iskeletlerden sadece birinin vücut pozisyonu korunmuştur. Doğu-batı doğrultusun
daki iskeletin baş kısmı batı taraftadır. Diğer iki iskeletten birinin yarısı, ikincisinin sa.dece kafatası günümüze ulaşabilmiştir. Vücut şekilleri ve iskelet kalıntılarını birbirine
yakınlığı nedeniyle ölüler buraya atılmış ya da gelişigüzel gömülmüş olabilirler. Neolitik tabakaların üstünde yer alan iskeletler Geç Roma dönemi katları ile çağdaştır.
Buluntular: Roma Dönemine tarihlenen üç yapı evresinde tespit edilen malzeme
grupları evreler arasında belirgin farklılıklar göstermez. Her üç evrede de, Roma Dönemi malzemesi yanında, tahribattan dolayı bu malzeme grubuna karışmış olan Geç
Neolitik Dönem keramik ve küçük buluntu örnekleri görülmektedir. Roma Dönemi buluntularını yoğun olarak açkısız ve kırmızı renkli çark yapımı keramikler oluşturmakta
dır. Keramikler yanında cam objeler bu döneme dahil edebileceğimiz buluntuları oluş
turmaktadır.

IV. Geç Neolitik Kat
Daha önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında bu döneme ait dört yapı katı ve
bunlara ait mimarı buluntular gün ışığına çıkarılmıştı. 2001 kazı döneminde yapılan çalışmalarda bu dört yapı evresi mimarı yapılarının devamı açığa çıkarılmış (lv a, bi, b2
ve c) olup bunun dışında daha erken dönemlere tarihlenen dört farklı yapı evresi (IVd,
IVe, IVf, IVg) daha tespit edilmiştir. Bu mimarı katlardan a-c ve g katları mimarı buluntuya sahipken, d-f katları tabanlar ile temsil edilmişlerdir.
IVb1: Ulucak Höyük "IVb" mimarı katı, Geç Neolitik Çağın en yoğun yerleşime
sahip dönemidir (Çizim: 4). IVb katının son evresini temsil eden bi evresinde Neolitik
yerleşim içinde plan bakımından büyük bir değişim dikkati çekmez. Bu dönemde b2 dö-
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nemi yapılarının tabanıarı yenilenerek kullanılmaya devam edilmiş ve N11 ,N13 ve M13
plankarelerinde görüldüğü gibi bazı rnekanlara ekler yapılmıştır. Mimarı olarak; 19
No.lu mekanın batısına 20 No.lu avlu inşa edilmiştir. Bu evrede b2 katı sokaklarının da
çok az değişiklikle tabanıarın yenilenerek kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kuzey sokağı 20
No.lu avlunun inşasından sonra kısmen daraltılmış ve olasılıkla b1 dönemi sonunda iş
levini tümüyle yitirmesinin ardından kapatılmıştır.
Bu kata eklenen yapılar b2 katı mekanlarına göre daha basit inşa edilmiştir. Duvarlar çoğunlukla "wettle-erıd-deub" ya da "pise" olarak adland ırılan yöntemlerle yapıl
mıştır. 19 No.lu mekan duvarları, Ivb1 'in sonunda olan yangın ya da bir deprem sonucunda mekanın içine ve dışına bloklar halinde yıkılmıştır. Mekanın güney duvarı kuzeye doğru devriimiş, tabanı da ( 8218.06 m.) batıya doğru çökmüştür. Mekanın iyi bir şe
kilde sıvanmış tabanı üzerinde duran bazı kaplar da duvar yıkıntılarının altında kalmış
tır. Bunların dışında yıkıntıların içinde ve altında kil obje ve figürinler bulunmuştur.
19 No.lu mekanın batısında yer alan 20 No.lu avlu tümüyle b1 evresinde inşa
edilmiştir. Batı duvarı üzerinden girişe sahip olduğu anlaşılan avlunun kuzey yarısı tahrip olması nedeni ile belirlenememiştir. Genişliği 2.60 m. olan avlunun batısında 2.70
m. uzunluğunda 0.40 m. genişliğinde pise tekniğiyle yapılmış duvar yer alır. Duvar, avluyu kuzey sokağından ayırmaktadır. Avlunun güneyde 218.32 m. de başlayan ve hafif bir eğimle kuzeyde 218.43 m.ye yükselen tabanı vardır. Taban sert sıkıştırılmış topraktan yapılmıştır.
Avlu içinde domestik amaçla kullanılan çok sayıda mimarı unsura rastlanmıştır.
19 No.lu mekanın güneybatısına bitişik durumda bulunan, işlik ve fırında üretimle ilgili
faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 0.65xO.70 m. boyutlarında dikdörtgen işliğin (218.82 m.)
içinde bazalt taş olan bir öğütme yeri ve kuzeyinde ucu oluk gibi şekillendirilmiş küçük
bir çanak kısmı bulunur. Olasılıkla öğütülen tahıılar bir alt kademedeki toplama yerinde
biriktirilmekte ve daha sonra oluklu yerden akıtılarak toplanıp taşınmaktaydı . Aynı alan
içindeki fırın, tahrip edilmiş olduğu için, planı tam olarak anlaşılamamıştır.
19 No.lu mekanın girişinin yakınında mekan tabanına gömülmüş durumda içi çukurlaştırılmış yuvarlak şekilli taş yer almaktadır. 218.51 m. seviyesinde bulunan taş,
0.20 m. çapında ve 2-3 cm. derinliğindedir. Taşın duvara yakın, giriş kapısına. uzak olması nedeniyle söve ya da dikme altlığı olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Içinin yuvarlak ve çukur olması yüzünden bu taş daha çok üzerinde bir şeyezmek amacıyla kullanılmış olmalıdır.

20 No.lu avlunun içinde günlük işlerle ilgili çok sayıda taş ve kemik aletin yanı sı
ra perdah taşları, ağırşaklar ve keramik parçaları ele geçirilmiştir.
IVb1 katı kalıntılarının bir kısmı 13 No.lu mekan içinde bulunmuştur. Mekanın kuzey bölümünde 218.19 m.den başlayan ve 217.66 m. seviyesine kadar devam eden
yangın tabakası yer alır. IVb1 katına ait bu tabaka yoğun yanmış toprak, keramik ve
ahşap yığınından oluşur. Lokal özellik gösteren yangın alanında 217.59 m. seviyesinde birbirine yakın konumda yanmış ahşap kalıntılarına rastlanmıştır. Genelde kuzeygüney doğrultulu olan ahşaplar ortalama 10-20 cm. uzunluğunda ve 5-10 cm. genişli
ğindedir. Bu alanda aynı zamanda bir dibek taşı ve çok miktarda yanmış tahıl/tohum
örnekleride ortaya çıkarılmıştır (217.50 m.). Buradaki kalıntılardan; 13 No.lu mekanın son e-vresiriôe oda içine ahşaptan yapılmış bir-tanıl sanajğınırYolôuğU anlaşılmak
tadır. Olasılıkla bu oda IVb1 döneminde kiler olarak kullanılmış olmalıdır.
1 ve 2 No.lu mekanların batısında kuzeybatı-güneydoğu yönünde bir kanal yer
alır. Kanal 8.50 m. uzunluğunda 0.60 m. genişliğinde olup içi küllü toprak ile doldurulmuştur. Yaklaşık 219.60 m. seviyesinde başlayan ve 1.14 m. derinliğindeki kanalın tabanı (218.46 m.) sıkıştırılmış topraktan yapılmıştır. Sadece 011 plankaresinde ortaya
çıkması ve devamındaki açmaların henüz kazılmamış oluşu nedeniyle, kanalın yapılış
amacı ve yapılarla ilişkisi konusunda bir şey söylemek şu an için mümkün değildir.
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IVb2: IVb2 katı, Ulucak Höyük Neolitik yerleşiminin en sağlam mimarItabakası
dır (Çizim: 4). Bu dönemde düzenli plan veren küçük bir yerleşim kurulmuştur. Bütün
duvarları açığa çıkmamasına karşın bu katta toplam 13 mekan (No.3-8,1 O, 12-14, 18, 19
ve 21), iki avlu (No.9 ve 11) ve iki sokak (kuzey ve güney?) tespit edilmiştir.
Binalar sokaklarla bağlantılı olarak kuzey-güney doğruıtusunda üç kademe halinde sıralanmış ve kademeye uygun olarak mekanların kapı açıklıkları da sokağa doğ
ru yapılmıştır. 4 No.lu mekan IVb2 katının kuzeybatısında 3,5 ve 6 No.lu mekan arasında yer alır. Duvarlarının büyük bir kısmı açığa çıkarılamamasına rağmen, mekan
boyutunun yaklaşık olarak 6.00x3.20 m. civarında olduğu tahmin edilmektedir. Tek sı
ra taş temele sahip duvarın kalınlığı 0.30x0.40 m. arasında değişir. Mekanın güney duvarına bitişik durumda 1.00xO.70 m. boyutlarında bir fırın bulunmaktadır. Fırın düz
daml i ve oval ağızlıdır. Fırının ön kısmında taban üzerinde (218.67 m.) in situ durumda bir dibek taşı ve havaneli bulunmuştur.
19 No.lu mekan M13 gridinin doğusundadır. Mekan taş temel üzerine kerpiç
blokları ile inşa edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan mekanın duvarları 0.70 .
m. genişliğindedir. Mekanın batı duvarı üzerinde yaklaşık 0.80 m. genişlindeki bir kapı
geçişi ile avluya ulaşılmaktadır. Söz konusu mekanın duvarları ve zemini sıvandır. Mekan tabanı ve taban üzerindeki yıkılmış kerpiç duvar kalıntısı Ivb1 katına aittir. Yapının
kapı açıklığından sonraki duvarından günümüze sadece taş temeller kalmıştır. Bu bölüm yüzeye yakın olduğu için kerpiç kısmı tahribat görmüştür.
Birbirine bitişik durumda ancak, ayrı duvarları olan iki mekan 12 ve 13 No.lu yapılar "kuzey sokağı"nın doğusunda yapı grubu içinde (N13 plankaresi) yer alırlar. 12 ve
13 No.lu yapılar höyükte ortaya çıkarılan en yüksek duvarlı Neolitik Çağ yapılarını oluş
turur.
12 No.lu mekanın kuzeyindeki 13 No.lu mekanda iki odalıdır. Kuzeydoğu-güney
batı doğrultusundaki mekan kuzeye doğru daralır. Bu nedenle dikdörtgen mekanın her
iki odası farklı boyutlardadır. Içten içe kuzeyodasının kuzey ve güney duvarları 4.505.20 m., doğu-batı duvarları 4.60 m. uzunluğunda ve daha küçük güneyodası 5.60
m.x2.00 m. boyutlarındadır. Taş temel üzerine kerpiçten inşa edilen dış duvarların kalınlığı 0.65m., ara duvarın kalınlığı 0.30 metredir.
Her iki odanın doğu kenarına yakın bir konumda fırın ve ocaklar bulunmaktadır.
Güneydeki odanın doğu duvarı yakınında yaklaşık 1.50xO.90 m. boyutlarında yan yana iki ocak yer alır. Ocaklar üstteki yapı katları yüzünden tahribata uğramıştır. Bu nedenle planları tam olarak anlaşılamamıştır. Kuzeyodasının kuzey yarısında bir platform bulunur. 1.50 m. genişliğindeki platformun büyük bir kısmı açma duvarı altında
kaldığı için uzunluğu tam olarak saptanamamıştır. Mekanın içinde yoğun yangın izleri
mevcuttur.
IVb2 katında yukarıda sözü edilen yapılar dışında iki mekan daha saptanmıştır.
M12 ve 13 plankarelerindekl bu mekanların sadece birer köşeleri açığa çıkmıştır. Mekanlardan 18 No.lu olanı 219.36 m. seviyesinde, 21 No.lu olanı 219.46 m. seviyelerinde olup her iki mekanın taş temeli 0.60 m. genişliğindedir. Bu taş temeller olasılıkla kuzey sokağına açılan iki ayrı mekana ait olmalıdır. Yüzey toprağına yakın olmaları nedeni ile iki mekan da büyük oranda tahribat görmüştür.

!Ve Evresi: IVc evresinin IVb2 yapı katı tarafından oldukça tahrip edildiği anlaşıl
011 ve N11 gridlerinde yalnızca taban ve taban üstü kalıntıları ortaya çıkarılmış
olup rnekanlara ait duvarlar tespit edilememiştir (Çizim: 4). Ancak 011 plankaresinin
kuzeybatı köşesine yakın bir alanda 22 No.lu yapıya ait 1.50 m. çapında bir fırın bulunmaktadır. Ust kısmı tümüyle tahrip olan fırının güneyinde 218.68 m. deki toprak taban
üstünde; kaplara, dibek taşı, havanelleri ile ezgi taşlarına rastlanmıştır.
N 11 plankaresinin güneybatısında 15 ve 16 No.lu mekanların tabanıarı üstünde
içine ezgi taşı gömülmüş platformlara, havaneli ve kil topaklarına rastlanmıştır. Duvarları belirlenemeyen bu yapıların çok miktardaki keramik buluntuları ve kil topaklarıyla
mıştır.
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keramik üretiminin gerçekleştirildiği bir atölye olma olasılığı güçlüdür. LV c katının keramik yığını 218.42 m. deki taban üzerinde devam etmiştir. Bütün bunlara karşın 16No'lu
yapıda daha az sayıda keramiğe rastlanmıştır.

iVd, iVe, IVf, IVg Yapı Evreleri: Sadece N11 plankaresinde gözlenen bu evreler
oldukça dar alanlarda ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle IVd, IVe ve IVf yapı katlarının
yalnızca tabanıarı tespit edilmiştir. Bu evrelere ait mekan duvarları ve diğer mimarı unsurlara rastlanmamıştır. Ileriki yıllarda yapılacak çalışmaların tespit ettiğimiz bu katIarda önemli değişiklere neden olabileceğini düşünüyoruz.
IVg evresi, N11 gridinin kuzeybatı köşesinde 217.52 m. de tespit edilmiştir
(No.17). Bir mekanın 0.50 m. kalınlığında ve tek sıra taştan yapılmış temeli ve 217.49
m. sıvalı bir tabanı vardır. Küçük bir bölümü açığa çıkarıldığından mekanın (No:17) planı ile ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz.
Sonuç olarak, elde edilen verilerle Ulucak Höyük Geç Neolitik yapılarının nitelikleri ve yapı katları arasındaki ilişkileri kısmen ortaya çıkmaktadır. IVb katı mimarisi Neolitik Dönemin özelliklerini taşımaktadır. Bu katta ortaya çıkarılan mekanlar. Geç Neolitik katlar arasında mimarı açıdan bir devamlılık olduğunu ve Geç Neolitiğin büyük bir
yangınla son bulduğunu ortaya koymaktadır.
Neolitik Dönem Buluntulan: Bu döneme ait yedi yapı katında ele geçirilen bulunbüyük kısmını kırmızı, kızılkahve ve kahverengi astarlı ve ince taşçık katkılı hamurlu keramikler oluşturmaktadır. Form olarak daha çok, basit ve dışa dönük ağız kenarlı, yüksek boyunlu çömlekler (Çizim: 5:3,6:7-11), çanaklar (Çizim: 5:1,4,6), kaseler
(Çizim: 5:2,5) kullanılmıştır. Bazı kaplar oval formdadır. Kaplarda bezemelere de rastlanmıştır. Bezemeli keramikler içinde, dışı kabalaştırılmış tırnak baskılı keramiklerin sayısında önemli artış vardır (Çizim: 6:9,7:12-22). Açıkkahve, kızılkahve astarlı kapların
omuz ve gövdeleri üzerinde yer alan tırnak baskıları geç Neolitik çömlekçi ustalarının
sevdiği beze me türü olarak görülmektedir. Yarımburgaz'ın 4. grup keramiklerinin altın
dan gelen baskı bezeli çanak-çömlek grubu içinde yer alan ya da Toptepe 2 ve 3. evrelerinin karakteristik "kabalaştırılmış mal grupları" ile benzer özellikteki bu tür keramikler, olasılıkla Orman Fidanlığl, Ilıpınar ve Kırklareli Höyüğü-Aşağıpınar gibi yerleşim
alanlarında bulunan Vinça grubu mallarla ortak özelliklere sahiptir. Ulucak Höyük Geç
Neolitik LV b katının bezemeli keramiklerinin en yoğun grubuna sahip bu tür keramiklere IVc katından sonra rastlanmamıştır.
Tırnak bezemeli keramikler izmir Bölgesi Geç Neolitiğinin temel özelliklerinden
biri olarak görülebilir. Bu durum aynı zamanda başta Ulucak olmak üzere bölgede yaşamış olan Geç Neolitik kültürünün niteliğini de ortaya koymaktadır.
Keramik dışında yoğun olarak çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılmış kesiciler,
delidier ve kazıyıcılar yanında ezgi taşları, kilden yapılmış küp kapakları, kil figürinler,
sapan taşları ele geçirilmiştir. Bunların yanında olasılıkla ekonomik faaliyetlerde kullanılmış olan kilden yapılmış yaklaşık 2 cm. boyunda hesap taşları (token) bulunmuştur.
tuların

Keramikkatalogu: (Çizim: 5-7)
Renkleri tanımlamada Munsell Renk Kataloğu kullanılmıştır.
aç: Ağız çapı, dç: dip çapı, h.yükseklik, N13c. Plankare.
1. Çanak, aç: 48 cm.,dç:14.9 cm., h.27.5 cm.,taşçık katkr!ı, gri hamur, açıkkahve astar,
orta pişmiş, açkılı, P11a+c, IVc katından.
2. Çanak, aç: 34 cm., dç:15 cm., kahve hamur, kızılkahve astar, açkılı, taşçık katkılı, orta pişmiş, el yapımı, M13b,IVb1 katından.
3. Çömlek,aç: 34 cm., taşçık katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, kırmızımsı sarı hamurlu
(5YR6/6), kırmızı astarlı (5YR6/6) açkılı, N13c, IVb1 katından.
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18 cm., dç:6.9 cm., h.11.7 cm., taşçık katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, koyu
gri hamurlu (7.5YR3/1), kırmızı astarlı (10R4/6), açkılı, M11b, IVb1 katın
dan.
5. Kase, aç:
7 cm., dçA cm., h.5.5 cm., taşçık katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, açık kırmı
zı hamurlu (10R6/8), kahverengi astarll(10R5/8), açkılı, 011 b, IVe katın
dan.
6. Kase, aç:
19 cm., dç:8 cm., saman, taşçık, kireç katkılı. iyi pişmiş, el yapımı, kahverengi hamurlu (7.5YR5/4), kahverengi astarlı (7.5YR4/6), açkılı,
N11 a-b, IVb1 katından.
7. Çömlek, aç: 11 cm., saman, taşçık kireç, orta pişmiş, el yapımı, açıkkahve hamur
(7.5YR6/3) kahverengi astarlı (7.5YR6/6), açkılı N11a,IVe katından.
8. Çömlek, aç: 12 cm., taşçık, saman, mika katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, kahve hamurlu
(7.5YR5/3), kahverengi astarlı (7.5YR4/2), açkılı, M12a, IVe katından.
9. Çömlek, aç: 10 cm. saman,kireç katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, pembe hamurlu
(5YR8/4), kırmızı astarlı (10R5/6), açkıh, N11a, IVe katından.
10. Çömlek, aç: 10 cm., taşçık, saman katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, kahve hamurlu
(7.5YR4/3), kırmızı astarlı (10R4/8), açkılı, N11 a, IVe katından.
11. Çömlek, aç: 10 cm.,saman, mika, kireç, taşçık katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, açık kırmı
zı hamurlu (2.5YR6/6), açık kırmızı astarlı (2.5YR6/8), açkılr, N11 a, IVe
4. Çanak,aç:

katından.

12. Gövde

parçası, taşçık,

13. Gövde

parçası, taşçık,saman katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, sarımsı kırmızı hamurlu
(5YR4/6), kızılkahve astarlı(5YR5/4), çentik bezemeli, N11a, IVe katın

kireç, mika
(7.5YR3/2), matkahve
IVe katından.

katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, koyukahve hamurlu
astarlı (10YR6/3),açkllı, çentik bezemeli, N11a,

dan.
orta pişmiş, el yapımı, sarımsı kırmızı hamurlu
(5YR5/1), çentik bezemeli, M13a, IVe katından.
15. Gövde parçası, taşçık, saman katkılı, orta pişmiş, el yapımı, kırmızı hamurlu
(2.5YR5/6), kırmızımsı gri astarlı (2.5YR6/1), çentik bezemeli, 011 a, IVe

14. Gövde

parçası, taşçık katkılı,
(5YR5/6), gri astarlı

katından.

16. Gövde

parçası, taşçık, saman katkılı, orta pişmiş, el yapımı, kızılkahve
tarlı, çentik bezemeli, N11a, IVe katından.

17.GÖvde

parçası, taşçık,

hamur ve as-

saman katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, açıkkahve hamurlu
(7.5YR6/3), pembemsi gri astarlı (7.5YR6/2), çentik bezemeli, 011b, IVe

katından.

18.GÖvde parçası, taşçık katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, sarımsı ve kırmızı hamurlu
(5YR4/6), kızılkahve astarlı (5YR5/3), çentik bezemeli, M13a, IVe katın
dan.
19. Gövde parçası, saman, mika, taşçık katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, (7.5YR2.5/1) siyah
hamurlu, (7.5YR6/2) pembemsi gri astarlı, çentik bezemeli, N11 a, IVe katından.

20. Gövde parçası, taşçık katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, kızılkahve hamurlu (2.5YR4/4), kır
mızı astarlı (2.5YR4/6), çentik bezemeli, 011b, IVe katından.
21. Gövde parçası, taşçık, saman katkılı, iyi pişmiş, el yapımı, sarımsı kırmızı hamurlu
(5YR4/6), kahve astarlı (7.5YR4/2), çentik bezemeli, 011 a, IVe katından.
22. Gövde parçası, taşçık, mika katkılı, iyi pişmiş, gri hamurlu açıkkahve astarlı, açkılı, el
yapımı, çentik bezemeli, 011 b, IVe katından.
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KÖMÜRCÜ/KALETEPE OBSiDiYEN ATÖLYESi
KAZISI2001 YILI

Nur BALKAN-A TLI*
Erol FAYDALı
Didier BINDER

GiRiş
Kömürcü/Kaletepe Obsidiyen Atölyesi'nin beşinci kazısı, 20 Ağustos-1 Ekim
2001 tarihlerinde Niğde Müzesi'nin denetiminde qerçekleştirilrnlştlrt.
Kaletepe Obsidiyen Atölyesi, Kömürcü Köyü'ne (Niğde) hakim bir konumda,
1608 m. yüksekliğinde, Göllü Dağ'ın doğu yamacında bulunmaktadır.
1995 yılı Niğde, Nevşehir ve Aksaray obsidiyen yüzeyaraştırmaları sırasında
Kömürcü'de saptanan Kaletepe atölyesi 1997-2001 yıllarında kazılmıştır. 1 ile 9 m 2
arasında değişen 10 sondaj, 2 profil çalışması yapılmış ve 100m 2lik bir açma açılmış
tır. Bu çalışmaların çeşitli amacı vardır:
• Atölyenin korunma durumunu ve kapladığı alanısaptamak; yüzey araştırma
sında bulunan farklı obsidiyen üretimlerini ( iki vurma düzlemli yongalama, tek vurma
düzlemli baskı, tek vurma düzlemli dolaylı vurma ve iki yüzeyli teknikleri) göreceli ve
mutlak bir kronolojiye yerleştirmek.
• Üretim organizasyonunu ve bölge içi veya uzak bölgelere ihraç edilen ürünlerin tiplerini anlamak için yongalama artıklarından yeterli bir örnekleme yapabilmek.
• Obsidiyen üretiminin yanı sıra diğer yaşam faaliyetlerinin izlerini aramak.
• Ortam hakkındaki bilgileri tamamlamak (obsidiyen yatağı, jeomorfoloji, doğal
ve antropik stratigrafi).
/'

2001 KAZıLARı
Atölye alanının genişliğinden dolayı 1997 yılında gerçekleştirdiğimiz topografik
plan yeterli olmamaya başlamıştır. Bunun üzerine üç boyutlu topografi çalışması lazer
-- blrtotal-statlon-üe-Dornmtque Bosquettarafrndanperçekleştirtlrrtlştir(Çizim~1,2r---Prof. Dr. Nur BALKAN ATlı, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, istanbuırrÜRKiYE.
Erol FAYDAlı, Niğde Müze Müdürlüğü, NiğderrÜRKiYE.
Dr. Didier BINDERr, CNRS-Sophia Antipolis (UMR). Valbonne/FRANSA.
Kazıya Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı (istanbul Ünlverşltesl, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı), Mahmut Altuncan (Niğde Müzesi), Dr Füsun Ertuğ, Mustafa Özkul (arkeolog), Semra Yıldırım, Çiler Altınbilek, Nurcan Kayacan
(Prehistorya Doktora öğrencileri) Merve Andaç, Ipek Bilgi, Yeşim Ulusoy, Seden Yüksel (Prehistorya Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri), Dr. Didier Binder, Dr. Valerie Beugnier, Martin Godon, Michel Grenet, Damase Mouralis, Prof.
Helene Roche, Ludovic Slimak (CNRS araştırmacıları, Fransa), Dominique Bosquet (Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet
Akademisi) Frederic Gerard, Dr. Catherine Kuzucuoğlu (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü araştırmacıları, Istanbul) katılmıştır.
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P alanındaki çalışmamız devam etmiştir. Ancak bu alanın çok tahrip edild~ini
gözlemlediğimizden, M alanındaki çalışmamızı (Çatal Höyük işliği) iptal edip ağırııgı P
alanında yoğunlaştırmak zorunda kaldık. Bu alanda bu yıl üç boyutlu kayıt sistemi ile
yongalama alanının kazısı bitiriimiş ve stratigrafisi otunulmuştur.
Geçen yıl paleolitik tabakaların saptandığı 3. derede ise bir yamaç sondajı açıl
ve paleolitik buluntularımızı incelemek için ekibimize katılan Prof. Dr. Helene Roche gözetiminde arkeolojik ve jeomorfolojik çalışmalar sürdürülmüştür.
Aşağıda 2001 yılı kazı sonuçları ana başlıklar halinde sunulmaktadır.
mış

P ALANI ÇALIŞMASI (Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem)
Bu alan kazının ana kazı alanını temsil etmektedir. Bu alan 1998 yılında yapılan
A-K:18 profilinin hemen üstüne açılan 100 m21ik (A-K:20-29) alandır. Yaklaşık 80 m2lik
bir Çanak Çömleksiz Neolitik alanı kazılmıştır. 1999 yılından beri kazılan bu alanda
yongalama alanları ve sınırları saptanmış, barınak izlerine rastlanmış ve bir atölyede
bile dikey stratigrafinin olabileceği ortaya çıkarılmıştır. 2001 yılında bu alanın yongalama alanı tümüyle kazılıp buluntular toplanmıştır.
Stratigrari
O: Yüzey toprağı: 15-20 cm. kalınlığında, gris, tozlu.
1. tabaka: Kahve-kırmızı killi kumlar, sert, kü9ük pomza çakıllı ve yanık izleri. Tabakanın eğimi ve kalınlığı homojen ve günümüz egimine uygun. Yanık izleri kil yoğun
luğuna ve hafif bir pedojeneze işaret edebilir. Az mıktarda karışık neolitik obsidiyen buluntusu içeriyor.
2. tabaka: Sarı-gri kumlar. Bu tabaka çok bozulmuş, özellikle köstebeklerden dolayı ve sadece eğimin üst kısmında gözleniyor. Kuzeyde 60 cm. kalınlığında olan bu tabaka güneyde O cm.ye iniyar ve 1. tabaka direk olarak 3. tabakaya dayanıyor. Açmanın orta kısımlarında yapı öğeleri olacak blok taşlar içeriyor. Bu tabaka geç Akeramik
Döneme (Can Hasan iii) tarihlenebilir.
3. tabaka: Koyu kırmızı kumlar, sert, mikro-yonga ve obsidiyen taneleri açısın
dan zengin, yatay şeritler dokusunda. Bu tabakanın üst kısmı qünürnüze göre çok daha az bir eğim gösteriyor. B-C:26-28 karelerinde toprak kumlu ve yumuşak, neolitik buluntu içeriyor ve çok sert ve yanık izleri olan iki birim arasında bulunuyor. Bu sert birimlerin üst kısımları gris bir sediman ve mikro-kömürler içeriyor. Horizonun orta kısmı (BD: 24-26) yoğun mini yonga ile bir yongalama noktasını ve özellikle E-G: 20-22 karelerinde yogunlaşmış ana artık çöplüğünü gösteriyor. Güneydoğuya doğru bu yoğunluk
dikey bir hatla kesiliyor (erozyon?).
Bu yongalama noktasında g~çen yıl alınan mikro-karbon örnekleri AMS yöntemi
ile tarihlendirildi. Alınan sonuçlar 1.0. 8600-8300' dür. Bu şimdilik Orta Anadolu'nun en
eski neolitik tarihlerini oluşturuyor.
4. tabaka: açık renkli, çakıl ve taşlı olan bu tabaka yaklaşık 50 cm. kalınlığında;
in situ obsidiyen buluntuya rastlanmıyar.
5. tabaka: Riyolit bloktan breşler ve riyolit taban üstünde obsidiyen bloklar. 1999
yılı kazısında J-K: 18 açmasında bu riyolit tabanın üzerinde paleolitik buluntular bulunmuştu. Ancak yüzeylerindeki değişim bunların in situ olmadığını gösteriyor.
Granülometrik analizin ilk gözlemleri, jeolojik tabakalanmanın minerolojisinin oldukça homojen olduğunu gösteriyor (obsidiyen » riyolit / perlit > pomza).
Mikromorfolojik ilk gözlemlerde ise hiçbir kemik kalıntısına rastlanmadı. Bazı yanık bitki izleri var. Ancak genelde doğal bir tabakalanma gözleniyor.
Buluntular
ilk sayısal gözlemler yaklaşık 71.363 buluntuyu kapsıyor: 16.440 adet ilk çıka
rım yongaları; 54.923 adet şekillendirme yongaları. Bu sayılara binlerce 2 cm.den kü196

çük mini yongayı da eklemek gerekir. Ayrıca yaklaşık 12.000 adet tipik yongalama ürünü (çekirdek, tablet, dilgi) ayrılmıştır.
. Yoğunluk analizi ünik bir yongalama alanı ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ilk çıkarım yongaları, şekil verme yongaları ve karakteristik parçalar farklı bir alanda yoğunluk gösteriyor. Çekirdekler ise bu dağıııma uymuyor ve daha çok başka bir
alan çevresinde gözleniyor. Burada yaklaşık 3 m2 de 115 çekirdek (yani yaklaşık olarak toplam sayının üçte biri) ele geçirilmiştir. Bu yoğunluk hem naviform hem de baskı
çekirdeklerine aittir ve yakın ilişkilerini göstermektedir.
Teknolojik Analiz
Buluntular 6000 parçadan oluşan çok önemli bir referans koleksiyonu kurmarnı
zı sağladı. Bu parçalar ana iki yongalama üretim zincirinin parçalarıdır (Tablo: 1,2). Kesin olmayan parçalar ise ön analiz sonuçlarına ve dilgilciklerin kırılganlıkları ile ilgilidir
(Tablo: 3).
Naviform iki Vurma Düzlemli Yongalama (Çizim: 3).
2001 yılı kazıları bu tip yongalamanın ürünü olan uçlardan yüksek miktarda bulmamızı sağladı (250 adet). Normalde ihraç edilen bu uçların atölyede bulunması obsidiyen içindeki perlit yüzünden veya kazalardan dolayı kırılmalarına bağlanabilir.
1999-2001 yılları kazılarında ele geçirilen naviform Kaletepe çekirdekleri toplam
287 adettir ve bunların 208 adeti 2001 yılında bulunmuştur. Bunlardan 160', (53 tüm,
38 proksimal parça, 9 orta parça ve 40 distal parça) başarılı son bir uç üretiminden sonra atılmıştır. 108'i ise (56 tüm ve 52 kırık parça) yongalamanın farklı etaplarında, 19'u
ise daima kazası nedeni ile atılmıştır.
Omurgalı dilgilerin ve onların ilk karşıt dilgilerinin tümlenmesi önformların boylarının 20 cm.ye ulaşmadıklarını göstermektedir.
Bu yongalama tipinin çeşitli ürünlerinin yeni analizi yongalama zincirinin şimdiye
kadar yayınladıklarımızdan (Balkan-Atlı ve Der Aprahamian, 1998; Binder ve BalkanAtiı, 2001) farklı yeni hipotezler üretmemizi gerektirecektir. Bu hipotezlerdetaylı şema
ların okunması ve parçaların tümlenmesi ile kontrol edilebilir.
Önform
Naviform çekirdek ve parçaları
Uçlar
Upsllon dilgiler
Proksimal dilçıiler
Sol yan dilgiler
Sağ yan dilgiler
Omurgalı dilgiler
Omurgayı kesen dilgiler (aynı yön)
Ornurqavı kesen dilgiler (aksi yörıT
Tabletler
TOPLAM

3
208
250
474
637
1030
780
168
58
96
454
4158

Tablo: 1: 2001 naviform ürünleri

Nenezi Dağ, Kayırlı /Erikli tipi obsidiyenler önform verilmiş naviform çekirdekleri
vurma düzleminin açılmasından önce veya sonra) atölyeye gelmiştir. Nenezi
tipi obsidiyenden 2 çekirdek ve 35 yonga; Kayırlı/Erikli tipi obsidiyenden 1 çekirdek ve
şeklinde
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33 yonga bulunmuştur. Bir dilgi de hipotetik olarak Bozköy'den
kirdeklerin yongalama biçimi Kaletepe çekirdeklerinin aynısıdır.
Kayırlı/Erikli tipi obsidiyen
Nenezi Dağ tipi obsidiyen
Bozköy? tipi obsidiyen
Yanmış obsidiyen
Diğer exotik obsidiyenler
Çakmak taşı
Toplam

gelmiş

olabilir. Bu çe-

33
35
1

4
1

2
76

Tablo: 2: ithal buluntular (2001 ön sayımı)

Tek Yönlü Yonga/ama (Çizim: 4)
2001 yılında ele geçirilen 95 tek vurma/baskı düzlemli çekirdekten 38 tanesi baskı tekniği gösteriyor, 61 tanesi için ise hipotetik olarak geçerli olabilir. 28 tanesi içinse
baskı yönteminin kullanılmış olması imkansızdır.
Dilgilerin analizi baskı tekniğinin tipik örneklerini sergiliyor: belirgin dudak, kısa
ve belirgin topuk, düz ve koşut kenarlar ve halkalar, ince kesit. Ancak bazı dilgiler ve
yan dilgiler farklı bir modüldeler ve daha çok vurma yöntemine işaret ediyor. Büyük olasılıkla prizmatik dilgi üretiminde iki model kullanılmış olabilir. Bundan sonra incelenecek olan vurma tekniğinin üretim zincirinin belirli yongalama etaplarında (omurgalar,
merkezleştirme dilgileri, yongalama yüzünün düzeltilmesi) mı kullanıldığı yoksa merkez dilgileri de kapsayarak tüm yongalamada mı kullanıldığı?
Aşağıdaki tabloda vurma düzlemi açma parçalarının çekirdek sayısına hemen
hemen eşit olduğunu görüyoruz. On omurga/arın azlığı çok kırılgan olmalarına bağIa
nabilir veya 4. tablodaki çok sayıda tanımlanamamış parçalar arasında olabilir. Yan dilgiciklerin sayısı yaklaşık 400 serinin üretimini (çekirdek başına 4) gösteriyor ki bu çok
alçak bir değerdir. Bu konu üzerinde çalışılmaya devam edilecektir.
Prizmatik çekirdekler
Baskılvurma düzlemi
Yan dilgiler
Merkezi dilciler
Omurgali dilgiler
Toplam

95
111
799
748
52
1805

parçaları

Tablo: 3: Prizmatik yongalama ürünleri

Diğer Yonga/ama Ürün/eri
Bunlar büyük ölçüde tanımlanamayan parçalardan meydana gelmektedir. Ancak
buradaki çok sayıda çarpık dilgicik naviform tipi yongalamaya, uçların alt kısımlarının
hazırlanmasına ait olabilir.
Aynı zamanda ana iki şemaya girmeyen birkaç çekirdek (yonga veya dilgi çekirdeği) var.
Paleolitik bazı yonga ve çekirdekler ise yamaç akıntıları. Üzerlerindeki gri patina
çok uzun zaman yüzeyde kaldıklarını göstermektedir.
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Tanımlanmayan

174
84
1921
2103
10
72
12
4376

omurgalar
omurgalar

Tamamlanmamış

Küçük dilgieikler
Tanımlanamavan dilai kırıkları

Dlöer eekirdekler
Çeşitli taslak ve parcaları
Karışık paleolitik elemanlar
Toplam
Tablo: 4: Diğer buluntular.

2001 yılı kazılarında 22 obsidiyen alet bulundu. Aletler 13 adet düzeltili dilgi ve
dilgicik (kısa, devamlı sarp düzelti), 3 düzeltili uç parçası, iki kalem ve dört güdük parça içeriyor. Ayrıca 14 adet kayaç alet ele geçirildi: 10 riyolit vurgaç, 1 andezit vurgaç
(bu yerel kayaç değil), küçük bir riyolik palet. Bu yıl sadece tek bir obsidiyen vurgaç bulunmuştur.

iz Analizi Sonuçlan
Dr. Valeri Beugnier tarafından gerçekleştirilen bu analizler geçen yılın devamını
oluşturmaktaydı ve iki amacı vardı: 1) Yongalama tekniklerinin obsidiyen üzerinde bı
raktığı izlerin tanımlanması; 2) Yontucuların kullandıkları aletlerin tanımlanması. Bu
analizler için X10-X60 büyütmeli binoküler Olympus mikroskop kulanılmıştır.
Teknolojik analizlerin tamamlayıcısı olarak üretim zincirinin farklı etaplarının tanımlanması için çeşitli izler taşıyan bir seri dilgi incelenmiştir. Bu inceleme baskı tekniği ile taş vurgaç ile doğrudan vurma tekniğini ayırmıştır. Bu sonuçlar özellikle topuk ve
yumruların morfolojisi, yumru altı ve üst bitim halkalarının oluşumu üzerinde yapılan
mikroskop analizlerine dayanmaktadır. Gözlenen olguların fotoğrafları çekilmiştir.
Bu problematik içinde düzelfili ve düzensiz çıkarımları olan 30 parça incelenmiş
tir. Bu eşantiyon dişli alet haline getirilen bir çekirdek, kalem haline getirilen bir vurma
düzlemi açma parçası, dilgi üstü bir kalem, bir kalem kıymığı, bir güdük parça, iki okucu, düzensiz çıkarımlar sergileyen on yonga ve dilgi, sarp düzeltili dilgi parçaları ve Nenezi Dağı'ndan gelen altı exojen parçayı kapsıyordu.
Bu eşantiyon içinde sadece birkaç parça makroskopik kullanım izleri taşıyordu
ve bunlar düzgün çizikler, kenar körlüğü ve sürtme izleri şeklindeydi. Exojen parçalarda ise hiçbir kullanım izine rastlanmadı.
Kaletepe'de gözlenen, obsidiyenin çok az kullanılmış olmasıdır. Sadece birkaç
alet kullanım izi sergiliyor. Bunlar da genelde kazıma ve daha az olarak delme (tek bir
örnek) veya oluk açma işlemleridir. Izler her zaman aletin bir kısmıyla kısıtlıdır. Burada
gözlenen olgular bir atölye içinde küçük işler, örneğin yontucuların aletlerini düzelteme
şeklinde algılanabilirler.

-···-----f=>alet-şeklil"lde-düz-eir-taşve-daha-kalın··eirkayaş.parçasına-da-mikreskoptacba
kıldı. Paletin kenarlarında hafif fakat yoğun bir sürtme gözleniyor. Taş üzerinde ise birbiriyle çarpışan derin çizikler ve bunlara bağlı, oldukça düzenli parlak alanlar var.

KALETEPE PALEOLiTiK ALAN ÇALIŞMASI
Bu alandaki çalışma Prof. Dr. Helane Roche ve Ludovic Slimak koordinasyonunda Damase Mouralis (jeornorfoloq), Seden Yüksel ve Merve Andaç tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kaletepe'de çalışmalar başladığından beri atölye alanında ve civarında önemli
bir paleolitik olgunun (alt ve orta paleolitik) varlığı biliniyordu. Bu olgunun değerlendiril-
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mesi için 2000 yılı çalışmalarına katılan Ludovic Slimak Kaletepe deresinin sağ yamain situ durumda en az dört arkeolojik tabaka saptamıştı. Bu tabakalardan üçü (at
çene kemiği bu tabakaların bir tanesine aitti) Orta Paleolitiğe tarihlenebilecek obsidiyen
buluntular sergiliyordu. Dördüncü tabaka (en alttaki) ise diğer tabakalardan hem hammadde hem de teknik açıdan farklı olarak riyolit bir endüstri sergiliyordu. Bunun sonucu olarak en alt tabakanın Alt Paleolitiğe ait olduğu hipotezi geliştirilmişti.
Bu verilerin ışığında bu alandaki 2001 yılı çalışmalarının bilimsel amaçları şuncında

lardı:

• Gözlenen bu pleistosen tabakalar için bir krono-stratigrafi kurulabilir mi?
• Bu tabakalar birincil durumda mı, yoksa ikincil durumda mı?
• Bu sekans içinde kaç paleolitik kullanım alanı saptanabilir?
• Bu alanlar hangi kültürlere veya tekno-gruplara bağlanabilir?
Bu amaçları gerçekleştirmek için derenin sağ yamacında geniş bir sondaj oluş
turduk. Yamaç çok sarp olduğundan morfolojiye uymak gerekiyordu ve sondajı iki büyük basamak şeklinde yaptık. Sondajın boyutları kıyıya paralelolarak (doğu-batı ekseni) 3.5 m.; dikeyolarak (kuzey - güneyekseni) ise kazı sonunda üst basamak 2.30 m.,
alt basamak 2 m. genişliğinde idi. Sondajın derinliği 4 m. idi, dolayısıyla yaklaşık 16 m 2
lik bir alan kazıldı.
Krono-stratigrafik ve sedimantolojik bilgiler yukarıda verildi. Burada arkeolojik
sonuçları krono-stratigrafi içine oturtarak vermeye çalışacağız.
Değerlendirmenin Sonuçlan
Tam olarak dört değil altı tabaka saptandı. Bunların beş tanesi sondaj alanında,
altıncısı ise sondajın doğusunda doğal yamaçta saptandı, ancak zaman yetersizliğin
den burada çalışılamadı.
Çalışılan alanda özellikle ii. ve LV. tabakalar, gerek buluntu yoğunluğu gerekse
sergiledikleri teknolojiler açısından çok önemli bir potansiyele sahip. Aşağıda sunulan
değerlendirme en yeni tabakalardan eski tabakaya olan sırayı içeriyor. Çalışılan alanın
kısıtlılığı nedeni ile uygulanan analiz gün ışığına çıkarılan pleistosen buluntu toplulukları içinde varlık/yokluk nosyonlarına dayanıyor. Belirtelim ki obsidiyen tüm tabakalarda kullanılırken (Çizim: 5 - 6) riyolit sadece sekansın başında kullanılmış (ıv. Tabaka,
Çizim: 7 - 8). Buluntular üzerindeki analizler henüz tamamlanmamıştır. Aşağıdaki değerlendirme bir ön gözlem/ön rapor niteliğindedir.
i. Tabakada 47 adet yongalanmış obsidiyen buluntu verdi. Bu buluntular içinde
çoğu bir Levallois üretim zincirinin parçalarına aittir. Aynı zamanda façetalı topuklu küçük bir Kombewa yongası var. Hammadde olarak iki cins obsidiyen kullanılmış: siyah
ve opak, bu yerelolarak kabul edilebilir, kökeni Kömürcü-Kaletepe obsidiyen damarı;
ikincisi ise daha saydam ve pembeli gölgeleri var. Bu obsidiyen ise birkaç km. uzaklık
taki en az iki yerden biliniyor: Erikli Deresi ve Kayırlı. Bu hammaddelerin oranlarına
baktığımızda yerelolmayanın daha çok kullanıldığını görüyoruz.
ii. Tabaka zenginlerin tabakalardan biridir (2000 yılında bulunan Equus çene kemiği de bu tabakaya ait). 249 obsidiyen buluntu levallois debitajına ait ve bazıları yongalamanın dilgi üretimine yönelik olduğunu gösteriyor. Ayrıca yonga ve dilgi üretiminin
farklı çekirdeklerden yapıldığının izlerini görüyoruz. Aynı zamanda ufak yongalar elde
etmek için Kombewa metodunun da kullanıldığı izlenimi var. Pulçuk düzeltili yan kazı
yıcılar, dişli ve ince düzeltili parçalar, Kostienki tipi düzeltili bir kazıyıcı da buluntular
arasındadır. Hammadde olarak bu tabakada da Erikli/Kayırlı obsidiyeni yerel obsidiyene oranla çok daha yoğun kullanılmıştır.
Il.a Tabakası ii. Tabaka'nın hemen altında bulunuyor ve sadece 33 buluntu sergiliyor. Buradaki yongaların levallois olmayan bir teknikle üretilmiş oldukları düşünüle
bilir ve bazı öğeler dlskoid bir debitaj göstermektedir. Buluntuların az olması nedeniyle

200

bu tabaka için sonuç vermek durumunda değiliz, ancak hammadde olarak her iki obsidiyen türünün eşit oranda kullanıldığı gözlenmiştir.
iii. Tabaka bir üst tabakadan yaklaşık 2 m.lik bir hiatusla ayrılıyor ve en alttaki
tabakayı kilitleyen büyük taşlı katmanın üzerinde yer alıyor. Buluntu topluluğunun az olmasına rağmen, levallois olmayan bir tekniğin özellikle dilgisel ürünler çıkarmaya yöneldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca pulçuk düzeltili yan kazıyıcıların da varlığına işaret etmeliyiz. Bir üst tabakadaki gibi hammadde kullanımı hemen hemen eşit durumdadır; yerel obsidiyen biraz daha az kullanılmıştır.
V. Tabaka en alt tabaka ve özellikle kullandığı hammadde ve teknikler açısından
diğer tabakalardan kesinlikle ayrılıyor.
- Hammadde olarak obsidiyen çok az bir kullanım gösterirken yerel riyolit ana
hammadde olarak gözleniyor. Bulunan obsidiyenler ise çoğunlukla 1 cm.den küçük
mikro-yonga şeklindeler; debitajın hemen hemen tümü çeşitli yerel riyolit kullanımını
gösteriyor.
Bu hammadde eşitsiz oranlarda silisli ve katmaniı bir dokuya sahip ve yongalanması oldukça zor. Deneyler katmanlara dikey bir eksenle yongalamanın çok zor olduğunu gösterdi. Bu malzemenin 'yongalanmasında 8iret tipi kazaların olduğu gözlendi
(sert vurgaçla ve dik açıyla kütleye vurulduğunda iki eşit olmayan yonganın çıkması;
özellikle kaba dokulu hammaddelerde olan bir kaza). Hammaddenin yapısı nedeniyle
çok miktarda artık bulundu.
2000 yılı alan çalışmasında sadece kütlesel riyolit buluntular ele geçirilmişti ve
Alt Paleolitiğe tarihlenebilir bir hipotez yapılmıştı. Ancak gerek yongalanmış obsidiyenin bulunması gerekse bazı teknolojik olgular bu hipotezi çürütür niteliktedir. 2001 buluntuları daha hafif alet yapımının ve daha kompleks debitajların olduğunu gösteriyor.
Hatta bazı öğeler yonga üretimine yönelik tek yön tipi levallois tekniğine işaret ediyor.
Ayrıca orta boy yongaların alet olarak kullanıldığı da gözlendi.
Dolayısıyla, bu tabakanın buluntularına yeni bir gözle bakmak gerekiyor. Hammadde kullanımını sadece kültürel bir davranış biçimi olarak almak gerekiyor. Obsidiyenin var ve yakın olmasına rağmen az kullanıldığı, gözleniyor.
Tekno-ekonomik açıdan bu davranışlar diğer tabakadakilerden çok farklı. Teknik
davranışlarda süreklilik çözümü burada uygulanamıyor. Ayrıca tortulaşmada da önemli bir hiatus var. Dolayısıyla bu tabakayı üst tabakalardaki gibi bir Mousterien kültürüne bağlayamayız. Belki bir levallois teknolojisini haber veren bazı buluntulara bakarak
bunu Eski Orta Paleolitiğe bağlayabiliriz. Ancak burada gözlenen tekno-kültürel modeller bölgede hiç bilinmiyor.
Paleolitik Değerlendirme Sonuçlan
D. Mouralis ve Dr. C. Kuzucuoğlu tarafından gerçekleştirilen Kaletepe'nin jeomorfolojik araştırmaları Kaletepe Deresi'nin tefraları hakkında, kesin olmasa da, genel bir kronolojiyi ortaya koyuyor. Kesitin altı 1 milyon seneden önceye 175.000-75.000
arasına tarihlenebilir. Dolayısıyla paleolitik II-IV tabakaları bu döneme ait (1 Ma7Q.OQQLve_l. taIJcı.ka 75.000seDed_E2n~00ıa ol_al:>inr.
.
Arkeolojik açıdan bu sondajın diagnostik analizi gösteriyor ki tüm gözlenen endüstriler birincil durumdalar ve gerek hammadde kullanımında gerekse teknoloji kullanımında bu endüstriler bazen çok kişisel davranışlar sergiliyor.
Bu çalışmalar Orta Anadolu'da ilk olarak uzun sekans veren bir Orta Paleolitik
açık hava yerleşmesini ortaya çıkarmıştır. Yüzeyde yoğun olarak gözlenen Alt Paleolitiğin ise in situ durumunda bulunması için araştırmalar sürecektir. Bu çalışmalar Anadolu'nun en eski insanlarını tanımlamak açısından olduğu kadar Avrupa ve Yakın Doğu pleistosenini anlamak için de büyük bir potansiyele sahiptir.
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SONUÇ
2001 Kaletepe kazısının sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz.
1. Kaletepe'nin akeramik neolitik atölyesini oluşturan P alanının kazısı 2001 yı
lında büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kazı gerek Anadolu gerekse tüm Yakın Doğu
için büyük önem taşıyarı bir referans serisinin oluşmasını sağlamıştır. Bu atölyenin tarihlendirilmesi ise Iç Anadolu'nun neolitikleşmesi açısından yeni varsayımların kurulmasına neden olmuştur: örneğin doğu veya Levante bölgesinden gelen bir girdinin yerel epipaleolitik kültürleri (pınarbaşı A) etkilemesi ve bir akültürasyona gidilmesi ve ilk
köyleri n (Aşrklı Höyük) kurulması (Binder 2002).
2. 2001 yılı kazısında aynı zamanda paleolitik tabakalanma tanımlanmış, birincil durumda olduğu saptanmıştır. Kronolojisi tefra tabakaları sayesinde anlaşılabilecek
tir.
3. Son olarak Kaletepe'nin detaylı ve tam bir topografisi yapılmıştır.
KATKıLAR
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Çizim 1: Topografik plan (Domlnlque Bosquet).

Çizim 2: Üç boyutlu topografik plan (Dominique Bosquet)
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Çizim 4:

Çizim 3: Naviform teknolojisi (Gererd Der Aprahamian)

Çizim 5: ii. tabaka paleolitik
hel Grenet)

Çizim 7:

bulguları (Mic-

ıv. tabaka paleolitik
(Michel Grenet)

bulguları
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Baskı teknolojisi (Gererd Der
Aprahamian)

Çizim 6: iii. tabaka paleolitik
(Michel Grenet)

bulguları

ıv. tabaka paleolitik
(Michel Grenet)

bulguları

Çizim 8:

2001 YILI KLAZOMENAi KAZISI

Güven BAKIR*
Yaşar ERSOY

ismail FAZLlOGLU
Fikret ÖZBA Y
BekirÖZER
Melike ZEREN

Klazomenia kazısı 2001 çalışmaları 1 Haziran-30 Ekim 2001 tarihlerinde gerçek2001 yılında Limantepe Höyüğü'nün güney eteğinde yer alan Protogeometrik Dönem yapısı, Akrepolis Güney Yamacı'ndaki Arkaik Dönem kuyusu ve aynı
alanda jeomanyetik ölçümlerinin ardından varlığı tespit edilen seramik fırınları ve Feride Gül tarlası Sektörü'ndeki 1.0. 4. yüzyıl evleri çalışma alanları olarak seçilmiştir. Onceki yıllarınkazı buluntularının yayına hazırlık çalışmaları da 2001 kampanyası içinde
leştirilmiştir1 .

sürdürülmüştür.

KA YA ELMALI SEKTÖRÜ ÇALIŞMALARI
Melike ZEREN
1998 yılında Prof. Dr. Hayat Erkanal'ın Limantepe Höyüğü'ndeki Prehistorik Dönem yerleşim alanının Erken Tunç ii dönemine tarihlenen kent duvarı dışındaki gelişi
mini anlamak amacıyla başlattığı kazılarda ortaya çıkartlane ve Protogeometrik Döneme tarihlenen apsidal planlı yapı üzerinde 2001 kazı sezonundada çalışmalara devam
edilmiştir. Klazomenai'j kuran Iyonyalı ilk göçmenlere ait olup 1.0. 10. yüzyıl başlarına
tarihlenen ve zemine gömük olarak inşa edilen yapının nispeten daha iyi durumda korunan kuzey yarısı 1999-2000 yıllarında yapılan çalışmalarda açığa çıkarılmış idj3. Söz
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konusu kazı dönemlerinde yapının tarihi ve planı ile birlikte mahiyeti ni anlamaya yönelik olarak çalışılmıştır. 2001 yılındaki esas hedef ise yapının kullanım evrelerini belirlemek olmuştur. Bu amaçla çok sınırlı bir boyutta kompleksin farklı noktalarında çalışıl
mıştır.

Protogeometrik Döneme tarihli yapının kuzey duvarı önünde açılan sondajda,
daha derinde yapının doğu-batı doğrultulu duvarına paralelolarak uzanan erken tarihli bir başka duvar ile karşılaşılmıştır (Resim: 1). Söz konusu duvar eldeki Protogeometrik yapının inşasından önce aynı noktada daha erken tarihli bir başka Demir çağı yapısının varlığına işaret etmektedir. Bu sondajın hemen güneyinde açılan ikinci sondalda ise Protogeometrik Dönem içinde daha erken bir tarihe işaret eden mimarı ile bağ
lantılı olması gereken taban düzlemi tespit edilmiş ve bu tabanın üzerine oturan, zemininde küçük delikler bulunan fırınlanmamış bir basit kap ile karşılaşılmıştır. Söz konusu objenin işlevi hakkında belli bir yargıya varmak mümkün değildir. Ancak çok keskin
olmamakla birlikte din kurumlarının henüz daha yerleşik normlarına kavuşmadığı Erken Demir Çağında sivil mekanların da kutsal işlev taşıdıklarını göz önünde bulundurarak, bu objeyi libasyon kabı olarak adlandırabiliriz (Resim: 2). Eldeki verilere göre Limantepe mevkiinde Protogeometrik Dönemde üç farklı mimarı evreden söz edilebilir.
Bunlardan en erken tarihli olanı, geçtiğimiz yıllarda açığa çıkarılan apsidal planlı yapı
nın doğrultusunda uzanan ve daha derin koddaki kqzeybatı-güneydoğu akslı duvar ile
bunun ile ilişkili 1.55 m. kodundaki taban düzlemidir. Ikinci yapı evresinde ise daha güçlü duvarları ile kendi içinde farklı iki mimarı safhaya sahip olan yeni bir apsidal planlı
yapı inşa edilmiştir. Geçtiğimiz yılın çalışmalarını aktaran raporumuzda belirttiğimiz
üzere apsidal planlı yapı ile bağlantılı seramikler ne yazık ki çok sayıda değildir4 . Ancak eldeki sınırlı da olsa, Thessalia-Makedonya ve Troia'dan gelen örnekler sayesinde
erken Protogeometrik Döneme verilen bu malzeme, Klazomenai için bu zamana kadar
hiç bilmediğimiz bir sürece ışık tutar.
Protogeometrik Dönem yapısının güney bölümünde yapılan sondajda ise, 2000
yılı kazı çalışmalarında bir bölümü açığa çıkarılan 1.0. geç yedinci yüzyıla tarihli apsidal
planlı yapının doğu duvarı bulunmuştur. Bu örnek, önceki yıllarda Feride Gül Tarlası'nda, Geç Klasik Dönem evrelerinin altında yürütülen kazılarda ortaya çıkartlan çağ
daş yapılarla plan açısından büyük benzerlik göstermektedir. Limantepe'deki 1.0. geç
yedinci yüzyıl örneğinde doğu duvarı, iri ve düz plaka taşlardan inşa edilmiştir. Yapı ile
bağlantılı döşemenin bu alanda devam etmediğ] ve tahrip olduğu anlaşılmıştır. Sondaj
içerisinde daha alt kodlarda, büyük bir bölümü 1.0. 4. yüzyıl duvar temelinin altına giren,
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir duvar daha ortaya çıkarılmıştır. 2000 yılı çalışmala
rında bulunan aynı doğrultulu taş sırası ile ilişki gösteren bu örnek, muhtemelen Protogeometrik Dönem yapısının güney duvandır>. Protogeometrik Dönem yapısının aynen
kuzey duvarında olduğu gibi dikine yerleştirilmiş orta büyüklükteki taşlardan inşa edil-.
miştir ve sadece kuzeydeki iç yüzü korunmuştur. Hem Arkaik Dönemdeki yapılaşma faaliyetleri nedeniyle hem de herhangi bir mimarı ile ilişkilendirilmeyen, ancak yoğun seramikleri ile varlığını kanıtlayan Geç Geometrik Dönem dolgusu yüzünden Protogeometrik Dönem yapısının güney bölümü clddi şekilde tahribe uğramıştır. Söz konusu
Geç Geometrik Dönem dolgusunun yapı içinde yer yer orijinal taban seviyesinin de altına indiği gözlenmiştir. Yukarıda sözü edilen duvarın Protogeometrik Dönem yapısının
güney duvarı olduğu düşünülürse, bu durumda kompleksin içten içe genişliği 5.70 m.
korunan kısımlar göz önüne alındığında uzunluğu ise 8.50 m. olmaktadır (Resim: 1).
Kaya Elmalı Tarlası'ndaki 2001 yılı kazı çalışmalarının sonuncusu Protogeometrik Dönem apsidal yapısının doğusunda yürütülmüştür. 2000 yılında Limantepe'deki Ankara Universitesi kazılarında, Orta Tunç Dönemine tarihlenen bir yapının güneydoğu
bölümünde, küçük bir alanda toplu olarak Geç Geometrik Döneme tarihlenen seramik4
5

a.g.e., 41-44,51 lig. 3-4.
Alandaki Protogeometrik Dönem sonrası tabakaların mimari izleri ve planı için bkz.,
zısı", 23. KST /, ankara 2002, 50 resim 2.
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ler ele geçirilmişti. 2001 yılında elde edilen bu buluntunu grubunun herhangi bir mimari ile ilişkili olup olmadığını görebilmek amacıyla söz konusu alanda çalışılmıştır. J3eç
Geometrik Döneme tarihlenen seramikler, olması gerekli kodlardan daha üstte,LA. 4.
yüzyıl seramikleri ile birlikte bulunmuşlardır (Resim: 3). Bu kodların da altında Geometrik Dönem malzemesi ikinci ve üçüncü bin seramikleri ile karışık bir şekilde ele geçirilmiştir. Herhangi bir mimari ile ilişkilendirilemeyen bu seramik grubunun homojen bir şe
kilde bulunmayışı, bezi bu malzemenin üst kodlardaki 1.0.4. yüzyıl tesviyesi tarafından
tahrip edilmiş olan Geometrik Dönem dolgusuna ait olduğunu qösterrnektedirv.
AKROpoLis GÜNEYDOGU YAMACI ÇALIŞMALARI
ismail FAZLlOGLU
Akropolis Güney Yamacı'nda 1982 yılında başlayan ve aralıklarla 1996 yıljna kadar devam eden çalışmalar sonucunda alanda iki yapı evresi tespit edilmiştir. 1.0. 580550 yıllarına tarihlendirilen erken evredeki yegane mimari kalıntılar, doğrudan ana kaya üzerine inşa edilen ve birisi iyi durumda günümüze ulaşan seramik fırınlarıdır. Alanda 1.0. 530/520-500/49Q yıllarına tarihlenen ikinci ve geç evrede seramik fırınlarının faaliyetleri sona ermiştir. Ilk. ~ers istilasının doğurduğu kargaşanın durulmasının ardın
dan, kentin bu kesiminde 1.0. 6. yüzyılın son çeyreği içinde seramik fırınlarının oluştur
duğu enkaz kapatılarak geniş boyutlu bir tesviye işlemi gerçekleştirilmiş ve dörtgen
planlı mekanlar inşa edilerek, köklü ve kalıcı mimari kurulmuştur. Buluntulardan anlaşıldığı kadarıyla da bu evrede inşa edilen mekanlar. farklı alanlarda faaliyet gösteren
(kemik alet üretim atölyesi ve basit zeytinyağı işliği gibi) üretim birimleri olmalıdır.
Klazomenai, Arkaik Dönemde lyonya bölgesinde önemli bir seramik üretim merkezi idi. Kentte bu alanda taaliyet gösteren atölyelerinin yerini belirlemek amacıyla
1998 ve 1999 yıllarında Kiel Universitesi'nden Prof. Dr. Harald Stümpel ve Dr. Filiz Demirel tarafından jeomanyetik ölçümler yapılrruştr. Akropolis Güney Yamacı' nda ortaya
çıkarılan seramik fırınlarının çevresindeki alanlarda yapılan bu ölçümlerde, belirgin
manyetik sapmalar betirlenmiştir". Bu sonuçlardan hareket ile, 2001 yılında anomaliIerin güçlü olarak gözlendiği U-V/20-21 ve zayıf olarak gözlendiği R/18-19 plankarelerinde kazı yapılmıştır.
U- V120-21 Açması
U-V/20-21 açmasında yürütülen kazılar, Akropolis Güney Yamacı'nda önceki yıl
larda tespit edilen iki yapı evresinin ,vgrlığını bir kez daha doğrulamıştır. Kazılan alanda yüzey toprağının hemen altında 1.0. geç 6. yüzyıla tarihli bir yapının tek duvarı ile
bununla ilişkili taban ve tabanın altında ana kayaya açılan geniş bir kanala yerleştiril
miş pithoslar bulunmuştur. Alanda ana kaya yüzeye çok yakın olduğu için, büyük bir
depo binasına ait olan bu mimari birimler maalesef iyi korunmamıştır (Resim: 4).
l.o. 6. yüzyılın sonuna ait olan bu yapının ve bununla bağlantılı büyük bir bölümüyle zemine gömük olarak yerleştirilen pithosları sabitleştirmek amacıyla açılan kanalın inşası sırasında aynı rıoktadaki daha ~r!:<-erıJarlblij:ıir~~rami1sjırınLdatabrlb_euğra
mrştrr:-~-SDaururrfKarŞlsındaKesinolarak-1.0. 6. yüzyılın sonlarından daha erken bir tarihe ait olduğunu söyleyebildiğimiz seramik fırını kuzeybatı-güneydoğu istikametinde
6

7

Söz konusu Geç Geometrik Dönem buluntu grubundan gelen Doğu Yunan skyphoslarının benzerleri için Bkz., Russo, C.F.-Salvia F., Pithekoussai I, La Necropoli: Tombe 1-723 Scavate dal 1952 al 1961, Roma 1993, 219, levha 126128; Ridgway, D., The Western Greeks, Cambridge 1992, 55-57, lig. 8.9. Nestor kabı grubuna ait örnekler Doğu Yunan dünyasında çeşitli merkezlerde ele geçirilmiştir. Samos örnekleri için Bkz., Walter, H. Samos V. Frühe samische
Getiisse, Bonn 1968, levha 42:240-250, 43:251-256. Ephesos örnekleriiçin Bkz., Kersehner, M., "Ein stratilizierter
Oplerkamplex des 7.Jhs. v. Chr. Aus dem Artemision von Elhesos", OJH 66 (1997), levha 10:70-72 ve 14:105;
Kersehner, M., "Ephesos in arehaiseher und klassischer Zei!. Die Ausgrabungen in der Siedlung Smyrna" Akten des
Symposions, Die Agiiis und das westliche Mittelmeer, Wien 2000, 47-48, Ilg.17.
Bakır, G. Et al, "1998 Yılı Klazomenai Çalışmaları", 21. KST 2, Ankara 2000,52.
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ana kayaya oyularak inşa edilmiştir. Armut formlu fırının cehennemlik kısmı sağlam olarak günümüze kadar uıaşmıştır ve fırının ızgarası da kısmen tahrip olan tek bir ayak
üzerine oturmaktadır. Bu yeni örnek, formu açısından 1987 yılında aynı alanda açığa Çı
karılan fırına çok yakındır (Resim: 5). 2001 yılı kazılarında bulunan bu yeni örneğin üst
yapısı ile ilişkili yeterli veri söz konusu değildir. Ancak yine de ağız kısmının her iki kenarında sağlam olarak kalmış pişmiş toprak kalıntılar, fırının cldar kalınlığının alt bölümde 0.22-0.24 m. olduğunu ve yükseldikçe de bu kalınlığın azaldığını göstermektedir. Nitekim fırının içinde in situ durumda bulunan ve olasılıkla fırının üst kısmına ait olan, içi
seramik parçaları ile güçlendirilmiş pişmiş toprak parçaların kalınlığı 5-6 cm. kadardır.
Fırının kendi dönemiyle ilişkili küçük buluntular maalesef o denli fazla değildir.
Ancak sınırlı örneklerin hepsi beklendiği üzere yüksek ısıya maruz kalrnış,.. bozuk seramik örnekleridir. Bunlar arasında da tanımlanabilenlerin hepsi istisnasız 1.0. 7. yüzyılın
ikinci yarısına aittir. Dolayısıyla 1987 yılında açığa çıkarılan ilk seramik fırınına göre,
2001 yılında tespit edilen bu yeni örnek yaklaşık bir yanmyüzyıl daha erkene tarihlenmekte ve sonuçta alanda bu amaca yönelik faaliyetlerin 1.0. 7. yüzyılın ikinci yarısında
başladığını da kanıtlamaktadır.

R/18-19 Açması
Akropolis tepesine çok yakın olan alanlardaki jeomanyetik ölçümlerde fazla güçlü olmayan anomaliler de saptanmıştır. R/18-19 açmasında bu yıl yapılan kazı çalış
malarında tarım toprağının hemen altında ana kayaya ulaşılmıştır. Alandaki tarım faaliyetleri ana kaya üzerindeki izleri büyük oranda tahrip etmiştir. Ancak yine de kaya zemin üzerinde, kuzey-güney yönünde, 2.20x2.80 m. boyutlarında bir seramik fırınına ait
olan izler ile karşılaşılmamıştır. Fırının güneye bakan kısmının, ağız için gerekli olan
daralma yapılmadan açık bir şekilde bırakıldığı görülmüştür. Alanda elde edilen pişmiş
toprak sıva izleri fırının ana kayaya oyulmuş kısımlarının toprak ile sıvandığını kanıtlar.
Fırının tabanında yapılan çalışmalarda özellikle kenarlara yakın yerlerde ana kaya içinde değişik çaplı oyuklar ile karşılaşılmıştır. Bu oyuklar muhtemelen ızgarayı alttan destekleyen dikmelerin yerleştirilmesi için açılmış olmalıdır (Resim: 6).
Geç Tarihli tahriplerden ötürü ne yazık ki söz konusu fırının üretim yaptığı tarihi
kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Ancak fırının kapladrq: alan içinde tespit edilen, ancak herhangi bir mimarı ile de ilişkilendirilmeyen 1.0. 6. yüzyılın soruanna ait
olan dolgu ise bize terminus post quem sağlamakta, dolayısıyla bu fırının da 1.0. 6.
yüzyılın ikinci yarısından daha erken bir tarihte üretim yaptığını kanıtlamaktadır. Akropolis Güneydoğu Yamacı'nda 2001 yılında yürüttüğümüz kazı çalışmaları bize şimdiye
kadar elde edilen örneklerden hareket ile Klazomenai'deki seramik fırınlarında yerleşik
bir tipin bulunmadığını, aynı zaman dilimleri için de bile olsa farklı formların yan yana
görülebildiğini kanıtlamıştır. Hem kazılan alandaki örneklerin gösterdiğine göre ve hem
de yüzeyden toplanan cüruflaşmış vazo parçalarının da kanıtladığı üzere yerleşmenin
güneybatı kesimi,LA. 630-550 tarihlerinde "Çömlekçiler Mahallesi" olarak işlev görmüştür. Korinth ve Atina'da da Klazomenai'deki duruma yakından benzeyen ve Arkaik
Döneme tarihlenen seramik üretim alanları bulunmuştur". Klazomenai'de, Akropolis
Güney Yamacı'ndaki fırınların,LA. 547/6'daki ilk Pers işti,!ası ardından işlevleri sona ermiştir. Alanda daha sonra kısa bir kesintinin ardından 1.0. 6. yüzyılın son çeyreği içinde başka amaçlara yönelik yeni atölyeler faaliyete geçmiştir. Bunların arasında, güneydeki U-V/20-21 açmasında olduğu gibi büyük pithosların yer aldığı depo birimleri bulunrnaktadır. Akropolis Güney Yamacı'ndaki bu Geç Arkaik Döneme tarihlenen yapılan
ma, 1.0. 5. yüzyıl başında başarısızlıkla sonuçlanan Iyonya ayaklanmasının çok sert ve
kanlı bir şekilde Persler tarafından bastırılması ardından da tümüyle sona ermiştir.
Kentin bu kesimi 1.0. 4. yüzyıl içinde herhangi bir iskana sahne olmamıştır.
8

Korinth ve Atina'daki seramik atölyeleri ve üretim mekanizmalarının karşılaştırılması için Bkz., Arafat, K-Morgan, C.,
"Ceramic Production and Mechanism of Workshops in Archaic Athens and Corinth", OJA 1989, 321 vd.
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AKROpoLis GÜNEY YAMACI, KUYU ÇALIŞMALARI
BekirÖZER

Akropolis Güney Yamacı'ndaki ikinci çalışma, 1988 yılı kazılarında ortaya çıkarı
lan ve ilk 4.20 m.lik kısmı kazılan doğrudan ana kayaya oyulmuş su kuyusunda gerçekleştirilmiştir (Resim: 7). 1988 yılı kazılarında, kuyunun ağız kısmındaki taş çemberin
üzerine oturan pithos formunda bir kuyu bileziği ortaya çıkarılmıştır. Ağız çapı 1.0 m.
olan kuyunun derinleştikçe genişlediği ve tabana doğru bir taraftan basamaklar yaparak daralmaya başladığı kesimde, çapının 2.20 m.ye ulaştığı belirlenmiştir. Bu kuyunun
zemini deniz seviyesinden 1.59 m. aşağıda olup toplam derinliği 15.44 m.dir (Resim: 8).
Kuyunun ağızdan itibaren kazılan yoğun taşlı ve seramikli dolgu, kullanım dönemi birikintisine kadar devam etmiştir. Bu dolgu içerisinde farklı seviyelerde ele geçirilen
ve birbiriyle ilişkili olan buluntular, kuyunun kapatılma işleminin bir defada, çevredeki
yapıların döküntü ve artıklarının kullanılarak yapıldığını kanıtlamaktadır. Dolgu içerisinden, 1.0. geç 6. yüzyıla tarihlenen seramik buluntuların (Resim: 9) yanı sıra dönemin
yeme içme alışkanlıklarını gösteren çeşitli floral ve faunal kalıntılar da bulunmuştur. Organik malzeme arasında çok sayıda zeytin ve üzüm çekJrgeği yer almaktadır. Dolgu
içerisinde ele geçirilen seramik buluntular, Klazomenai'de 1.0. geç 6. yüzyıla tarihlenen
yerleşim tabakaları ve işlik alanlarından tanıdığımız örneklere çok benzer. Bunlar arasında bol sayıda bantlı ve dalgalı çizgili seramikler, yerli ve ithal ticarı amphoralar, pithos ve büyük boyutlu kaplara ait parçalar yer almaktadır. Ele geçirilen az sayıdaki Attika siyah. firnisli seramik (Resim: 9) ise yerli seramikler ile birlikte kuyunun kapatılma
işleminin 1.0. 5. yüzyılın başlarında yapıldığını teyit etrnektedirv,
Kuyunun kullanım dönemi dolgusunda çok bol sayıda elde edilen buluntular arasında oinokhoe, o/pe, hydria gibi farklı formlarda su kapları başta gelirler 10 (Resim: 10).
Su kuyusunun kapatma dolgusunda olduğu gibi kullanım dönemi birikintisinde de çok
az sayıda figürlü seramik örneği ele geçirilmiştir. Kullanım dönemine ait dolgu içinden
elde edilen boynu palmet bezeli Klazomenai siyah figür stilinde bezeli bir amphora, söz
konusu seramik stilinin son temsilcilerinin hem bezeme hem de form özelliklerini yansı
tır (Resim: 10, sağ alt)!'. Söz konusu dolgunun içinden 1.0. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihii herhangi bir buluntunun ele geçirilmeyişi, bu kuyunun büyük bir ihtimalle alanda !.Q.
6. yüzyılın ikinci çeyreğinde faaliyet gösteren seramik fırınları döneminde değil de, 1.0.
525 yıllarından sonra aynı alana kurulan işlikler döneminde açıldığını kanıtlar.
Kuyunun kullanım dönemi dolgusunun hemen üzerindeki kapatma dolgusundan
elde edilen yerel kireçtaşından volütler ile süslü bir blok, bir adet rozetli bloğu ve bir kourosa ait olan baldır parçası gibi anıtsal taş eserler, Klazomenai kazıları için özel bir anlam taşımaktadır. Klazomenai'de hem yüzeyde hem de farklı sektörlerde geç dönemlerde devşirme malzeme olarak kullanılan Arkaik Döneme tarihli az sayıda da olsa parçalar halinde taş eserler ele geçirilmiştir. Ancak Akropolis Güney Yamacı'ndaki kazılar
da elde edilen bu yeni eserler, gerek konteksieri gerekse ele geçirildikleri alana dönük
genel bilgilerimize sağladıkları katkılardan dolayı ayrı bir öneme sahiptirler.
Üst üste yerleştirilen üç volüt ile süslenen blok (Resim: 11), büyük bir ihtimalle
Samos Heraionu'ndaki Rhoikos Altarı'nda olduğu gibi' formundaki anıtsal bir altara ait
·olmalıdır 1 2.Altardışında bu bloğunişlevine dvnük olarak geti rebileceğ imirikinci öneri
9
10
11
12

Benzer örnekler için Bkz. ; Sparkes, B.A.-Talcolt, L., The Athenian Agora XII, Black and Plain Pottery, Princeton 1970,
lig. 4:401, 9:901.
Klazomenai'de bir lahitte bulunmuş benzer örnekler için Bkz. ; Walter-Karydi, E., CVA Deutschland 28 (München 6)
Münih 1968, levha 305: 1-4.
Gövdesi balık pulu ile bezeli benzer örnek Bkz.; Cook, R.M-Dupont, P., East Greek Pottery, London-Newyork 1998,
lig.12.7.
Gruben, G., Die Architektur der Griechischen tempel und Heiligtümer, Münih 1961, lig. 117-119;Schleil, H. "Der qrosse A1tar der Hera von Samos", AM 58 (1933), 114-210.
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ise ante başlığı olasılığıdır. Arkaik Dönemin anıtsal ion mimarlığında en yakın örneklerine Larisa, Didyma ve Samos'ta rast!agığımız bu yapı elemanı için karşılaştırabilece
ğimiz en güzel örnek ise Samos' taki 1.0. 550-540'lara tarihlenen Hermes tapınağında
ele geçirilen blokturt".
Akropolis kuyusunda bulunan anıtsal mimari ile bağlantılı bu bloklar ve plastik
eserler Arkaik Klazomenai için bir dizi önemli sonuçlara ulaşrlmasrru sağlar. Bunlardan
en önemlisi ilk kez J.M. Cook tarafından Akropolis olarak tanımlanan ve kazılan alanın
hemen kuzeyinde kalan bu alçak tepenin üzerinde, Arkaik Dönemde bir tapınağın ve
bununla bağlantııı anıtsal bir sunağın varlığını net bir şekilde ortaya koyar. Bu buluntular, neredeyse elli yıl sonra J.M. Cook'un herhangi bir kazı yapmaksızın, sadece kentin topografyasını yorumlayarak ulaştığı sonucun doğruluğunu karutlamaktadırt-, Akropolis Güney Yamacı'ndaki eski kazılarda elde ettiğimiz pişmiş toprak adak kalkanları,
taşınabilir sunaklar ve oldukça kaliteli seramik örnekleri bizlere tepenin kutsal işlev taşıdığını dolaylı olarak göstermiş, ancak hiçbir şekilde bu denli net konuşmamıza olanak saqlamarruştı. Sonuçta bütün bu öze] buluntuların, eteği bir duvar ile kuşatılan Akropolis tepesi üzerindeki kutsal alanda 1.0. 6. yüzyıl içlerinde yapılan kalıcı mimari birimlere ait olduklarını ve küçük buluntuların da tapınaga sunu olarak bırakıldıklarını artık daha rahat bir biçimde söyleme olanağına kavuşmuş bulunmaktayız.
Kapatma dolgusundan elde edilen buluntular, tarihleri itibarıyla iyonya ihtilali ile
çağdaştırlar. Anıtsal mimari elemanlar ve plastik eserler ise söz konusu felaketin gerçekleşmesinin hemen öncesinde bu alanda var olan sunular olarak değerlendirilebilir.
Akropolis kuyusunun kapatılması, Milet ve Atina Agorası'nda tespit edilen çok sayıda
ki örnekte olduğu gibi, Pers tahripleri ile bağlantııı olrnahdrr".
M.Ö. 480/79'daki Pers tahribi sonrasında kapatılmış olan Atina Agorası'ndaki kuyuların Persler tarafından mı yoksa Atinalılar tarafından mı kapatıldıkları konusunda
kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Bir defada, çevredeki yapıların yıkıntıları ile doldurulmuş olmaları bakımından Atina kuyuları ile Klazomenai Akropolis kuyusu yakın benzerlik gösterir. Akropolis kuyusunun 1.0. 5. yüzyılın başlarında kapatılmış olması, ele geçirilen yerli ve ithal seramik grupları için terminus post quem sağlamakta, Klazomenai'de yerleşim tabakaları,işlik ve nekropolis alanlarında bugüne kadar yapılan çalış
malartnda elde edilen sonuçları bir kez daha doğrulamaktadır. Klazomenai'de ana karanın 1.0. 5. yüzyılın başlarında Pers korkusundan dolayı terk edilmesi, kuyunun bulunduğu alanın tekrar ıskan görmemiş olması, kapatılma ışleminin adadayaşayan halk
tarafından yapılmadığını gösteren kanıtlar arasında sayılabilir. Halkın deger verdiği dini yapılara ait elemanların ve Akropolis'i kuşatan sur duvarına ait büyük blokların, kuyu kapatma dolgusu içerisinde ele geçirilişi, kapatma işleminin bir düşman tarafından
yapılmış olabileceğini akla getirir. Bütün bu qerekçelerden ötürü Akropolis Güney Yamacı'ndaki su kuyusunun kapatılma işlemi, Iyonya Ihtilali sırasında kent halkını cezalandırma girişiminin bir parçası olarak Persler tarafından yapılmış olmalıdır.

FERiDE GÜL SEKTÖRÜ KAZıLARı VE i.ö. 4. YÜZYıL KENTi ÇALIŞMALARI
Fikret ÖZBA Y
Klazomenai'de Prehistorik Dönem yerleşmesinin konumlandığı Limantepe mevkiinin hemen güneybatısında kalan ve Geometrik Dönemden Klasik Dönem sonlarına
13

14
15

Samos örneği için bkz., Walter, H., Führerdurch das Heraian von Samos, Münip 1961, lig.58. Didyma örneği için Bkz.,
Buschor, E. "Altsamischer Bauscnmuck", AM72 (1957).levha 24:1, 25:2; Schetold, K., Die Griechen und ihre Nachbam, Berlin 1979, levha 206b. Larisa örneği için Bkz., Bdehlau, J.-Schlold, K., Larisa am Hermas / Die Beuten, Berlin 1940, 125 vd, lig. 21, levha 23.
Cook, J.M., "The Topography ol Clazomenae", ArchEph (1953/54), 149-157.
Shear, T.L., "The Persian Destruction ol Athens, Evidence lrom Agora Deposits'', Hesperia 62 (1993), 384-482; Camp,
J., "Excavations in the Athenian Aqora", Hesperia 65, 1996, 242-244. Milet'te son kazılarda ele geçirilen ve muhtemelen Iyonya Ihtilali sırasında kapatılan kuyu ve buluntuları için Bkz, Niemeler, Woll-Dietrich, et.al., "Die Zierde lorıi
ens: Ein arehaiseher Brunnen, der jüngere Athenatempel und Mllet vor der Perserzerstörung", AA 1999, 364-413.
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kadar bir anlamda kentin metropolünü oluşturan alanda yer aları Feride Gül'ün varisIerine ait olan tarlada bugüne kadar sürdürülen kazı çalışmaları,LA. 4. yüzyıldaki ızga
ra planlı yerleşimin, düzeninin ve evlerin tabakalanmasının anlaşılmasına yönelik olmuştur. Bu amaçla da kentin bu kesiminde şimdiye kadar geniş alanlar yerine birbirinden bağımsız küçük açmalarda çalışılmıştır. 2001 yılında ise kısmen açığa çıkarılan
mevcut evlerden birinin iç düzenlemesine dönük sorulara cevap bulmak için daha geniş ölçekte kazı yürütülmüştür. iii No.lu insuladaki D evi, hem büyük kısmının zaten bilinmesi hem de tümünün kazı alanı içerisinde kalması nedeniyle bu hedefe en uygun
yapı olarak seçilmiştir. Çalışmalar ev içerisinde iki farklı alanda yürütülmüştür.
IIID evindeki ilk çalışma alanı içinde, evin güney kısmında bulunan ve 1986 yılın
da bir bölümü açığa çıkarılan işlikler (2-3-4 No.lu alan) yer almaktadır (Resim: 12). Avlu, düzgün plaka taşlarla döşenmiştir ve evin güney bölümünü doğu-batı doğrultusun
da boydan boya kaplamaktadır. Avlu, ikinci evrede (1.0. 386-366) nispeten küçültülmüş,
üçüncü evrede (1.0. 366-356) ise güneyindeki işliklerle bağlantılı olarak kuzeye doğru
genişletilmiştir. Ancak kuzey sınırı 2001 yılı çalışmalarında belirlenememiştir. Avlunun
kazısı sırasında alanın neredeyse tümüne yayılan, kentin terk edildiği evreye (yani yaklaşık 1.0. 350'lere) ait olması gereken yoğun çatı kiremiti enkazı ile karşılaşılmıştır. Bu
enkazda tümlenebilir örneklerin olmayışı evlerin terki ardından, ıskan sahipleri tarafın
dan tüm kiremitlerin ve çatı aksamında kullanılan ahşapların derlendiğini, işe yaramayacakların ise doğrudan avluya ya da sokaklara döküldüğünü göstermektedir. Evin güney kısa kenarı boyunca sıralanan işliklerin kuzey yöndeki girişleri belirlenememiştir. 11ID evi işlik kompleksi yan yana sıralanmış dört işlikten oluşmaktadır. Bu [şllklerden en
batıdaki 4 No.lu oda diğerlerinden farklı olarak evin kuruluş evresinde de (1.0.405-401)
kullanılmıştır. Diğer üç işlik ise ikinci ve üçüncü evrelerde inşa edilmiştir.
1110 evindeki ikinci hedef, evin doğu sınırının tamamen açığa çıkarılması ve 6
No.lu mekanın işlevinin anlaşılması olmuştur. 1985 yılında kuzey bölümü açığa çıkarı
lan mekanının 2001 yılında güney bölümünde çalışılmıştır (Resim: 13). Kazılar sonucunda evin doğu duvarının ne yazık ki temel seviyesine kadar tahrip edildiği anlaşılmış
tır. Ayrıca, evin doğusundaki Kuzey-Güney 10 sokağına bakan 6 No.lu mekanın sınır
ları içinde bol miktarda elde edilen renkli duvar sıvaları, söz konusu birimin konut kıs
mı olduğunu, muhtemelen de en önemli odalardan biri olan andron olarak kullanıldığı
nı akla getirmektedir.
2001 yılı içerisinde, Klasik Dönem konutlarının iç mimarısine yönelik kazı çalış
maları yürütülürken, diğer yandan da ev planlarının farklı evrelerde ne tür değişiklikle
re uğradığı da anlaşılmaya çalışılmıştır. 1990-2000 yıllarında Arkaik Döneme tarihIenen zeytinyağı işliğinin bulunduğu kentin batı kesimindeki alanda ortaya çıkarılan ve
M.O. 4. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen Basileia'nın ilk evresi ile düzenli kent planı
nın izlend!ği kesimdeki evlerin zemin planlarının karşılaştırılması sonucunda Klazomenai'de M.O. 4. yüzyıl evlerinin temelde ortak bir şemaya göre planladıkları anlaşılmak
tadır. Basileia'nın birinci evresinde yapı 31.81x14.31 m. boyutlarında (455.20 m 2) , kuzey-güney doğruıtulu yerleştirilmiş, oldukça büyük boyutlarda tasarlanmış bir prostaslı
evolarak inşa edilmiştir (Resim: 14). Klazomenai'nin 1.0.4. yüzyıl yerleşirnindeki prostası i evler ise 13.50x25.10 m. boyutlarında yapılmıştır, ızgara planına göre inşa edilen
ve kentin doğu kesiminde açığa çıkarılan evler, kullanıldıkları süreç dahilinde tadilatlar
geçirmişlerdir.Bu-değişikliklersonrasında da evler;kuruluş evre~indek(gerçek-pıalılEF··
rını kaybetmişlerdir. Basileia'da ise bu durum gözlenmemektedir. Aksine, Basilaia'nın
birinci evre planı bozulmadan, ikinci evresinde mevcut prostaslı evin batı bölümüne
ikinci bir prostaslı ev eklenmiştir. Yapının, üçüncü evresinde ise yine batı tarafa eklenmek istenen bölümün tam olarak bitirilmediği antaşılmrştır!e. Basileia'nın bozulmadan
korunan birinci evre planı ile Khyton'daki ev planları dikkate alındığında, Klasik Dönemde Klazomenai'de temel bir konut planın nasılolduğu anlaşılmaktadır.
16

Sezgin, Y, Klazomenai M.Ö. 4. Yüzyıl Basileiası, izmir 2002 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 64-71.
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ı.o. 4. yüzyıl Klazomenai ev tipinin en iyi örneği Feride Gül Tarlası'nda yürütülen
ortaya çıkarılan ID evidir (Resim: 15). Tüm prostaslı örneklerde olduğu gibi
ID evinde de konut bölümü kuzeyde yer alır. Söz konusu evin konut bölümünde eşit derinlikte iki kare mekan bulunmaktadır. Oikos olarak kullanılan ve yaklaşık 6.0x6.0 m.
boyutlarındaki batıdaki 1 No.lu mekan önünde prostas yer alır. Konumu ve duvarları
nın sıva ile kaplı olmasından dolayı daha önemli bir oda olduğu anlaşılan ve andran
olarak nitelendirilebilecek doğudaki 3. No.lu mekan da önündeki ince, uzun 4. No.lu
oda aracılığıyla prostasa açılır. Evin avlusu oldukça büyük tutulmuştur. Eve giriş, avludan kuzey-güney 9 sokağına açılan bir kapı ile sağlanmaktadır.
Prostaslı evlerde, avlunun güney bölümü işi ik ve depolara ayrılmıştır. Bu alanlarda ya ev dışı üretime ya da evin ihtiyacına yönelik işler yapılmaktadır. ID evinin güney bölümü modern bir yol tarafından tahrip edildiği için kazılamamıştır. Ancak, kuzey
sınır komşusu, lB evinin güney bölümünde yan yana üç işliğin izlerine rastlanmıştır.
Olasılıkla ID evindeki işlikler de IB evindeki örneklere benzemektedir.
ı.o. 4. yüzyıl Klazomenai evlerinde andran ve oikosun aynı derinliğe sahip olması, benzer ev tipleri ile karşılaştırıldığında istisnai bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu
durum Klazomenai'de ise sıklıkla kullanılan bir özellik olmalıdır. Klazomenai dışında,
1.0. 350'de kurulan Priene'nin XXiV, XXV17 No.lu evleri ve Kolophon'un VI No.lu18 evinde de oikos, andran olup olmadığı hakkında bilgi verilmemiştir. Görüldüğü gibi, bu ev
tipi birkaç örnek dışında, diğer ızgara planlı kentlerde rağbet görmemiştir.. 15lazomenai'de ise, 1.0.4. yüzyıl evlerinde çekirdek plan olarak uygulanmış ve (hatta 1.0. 4. yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edilen) Basileia yapısına da temel teşkil etmiştir.
kazılarda

17
18

Hoepfner, W.-Schwandner, E.L., Haus und Stadt im klassischen Griechenfand. Wohnen in der klassischen Polis I,
Münih 1994, lig. 186.
Holland, L.B., "Colophon", Hesperia 13 (1994), levha 10.
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KAUNOS 2001 YILI

ÇALIŞMALARI

Cengiz

IŞIK*

Kaunos'taki 2001 yılı kazı, araştırma, epigrafik, onarım ve düzenleme çalışma

larımız, bu mevsim 20 Temmuz-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Başkanhqım

ve Prof. Dr. Baki Oğün'ün "onursal" başkanlığmdaki faaliyetlerimize Akdeniz Universitesi'nden Arkeolog Münife Doyran; Muğla Universitesi'nden Prof. Dr. Adnan Diler, Yrd.
Doç. Dr. Neşe Kırdemir, Arş. Gör. Kadir Baran (M.A); Asistan Ufuk Çörtük, Arkeolog Şa
hin Gümüş ve Arkeolog Suat Halat; Mimar Sinan Universitesi Miflıarlık Fakültesi'nden
Yük. Mim. Doç. Dr. Qğuz Ozer; aynı fakültenin öğrencilerinden Ozge Ekmekçioğlu ile
Başak Duru; Yıldız Universltesi Mimarlık Fakültesi'nden Yük. Mim. Doç. Dr. Yasemin
Say-Ozer; Almanya/Kiel Universitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. B(;:!rnhard Schmaltz; öğrencilerinden Inger Braun (MA) ve Robin Flüge; Isviçre/Zürich Universitesi Eskiçağ Tarihi Bölümü'nden Prof. Dr. Christian Marek katılmışlardır. Sualtı
araştırmalarının ön programı ise Arkeolog (MA) Serdar Akerdem'in sorumluluğunda
yürütülmüştür.

Çalışmalarımız bu mevsim de çok yönlü sürdürülmüştür: kazı (Palaestra Terası;
doğu-batı arteri; Teras Tapınağı/batı ve güney teras duvarı önü); araştırma (sualtı ve
epigrafi); onarım ve düzenleme (Artemis Kutsal Kaya Odası; Teras Tapınağı ve And-

ron).
KAZı ÇALIŞMALARI

PALAESTRA

TERASı

B. SCHMALTZ
I. BRAUN
R. FLÜGE
Ş. GÜMÜŞ
"Ölçüm Platformu" ile "Roma Hamamı" arasında kalan ve üzerinde "Kubbeli Kilise" nin yer aldığı düzlükteki kazılarımız, bu mevsim üç ayrı alanda yürütülmüştür: ADöşemeliCadde;B~KubbeliKilisealtındaki KutsalAianile Döşemeli Cadde arasında
ki bağlantı; C- Kubbeli Kilise'nin kuzeybatısındaki alan.
A-Döşeme/i Cadde: Geçen yılın batı yöndeki açmasının güney profili, kış aylarındaki kuvvetli yağmurlarla yıkanmış ve böylece isodom tarzda örülmüş bir duvarın
cephe yüzü açığa çıkmıştır. Görünüşe göre bu duvar, döşemeli caddeyi kuzey yönde
takip eden uzun duvarın parçasıydı ve olasılıkla da arkasında yükselen yüksekçe dolgunun baskısını engellemekteydi.
Prof. Dr. Cengiz IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeclcji Anabilim Dalı, AntalyalTÜRKiVE.
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Cadde üzerindeki merdivenin son basamağı altında, kuzey-güney yönünde ..giden bir künk kanal geçmektedir ve konumu itibariyle de caddeden önce yapılmıştır. Oyle anlaşılıyor ki, caddenin inşası sırasında bu kanal dikkate alınmıştır. Ikinci kullanımın
da caddenin genişliğini yarı yarıya daraltan iki cepheli duvar, caddeyi sınırlayan eski
duvarı kısmen tahrip etmiştir. Bu iki duvar, birbirlerini doğu yönde 1 m. arayla takip
ederken, batı yönde giderek birbirlerine yaklaşmakta ve hatta Palaestra Kapısı'nın yaklaşık 9 m. doğusunda yanak yanağa gelmektedir. Kapıya ait eşik bloğunun kuzeybatı
sında, yamaç üzerinde az işlenmiş polygonal kyklop taşlardan bir duvarın yalnızca alt
sırası korunmuştur. Yaklaşık 6 m. uzunluğundaki bu duvar, güney yöne doğru küçük
polygonal taşlarla örülen bir Bizans duvarıyla devam eder. Açıkça bellidir ki, eski görkemli poligonal duvar, önce güneye yönelmekte ve sonrasında da caddenin kuzeyini
takip ederek doğuya dönmektedir.
Caddeyi bugün kuzey yönde sınırlayan ve genişliğini daraltan duvarın üzerine
yerleştirilmiş stylobat sırası, bugüne kadar henüz daha anlaşılamayan problemlerle doludur. Bloklar bazı noktalarda doğrudan duvar üzerine konulmuşken, batıya doğru gidildiğinde duvar üzerindeki dolgunun üzerinde durmaktadırlar. Yani stylobat sırasının
yerleştirilişinde bir temel yapısı gözetilmemiştir. Bunun yanında yalnızca iki blok üzerinde sütun oturma izi seçilebilmektedir ve ona uyan hiçbir mimari yapı ile de bağlantı
sı yoktur. Bütün bunlar stylobat bloklarının spolyen olarak buraya, caddeye paralel olarak yerleştirildiğini ortaya koyar. Ne zaman ve hangi amaçla olduğu henüz belirlenememiştir. Yalnız bunların Hamam Palaestrast'nın güney kanadına ait olduğundan şüphe
miz kalmamıştır artık.

B-Kubbeli Kilise altındaki Kutsal Alan ile Döşemeli Cadde arasındaki bağlantı:
Bu yılki araştırmaıarımız göstermiştir ki, Palaestra Kapı'sına ait eşiğin yaklaşık 15 m.
kadar doğusunda açığa çıkarılan özenli bir duvar, güneye doğru aşağı-yukarı 7.5 m.
devam etmektedir; güney bölümü batıya doğru çok az döner ve güneybatı yönde inşa
edilmiş daha eski bir duvarın korunmuş alt kısmının üzerine biner. 1.5 m. genişliğe varan ve büyük plaka taşlarla döşenmiş yeni bir cadde, duvara paralelolarak kuzeye doğ
ru az bir eğimle yükselerek devam eder ve kaldırım taşı döşeli caddenin güney kenarını sınırlayan kumtaşı banketin 1.20 m. önünde bir eşikle sonlanır. Bu bağlamda tarihsel bir perspektif ortaya çıkmaktadır: Plaka taşlarla döşenmiş olan yeni, cadde ve ona
paralel giden duvar, alandaki en eski mimari kalıntılardır (muhtemelen 1.0. 4. yüzyılın
lçleri): kuzey-güney yönündeki duvar daha sonraki bir zamanda, yolu doğu yönde sı
nırlamak amacıyla inşa edilmiştir; kaldırım döşeli cadde ise, en son evredir (1.0. 200
yılları). Plakalı yolun batısında, kuvvetli bir kerpiç toprağı altında açığa çıkarılan kalitesiz duvarın batı yüzü, 1.20 m. uzunluk ve 30 cm. kalınlığındaki bir kireç katmanıyla sı
vanmıştır. Sürpriz olan, uzunlukları 2 ila 3 cm. arasında değişen Rodos amphoralarına
ait kesilmiş kulp parçalarının bir mozaik gibi bu katmanın içine sokulmuş olmasıdır. Kaunos'ta bulunan damgalı arnphora kulpları göstermiştir ki, kentin ihraç ürünleri arasın
da özellikle Rodos amphoraları 1.0.3. yüzyılda büyük bir zenginlik göstermektedir. Bu
da, cephesine mozaik karakteri verilmiş duvarın inşası için muhtemel bir alt tarih vermektedir: 1.0. 3. yüzyıL.
C-Kubbeli Kilise'nin kuzeybatısındaki alan: Kubbeli Kilise'nin kuzeybatısında genişçe bir alan açılmış ve bu alanda tamanlamıyla birbiri içine giren çok sayıda duvar
uzantıları gün ışığına çıkarılmıştır. Bunların bir kısmı birbirlerine paralel giderken, diğer
bir kısmı ise bunları kesmektedir. Teknikleri ortaktır: Yapı malzemesi olarak bu duvarlarda kireç taşından çoğu dikdörtgen ve geri kalanında ise şekilsiz toplama taşlar kullanılmıştır; aralarında kalan boşluklara küçük taşlar yerleştirilmiştir. Bağlayıcı eleman,
toprak harçtır. Bu duvarların nesiller boyu kullanılmış oldukları, üzerlerindeki tamiratlardan anlaşılmaktadır. Bunlar en az üç yapım evre si göstermektedir. Bu duvar ağı arasında öyle bazı duvarlar vardır ki, bunlar kesinlikle başka bir zamana işaret etmektedir.
Çünkü, farklı derinliktedirler ve yürüme tabanına işaret eden toichobatdüzlemleri, fark220

Iı yüksekliktedirler. Bir höyük görünümündeki bu yerleşim birimlerini oluşturan duvarlar
tek başlarına ele alındıklarında, bir sonuca varmak mümkün değildir. Ancak, 1997/98
yıllarında bu alanda açığa çıkarılan "Teras Duvarı A" ve "Teras Duvarı B" ile birlikte düşünüldüğünde, Kubbeli Kilise altındaki merkezi alanın anlamı bir kez daha ortaya çık
maktadır: Açıkça bellidir ki, merkezdeki bu kutsal alan, etrafındaki tüm bu yapı birimlerini yönlendirmektedir. Sürekli olarak birbirlerine paralel giden bu duvarlar, daha doğru
su teraslar merkezi alanı koruma adına yapılmış olmalıdır. Birdenbire kesilmiş duvarlar ise, bazıları yazıtlarla belgelenen şiddetli depremleri akla getirmektedir. Derinde kalan duvarlardan birinin arka dolgusu içinde ele geçirilen malzeme, bu duvarın erken
Hellenistik Dönemde inşa edilmiş olabileceğini ortaya koymaktadır. Yalnızca tek bir duvar daha erken bir dönemde,LA. 4. yüzyılda yapılmış olmalıdır.

OOdU-BA Tl ARTERi

B. ÖdÜN
C. IŞIK
A.DiLER
K. BARAN
S. HALAT
Büyük bir ihtimalle kaya mezarları önündeki rnerkezl nekropol alanından başla
yarak Palaestra Terası'na uzanan ve oradan da Teras Tapınağı ve Apolion Kutsal Alanı'nı kuzey yönde sınırlayarak muhtemelen Stoa'nın batısından geçen bir başka caddeye ulaşan kaldırım taşı döşeli cadde, hiç kuşku yoktur ki, Kaunos'un ana arterlerinden biridir. Aynı zamanda kentin önemli bir akıtma kanalı işlevini de üstlenen caddenin
bu mevsim, Teras Tapınağı kuzeybatı köşesi ile Apolion Kutsal Alanı'ndaki Ziyafet Binası'nın 2 numaralı Andran mekanı arasında kalan bölümü açılrruştrr, Blok, taş ve topraktan oluşan üzerindeki muazzam dolgu kaldırıldığında görülmüştür ki, cadde Kaunos'un son yerleşim dönemi içinde fonksiyonunu yitirmiştir. Çünkü, Teras Tapına
ğı'ndan sonraki beş basamaklı bir merdivenli inişten sonra, genişliği 4.90 m. ölçülen
cadde, doğu-batı yönünde uzanan spolyen duvarla oldukça daralmıştır ve Ziyafet Binası'nın kuzey duvarı önünde ise, doğrudan üzerine yerleşim mekanları inşa edi.l.miş
tir. Büyük plaka taşlarla döşenmiş olan bölümler, caddenin kendi orijinal yapısıdır. Ozellikle Ziyafet Binası arkasında kalan büyük bir bölüm, son onarımının izlerini taşımakta
dır: Hem döşeme taşı ve hem de kanal kapağı olarak kullanılan büyük mimarı bloklar
ve blok parçaları, daha çok önceki dönemlerin malzemesidir. Kanal üzerindeki kapak
bloklarının malzemesi genelde kum taşındandır ve bunlar büyük bir ihtimalle Artemis
Kutsal Kaya Odası'ndan sökülüp getirilmiştir.
Ziyafet Binası'nı oluşturan mekanlardan 3 numaralı Andronun hemen arkasına,
doğrudan cadde üzerine inşa edilmiş olan yapının merkezdeki büyük odası, mimarı döşemiyle kendi fonksiyonunu ortaya koymaktadır: "Zeytinyağı Işliği". Odaya giriş doğu
yan duvarı üzerinde açılmıştır. Bu duvarın Andran arka duvarı ile birleştiği köşede, çeyrek daire biçiminde toplama taşlarla örülmüş bir platform oluşturulmuştur. 0.50xO.30 m.

.. boyutondapişlfliştopraktanoir-pıaKa,Atra'rDrfku.tey-duvarrü.tetifiesonfaôanaçilılifş .
girişin hemen önüne hafif yatay durumda yerleştirilmiştir; ağız çapı 0.53 m. olan bir pithas, hemen önüne, toprak içine gömülmüştür. Odanın girişi ile kuzey duvarı arasında
ise küçük bir "toplama teknesi" yapıımıştır (0.70xO.33 m.). Ziyafet Binası'nın fonksiyonunu yitirdiği dönem sonrasında, bu 3 numaralı Andronun son Kaunoslular tarafından
bir "Zeytinyağı lşliği" olarak kullanıldığı, geçen yıllardaki araştırmalarımızia saptanmış
tı. Bu odanın kuzey duvarı üzerine sonradan açılmış olan girişin, açığa çıkarılan yeni
mekanın tabanından 0.90 m.. yukarıda bulunması, bizleri bir sonuca götürmektedir:
Cadde üzerindeki "Zeytinyağı Işliği" herhangi bir nedenle fonksiyonunu yitirdikten sonraki zaman içerisinde oluşan doğal dolgu nedeniyle tamamen örtülmüştür. Sonrasında
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da (muhtemelen 7. yüzyıl), 3 numaralı Andron içinde yeni ve daha büyük bir "işiik" tesis edilmiştir.
Caddenin temizliği için başlatılan 5050801, 6050801 ve 1190801 numaralı açmaların, sonunda bize bir sürpriz hazırladığını bilemezdik. "Ziyafet Binası" kuzeydoğu
köşesinin 3 m. kuzeyinden başlayarak, binanın arka kuzey duvarına paralelolarak doğuya devam eden görkemli duvar, gerek duvar örgüsünde kullanılan blokların ebat,
teknik ve örgü sisteminin "Ziyafet Binası" arka duvarına benzerliği ve gerekse üzerindeki geniş kapı aralığı ile dikkatimizi hep çekmişti. Çekmişti çekmesine ama, toprak
üzerinde kalan bölümündeki blokların kireç harçla birbirlerine bağlanmış olmaları ve de
bunların bir kaplama bloğu olarak burada kullanılması, bizde farklı bir düşünce oluştur
muştu: "Ziyafet Binası"nın dış duvarından sökülen bloklar, bir geç dönem duvarında
spolyen kullanılmıştır. Oysa kazılarla derine inildiğinde, duvarın toprak altında kalan alt
sıraları malzeme ve teknik olarak "Ziyafet Binası" arka duvarıyla tamamen örtüşmek
tedir. Belli ki, üst sıraları zamanla yıkılmış ve bu defa aralarında kireç harç kullanılarak
yeniden örülmüştür. Bu da, buradaki mimarı dokunun "Ziyafet Binası" ile birlikte planIandığını ve de inşa edildiğini ortaya koymaktadır. O halde biz, şimdi Apolion Kutsal
Alanı'na giriş veren bir Propylon ile karşı karşıyayız. Propylon batı kanadı 2.25 m.
uzunluğundadır ve sekiz sıra yüksekliğine kadar korunabilmiştir. 1.58 m. genişliğinde
ki kapı açıklığından sonraki doğu kanat uzunluğu 2.27 m. ölçülmektedir ve de 4.45 m.
yüksekliğine kadar hala daha ayaktadır. Propylonun 1.80 m. derinliğindeki iç yan yüzlerini oluşturan blokların cephesi farklı işlenmiştir: Düz tıraşlanmış ve sivri uçlu murçla
taraklanmıştır. Apolion Kutsal Alanı zeminine iki basamakla inilir; iki bloktan oluşan eşik
üzerindeki yuvalardan ve izlerden belli ki, zamanında iki kanatlı ahşap bir kapı ile kapatıimıştır. Batı kanadın içteki antası önünde açığa çıkarılan kaide, kendi orijinal yerindedir. 0.33 m. yüksekliğindeki toichobat üzerine oturtulan, 1.15xO.85xO.52 m. ölçülerindeki kaide, zamanında bronzdan bir heykel taşıyordu. Orijinal kurşun, her iki ayak yuvası içinde günümüze kadar ulaşabilmiştir. Sol ayağı ile tam ve oynak sağ ayağının yalnızca ucuyla basan figür, sağ ön köşeye yakın yükselen yuvarlak bir nesneye, belki de
bir ağaç gövdesine sağ eliyle dayalı bir poz içindeydi ki, bu da bize bir Apollion tipIemesini hatırlatmaktadır: Apolion Sauroktonos. Maalesef üzerindeki iki satırlık yazıt,
sonradan silinmiştir.
TERAS TAPINAGI (BATI VE GÜNEY TERAS DUVARı ÖNÜ ARAŞTIRMALARI

B. ÖGÜN
C. IŞIK
A. DiLER

N. KIRDEMiR
U. ÇÖRTÜK
M. DOYRAN
yılından bu yana devam eden Teras Tapınağı temenosu üzerindeki çalış
daha çok bu alan üzerine inşa edilmiş olan tapınağın, Yuvarlak Yapı'nın ve
de temenos dolgusu altındaki kutsal taşın evreleriyle ilgili mimarı yapısına ve tarihlendirmelere yönelik gerçekleştirilmiştir. Temenosu kuşatan teras duvarlarının araştırılma
sına ve de restorasyonu için bir ön projenin yapılmasına, ancak bu yıl başlanabilmiştir.

1967

malarımız,

Batı Teras Duvarı: 33.90 m. uzunluğundaki teras duvarı, beklediğimiz gibi arkasındaki teras dolgusunun baskısı nedeniyle zaman içerisinde oldukça tahrip olmuş ve
çoğu yerde, özellikle güneye doğru temel yapısına kadar yıkılmıştır. Bu köşede yüksekliği, temel yapısıyla birlikte ancak 2.00 m. ölçülmektedir. 1.50 m. kalınlığa varan teras
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duvarının kendi dönemi içinde de zamanla yıkıldığı ve tekrar tekrar onarıldığı saptanmıştır. Alttaki ana kayanın eğimine göre yüksekliği değişen temel, çok da büyük olmayan düzensiz taşlarla örülmüştür ve üzerinde yükselen orijinal duvardan 10 cm. kadar
dışa taşmaktadır. Ust duvarın örgüsünde kısmen daha düzgün ve yüzleri çok az bosajIı daha büyük bloklar kullanılmıştır; aralarında kalan boşluklar, daha küçük taşlarla doldurulmuştur. Onarımında kullanılan taşlar çok daha büyüktür. Terasın temel düzeyinde

elde edilen seramik parçaları daha çok en geç 1.0. 3. ve 2. yüzyıl karakterlidir. Bu tarih, temenos dolgusu altındaki "Kutsal Taş"ı bir "Abaton Heroon"a dönüştüren koruma
duvanrun yapırn evresine uymaktadır. Bu bağlamda kesinlikle söyleyebiliyoruz ki, "Kutsal Taş" 1.0. 3. yüzyıla kadar tek başına durmaktaydı ve bu yüzyıldaki bir "Abaton Heroon"a dönüştürme zorunluluğu karşısında, burada bir teras oıuşturulmuştur.
17/24080HTBY numaralı açmada, temel düzlemi üzerinde açığa çıkarılan ve çok az
bir kısmı korunmuş plaka taşlı döşem, kuzeybatı köşedeki 7 basamaklı merdivenin son
basamağının seviyesinden oldukça aşağı kottadır ve boyutları da küçüktür. Bu nedenle döşemenin caddeye ait olup olmadığını bugün söyleyebilecek durumda değiliz. Zaten merdivenden sonra yolun nasıl devam ettiği de, bugün için tarafımızdan bilinmemektedir. Çünkü, son basamağın önünde açılan bir sondajdan gözlemlediğimiz, kaldı
rılmamış ise eğer, cadde tabanının bir taş döşemle devam etmediğidir.
Güney Teras Duvan: Güney teras duvarının 34.90 m.lik bölümü, yalnızca korunüst seviyesine kadar açrlabitmiştir. Açılan bölümde gözlemlendiği kadarıyla, farklı
bir karakter göstermektedir: Orgüsünde kullanılan poligonal blokların yüzleri kabaca
yontularak hafif bosajlaştırılmıştır; aralarında kalan boşluklar ise, daha çok küçük taş
larla kapatılmıştır.
muş

ARAŞTIRMALAR

SUAL Tl ARAŞTIRMALARI
S. AKERDEM

H. ÖNiz
Önümüzdeki yıllarda başlanılacak olan "Sualtı Araştırmaları"nın bu mevsim yalBu iş için ise üç ayrı bölge tespit edilmiştir: SultaniDalyan Çayı ve AlagöL.
Sultaniye Kapı/calan (Leto Kutsal Alanı): Kaunos territoriumu içinde, Köyceğiz
Gölü'nün güney kıyısında tesis edilmiş olan Leto Kutsal Alanı'na ait mimarı dokunun
bugün göl suyu içinde kalan uzantılarını saptamak amacıyla yapılan iki günlük bir araş-.
tırmanın sonunda:
1- Kaplıcanın hemen göl kıyısında ve göl suyu altında, karayla bağlantılı yapılar
gözlemlenmiştir. Araştırma, sualtındaki yapıların güney ucundan başlayarak 140 m.
,u_zLJnJL!ğl1ncjClkLbiLQQıeırDclE3.gerçekleştirilmjştir.AraşJlrJlan bölgeoingüneyucu 36
52.412' kuzey ve 28.36.213' doğu koordinatlarında; kuzey ucu ise 36 52.465' kuzey ve
28 36.120' doğu koordinatlarındadır.
2- Kaplıcanın batısında, kıyıdan başlayarak kuzey-güney doğrultusunda "rıhtım"
olması muhtemel duvar uzantısı bulunmaktadır. Tamamı sualtında bulunan bu uzun
duvar, genel yapısıyla oldukça sağlamdır; yüksekliği gölün derinliğine bağlı olarak 2 ila
4 m. arasında değişmektedir. Duvarın güney ucundan yaklaşık 50 m. kuzeyde, duvarı
oluşturan blok taşlara oyulmuş "su gideri" ve "oluk" izleri saptanmıştır.
3- Duvarın güney ucundan yaklaşık 40 m. kuzeyde, s-m. derinlikte bir sütun tamburu görülmüştür. Aynı yerin yaklaşık 150 m. kuzeyinde, 7 m. derinlikte iki "pedestal"
yatmaktadır. Dip zemin kükürtlü çamurla kaplıdır.
nızca bir ön çalışması yapılmıştır.
ye Kaplıcaları (Leto Kutsal Alanı);
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Dalyan çayı: Çayın, bugün karalaşmış olan güney limanının hemen kıyısında
yapılan dalışta, iri dikdörtgen bloklarla inşa edilmiş uzunca bir duvarın kalıntısı izlenebilmiştir.
Alagöl: Kaunos'un hemen batısındaki Kızıltepe'nin kuzey uzantısınm Alagöl kenarındaki kayalık cephesi, bir columbarium olarak kullanılmıştır. Içine umaların yerleş
tirildiği kaya nişlerinin hemen önünde yapılan sualtı araştırmasında, nişlerden birine ait
olması gereken bir "kapak taşı" parçası bulunmuştur.
EPiGRAFiK ARAŞTIRMALAR
Chr. MAREK
Bu yılki kazı döneminde ele geçirilen yazıtiı malzemenin çoğu parçadır ve bu nedenle de hemen hiçbirinin içeriği tam olarak anlaşılamamıştır. Teras Tapınağı'nda bulunan "omptıelos" şekilli taş, üzerindeki 'tanrıya" kelimesinden, kesinlikle bir adak eş
yasıdır. Güney Limanı'nda, yüzeyde ele geçirilen yuvarlak formlu, içi bir yuva şeklinde
oyulmuş kireç taşından bir parça da, üzerindeki anatheke (adadı) kelimesinden dolayı
kesinlikle bir adak eşyası olmalıdır. Cadde'nin bu yıl açılan bölümünün Apolion Kutsal
Alanı civarına rastlayan bölümde, bir duvar içinde spolyen olarak ele geçirilen bir kaidenin yazıtı iyi korunmuştur. Agreophon oğlu Apollonios'un heykel kaidesidir bu ve dedesinin de ismi zikredilmektedir: Kantharion. Bu isme, Kaunos halkı içinde ilk kez rastlanmaktadır. Apolion Kutsal Alanı'na geçiş veren propylonun batı antası önünde in situ
duran kaide üzerindeki iki satırlık yazıt, maalesef silinmiştir. Ustteki yazıt alttakine göre daha kısa tutulmuştur. Bu nedenle de, büyük ihtimalle sanatçının imzasına aitti. Sultaniye Kaplıcaları'ndaki yüzeyaraştırmaları sırasında bulunan bir stel parçası üzerindeki metin, Kaunos halkı ve heyetine Eumenes tarafından yazılmış bir mektuba aittir.
Mektupta, Hermonaks isimli bir Kaunoslunun ismi geçmektedir. Açıkça bellidir ki, Bergama Kralı, delegesine bir "rica"sını sunmaktadır. Burada adı geçen Eumenes'in, i. Eumenes olması çok zor bir ihtimaldir. Taribi olaylar dikkate alındığında iii. Eumenes
(Aristonikos) olması da imkansızdır. Mektubu yazan kişi, olasılıkla ii. Eumenes'tir. Kaunos 1.0167 yılına kadar Rodos'a bağlı olduğu için bu mektup ii. Eumenes'in son idarı döneminde yazılmış olmalıdır. Bu yazıtla belgelendiği gibi, Kaunos ile bu kral arasın
daki ilişki, kentin siyası tarihi açısından önemli ve ilginç bir yeniliktir.
ONARıM VE DÜZENLEME
Kazı çalışmalarımızı sürdürürken, bir taraftan da ortaya çıkarılan son kültür kalıntılarının duvarları onarılmaya başlanmıştır. Bu çok süflf yerleşim birimlerinden günümüze ulaşan duvarlar, bir gelenek olarak çok zorunlu durumların dışında kaldırılma
maktadır; aksine koruma altına alınmaktadır. Bu bağlamda, duvarların üst taş sıraları
kaldırılarak altına kireç, kum ve çok az çimento karışımı harç konmuş ve taşlar ait oldukları yerlerine tekrar yerleştirilmiştir.

Artemis Kutsal Kaya Odası: Artemis temenosunun tam merkezine, ana kaya içine inşa edilmiş KutsalAdanın etrafını dönen ana kaya yüzeyi, ortaya çıkarıldığı 1998
yılından bu yana fark edilmiştir ki, geçirdiği yoğun kış döneminin ardından gittikçe erimektedir. Bunun geçici olarak önlenmesi adına, Kaya Odası korunan duvar seviyesine
kadar toprakla kapatılmış ve bu toprak düzlemi üzerine, bu defa tuğla malzeme kullanılarak odanın plan yapısı ana kaya üst seviyesine kadar temelsiz olarak inşa edilmiş
tir; kenar boşluklara ise toprak doldurulmuştur. Böylece, hem alttaki oda algılanabil
mekte ve hem de ana kaya çukurunun yüzeyleri aşınma tehlikesinden kurtulmuş olmaktadır.
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Teras Tapınağı Temenosu: Tapınak temenosunu çeviren sütunlu galerilerden
kuzey yöndeki portikasun alt sütun tamburları yerlerine yerleştirilmiş, üst tamburları ise
hemen önlerine konmuştur. Baş tabana ait bloklar da kaldırılıp yerlerine konacak şekil
de diziimiştir. Ust yapıya ve de arka duvarlara ait blokların hemen hepsi de temenos
alanı üzerine, altlarına kalaslar konarak bir düzen içine getirilmiştir. Abaton Heroon'un
iç ve dış peristasisine ait sütun parçaları yerlerine yeniden konmuşlardır.
~ Numaralı Andran: Odanın kenti kullanan son Kaunoslular tarafından bir "Zeytinyağı Işliği" olarak kullandıkları, oda içinde ele geçirilen mimarı döşemden belliydi. Bu
öylesine hazır bir döşemdi ki, eksik olan yalnızca ahşap konstrüksiyonuydu. Ve bizler
bunu yeniden yaratmak istedik. Başardık da! Becerikli bir marangozun usta ellerinde,
Antik çağın kullanım formunda şekillenen ahşap konstüksiyon, yerine monte edilmiş

tir. Bugün kenti ziyaret edenler, oda önünde uzunca bir zaman geçirmekte ve zeytin yağının Antik Çağda nasıl elde edildiğinin görsel keyfini sürmekteler.
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2001 YILI PANAZTEPE

KAZıLARı

Armağan ERKANAL -ÖKTÜ *
Binnur GÜRLER

2001 yılı Panaztepe Kazıları T.C. Kültür Baka,nlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Mü-

dürlüğü'nüt!, T.C. Kültür Bakanlığı, Döner Sermaye Işletmeleri Merkez Müdürlüğü' nün,

Hacettepe Universitesi Araştırma Fonu'nun, Türk Tarih Kurumu'nun ve Institute for Aegean Prehistory (INSTAP- New York)'nin maddi ve manevi desteği ile sürdürülmüştür.
Bu vesileyle tüm ilgililere burada şükranlarımızı sunarız".
2001 Panaztepe kazı sonuçlarına geçmeden önce, kısaca Panaztepe kazısının
Batı Anadolu arkeolojisi için önemine değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, genellikle, gerek Anadolu prehistoryası gerekse Anadolu kazı tarihçesi 1870 yılında Hisarlık kazı ları ile başlatılır. Yaklaşık 130 yıllık bu süreç içerisinde Hisarlık da, ne yazık ki, büyük
çapta yerleşmede çalışılmış; ne sözde Troia savaşı ne de onunla bağlantılı olan katmanlar kesin olarak birbirinden bilimselolarak ayırt edilebilmiştir. Bir başka değişle, Homeros' un anlatımlarını kanıtlayıcı bilimsel belgelere ulaşılamamıştır. Dikkati çeken bir
başka husus da, Hisarlık VI- Vlla katmanlarına verilen uzun bir sürecin, tüm yapı katlarının aynı kültürü içermesi şeklinde yapılan yayınlarda ve Almanya da açılan sergide
vurgulanmış olmasıdır.

izmir yöresinde kurtarma kazısı olarak 1~.85 yılında başlattığımız Panaztepe ka-

zılarının, özellikle de mezarlık kazılarının, M.O. 2. binyıl materyal kültürüne yaptığı
önemli katkılar, yaklaşık 130 yıllık Hisarlık kazı çalışmalarında alınamayan sonuçların
17 yıl gibi kısa bir sürede günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Bu önemli merkezin ve
çevresinin tam anlamı ile ortaya konabilmesi için, ayrıca 2001 yılında Kuzey ızmir Bölgesi/ GüneyAiolya yüzeyaraştırmalarınada tarafımızdan başlanrruştrr-. Bu çalışma ile
özellikle M.O. 2. binyıl ve 2. binyıldan 1. binyıla geçiş dönemlerinin sistematik bir biçimde araştırılmasını hedeflemiş bulunmaktayız. Bu konuya değinilmesinin ana amacı, söz
konusu bu dönemle ilgili pek çok çalışmanın yapıldığının tarafımızdan saptanmasının
yanı sıra, bölgenin yoğun bir biçimde tahrip edilmekte olmasıdır. Bir başka deyişle tarihsel topografyanın bu bölgede süratle erozyona uğratıldığının açıkça görülmesidir.

A!.mag-an-ERKANAl-

Prof. Dr.
ÖKTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji BölümO~06530 BeytepeAnkara/ TURKIYE.
2001 yılı Psrıaztepe kazılarını gerçekl€!ştiren kazı kurulu üyeleri: Prof. Dr. Hayat Erkanal, Yard. Doç. Dr. Muzaffer
Demir, Dr. Ayşe Gül Akalın, Dr. Kaan jren, Dr. Clemens Richter Araş. Gör. Aysel Baynaı, Kadir Büyükulusoy, Rıza
Tuncel, Ali Umut Türkcan; Arkeolog Umit çayır, Levent Çimen, Ulaş Deniz, Ozlem Oyman, Zeynep Yılmaz;.Antropolog Pınar Gözlük, Ayhan Yiğit; Arkeoloji öğrencilerinden Çınar Altan, Zülfikar Akyüz, Uğur Koyuncu, Serpil Oztürk,
Mehmet Sarıkaya, Gökçen Şeker; ayrıca Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uzmanı Gülay Şahin kazıya katılmış
tır.

2

2001 Panaztepe kazısı yaklaşık iki buçuk ay sürmüştür. istanbul Arkeoloji Müzesi Uzmanı Nülüfer Atakan ve Isparta Arkeoloji Müzesi Uzmanı Nezahat Işçi kazı çalışmalarında Kültür Bakanlığı yetkili uzmanı olarak görev yapmışlar
dır. Tüm ekip üyelerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunmavı bir borç bilirim.
Krş. Erkanal-Öktü, Akalın, iren ve Lichter, "2001 Kuzey izmir-Menemen Ovası Yüzey Araştırması", 20. Araştırma Sonuç/an Top/antısı rAST), Ankara, 2003, (baskıda).
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Panaztepe 2001 yılı kazı çalışmaları ise, özellikle hazırlamakta olduğumuz mezarlık alanı yayını sırasında ortaya çıkan bazı problemlerin henüz karmaşık bir hal almadan çözülebilmesi amacıyla, mezarlık alanında yatay genişleyerek, sürdürülmüştür.
Hatırlanacağı gibi, son yıllarda ortaya koyduğumuz en önemli sonuç: M.Ö. 2.

binyıl mezarlığının iki çevren/horizont olarak birbirinden bağımsız dönemler olarak saptanmış olrnasıdıre. 2001 yılı çalışmalarımızda da stratigrafik değerlendirmelere ağırlık
verilmiş ve bu bağlamda öngördüğümüz iki ana sorunun aydınlatılmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülmüştür (Resim: 1; Plan: 1).

Önce i. mezarlık çevreninde yaptığımız çalışmalar özetlenirse: 2000 sezonunda

açığa çıkartılan ve taş platformla bağlantılı olduğu izlenimini edindiğimiz duvarın 1986
yılında bulunan duvarla ilişkisini ve bu duvarın mezarlığın hangi dönemiyle kesin olarak ilişkilendirilmesi gerektiğini saptamak amacıyla, kuzey ve doğuya doğru yeni açmalar açılarak, işlemlere başlanrruştır'.

Daha önceki yıllarda da belirlendiği gibi, i. mezarlık çevreninin özgün taş platforkuzeybatıdan güneydoğuya doğru eğim yapmaktadır. Bundan dolayı, mezarlık alanının daha kuzeyde yer alan kısmı günümüz yüzey toprağına çok yakın bulunmaktadır. Güneye gidildikçe ise mezarlığın stratigrafisinin daha iyi korunmuş olduğu görülür.
mu

2001 kazı sezonunda yeni açılan yaklaşık 350 m 2 lik alanın yaklaşık 120 m2 sintaş platforma ulaşılmıştır (Plan: 2). Ayrıca bu yıl açığa çıkarılan 29.64 m.lik duvar
uzantısı ile mezarlığın doğusunda yer alan duvar, 1986 ve 2000 5 yılında açığa çıkarı
lan kısımları ile birlikte yak. 63.5 m. uzunluğa ulaşmıştır. Duvarın batıya bakan yüzü
düzgün örülmüş olup arkası şimdilik bir kör duvar görünümündedir. Duvarın en yüksek
korunduğu kesimde yüksekliği 1.64 m. olup üst üste 7 taş sırasından oluşmaktadır.
de

Söz konusu duvar ile taş platformun ilişkisini anlamak amacıyla duvar ile döşe
birleştiği bölümde ilk önce 6x1 m. uzunluğunda bir sondaj açılarak platforma ulaşılmış, daha sonra sondaj 0.50x1m. olarak daraltılarak taş platformun altına girilmiştir.
Bu işlem sonucunda duvarın platform altına doğru devam etmediği ve son sırasının döşeme ile yaklaşık aynı kodlarda yer aldığı izlenmiştir. Döşeme küçük boyutlu taşlardan
sık bir biçimde yapılmıştır. Sondaj sonucunda döşemeye ait olabilecek bir taşın, duvarın altında kaldığı görülse de, bu durum döşemenin duvardan önce yapıldığını öne sürmek için alanın diğer bölümlerinde de yeni sondajların yapılması düşünülmektedir. Bu
görünümüyle taş platform ile duvar çağdaş gibi görülmektedir. Ancak taş platformun kuzey kesiminin, duvarın çok daha üst seviyelerine dayanması dikkat çekicidir. Bu durum
her ne kadar alanın güneye doğru eğim yapan topografyasıyla bağlantılıysa da, kesin
kanıya varmak için bu alanlarda da duvar-taş platform ilişkisinin detaylı araştırılması
gereklidir. Onceki yıllarda mezarlığın kuzey kesiminde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, mezarlığın bu duvarın doğusunda da devam ettiği göz önünde bulundurulursa,
bu duvarın işlevinin tam anlamı ile çözümlenebilmesi için önümüzdeki yıllarda da araş
tırmaların devam ettirilmesi gerekir.
Mezarlığın yeni açılan alanlarında, eski yıllardan da tanıdığımız, 5 adet geç dönem basit toprak gömütün taş platformu bozarak yerleştirildiği anlaşılmıştır. Aynı alanda ı. mezarlık çevreninin dokusuyla bağlantılı 4 çömlek, 1 de orta boy pithos açığa Çı
karılmıştır. Tüm bu mezar kaplarının ağızları güneydoğuya bakacak şekilde, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda yerleştirilmiştir. Bu mezarların korunma durumları nedeniyle bunlardan hiçbirisinde mezar buluntusuna rastlanmamıştır.
Aynı bölgede, pithos ve çömlek mezarların yanı sıra taş platformla bağlantııı olarak açığa çıkardığımız ve muhtemelen ziraat çalışmaları sırasında tahrip edilmiş ve üst
örtü taşları dağılmış bir taş sanduka mezar (CM Mezarı) bulunmuştur (Resim: 2). Bu
mezar tahrip edilmesine rağmen, buluntu vermesi açısından önemlidir.
menin

3
4
5

A. Erkanal, "2000 Yılı Panaztepe Kazı Sonuçları", 23. Kazı Sonuç/an Top/antısı 1(KST), Ankara, 2002, 305-309.
A. Erkanal, e.q.e., 307, dn. 8.
A. Erkanal, A. a.g.e., 307.
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CM Mezarı, ı. mezarlık çevreninin taş platformunun doğuya doğru eğim yapmaya başladığı yerde, az önce anlatılan pithos ve çömlek mezarların hemen doğusunda
yer almaktadır. Mezar trapez biçiminde olup batıdan doğuya doğru daralmaktadır. Batıda genişliği içten 0.75 m., dıştan 1.03 m.dir. Doğu genişliği ise içten 0.55 m., dıştan
0.81 m.dir. Mezarın uzunluğu içten 1.24 m., dıştan 1.58 m.dir. Mezarın yapımında taş
platformda olduğu gibi, kireçtaşı, bu kez plakalar halinde kullanılmıştır. Mezar buluntuları kırılmıştır ve kötü durumdaki seramiklerden oluşmuştur.
Taş platforma bağlı olarak ele geçirilen çok kötü bir biçimde korozyana uğramış
bir bronz damga mühür, gene korozyonlu olarak bulunan gümüş bir pandandif anılma
ya değer. Bunlar büyük olasılıkla burada ele alınan pithos ve taş sanduka mezarların
tahribi sırasında çevreye dağılan eserler olarak değerlendirilmelidir. Bu eserler Prof. Dr.
Beril Tuğrul tarafından "tahribatsız muayene" yöntemleri ile incelenmişlerdlr". Bu eserlerin değerlendirmeleri restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlandıktan sonra
yapılacaktır.

2001 Kazı sezonunda elde edilen en önemli sonuçlardan biri de, daha önceki yıl
larda da izlemeye başladığımız, ı. ve ıı. mezarlık çevrenlerinin, bir başka deyişle, genel
anlamda pithos ve thoios mezarlarının birbirleriyle olan stratigrafik durumunun irdelenmesidir. ı. mezarlık çevreninin taş platformunun kısmen korunmuş olduğu bir bölgede,
taş platformun altında, 2001 yılında Panaztepe ttıoloees, arasında büyük olarak nitelendirilebilecek bir th%s(CN Mezarı) açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Bu tiıolosıst: kapak taşı ile dromos kısmının bir bölümünü i. mezarlık çevreninin taş platformunun örttüğü net
bir biçimde gözlemlenmiştir (Resim: 4). Bu taşların altında 5-6 cm.lik koyu kahverengi
platform taşları ile birlikte görülen karekteristik toprak izlenmiştir. Bu toprağ ın hemen altında ise takriben 15-20 cm.lik sarı ve sert toprak saptanmış ve bu toprağın mezarın
üzerini tamamen kapladığı görülmüştür (Resim: 5). Böylece bu tholosst: i. mezarlık
çevrenine ait taş platformdan daha önce inşa edildiği kesin olarak kanıtlanmıştır.
Bu tlıolos mezar kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Mezarın dromos
kısmı kuzeydoğuda yer almaktadır. Ttıolos üzerini kapatan kapak taşının uzunluğu
2.41 m., genişliği 1.65 m. ve kalınlığı 15-25 cm.dir. Kapak taşının kaldırılmasından sonra mezar üzerinde yer alan açık kısımın genişliği 1 m., uzunluğu ise 1.5 m.dir.
Mezarda en az 8 birey saptanmıştır. Mezar buluntuları arasında seramiğin dışın
da çeşitli malzemelerden yapılmış boncuk taneleri, ağırşak biçimli fayans bir boncuk ve
henüz tam olarak teşhis edemediğimiz bir eser parçası bulunmuştur (Resim: 6).
Kısaca özetliyecek olursak, 2001 yılı Panaztepe kazıları sonucunda; 1. ana kullanım evresi M.O. 14.-13. yüzyıllara tarihlendirilen ve büyük çapta thelos mezarlardan
oluşan ii. mezarlık çevreni ile; 2. bu çevrenin taş bir platformla kaplanarak adeta mühürlendiği yeni bir anlayış ve düzenlemenin egemen olduğu ve gerek Anadolu gerekse Akdeniz-Ege dünyası için ünik olan i. mezarlık çevreninin kesin olarak ortaya konmuş olmasıdır. Böylece, daha önceki yıllarda izterneye başladığımız bir olgu kesin ol?rak sonuca bağlanmıştır. i. mezarlık çevreni M.O. 2. binyılın sonuna ve belki de M.O.
1. binyılın başına tarihlendirilmektedir. Elde edilen bu stratigrafik sonuçlar ve mezarlar
aracılığı ile son 17 yılda saptanan materyal kültür, Anadolu' nun batısına ait bilinen bilgileri yeni bir yörüngeye oturtmuştur. Bu bağlamda Anadolu arkeolojisinin önde gelen
isimlerinden K. Bittel' in 1942 yılındaki araştırmalara göre Batı Anadolu hakkında yaptığıkısayorumunu,-ymum-yapmadan,hatırlatmak-istiyorum:11 +roia-bıberragt-alle-an

deren Fundstaetten an Bedeutung bei weitem; aber gewiss nicht deshalb, weil es nicht
seinesgleichen an der westlichen Küste hatte, sondern weil bis heute aehnliche und
werandte Anlagen noch nicht wiederstanden sind"?
6

?

A. Erkanal-Öktü ve B. Tuğrul, "Panaztepe Buluntusu Eserlerin Tahribatsız Muayene Metodları ile incelenmesi", 20.
Sonuçlan Toplantısı, Ankara, 2003, (baskıda)
K. Biltel, Kleinasiatische Studien. Istanbuler Mitteilungen Hefl 5, istanbul, 1942, s. 130. Türkçe serbest tercümesi:
"Troia diğer bütün buluntu yerierinin öneminin çok üzerine çıkmıştır. Bunun sebebi Batı Anadolu da onun benzerinin
olmayışından değildir, bugüne değin onunla benzer bir başka yerleşmenin (kuruluşun) henüz keşfedilmemiş olmaAraştırma

sındandır."
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FIFTH PRELlMINARY REPORT ON
EXCAVATIONS AT ZiYARET TEPE
(DiYARBAKıR PROVINCE), 2001 SEASON

Timothy MA TNEY*

The fifth season of archaeologicai work at Ziyaret Tepe in the Diyarbakır Province was undertaken in July through September of 2001 (for previous reports see, Matney 1998; Matneyand Somers 1999; Matneyand Bauer 2000; Matney, Roaf, MacGinnis and McDonald, in press). The 2001 field season at Ziyaret Tepe was co-sponsored
by the Universities of Akron, Munich, Cambridge and Helsinki. Timothy Matney (University of Akron) served as the overall project director and the senior field directors were Michael Roaf (University of Munich) and John MacGinnis (McDonald Institute,
Cambridge University). Our project this year was funded in part by the American Research Institute in Turkey, the National Science Foundation, the University of Akron, the
Wainwright Fund of Oxford, the British Institute of Archaeology in Iraq and the Deutscre Forschungsgemeinschaft. We would like to acknowledge the assistance of Necdet
ınal, director of the Diyarbakır Museum and his archaeological assistant Nevin Soyukaya. Numan Tuna and Jale Velibeyoğlu of TAÇDAM alsa provided logistic support for
the archaeological projects in the llısu Dam Salvage Area and we are indebted to them
for this help. Our govemment representative was Yaşar Yılmaz from the Konya Museum.
Project Overview and Objectives
Ziyaret Tepe is a large multi-period mounded site located on the south bank of
the Tigris River twenty kilometers west of the confluence of the Tigris and Batman Rivers in the Diyarbakır Province (Fig. 1). Ziyaret Tepe is one of the largest ancient sites
in the Upper Tigris river valley and has a long occupational sequence spanning the Iate Neolithic through the Iate Assyrian periods, with some Roman and Islamic materials
found over limited portions of the site (Matney 1998). Histarical documentation and
settlement-sur-veysattest-tEl-theimpElrtanGeElf-~iyaFet-Tepe(AI§aze-et-al ,1991}Tl"ıe·

topography of Ziyaret Tepe consists of two basic morphological units: a High Mound
and a surraunding Lower Town (Fig. 2). The High Mound is located at the northern edge of the site and rises twenty-two meters above the surraunding agricultural fields and
is approximately three hectares in extent. The High Mound is cut by a deep rayine on
its northern edge, marking the locatian of a city gateway. Surrounding the High Mound
is an extensive Lower Town, spreading out for thirty hectares to the. west, south and
east. The Lower Town is mostly fiat agricultural fields broken by a deep wadi on the
Timothy MATNEY, Department of Classical Studies, Anthropology and Archaeology, University of Akron, Akron, OH
44325-1910 USA/(ABD).

233

west and a smail rise on the east, both denoting the limits of the ancient city during its
urban maximum in the Late Assyrian period.
A complete surface survey in 1997 and a deep stratigraphic step trench (Operation E) cut on the eastern edge of the High Mound in 2000 and 2001 have revealed a
nearly continuous occupational sequence. From surface survey, we have evidence of
Iate Neolithic or early Chalcolithic sherds at the bottom of the High Mound. Subsequently there was a smail Early Bronze Age mound, now deeply buried, in the eastern
sector of the Lower Town excavated in 2000 in Operation D (Matney, Roaf, MacGinnis
and McDonald, in press). The sequence in Operation E, deseribed briefly below, shows
nearly continuous occupation from the Iate third millennium B.C. through the rnid-t»
millennium B.C., including early 2 nd millennium B.C., Mittani, Middle Assyrian, indigenous Early lron Age and Late Assyrian periods. Sporadic Roman remains were found
in the Lower Town during the 1997 survey, including Roman roof tiles and strap handles. Finally, extensive pitting from the later periods on the High Mound have significantly disturbed the earlier architectural remains. During this long sequence, Ziyaret
Tepe was either a smail viiiage or a merely a few scattered homesteads except during
a brief urban expansion under the Assyrians in the Late Bronze and lron Ages. Excavation in the Lower Town in Operation D (2000) and Operation G (2001) confirmed the
existence of large public and private buildings dating to the Late Assyrian period, when
the site occupied its full thirty-two hectares. This observation is strengthened by the results of subsurface geophysical survey in 1998 and 1999 (Matneyand Bauer 2000;
Matneyand Somers 1999). Historical documents, extensively reviewed elsewhere
(see Grayson 1991; Karg 1999; Lanfranchi and Parpola 1990; Parker 1998; Parpola
1987; Radner and Schachner 2000), suggest that this Late Assyrian urban occupation
was built upon earlier foundations established by the Middle Assyrian kings. In particular, Ashurnasirpal ii (883-859 B.C.) notes how in 882 B.C. he rebuilt the city wall at Ziyaret Tepe originally constructed by his predecessor Shalmaneser i (1263-1234 B.C.),
erected a palace, placed a statue of himself in the city, resettled Assyrian citizens in
Tushhan and received tribute there from nearby rulers (Grayson 1991; Karg 1999). In
this context, Ziyaret Tepe served as a regional capital during the Iate Assyrian period
marking the northern border of the empire along the Tigris River.
The goals of the 2001 field season are part of the long-term objectives of the Ziyaret Tepe archaeological project. As noted in earlier publications, these goals are: (1)
to record the basic occupational and ceramic sequence for the Upper Tigris River Valley; (2) to study city planning during the city's urban phase during the Middle and Late
Assyrian periods; (3) to assess the environmental impact of the Assyrian urbanization
process; (4) to document the nature of relations between the imperial Assyrian forces
and the indigenous Anatolian populations of the Late Bronze and Iron Ages.
Excavations in the 2001 Field Season
Excavation in 2001 was conducted in five areas of Ziyaret Tepe (Operations A,
E, F, G and i). Two of these were minor soundings (Operations F and i) which are stili
awaiting preliminary analysis and will not be discussed further here. Two of the principal soundings (Operations A and E) are located on the High Mound; the third (Operation D) is located in the southern sector of the Lower Town. The results of excavations
in each of these three operations will be discussed briefly below.
Operation A
Operation A is located at the eastern edge of the High Mound. Here a total area
of 450 m2 of a Late Assyrian public building has been excavated. The architecture is
poorly preserved due to extensive later pitting and site erosion making the architectural sequence of walls, floors and associated deposits is difficult to reconstruct. Overall
stratigraphy suggests that entire area was leveled in the Late Assyrian period in pre234

paration for the construction of a huge mudbrick platform which has been reached in
places across the entire operation (Phase A). Subsequently, a large public building was
built on top of the mudbrick platform and represents the principal Late Assyrian occupation of Operation A (Phase B). During the latest phase of the building's life, the southern half of Operation A was covered by an extensive baked brick pavement (Phase
C). This pavement sealed a number of important, possibly ritual, deposits dating to the
end of Phase B. After the Phase C building fell out of use, the area of OperationA appears to have been utilized sporadically, seen principally in post-Assyrian burials and
pits cut into the earlier building (Phase D). In this brief report, i will limit discussion to
the main Phase B building in Operation A.
The Phase B buiIding itself is not well preserved due to extensive later pitting
and erosion. The basic plan of the building recovered thus far in its early phase consists of a courtyard or open space surrounded on at least two sides bya series of flanking rooms (Fig. 3). There were two floor levels associated with the early phase plan
and some floors were plastered or made of smail pebbles. Similarly traces of white wall
plaster survived on the lowest brick courses in the building, although very little remained intact. Clear doorways are not preserved and the floors, in many cases, are badly
disturbed across the excavated area. As a result, this occupational phase of the building has provided very little in terms of well stratified ceramics although those found in
primary context are consistent with a date in the Late lron Age on stylistic grounds.
The most notable feature of the Phase B occupation recovered thus far was a
pebbled courtyard (A-0517 and A-0249) containing two unusual deposits associated
with the end of this occupational phase. The first of these deposits was a group of large stones arranged in a rough square (A-0251) forming a sort of box. The stones were laid on top of the pebbled courtyard (A-0249) and were sealed by the baked brick
pavement of Phase C. Inside the stone box were a collection of disarticulated animal
bones, mostly goat and sheep and fragments of a highly polished painted pottery vessel (ZT 6851) not otherwise attested at Ziyaret Tepe. This vessel is most likely imported having parallels with the eastern Mediterranean, perhaps Cyprus, as the painted
concentric circles or 'targets' found on the polychrome sherds occur on Cypriot pottery
vessels. The presence of this exetic ware in a smail sealed feature suggested to us that
it may have been part of a votlve deposit placed at the time the pebbledcourtyard was
sealed by the baked brick pavement. Also sealed by the later pavement were two rectangular features (A-0242 and A-0252) with semicircular depressions on either end.
Each is 3.70 m. long and between 1.00 m. and 1.20 m. wide and are preserved to a
depth of about 0.60 m. (Fig. 4). They were cut through the floor of the Phase B building and into the underlying mudbrick platform. Their walls were plastered, burnt and
the lower parts of both features were filled with ash and slag, probably derived from
copper-bronze working, suggesting that they were kilns or metal-working facilities. In
addition to copious amounts of slag, a significant number of metal objects and fragments were recovered, including the remains of thirteen complete (although damaged)
bronze vessels, three bronze rings bound with wire (possibly handles), fragments of finely carved burnt ivory, broken Fine Ware pottery vessels and two stone vessels, one
intact and one in fragments.lt is tempting top()sitthat theseo_bje_c;tş,Jik~Jbqs_~jrQmA. 0251 Werepartof al/atiııe offerin!rassocia.teô withtfiec·onstruction of the baked brick
pavement. The exceptionally fine pottery is very similar to Late Assyrian pottery from
Nimrud (see Matney, Roaf, MacGinnis and McDonald, in press).
Within the limited area excavated thus far, it is not possible to determine with any
certainty the function of the Assyrian public building. Its size, the thickness of its walls
and the extensive baked brick pavement testify to its importance, as does its location
at the eastern edge of the acropolis overlooking the extensive lower town. To date, we
have no evidence for a destruction layer in the building and the paucity of in situ finds
argues for a gradual abandonment.
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Operation E
Excavations on the high mound along the eastern edge of the teli in Operation
E directed by Michael Roaf have produced the best stratigraphic sequence from Ziyaret Tepe, revealing a succession of occupation layers from the Middle Bronze Age (c.
2000 B.C.) to the Late Assyrian period (c. 700 B.C.). Although there are same gaps in
the sequence, these do not appear to have been of long duration. Operation E consists
of a 5 m.-wide step trench running from the top of the mound to apoint approximately
one-third of the way down the slope of the teli, a horizontal distance of nearly 25 m. In
order to facilitate the description of the excavation, the sequence has been divided into six steps numbered from the top (1 being the Iatest; 6 being the earliest). These
steps are the result of how the trench was excavated and, although roughly in chronologicalorder, do not represent significant stages in the settlement history at Ziyaret Tepe (Fig. 5).
The earliest levels (Step 6) excavated so far are represented by a series of external surfaces. The dating of these layers is difficult as only a smail area has been excavated and not many sherds were recovered, but the presence of a number of DarkRimmed Orange Ware Bowls suggests a date towards the end of the third millennium
B.C. (or later if these are residual sherds), since this type of pottery is dated to the later centuries of the third millennium B.C. at Teli Brak. In Step 5 we found the remains
of a single period building, which was destroyed in a fire of exceptional vehemence that
turned the collapsed roof debris into a kaleidoscope of bright reds, yellows, and oranges. The smail part of the Brightly Burned Building that has so far been excavated ineludes a mud-brick wall built on a foundation of river cobbles (E-079 and E-OSO) and part
of a paved street or alley (E-311) running alongside the wall. On the west side of the
wall parts of two rooms have been excavated: the northern one is quite narrow (c. 1.1
m. wide) while the southern is more than 2.5 m. wide. Both rooms were filled with extremely highly fired debris. Much of this debris is derived from the burnt roof of the bui1ding and impressions of timber beams were preserved in baked plaster from the roof.
Unusually, large potsherds were incorporated into the upper layer of the roof plaster.
Amongst the debris were alsa several complete pots and the remains of large heavily
straw tempered clay containers probably originally unbaked or lightly fired which were
subsequently baked in the fire. These vessels may have been stored on the roof and
collapsed into the room. The date of the Brightly Burned Building cannot yet be firmly
established. It is e1early later than the lower Iying levels containing Iate third millennium B.C. ceramics and earlier than the layers above which contain pottery which has
parallels with Mittani period assemblages in Syria and northern Iraq. A date in the first
half of the second millennium would seem to be most likely. Before we can be more
precise about the date we need alarger sample of pottery, but we may note that in this
building sherds of Red-Brown Wash Ware were identified. So me of those excavating
in the llısu Dam area consider it to be diagnostic of the first half of the second millennium B.C. (Matney, Roaf, MacGinnis and McDonald, in press).
Steps 4 and 3 consist of a series of surfaces, walls and features possibly dating
to the Mittani period. A Nuzi Ware sherd came from these layers and amongst the pottery were other typical Mittani types (e.g., tali carinated beakers), but the ceramic
sample is smail and largely consists of redeposited sherds and so this dating must be
considered provisional. This sequence has been discussed elsewhere in detail and will
not be repeated here (see Roaf in Matney, Roaf, MacGinnis and McDonald, in press).
The overall interpretation of the deposits is that they represent a series of smail buildings, possibly houses, or external surfaces with mudbrick architecture and pebble, or
pebble-and-sherd, surfaces. Step 2 is marked by a pebble surface, which sloped down
from east to west, ran over the top of the fill layers which had accumulated after the
abandonment of the previous architecture. In the side of a large later pit (E-032), it could be seen that this pebble surface ran up to a mudbrick wall stili standing five courses high. After this wall had fallen out of use, it was covered by alayer of ash and two
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mudbrick walls (E-025 and E-026) were built on top of this ash layer forming the corner of a room. Dug into the corner of this room was a child's grave (E-030). This was
much disturbed by being used later as an animal lair, but as well as fragmentary human bones it contained part of a fine brown conical beaker which might be of Middle
Assyrian date. It is not e1ear whether this grave should be associated with the use of
this building or was dug after the building had fallen out of use.
Step 1 was excavated in two separate 5 m. by 5 m. squares. There is no obvious hiatus between Steps 1 and 2, although no direct stratigraphic link has yet been
established between them. One of the most prominent features in Step 1 was a pit (E032) cutting the earlier occupation layers revealed in Step 2. The base and lower part
of this pit were marked by a white surface resulting from the decay of chaff or straw.
The pit was round, approximately 3 m. in diameter, probably used for the starage of
grain, tilled with bricky patches and ashy lenses. The surface from which this pit was
dug has not survived. The pit is nowapproximately 2 m. deep. The pottery from Pit E032 included much East Anatolian Early Iron Age pottery. Particularly diagnostic were
bowls and hole-mouth jars with corrugated, grooved or ribbed rims. The pottery from
the pit forms a largely coherent and consistent assemblage and is described in detail
elsewhere (Roaf in Matney, Roaf, MacGinnis and McDonald, in press). Similar ceramic
assemblages suggest a date between the 11 th and 9th centuries B.C. for the deposit
(Blaylock 1999; Müller and Bartl 2001).
Of particular interest are two structures found in the western portion of the Operation E sounding. The earlier structure is evidenced by a series of deep foundation
trenches into which walls of unplastered mud-brick were inserted. The surviving portions represent the remains of the walls below floor leve/. The plan of the building consists of a north-south wall (numbered E-013 and E-237) with two cross walls running
east-west. The cross wall to the north (E-23B) has been exposed for a distance of 1.20
m. while that to the south (E-20B) extends a distance of 4.60 m. as far as the west edge of the excavated area, forming a room over 3 m. wide. The thickness of the walls
and the depth of the foundations indicate that this was a substantial building. At the moment the dating of this building is uncertain as no pottery that can be firmly associated
with it has yet been excavated. It is e1early Middle Assyrian or later and it is cut by the
pit in which Walls E-011, E-012, E-204, and E-239 were inserted, which is dated by the
sherds found in it to the Late Assyrian period. It is possible that it should date to the
Middie Assyrian period. Less likely it might belong to the period (c. 1050-900 B.C.)
when the Assyrians no .lonqer controlled this region (Roaf and Schachner in press).
The pottery found in the nearby Pit E-032 dates to this period, but the character of the
building is not what might be expected to have been built in this period. The third possibility is that it was constructed early in the Late Assyrian occupation of the site.
The latest construction in Operation E was another pit, this time roughly rectangular in outline, which cut through the upper part of Pit E-032 as well as the foundation wall E-237. The sides of this pit were lined with mudbrick walls, those on the south
and west one brick thick while those on the north and east only a half brick wide with
the rough cut edges of the half-bricks set against the edges of the cut, The floor of the
structure was coveredwithwhitewashthat wasalso. ()bş§ry§lclQnJh_~IQW~LP_a.rtşQfJtı~
. unplasterso sürtaces onheWalls:-Tfıep6fiery from above the floor contained only a
smail number of diagnostic sherds, half of which were Middle Assyrian and the rest Late Assyrian in date, so it is probable then that this room was constructed in the Late
Assyrian period. The function of the structure is also not certain. It was mostly subterranean and may have been used for storage. Whether it was a free-standing structure
or part of alarger building which has been completely eroded away is uncertain as is
also the elevation of the floor or surface from which it was dug.
The stratigraphy of Operation E is detailed and complex and covers a period of
about 1500 years. Nine separate building levels have been identified to date. In all but
one case there is evidence for breaks in occupation between the building levels attes237

ted either by external surfaces overlying the building remains or by levelling operations
that have removed later layers.
Operation G
Work in Operation G in the lower town in the 2001 season was directed by John
MacGinnis. Operation G was located in the Lower Town approximately 180 m. southwest of the High Mound. An area of 400 m2 in Operation G was exposed in 2001. At a
depth of less than 1.0 m. below the plowzone, excavations came down onto a major
residential building with walls 1.5 m. thick, made of large bricks of red day (Fig. 6). The
main entrance to the residence was from a heavy cobbled street (Street 5) through a
doorway paved with three large stone slabs (each measuring approximately 1.20 m. by
0.60 m.). The entrance (Room 1) was large, measuring 5.5 m. in depth and a width of
at least 22 m. Room 1 gave access to a large mosaic courtyard (Room 2). The mosaic pavement was comprised of alternating squares of black and white river pebbles arranged in a checkerboard pattern (Fig. 7). Most of the squares were of a single color,
but with same divided into four triangular parts by diagonal lines with opposing triangles of the same color, and same decorated with rosette patterns (Fig. 8). The entire
northern wall of Room 2 was excavated revealing that the room was 12 m. deep. Its
width is at least 13.5 m., but the southern wall has not been located, so it may be much
larger.
A well-preserved doorway was found in the northern wall of Room 2, near the
northwestern corner. This doorway led into anather smailer room (Room 3) which, like
the entrance room, is exceedingly long and narrow with a width of just 4 m. and a
length at least 16 m. with the western edge of the room stili not defined. Two additional
rooms, parallel to Room 3, and possibly similar in size (Rooms 4 and 6) were alsa partIy excavated in 2001. Room 3 contained the remains of a pithos in the center, while
Room 4 contained two more pithoi in situ in addition to a quernstone and the remains
of six other whole pots. The number of large storage vessels and the long, narrow plan
of these rooms argues for the possibility that they may represent storage magazines
adjacent to a central courtyard within the building.
Although onlyasmalı part of this building has been excavated, the presence of
a checkerboard patterned mosaic floor indicates that this was an important Late Assyrian building. Such pavements have been uncovered at Teli AhmarfTil Barsip (Areas C
and E), Arslan Tash ("batiment aux ivoires") and Tille Höyük. (Blaylock 1998; Bunnens
1989; 1992; 1997). Although only preliminarily studied, the ceramics found in Operation G did not resemble the other well stratified Late Assyrian deposits at Ziyaret Tepe.
The jars and storage jars found broken in situ on the floors of the checkerboard building in the outer town are not particularly diagnostic in themselves. While there is nothing in the ceramics of this building precluding a date in the Late Assyrian period, there is nothing that conclusively proves such a date either. At the present time the distinctive checkerboard mosaic f100r is the most datable feature of the building.
KA YNAKÇA VE KISAL TMALAR

ALGAZE, G., R. BREUNINGER, C. L1GHTFOOT and M. ROSENBERG
1991
"The Tigris-Euphrates Archaeological Reconnaissance Project: A Preliminary Report of the 1989-1990 Seasons" Anatolica 17: 175-240.
BLAYLOCK, Stuart
1998
'Rescue excavations by the BIAA at Tille Hoyuk on the Euphrates 1979-90"
In R. Matthews, ed., Ancient Anatolia Fifty years' work by the British Institute of Archaeology at Ankara. Ankara: British Institute of Archaeology in
Ankara. (pp. 111-126).

238

1999

BUNNENS, Guy
1989
1992
1997

GRAYSON, A. K.
1991

"Iron Age Pottery from Tille Hoyuk South Eastern Turkey" In A. Hausleiter
& A. Reiche, eds., Iran Age Pottery in Northem Mesopotamia, Northem
Syria and South-Eastem Anato/ia. Papers presented at the meetings of the
international table rondeat Heidelburg (1995) and Nieborow (1997). Altertumskunde des Vorderen Orients. Band 10. Munster: Ugarit Verlag.
"Teli Ahmar on the Euphrates: A New Research Project of the University of
Melbourne" Akkadica 63: 1-11.
"Melbourne University Excavations at Teli Ahmar on the Euphrates: Short
Report on the 1989-1992 Seasons" Akkadica 79-80: 1-13.
"Til Barsib under Assyrian Domination: A Brief Account of the Melbourne
University Excavations at Teli Ahmar" In, S. Parpola and R. Whiting, eds.,
Assyria 1995. Helsinki. (pp. 17-28)

Assyrian Rulers of the Early First Millennium B.C.. The Royal i nscriptions of
Mesopotamia Assyrian Periods Vol. 2. Toronto: University of Toronto Press.

KARG, N.
1999

"Gre Dimse 1998: Preliminary Report" In, N. Tuna and J. Öztürk, editors,

Salvage Project of the Archaeological Heritage of the llısu and Carchemish
Dam Reservoirs Activities in 1998. Ankara: Middle East Technical Univer-

sity.
LANFRANCHI, G. and S. PARPOLA

1990

The Correspondence of Sargon II, Part ii: Letters from the Northem and
Northeastern Provinces. State Archives of Assyria 5. Helsinki: Helsirıki University Press.

MATNEY,T.
1998

"Preliminary Report on the First Season of Work at Ziyaret Tepe in the
Diyarbakır Province" Anato/ica 24: 7-30.
MATNEY,T. and A. BAUER
2000
"The Third Season of Archaeological Survey at Ziyaret Tepe, Diyarbakır
Province, Turkey, 1999" Anato/ica 26: 119-128.
MATNEY, T., M. ROAF, J. MACGINNIS and H. MCDONALD
in press "Archaeological Excavations at Ziyaret Tepe, 2000 and 2001" To appear in

Anato/ica 28.
MATNEY, T. and L. SOMERS
1999
"The Second Season of Work at Ziyaret Tepe in the Diyarbakır Province:
Preliminary Report" Anatolica 25: 203-219.
PARKER, B.
1998
The Mechanics of Empire: The Northem Frontier of Assyria as a Case
Study in Imperial Dynamics. Ph.D. dissertation. University of California,
San Diego.
PARPOLA, S., editor

1987
RADN ER, K.

The Correspondence of Sargon ii, Part I: Letters from Assyria and the
West. State Archives of Assyria, Vol. i. Helsinki: HelsinkiLJl1ivEl~ı>ityı:ırE)şş,....

anaA.~:rCHACHN

EFf----

-------

2000

"From Tushhan to Amedi: Topographical Questions Concerninq the Upper
TiQ!is Region in the Assyrian Period" In, N. Tuna, J. Oztürk and J. Velibeyoglu, edıtors, Salvage Project of the Archaeological Heritage of the llısu
and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 1999. Ankara: Middle East
Technical University.
ROAF, Michael and Andreas SCHACHNER
in press "The Bronze Age to lron Age Transition in the Upper Tigris Region: New Information from Ziyaret Tepe and Giricano" In, A. Çilingiroglu, ed., Anatoli-

an lron Ages 5 to be published in Anato/ian Studies.

239

Fig. 1: Location of Ziyaret Tepe on the Tigris River in the
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Fig. 2: Topographic plan of Ziyaret Tepe showing the location of trenches excavated in
2001
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Fig. 4: Photograph of Operation A kilns (A0242 and A-0252)
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2001 YILI NAGiOOS (BOZYAZı) KAZISI

Serra DURUGÖNÜL *
Murat DURUKAN
Ümit A YDINOGLU

Yılı Nagidos (Bozyazı) antik kent kazı çalışmaları 1998 yılından bu yana
kazı çalışmalarının sonuçlarına dayanarak Paşabeleni Tepesi'nin güney yamacında yoğunlaştırılmıştır. Bu yamaçtaki çalışmaları iki başlık altında toplamak mümkündür: 1- 2000 yılında ortaya çıkarılmaya başlanan Hellenistik yamaç yerleşiminin anlaşılabilmesi için yapılan çalışmalar; 2- Yarnacm eteklerindeki düz alanda bulunan ve Nagidos'un en erken dönemlerinden M.O. 3. yüzyıl sonuna kadar sürekliliği olan buluntu-

2001

süren

ların

ele geçirildiği çalışmalar.
1-Yamaç yerleşiminin anlaşılabilmesi için yapılan kazılar, tepe üzerinde doğu
batı doğrultusunda açılmış olan modern yolun aşağısında, yola paralelolarak genişle
tilmiştir (Fig. 1). Ortaya çıkan yapı ya da yapıların yol tarafından ikiye bölündüğü ve yolun üst kısmındaki yapı kalıntılarının da aynı kompleksin devamı olabileceği anlaşılmış
tır. Ayrıca kazılmayan alanlarda yapılan yüzeyaraştırmaları aynı tip yapıların, teraslanmış olan tüm güney yamaç boyunca devam ettiği yönünde bir izlenim uyandırmıştır.
Yapılan çalışma sonucunda, daha önceki kazı sezonlarında bu kompleks için ulaşılan
M.O. erken 3. yüzyıl ile M.O. 2. yüzyıl ilk yarısı arasına yerleştirilebilecek üç farklı evrenin varlığı düşüncesi ağırlığını korumuştur.
E<t> 14 AÇMASı
2000 yılı kazı sezonunda E<t> 14 plankaresine denk gelen alanda başlanan kazı
çalışmalarında iki mekan ve merdiven yapısı ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl da aynı açmada, mekanların güneyindeki duvarın teraslama amacıyla yapılıp yapılmadığının ortaya
çıkarılması ve ayrıca buradaki yapı grubunun işlevi ve evrelerinin saptanması için çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmada tek sıra taşlarla
oluşturulmuş bir teras duvarı ortaya çıkarılmış ve Teras A duvarı olarak adlandırılmış
tır. Bu alanda devam eden çalışmalar sırasında Teras A duvarının yaklaşık 53 cm. güneyinde bir diğer teras duvarı daha saptanmış veyapıların bu teraslama sistemine gö. -re-inşaedildiklerigörülmüş1ör.----- --- · - · · · · - · c . . . . . . . . - - - - - - - .

Prof. Dr. Serra QUR.UGÖNÜL, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 33342 Çiftlikköy Kampüsü, MersinrTURKIYE.
Nagidos 2001 kazı sezonu 01.7.2001 tarihinden 30.07.2001 tarihine kadar sürmüş ve T.C. Kültür Bakanlığr'run
18.05.2001 tarih ve 33 sayılı izinleriyle Prof. Qr. Serra Durugönül başkanlığtnda, M.ersin Universitesi i Ege Universilesi Araştırma Görevlileri Dr. Murat Durukan, Umit Aydınoğlu, Mersin Universitesi Oğretim Görevlisi Nesibe Kara ve
Mersin Universitesi öğrenCileri tarafından yürütülmüştür. Bakanlık temsilciliği görevini Antalya Müzesi'nden Azize Yener yürütmüştür. Kazıda 15 işçi çalıştırılmıştır. Kazımızın maddi desteği Devlet Planlama Teşkilatı tarafından sağlan
mıştır.
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Eep 148 AÇMASı
2000 kazı sezonunda kazısı yarım kalan Mekan I'in kazılamayan yarısının ortaya çıkarılması için bu plarıkarede bulunan yaklaşık 3 m.lik alanda çalışmalar tekrar
başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Mekan I'in kuzey duvarı üzerinde 110 cm.lik bir
kapı boşluğu ile 16 cm. genişliğinde bir pencere ortaya çıkarılmıştır. Bu kapı ve pencere boşluğu yapının kuzeydeki odalarına açılmakta ve kazılmakta olan mekanların kuzeye doğru genişlediklerini anlatmaktadır.

ep 15 A AÇMASı
Mekan I'in doğuya doğru uzantısının anlaşılabilmesi için, bu mekanın 2.85 m.
doğusunda CD 15 A karesinde çalışmaların genişletilmesine karar verilmiştir. Buradaki
çalışmalarda da kuzey duvarı üzerinde yine kuzeye açılan 1.20 m. genişliğinde bir kapı boşluğuna rastlanmış ve EcD 14B açmasında ulaşılan sonuç burada da teyit edilmiş
tir.
Bu açmada bulunan ve tarihlemeye yardımcı olan sikkeler, ağırlıklı olarak M.Ö.
3. yüzyılın 2. ve 3. çeyreğine tarihlenmektedir.
ep 15 8
ma

AÇMASı

Aynı mekan
açılmıştır.

grubunun

anlaşılması

için CD 15 plankaresinde CD 15 B adıyla bir aç-

Açmasının doğusunda iki duvar arasında kalan bir koridor ortaya çıkmış ve bu
koridorun kuzeye doğru devam ederek açmanın kuzey kesitine girdiği görülmüştür. Koridorun iki yanındaki duvarların bazı taşlarının sanki bir merdivene basamak oluşturur
şekilde koridora doğru çıkık yerleştirilmiş olması EcD 14 açmasında bulunan ve kuzeye
doğru uzanan merdivenli koridoru anımsatmaktadır.
Kuzeyde 22.60 m., güneyde 22.03 m. seviyelerinde ana kayaya ulaşılmıştır.
Ana kaya üzerinden gelen iki adet bronz sikkeden birinin ön yüzünde Zeus başı (?), arka yüzünde ise kartal bulunmakta ve M.O. 3. yüzyıl ikinci çeyreğine tarihlenmektedir.
Bu mekanın tabanından gelen buluntular ile CD 15 A açmasındaki mekanın tabanından
gelen buluntuların kronolojik olarak birbiriyle paralellik göstermesi, kompleksin ilk yapım evresinin bu tarihlere ait olduğu hakkındaki ipuçlarını güçlendirmektedir.
a-ıe VE ep-168 AÇMALARı
cD-16 plankaresine denk gelen bölümde aynı kompleksin sınırını aramak amacıyla yeni bir çalışma başlatılmıştır. Yine aynı dolgu toprak, paralel buluntular ve benzer bir mimarı karakter ile karşılaşılmıştır. Ancak topografik yapının değişim göstermesi söz konusu kompleksin doğu sınırına ulaşıldığı izlenimi uyandırmıştır. Ana kayanın
yüzeye çok yakın olduğu bu bölümde bazı duvarların temel bazında bile korunamadı
ğı görülse de kompleksi sınırlayan duvarlar olabilecekleri düşünülmüştür.
Tüm komplekste ele geçirilen buluntular arasında yer alan sikkeler, ithal ve yerli üretim amphoralar ile bu amphoralara ait mühürlü kulplar, oldukça yoğun ele geçirilen M.O. 3. yüzyıl malzemesi içinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca içe çekik ağızlı
kaseler ve yine Hellenistik Döneme tarihlenebilen, olasılıkla Dağlık Kilikia üretimi1, batı yamacı tarzında bezenmiş seramikler diğer önemli buluntu grupları olarak sıralana
bilir (Fig. 2).
Bazı formların Nagidos'ta yoğun miktarda ele geçirilmesi (Fig. 2), bunların üretim merkezlerinden birinin Nagidos olabileceği kanısını uyandırmıştır. Yukarıda sözü edilen Nagidos üretimi amphoralarla kil renginin bire bir uyuşuyor olması bu görüşü desteklemektedir. Konu üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.
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Bu .puluntular ışığında yamaç kompleksinin M.Ö. 3. yüzyıl başlarında inşa edilM.O. 3. yüzyıl sonu ile M.O. 2. yüzyılın ilk yarısı arasında bir tarihten itibaren ise
malzemenin kesildiğini söylemek mümkündür.
2-Yamacın eteklerindeki düz alanda yapılan çalışmalarda ise Nagidos'un geometrik döneme kadar giden tarihi ile ilgili buluntulara bu yıl da ulaşmak mümkün oldiğini,

muştur.

Bu alandaki çalışmalarda ele geçirilen önemli buluntular arasında Kıbrıs özelliği
gösteren ve 1.0. 8. ve 7. yüzyıllara ait pişmiş toprak insan ve hayvan figürinleri bulunmaktadır. Bu döneme tarihlenen diğer bir önemli buluntu grubu da geometrik motiflerle bezeli seramiklerdir. Yine Kıbrıs etkisi taşıyan ve Sirkeli, Kinet Höyük, Kelenderis gibi Kilikia'nın diğer antik kentlerinde de ele geçirilmiş olan bu seramiklerin Nagidos'taki
yoğunluğu dikkat çekmektedir.

e

17 AÇMASı

hemen ardından aynı mekana ait oldukları anve 14.45 seviyesinde rastlanan tabanla da aynı döneme ait oldukları düşünülen
duvarlar ortaya çıkrruştrr. Taban üzerinden ve dolgusundan gelen karışık malzeme içinde en geç parçalar 1.0. 3. yüzyılın 2. yarısına tarihlenmiş, dolayısıyla söz konusu taban ve duvarların da bu döneme ait oldukları düşünülmüştür.
Çalışmanın ilerleyen dönemlerinde ı.o. geç 4. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir
başka tabana rastlanmıştır.
Bu tarihlemelerden yola çıkılarak iki taban arasında kalan ve kesite girdiği için
kendi malzerneslyle tarnrnlanarnayan bir duvar ve bu duvarla ilişkili olduğu anlaşılan tabanın, 1.0. 4. yüzyıl sonu ile 1.0. 3. yüzyılın sonu arasına tarihlenmesi gerektiği düşü
nülmüştür. 2000 yılında çalışılmış olan q 18 açmasında da aynı seviyelerde bir tabanın
varlığında söz ediliyor olması, iki komşu açma arasında bu seviyedeki paralelliğe dikkat çekmektedir. 12,92-12,20 seviyeleri arasında açma ortasına kadar yayılan bir çukura ve çukurun sonunda kül bir düzleme rastlanmıştır. Çukurda homojen Arkaik Dönem malzemesi bulunmuş ve 6. yüzyılın 2. yarısına tarihlenmiştir.
13,30 seviyelerinde söz konusu çukurun tahrip ettiği düşünülen ve birbirini dik
kesen iki duvara ait olduğu sanılan temel taşlarına rastlanmıştır. Bu seviyeden gelen
malzemenin çukur malzemesiyle benzerlik göstermesine rağmen, duvar temellerinin
çukurdan daha erken bir döneme tarihlenmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu sebeple duvar parçalarının M.O. 6. yüzyılın ikinci yarısından önce inşa edildikleri önerilebilir.
11 ,~6 seviyesinde ulaşılan ana kayaya en yakın seviyelerde ele geçirilmiş olan
figürin ve lonia kyiiksi parçaları da buradaki yapılanmanın en erken M.O. 8. yüzyıl ile
7. yüzyıl arasında bir dönemde gerçekleşmiş olabileceği yönünde işaretler vermiştir.
laşılan

Tarım toprağının kaldırılmasının

e 18 B AÇMASı
Daha önce bu alanda yapılan çalışmalarda ele geçirilen malzemeleri ve ulaşılan
sonuçları desteklemek için 8 17 ile eşzamanlı başlanan bu açma, önceki sondajların
-ve817'ninmalzemesine-paralel-olarak-M;O.8 c?;yözylllarakadargidenbuluntularvermiş ve tespit edilmiş olan stratigrafik yapılanmayı desteklemiştir.
Düzlük alanda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan duvarların ise hangi tip mekanlarla ilişkili oldukları ya da bu mekanların nasıl bir plana sahip oldukları konusunda, açmaların küçüklükleri sebebiyle henüz bir şey söylemek mümkün değildir. Ozellikle Hellenistik tabakalarda bulunan duvarların yamaç yerleşimiyle çağdaş ve onların uzantısı
oldukları düşünülebilir. Klasik ve öncesi dönemlere ait duvarların ne tip plana sahip yapılarla ilişkili oldukları konusunda ise önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar sonucunda daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olabilecektir.
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SONUÇ
Çalışmalar

sonucunda ele geçirilen buluntu gruplarını şu şekilde tanımlamak
mümkündür.
Klasik ve Hellenistik dönemlere ait sikke sayısının çokluğu dikkat çekici boyuttadır. Nagidos'ta 1998 yılından bu yana her yıl sayısı artarak bulunan sikkeleri genel
olarak üç grupta toplamak mümkündür:
a) Nagidos şehir baskıları (Geç Klasik Dönem, ön yüzünde Dionysos-Aphrodite
veya satyr; arka yüzünde amphora ya da kantharos baskılı olanlar).
b) Hellenistik krallıklara ait sikkeler (İskender, Ptolemaios, Seleukos, Makedon
vs. baskıları).
c) Diğer şehir sikkeleri.
Diğer şehir sikkeleri Nagidos'un Batı Anadolu ve Kilikia kentleri ile ilişkisine kanıt olarak gösterilebilecek önemli bir buluntu grubudur. Miletos, Ephesos, Soloi ve Kelenderis gibi kentlerin sikkeleri bu grubu oluşturmaktadır.
Ticarı ilişkilerin anlaşılabilmesine yardımcı olduğu kadar, tarihleme kriteri olarak
da kullanılabilecek b(r diğer önemli buluntu grubu da amphoralar ve mühürlü amphora
kulplarıdır. Tümü M.O. 3. yüzyıla ait olan çok sayıda Rhodos ve Knidos amphorasının
ele geçirilmiş olması, Hellenistik dönemde Nagidos'un bu merkezlerle olan ticarı ilişki
sine işaret etmektedir. Bununla birlikte, Nagidos şehir baskısı sikkeleri üzerinde ligatür
şeklinde bulunan NA krsaltrnasmm, henüz literatürde tanınmayan ancak Nagidos'ta
bolca ele geçirilen M.O. 3. yüzyıla ait bir amphora tipinin kulpundaki mühürler üzerinde tespit edilmiş olması, Nagidos'taki üretimin, potansiyelin ve Antik Dönem ticaret yolu üzerinde bulunması dolayısıyla bölgedeki öneminin ipuçlarını taşırnaktadrre.
Ele geçirilen küçük buluntular sayesinde Klasik Dönem öncesinin stratigrafik yapılanmasını anlamak da mümkün olmuştur. Erken tabakalarda antik kaynaklar tarafın
dan aktarılan ve Nagidos'un M.O. 8-7. yüzyıllara kadar giden kuruluş dönemlerine ait
seramik ve plastik buluntular ele geçirilmiştir. Oldukça Y09,un Kıbrıs etkili malzemenin
yanı sıra, Batı Anadolu orijinli malzemenin de ele geçirildigi bu tabakalar, Nagidos kentinin kuruluş dönemlerinden itibaren güçlü bir ticaret merkezi olduğu izlenimi uyandır
maktadır (Fig. 3.)

2

Söz konusu amphoralar ve mühürler üzerinde yapılan ilk incelemeler, yoğunluk gösteren bazı form ve mühürlerin Nagidos'un bugüne kadar bilinmeyen yerli üretimi olduğu ve daha önce çeşitli merkezlerde ele geçirilen birkaç örneği yayınlanmış bazı mühürlerin de Nagidos'a ait olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum Doğu Akdeniz ticaretinde
bugüne kadar karanlıkta kalmış olan bazı noktaların aydınlanmasına ve Nagidos'un önemine vurgu yapmaktadır. Sözü edilen buluntutar yayma hazırlanmaktadır,
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ERZURUM BULAMAÇ HÖYÜK KAZıLARı
2001 YILI ÇALIŞMALARI

A. Semih GÜNERi*
Mustafa ERKMEN
Bülent GÖNÜL TAŞ

Bulamaç Höyük, üzerinde 1985 yılından bu yana çalışmalar yaptığımız, sayıca
parmaklarını geçmeyen Erzurum Ovası höyükleri içinde ayakta kalabilme şan
sına erişebilmiş iki-üç höyükten biridir. 1987'de ilk kazılarını gerçekleştirdiğimiz Sos
Höyük: ve diğerleri gibi, Bulamaç da 1940'11 yıllardan itibaren bu topraklarda çok önemli keşiflerde bulunan Hamit Zübeyr Koşay tarafından bulunmuş ve kaydedilmiştire.
Höyük, 1985 yazından itibaren, tarafımızdan defalarca, çeşitli yönleriyle araştı
rılmıştı. En son, 1997'deki surveylerde, kazılar için höyüğün ön çalışmaları tamamlanmış, topografyası hazırlanmıştı. O günden bu yana, Bulamaç kazıları için tarafımızdan
yapılan girişimler çeşitli nedenlere bağlı olarak sonuçsuz kaldı. Oysa üzerinde ilk çalış
malara başladığımız günlerden itibaren, diğer höyüklerin yaşadığı gibi, Bulamaç da
hızlı bir şekilde tahrip süreci yaşıyordu.
Bulamaç diğerlerine göre ayrıcalıklıydı; çünkü başta "yeterince" tahrip edilmemişti. Hala üzerinde bilimsel çalışmalar rahatlıkla yapılabilecekti. Içine köyevlerinin girdiği Sos Höyük ve "gecekondu" görünümüne bürünmüş Cinis ve aynı görüntülere sahip diğerleri gibi de değildi.
Ve içerdiği kültür belgeleri bakımından da açıkça artılara sahipti. Tunç Çağlarının
başından beri olduğu gibi, sonlarına doğru da, tüm Doğu Anadolu'da gelişen kültürler,
Kafkasya üzerinden gelen Asyalı göçebe/yarı göçebe kültürlerin etkisinde, şu ya da bu
şekilde kalmışlardı. Bulamaç'ın 2001 yılı çalışmalarında elde edilen kültür belgeleri bu
iddiayı kanıtlar niteliktedir. Tıpkı Sos 1987 kazıları ve onun bilimsel temelinde sınıfIandı
rılıp tarihlendirilen arkeolojik materyalin desteklediği gibi 3 . Bu belgeler, Orta Asyalı Srubnaya, Andronovo ve Karasuk (ve diğerleri) gibi dominant göçebe/yarı göçebe kültürlere
ait izler taşımaktaydı. Bu bölgelere Kafkasya üzerinden girmişti şüphesiz. Bulamaç bu
tür belgeleri diğerlerinden daha fazla bulunduruyordu. Bu yönüyle de ayrıcalıklı.

iki elin

.. ----·-Ne-var_ki,i~lemeimkaRlar_ı-bulabildi9 imiz.yaklaşı k15-ylliçerisinde~l"ıö.yüğümüz",
yok olma yolunda önemli ölçüde hız kaydetti. Bir başka benzeri de yoktu üstelik.

1
2
3

Yrd. Doç. Dr. A. Sernih GÜN.!=Ri,. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeolojl BÖlümü Kaynaklar
Verleşimi 35160 Buca IzmirfTURKIVE.
Mustafa ERKMEN, Erzurum Arkeoloji Müzesi Müdürü, ErzurumfTÜRKiVE.
Bülent GÖNÜLTAŞ, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ErzurumfTÜRKjVE.
Güneri, 1988; 170-171; Güneri, 2002.
Koşay ve Turtan. 1959.
Güneri, 2002: 1-49.
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Bu anlamda, Bulamaç'ta acilen kazı yapılması gerektiği yönündeki feryatlarımız
nihayet yetkililerce duyuldu ve kazılara başlandı. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün bu gerçeği görüp değerlendirmesi, son yıllarda Kafkasya ve nihayet Orta Asya
(ve/veya Avrasya) ile bağlantılarının yeni yeni keşfediliyor olması; büyük bir memnuniyetle izlediğimiz Doğu Türkiye arkeolojisi için önemli bir olay sayılmalıdır. O nedenle
adı geçen kurumun yöneticilerine, en azından Bulamaç kazılarının bilimsel sorumlusu
olarak şükranlarımı sunmaktan zevk duyduğumu belirtmek isterim.
Bulamaç Höyük (Harita: 1), Erzurum-Hasankale karayolunun 30. km.sinde, yolun
yaklaşık olarak 500 m. güneyinde yer almaktadır. Höyük, yaklaşık 50x150x15 m. boyutlarını içermektedir. Tepenin kuzeybatısındaki alarıda yapılan kaçak kazılar, büyük bir Ortaçağ yapısının temellerini ortaya çıkarmıştır. Onceki araştırmalarımızda otlak ve bataklıklar arasında kalan höyüğün, günümüzde ekili alanlarla çevrilmiş olduğu görülür.
Bulamaç Höyük'te 5 Temmuz-30 Temmuz 2001 tarihlerinde yapılan çalışmalar,
teknik nedenlerden dolayı kısa tutulmuş ve kazılar yalnızca 5x10 m.lik tek bir açmada
sürdürülmüştür.

Höyüğün, en yüksek noktasında 4-5 m.ye ulaşan bir tahrip çukurunun hemen
yanına yığılmış topraktan çıkarılarak incelenenler dışında, yalnızca bir açmada yürütülen kazı faaliyetleri boyunca çok sayıda çanak çömlek parçaları da keşfedilmiştir. Bunlar, "Koşay Açması" olarak adlandırılan ve üstten itibaren yaklaşık 2 m. derinliğe inilen
açmada, M.O. 1200'lerden Roma-Bizans-Selçuklu-Osmanlıdönemlerine uzanan tarih

süreçlerini temsil ederler.
Şimdilik, Koşay Açması bulguları ışığında, tam anlamıyla takip edilebilir bir mimari katman saptanamamıştır. En üstten itibaren 20-30 cm. kalınlığındaki taşlı, molozlu, kerpiçli yıkıntı tabakadan hemen sonra, "a-b-c-d-e" ve "f" olarak geçici biçimde adlandırılan altı tali yerleşme seviyesj izlenmiştir (Resim: 11). Seviyeler arası yükseklik
farkı ortalama 10-15 cm. kadardır. Ilk ikisinde, yer yer zemin üzerlerinde kaba, astarsız, elde yapılmış çok az kırıklı, sağlam sayılabilecek çömlekler ve bunlara benzer çok
sayıda parça, tek (kahverengi ve tonları) ya da çok renkli (mavi, yeşil y.s.) sırlı kaplara
ait parçalar, kırık cam objeler, demir ve bronz parçaları bulunmuştur. Ustten ikinci tali
"tabaka"da bulunan yöreye özgü olduğu anlaşılan, kılıç ya da ona benzer demir bir silah/araç, dönem olarak geçtiğimiz yüzyılın başlarını işaret etmektedir. Yine Koşay Açması dahilinde son üç tali "tabaka"da, en son anılanlarla birlikte, bu kez yine tek renkli, elde yapılmış, ancak siyah, kahverengi, koyu kırmızı, alacalı (kırmızı-gri-siyah) yüzeylere sahip, perdahiı kaplara, ayrıca, çarkta şekillendirilmiş kırmızı, son derece iyi
parlatılmış, perdah izleri neredeyse yok edilmiş nitelikte camsı yüzeylere sahip kaplara ait parçalara da rastlanmaya başlanmıştır.
Son tali "tabaka" kaldırıldıktan hemen sonra, seramik ve/veya kerpiç parçaları
içermeyen 20-30 cm. kalınlığında "ham toprak" tabakasıyla karşılaşılmıştır. Ham toprak tabakasının altında, artık Demir Çağlarıyla ve aynı zamanda Sos III'te bulunanlarla ilgili kırmızı, kahverengi, siyah yüzlü veya kırmızı-gri-siyah alacalı yüzeylere sahip
perdahiı çanak-çömlek parçaları daha fazla görülmeye başlamıştır. Bunların arasında,
Pulur rnezarlanndan-, Guzelova'dans ve bölgedeki araştırmalarımız boyunca keşfedi
len 6 örneklerden ve Sos 111'ten 7 bildiğimiz kaidesi delik çömleklerin benzeri bir parça da
bu alanda ulaşabildiğimiz ilk mimari tabakanın zemini üzerinde keşfedildi (Resim: 1214). O nedenle, "tali" diye nitelendirdiğimiz la-If tabakalanmaları ve steril toprak dolgusundan hemen sonra gelen bu tabaka "II. katman" olarak adlandırılmıştır.
Bulamaç ii çanak-çömleği (bunlara üst seviyelerde karışık malzeme içinde ele
geçirilen çok az sayıdaki benzerleri de dahildir) genel hatlarıyla siyah yüzlüler; içi hamurunun renginde dışı siyah ve alacalılar, devetüyü, koyu kahve ve turuncumsu kah4
5
6
7

Koşay

ve Vary, 1964: 29; Güneri, 1992: 160; Güneri, 2002: Res.25.
ve Vary, 1967: Lev. XXXV/G 291; Güneri, 1992: Res. 41: Güneri, 2002: 11·12.
Güneri, 1992: 160, Res. 40.
Güneri, 2002: 8 vd, Res. 24/2.
Koşay
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verengi, kırmızı yüzlüler ve son olarak kırçıllı kaplar şeklinde sınıflandırılır. Kaplar genellikle perdahiıdır, hemen hemen hepsi elde yapılrruştır, Çarkta yapılmış Urartu malları oldukları şüphe götürmeyen Grup I'dekilerin (Resim: 9/ 55-56) dışında kalanlar,
Sos III temelinde sınıflandırılan Erzurum yöresi Son Tunç-Erken Demir çağı çanakçömleğiyle de genelolarak uyum içindedir.
Daha önceki Bulamaç çalışmalarımızda değinilen keskin profilli, kaba işçilikli,
hamuru taşçıklı, astarsız turuncumsu pembe, sarımsı, soluk kırmızı hamurlarının renginde, kimi zaman düzeltilmiş ama perdah uygulaması bulunmayan, daha çok Van-Dilkaya'nın erken gömmelerinde keşfedilenierin benzerlerls çanak ve kaseler ve buna ilave olarak bu kez pembe mika astarlı çanaklar da bu katmanı niteleyen özel buluntutardandır. Bu gruba dahil kaplar Erzurum çevresinde tamamen Bulamaç'a özgü gibi görünmektedir (Resim: 6/30-35).
Bulamaç Höyük kazıları 2001 yılı çalışmaları, bu satırları yazanlardan başka,
Güler Barın (Erzurum MÜzl?si), Nurdan Güneri, Faika Evrim Uysal (EU), Ali Altmer, Burcu Geriş, Aslı Şarman (DEU), Fethullah Yurttaş, Ali IŞık, Omer Faruk Kadı ve ısmail Yoldaş (AU)'ln değerli çalışmaları sayesinde yapılabildi. Seramik çizimleri ve desenler Faika Evrim Uysal, Burcu Geriş ve Aslı Şarman'ın çalışmalarıyla ~erçekleştirildi. Kendilerine özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ayrıca, maddı katkıları için, Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Erzurum Valiliği'ne Erzurum Kızılay Bölge Başka
nı Mithat Turgutcan'a ve Gür Ltd. Şirketi adına meslekdaşımız Ramazan Erbişim'e özel
teşekkür borçluyuz.
Bulamaç kazıları, 2001 yılı çalışmaları sonuçları itibarı ile belki istenen ve/veya
beklenen düzeye ulaşmamış olabilir; ancak, Tunç Çağları Doğu Anadolu-Kafkasya ve
Orta Asya kültür bağlantılarının tanımlanabilmesi çabalarında bir başlangıç sayılmalı
dır. Bu kazının, bugün Kafkasya ve Orta Asya' nın birkaç noktasında yapılmakta olan
çalışmalarla aynı paralelde yürütülüyor olması, gelecekteki Bulamaç kazılarının söz
konusu bölgelerarası kültür ilişkilerinin anlaşılmasındaki önemini artırmaktadır.
ÇANAK-ÇÖMLEK GRUPLARı
Grup A: Siyah yüzlü perdahlı kaplar (Resim 1; 2; 3/ 14-15)
Grup B: içi hamurunun renginde dışı siyah kaplar (Resim 3/16-17)
Grup C: içi hamurunun renginde dışı alacalı kaplar (Resim 3/18; 4/ 19-20)
Grup D: Alacalı kaplar (Resim 4/21-23; 5)
Grup E: Astarı mika katkılı pembe yüzlü kaplar (Resim 6/30-35)
Grup F: Koyu kahverengi yüzlü kaplar (Resim 6/36-37; 7/38-41)
Grup G: Turuncumsu kahverengi yüzlü kaplar (Resim 7/42-44; 8/45-50; 9/51-52)
Grup H: Devetüyü yüzlü perdahlı kaplar (Resim 9/53-54)
Grup i: Koyu kırmızı yüzlü iyi perdahiı kaplar (Resim 9/55-56)
Grup J: içi siyah dışı hamurunun renginde perdahiı kaplar (Resim 9/57)
Grup K: Kırçıllı kaplar (Resim 10/58-59)
Grup L: Dışı siyah içi alacalı kaplar (Resim 10/60-61)

---- ----.------------------

----AYRTı'rr7L7-ç7fNAK-ÇciMLEI(TAN7flfıAl--···--

Resim: 1 (1-6)
1.
2.
3.

8

EI yapımı, Ç: 15 cm., içi-dışı siyah, hafif pürüzlü yüzeyli, hafif perdah izleri, mika katkılı, taşçıklı, siyah özlü.
EI yapımı, Ç: 17 cm., içi-dışı siyah, hafif pürüzlü yüzeyli, kaba perdah izleri, dışta ağız
kenar hatları düzensiz, kum katkılı, taşçıklı, hafif kof hamurlu, siyah özlü.
EI yapımı, C: 12 cm., içi-dışı siyah, hafif pürüzlü yüzeyli, karışık perdah izleri, dışta
ağız kenar hatları düzensiz, kum katkılı, taşçıklı, siyah özlü.

Çilingiroğlu, 1987: 85, Resim. 14/3,4; 15/5, 7,10.
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4.

5.
6.

EI yapımı, Ç: 12 cm., içi-dışı siyah, enine kaba perdah izleri, iyi parlatılmış, dışta ağız
kenar hatları düzensiz, kum katkılı, siyah özlü.
EI yapımı, Ç: 11 cm., içi-dışı siyah, perdah izleri, kum katkılı, siyah özlü.
EI yapımı, Ç: 11 cm., içi-dışı siyah, enine, ince, sık, perdah izleri, iyi parlatılmış, dış
ta ağız kenar hatları duzensiz, kum katkılı, siyah özlü,

Resim: 2 (7-13)
7. EI yapımı, Ç: 13 cm., içi-dışı siyah, enine, sık perdah izleri, içi-dışı iyi parlatılmış, dış
ta ağız kenar hatları düzensiz, kum katkılı, siyah özlü.
8. EI yapımı, Ç: 10 cm., içi-dışı siyah, hafif pürüzlü yüzeyli, enine perdah izleri, iyi parlatılmış, kum katkılı, siyah özlü.
9. EI yapımı, Ç: 22 cm., içi-dışı siyah, enine kaba perdah izleri, iyi parlatılrmş, dışta ağız
kenar hatları düzensiz, kum katkıiı, hafif kof hamurlu, siyah özlü.
10. EI yapımı, Ç: 20 cm., içi-dışı siyah, enine çapraz, karışık, ince, perdah izleri, dışta
ağız kenar hatları düzensiz, kum katkılı, siyah özlü.
11. EI yapımı, Ç: 19.5 cm., içi-dışı siyah, enine, sık perdah izleri, iyi parlatılmış, baskı başak bezek, dışta ağız kenar hatları düzensiz, taşçıklı, siyah özlü.
12. EI yapımı, Ç: 15 cm., içi-dışı siyah, mevcut parça iyi parlatılmış, düzeltilmiş, dışta ağız
kenar hatları düzensiz, ağız kenar altında küçuk tutamaklı, kum katkılı, sıyah özlü.
13. EI yapımı, ç: 16 cm., içi-dışı siyah, enine, çapraz, karışık perdah izleri, iyi parlatılmış,
dışta ağız Kenar hatları düzensiz, kum katkıf]. siyah özlü.
Resim: 3 (14-18)
14. Ei yapımı, Ç: 17 cm., iç-dışı siyah, perdah izleri, dışta ağız kenar hatları düzensiz,
taşçıklı, kof hamurlu, siyah özlü.
15. EI yapımı, Ç: 25 cm., içi-dışı siyah-koyu kahve alacalı, hafif pürüzlü yüzeyli, enine
perdah izlerı, ağız kenarının altında enıne ip delikli tutamak, kum katkılı, gri özlü.
16. EI yapımı, Ç: 15 cm., dışı siyah içi ağız kenarının üstünden itibaren hamurunun renginde pembe, hafif pürüzlü yüzeyli, Karışık, ince hatlı perdah izleri, kum katkılı, dış
tan içe yarı yarıya kararmış, kof hamurlu.
17. EI yapımı, Ç: 20 cm., dışı siyah, içi ağız kenar dışından itibaren pembe hamurunun
renginde, perdah izleri, dışı ıyi parlatılmış, taşçıklı, siyah özlü.
18. EI yapımı, Ç: 26 cm., dışı gri-siyah-kızıl-kahve alacalı, içi ağız kenar üstünden itibaren kızıl kahve hamurunun renginde, sık, karışık, enine, çapraz perdah izleri, dışı iyi
parlatılmış, taşçıklı, iyi fırınlanmış.
Resim: 4 (19-23)
19. EI yapımı, Ç: ?, dışı siyah-gri-kızıl kahve alacalı, içi siyah, dikine sık perdah izleri,
kum katkılı, siyah özlü.
20. EI yapımı, ç: 24 cm., dışı devetüyü-kızıl kahve-gri alacalı, içi kızıl kahve, karışık, kalın perdah izleri, dışı parlatılmış, kum katkılı, koyu gri özlü.
21. EI yapımı, Ç: 19 cm., içi-dışı siyah-açık kahve alacalı, perdah izleri yok edilmiş, içidışı iyi parlatılmış, kum katkılı, siyah özlü.
22. EI yapımı, Ç: 25 cm., içi-dışı siyah-gri-koyu kahve alacalı, enine, sık, karışık, perdah
izleri, içi-dışı parlatılmış, dışta ağız Kenar hatları düzensiz, kum katkılı, grı özlü.
23. El ,1.apıml, Ç: 12 cm., içi-dışı açık kahve-gri alacalı.enlne perdan izleri, kum katkılı, gri
ozfü.
Resim: 5 (24-29)
24. EI yapımı, Ç: 17.5 cm., dışı açık kahve, içi siyah-kahve alacalı, pürüzsüz yüzeyli, enine perdah ızleri, dışta ağız kenar hatları düzensiz, kum katkılı, gri özlü.
25. EI yapımı, Ç: 22.5 cm., içi-dışı sarımsı gri alacalı, enine perdah izleri, dışta ağız kenar hatları düzensiz, kum katkılı, gri özlü
26. EI yapımı, C: ? cm., içi-dışı siyah, açık kahve alacalı,enine, sık perdah izleri, kum katkılı, iyi tmnlanrruş.
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27. EI yapımı, Ç: 20 crn., içi-dışı gri-siyah alacalı, perdah izleri, parlatılmış, dışta ağız kenar hatları düzensiz, kum katKIII, hafif kof hamurlu, siyah özlü.
28. EI yapımı, Ç: 7 crn., içi-dışı gri devetüyü-pembe alacalı,pürüzlü yüzeyli, kaba perdah
izleri, kum katkılı, hafıf kof hamurlu, gri özlü.
29. EI Yapımı, Ç: 19.5 cm., içi-dışı siyah-kızıl kahve alacalı, pürüzlü yüzeyli, ince perdah
izleri, kum katkılı, taşçıklı, gri özlü.

Resim: 6 (30-37)
30. EI yapımı, Ç: 22 cm., içi-dışı pembe, pürüzlü yüzeyli, mika astarlı, taşçıklı, hafif kof
hamurlu, koyu gri özlü.
31. EI yapımı, Ç: 16 cm., içi-dışı pembe, hafif pürüzlü yüzeyli, hafif perdah izleri, mika astarlı, kum katkılı, gri özlü.
32. EI yapımı, Ç: 22 cm., içi-dışı hafif pembe, hafif pürüzlü yüzeyli, hafif perdah izleri, mika astarlı, kum katkılı, taşçıklı, siyah özlü.
33. EI yapımı, Ç: 7, içi-dışı açık pembe, hafif pürüzlü yüzeyli, karışık, sık, ince perdah izlerı (dış yüzeyde), iri taşçıklı, koyu gri özlü,
34. EI yapımı, C: 10 crn.Jçl-dışı koyu pembe-gri, hafif pürüzlü yüzeyli, mevcut parçanın
ağız kenar hatları düzenli, kum katkılı, mika astarlı, gri özlü.
7, içi-dışı koyu pembe, hafif pürüzlü yüzeyli, kum katkılı, mika astarlı,
35. EI yapımı,
koyu gri özlü.
36. EI yapımı, Ç: 7, içi-dışı kızıl kahve, sık, ince, çapraz perdah izleri, dışta ağız kenar
hatları düzensiz, kum katkılı, iyi fırınlanmış.
37. EI yapımı, Ç: 7, içi-dışı kahve deve tüyü-kızıl kahve, karışık perdah izleri (enine,dikine), içi-dışı iyi parlatılmış, dışta ağız kenar hatları düzensiz, kum katkılı, kof hamurlu, koyu gri özlü.

ç:

Resim: 7 (38-44)
38. EI yapımı, Ç: 7, içi-dışı kızıl kahve, karışık perdah izleri, ağız kenarından itibaren
kulp, kum katkılı, taşçıklı, siyah özlü.
39. EI yapımı, Ç: 14 crn., içi-dışı kızıl kahve, ince çizgi halinde çift sıra yiv, enine hafif perdah izleri, kum katkılı, taşçıklı, koyu gri özlü.
40. EI yapımı, Ç: 12 cm., içi-dışı koyu kızıl, kahve, kazıma baskı bezek, pürüzsüz yüzeyIi, enıne perdah izleri, ıçi-dışı iyı parlatılmış, kum katkılı, gri özlü.
41. EI yapımı, C: 7, içi-dışı kızıl kahve, dışta kazıma çizgi bezek, içi-dışı iyi perdahiı, kum
katkılı, siyah özlü.
42. EI yapımı, Ç: 20 crn., içi-dışı turuncu-kahve, hafif pürüzlü yüzeyli, kum katkılı, taşçıklt, siyah özlü.
.
43. EI yapımı, Ç: 14 cm., içi-dışı açık kahve, pürüzlü yüzeyli, düzeltilmiş, kum katkılı, iyi
fırınlanmış.

44. EI yapımı, Ç: 16 cm., içi-dışı turuncu-kahve, pürüzlü yüzeyli, hafif perdah izleri, kum
katkılı, taşçıklı, gri özlü.

Resim: 8 (45-50)
45. EI yapımı, Ç: 23 cm., içi-dışı turuncu-kahve, pürüzlü yüzeyli, düzeltilmiş, kum katkılı,
'mikakatkılı,taşçıklı~iyrfırınlanmış:-- -------.
46. EI yapımı, Ç: 16 cm., içi dışı turuncu-kahve, hafif pürüzlü yüzeyli, enine perdah izleri, dışta ağız kenar hatrarı düzensiz, kum katkılı, iri taşçıklı, gri özlü.
47. EI yapımı, Ç: 16 cm., içi-dışı turuncu-kahve, hafif pürüzlü yüzeyli, enine perdah izleri, kum katkılı.
48. EI yapımı, Ç: 7 cm., içi-dışı turuncu-açık kahve, pürüzlü yüzeyli, düzeltilmiş, kum katkılı, taşçıklı, iyi fırınlanmış.
49. EI yapımı, Ç: 16 cm., içi-dışı turuncu-kahve, hafif pürüzlü yüzeyli, perdah izleri, kum
katkılı, taşçıklı, gri özlü.
50. EI yapımı, C: 22 cm., içi-dışı turuncu-kahve, hafif pürüzlü yüzeyli, karışık perdah izleri, tutamak, kum katkılı, taşçıklı, siyah özlü.
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Resim: 9 (51-57)
51. EI yapımı, Ç: 31 cm., içi-dışı turuncu-kahve, hafif pürüzlü yüzeyli, kaba perdah izleri,
kum katkılı, taşçıklı, siyah özlü.
52. EI yapımı, Ç: 10 cm., içi-dışı turuncu-kahve, çizgi bezek, enine perdah izleri, kum katkılı, gri özlü.
53. EI yapımı, Ç: 10 cm., içi-dışı devetüyü, enine, sık perdah izleri, iyi parlatılmış, kum
katkılı, gri özlü.
54. EI yapımı, Ç: 12 cm., içi-dışı devetüyü, enine, sık, ince perdah izleri, iyi parlatılmış,
geometrik kazıma bezek, ince kum katkılı, gri özlü.
55. Çark yapımı, Ç: 7.5 cm., içi-dışı koyu kırmızı, perdah izleri gideriimiş, camsı yüzeyli,
ince kum katkılı, iyi fırınlanmış.
56. Çark yapımı, Ç: ?, içi-dışı koyu kırmızı, perdah izleri giderilmiş, camsı yüzeyli, ince
kum katkılı, iyi fırınlanmış.
57. EI yapımı, Ç: ?, içi siyah, dışı kahverengi, ağız kenar altından enine, kalın, sık perdah izleri, içi-dışı ıyi parlatılmış, ağız kenar hatları düzensiz, kum katkın. beyaz mineral katkılı, iri taşçıklı, gri özlü.
Resim: 10 (58-61)
58. EI yapımı, Ç: 15.5 cm., dışı soluk devetüyü-kahve-k.kahve kırçıllı, içi siyah-soluk devetüyü kırçıllı, enine, ince, sık perdah izleri, kum katkılı, beyaz mineraı katkılı, taşçık
Iı, koyu grı özlü.
59. EI yapımı, Ç: 11cm., dışı sarımsı kahve-siyah kırçıllı, içi siyah-kahve kırçıllı, enine,
sık, ince perdah izleri, dışta ağız kenar hatları düzensiz, ince kum katkılı, siyah özlü.
60. EI yapımı, Ç: 19 cm., dışı siyah, içi koyu kahve-kızıl kahve-siyah alacalı, enine, kalın
perdah izleri, kum katkılı, taşçıklı, gri özlü.
61. EI yapımı, Ç: 25 cm., dışı siyah, içi açık kahve-gri-siyah alacalı, hafif pürüzlü yüzeyIi, enine kalın perdah izleri, dışta ağız kenar hatları düzensiz, kum katkılı, taşçıklı, koyu gri özlü.
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MUSULAR 2001 YILI KAZISI
Mihriban ÖZBAŞARAN*
Güneş DURU
Hijlke BUITENHUIS
Nurcan KA YACAN
Hoselie CHRISTIDOU

. Musular ..kazısı 2001 yılı çalışmaları, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve Istanbul Universitesi Araştırma Fonu'nun malı desteğiyle gerçekleştirilmiştir (Proje No.1626/30042001). Kazı ekibi, Erkan Akpınar, Hasan Batıbay, Gonca Baviker, Hijlke Buitenhuis, Rosalia Christidou, M.argot Daleman, Güneş Duru, Oğuz.. Erdur, Nurcan
Kayacan, Saskia Mulder, Mihriban Ozbaşaran, Enis Tartan ve Turhan Ulgür'de[1 oluş
muş, Aksaray Müzesi'ni Müze Araştırmacısı Demet Kara temsil etmiştir. Oxford Universitesi yüksek lisans öğrencisi Jessica Pearson ise kazımıza kısa süreli katılmıştır.
ARAZi ÇALIŞMALARI
2001 yılı arazi çalışmaları, eski yılların açmalarındaderine devam eden kazılar
(M 14; O 10), açmalar arasında bırakılan araba yollarının kaldırılması (M-N 13; M1314; N 13-14; O-P 11) ve dört yeni alandaki (L 14; L 15; M 15; P 11 güney yarısı) kazı
çalışmalarını kapsamaktadır. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmesinin stratigrafisi, işlevi ve hemen yakınındaki Aşıkh Höyük ile ilişkisinin anlaşılmasına yönelik yoğunlaşan 2001 yılı kazıları, beş tabakalı Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmesi
nin en eski tabakalarında devam etmiştir.
Buna göre, 14 M-N açmalarında 1999 ve 2000 yıllarında açığa çıkarılan kanal
yapısı ile iki rnekanh taş yapı arasında kalan alanda kazısına başlanan yoğun hayvan
kemik ii dolgu (Ozbaşaran et.al 2002: 117), Musular Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem
yerleşmesinin stratigrafik olarak en eski tabakasını, 5. tabakayı oluşturmaktadır. Dolgu, yerleşmenin üzerinde yer aldığı ana kayanın sığ, geniş ve uzunlamasına bir çukurluk oluşturduğu alandadır (Çizim: 1; Resim: 1, okla gösterilen alan).
Bu tabakada, çok miktarda ele geçirilen hayvan kemikleri ve hayvan kemikleri-ne-oranla-daha-az-sayıda-obsidiyen-endüstris(ürönlerilJe-atrklarıarşrnCla:h-erm:fffgToir

yapı öğesi

yoktur. Dolgu, hayvan kemiklerinin ve atıkların atıldığı çöplük dolgusu görünümündedir; kesitinde, kullanım aşamalarına, işaret eden 8-10 cm. kalınlığında, batı
dan doğuya eğimli, beş farklı tabaka gözlenmektedir. Dolguyu oluşturan fauna ve obDoç. Dr. Mihriban ÖZBAŞARAN, istanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 istanbulfTÜRKivE.
Güneş DURU, iTÜ Mimarlık Tarihi, Vüksek Lisans Öğrencisi, istanbulfTÜRKivE.
Dr. Hijlke BUITENHUIS, ARC-BVI GIA, Postbus 41018, GrÖningen/HOllANDA.
Nurcan KAVACAN (M.A), istanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 istanbulfTÜRKiVE.
Dr. Rosalia CHRISTIDOU, GREMNO, CNRS, FRANSA.
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sidiyen ürünlerinin incelenmesi, kazı çalışmalarıyla paralelolarak sürdürülmüş, ilk sonuçlar gerek bu dolgunun gerekse Musular yerleşmesinin işlevi konusunda önemli veriler sağlamıştır (bkz. arkeozooloji çalışmaları).
Söz konusu alanın kullanımından belli bir zaman sonra vazgeçilmiş, dolgunun
üzeri 10 cm.yi aşan kalınlıkta açık sarı, beyazımsı renkli, kısmen katkısız bir toprak dolgu ile doldurulmuş, böylelikle alanın çöplük işlevi sona ermiştir. Nitekim bu doldurma
ya da iptal işleminden sonra, 4. tabaka sırasında, aynı alana taş temelli kerpiç duvarlı
yapı ile taş kanal inşa edilmiştir (Resim: 2). 2001 yılı çalışma programının bir diğer
amacını oluşturan kanal yapısının uzantılarının ve bağlantılarının ortaya çıkarılması ve
işlevinin anlaşılması amacıyla, M-N 13-14 karelajları arasında bırakılan araba yolları
kaldırılmış, ayrıca kanalın kuzeydoğu uzantısını izlemek için L 14 karelajının güney yarısı kaztlrruştır (Çizim: 1).
L 14 karelajına oturtulan 5x10 m.lik açmanın kuzey yarısında yüzey toprağının
hemen altında tümüyle ana kaya ortaya çıkmış, güneyde ise kanalın devam ettiğini
gösteren yalnızca dört adet kanal taşı bulunmuştur. Ana kayanın yükselerek tekrar yüzeye çıkması ve kanal yapısının da yüzey toprağının hemen altında yer alması nedeniyle, Musular yerleşmesinde kazılar başlamadan önce sürdürülen tarım faaliyetlerinin
kanalı tahrip etmiş olduğu anlaşılmıştır.
Kanalın güneybatı yönünde devamı ve önceki yıllarda ortaya çıkarılan yapı öğe
leriyle ilişkilerinin saptanmasına yönelik olarak çalışmalar, M-N 13-14 açmalarında yoğunlaştırılmıştır. 5.tabakanın çöplük dolgusunun üzeri kapatıldıktan sonra bu alana yapılan taş temelli kerpiç duvarlı N yapısının batı duvarı tümüyle ortaya çıkarılmış, duvarın güneybatıda köşe yaparak güneydoğuya devamı saptanmıştır. Kanal ile birlikte inşa edildiği/örüldüğü anlaşılan dörtgen planlı N yapısının doğrudan kanal ile ilişkili olduğu saptanmıştır; diğer bir deyişle, N mekanı, kanalın güneybatı ucunu oluşturmakta
dır. N mekanın güneyi, 1999 yılmda N 13 açmasında ortaya çıkarılan ve tüf taşlarıyla
çevrili bir alanla sınırlanmaktadır (Ozbaşaran-Endoğru 2001:78, Çizim: 2), (Resim: 2).
Bu kesimdeki kazılar henüz tamamlanmamıştır, bununla birlikte kanalın daha güneye
devam etmediği anlaşılmıştır.
O-P 11 karelajlarında eski ve yeni açmalarda sürdürülen kazı çalışmaları ise (Çizim: 2), ana kayanın kesilerek duvar haline getirildiği ve ortasına yassı taşlarla eşik görünümünde bir döşemenin yapıldığı giriş görünümündeki yapının planının tümüyle ortaya çıkarılması amacını taşımaktaydı.
O 11 karelajında kuzeydoğu-güneybatı yönünde yaklaşık 7.0 m. uzunlukta, kesilerek duvar haline dönüştürülmüş ana kayanın, ortada bırakılan 4.0 m.lik bir boşluk
tan sonra, güneyde, P 11 karelajında da aynı yönde devam ettiği anlaşılmıştır (Resim:
3). Bu alanda 5.0 m. kadar güneye takip edilebilen duvarın batı cephesinin, kuzeyde
olduğu gibi, iri yassı taşlarla kaplandığına işaret eden in situ taşlar ortaya çıkarılmıştır.
Ortadaki döşemenin merkezinde, iki yanında boşluklar bırakılan ve tek sıra halinde
uzanan taş dizisinin kuzey ve güneyinde olmak üzere, ana kayaya oyulmuş iki direk
deliği ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Toplam 16 m.si açılan bu yapı kompleksi, Musular yapı faaliyetlerinde, ana kayanın, taş ve kerpiçin yanı sıra temel yapı malzemesi
olarak kullanıldığına dair önemli bir bulgudur. Kolay kesilebilir ve işlenebilir nitelikteki
yumuşak tüf oluşumlu ana kayanın ne tür aletler kullanılarak biçimlendiriidiği, gerek obsidiyen endüstrisi, gerekse sürtme taş işçiliği buluntularının fonksiyon analizleriyle belirlenmeye çalışılacaktır.
2001 yılı arazi çalışmalarında yeni kazılan alanlardan sonuncusu, L-M 15 karelajlarına oturtulan açmalardır (Çizim: 1). Musular topografyasında eğimli, çukurluk bir
alan olarak dikkati çeken bu kısımda başlayan kazılar, gerçekten açmanın kuzey ve
güneyinde ana kayanın hemen yüzey toprağının altında yer aldığını ve ortada büyük
bir çukurluk kısmın bulunduğunu göstermiştir.
M 15 açmasında, yüzey toprağıyla karışık durumda ele geçirilen en üst tabakada, yalnızca bir köşesi korunageimiş bir yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır (Y mekanı).
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Duvarları,

yan yana, iki sıra halinde pembemsi renkli tüf taşlarıyla örülmüştür ve
korunagelmiştir. Yapım işçiliği ve kullanılan malzeme açısından, M-N
malarındaki P-T-U mekanları ile benzerdir.

zi halinde

tek di14 aç-

Y mekanının ait olduğu grimsilkahverengi toprak tabakası bu alanda bırakılarak,
kuzeye doğru kademeli olarak derine inilmiş ve L 15 açmasında söz konusu tabakanın
altında, farklı bir toprak tabakasıyla karşılaşılmıştır (Resim: 5). Turuncu, açık kahve
renkli toprak tabakası, açmanın kuzeybatı köşesinde derin bir düşüş yapan ana kaya
çukurluğunun içine dolmuş ya da doldurulmuştur. Ana kayanın, açmanın güneybatı köşesinde de aynı şekilde yüzeyden yaklaşık olarak 1.5 m. kadar derine saplanıyor olması, bu alanda büyük bir çukur oluşturduğuna işaret etmektedir. Çukurun içindeki turuncu toprak tabakasından alınan toprak örneklerinin incelenmesinin işlev konusunda
önemli veriler sağlayacağı düşünülmektedir. Musular ve hemen yakınındaki Aşıklı Höyük yerleşmelerindeki kireç tabanlı yapılarda kullanılan kirecin yakıldığı ve söndürüldüğü çukur olma varsayımının da bu analizlerle anlaşılacağı umulmaktadır.

ATÖL YE ÇALIŞMALARI
çalışmalarına paralelolarak sürdürülen atölye çalışmaları, N. Kayacan
(M.A) tarafından yürütülen obsidiyen endüstrisi analizleri, Dr. H. Buitenhuis tarafından
yürütülen hayvan kemiği analizleri ve Dr. R. Christidou tarafından yürütülen kemik endüstrisi üzerine yoğunlaşmıştır.
1996 yılından bu yana, arazi çalışmalarına paralelolarak sürdürülmekte olan
yontma taş endüstrisi çalışmalarının 2001 yılı sonuçları şöyle özetlenebilir:
Musular yontmaşiarını, yerleşmenin içinde bulunduğu volkanik araziye uygun
olarak obsidiyen volkanik taşı oluşturmaktadır. Yerleşrnede yoğun olarak kullanım görmüş bu taşın altı farklı çeşidi ele geçirilmiştir (Ozbaşaran et aL. 2002: 118). Makroskopik incelemeler sonucu ayırt edilebilen bu farklı obsidiyenlerden dumaniı gri ve saydam
olarak ayrımlananlar, Musular'ın yaklaşık 30 km. güneydoğusunda yer alan Göllüdağ'ın
Kayırlı kaynağından, çizgili yeşil ve opak obsidiyenin ise yaklaşık 20 km. doğusunda
yer alan Nenezi Dağ kaynağı kökenli olduğu bilinmektedir. Nitekim 2000 yılında sonuçları alınan kimyasal analizler de bu sonucu desteklemektedir (Bellot-Gurlet 2000).
Musular yontmataşları üzerine yapılan laboratuvar çalışmaları, alet endüstrisinin
kazıyıcı, okucu, delici, kalem, ara parça, düzeltili dilgi ve yongaların oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Genelolarak Neolitik alet çeşitleri olarak nitelendirilebilecek bu aletlerde dikkati çeken, yerleşmede ne oranda bulunduklarıdır. En yoğun grubu, % 53.97
oranıyla kazıyıcılar oluşturmaktadır. Bunu % 24.80 oranlıyla okuçları takip eder. Baskı
düzeltili oval okuçları olarak tariflenebilen bu aletler 4-6 cm. arasında değişen boyutlardadır ve ön yüzün tümü, arka kısmın alt bitim, kısmen düzeltilidir. Hemen hepsinde görülen bu özeJliklernedeniyle oldukça standart oldukları söylenebilir. Okuçlarının yanı Sira Musular için tipik olan ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen, ancak literatüre ara parça
(splintered pieces) olarak geçmiş aletlerdir. Bir olasılık, bunların yumuşak ve kolay iş
lenebilir özelliğe sahip olan tüf oluşumlu ana kayanın biçimlendirilmesinde, yarıklar açmak amacıyla kullanıldığıdır. Ancak bu varsayımın fonksiyon analizleri ile geçerliliğinin
kanıtlanması gerekmektedir. % 3.28 ile temsil edilen bu aletlerin çeşitli boyları mevcuttur,Ayr i ca-azmi ktarEl a-deliei(%1-o01)-vekalem (%-8;51)el e geçiri imişti f. Düzelf iidil§ iler (%11.47) ve yongalar (% 4.96) ise diğer alet türlerini oluşturur.
Genel hatlarını verdiğimiz bu endüstrinin dikeyolarak dağılımına baktığımızda,
5. tabakada kazıyıcıların dikkat çekici bir biçimde yoğun oldukları gözlenmektedir. Yine aynı tabakada ele geçirilen çok sayıdaki iri sığır kemikleri ile ilişkilendirildiğinde, bu
kazıyıcıların Musular'ın şimdilik en erken döneminde sığırların kesimi ve deri işleme gibi faaliyetler sırasında kullanım gördüğü düşünülebilir.
Bu sonuçlarla birlikte, hammaddenin tabakalara göre dağılımına bakıldığında,
altı farklı obsidiyenin de tüm tabakalarda kullanıldığı gözlenmiştir. Bununla birlikte, 5.
tabakada saydam ve dumaniı gri renkteki obsidiyen, diğer obsidiyen gruplarına oranla

Arazi
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yoğundur. Bu obsidiyen çeşidi aynı zamanda Aşıklı Höyük obsidiyenleriyle de benzer-

lik göstermektedir. Musular'ın şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski tabakalarındaki
obsidiyenlerin Aşıkıı Höyük obsidiyenleriyle bu benzerliği, iki yerleşme arasındaki iliş
kiye ışık tutacak niteliktedir.
Dr. H. Buitenhuis tarafından yürütülmekte olan arkeozooloji çalışmaları ile ilgili
aşağıda sunulacak olan ilk değerlendirmeler, 2000 ve 2001 yıllarına ait malzemeyi kapsamaktadır. Bugüne kadar analiz edilmiş toplam malzeme, 11413 parçadan oluşmak
ta ve 223 kg. i geçmektedir. Ne var ki bu yüksek sayılar ortaya çıkarılan malzemenin
%10'undan daha az bir miktarı oluşturmaktadır. Bunlar özellikle M 14 ve L 15 karelajlarındaki 5. tabaka yoğunluklarını kapsar; söz konusu alanın hayvan kemiklerinin toplandığı ve depolandığı yer olma durumunda, yerleşmedeki en eski faaliyetlere işaret etmesi açısından önemi büyüktür.
Musular hayvan kemiklerinin genelde gayet iyi korunageimiş olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, hemen hemen tümünde kalkerli bir tabaka mevcuttur. Büyük olası
lıkla zemini oluşturan ana kayanın erimesi ile kristalleşme sonucu kireçtaşı ile kemik
birbirine yapışmıştır. Kalkerli dolguların sağlamlığına bağlı olarak kullanım sonrası
ıoost-deooelüonetı kırılma oranı düşüktür. Kullanım/birikim öncesi kırılma da sınırlı olduğu için kemiklerin çoğu iri parçalar halinde ele geçirilmiştir. Bu ise genel tanımlama
düzeyinin oldukça yüksek olmasına neden olmuştur.
Hayvan kemikleri, türlerine, iskelet öğeleri ve parçalarına, cinsiyete ve yaşa göre bir veritabanı programına girilmiş, von den Driesch 1976 temel alınarak ölçürnlerneler yapılmıştır. Bu veriler bu ilk değerlendirmelerin esasını oluşturmaktadır. Orneklerin
% 57.8'i ait oldukları hayvanın büyüklüğüne göre, % 42.2'si ise tür seviyesinde tanım
lanabilmiştir.

Musular faunasını temelde iki ana grubun oluşturduğu görülür: koyun-keçi ve büyükbaş hayvanlar. Tanımlanmış parçaların % 42'lik oranı yabani sığırlara (aurochs) aittir ve ağırlıkları toplamın % 76.3'ü kadardır. Büyüklükler söz konusu olduğunda bu grubun daha da fazla yer tuttuğu görülür. Büyükbaşlar ile koyun-keçi grubu yaklaşık aynı
sayıdadır. Bununla birlikte, ağırlıkların her grubun sağladığı et oranını temsil ettiği kabul edilirse, bu durumda büyükbaşların koyun-keçiye oranla üç kat et sağlamış olduğu
anlaşılır. Koyun keçiyi, domuzlar, at ve geyikgiller izler.
Yaban domuzu olarak

tanımlanan

71 buluntu mevcuttur, iskelet

parçalarının

ço-

ğu bulunmuştur; kalça kemiği sayısı ise şaşırtıcı derecede fazladır. Büyüklük ölçülerine göre (Meadow 1983) diğer yerleşmelerle yapılan karşılaştırmalar, Musular domuzlarının yabani olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

At türlerinden yabani at, eşek ve/veya yaban eşeği olarak tanımlanabilmiş 38
parça mevcuttur. Bunların en azından beş tanesi yabani attır, 11 'i ise soyu tükenmiş
hydruntine'a aittir. Yaban eşeği ve Equus hemiones yoktur. Oysa komşu yerleşme
Aşıkh Höyük'te, Güvercinkayası ve Tepecik'te (bu son iki yer, araştırmacının kendisi tarafından incelenmiJtir) ve Çatal Höyük'te (Russell &Martin, 2000; kişisel gözlem) yaban eşeğinin varlıgı molarlarda saptanan mine ile kesindir. Bu yerleşmelerde ayrıca
yabani at ve hydruntine de saptanmıştır. Yabani at, atgiller arasında iri gövdesi ile dikkat çeker. Aşıkh Höyük'te olduğu gibi (Buitenhuis 1997), atların oranı Musular'da da düşüktür (her iki yerleşmede de kalıntı sayısı oranı % 0.8), daha geç yerleşmeler olan Tepecik ve Güvercinkayası'nda ise çok daha fazladır: % 8.7 ve % 3.7.
25 parça geyikgillere aittir; bunlardan 17'si kızıl geyik (Cervus elaphus), dört tanesi ise alageyiktir (Dama dama). Dört küçük boynuz parçası tanımlanamamıştır. Aşık
Iı Höyük'te karaca (Capreolus caprealus) saptanmış olmasına karşılık, Musular'da bu
tür yoktur.
Köpekgiller ve tavşanlar diğer grupları oluşturur.
Musular hayvan kemikleri arasındaki en önemli türü sığırlar oluşturmaktadır, koyun-keçiden sayıca daha az olmakla birlikte orantısalolarak miktar açısından 3-4 kat
fazla et sağlamaktadırlar. Araştırmalar sırasında bunların üç ana sınıfta toplanabilece262

ği görülmüştür:

küçük, normal ve çok iri. Şu ana kadar en sık görülenler normal boydakilerdir, boy ve özellikleri Bos primigenius, yabani dev sığırın çeşitlilikleri ile karşılaştı
rılabilir. Çok iri bireyler daha az olmakla birlikte mevcuttur. Küçük olarak ayrımlananlar
ise Avrupa'daki küçük yabani sığırlar büyüklüğündedir. Bunların çoğu ölçülemez, ancak araştırmacı tarafından bir öznel sınıflama yapıımıştır.
incelemeler sırasında Musular'da bulunan sığır kalıntılarının Aşıklı'dakilerden
daha iri olduğu saptanmıştır. Ancak bu, Musular'da ölçülebilir parçaların daha çok olduğu anlamına gelmemektedir. Her iki yerleşmede de büyükbaşlar için ölçülebilir parça oranı yaklaşık % 17'dir.
iskelet parçalarının dağılımına bakıldığında, bir öğenin eksik olduğu göze çarpar: kafatası. 92 adet boynuz tanımlanmış olmakla birlikte biri dışında tümü çok küçük
parçalardır. Tek bir küçük boynuz kısmen tümdür. Boynuzların önemli olduğu Çatal Höyük ile karşılaştırıldığında, bunların Musular malzemesinde olmadığı görülür. Boynuz
gibi kafatası parçaları da eksiktir. Genelde bir yerleşmede ele geçirilen kafatası parçaları çok sayıdadır, Musular'da ise bu sayı düşüktür.
Sığırlarla ilgili bir başka özellik, çayönü yerleşmesi için H. Hongo tarafından geliştirilen (Hongo-Meadows 2000), B. Oksüz'ün de kullandığı yöntem uygulaması ile
(Oksüz 2000), yaş dağılımı konusundadır: Musular malzemesi içinde yavru hayvanların varlığından söz etmek güçtür. Hemen hemen tüm hayvanlar bir yaşın üzerindedir,
yalnızca % 36'sl 3 yaş öncesi avlanmıştır; % 29'u ise 4-5 yaştan daha büyüktür. Dişler
üzerindeki araştırma sonuçları da bu dağılım ile uyuşmaktadır ve dolayısıyla, yalnızca
3-5 yaşlarına ait yetişkin hayvanların tüketildiği anlaşılır. Böylesi bir yaş seçiciliği, Aşık
Iı Höyük'teki koyun-keçilerde de rastlanır.
Musular'daki hayvvanların boyları/büyüklükleri dikkate alındığında, bu hayvanların Anadolu ilk neolitik sığırları/büyükbaşları ile karşılaştırıldığında, küçük olmadıklan
görülür. Meadow (1983) tarafından geliştirilen Log Size-Index yöntemiyle Oksüz tarafından verilen data ışığında, Musular boy verileri Çayönü, Aşıklı, Yumuktepe, Tepecik
ve Güvercinkayası ile karşılaştırılmıştır. Uç küçük örnek dışında bunların evcil oldukları ve Çanak Çömlekli evreye tarihlendikleri düşünülmektedir, tüm hayvanların Aşıkh,
Çayönü ve Yumuktepe yabani sığırları ile karşılaştırılabileceği görülür. Musular örnekleri Tepecik ve Güvercinkayası'nın evcil örneklerinden belirgin şekilde daha büyüktür.
Dolayısıyla Aşıklı'daki koyun-keçiler gibi (Buitenhuis 1997), Musular halkının da yakalanacak ve kesilecek büyükbaşları seçtikleri ve bunları evcilleştirmedikleri anlaşılmak
tadır. Bu durum da, yaban hayvanları üzerindeki kontrolu, yoğun gözlem ve işlem sistemine işaret etmektedir
5516 hayvan kemiği koyun (Ovis orientalis), keçi (Capra aegagrus) ya da koyunkeçi veya orta-boy memeli, büyük Olasılıkla koyun ve keçi türlerine aittir. Bunlardan
176'sl Capra aegagrus, 457'si Ovis orientalis'tir. Musular'daki koyun ve keçinin oranı,
Aşıklı'dakilerin yaklaşık yarısı kadardır. Koyun ve keçi sayısı Musular'da ilk sırayı almakla birlikte, et gereksinimi konu olduğunda büyükbaşlardan üç kat daha az önemdedir.
Kafatası parçaları sayısı çok olmakla birlikte genellikle küçük parçacıklardır. Tanımlanabilmiş diş kalıntıları sayısı düşüktür. Görünüm odur ki, büyükbaşlarda olduğu
gibi .~ClfCltClslcırl fcıLklıbiL işLem~.ta.blt!JtuLrnııştlJr.. p_a.rnı.'3.k..terııjkl~ri_~~_Qiğ~r .. I<~mil<l13rE3.
oranla sayıca azdır. Kafatası ve parmak kemiklerinin bu durumu, olasılıkla kesme/kasaplık yöntemleri ve işlemlerle ilgilidir.
Kalıntıların 53 tanesi (çoğunlukla kalça kemiği parçaları) cinsiyetierine göre ayrımlanmıştır. Capra'lardan üç tanesi dişi, sekiz tanesi erkektir. Aynı dağılım Ovis'ler için
de geçerlidir, iki tanesi dişi, 17 tanesi erkektir. Koyun-keçideki durum 10'u dişi, 13'ü erkek şeklindedir. Bu durum, erkeklerin dişilerden iki kat fazla avlandığını göstermektedir.
Musular'daki hayvanların boylarının Log Size Index metoduyla (Meadow 1983)
Anadolu'nun diğer yerleşmelerindeki hayvan boylarıyla karşılaştırılması sonucu Musular
koyun ve keçilerinin en azından Aşıklı'dakiler boyutunda ve belirgin olarak Yumuktepe,
Tepecik ve Güvercinkayası'ndaki evcil koyun ve keçiden daha büyük oldukları görülür.
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Bu durumda şöyle bir görünüm ortaya çıkmaktadır: Koyun ve keçi yaş ve cinsiyet olarak seçilmektedir, ancak boyda ve biçimde henüz farklılaşma başlamamıştır. Dolayısıyla bu seçim yetişkin erkek hayvanların avlanmasına odaklanmıştır, böylelikle bir
anlamda üretim korunmaktadır. Aynı durum Aşıklı'da da görülür, ancak burada çok
genç hayvanların yüksek bir oran oluşturduğu izlenir. Musular'da bu genç hayvanların
yokluğu ise, olasılıkla yerleşmenin özel işleviyle ilişkilidir. Eğer Musular bir üretim yeri
ya da büyük yerleşmeye hayvan sağlama yeri ise, küçük hayvanların tümüyle buradan
götürüldükleri, ortaya çıkarılan kemik kalıntılarının ise öldürme/kesme işleminden arta
kalanlar olduğu düşünülebilir. Eğer gerçekten durum bu ise, büyükbaş hayvanların çok
yüksek oranda bulunması da bu durumu açıklayabilir. Yerleşmelerin çevresinde daha
fazla kesim alanlarının bulunduğu da düşünülebilir ve bu alanlar koyun-keçi ya da büyükbaş hayvanlarının kesim alanları olabilir. Büyükbaşların Musular'da kesildiği, etlerinin Aşıklı'ya götürüldüğü, dolayısıyla kemikleri n büyük çoğunluğunun da Musular'da
bırakılmış olma olasılığı mevcuttur. Bu görüşlerin bu sorular ışığında daha ayrıntılı incelenmesine, çevredeki aynı dönem yerleşmelerin araştırılmasıyla elde edilecek kanıt
lara gereksinim vardır.
Sonuç olarak, analizler belirgin olarak, Musular halkının yabanl koyun, keçi ve
sığırı kontrolleri altında tutma yeteneğinde olduklarını, hayvan nüfusu içerisinden gerekli gördükleri, gereksinimleri olanları seçtiklerini göstermektedir. Musular ile Aşıklı bir
dönemde çağdaş ve aynı kullanım alanlarına sahip idiyseler, bunların çok uzun bir süre, yaklaşık 1000 yıllık bir zaman diliminde yabani hayvanlar dünyası üzerinde gelişkin
. bir kontrolleri olduğu söylenebilir. Aşıkh ve Musular hayvan kalıntılarındaki benzerlikler
ve farklılıklar Musular'ın hayvan dünyası ile ilgili geniş bir sisteme sahip özel bir yerleş
me olduğunu göstermektedir.
Kemik endüstrisi ürünleri, Dr. R. Christidou tarafından 2001 yılı kazı sezonunda
incelenmeye başlamıştır. Musular'da sayıca en çok avlanan hayvanlar koyun, keçive
sığır türleridir, kemik endüstrisi ürünleri de buna uygun olarak aynı dağılımı gösterir. Incelenen 133 adet işlenmiş/kullanılmış hayvan kemiğinin 51 'i koyun ve keçiye, 17'si ise
sığır türlerine aittir, diğerlerinin tür ayrımları kesin olarak belirlenememiş olmakla birlikte çoğunluk olasılıkla koyun/keçi kökenlidir. Yerleşmede tavşan, köpek ve domuz kemikleri de ele geçirilmiş, ancak bunların alete dönüştürmek için kullanılmadıkları gözlenmiştir. Karaca ve kızılgeyik kemikleri ise gerek kullanılmış olarak gerekse doğal haliyle az sayıdadır.
Tüm hayvan kemikleri arasında uzun kemikler, özellikle tarak ve kaval kemikleri, alet yapımında en sık kullanılan kemiklerdir, incelenenlerin % 76'sınl oluşturur, çoğu
yabani koyun ve keçiye aittir. Kaburgalar (genellikle büyük boyolanlar) daha az sayı
dadır. Boynuz, kürek kemiği, aşık kemiği ve diş seyrek olarak görülür. Boynuz aletlerin
çok az sayıda olması, hayvanlar tarafından belli mevsimlerde değiştirilen/atılan boynuzların, çevrede rastlantısalolarak görülüp toplandığına ya da olasılıkla başka faaliyetlerle ilgili olarak elde edilmiş olduğuna işaret eder.
işlenen kemikler çeşitlidir. Uzun kemikler esas olarak ikiye ayrılarak kullanılmış
tır. Kesme ve kırma yöntemi, elde edilmesi istenen ürüne ilk biçimi vermek amacıyla
kullanılmıştır. Uzun kemiklerin tersine kaburgaların çoğu dolaylı vurma yöntemiyle dikkatlice uzunlamasına ikiye ayrılmıştır.
Aşık kemikleri ve kesici dişler alet olarak değil, süsleyici eleman olarak işlev görmektedir.
incelenen aletlerin çoğunluğunu bızlar oluşturmaktadır. Kemik, başkaca alet yapımında çok yoğun olarak kullanılmamıştır.
Bu ön değerlendirme çalışmasında aletlerin yapım süreçlerindeki değişimleri, iş
levsel ve morfolojik farklılıkları gibi parametreler kullanılarak kronolojik ve mekansal çeşitlilik, ileriki yıllarda sürdürülecek çalışmalarda ele alınacaktır.
2001 yılı atölye çalışmaları sırasında, ayrıca, sabit karbon ve nitrojen izotop ar]alizieri için Jessica A. Pearson tarafından hayvan kemiklerinden örnekler alınmıştır. In264

san kemiklerinden de alınan örneklere uygulanacak analizlerin amacı" tarihöncesi insanların ve hayvanların beslenme özelliklerini, diyetlerini açıklamaktır. Onümüzdeki yıl
larda karbonlaşmış bitki kalıntıları ile de tamamlanacak bu çalışma sonucunda, aynı
analizlerin sürdürülmekte olduğu Aşıkıı Höyük insanları ve hayvanları ile karşılaştırma
yoluyla gerek çevresel faktörlerin, gerekse beslenme özelliklerinin benzerliği, çeşitliliği,
varsa farklılığı anlaşılmaya çalışılacaktır.
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Çizim 1: Musular 2001 yılında çalışılan doğudaki açmalar

Çizim 2: Ana

kayanın

kesilmesiyle

oluşturulmuş
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duvarlar ve ortadaki

döşeme

Resim 1: M-N 14 açmaları, okla işaret edilen alan, iri sığır kemiklerinin atıldığı/depo
landığı 5. tabaka dolgusu, kuzeydoğudan güneybatıya

Resim 2:

Taş

kanal ve

güneybatısındaki

N

mekanı, güneybatıdan kuzeydoğuya
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Resim 3: ooP 11 açmaları, kesilmiş ana kaya ve taş döşeme, güneyden kuzeye

Resim 4: Resim 3'teki döşemenin ortasın
da yer alan tek taş dizisi ve ana
kayaya oyulmuş dırek delikleri

Resim 5: L-M 15 açmaları, kuzeyden güneye
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HASANKEYF 2001 YILI KAZı VE KURTARMA
ÇALIŞMALARI

M.

Oluş

ARIK*

"Hasankeyf Kazı ve Kurtarma Çalışmaları" diye özetlediğimiz, "projeler topluluetkinliklerimize 2001 yılında, Kültür Bakanımızın ilgisi ve desteği sayesinde, özelolarak bu sit için yıllardır belirtip dilediğimiz, erken başlayıp uzun çalışma
gereğini bir ölçüde yerine getirerek devam ettik.
9 Mayıs 2001 tarihinde Bakanlığın DösiMM kanalıyla tahsis ettiği ödenekle Hasankeyf'e intikal edilerek çalışmalar başlatılmış; 29 Mayıs 2001 tarihinde bu ödenek
kısmı bittiği için ve Kazı Sonuçları Toplantısı'na katılmak amacıyla işe ara verilmiştir.
GAP. ve D.s.L ödeneklerinin bize iletilmesi geciktiğinden, ancak 25 Haziran
2001 tarihinde çalışmalar tekrar başlatılabilmiş ve 29 Ağustos 2001 tarihinde bu ödeneklerin de bitmesiyle bu yılın arazi çalışmaları tatil edilmiş; böylece bu yıl arazide toplam (20+65=) 85 gün çalışılmıştır.
Bununla birlikte, aşağıda da görüleceği gibi, yıllık proje çalışmaları, sit alanında
ki fiili kazı, onarım, rölöve ve araştırmalardan ibaret kalmayıp üniversite ve büro mekanlarında çok uzun dökümler, çizimler, kütüphane ve arşivaraştırmaları, foto-film iş
leri ve değerlendirmelerle devam etmiştir.

ğu" niteliğindeki

I.Kazılar
ilke olarak, olanaklar el verdiği ölçüde en yüksek noktalardan başlayıp tesviye
ederek seviye düşürmek suretiyle yürüttüğümüz, kimi önceki yıllarda başlayanların devamı, kimi de yeni başlattıklarımız olmak üzere 2001'de şu kazı çalışmaları yapılmıştır:
1. "Aşağı Şehir" dediğimiz, Dicle'nin güneydoğu teraslarında, üzerine bugünkü
kasabanın da kurulduğu sit bölgesi ortalarında, tarihi kentin merkezini oluşturduğunu
kabul ettğimiz merkezi kazı alanındaki tarihi anıtlar ve kentsel doku kalıntısının ortaya
çıkarılmasına devam edilmiştir (Resim: 1).
--1.1;a.-KoçCamH
* Caminin maksura (mihrab önü kubbesi) bölümü ve iki yanındaki harim (ibadet
mekanı) bölümlerinde, maksura önündeki anıtsal eyvan bölümü ve bunun iki yanına
ekli "zaviye" bölümlerinde özgün plan ve zemin arayışı sürdürülmüş;
* LT.Ü.'den Prof. Dr. Metin Ahunbay ve Zeynep Ahunbay yönetimindeki mimar
ekibinin çalışmaları bu yıl şu aşamaya ulaşmıştır: Kazı sonuçları verileri de değerlen
dirilerek, eserin rölövesi plan ve kesit çerçevesinde tamamlanmıştır.
Prof. Dr. M. Oluş .cıRIK., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 06100
Slhhiye-AnkarafTURKiYE.
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l.ı.b.Koç Camii Önündeki Alan
* 1986'dan, terör yüzünden çalışmalarımızın kesintiye uğradığ i 1991 'e kadar
Koç Camii'nin batısında ve Süleyman Camii'nin güneyinde kalan bölgede ortaya çıka
rılan karışık konut bölgesi kalıntıları ile birbirini kesen 2 caddenin, Koç Camii önünde,
yani kuzeyinde devamının araştırılmasına bu yıl devam edilmiş; mevsim boyunca ilerleyen kazılar sonunda, ilk anılan bölgeden gelerek Koç Camii önünde doğuya doğru
ilerleyen, yine ortası kanallı, kaldırım döşemeli bir caddenin, Koç Camii önünde geçen
yılortaya çıkarılan çoğu muhdes dükkanlar ve ara geçitler karmaşasını geçtikten sonra, Koç Camii doğusu boyunca uzanan han kalıntısının adeta giriş bölümü gibi düzenlenen arasta önünde bir kavşak yaptığı; bir kolun aynı karakteri koruyarak arastanın içine (güneye) saptığı; şimdiki açma sınırımızia kesilen diğerinin ise şehir içine, doğuya
kuzeye devam ettiği ortaya çıkarılmıştır.
* Ortası kanallı, kaldırım döşeli bu yolun, hanın doğusunda boydan boya uzanan
"7 kemeri i yapı" ve kuzeyindeki "küçük cami"nin önünde, havuzlu bir avlu şeklinde genişlediği gün ışığına çıkarılmıştır. Burası, kısmen kaldırım, kısmen düzgün taş döşeli
dir. Bunun ortalarına rastlayan bir konumda, küçük caminin mihrap ekseni üzerinde,
kare planlı olması muhtemel, kenarları basamaklı, anıtsal sayılacak bir havuzun yarısı
ortaya çıkarılmış; diğer yarısı açma sınırı dışında, toprak altında kalmıştır. Havuzun basamaklı kenarları ve içi düzgün kesme taş kaplıdır. Kenar basamaklarının, tarih içindeki farklı restorasyon aşamalarının izleri olduğu da düşünülebilir.
* Yukarda anılan ortası kanallı, kaldırım döşeli yolun altından, meydanı geçerek
havuza ulaşan taş kanal ve künkle yapılmış bir su yolu kalıntısı da ortaya çıkarılmıştır.
* Sitin çeşitli yerlerinde bol sayıda varlığı belirlenen bu şekildeki in situ pişmiş
toprak künk ve taş kanal kalıntılarının; "aşağı şehir"in güneydoğusunda boydan boya
uzanan sarp kayalık tepelerin etekleri boyunca hala kısmen kalıntı, kısmen iz olarak
sezilebilen ve daha güneydeki yaylalardan şehre taze su getirdiği anlaşılan (rivayetler
de bunu doğrulamaktadır) oyma kanallardan bir zamanlar tarihl kente su taksim eden
altyapı tesisatının parçaları olduğunu düşünmekteyiz.

*Bu aşamadaki ilginç tespitlerden biri, buraya kadar değindiğimiz caddenin Koç
Camii avlu zemininden 2 m. dolayında daha düşük düzeyde bulunması; han önündeki
arastaya girişten sonra zeminin, küçük cami önünde 50 cm. dolayında daha düşüş
göstermesi; hemen-hemen aynı düzeyde sayılacak zeminiyle küçük caminin, 6-7 anıt
sal bina içeren bu şehir merkezi kompleksindeki en eski kalıntıolması ihtimalidir.
* Bu ihtimali destekleyebilecek diğer bir tespit de şudur: ilk yıllarda ortaya çıkar
dığımız kesişen caddelerin Koç Camii önündeki devamı, bunun arasta önündeki ve son
olarak değinilen havuz çevresindeki görünümü, daha önce mevcut tabakaların üzerine
yerleştirildiklerini göstermektedir.
Geçen yılların raporlarında da değindiğim, Koç Camii ve avlusunun, doğal olmayan biçimde çevresinden yüksekte kalışı, bu son değindiğim durum ile birlikte değer
lendirilince, yıllardır üzerinde çalıştığımız tabakanın qeç Orta çağ ve Osmanlı dönemlerini kapsadığı; bunların altında erken Orta çağa ait Islam ve Hıristiyan tabakaları bulunduğu varsayımı güç kazanmaktadır.
1.2. Han olduğu kesinlik kazanan, Koç Camii doğusu boyunca uzanan anıtsal kaIıntının kazıları geçen yıl önemli ölçüde tamamlandığı halde, aşırı zedelenme ve zeminin yok olması gibi durumlar yüzünden, rölövelerinin, özellikle kesitinin tespiti tamamlanamamaktadır. Bu yüzden bu yıl da bu kalıntı üzerinde çalışmağa devam zorunda
kaldık.

1.2.a. Hanın girişi niteliğinde, fakat aynı zamanda bir arasta, yani ortada bir sokak veya koridor, iki yanında simetrik sayılacak iş mekanları biçiminde düzenlenen ilk
anıtsal bölüm, daha önce değindiğimiz caddenin devamı gibi görünen zemini hariç, en
fazla tahribata maruz kalmıştır.
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1.2.b.Han Bölümü
Erken Osmanlı Döneminden itibaren Anadolu mimari repertuarında izlenebilen
"şehir içi hanları" türünde, kare planlı anıtsal bir orta avlu çevresinde, bir dış kare oluş
turan iki sıra halinde mekanlar dizisi, geçen yıl kesinlikle ortaya çıkarılmıştı.
* Ancak bu kalıntının özellikle güney doğudaki/er olmak üzere bazı bölümleri, kötü kalitede rnuhdes duvar v.b. yıkıntılarla da karışarak, algılanması zor bir duruma bürünmüştü. Incelikli kazı, sondaj, araştırma biçimlerinde bu kısımlarda çalışmalar bu yıl
da sürdürülmek zorunda kalındı ve daha tam rölöveler alındı.
* Bu bağlamda, orta avluyu bir revak değil, koridorların kuşattığı, iş mekanları
nın da bunları kuşatan bir dış dizi oluşturduğu belli oldu. Ancak, sitin her yerinde karşımıza çıkan bir sorun burada da kendini gösterdi: Çeşitli zamanlarda defalarca, aynı
geleneksel yapı yöntemleriyle onarım, yenileme, muhdes yapı oluşturma işlemleri geçiren bu eserde de, özgün plan böyle miydi? Yoksa, avluyu aslında revaklar kuşatmış
ken sonradan mı bunlar koridora dönüştürüldü? Çalışmalarımızın ulaşabildiği şu aşa
mada, bu sorunun kesin yanıtı verilememektedir; belki de artık bu yanıtı hiç bularnayacağız?!

* Hanın batı kanadındaki Koç Camii ve avlusuna bitişik duvarları incelendiğinde,
geçen yıl ulaşılan aşamada, hanın bu kanattaki her rnekanma bir tane düşecek şekil
de, pencereler açıldığı farkedilmekteydi. Hepsi de geleneksel duvar örgüsüyle doldurulmuş bulunmaktaydı. Bunlarla ilgili 2 soru ortaya çıkmaktadır:
i. Bu pencereler hana mı yoksa Koç Camii'nin bu hizadaki zaviye odaları ve avlu bölümüne mi aittir? Pencereler, ikinci olasılığa olumlu yanıt verecek yükseklikte yer
almaktadırlar.

ii. Her iki halde de, niçin kapatıldılar? Bu durum, han ve Koç Camii'nin birbirinden önce veya sonra yapıldığı sorununu çözebilir mi?
Bu yılki çalışmalarımız da ne yazık ki bu konuları aydınlatmaya yetmedi.
*Çünkü, bu tür araştırmalar için, yapının çökmesi ne yol açmadan, belki de Koç
Camii'nin önemli bir kısmını askıya alarak altına girmek gerekmekteydi. Bu pahalı yöntem için bütçe ve donanımımız elverişli değildi.
Bu araştırma şekli, han ve camiye zarar vermeden, cami ve avlusunun doğal olmayan yüksekliğinin nedenini bulmak için de gereklidir. Ancak, bu olanağı ilerdeki yıl
larda bile elde edip edemeyeceğimiz belirsizdir.
1.2.c. Hanın güney kenarı boyunca uzanan, bazı şehirlerarası menzil hanlarının
ahır bölümüne benzeyen enine dikdörtgen planlı mekanda bu yılki çalışmalarımız
önemli bir sonuç vermedi; bir zemin izi bile bulunamadı.
1.3. Henıtı Doğusundaki 7 Kemerli Yapı ve Bunun Kuzeyindeki Küçük Cami
* Geçen yıl girişi ve yan mekanı ortaya çıkarılan "küçük cami" ile bu yıl uğraşıI
madı; önünde (kuzeyinde) yukarıda değinilen havuzlu avlu veya meydanın açılması
açma sınırımıza dayanınca buradaki kazı şimdilik bırakıldı.
* HanındoğJ.lsundClJ'XüçJ,JK~qrrıl'ning(m~yind~_~E2LçıJao-"7kemediyrapı"nın dogukenarıaışınoa, merkezi kazı alanı sınırına dayanan, nisbeten dar bir kazılmamış
alan kalmıştı. Hiç değilse merkezi kazı alanı içindeki dokuyu tam anlamak üzere, bu
kısmın da kazısına giriştik.
Sonuçta, "7 kemerli yapı" ve "küçük cami"nin doğu kenarları boyunca, bu kenarlara dik (doğu-batı) doğrultuda dayanan duvar kalıntıları dizisi ortaya çıktı. Aralıkları
1.80 m. ile 2.80 m. arasında değişen bu duvarların, sonradan eklenmiş dükkan v.b. iş
yerlerine ait olması muhtemeldir.
v...
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1.4.Süleyman Camii ve Çevresindeki Kompleks
1.4.a. Süleyman Camii Doğu Cephesi Önü
Yukarıda anlatılan Koç Camii, han, "küçük cami" kompleksinin kuzey cepheleri
boyunca kazılarımızı sürdürürken, Koç Camii kuzey batısında eski yıllarda bulduğumuz
konut dokusu içinde, caddenin doğuya kıvrıldığı noktaya yakın bir künk sistemi ortaya
çıktı. Bu noktadan itibaren Süleyman Camii'nin doğu cephesi önünde 5x6m. boyutunda bir açmada kazıya girişiidi. Burada söz konusu künkün devamını oluşturan ve belki
de Süleyman Camii'nin anıtsal çeşmesine su getiren 3,5 m. uzunluğunda bir künk hattı bulundu. Buradan kuzeye doğru, caminin doğu cephesine paralelolarak 7x7 m.lik bir
açmayla kazıya devam edildi. Cephe önünde kuzeye uzanan, ilk değindiğimiz caddenin devamına ait artıklar ile 40 cm. eninde düzgün kesme taş sırasının artığı ortaya Çı
karıldı. Şimdilik bunun su künklerini koruma önlemine ait olabileceğini düşünmekteyiz.
l.4.b. Süleyman Camii avlusunda ve iç mekanlarında zemini tamamen ortaya Çlkarmağa yönelik temizlik kazılarında, ne yazık ki, özellikle "eyvan" bölümünde olmak
üzere burada da zeminin geç devir muhdes mezarlarıyla bozulduğu görüldü (Resim: 2).
1.4.c. Süleyman Camii çevresinde daha önce başlattığımız kazılar, bunun kuzeybatısında ortaya çıkan 2.anıtsal avlu çevresinde sürdürülmüştür. Buradaki kalıntıların
devamı batıda, açma sınırımız dışında kalan modern sokak altına doğru uzanmaktadır
(Resim: 3).
Batıda, kazı alanımızdan çok yüksekte kalan bu sokağın içeri (doğuya) doğru
çökmesini önlemek amacıyla, sokağı biraz daraltıp kuru örgü yöntemiyle taştan bir istinat duvarı oluşturmak zorunda kaldık.
Güneyde, bu bina kalıntısının mekanlanyla, ilk kazı dönemlerinde (1986-91) açtığımız konut dokusu birbirine karışmış gibi görünmektedir. Bu durum, son asırlardaki
"gecekondu" tarzı kullanımlar sonucu olabilir. Bu yılki çalışmalarımız bu sorunu aydın
latamadı.

Buna karşılık, kuzey kanatta giriş yeri ile eyvan olması muhtemel, daha anlaşı
labilecek mekanlar ortaya çıkmakta, özellikle doğu ve batı yandakiler karşılıklı gelen biçimde kesme taş ayaklı, 3'er kemerii revak biçimleri algılanabilmektedir. Böylece düzgün revaklı, kareye yakın planda havuzlu bir anıtsal avlu belirlenmiş oluyor (Plan: 1).
Ancak doğuda, Süleyman Camii'ne bitişik duvar boyunca nişler, oda ve merdivenlik gibi mekanlar. yine aydınlatılması zor bir doku yaratmaktadır. Çünkü burada duvar ve tonoz kalıntılarını örten yıkıntı ve toprak tabakaları, çok hassas bir denge üzerinde durmaktadır. Konstrüksiyon ve planın esasını bir daha anlayamayacağımız şekil
de yıkılmaları tehlikesi vardır. Buna bir önlem bulamadığımız için, bu kısımdaki çalış
maları gelecek yıla erteledik.
Bunlara ek olarak, Osmanlı Döneminin sonlarından yakın zamana kadar, her
anıtta olduğu gibi burada da bir muhdes mezarlık oluşmuş; bunların bazıları, nisbeten
daha eski başka muhdes mezarların üzerine yapılmıştır. Bu kullanımlar, ortaya çıkar
makta olduğumuz yapının, döşeme ve oda taksimatı gibi bir çok özelliklerini anlaşılmaz
hale getirmiştir.
Bununla birlikte burada şimdiden, çok düzenli revak ve hücre girişleri dizisi ile
havuzlu ve düzgün blok taş döşeli anıtsalorta avlusu bulunan, medrese ya da zaviye
olması muhtemel bir yapının söz konusu olduğunu söylemek mümkündür.
Bu çalışmalar esnasında, bir miktar sikke ve takı parçası gibi kötü durumda metal eşya, çoğu Anadolu'nun her yöresinde rastlanabilecek, geç Ortaçağ ve daha yakın
zamanlara ait sırlı ve sırsız seramik parçaları gibi çeşitli küçük buluntuların yanı sıra,
bazıları in situ, bol sayıda taş-oyma mimarı bezeme öğeleri ele geçirilmiştir.
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1.5. Aşağı Şehir Merkezinde, Merkez! Kazı Alam Doğusundaki Küçük Külliye
Aşağı Şehir merkezinde, bugünkü Belediye arkasındaki "Kızlar Camii" denen,
aslında bir anıt-kabir külliyesi olan binanın güneyinde, merkezi kazı alanımızın doğu
sundaki yıkıntı engebeleri arasında en belirgin olan yerde bu yıl ilk kez kazıya giriştik
(Resim: 4)
Tarihi kentin buldozerle mahvedilmiş kesimlerinde bile, en azından planı, hatta
kısmı kesiti belirlenebilen küçüklü-büyüklü külliyeler bulunduğunu gösteren bir harabe
ortaya çıkardık. Küçük bir mescit, havuzlu anıtsal ön-avlu ve ek binalardan oluşan bu
minyatür külliye aynı zamanda, bir külliye tipinin Artuklulardan sonra "şablon" gibi tekrarlanarak "bölge özelliği" oluşturduğuna da örnektir (Plan: 2). Büyük bir kısmı toprak
altında olan bu küçük külliye kazıldıkça, mescidinin orijinal taş süslemeli mihrabı, düzgün "şaplı cas" zemini ve havuzlu avlusu ortaya çıkarılmıştır. Avlunun batı cephesi boyunca dikdörtgen bir mekan uzanmaktadır. Bu mekanın avlu cephesi önünde havuza
su çekilen bir kuyu tespit edilmiştir. Avlu girişi güney cepheden küçük bir kapı ile sağ
lanmaktadır. Bu kapının açıklığı ve eşik taşı sağlam bir biçimde günümüze ulaşmıştır.
Batı mekanlarında bölgeye özgü çift kabuklu, arası "kılçık duvarlı" tonoz kalıntılarına
rastlamaktayız.

1.6. Çini ve Seramik Fırınlan Bölgesi
Merkezi kazı alanı ile Salahiye Bahçeleri arasında, Aşağı Şehir'in güneybatı
ucunda, siti güneybatı kenarı boyunca sınırlayan sarp kaya yamaçları eteğinde, yine
yıkıntı engebelerinin daha belirgin olduğu bir bölge bulunmaktadır. Buranın kuzey
ucunda, yani ana yol ve Dicle tarafına bakan bir konumda, terör yüzünden kesintiye uğ
ramadan önce 1991'de bir sondaj yapmış ve bir fırın veya depo kanıtı olabilecek pek
çok seramik, üç-ayak ve defolu parçalar bulmuştuk.
Bu yörede bu yıl ilk kez esaslı kazılara giriştik. Salahiye bahçeleriyle şehir merkezi arasında, birbirlerine ait veya birbirinin devamı olduğunu düşündürecek biçimde
uzanan yıkıntı engebeleri, çok geniş bir alana yayılmaktaydı. Bir kısmının üzerinden bu
çevrede oluşan mahallenin yolu geçmekte; bir kısmı da yeni yapılan yasal ve yasadışı
inşaatların altında, bahçede kalmaktaydı.
Biz burada zaten çelişkiler içinde yaşamağa mahkum edilmiş bu insanlarla sonu
belirsiz mücadelelere girmek yerine, bu engebelerin serbest kalan yaklaşık 5üx2ü m.
ölçülerindeki bir bölümünü kuru duvarla kuşatarak çalışma alanımız haline getirdik. Burada da bu yıl için 16x16 m. boyutlarında bir açma ile işe başladık.
Bu alan içinde, 3 tanesi duvarlara yaslandığından, mimarı çerçeve içine alındığı
düşünülen, 1 tanesi ise çevresi harap ve boş bulunan toplam 4 tane seramik fırını ortaya çıkarıldı. Bunların bulunduğu mekanların çevresinde, birbirine bağlı bir bütün oluştur
duğu algılanabilen, çeşitli boyutlarda, çoğu dikdörtgen planlı mekan artıkları da meydana çıkarıldı. Bunların kimisinin çok güçlü ve kalın harç sıvayla kaplı havuz veya küvetler
niteliğinde, kimisinin de iş yeri odaları niteliğinde olduğunu düşünmekteyiz (Resim: 5).
Fırınların örtüleri çökmüş; nal veya oval biçimde planları anlaşılacak kadar kenar duvarları, pişmiş toprak veya harçtan taban ızgaraları ve alttaki ateşlikleri kalabilmiştir (Resim: 6). Kemercik veya yuvarlak delik şeklinde fırın ağızlarından ateşliğe eğik

_.bireLkanalinmektedir,AtQlyElveyahavuZcolsı;ın,-ea;zle8yükdörtkaşe mekanlar-arasın
da kot farkı ve birbirine sıvı kanalı bağlantısı bulunmaktadır.

.
Bu tesislerin açma sırurlanrruz dışına devam ettiği belli olmaktadır. Böylece, şimdıye kadar esas itibariyle yalnız ıznik'teki Osmanlı Dönemi örneğini bir dereceye kadar
tanıdığımız, Türk sanatında çini ve seramik endüstrisinin mekansal boyutu hakkındaki bilgilerimiz, tamamen değişmiş; dinlendirme havuzları, boya bölümleri, çeşitli fırınlarıyla birlikte, çini-seramik üretim binaları kompleksinin önemli bir bölümü ortaya çıkarılmış (Plan:
3); burada ayrıca, bu değerlendirmeyi doğrulayan çok sayıda seramikler (Resim: 7) defolu kaplar, üçayaklar (Resim: 8), sır cürufları, sıraltı deseni işlenmiş fakat sırlanama
dan kalmış veya fırınlanamadan kalmış seramikler ele geçirilmiştir.
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Ünik sayılacak bir başka buluntu grubu da, seramiklere pres tekniği ile desen iş
lemekte kullanılan kalıplardır.
Böylece Anadolu'da, en azından Hasankeyf'te, iznik'teki gibi, Yeni Çaöa kadar
üretimi sürdüren bir çini ve seramik merkezi bulunduğu, ilk kez kanıtlanmıştırf
1.7. "Cami'ül Mardinike" Diye Antlan Saray Herebesi
Aşağı Şehir'in doğu ucunda, şehir surları önünde kaldığını tahmin ettiğimiz, yaygın ve büyük bir yıkıntı en~ebesi bulunmaktaydı. Uzun süre üzerinde çalışmaya cesaret edemediğimiz ve eski 'ipek yolu" 9üzer~ahına rast geldiğini sandığımız ve halkın
"Cami'ül Mardinike" dediği bu ören yerınde, 'şehir önü hanı" niteliğinde bir menzilhane
bulacağımızı ummaktaydık. Çünkü sahil surları dışında, Ortaçağ için korumasız sayı
lacak konumda büyük bir yapı izlenimi vermekteydiler (Resim: 9).

Ancak, bu yıl gerçekleştirebildiğimiz ve henüz tamamlayamadığımız kazılarda,
büyük bir koridor veya geçit ile Dicle (kuzey) tarafında ve şehir (güney) tarafında adeta 2 ayrı bölüme ayrıldığı (Plan: 4, 5); her iki kısımda da çok sayıda salon ve odaları
bulunduğu anlaşılan bu karmaşık yapının; üstelik çini mozaikli kaplı sütun parçaları,
görkemli alçı oymalar, levha çiniler gibi zengin bezeme parçaları da ele geçirilince, bir
.
sahil sarayı olması daha büyük olasılıktır.
II. Koruma Çalişmalari
II. 1. Koç Camii Eyvan Güney Duvenndeki Geçite Dönüştürülmüş An/tsal Alçı Mihrap
Daha önceki rapor ve yazılarımda çeşitli kereler v.urguladığım gibi, Anadolu'nun
tam anlamıyla unique anıtlarından biri olan ve doğrudan Iran'daki 12. yüzyıl Büyük Selçuklu Imparatorluğu stiline bağlı görünen bu mihrap bugün, caminin bütününe de untque karakter kazandıran anıtsal eyvandan güneydeki maksuraya geçiş kapısı durumuna bürünmüştür. Çünkü mihrap nişinin kavsarası yerinde olmakla birlikte, gövdesi yok
olarak (veya edilerek?) kapı gıbi kalmıştır.
Bu mihrabın, başlı başına bir Ortaçağ arkeolojisi problematiği olan asıl konumu
ve durumu ile restitüsyon alternatiflerini burada tartışmayacağım.
Bugün yer aldığı, eyvan ile maksura arasındaki duvar, tarih içinde gerçekleşmiş
en az 4 yenileme a~amasının izlerini taşıdığı halde, yine tam anlamıyla çözülmüş, dağılmak üzeredir. Degindiğim onarımlar yüzünden, her keresinde daha da kalitesiz malzeme, teknik ve işçilik kazanan duvarın kendisi belki kurtarılmağa değer görülmeyebilir. Ancak mihrap, gerçekten eşsiz bir sanat anıtıolarak mutlaka kurtarılmalıdır! Yalnız
ne var ki, duvarla birbirine kaynaşmışçasına monte edilmiş olan bu eserin hem kendisi artık çok kırılgan bir duruma girmiştir; hem de kaynaştığı duvar parçaları, en ufak bir
zorlamada dağılacak ve duvarla mihrabı bütünüyle çökertecek durumdadır.
Bu yüzden geçen yıl davet ettiğimiz A.Ü. Başkent Meslek Yüksek Okulu'ndan Dr.
Bekir Eskıci ve Arkeometrist Ali Akın Akyol yaptıkları inceleme ve analiz sonuçlarını
2001 Mayıs'ındaki Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı'na bildiri olarak sunmuşlar;
bir yandan da Dr.Bekir Eskici hazırladığı geçici koruma ve sağlamlaştırma programı ile
kimyasalları bu yıl gelerek yerinde uygulamıştır (Resim: 10). Yapılan uygulamalar tarafımıza bir raporla kazı mevsimi sonunda bildirmiştir.
Bu yolla mihrabın kendisi sağlamlaştırılmış; ancak duvarın durumu yüzünden
tehlike yok olmamıştır.
Duvarın çöküp şaheser mihrabı da mahvetmesine yol açmadan bu anıtı yerinden sökmek, geçici veya temelli olarak bir başka yerde monte ederek güvenlik altına
almak, başlı başına bir proje işidir. Hem restorasyon mimarlarının, hem de taşınabilir
eser restoratörlerinin ortaklaşa oluşturmaları gereken böyle bir proje için bu yılolanak
ve eleman bulamadık.
Bununla birlikte, çeşitli amaçlarla yaptırdığımız demir borulardan oluşan sökülüp
taşınabilir iskeleyi kullanarak, hem buradaki kubbe ve duvar yapısının incelikli biçimde
araştırılmasını, hem de mihrapla birlikte tüm bölümün rölövesini sağladık.
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11.2. Süleyman Camii Kubbeleri
Süleyman Camii'nin türbe kısmının ve harimin kubbeleri, izolasyon amacıyla
bölgeye özgü "kılçık duvareıkiı" çitt kabuklu yapılarıyla ilginç eserlerdir. Her ikisi de dış
tan önemli ölçüde zedelenmiştir. I.T.U.Mimarlık Tarihi ve Restorasyon öğretim üyeleri
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Prof. Dr. Metin Ahunbay her ikisinin dış kabuğuna, çökmelerini önlemek amacıyla geçici koruma önlemi olarak, yörenin tekrar tekrar kullanı
labilen tarihi özel harçlarını kullanarak pekiştirme işlemleri uygulamışlardır.
Harim kısmının kubbe ve tonozlarının içini donatan sanat şaheseri alçı kaplamaların çöküp yok olmasını önlemek veya Koç Camii mihrabındaki gibi bir sağlamIaştır
ma sökme, nakil ve yeniden kurma projesi yaptırmak için Bakanlığa başvurumuz Sayın Bakan tarafından olumlu karşılanmakla birlikte, bu yıı bir sonuç alınamadı.

11/. Rölöve ve Projelerin Değerlendirilmesi, Son Şeklinin Hazırlanması
*Mimarlar, meydana çıkarılan bu anıtsal yapı kalıntılarının restitüsyon onarım ve
koruma projelerine temelolmak üzere, tüm ortaya çıkarılan eserlerin arkeolojik rölövelerini almışlardır.
ıV. Depo Arşiv Düzenleme, Küçük Eser Restorasyonu ve Laboratuvar Çalışmaları
*1996'da kazı evimiz ve depomuzu gasp ve yağma edenlerin "eski mezbaha"ya
karmakarışık yığmış oldukları 1986-91 kazıları buluntularımız yeni baştan tümüyle
ayıklanarak sınıflanıp düzenlenmiş; envanteri yapılmıştır.
*Bunlar, "terör sonrası" dönemde 1998'de yeniden başlattığımız çalışmaların buluntu ve envanterıeriyle entegre hale getirilerek büyük bir sorun çözülmüştür.
*Ayrıca yeni kazı evimizin olanaklarından yararlanarak, bir restorasyon laboratuvarı ve atölyesi düzenlenmeye başlanmış; şimdiden burada pek çok onarım, tamamlama ve sağlamlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir.
*Aynı şekilde, 10 mimarın birlikte çalışabilecekleri bir çizimhane, hassas aletler
deposu ve proje arşivi oluşturulmuştur.
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Plan 1: Hasankeyf 2001 Süleyman Camii
sındaki 2. anıtsal avlu planı
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Plan 2: Hasankeyf 2001
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Camii güneyindeki Küçük Külliye hal-i
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hazır planı

HASANKEYF - SERAMIK FıRıNLARı
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Plan 3: Hasankeyf 2001 seramik ve çini fırınları bölgesi hal-i hazır planı

Plan 4: Hasankeyf 2001 Cami'ül Mardinike diye anılan saray harabesi hal-i hazır plam-t
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Plan 5: Hasankeyf 2001 Cami'ül Mardinike diye

Resim 1: Hasankeyf 2001 merkezi

kazı alanı

anılan

genel
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saray harabesi hal-i

hazır planı-2

Resim 2: Hasankeyf 2001 Süleyman Camii avlusu

Resim 3: Hasankeyf 2001 Süleyman Camii kuzeybatısındaki 2. anıtsal avlu
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Resim 4: Hasankeyf 2001 Küçük Külliye

Resim 5: Hasankeyf 2001 çini ve seramik

fırınları
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bölgesi

Resim 6: Hasankeyf 2001 seramik
fırını

Resim 7: Hasankeyf
2001
seramik fırınından
üç ayak örnekleri
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Resim 8: Hasankeyf 2001 seramik fırını mavi
beyaz seramik

Resim 9: Hasankeyf
2001
Cami'ül Mardinike
diye anılan saray
harabesi

Resim 10: Hasankeyf
2001
Koç Camii alçı rnih-

raplanrun
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koru~na''ve sugli.nı
laştırrna çalışmaları
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2001 SEASON AT KiNET HÖVÜK
(VEşil-OÖRTVOl, HATAV)

Marie Henriette GA TES *

.

Bilkent University's tenth season at the coastal site of Kinet Höyük, north of
conducted four weeks of fieldwork in four trenches on the mound, and 12
soundings in areas to its east and north'.
ıskenderun,

Aims and Results of the 2001 Seesere (Fig.1)
The 2001 program was shaped by two intentions: to resume excavating Iron Age
and medieval trenches inactive since at least 1999, the last full-scale excavation season; and to test the East Terrace and fields to the north of the mound, as potential
new fieldwork areas for the project's final five-year cycle (2002-2006). The mound excavations produced the anticipated results, but the soundings gaye a new sense of Kinet's Middle Iron Age layout, when the site perhaps reached its broadest extent.
Middle-Late Iran Age/Phase iii: 2-1, West Slope»
This season reopened the 9x15 m. west slope trench ÜP. E/H, left in 1997 at a
partly excavated stage of Kinet Period 7 (earliest Late Iron Age, seventh century B.C.).
This consisted of 3 phases, from original construction of buildings around an alley and
an open area (7.3) through their last use (7.1). The neighborhood may initially have beDoç. Dr Marie-Hsnriette GATES, Bilkent Üniversitesi, iBEF (Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü). 06533 BilkenL. AnkaraffURKIYE.
The 2001 Kinet staff, affiliated with Bilkent University unless specified: M.-H. Gates, director; Scoll Rediord (Georgetown), project associate in charge of the medieval period: site supervisor, OPs. N2 and U, with Malı Gibbs (Leicester) and Ayşegül Selçuki; Maxwell Black, Cedric Bodet and Murat Akar: site supervisors, NW Field soundings; Tamar
Hodos (Bristol): site supervisor, OP...G2, with Ayşe Batman; çağatay Karabulut, site supervisor, East Terrace soundings, with Ahmet Çağan and Gülin Ozqönül; Charles Gates: site supervisor, OP. E/H, with Hande Çınar, Ayşe Tuğcu
and Burak Yener; Ahmet Çağan and Burak Yener, site supervisors, NE Field soundings. Toni M. Cross (ARITIAnkara) and Roseann Schneider: Late Bronze/Early Iron Age pollery; Ekin Kozal (Tübingen): Bronze Age Cypriot pottery;
. -- ------ElizaITetlyPaiQMelb-ülIine)'-ııUrtlifl,ı-sl<eletaı-ana:l'1siS";-Alan-Greaves-(Liverpool), -textile-production;Carl"'Knappell(Cambridge): ceramic petrographic sampling. Archaeozoology: Salima Ikram (American University/Cairo) with Canan
Çakırlar (American University/Beirut); botany: Marie-Rose Carre; Ilotation supervisor: Eric Schneider. Conservatiorı:
Franca Cole (U.K.); illustration: Neslihan Yılmaz; architectural planning: Fabierı Sarız-Pascual (AFAN-France); photography: Tuğrul Çakar, M.-H. Gates. Ministry of Culture representative: Omer Çelik (Hatay Museum). Site guard:
Mustala Kaya.

2
3

The lollowing institutions and individuals gave the project their full support, and receive our warmest thanks: the Turkish Ministry ol Culture's General Directorate ol Monuments and Museums, its energetic and devoted representative,
Omer Çelik (Hatay Museum, Antakya); provincial and local officials, especially the Dörtyol municipality; and Kinet's
neighbors, the Delta Petroleum Company, BP Gaz, and terminal managers M. Burgucu and M. Payas. It is also a
pleasure to recognize the season's sponsors: the Institute lor Aegean Prehistory, Bilkent and Georgetown Universiries, and several private donors.
This summary is based on and-ot-season reports by site supervisors named in the relevant sections.
Supervisor lor OP. E/H: C. Gates with H. Çınar, A. Tuğcu and B. Yener.
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en residential, later converting to industrial activities. Its architecture was more neatly
organized than the contemporary district on the mound's east side ('98-'99 A-AII-D),
but, like it, without a perceptible master plan. The last phase, 7.1, was excavated in
1997 4 . Its two predecessors, 7.3-7.2, were this year's focus.
The original Period 7 builders prepared this area by levelling the eroded remains of the Neo-Assyrian Period 8, and dumping crushed murex shells in places intended for open-air use: a "courtyard" in the center of thetrench and extending to its east
balk; and an alley running roughly north and south from the court's west edge. This fill,
up to AA m. thick, may have served to drain areas exposed to the region's frequent rains. Whatever its advantages, however, this flooring technique was not applied elsewhere on the mound, although murex are common from Late Bronze Period 14 through
Late Iron Period 6 (13th-6th century B.C.). Wall foundations were then constructed outside and sometimes on top of this shelly zone. More shells was laid down in the central court during the second phase (7.2).
The building units placed around this open area first consisted of rectangular
enclosures, all offset from each other and none completely within the trench (Fig. 2).
Relationships between them are not evident, neither are their functions. Stone foundations, three courses high, were built in a uniform technique, but the walls of individual
rooms were randomly connected, without logical bonding. Although these were raised
foundations with floors at their base, there was onlyone obvious doorway, leading from
the west unit to the alley. Finally, the only furnishings were an oven (218) outside unit
213 and an irregular cobbled area in one of the southeast rooms (236). Faunal remains were more distinctive: the southeast unit contained quantities of turtle bones, ca rapaces and plastrons with butchery marks, and fish bonese,
Transforrnations marking the next phase (7.2) gave it a more obvious purpose
(Fig. 3). The southeast unit expanded into the courtyard to form the larger enCıosure
237, equipped with a circular hearth (198) and a pise bin (197). Another bin, or oven
was set up outside the unit's east room, whose north wall had been rebuilt 6 . Across the
courtyard, two installations were set against and into earlier walling: a furnace-like feature into the corner of walls 210 and 211 ; and a shallow, stone-lined and lime-plastered channel draining into pit 247, reinforced on its north side by a stone curb. Another
pise bin or oven lies just to their north, inside the trench balk. A further cluster of hearths and bins was set up in the south half of the larqe western unit, which was otherwise not rnodlfied". Finally, an oven was placed agaınst the wall corner at the mound
edge to the southwest ('95 OP. L). The bins/ovens were carefully constructed to withstand and refract heat: floors were thickly coated with Iime; and walls were built up from
slabs of pise, given a thick mud lining inside, and sometimes covered on the outside
with large, thin-walled sherdse,
The many hearths and ovens suggest that these units were mostly unroofed.
Circulation around them was provided by the streetlalley, whose surface was packed
with bone and trash. One explanation for this layout is that it served an industrial purpose. Iron tools and knives were concentrated around the western unit's ovens and hearths, inside one of which was set a white ceramic mortar; a smail bronze scale pan
was found in room 237; and pierced clay balı s ("loomweights") and bone spatulas, diagnostic of Periods 7-6, occurred in profusion. Other than thick ash and burnt floors,
however, there were no obvious byproducts such as slag or wasters.
4
5
6
7
8

See Gales 1999: 262. Smail areas ol this level were excavated in '93 F (northwest edge), '94 C ii (southwest quadranı), and '95 L (soulhwest edge).
S. Ikram, end-ot-season report. Turtles and lish were both riverine and marine species; one marine lish is estimated
to have been over 2 m long. Pit 240 also contained large and exotic seashells.
The rebuill wall (216) is preserved only by its north lacing stones, and by a thick plaster line along its south lace; the
rest were removed by Period 6 builders.
These were excavated as '94 C ii.
Sherds lining the exterior ol oven 218 belonged lo a single vessel, broken up lor this purpose.
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The ceramic collection i1lustrated the full range of known Period 7 types, ine/uding basket-handled amphoras, and introduced the Aegean-style tablewares (Wave-line, East Greek Banded, lonian bowls) that became standard in Period 6. Of chronological significance for phase 7.2 were fragments of six or seven "Bird Bowls", dating it
ca. 640/630 B.C (Fig. 9.)9. The last phase of Period 7 (7.1), exeavatse in 19.9.7, consisted primarily of refloorings with new hearths and ovens. It was abandoned and built
over by the architectural phase called Period 6 by 600 B.C.
8ecause the underlying Neo-Assyrianlevel, Period 8, was reachedlate in the
season, it remains at a preliminary state of investigation. Its dramatically burnt brick
collapse, known from earlier campaigns to be ca. 1.5 m. thick at the west (slope) edge, was found to thin out and become less burnt to the east, Le. in the eastern half of
OP. E/H. Excavations in this part of the trench found stone foundations (Fig. 4), immediately under those of Period 7.3. To the previously excavated E-W wall 52 in the
trench's southwest quadrant ('9.4 C ii) were added, to the east, a broader N-S wall with
a doorway (251), the two perhaps connected by crosswall 264. Between them is a room or space whose floors have yet to be cleared. Informal reuse after the level's destruction is suggested by an oven enclosed in a thin stone curb (256, 258+270).
Period 8's intrusive character is apparent from its distinctive architectural orientation and rnasonry technique, showing that lts buuders were unfamiliar with local custom. The pottery also belonged to a different tradition, as described in previous reports:
thick-walled and chaff-tempered vessels, rib-rimmed bowls, and fine white plates; and
a majority of plain wares, in shapes paralleled by the eighth-century Neo-Assyrian repertoire1o. One piece from this season imitated "Palace" ware, its fabric and thickness
slightly coarser than the original type, which is attested by a few, presumably imported
examples. Another notable find was a green scarab seal made of partially fused glass:
the seat face depicts, in shallow linear style, two figures in a horse-drawn chariot (Fig.
10)11. This is the second seal found in this building12.
Finallran Age-Hellenistic/Phase 11l:1-1/, Upper North Side 13

The 19.9.8-9.9. campaigns on the north edge of the mound had exposed a fortification system from the later Persian period (ca. 400 B.C., Period 3B)14. It remained in
use throughout Kinet's first Helienistic phase (third to mid-second century B.C., Period
3A), and later built over by the site's last Helienistic residents (mid-second to mid-first
centuryB.G., Period 2). The 2001 season's efforts were directed towards enlarging the
plan of a garrison-like structure inside and against the Persian citadel wall, as known
from '9.9. OP. G3. The 9..5x9..5 m. OP. G2 to its south, opened in 19.9.8 for its medieval
phase only, promised convenient access to the earlier levels, since garrison walls were extending into the balk between the two trenches.
Excavations in G2 began this year with the latest of Kinet's pre-medieval levels,
Period 2/Late Helienistic housing. Investigationsinto the preceding, Period 3 then concentrated in the trench's north sector, which could be probed efficiently despite its many
medieval pits and a large fox burrow. The Persian building's constructional features, already famHiarfrom '~9. G3,m~cte.fQL s19waod cautiQus_pmgress._Itsbrick_superstructura; aJthoLigh in places preserved up to eight courses (ca. 0.9 m.), is of sand-like consistency, making wall faces difficult to trace. In addition, the building is terraced, such
9
10
11
12
13
14

"Bird Bowl" imports occur exclusively in Period 7. i am grateful to Y. Ersoy for dating them.
See Gates 2000a: 197-198.
KNH-1100, from '01 E/H 254 L. 520: i = 1.5 cm.
The first, a Neo-Assyrian cylinder seal, was found in '94 C II, room 48; asecond Neo-Assyrian cylinder seal in '98
OP. AII, on the east slope, from Period 8(Gates 1996: 295, and 2000: 206, iiI. 8).
Supervisor for OP. G2: 1. Hodos, with A. Batman.
See Gates 2001a: 208-210.
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that stone wall foundations and associated floors can differ by 0.3 m. from one room to
the next. In G3, the terracing stepped down from east to west. In G2, it also stepped up
towards the south: foundations at the south Iimit are 0.3 m. higher than in the north.
Since no wall or room was exposed this season in its entirety or down to floor levels, the current plan is understood only in general terms (Fig. 5). To '99 G3's two rows
of rooms, running east-west and parallel to the citadel wall, can now be added a third
row, whose south limit is '01 G2 wall 85. South walls for '99 G3's rooms 66 and 67 were also outlined, giying room widths of ca. 2.8 m. Like '99 G3's room 67, the one immediately to its south ('01 G2 room 74) was filled with pottery, ineluding a complete amphora of Aegean type 15 . Finally, in the southeast quadrant of this year's exposure were
collapsed foundations of what may have been a tower ('01 G2 79 - 84), its large limestone blocks and basalt bolders confusingly cut by a medieval pit and undermined by
the fox burrow. Another massiye feature is an upright stone pillar, 0.6 m. square in section and 1.03 m. high, set into the north end of '01 G2 wall 78; the pillar's relationship
to surrounding walls has yet to be explained.
To conclude, this season confirmed that the Persian building does extend south
without interruption, maintaining its large scale and uniform plan. Most of the pottery
recovered this year belonged to fills from its Early Hellenistic, Period 3A phase rather
than the time of construction, which in G3 was indicated by earlier floors.
Medieva//Phase / Operations, Upper Moundı»
S. Redford's 2001 project for Kinet's medieval settlement (12th-early 14th centuries A.D.), aimed to resolve two puzzles from previous seasons: to identity the large
building partly exposed in the middle of the mound ('99 OP. N), and to locate a context
for over two dozen Crusader deniers that, since 1995, were being tossed up by moles
along the mound's upper southwest edge 17 .
The large building in '99 OP. N has a rectangular plan oriented E-W, with a tiled
room on the west, and two smail rooms at its eastern end 18 . The recovery of its northeast corner, Iying just outside the 1999 excavated area, was thought essential to understand its function. The 5x5 m. OP. N2 was taken down to this earliest medieval building level (Fig. 6), where the building's east wall was found to continue north beyond
what in 1999 had been considered its Iimit. In sum, the building involves more rooms
than first realized, although a cobbled pavement outside the east wall shows that it did
not extend further in that direction. It is now also elear that much of this medieval structure's layout was based on Late Hellenistic (Period 2) walling, whose foundations were eleared and reused by the 12th-century settlers. They also recycled Period 2 rooftiles, placing them fiat on floors, and on edge against the base of outer wall faces; and
salvaged Iimestone blocks to support wooden posts, \ike those inside the north wall of
the western tiled room ('99 N room 23-42).
After the building's abandonment, it was replaced, in the early decades of the
13th century, by a pebbly outdoor area shaded with awnings but eventually destroyed
by fire 19 ; so was a successor. In the third and final medieval phase, the area was built
up with domestic architecture. As in all of this final phase's excavated buildings, whose furnishings were left behind when they went up in flames, OP. N2 contained an excellent inventory of pitchers, table amphoras and glazed bowls; and a smail marble
mortar with a single spout and three lug handles.
15
16
17
18
19

'99 G3's room 67 contained "Aegean" and Basket-handled amphoras (see Gates 2001a: 209, 222 iiI. 8).
Medieval project director and site supervisor: S.N. RedIord, with M. Gibbs and A. Selçuki.
For the medievallower town, see below, under "Soundings."
For a description ol this building, see Gates 2001a: 210 and 218, plan 6.
Date suggested by coin KNH-1160, '01 N2 11 L. 14: equestrian kardez ol Hetoum I, 1228-1236 (kindly identilied by
F. Cole).
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Even so, the second trench, 6x5 m. OP. U, at the mound's upper southwest edge, proved exceptionally rich in medieval finds, suggesting privileged residents. Their
property included the highest concentration of coins from the Kinet excavations: another 36 deniers (mid-12th to mid-13th c. A.D.) (Fig. 11) and 16 of other types. Most of
the deniers were found in burnt building collapse from the earlier of the trench's two
medieval occupation phases; however, they were stili being discovered lower down in
a Late Hellenistic/Period 2 level, thanks to the dense network of mole tunnels that brought the first 30 deniers to the surface 2o . Unclear is whether the deniers had been buried as a hoard, or were abandoned with the house. The number and variety of other
coins, and expensive items such as mother-of-pearl, carnelian and glass beads, a silver ring, and bronze pins, suggests that the deniers were not cached separately.
Excavations in OP. U continued below this medieval level to its immediate predecessor, architectural remains and finds typical of Late Hellenistic Period 2, without
any earlier medieval occupation. The foundations for a single room were outlined, and
left for alater season. Finally, this trench gave the opportunity to cut a narrow step-sounding from this level down the mound's south slope, which had never been explored21. The sounding proceeded down 4 m. in three steps to a ridge that makes a distinct topographic feature on this side. At first view, the ridge seems created bya broad
mudbrick wall reinforced by a thick layer of pebbles. Its top elevation would oorrespond, at 20.32 ması, to the Middle lron Age Period B on the west slope. Associated pottery could support an Iron Age date.
2001 Soundings
The second research project of the 2001 campaign was a program of soundings
carried out in four areas, with separate goals but equally instructive conclusions about
how the mound related to its immediate and farther surroundings.
East Terrace Soundings, GPs. K4-K9 and X22
The area to the east and northeast of the 200 m2 East Terrace operations (OPs.
K-K2-K3) dips down from the low ridge that marks their eastern limit; 20 m. on, the slope's shallow gradient merges with the surface level of the orange groves that border
the mound on this side. Six 10-m. grids were laid out here, and 3x3 m. soundings excavated in the southeast corner of each as OPs. K4-K9 (Fig. 12). The soundings were
thus testing a 600 m2 area, and their results can be considered applicable to the entire terrace.
The stratigraphic sequence that emerged in all six probes is of major significance in understanding the configuration of the site. A first conclusion is that OPs. K-K2's
east balk, coinciding with the mound's 12-m. contour line, represents the outer edge of
the Middie Bronze mound; deposits Iying to its east all accumulated later. Secondly, the
terrace east of the 12-m. contour was built up in the Iran Age through Kinet Period 6
(ca. 600-550 B.C.), but hardly again until the Middle Ages. Evidence here for the mound's intervening occupations came primarily from thick wash layers, although the
.. - northrowufsquare-s,-OPs.KBand-K9, didproaüc-e-atnihaeposit Wifl1EarlY Hellehis'::
tic (Period 3 A) pottery that would be contemporary, in KB, with modest architecture,
perhaps preceded by a thin Persian/Period 3 B leve!. The terrace was therefore created by a lower town that remained active into the sixth century B.C., when much of
this area fell out of use until medieval times.
20
21
22

30 deniers were lound by Kinet site guard M. Kaya, ol which 22 were catalogued by the project: 28 lound in 1995,
and 2 in 2000.
The 1992 stratigraphic soundings were put on the east, north and west slopes, but avoided the south slope because
ol Delta Petrol's instaltations at its loo!.
The East Terrace soundings were supervised by Ç. Karabulut. A. Çağarı. G. Özgönül, and Ö. Çelik.

2B7

Underneath a long erasional phase indicated by 1-1.5 m. of wash, the soundings
came down on four distinct Iran Age levels, documented by fills, surfaces, and architectural remains. The Iatest, dating to Period 623, could be connected acrass all six soundings, with heavy cobbled floors and wall foundations at elevations of ca. 9 ması in the
western soundings, much lower in the eastern ones (ca. 7.65 ması in OP. K7). Preceding these were three architecturallevels, the lower two found in the south grids K4 and
K5, which produced the deepest sequence. The restricted size and depth of these exposures, the distance between the soundings, the drop in elevation from west to east,
and extensive medieval pitting, make it difficult to coordinate these earlier remains precisely, and -- since the soundings contained more walling than fill -- to assign them dates. However, they most likely span the Middle to early Late Iran Ages, Kinet's Periods
9-7. The lowest wall foundations in K5, the southeast sounding, were especially massive (Fig. 7:2): wall 12, the upper one, two (preserved) courses of large limestone
blocks (6.65-5.80 ması); wall 13, immediately underneath but at a different angle, three
courses of boulders and 1.5 m. wide (5.80-5.30 ması). Excavations stopped at aciean
sandy and shelly layer underneath wall 13, ca. 4.5 m. below the modern surface.
The soundings alsa showed that a medieval, Period 1 lower town extended over
the entire East Terrace. It was built in the third and final medieval phase, with walls eriented to the cardinal points like those on top of the mound. Of interest was a fragmentary decorated fireplace, from a courtyard that alsa contained a thick layer of carbonized grain (OP. K4)24. Complete vessels abandoned on floors attested, as everywhere,
to the sudden destruction that overwhelmed the 14th-century town and brought Kinet
to an end. Before this lower town was established, the area served for large-scale grain storage in bell-shaped pits, their diameters up to 2 m. across. These were already
familiar from the '95-'99 K/K2/K3 operations, but had yet to be excavated to their full
depths, now known to average 2.5 m. Because they were later filled in with refuse, the
pits are rich sources for medieval finds. The most remarkable from 2001 were a large
sgraffiato bowl showing a winged grandee holding three tulips, a peacock perched behind him (Fig. 13); a fragmentary sgraffiato tile representing a horse beside asoidier
with a sword and raund shield; and a smail gilded bronze beli, most Iikely a horse trapping (Fig. 14)25.
The smail sounding OP. X, 60 m. to the east in an adjacent orange grove, was
opened to examine a circular feature lined with large boulders, that had been exposed
down four courses by illicit digging. It proved to be a well, ca. 1 m. in diameter. Around
its top was a reinforcement of cobbles set in pise, forming a broad and thick circular
curb. The well had been cut down into a fiat yellaw clay deposit, probably natural, but
resembling a platform. Since the well head was sealed by two separate soil depasits,
together ca. 0.7 m. thick, there is no doubt of its antiquity26. Sherds inside the well and
in associated deposits were an even mixture of Hellenistic and medieval pottery, making it likely that the well served the medieval lower town.
Northeast Field Soundings, QP. W27
Magnetometer survey of the field northeast of the mound had recorded strong
anomalies, especially at its east end. Three 1.5x5-m. soundings to test the area were
taken down 2.5 m. without finding occupational remains. However, their geomorpholo-

23
24
25
26
27

Pottery was typical of Period 6: Wave-line and East Greek Banded wares, lonian bowls, and standard imports (Wild
Goat, Corinthian Orientalizing).
Decorated pise fireplaces of this type are known from medievai Gritille and Tille in the Adıyaman area.
Sgraffiato bowl: KNH-1212, from '01 K5 pit 8: diam = 21.7 cm.; sgraffiato tile: KT 14342, from '01 K95, max. pres. h
= 13.4 cm.; gilded beli: KNH-1128, from '01 K5 2, 1= 4.1 cm.
Property owner Ş. Akkoyun, who kindly invited us to investigate, claims the well was stili in use during his childhood,
in the 1950s. He probably remembers asecond, 70 m. north, that was illicitly exposed in 2000 and investigated as
sounding OP. S. That well was lined with concrete, and c1early recen\.
OP. Wsoundings' supervisor: A. çağan, with B. Yener. They were refilled at the end of the season.
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gic information was considerable, and consistent throughout the three. Below 1 - 1.4
m. of erosional soil containing occasional, very worn medieval sherds, the soundings
cut through a dense gravel deposit, 0.6 - 0.8 m. deep, the bed of an ancient (pre-medieval) river. Its directian will be looked for in future seasons.
Northwest Field Soundings, QP. V28
A geomorphologic sounding 100 m. northwest of the mound, '00 ÜP. R, had found Late Bronze deposits from 0.5 m. beneath the modern surface to a depth of nearly 3 m., at 4.40 ması; underneath was sterile, estuarine soil. To see whether a Late
Bronze port was located here, two more 2x4-m. soundings, üP. V/A, 5 m. south of ÜP.
R's southeast corner, and V/B, 16.5 m. south of V/A, were opened in 2001.
These produced different results from ÜP. R, and even from each other. Both
contained archaeological deposits throughout, down ca. 3.7 m. below the modern surface to a base of excavations ca. 3.15 ması' However, the main period represented in
the south sounding, V/B, was Middle lron Age, with pottery like the mound's Periods
10-8. The same phase in V/A was of shorter duration, and overlay an Early Bronze level. Neither contained any LB occupation. An explanation was provided by ÜP. V/A: its
north half consisted of near-sterile, water-Iaid soil creating a complete discontinuity
from its south half. Thus, the outer edge of a low-Iying LB "mound" in this northwest field lies in the few meters separating ÜP. R from ÜP. V/A.
The center of Kinet's "north bay" (V/B) was occupied in the tenth-eighth centuries B.C. by a tight sequence of seven distinct phases. The earliest reached was a goad surface covered with a thick layer of charred wood. Above this came the heavy stone foundations for six successive buiIding levels, attested by wall segments only because of the sounding's restricted size (8 m2). Although all foundations were oriented similarly, none repeated the line of a previous wall. Each level thus was independently
planned, in contrast to the long rebuilding traditions on the Kinet mound. The uppermost Middle Iran level was sealed by a t-m. thick layer of clean sand, deposited over
a long episode of flooding. This in turn was capped by erosional soil containing gravels, racks and a mixture of worn Iran Age, Hellenistic and medieval sherds. Thus the
area probed by ÜP. V/B was inhabited through the eighth century B.C., but no Iater.
ünly the later stages of this Middle Iron settlement extended as far north as V/A,
capped by a thinner layer of the clean sandy soil marking the end of occupation (Fig.
8). Wall foundations were built with large river stanes, same of them boulder-size. The
middle phase included a huge sunken pithos, sheared off at floor level (pres. max. diam = 1.2 m.; Fig. 8a:1-2). From the earliest phase, in a context with stone walling, was
a cache of crushed, near-complete pots, including a Cypriot-style Late Geometric barrel jug, with black concentric circles on a white slip.
ÜP. V/A's Middle lron levels were founded on an earlier sterile layer, signalling a
break from the underlying stratum -- the earliest one reached in this sounding (base at
3.8 ması). It was exposed in a 1x2 m. strip, too smail to connect its many features (Fig.
8b): heavy stone collapse and foundations standing six courses high; a smail hearth
on an associa.ted surface; and an adult skeIetqn,proQab!y rr1C3.l eı29,gnits QC3.CKaD9Qrienrea n-örtn, paraller with the wall. Atantativa scenario is that the building represented
by the wall, floor and hearth, cut into an earlier burial. Pottery from associated fills would date the architectural deposit to the later Early Bronze Age 3o . Nothing of this date
was recovered from V/B, although it could stilllie below the season's base of exeava28

29
30

Supervisors for ~P. V/A: M. Black, C. Bodet; for ~P. V/B: M. Akar. The soundings were excavated with the courteous permission of field owner B. Yüksel, and refilled at the end of the season.
The skeleton was badly crushed, and poorly preserved. It has been identified as a young adult, 20-25 years old, probably male. There were no visible signs of trauma (skeletal analysis, courtesy E. Parr).
The lotal sample, 104 sherds, consisted of cooking vessels with high, flaring rims; a thick-walled version of Orange
Brillle ware; thick-walled bowls with a glossy red burnish; and fine corrugated cups in cream or green. Except for
the cups, the bulk of the pottery was handmade, coarse and chaff-faced.
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tions. On the mound, mid-Iate EB deposits were found at higher elevations (ca. 8.5
ması), suggesting a citadel-Iower town configuration for that period too.

Conclusions from the 2001 Soundings, and Aerial Photography
This season's soundings established that Kinet's Middle lron Age phase (Kinet
111:2) involved both a citadel, and a lower town extending 80 m. north from the mound's
west end, to form a line of buildings along the ancient seashore-t. Future soundings
will need to test how far inland this shore front was built up; it is alteady known that it
did not go beyand the mound's eastern Iimit, since the northeast field has not produced any traces of occupation, for any period 32 . Even so, the Middle Iran Age town is
now far larger than we suspected, and, at the presant stage of research, larger than at
any other time in Kinet's history. The Late Iran Age town used the East Terrace through the mid-sixth century B.C.; then retreated up onto the mound's heights for histarical, demographic or economic reasons. Faunal remains from the Kinet excavations indicate that exploitation of marine resources began in earnest with the Middle lron Age,
peaked in the early Late Iran Age (Period 6), then declined sharply. This subsistence
pattern matches the known configuration of the site, and must reflect broader aspects
of the eastern Mediterranean's shipping and maritime economy during the tenth-sixth
centuries B.C.
Since no sounding has been dug below the water table, Kinet's pre-Iron Age
settlement layout is largely uncharted. However, EB and LB occupation levels on the
northwest field's far side indicate that a low-Iying town existed there before the first millennium B.C. Whether it was directly connected to Kinet will be tested with soundings
in the intervening 100 m. But it will not be possible to search for a Branze Age lower
town against the mound's east foot, since this season showed it would be deeply buried, beyand reach of excavations.
Aerial photos taken in July 2001 illustrate even more strikingly than Kinet's contour plan how the site projects like a high promontory in the directian of the sea (Fig.
15)33. In antiquity, river, estuary and sea would have been intimate features of this
landscape. Their presence has been repeatedly shown by geomorphologic research
since the first season. But the aerial perspective highlights the ancient shoreline, the
estuary's course against the mound's south flank, and the dramatic contrast between
the steep, high mound and the fiat land at its foot. Erosion and alluviation have filled in
outlines, but not altered these two topographic constants, which characterized Kinet
during most of its lifetime 34. They would have helped locate the ancient harbor for ships
sailing into the bay.
Archaeozoology, Archaeobotany
S. Ikram reports that this season's sample (6,144 bones and shell) confirm the
increase in marine and riverine species in Middle-early Late Iran Age contexts, highlighted by this year's 479 turtle bones and carapace fragments, same with butchery
marks, from E/H's Period 7. Sheep and goats predominated during the same period,
at the expense of pig and cattle.
Soil samples, from all operations, were pracessed by E. Schneider in the project's water-separation machine. M.-R. Carre continued documenting plants from the
31

32
33
34

There may have been interruptions in building along this 80 m. stretch; but Iran Age sherds were alsa recovered Irom
the base ol excavations in sounding '99 OP. Q, 80 m. southwest ol V/B and 43 m. west ol the mound's west end (Gates 2001a: 210).
Soundings include '00 T, in the lield's southwest corner.
i am most gratelul to Adana pilot Timur Ayas, who took me up in his 1943 Piper Supercub. S. RedIord generously
arranged and lunded this expedilion, but declined the thrill ol the experience in my lavor.
By the end ol the Early Bronze Age, the mound was ca. 11 m high, and, according to OP. V/A, the level at its loot at
least 3 m. lower than taday.
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area and on the mound, where she observes that the vegetatian has changed radically
in the past ten years.
Researeh Projeets on Potteryand Other Finds
E. Kozal continued her study of MB-LB Cypriot imports for her thesis on Cypriot-Anatolian relations during the second millennium B.C. T.M. Cross and R. Schneider
analyzed Kinet's Early Iran/Period 12 pottery noting intrusiye techniques and types
versus continuity from the LB ii, Hittite repertoire. C. Knappett, in a project with T. Hodos, took petrographic samples from LB-Iron Age pottery to distinguish ware types. Other research was A. Greaves study of finds relating to Iran Age textile production; and
E. Parr's analysis of Kinet's human skeletal population (primarily medieval).
2001 Firıds' Conservation
F. Cole cleaned, reassembled and preserved over 250 items, ranging from day,
pottery and various metals, to glass and amber35 ; and identified this season's 64 coins. Of 162 catalogued objects, 43 were selected for the Hatay Museum inventory, and
anather 10 for the museum's Kinet Höyük study collection.
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Ö. Çelik kindly offered his assistance, especially for cleaning metal objects.
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KINET HÖVtlK 1992-2001

Fig. 1: Topographic plan of Kinet Höyük, with 2001 operations shaded
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Fig. 9: QP. ElH, Period 7.2: Bird Bowl" fragments
ii

Fig. 10: QP. EIH, Period 8: glass scarab KNH-1100 (photo T. Çakar)

Fig. 11: Helmet denier KNH1179 from QP. U (photo T. Çakar)

296

Fig. 12: Aerial photo of Kinet from the northeast, East Terrace in left foreground

Fig.13: East Terrace sounding QP. K5~ sgraffiato
bowl KNH-121? (photo T. çakar),
H.= 11.3 cm., rım dıam.=21'.7 cm.
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Fig.14: East Terrace sounding QP. K5, gilded beli KNH·1128
(photo T. Çakar) L.= 4. f cm.

Fig. 15: Aerial photo of Kinet Höyük, from the west
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KUBAD-ABAD 2001 YILI

KAZı ÇALIŞMALARI

Rüçhan ARIK*

Kubad-Abad Selçuklu Saray Külliyesi'ndeki 2001 dönemi kazısı için 15 Ağustos
2001 tarihinde işçi çalıştırılmaya başlanmış ve 5 Eylül 2001 'de işçi faaliyetlerine son
verilmiştir.

Bu dönem kazı çalışmalarına Prof. Dr. Rüçhan Arık (Başkan), Prof.Dr. A.Osman
Uysal (ÇOMU. Fen-Ed. Fak.), Yard.Qoç.Dr. Rüstem Bozer, Araş. Gör. Muharrem Çeken, Araş.Gör. Mesut Dündar (ÇOMU.Fen-Ed.Fak.) ve bir süre sonra Prof.Dr. M.Oluş
Arık iştirak etmişlerdir. Kazı heyeti üyelerinin yanı sıra Ankara Universitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümleri'nden bir grup öğrenci de kazıda görevalmıştır.
2001 yılı çalışmaları boyunca; Küçük Saray ile sur arasında kalan XXIX-JJ, XXXKK, XXXI-KK, XXX-JJ, XXXIX-KK, XXXI-LL, XXXIII-LL, XXXIII-LL, XXXIV-LL, XXXV-LL,
XXXVIII-KK açmalarında ve Büyük Saray'ın kuzey ve doğu cepheleri çevresine rastlayan X-D, XI-D, XII-D, XI-E, XII-E, XIII-E, XIV-E, XV-E, XVI-E, XI-F, G, H, I, J; XVI-F, XVIIF, XVIII-F, XIX-F, XX-F, XVII-G, XVIII-G, XIX-G, XX-G kodlu açmalarda kazılar yapılmış;
XXX-JJ, XXXI-BB, xxxi-cc, XXXII-DO ve XXXIV-EE açmaları çevresinde önceki kazı
dönemlerinde bırakılan açma duvarları kaldırılmıştır. Ayrıca, fotoğraf ve rölöve çalışma
ları için, önceki yıllarda kazılmış alanların tümü yeniden temizlenmiş ve Küçük Saray'ın
bazı kısımlarında sondaj ve geçici koruma işlemleri yapılmıştır. Bu çerçevede Küçük Saray'da yıkılma tehlikesi gösteren bazı duvarlar askıya alınmıştır (Resim: 1).
Yukarıda vurgulanan açmalardan Küçük Saray'ın kuzeydoğu cephesi boyunca
uzanan alandaki kazı sırasında, Selçuklu Devri zemin seviyesinin hemen altında, orta"
lama 110 cm. çapında bir ocak veya fırın kalıntısına rastlanmıştır (Resim: 2). Kuzeye
bakan bir ağzı bulunan ve üst kısımları mevcut olmayan kalıntının içinde kül artıkları
tespit edilmiştir. Küçük Saray'ın kuzeydoğu tarafında, eyvanın dışa açılan kapısının hemen önünde bir merdivene ait olması muhtemel temel kalıntısı belirlenmiştir. Benzer
bir kalıntı, aynı alandaki sur duvarı bitişiğinde de açığa çıkarılmıştır. Bu ikinci temel, seğirdime çıkan bir merdivene ait olabilir. Küçük Saray'ın kuzeyinde yer alan ve 1985 yı
lında bulunan merdivenin dibinde; tuğladan, yarı dairesel planlı bir su kuruluşu kalıntı
Şıil~;IT1E3rQi\/E3DCıE3rı itibarendoğuya doğru devam edentaş örgülü bir duvarkalıntısı da
mimarı bulgular ara.sınaa-yer-almışfır(Resim:3, 4T Fırını and i ra.rf Kalinfı nlri güney ta:'
rafında Küçük Saray'ın cephesinden düşmüş olmaları gereken alçı, çini ve çini rnozayik parçaları ele geçirilmiştir. Aynı alanın en ilgi çekici buluntusu ise küçük fresk parçaları olmuştur.

Büyük Saray'ın kuzey ve doğu cepheleri ile ihata duvarı arasındaki alanda yapı
lan kazı çalışmaları son derece verimli sonuçlar vermiştir. Büyük Sarayavlusunun güProf. Dr. Rüçhan AR IK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Terzioğlu
Kampüsü, 17100 ÇanakkalerTURKIYE.
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neydoğu duvarına bitişik olarak bir hamamın kalıntıları açığa çıkmaya başlamıştır. Büyük sarayavlusunun güneydoğu duvarına bitişik durumda; -3,41 m. kodundaki mevcut
toprak kütlesinden yaklaşık 1,21 m. daha aşağıda kalıntılarına rastlanan hamam da
-6,21 m.ye kadar iniimiştir. Burada hamamın tuğla duvarları, külhanın ağzı, su deposu, sıcaklık mekanı ve bitişiğindeki ılıklık mekanı, soyunmalık mekanı, duvarlardaki sı
cak su künklerinin kalabilenleri tüteklikler; zeminin 2öktüğü ılıklıkta ve kısmen çökmüş
durumdaki soyunmaıık kısmında cehennemliğin tugla ayakları açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1), (Resim: 5,6). -5,35 m.ye kadar inilen sıcaklık mekanının zemininin de tahrip
edildiği anlaşıldığından burada daha fazla inilmeye gerek duyulmamıştır. Su deposunun zemini de kısmen çökmüştür.
Burası temizlendiğinde, külhanın ocağından hamamın altına sıcak hava ve duman geçişini sağlayan büyük seramik boru çok ilgi çekmiştir. Büyük sarayavlusundan
bir koridor ve terastan bir kapı ile geçilen ve eskiden zemini taş döşeli olduğu anlaşı
lan bir koridorla hamam kapısına ulaşılmaktadır. Küçük bir kapıyla önce derinlemesine
dikdörtgen soyunmalık rnekanma ulaşılmaktadır. Bu mekanın güneydoğu duvarının
içinde tuğladan dört köşeli bir rögar ve buna bağlanan künkler belirlenmiştir. Soyunmalığın güneybatısında derinlemesine dikdörtgen biçimde ılıklık mekanı yer alır. Mekanın
zemini çöktüğünden tam ortada yer alan tuğladan cehennemlik ayağı görülebilmektedir. Soyunmalığın kuzeybatı kenarına bitişik enine dikdörtgen mekanın nasıl bir işlev
gördüğü anlaşılamamıştır. Çünkü burası, hamama sonradan yapılan müdahale sıra
sında kalınca bir harç tabakasıyla kaplanmıştır. Dolayısıyla iç duvar kenarları ve gerçek zemin kazılamamıştır. Onümüzdeki dönem burada bir sondaj yapılması planlanmaktadır.

Yapının duvarları büyük ölçüde yıkıldığından, özellikle iç kapıların sınırlarını tam
olarak belirlemek güçtür. Bununla birlikte, mevcut iç duvarların, cehennemliğin tuğla
ayakları üzerine bindirilmiş oldukları tespit edilebilmektedir. Bundan hareketle mekanlar arasındaki duvar bölüntüsünün nasılolduğu anlaşılabiliyor. Buna göre, soyunmalık
tan bir kapıyla ılıklığa geçilmekte; bu mekanın kuzey köşesindeki bir kapı ise sıcaklığa
geçişi sağlamaktadır. Mevcut izler sıcaklığın güneydoğu, güneybatı ve kuzeybatı kenarlarında birer kuma bulunduğunu ortaya koymaktadır. Kurnaların hiçbiri günümüze
ulaşamamıştır. Sıcaklık mekanında.qüneydoğu duvar üzerinde in situ durumda turkuaz levha çiniler tespit edilmiştir. Su deposunun içinde -4,72 m.de bulunan tuğla ocak
muhdestir. Kazı sırasında külhan ocağının sivri kemer çerçeveli ağzı sağlam olarak bulunmuştur. Su deposunun batı köşesi yakınında, güneybatıya doğru, duvarı dikine kateden künk kalıntılarının su tahliyesi için kullanılmış olduklarını tahmin ediyoruz.
Buradaki çalışmaların sonunda söz konusu hamamın saraya mahsus bir yapı
olduğu, sonradan bir müdahale neticesinde, yer yer hamam zemini seviyesine kadar
yıkıldığı anlaşılmıştır. Plan itibariyle özel hamam niteliği taşıyan yapıya, Büyük Saray
avlusundan bir koridor ve saray terasından bir kapı ile ulaşıldığı, soyunmalık, temizlik
mekanı, ılıklık ve sıcaklık gibi bölümler ihtiva ettiği, güney kanadında külhanının bulunduğu görülmüştür. Külhan ocağının kemeri sağlam olarak açığa çıkarılmıştır. Yeniden
kullanım amacıyla insan eliyle yıkıldığı düşünülen yapının zemini de tahrip edilmiştir.
Bu sırada yapıya bitişik saray duvarlarına ait taşlar cehennemliğe doldurulmuş olmalı
dır. Hamamın duvarlarında ve cehennemlik kuruluşunda tuğla kullanılmıştır. Devrinde
duvarların çinilerle kaplı olduğu, sıcaklık mekanının bazı kısımlarında in situ olarak kalabilmiş levha çinilerden anlaşılmaktadır. Hamamın su taksimatını sağlayan künklerinin
bir bölümü de ortaya çıkarılmıştır. Sonradan kullanım için hamamın yıkılışı sırasında,
girişin güneyinde kalan mekanın üzeri kalın bir harç tabakasıyla kaplanarak tesviye
edilmiş; bu arada, hamam girişi ile bunun doğusunda kalan ve iki saray' birbirine bağ
layan sekili yolun arasındaki ihata duvarına bir kapı açılmıştır. Zamanı belirlenemeyen
bu tahribat sırasında hamamın çinileri de sökülmüş olmalıdır. Çünkü kazı sırasında hamamın kalıntıları arasında kayda değer yoğunlukta çini buluntuyla karşılaşılmamıştır.
Oysa duvarlardaki in situ parçalar, iç mekanda çini kaplama kullanıldığını belgelemektedir.
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Büyük Saray terasındaki çalışmalarda; terası doğu taraftan sınırlayan sur duvaboyunca çini ve çini mozayik parçaları bulunmuştur. X-D ve XI-D açmalarında işlevi
tam anlaşılamayan bir duvarın temelleri ile alt yapıya ait künkler belirlenmiştir. Büyük
Saray'ın kuzey cephesi önündeki alan kazılarak cephe tümüyle açığa çıkarılmıştır, Sarayın kuzeydoğu köşesindeki mekan içindeki tuğla duvarlı bölme kazılmış ve burasının
tuvalet işlevi gördüğü sonucuna varılmıştır. Tuvalet bir kanal vasıtasıyla, terasın altın
da bulunan atık su kanalına bağlanmaktadır.
2001 yılı çalışmalarında mimarınin dışındaki buluntuların büyük bölümünü çini
parçaları ve çini mozaikler teşkil etmiştir, Bunlar arasında, Küçük Saray'ın kuzeydoğu
sunda bulunan, üzerlerinde yaldız izleri mevcut tek renk sırlı çini parçaları ilginçtir. Bunların dışında; Büyük Saray ve Küçük Saray çevresinde ele geçirilen çini ve çini mozaikler teknik, renk, motif ve kompozisyon bakımıarından önceki yıllarda çıkan örnekleri
tekrarlamaktadır (Resim: 7, 8, 9, 10, 11, 12). Küçük sarayın kuzeydoğusunda ele geçirilen alçı parçaları çok tahribat görülmüştür. Bu kısımdaki en önemli bulgu fresk parçalarıdır (Resim: 13, 14). Küçük Saray'ın kuzeybatı odasındaki tuğlaların boyutları, buradaki zeminin sonradan onarıldığını göstermektedir. Burada yapılan sondajda kullanıl
mamış dururnda iki adet kurşun mühür bulunmuştur. Çeşitli açmalarda tesadüf edilen
sikkeler Islami karakterde olmakla birlikte korozyona uğramıştır.
Kazının sonunda temizlenen alanlar ve yeni kazılan alanlardaki mimari kalıntıların rölöveleri çıkarılarak geçici koruma önlemleri alınmıştır. Buluntuların fotoğraf
ları çekildikten sonra çalışmalara son verilmiştir.
rı

301

Çizim 1: Büyük Saray'
bitışiğindeki
hamamın

planı

Resim 1: Küçük Saray'da
alınan duvar

Resim 2: Küçük

Saray'ın kuzeydoğusundakifırın

kalıntısı
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(?)

Resim 3: Küçük Saray'ın kuzeyındeki su kuruluşu ve duvar kaIıntısı

Resim 4: Küçük Saray'ın kuzeyinde bulunan kalıntılar

Saray'ın bitişiğındeki hamam karıntısı

Resim 5: Büyük
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Resim 6:

Saray'ın kuzeydoğusunda bulunan bir çini

Ilıklık mekanı

cehennemlik

ve

Resim 7: Küçük

L-

~___'

Resim 8: Küçük Saray'ın kuzeydogusunda bulunan çini parçaları
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Resim 9: Küçük Saray'ın kuzeydogusunda bulunan çini parçaları

Resim 10: Büyük Saray terasında bulunan
lüster çini parçaları

Resim 11: Büyük Saray
çim parçaları

305

terasında

bulunan

Resim 12: Büyük Saray terasında bulunan çini mozaikler

Resim 13: Kü«rük
ray ın

Saku-

zeydoğu

sunda bulunan
fresk
parçaları

Resim 14: Küçük Saray'ın kuzeydoğu
sunda bulunan fresk parçaları
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2001 YILI HARMANÖREN
(GÖNDÜRLE HÖYÜK) MEZARlıK KAZISI

Mehmet ÖZSAiT*

Harmanören (Göndürle Höyük) Tunç çağı rv:ı~;z:arlığı'nda 2001 yılı kazılarına Isparta Müzesi adına bilimsel başkanlığımız altında, I.U. Araştırma Fonu'nun malı deşt~
ği ile devam edilrniştlrt. Alan yöneticiliğini Arkeolog Nesrin Ozsait'in yaptığı kazıya I.U.
Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Arş. Gör. Hamdi Şahin, Arş. Gör.
Abdullah Dündar, Arkeolog Mustafa Bilgin, Konya Selçuk Universitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Arş. Gör. Dr. Ozdemir fSoça.k, Sivas Cumhuriyet
Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Anabilim Dalı Oğretim.. Gör. Adem Işık;
Yüksek Lisans öğrencilerimizden Arkeolog Derya Çığır, Ayşe Oğür, Ozgür Kahraman,
Evren Şar ile Tarih, Arkeoloji, Sosyal Antropoloji, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma
ve Onarım Bölümü'den 26. lisans öğrencisi, Isparta Müzesi'ni temsilen de Arkeolog
Behçet Süzen ve Arkeolog ılhan Güceren katrlrruşlardıre.
Geçen yıl açılan R Açması'nın kuzey ve güneyinde 5x5 m. ölçülerinde iki açma
açıldı. Kuzeydeki "s Açması", güneydeki "T Açması" olarak adlandırıldı. Çalışmalara bu
alanda devam edilmesinin nedenlerinden biri (Plan: 1,), R Açrnasj'nın kuzey ve güney
açma duvarları içinde gözlenen mezar küplerinin (HO.fv101 S4, HOM01T1) açığa çıka
rılması, ikincisi açma güneyindeki mezar küpünü (HOMOOR20) çıkarrnak için açılan
cep içinde görülen yoğun taş kütlesinin işlevinin ortaya çıkarılmasıydı. Onceki yıllarda
olduğu gibi, bu yıl da, mezar küplerinin gelişlerine göre açılan ceplerle açmalar geniş
letildi. S Açması'ndan sekiz, T Açması'ndan beş olmak üzere toplam on üç mezar tespit edildi. Çoğu el değmemiş, fakat doğanın tahribine uğramış ezik ve kırıklı olarak ele
geçirildi. Yalnız Mezar S8, T1, T3 ve T4'te burada yapılmış olan gülcülük dolayısıyla ziraatın neden olduğu tahribat görülmektedir. Diğer açmalarda gözlendiği gibi doğu-batı
doğrultusunda yerleştirilen mezar küplerinin ağız açıklıklarının farklı iki şekilde örtüldüğü görülmektedir. Birinci tipte ağız açıklığı büyük düz bir taşla kafJatllmış (Mezar S1,
S3, 84, 85, T2, T4, T5), ikinci tipte ağız açıklığı kapak işlevi gören ikinci bir çömlekle
örtülmüştür (Mezar 81, S4, 87, T3). Her iki tipte de kapak taşı veya kapak küpünün etrafı ve arkası iri toplama tarla taşlarıyla desteklenmiş, boyun ve omzun her iki yanı ve
üstü toplama taşlarla örtülerek korunmaya alınmıştır.
prof. Dr. rv).ehlT)et ÖZSAiT, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 34459 VeznecilerIstanbulrTURKIYE.
161.8/30042001 sayılı projemizi destekleyerek bize huzurlu bir çalışma ortamı hazırlayan istanbul Üniversitesi Rek-

törlüğü Araştırma Fonu Yürütücü Sekreterliği'ne ve Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalışmalarımızın yürütülmesinde değerli yardımlarını aldığımız Isparta VaJiliği'ne, Isparta Belediye Başkanlığı'na, Atabey Kaymakamı Sayın Mithat Orhan'a, Atabey Belediye Başkanı Sayın Izzet Kutlu'ya,
Harmanören Köyü Muhtarı Sayın Yusuf Tosun'a, köydeki her !ürlü sorunumuzun çözümüne yardımcı olan Sayın Talat Tosun'a ve saygıdeğer Harmanören halkına candan teşekkür ederim.

2

Son derece özverili ve uyum içinde çalışan ekip üyelerimize, Sayın Güceren ve Sayın Süzen'e yürekten teşekkür ederim.
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AÇMA S (Çizim: 2; Plan: J8-J9)
Mezar S1: Destek taşlarına -32 cm.de ulaşıldı ve -65 cm.de tamamen ortaya 91karıldı. Dibe doğru daralan gövdeli, düz dipli, kulpsuz mezar küpünün (f-:l.OM0181) agız
açıklığı yarım daire gövdeli, dört çıkma tutamaklı büyük bir çömlekle (HOM0181-A) ka- .
patıimıştır. Bu mezarda şimdiye dek tespit ettiklerimizden farklı bir teknik görülmektedir. Destek taşlarının arkası, içinde çanak çömlek parçaları bulunan sertleştiriimiş toprakla sağlamlaştırılmıştır.Mezar içinde bir küçük tunç bilezik (HOM0181-1) bulunması
na rağmen, herhangi bir gömüye rastlanmamıştır. Bir anı veya bebek mezarı olabilir.
Mezar S2: -53 cm.de destek taşlarına ulaşılan ve -80 cm. de tamamen ortaya
çıkarılan mezar küpünün (HOM0182) ağız açıklığı düz yüzeyli bir taşla kapatılmıştır.
Kapak taşının arkası ve üstü, toplama tarla taşları ve keramik kırıklarıyla desteklenmiş
ve örtülmüştür. Keramik parçalarının kısmen tümlenebilmesi çömleğin veya çömlek
parçasının bu maksatla kırıldığını göstermektedir. Buluntu vermedi. Bir anı veya bebek
mezarı olabilir.
Mezar S3 (Resim: 2, 3): Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, 45 derecelik bir
meyille yerleştirilen bu mezarın destek taşlarına.:-43 cm. de ulaşılmış ve -100 cm. de
tamamen ortaya çıkarılmıştır. Mezar küpünün (HOM01 83), ağız açıklığı 98x105 cm. ölçülerinde, düz yüzeyı i bir taşla kapatılmıştır. Kapak taşının arkasını destekleyen toplama iri tarla taşlarının arasında, dik olarak yerleştirilen ağzı kırık bir testicik (HOM01811) bulunmuştur. Bu testiciğin kulpunun ve ağız kısmının zamanında kırılarak kullanıldı
ğı anlaşılmaktadır. Düz dudaklı, geniş ağızlı, kısa boyunlu, omza doğru genişleyen ve
dibe doğru daralan gövdeli, düz dipli, dört dikey simetrik kulplu oldukça büyük bir küptür. Içinde üç gömüye rastlanmıştır. Craniumlardan biri küpün ağız kenarında, omuz hizasında, biri ortada gövde yanında, üçüncüsü ise küp dibindedir. Tüm kemiklerin çok
dağınık ve karışık olması bir sonraki gömü yapılırken evvelki bireylerin içeri iteklendiğini göstermektedir. Küpün sağ gövde yanı tamamen kırıktır.
Mezar S4. (Resim: 3): -62 cm.de destek taşlarına, -101 cm.de tümüne ulaşılan
mezar küpü (HOM0184) doğu-batı doğrul~usunda yerleştirilmiştir. Açıklığı iki çıkma tutamaklı, yarım daire gövdeli bir çömlek (HOM01 84-A) ile kapatılmıştır, gömüye rastlanmamıştır. Bir anı veya bir bebek mezarı olabilir.
Mezar S5 (Resim: 3): -42 cm. derlnlikte destek taşlarına, -137 cm.de tümüne

ulaşılan mezar küpünün ağız açıklığı (HOM0185) düz bir taşla kapatılmıştır. Düz ağız
lı, dibe doğru daralan silindirik gövdeli, yüksek kaideli, akıtacaklı, simetrik iki tutamaklı
orta boy bir küptürs. Gömüden günümüze cranium i1~. birkaç uzun kemik parçası gelmiştir. .fv1ezar armağanı olarak i1mik kulplu..bir kase (HOM01 85-1), gaga ağızlı bir testicik (HOM01 81-2), beş adet tunç halka (HOM01 81-3/4/5/617) bulunmuştur. Bunları, buluntu durumlarına göre küpe veya saç halkası olarak düşünebiliriz.

.. Mezar S6 (Hesun: 4): -73 cm. derinlikte kapak taşına ulaşılan mezar küpü
(HOM0186), -103 cm.de tamamen ortaya çıkarılmıştır. Güneydoğu-kuzeybatı doğrul
tusunda hafif meyille yerleştirilen küpün ağız açıklığı düz bir taşla kapatılmıştır. Kapak
taşı arkadan iri bir tarla taşıyla desteklenmiş, küpün ve kapak taşının yanları ve üstü
düz toplama taşlarla korunmaya alınmış. Hafif dışa çekik dudaklı geniş ağızlı, silindir
gövdeli, kaideli ve akıtacaklı, iki yatay tutamak kulplu, iki memecikli orta boy bir küptür.
3

HÖM01SQ ve HÖM01S6 gibi kaidellve akıtacaktı bu tip orta boy mezar küplerine daha önceki yıllarda da rastlamış
tık. ÖZSAIT 1995: s.153-174; OZSAIT 1996: s.457-474; ÖZSAIT 2001: s. 327-340.
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içinde bulunan iskelet kalıntısı (cranium ve kemik parçaları) gömünün bir çocuğa ait olBir gaga ağızlı testicik (HOM0186-1) ve iki tunç küpe
(HOM0186-2 i HOM01 86-3) mezar buluntularıdır.

duğunu belirtmektedir,

.. Mezar 87 (Resim: 4): Koruma taşlarına -20 cm.de ulaşılan mezar küpü
(HOM0187) el değmemiş fakat kırıklı olarak ele geçirildi. Çok az bir meyille yerleştiri
len küpün hafif sapmayla güneydoğuya bakan ağız açıklığı düz dipli, dört çıkma tutarnaklı bir çömlekle kapatılmıştır. Çömlek içinde "ted-crose" bezemesi görüIllJektedir4 .
lskelet kalıntılarından gömü olduğu anlaşılmaktadır. Iki tunç küpe (HOM01871IHOM01 87-2) mezar buluntularıdır.
Mezar SB (Hesim: 5): Tamamen tahrip edilmiş durumdadır. Bir YI91n hahndekl
küp ve kemik yığıpları içinde mezar armağanları sağlam olarak ele geçirilm!ştir. Uç gaga ağızlı testi (HOM0188-1, HOM0188-2, HOM0188-3), bir çömlekçik (HüM0188-4)
mezar hediyesi olarak ele geçirilmiştir.
AÇMA T(Çizim: 3; Plan: J10- J11)
Bu açmada ziraatın sebep olduğu tahribat Mezar T1, T3 ve T4'de görülür.
Mezar T1: 2000 yılı çalışmalarında R Açması güney duvarında HÖMOOR9 mezar küpü için açıları cep sırasında tespit edilen, fakat kazı sonu olduğu için açılması bu
yıl düşünülen HOM01T1 mezar küpü -134 cm.de tamamen ortaya çıkarıldı. Güneydoğu-kuzeybatı yönünde yerleştirilen mezar küpünün ağız açıklığının nasıl ör~~ldüğü tahribattan dolayı anlaşılamamaktadır. Destek taşları küpün ağzını kırmıştır. ününde bulunan taş yığını arasındaki küp kalıntısı, eğer tahrip edilen başka bir mezara ait olmayıp bu mezarın kapak küpü ise, burada da mezarlığımızdaki bir ilki görmekteyiz. Kiremit rengi hamurlu ve açkılı olan HOM01T1 'in ağzı siyah hamurlu ve açkılı bir küp veya
çömlekle kapatılmıştır. Dışa çekik ağızlı, geniş ornuzlu, dibe doğru daralan uzun gövdeli, düz dipli, dört dikey kulplu büyük bir küptür. Is~elet kalıntısından gömü olduğu anlaşılmaktadır. Kırmızı astarlı ve açkılı bir kase (HOM01T1-1)" kırmızı astarlı ve açkılı
gaga ağızlı bir testicik (HOM01T1-2) ve bir adet tunç küpe (HOM01T1-3) mezar buluntularıdır.

Mezar T2: -90 cm.de ulaşılan mezar küpü (HÖM01T2) tüm olarak ele geçirilmiş
tir. Doğuya bakan ağız açıklığı düz bir taşla kapatılmıştır. Düz ağızlı, silindir gövdeli,
düz dipli, çıkma tutarnaklı. ufak bir küptür. Küp küçüklüğüne göre üzerine yığılan koruma taşlarının büyüklük ve yoğunluğuyla çok tezat göstermektedir. Gömü veya buluntu
vermedi. Bir anı veya bebek mezarı olabilir.
Mezar T3 (Resim: 7): -105 cm. derinlikte rastlanan mezar küpü (HÖM01T3) -120
cm.de tamamen ortaya çıkarılmıştır. Gül bahçesi düzenlemrken fidan dikimi sırasında
tahrip olmuş, gömünün bir kısmı toprakla dışarı atılmıştır. Iki küpten oluşmuş bir mezar, düz ağızlı, kısa boyunlu, dibe doğru daralan uzun silindirik gövdeli, dar düz dipli orta boy bir küptür. Var olan parçalardan dört dikey kulplu olduğunu anlamaktayız. Ağız
açıklığı başka bir küpün (HOM01T3-A) ağız kısmı lqrılarak kapatılmıştır. Mezar içinden
bir gaga agızlı testi (HOM01T3-1), bir tunç iğne (HOM01T3-2) bulunmuştur. Gömüden
bir cranium, birkaç femur parçası kalmıştır.
4

ITÇ 2' den itibaren ITÇ 3 boyunca görülen "red-cross"bezemeli çömlekler Güneybatı Anadolu için karakteristiktir. Troy
V, Beycesultan Vi, Kusura B ve Demirci Höyük gibi merkezlerde değişik formlarda karşımıza çıkmaktadır. Yalnız Harmanören örneği diğerlerinden daha büyük olup form bakımından da farklıdır. Lamp 1937: s. 17; Seeher 1987: Taf.34,
43,45, 47, 52, 57; L1oyd- Mellaart 1982: s. 237, 338, 240, 349, 254 vd.
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Mezar T4: -115 cm. derinlikte rastlanan mezar küpü (HÖM01T4) -130 cm.de çatlak fakat tüm olarak ele geçirilmiştir. Güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda yerleştirilen
mezar küpünün ağız açıklığı toplama taşlarla kapatılmıştır. Düz ağızlı, dibe doğru daralan silindir gövdeli, dar düz dipli, kırık yerlerinden simetrik iki dikey halka kulpunun
zamanında küp yerleştirilirken kırıldığı anlaşılmaktadır. Ufak kemik parçaları bir gömünün varlığına işaret etmektedir.
Mezar T5 (Resim: 8, 9): Doğu-batı doqrultusunda oldukça dik bir. meyille yerleş
-80 cm. derinlikte kapak taşına rastlanan mezar küpünün (HOM01T5) dibine
-226 cm.de ulaşılmıştır. Ağız açıklığı büyük bir kapak taşıyla sıkı sıkıya kapatılmıştır.
Kapak taşının arkası düzenli olarak yerleştirilen büyük bir taş bloğuyla desteklenerek
korumaya alınmıştır. Küpün omuz üzeri ve yanları daha düz satıhlı küçQk taşlarla korunmuştur. Yine küpün kuzeyinde taş bloğunun devamı tespit edilmiştir. Irili ufaklı taş
larla yapılan bu blok küp boyunca devam etmektedir. Bu bloğun kuzeydoğu köşesi taş
ların düzenli bir şekilde yerleştirilmesiyle yarım daire şeklinde döşenmiştir. Bloğun kuzeyinde kalan üst sıra taşlar, arasına toprak girmeyecek şekilde oldukça sıkı bir şekil
de kapatılarak düz bir yüzeyelde edilmiştir. Küpün doğusuna ve kuzeyine yapılan bu
blok taşlar küpe anıtsal bir durum vermektedir. Geniş ağızlı, kısa boyunlu, dibe doğru
daralan geniş-uzun gövdeli, düz dipli, dört dikey kulplu, oldukça iri bir küptür.
Mezar içinde hackerdurumunda kucak kucağa yatırılmış iki gömüye rastlanmış
tır. Her iki birey de günümüze kadar oldukça sağlam olarak gelmiştir. Büyük olasılıkla
sosyal statüleri yüksek bir çift için yapılan mezardır. Mezar içine hediye olarak bir adet
tunç iğne (HOM01T5-.;3), bir adet tunç küpe (HOM01T5-4), mezar dışına kırrmzı açkılı
ve astarlı bir kase (HOM01T5-1), bir adet gaga ağızlı testi gövde parçası (HOM01T52) konmuştur.
Çağdaşiarını bulmayı umduğumuz Orta Tunç başlarını veren dışa dönük ağızlı,
qeniş gövdeli, dar düz dipli, gövdesini dolanan kabartma birbirine paralel bant bezemeli HOM99P10 ve HOMOOR2 mezar küplerinin benzerlerine bu yılki çalışmalarımızda
rastlamadık. Her iki açmada bulunan mezar küpleri ITÇ 2 ve ITÇ 3 dönemlerini vermektedir. Bu döneme kadar yaptığımız kazılar sonrası ele geçirilen mezar küplerinin
ITÇ 2'den Orta Tunça kadar geniş bir zaman dilimine yayıldığını görmekteyiz. Mezarlık alanının güneyde Göndürle Höyük ile olan sınırını tespit etmek için önümüzdeki yıl
larda çalışmalarımızı bu alana kaydırmak düşüncesindeyiz.
8 ve T açmalarında bulunan, toplam 9 adet gaga ağızlı testi, bir adet çömlekçik,
3 adet kase, 11 adet tunç halka, 2 adet tunç iğne tutanakla ısparta Müzesi'ne teslim
edilmiştir (Hesirnf O, 11). Tüme yakın fakat kırıklı olarak bulunan Iki adet mezar küpü
de (HOM01 83, HOM01T5) Isparta Müzesi'nde tümlenmek üzere müze yetkililerine teslim edilmiştir. Ayrıca toplanan ve paketlenen iskelet kalıntıları müzeye bırakılmıştır. Bu
yıl da mezar küplerinin ve hediyelerinin temizleme ve tümleme çalışmalarına (Resim:
12) kazı evimizde devam edilmiştir.
tirilmiştir.
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BADEMAGACI KAZıLARı 2001

Refik DURU*
Gü/sün UMURTAK

Bademağacı kazılarının 9. dönem çalışmalarına 31 Temmuz-10 Eylül 2001 tarihlerinde devam edildi". 2001 döneminde ağırlıklı olarak höyüğün kuzeydoğu kesimindeki AAçmasl'nda çalışıldı; buna ek olarak, AAçmasl'nın kuzeyinde C-4/111-2, 1 plankarelerinde ve aynı açmanın güney kenarı ile "kilise" arasında kalan C-5,D-1 /IV-4,5 plankarelerinde, "D Açması" ismi verilen yeni bir açmada kazıya başlandt".
Tabaka/aşma Durumu
Son iki kazı mevsiminde elde edilen sonuçlara göre, daha önceki yıllarda saptanan 3 kültür sıra düzeni ile tabakalaşma durumuna (Duru 2001 :190), bazı küçük eklemeler yapılması gerekmiştir. Höyüğümüzün ilk yerleşim dönemi olan Erken Neolitik Çağın (ENÇ) araştırıldığı "Derinlik Açması"nda (C-5/111-5 plankaresi), 2000 yılında saptanan ENÇ 8 yapı katının tabanının altında yaklaşık 30 cm. derinleşiimiş; burada herhangi bir mimarlık kalıntısı bulunmamış olmakla birlikte, çanak çömlek (çç) parçaları ile diğer bazı taş ve kemik aletler ele geçirilmiş olması nedeniyle, bu birikim ENÇ 9 yapı ka-

Prof. Dr. Refik DURU, Yazanlar Sokak 2/6, Suadiye·istanbuırrÜRKiYE.
Doç. Dr. Gülsun UMURTAK, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim
Dalı, Beyazıt-lstanbuırrURKIYE.

Başkanlığını Prof. Dr. Refik Duru'nun, başkan yardımcılığını Doç.Dr.G9IsÜn Umurtak'ın 'yaptığı kazı kurulu Fadime
Demirtaş (Arkeoloq-Y.Lisans öğrencisi), Pedro Bote Çasado (Arkeoloq-lspanya), .pinem Ustün, Sinem Tuna, Zeyney
Atılgan, Erna Paçnik, Abdullah Hacar, Ulaş Demir (I.U. Ed.Fak. Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Anabilim Dalı ög·
rencileri), Hande GÜnö~.ü (I.U. Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Onarım ve Koruma Bölümü öğrenci'
si) ve Ali Bulut'tan (Y.T.U. Mimarlık Fakültesi öğrencisi) oluşuyordu.

Kültür Bakanlığı temsilciliği görevi ve fotoğraf işleri Turhan Birgili (Arkeoloq-İstanbul Arkeoloji Müzeleri Fotoğrafçısı)

tarafından yapıldı.

Kazımızın giderleri her yılolduğu gibi, Anıt/ar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, istanbul Üniversitesi AraştırmaFonu Baş·
kanlığı (Proje No:1616/30042Q01), Döner Sermaye Işletmeleri Merkez Müdürlüğü (DOSIMM), Antalya Ili Ozel ldare-

si ve Ulusoy Seyahat Şirketi (lstanbul·Antalya otobüs bilet/eri) tarafından karşılandr. Kazıya katılan ve büyük bir özveriyle görev yapan meslektaş ve öğrencilerimize, kazımızın harcamalarını karşılayan kurumların yöneticilerine en içten teşekkürlerimizi sunarız.
2

3

Kazıyı değişik tarihlerde Antalya Valisi Ertu~rul Dokuzoğlu. meslektaşlarımız istanbul Çiniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Kemal Alerndaroölu, Prof. Dr. Haluk Abbasoglu, Prof. Dr. Onder Bilgi, Prof. Dr. Mehmet Ozdoğan, Prof. Dr. Turan Efe,
Antalya ii Kültür Müdürü Osman Siviloğlu, Antalya Müze Müdürü Metin Pehlivaner, Burdur Müze Müdürü Hacı Ali
Ekinci ziyaret ettiler.
.
Bademağacı kazılarının yayınlanmış yıllık ön raporları şunlardır:

(Duru 1997) R.Duru; "Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları. 1993 Yılı Çalışma Raporu", Bel/eten LX (1997): 783800,
(Duru 1998 a) ••...•.•• ; "Bademağacı Kazıları. 1994 Yılı Çalışma Raporu", Bel/eten LXI (1998): 149·159,

,

(Duru 1998 b)··········; "Bademağacı Kazıları. 1995 ve 1996 Yılları Çalışma Raporu", Bel/eten LXII (1998): 709·730,
(Duru 2000) •.•••..... ; "Bademağacı Kazıları. 1997 ve 1998 Yılları Çalışma Raporu", Bel/eten LXIV (2000): 187'212,
(Duru 2001) •••....••. ; "Bademağacı Kazıları. 1999 Yılı Çalışma Raporu", Bel/eten LXIV (2001): 583-598.
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tı olarak adlandırılmıştır. ENÇ 9 birikiminin altında ana toprak gelmektedir. Derinlik açmasında inilen en derin nokta -8.90 m.dir (Höyüğün içinde yer aldığı ovanın denizden
Y9kse~.ıiği 780 m. civarındadır. Bu yazıda verilen derinlikler, "Kilise"nin orta nefindeki
"Ulke Olçüm Noktası" ± 0.00 m. kabul edilerek ölçülmüştür).

ENÇ'nin görece daha geç yerleşmelerinin araştırıldığı C-5/111-2,3,4 plankarelerindeki kazılarda, ENÇ 3 yapılarının altında, önceki yıllarda varlığı bilinmeyen yerleşim
evrelerine ait bazı evler ortaya çıkmış ve bu mimarlık kalıntıları höyüğün bu kesimindeki yerleşme sıra düzenini değiştirmiştir. Yeni durum, daha önce yayınlanmış kazı raporlarında verilen tabaka numaralarının da değişmesini gerektirmektedir. Son kazılar
da varlığı anlaşılan yerleşim katlarının ortaya çıkaracağı karışıklıkları önlemek amacıy
la, bu yeni yapıların ait oldukları tabakalar, yeniden eskiye olmak üzere, ENÇ 3A, ENÇ
4, ENÇ 4A ve ENÇ 4B olarak numaralandırılmıştır. Böylece, 2001 yılı saptamaları na
göre, höyüğün A Açması'ndaki ENÇ yerleşme katlarının sayısı 13'e çıkmıştır.
Tabakalaşma ile ilgili başka bazı sorunlar, 2001 kazı mevsiminde, doğu yamaçtaki D-2,3/IV-1,2 plankarelerinde ortaya çıktı. Ancak aşağıda ayrıntılarına değineceği
miz gibi, bu alanda ele geçirilen taş temellerin hangi yerleşme katları ile paralel/çağdaş
olduğunu kesin şekilde söyleyebilmek, bugün için mümkün değildir.
A Açması'nda ilk Tunç Çağlarına (iTÇ) ait yerleşmelerin kazıldığı kesimlerdeki
çalışmalarda, daha eski kazı dönemlerinde saptanan tabakalaşma sıralamasının değişmesini gerektirecek yeni mimari kanıtlar ortaya çıkmamış olmakla birlikte, son iki yıl
da ele geçirilen çanak çömlek ve diğer bazı küçük buluntular, höyükte önceleri varlığın
dan haberdar olmadığımız Orta Tunç Çağına (OTÇ) ait yerleşmelerin olduğuna işaret
etmektedir. Bu saptamalarımızı şimdilik sadece karışık durumdaki çanak çömleğe dayandırdığımızı özellikle vurgulamak istiyoruz.
Erken Neolitik Yerleşmeler
1997 yılında, ENÇ'nin erken dönem yerleşmelerinin araştırılması için,
C/5-11I/5 plankaresinde. 10x7 m.lik "Derinlik Açması"nda başlatılan çalışmalara (Duru
2000:190 vdd.), son kazı mevsiminde de devam edilmiştir (Plan: 1).
2001 yılında, ENÇ 8 yapı katı tabanının altmda. 50 cm. kadar daha derinleşiidi.
Bu birikimin ilk 20-30 cm.si içinde herhangi bir yerleşmeye işaret edecek mimarlık kaIıntısı yoktu. Kazılan toprağın elenmesi sonucunda ise, oldukça küçük 4 çanak çömlek
parçası ile bazıları alet olan 30 kadar çakmaktaşı yonga ve yine biri alet olmak üzere,
çok sayıda hayvan kemiği ele geçirildi. Bu durumda, ENÇ 8'in altında, bu tabakadan
önce de höyükte yaşandığı kesindir. Bu yerleşme ENÇ 9 yapı katı olarak adlandırıldı
(Plan: 1).
-8.70 m.den itibaren, ana toprak görünümlü balçık iyine girilmiştir. Bademağa
cı'nın bu kesiminde en erken yerleşmenin ENÇ 9 katı oldugunu ve bunun da ana toprağın hemen üzerinde kurulduğunu söyleyebiliriz.
ENÇ'nin görece daha geç yerleşmeleri, ağırlıklı olarak A Açması'nın kuzey kesimlerinde araştırıldı ve tabakalaşma durumu oldukça iyi anlaşılan birçok yerleşim evresi saptandı (Resim: 1).
C-5/111-4 plankareslnde, ENÇ 4 B'nin bir yapısı ortaya çıkarıldı (Plan: 1; Resim:
2). Dıştan dışa 6.5x4.5 m. ölçüsünde olan ve duvarları temelden başlayarak kerpiçten
yapılmış olan ev, üzerindeki 1 m.ye yaklaşan yanık moloz yıkıntısının gösterdiği gibi,
yangın sonucu yıkılmış olmalıdır. Yapı, batı duvarı tam olarak çıkarılamamış olmakla
birlikte, yamuk dörtgen planda ve tek adalıdır. Kapı batıdaki uzun duvarın ortasına açıl
mıştır. Girişin karşısındaki duvarın dibine, dörtgen planlı bir fırın yerleştirilmiştir. Tavanı yıkılmış, diğer kısımları 9ünümüze kadar oldukça sağlam durumda gelmiş olan fırı
nın ağzı önünde, Bademagacı ENÇ evlerindeki fırınlarda genellikle görülen kül yalağı
yoktur. Fırının iki yanında ağaç dikmelerin bulunduğu, yuvalarından anlaşılmaktadır.
Evin tabanı iyice bastırılmış topraktandır. Yapının içinde çanak çömlek dahil hemen
hiçbir taşınabilir eşya bulunmamıştır. Yıkılmadan önce, ev boşaltılrruş olmalıdır.
Mimarlık:
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ENÇ 4 A yapı katının bir evi, kısmen ENÇ 4 B evinin üzerine gelecek şekilde konumlandırılmıştır (Plan: 1; Resim: 2). Yapının ölçüleri, duvar dışlarından alınmak üzere 5.5x4.5 m.dir. Dikdörtgen planlı, tek odalı evde kapı batı kenarda, dörtgen planlı fı
rını da doğu duvarın ortalarındadır. Evin güney duvarına bitişik geniş bir platform yer
almaktadır. Bu evde de, kuzey duvarının yanında in situ durumda bulunan bir ezgi taŞı dışında herhangi bir eşya ele geçirilmemiştir. Bu yerleşmenin başka yapılarına ait
bozuk taban parçaları, C-5/111-2 plankaresinde görülmüştür.
Bademağacı ENÇ yerleşmelerinin mimarı durumunun en iyi gözlenebildiği ve
daha eski yıllarda birçok yapısının ortaya çıkarıldığı ENÇ 3 yapı katının kuzeye doğru
olan gelişmesi, 2001 'de kuzeybatı uçta, C-4/111-2,1 plankarelerlndeki genişleme kazı larında izlendi (Plan: 2). Yeni kazı alanında, bu döneme ait iki bina vardır (6 ve 7 numaralı yapılar). Yarıya kadar olan kısımları kazılmış durumdaki bu iki yapı da, ENÇ'nin yukarıda daha erken yerleşme katlarında sözü edilen yapılarına, yapım tekniği ve plan
açısından tamamen paralellik göstermektedir. Evlerin bulunduğu yer höyüğün kuzey
kenarına çok yakın olduğundan, yapıların sağır arka duvarları höyük dışına -kuzeye-,
girişleri de höyüğün içine bakacak şekilde, güneye bakan uzun duvarlara alınmıştır. Yapıların ölçülebilen kenar uzunlukları 4-4.5 m. civarındadır. ENÇ 3'ün sözü edilen evlerinin duvarları, ENÇ'nin tüm yapılarında görüldüğü gibi, taş temelsiz olarak ötülmüştür.
Iç yüzlerde kalın bir sıva tabakası vardır. 7 numaralı evin sağ kapı sövesine, daha önce kazılmış bazı evlerde de olduğu gibi (Duru 1998:715), duvar içine doğru ilerleyen bir
girinti yapılmıştır. Bademağacı evlerinin bilinen at naiı veya dikdörtgen planlı fırınları, 6
No.lu eve de yapılmıştır.
ENÇ 2'ye ait, pek iyi durumda olmayan bir-iki yapı, eski kazı dönemlerinde açı
ğa çıkarılmıştı (Duru 1997:151 vd;Duru 1998 a:713). 2001 'de, höyüğün kuzeybatı kesiminde, C-4/111-2 plankaresinde yapılan çalışmalarda, ENÇ 2'nin yüzeye çok yakın ve
bu nedenle de bir bölümü bozulmuş haldeki bir evi ortaya çıkarıldı. Genelde ENÇ'nin
daha erken yerleşmelerine ait yapılara büyük oranda benzer görünen bu evin, kuzeygüney doğruıtudaki uzun kenarı 6 m. dolaylarındadır. Duvarları 50 cm. kalınlıkta olan
eve giriş, batıya bakan uzun kenardandır. Evin fırını, şimdiye dek kazılmış ENÇ yapı
larında saptanandan farklı olarak, odanın güneybatı köşesine alınmıştır.
2001 dönemi çalışmaları sırasında, ENÇ 2 yapı katı ile ilgili olabilecek bir mimarı
kalıntı da, C-5/IV-1 plankaresindeki moloz birikimi arasında bulunmuş olan, üzeri kirli
beyaz zemin üzerine kırmızı boya süslemeli duvar parçasıdır. Uzerindeki bezemesi önceleri iyi anlaşılamayan bu parça, gerekli önlemler alınarak yerinden kaldırılmış ve Antalya Arkeoloji Müzesi'ne götürülmüştür. Antalya Müzesi uzmanlarından, meslektaşı
mız Azize Yener, parça üzerinde sıralar halinde kırmızı üçgen alanların bulunduğunu
bildlrmiştlr-. Yaklaşık 30x40 cm. boyutundaki söz konusu parçanın ne türden bir mimarı
bütüne ait olduğu anlaşılamamıştır. Kazı alanının bu kesiminde, çok kuvvetli bir yangın
geçirerek yıkılmış olduğu anlaşılan bir kütle bulunmaktadır. Yıkıntı içinde çok sayıda sı
valı duvar parçaları vardır, ama bunların da bir yapıya mı, yoksa kil kenarlı kutulara mı
ait olduğu konusunda kesin konuşmak mümkün değildir.
C-5/111-2 karesinde, tarla yüzeyinin 15-20 cm. kadar altında, ENÇ'nin en son yapi katına ait bazı duvar ve taban parçaları ele geçirilmiştir. Bir yangın geçiren ve bu nedenle tabanı üzerinde 10 cm. kalınlığı.rıda beyaz bir kül katmanı birikmiş olan evin plan
özellikleri hakkında bilgi edinilemedi. Onümüzdeki yıllarda bu yapının açılmayan kısım
larının kazılması ile, ENÇ 1 mimarlığının da bazı niteliklerinin anlaşılabileceğini sanı
yoruz.
Höyüğün doğu yamaçlarında, A Açması 'nın güneydoğu köşesi yakınlarındaki D2,3/IV-1,2 plankarelerinde, 1997 yılı kazılarında tek taş sıralı, birbirine paralel yapılmış
5 temel açılmış, bunların ENÇ'ye ait oldukları saptanmış, ancak ENÇ'nin hangi yapı

4

Boyalı duvar parçası üzerinde çalışarak, bu önemli buluntunun anlaşılır hale gelmesini sağlayan Azize Yener'e teşek
kürlerimizi sunarız.
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katıyla çağdaş oldukları, tam olarak anlaşılamamıştı (Duru 2000:192 vd; Lev.3; 5/2).
2001 'de "ızgara" görünümlü bu duvarların aydınlanması amacıyla, daha geniş alanlar
kazıldı ve 1997'da açılmış olan temellerin güneye doğru olan uzantıları açığa çıkarıldı
(Plan: 2). Kazı mevsimi sonunda, bu kesimdeki temellerin sadece tek taş sıralı, ince
paralel temellerden ibaret olmadığı, bunların altında bir başka duvar temelinin daha bulunduğu saptandı. Mimarlık kalıntıları kazı alanının güney kesitinin içine doğru devam
etmektedir. Bu kalın temelin de, ızgara temeller gibi, höyükteki ENÇ yerleşmeleriyle ilgili olduğu kesin olmakla birlikte, ENÇ'nin hangi yerleşim katı ile çağdaş olduğu ve iş
levi tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak temelin yeri ve yönü, höyüğü çevrelemek için
yapıldığını, başka bir anlatım ile bir savunma duvarı (sur) olabileceğini akla getirmektedir. Bütün bu duvarların çevresindeki toprakta ele geçirilen çanak çömlek ve küçük
buluntular, ağırlıklı olarak ENÇ malları idi.
Çanak Çömlek: ENÇ 9'da 4 çanak çömlek parçası bulunmuştur. Hamuru iyi arı
tılmış, koyu sütlü kahve/grimsi renkte ve ince kenarlı parçalarda, dış yüzler hafifçe açkılanmış gibidir. Pişme iyicedir. Parçalar küçük olduğundan, kap şekilleri hakkında tahmin yapmak olanaksızdır, ancak bunların çanak çömlek yapımcılığının ilk basamaklarına ait olmadıkları söylenebilir.
ENÇ 4B, 4A ve 3A çanak çömleği, yukarıda tanıtılan daha eski yapı katlarının
çömlekçiliğine oranla çok ileri görünümdedir. Son kazı mevsiminde açılan alanlarda ele
geçirilen ENÇ 4 B-3 A yapı katlarının keramiği sayı bakımından azdır. Bununla birlikte,
bulunan parçalar, yapım ve biçim açısından, daha önceki yıllarda ENÇ 4 ve ENÇ 3 A
yerleşmelerinde bulunmuş olanlardan farklı değildir. Hamuru kahverenginin tonlarında,
genelde iyi açkılanmış ve yüksek ısıda pişirilmiş bu mallarda, çoğunluğu basit düz kenarlı, hafif açılan kenarlı çanaklar, küresel gövdeli, ağ ız içinde pervazı olan veya ağız
içinde kapak yuvası bulunan kaplardan oluşan epey sınırlı bir biçim repertuvarı gözlenmektedir.
ENÇ'nin 1.,2. ve 3. yerleşmelerinde göreceli olarak az sayıda çanak çömlek bulunmuştur. Tüm durumdaki bazı kaplar, daha önceki yıllarda bulunmuş olanlardan farkIi değildir. 2001 çalışmalarında ENÇ 1 yerleşmesi yıkıntısı içinde, ilk kez iri bir saklama
kabı ele geçirilmiştir.
Izgara temellerin olduğu alanda ele geçirilen çanak çömleğin sayısı çok değildir.
Malzemenin büyük bölümü, höyüğün merkez kesimindeki ENÇ yerleşmelerinin çanak
çömleğine benzemektedir
Pişmiş toprak eserler: A Açması'nın ortalarında, ENÇ 2 veya ENÇ 1 yapı katına
ait yıkıntı içinde -boya süslemeli duvar parçasının bulunduğu kesim, kilden yapılmış,
çok az pişmiş, kırık durumda bir kadın figürini bulunmuştur (Resim: 6). Kadın, sol bacağını, ileriye uzattığı sağ bacağının altına alarak oturmuş ve kollarını göğüs önünde
kavuşturrnuşturs. Baş eksiktir; ancak omuzlar arasındaki küçük delik, başın ayrı yapı
lıp daha sonra vücuda sokulduğuna işaret etmektedir. Büyük olasılıkla ana tanrıçanın
betimi olan figürinin üzerindeki beyaz boya izleri, tanrıçanın giysili olarak düşünüldüğü
nü göstermelidir.
Doğu etekteki sık paralel taş sıralarının olduğu alanda, 2 tane, pişmiş topraktan
mühür -pintadera- ele geçirilmiştir. Biri tüm, diğerinin çok küçük eksikleri olan bu parçalar, Neolitik çağın üstün düzeyde eserleridir (Resim: 7, 8). Pişmiş toprak buluntutar
arasında küt saplı kepçe/kaşık, boncuk biçimli, delikli çok iri bir nesne ve dört kalın, küt
ayağı olan, dikdörtgenler prizması biçimli kutu sayılabilir. Bu son buluntular ENÇ 3 ve
ENÇ 2 yapı katları birikiminde bulunmuştur. Pişmiş topraktan sapan taneleri, ENÇ 3 ve
ızgara temellerin olduğu kesimlerde çok rastlanan buluntulardandır.

5

Figürin gerekli izinler alındıktan sonra istanbul'a getirilmiş ve Fakültemizde Taşınabilir Kültür Varlıklarını Onarım ve
Koruma Bölümü uzmanlarından Yüksel Dede tarafından onarılmıştır. Mesiektaşımız YDede'ye teşekkürlerimizi bildirmek isteriz.
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Kemik ve taş eser/er: ENÇ 9 katı birikiminde kemikten bir spatu/a ve bir çengel
ile çakmaktaşından dilgiler, yongalar ve birkaç boncuk tanesi ele geçirilmiştir. 2001 döneminde ENÇ tabakalarında ele geçirilen kemik aletler ile gereçler biçim açısından olduğu kadar, sayıca da son derecede zengindir.Taştan yapılmış balta ve keskiler, ENÇ
7 katından daha yeniye doğru, hemen her yapı katında çok sayıda örnek vermiştir.
ENÇ 2 katının mermerden bir çanağı, Bademağacı Neolitiğinde bulunmuş ilk mermer
kaptır.

i/k Tunç çağ/an Yerleşme/eri
Mimar/ık: Bademağacı'nda iTÇ yerleşmeleri, bilindiği gibi 5 ayrı yapı katı halinde.jıöyüöün orta kesimindeki Neolitik yerleşmeleri çevreleyecek şekilde konumIanmış
tır. Ilk kazı döneminden itibaren, mimarirk kalıntılarını geniş alanlarda incelediğimiz ve
özelliklerini oldukça iyi öğrendiğimiz ITÇ 2 ve ITÇ 3 yerleşmeleri konusunda, son iki kazı mevsiminde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Söz konusu dönemlerde yerleşim
dokusu, taşla kaplanmış yamaçlar -g/acis- ve bir taş duvarla -sur- (!) çevrilmiş olan megaroid planlı yapıların, höyüğün orta kesimine doğru, yan yana yerleştirilmesiyle oluş
muştur (Resim: 3). 2001'de sadece, yerleşmeyi çeviren taş döşemenin (Plan: 2) kuzeydoğuya doğru ilerlediği anlaşılmıştır.

D Açması Ça/ışma/an
.
2001 mevsiminde, mimarı kanıtlarını şimdiye kadar ele geçiremediğimiz olası
ITÇ III ve OTÇ yerleşmelerinin in situ kalıntılarını bulmak ve daha alttaki ENÇ yerleş
melerini geniş alanlarda kazabilmek amacıyla, AAçmasl'nın güney kenarında ve höyüğün en yüksek kesiminde yer alan kilisenin kuzey bitişiğinde, "D Açması" olarak isimlendirilen yeni bir açmada -C-5,D-1/IV-4,5 plankareleri- kazılara başlandı (Resim: 4).
20X10 m.lik bu yeni açmada, mevsim sonuna kadar yer yer 100- 50 cm. arasında derinieşiidi.

Höyüğün bu kesimdeki en son yerleşmenin kalıntıları, yüzeyin 30 cm. altında
başlamaktadır. Bu açmada, höyüğün en geç yerleşme dönemine ait, 7x4.5 m. boyunda bir oda, oldukça anlaşılır şekilde ortaya çıktı. Dörtgen planlı bir diğer yapı ile yuvarlak planda bir diğer taş temel de, açmanın batı kenarı yakınlarında bulundu (Resim: 5).
Yuvarlak planlı temel kalıntısının benzerine, AAçmasl'nın güneyinde 1999 yılında baş
lanan genişleme kazıları sırasında da rastlanmıştı (Duru 2001: 588; Lev.1111). Bu tür
küçük, yuvarlak temelli yapıların işlevleri konusunda bir şey söylemek zor ise de, depolama yapısı olarak düşünülebilir. A ve D Açmaları'nda yuvarlak planda yapıların ortaya çıkması, her iki kazı alanındaki tabakalaşma sürecinin değişik olmadığına kanıt
oluşturmaktadır.

Yeni açmadaki en son yerleşmenin hangi döneme ait olduğu konusunda, kesin
söylemeyi ve tabaka nurnarası vermeyi şimdilik istemiyoruz. Ancak bulunan
çanak çömlek genellikle kabadır ve ITÇ özellikleri sergiler gibidir.
Çöm/ekçilik: A Açması'nın güneyindeki derinleşme kazıları, yukarıda söylendiği
gibi moloz birikimi içinde sürdürüldüğünden, bulunan çanak çömleğin ait olduğu tabakalar da belirsizdir; ancak muhtelif derinliklerde, genellikle daha önceki yıllarda bulunmuş kırmızı veya siyah renkte hamurlu, elde yapılmış iri çanaklara benzeyen, koyu gri
hamurlu, çark kullanılmadan özensiz yapılmış kaplara ait pek çok parça ve bir iki tüm
kap e/e geçirilmiştir. Bunların yanında ve bunlarla birlikte olmak üzere, büyük olasılık
la ITÇ Il'den daha geç bir tarihe ait olması gereken, çark yapımı parçalar da ele geçirilmiştir. Bunlar çok iyi temizlenmiş, genellikle pembelkırmızımsı renk harnurlu ve hızlı
dönen bir çarkın izlerini taşıyan parçalardır. Bu mallar hiç kuşku yok ki, ITÇ lI'den
'geç'tir ve olasılıkla ITÇ III ve hatta Orta Tunç çağına (OTÇ) aittir.
Pişmiş toprak eser/er: iTÇ molozu içinde, pişmiş topraktan ikisi tüm biri kırık ido/,
baskı yüzeyleri yuvarlak damga mühürler ve çok sayıda ağırşak bulunmuştur.
şeyler
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Sonuçlar
Son mevsimde höyükte ana toprağa varılması, stratiwafik sıralamanın alt sınırı
nı, büyük olasılıkla kesinleştirmiştir. Onümüzdeki yıl "balçık' içinde biraz daha derinleşilecek ve bu katmanın gerçekten ana toprak olup olmadığı araştırılacaktır. Bademağacı'nın bu kesiminde en erken yerleşmenin ENÇ 9 katı olduğu kesinleşirse, bu yerleş
menin ana toprağın hemen üzerinde kurulduğu anlaşılmış olacaktır. Ana toprak üzerindeki ilk yerleşme olan ENÇ 9'da keramik bulunduğuna göre, Bademağacı'nda yerleşen
insanların buraya çömlekçiliği bilerek geldikleri, dolayısıyla Bademağacı'nda Akeramik
Neolitik sürecin yaşanmad ığ i konusundaki öngörülerimiz kesinleşecektir.
Doğu yamaçtaki kalın taş temel, yerleşmenin en dış halkasında yapılmış olmasından dolayı, savunma ile ilgili olma ihtimalini gündeme getirmektedir. Bu temelin han~i yerleşme katının suru olduğu sorusuna kesin yanıt vermek mümkün değildir. Ancak
'olası sur", höyükte çok geniş bir alana yayıldığı anlaşılan ENÇ 4 - ENÇ s'ün tüm ara
yerleşim evrelerinin savunma sisteminin bir parçası olabilir. Bu yerleşmeler arasında
çok büyük zaman ve kültür farklılaşmaları olmadıgı için, savunma sisteminin uzunca bir
zaman kullanılmış olduğu düşünülebilir.
Boyalı duvar parçası, hiç kuşku yok ki bir mimariye aittir. Yığınlar halindeki yıkın
tı içinde saptanan boyalı parça, büyük bir duvar süslemesinin parçası olmaktan çok,
küçük boyutta bir panoya ait gibi görünmektedir. Ancak boyalı parçanın arkasında çok
kalın bir kerpiç kütle olduğundan, bu sıvanın ince bir levha üzerinde yer almış olması
da akla yakın gelmemektedir. Süsiemenin bir duvar yüzeyine yapıldığını düşünüyoruz.
Söz konusu parça nereden kopmuş ve ne amaçla yapılmış olursa olsun, Bademağacı
ENÇ'si için çok önemli bir gelişmedir. Şimdiye kadar açılmış yapılarda böylesi süslemelı duvarlara rastlanmamış olması kanımızca rastlantı degildir. Boyalı duvar, Bademağacı'nda şimdiye kadar açılmış olan sıradan evlerden farklı nitelikte ve işlevdeki bir
taşınmazın parçası olmalıdır. Belki, sadece höyüğün ortalarında, A Açması'nın biraz
batısındaki kazılmamış alanda bulunan bir takım kutsal veya önemli yapıların duvarlarının boya ile süslenmış olduğu düşünülebilir.
2001 yılında kazmaya başladığımız D Açması höyüğün ortalarında ve en yüksek
kesiminde yer aldığı için, bu açmanın, höyüğt.in sakladığı tüm kültür evrelerini, karış
mamış, dogru bir stratıgrafik düzen içlnde vereceğini tahmin ediyoruz. D Açması çalış
malarında ele geçirilen çanak çömlek, lf'Ç'ye ait gıbi görünmektedir. Eğer D Açması'nın
en üst katlarındaki yerleşmelerin gerçekten ırç lI'den daha geç. olmadığı kesinleşirse,
o zaman höyüğün henüz kazı yapılmayan başka kesimlerinde ırç iii ve orç yerleş
melerinin bulunduğu ve buluntuların olası yerleşmelerden bir şekilde buraya sürükIenmiş olduğu beklenmelidir.
Onanm ve Koruma Çalışmalan
Höyük üzerindeki tarlalar özel mülkiyette olduğundan, kazıların başladığı
1993'ten beri gün ışığına çıkarılan taşınmaz mimarlık kalıntılarının korunması ve restorasyon çalışmaları yüzeyseloluyor, çok kalıcı ve kapsamlı çalışmalar yapılamıyordu.
2001 yılı başlarında, höyüküzerindeki tarlalar, Kültür Bakanlıgı tarafından kamulaştırıl
dı. Aynı yıl, Antalya Valiliği II Ozel Idaresi, "kazı alanındaki taşınmaz mimarlık eserlerinin onarılması ve uzun süreler anlaşılır durumda korunması" için, bir miktar ödenek
ayırdı. Bu ödenek ile A Açması ve kilisenin etrafı tel örgü ile çevrilerek, koruma konusunda ilk anlamlı çalışmalara başlamak mümkün oldu 6 .
Önümüzdeki yıllarda, ENÇ yapılarının kerpiç duvarlarını, yapıların iç döşemleri
ni ve tabanianru, ll Ç'nin çok sağlam durumda ele geçirilmiş olan taş temellerini, yamaçlardaki taş döşemeyi, olanaklar ölçüsünde uzun süre anlaşılır durumda tutmak için,
daha kapsamlı önlemler almayı planlıyoruz.
6

Antalya Valiliği iı Özel idaresi tarafından sağlanan ödenekle, kazı alanlarının 440 m. tutan çevresi tümüyle, kafes tel
örgüsü ile çevrilmiştir. Kazı alanının ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması bakımından son derecede önemli olan
bu önlemin alınmasını sağlayan Antalya Valisi Sayın Ertuğrul Dokuzoğlu'na ve tüm yetkililere, kazı kurulu olarak teşekkürlerimizi sunarız.
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tabakalaşması;

arka-
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· Resim 2:

Bademağacı. A Açması, önde ENÇ 4B. 4A ve 3 yapıla
rı; arkada ITC megaranları
ve yamaçıaraaki taş döşe
me

Resim 3: B~demağacı. iTÇ'ye ait taş
doşeme, savunma duvarı
ve megaronlar

Resim 4:
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Bademağacı.

Açmaları

Kilise, D ve A

• Resim 5:

Resim 7:

Bademağa
cı. D Açması

Bademağacı. ENÇ, piş
miş toprak mühür -pin-

tadera- (ölçek 1:1)

Resim 6:

Bademağacı.

ENÇ,
gürini (ölçek 1:1)

pişmiş

toprak

kadın
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Resim 8:
fi-

Bademağacı. ENÇ, piş
miş toprak mühür -pin-

tadera- (ölçek 1:1)

TEKFUR SARAYı ÇiNi FıRıNLARı KAZ1511995-2001
Filiz YENişEHiRLiOGLU*

18.yüzyll Osmanlı arşiv belgelerine göre, Damat lbrahim Paşa'nın geleneksel
üretimleri canlandırma politikası kapsamında, 1726 yılında ıznik'ten getirilen ustalar
aracılığıyla Istanbul Tekfur Sarayında başlattığı Tekfur Sarayı Çini imalatının fırınlarını
bulmak için 1993 yılında yüzey araştırması olarak başlayan çaltşmalanrruz", 1995 yı
lında T. C. Kültür Bakanlığı.Türk-lslarn Eserleri Müzesi denetiminde katılımiı kazıya dönüşmüştür. 1995 sezonunda bulduğumuz A2 fırını 1996 yılında kazı sonuçları toplantısında, 1999 yılında bulduğumuz A3 fırını, fırın ve atölye malzemeleri ise 2000 yılında
kazı sonuçları toplantısında tanıtılmıştır. 2001 yılında ise, sarayın kuzeyinde yer alan
avluda sondaj ve kazı çalışmaları yaprlrruşnrs (Resim: 1; Çizim: 1).
1995 Yılı Çalışmaları
1993 yılında başlattığımız yüzeyaraştırmaları kapsamında sarayın güneyindeki
kapalı bölümde, kırmızı toprağın bolalduğu bir alanda kazı çalışmalarına başlanmış ve
A2 fırının 3/4 e yakın külhan bölümü içindeki fırın ve atölye malzemeleriyle ortaya Çıkarılmıştır (Çizim: 2).
.
A2 Fırını (Çizim: 3-5)
Zeminden -0.10 cm.de bulunan fırının külhan kısmı toprak içine gömülüdür ve
yuvarlak dış çemberine göre 1.50 cm. çapındadır. Fırının üst kısmı yüzey üstünde kaldığından günümüze kadar korunamamıştır. Toprak içinde ele geçirilen odun kömürü
parçaları veri olarak alındığında, içinde odunun yandığı ana ateşlik kısmı, eni yarım
metre genişliğinde dikdörtgen bir plan şeması gösterir. Bu kısımda -0.95 cm.de ana
ateşlik kısmının zemininden bir bölüm bulunmuştur. 0.8 ile 1.16 cm. arası değişen genişlikte döşeme tuğlaları in situ ele geçirilmiştir. Bu zeminin üstünde küller arasında elle biçim verilmiş, üstleri ateşte kalmaktan dolayı ergimeye başlamış 2.5-5.5 cm. çapı n-

2

Prof. Dr. Filiz YENişEHiRLiOGLU, Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe- AnkararrÜRKiYE.
Filiz Yenişehirlioğlu ,"istanbul-Tekfur Saray-Osmanlı Dönemi Çini Fırınları ve Eyüp Çömlekçiler Mahallesi Yüzey Araş
tırmaları ", T.C. Kü/tür Bakanlığı, Kazı ve Araştırma Sonuç/an Top/antısı, Ankara, 1995, s. 535-566
Bu yıllardaki çalışmalarımızı gerek maddi olarak gerekse verdikleri farklı hizmet ve katılımlarla değişik kurum ve kişi
ler desteklemiştir, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. 1995: Eyüp Belediyesi ve Eyüp Belediye Başkarıı Sn. Ahmet
Genç, Sandoz, Ali Erguvarılı, Tepe Mobily.a ve Hasan Barutçu , Dr. Sinan Genim, T.C. Kültür Bakanlığı Restorasyon
Merkezi, Semiha Baban, Prof. Dr. Kutay Ozaydın, Prof. Dr. Tülin Ayta, Levent Tuna, Doç Dr. Nergiz Günsenin.Prof.
Dr. Ebru Parman,Prol. Dr. Baha Tanman, Yard. Doç.Dr. Fatih Müderrisoğlu, rahmetli Kevork Pamukçıyan ,Yüksek Mimar Cahide Tamer, Hacettepe Universitesi, Uygulamalı Yer Bilimleri Merkezi,; 1999: Fatih Belediyesi ve. Belediye Baş
kanı Sn. Eşref Albayrak ve Teknik Işler Başkanı Sema Hanım, Eyüp Belediyesi ve Kültür Müdürü. Sn. ırfan Çalışkan,
Semiha Baban,Prof. Dr. Ebru Parman, Prof. Dr. Baha Tanman, Prol. Dr. Ornür Bakırer, Alpaslan ılkokulu, Yard. Doç.
pr. Kayıhan Türkantoz; 20Q1: Fatih Belediyesi ve Başkanı Sn. Eşref Albayrak, Eyüp Belediyesi ve Kültür Müdürü Sn.
ırfan Çalışkan, Hacettepe Universitesi Araştırma Fonu, Semiha Baban,Alpaslan Ticaret Lisesi, Erdoğdu Savaşkan,
Imgeharita ve tüm kazılara katılan Hacettepe Universitesi, lisans ve lisansüstü öğ,[encileri ve özellikle her yıl uyumlu
bir çalışma ortamı hazırlayan Türk ve Islam Eserleri Müzesi Müdürü Sn. Nazan Olçer ve güler yüzleri ve sohbetleri
ile tüm müze görevlisi meslektaşlarım ile her zaman yardımlarını sunan Sn. Cihat Soyhan.
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da ve1.5- 5.5 cm. kalınlığında kırmızı hamurdan yapılmış daireler bulunmuştur. Pişen
parçaların birbirine değmemesi için kullanılan bu dairelerin yanı sıra aynı amaç için kullanılan üçgen sırtlar da ele geçirilmiştir. Kalıpla üretilen bu son parçalardan, A2 fırını
nın ateşliğinde ve içindeki külleri n arasında veya fırının özellikle doğu ve kuzey taraflarındaki küllü toprak içinden, 45 adet çıkmıştır. Boyları 5.9-6.8 cm. arası YÜkseklikleri
1 cm. olan bu üçgenlerin kimisi yeni ve hiç kullanılmamış parçalardır. Kimisi ise ateşte
fazla kalmaktan deforme olmuş durumdadır, renkleri değişmiş dış ve iç yüzeyleri kararmıştır. Aynı özellikler dairelerde de görülür. Külhanın dışında küllü toprakla beraber bulunan bu parçalar,külhanın temizlenmesi sırasında küllerin hangi yöne doğru atıldığını
da belgelemektedir.
Ateşlik kısmının kuzey ve kuzeybatı tarafında,ateşliğin üstüne doğru kavis yaparak bu alanı örten bir tonoz başlangıcının parçaları çıkmıştır. Ateşliğin kuzey duvarın
dan çıkan bu parçanın içe bakan kısımlarında tuğlaların ateşte kalması sonucu, kimyasal reaksiyon sonucu dokuları değişmiş, ergimeye benzer bir görünüm alrruştrrs.
Bunların arasında küçük damlacık halini almış sarkıt tipi parçacıklar da bulunmaktadır.
Fırının batı ve kuzey tarafında, dış çevreyle ateşlik kısmı arasında iki adet yalı
tım çukuru bulunmuştur (Çizim: 3) . -0.70 cm. derinliginde olan bu çukurlar böylece
ateşlik kısmının zemın düzeyine gelmeden bitmektedir. Çukurun içinde görülen değişik
boyutlardaki tuğlalar ile bir makara, bu bölümün eldeki hazır malzeme ile yapıldığını
göstermektedir. Cukurların içlerinde 3/4 yüksekliğe kadar doldurulmuş beyaz bir madde çıkmıştır. Başka hiçbir tozla karışmadan korunmuş olan bu madde,bize fırının çökmeden bırakıldıgını qösterrnektedir. Yapılan son analızlere göre kalker tozu olarak belirlenen maddenin yalıtım özelliği olduğu düşünülebilir-. Bu tur yalıtım çukurları olan seramik fırını, ıznik'te veya Anadolu'nun başka bir yerinde henüz bınunmarruştırs.
Fırının kuzey ve JJüneyinde onu çevresinden ayıran, Tekfur Sarayı'nın batı duvarı ile fırın alanının bittigı yere kadar gelen yaklaşık 3 metre uzunluğunda taş duvarlar
bulunmuştur. Külhan kısmının doğuda kalan ağız kısmını toprak kayması nedeniyle net
olarak belirlemek olası değildir.

Küçük Buluntular
Fırın alanının içinden ve yakın çevresinden ayrıca yüzeyaraştırmaları sırasında
da çokça bulduğumuz makaralar ve pişmiş topraktan yapılmış yumurta formları ele
geçırilmiştir. Her ikisinin de hiç, kullanılmamış yeni örneklerı ile çok fazla ateşte kalarak
dokusunun kimyasal değişiklige uğradığı ve deforme olduğu örnekler ele geçirilmiştir.
Yumurta formları dört değışik büyüklükte, bazen de iç içe geçmiş olarak bulunmuştur.
Bu formlar 1999 kazılarında da çokça çıkacaktır. Ayrıca, sarayın dışında güneydoğu tarafında, Şişehane Caddesi'ne paralelolarak 19. yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl bagında
inşa edilmış evlerin, 1995 yılında park yapımı için Belediye tarafından yıktırıldıgı zaman, evlerin altındaki dolgu zeminde de çok miktarda ele geçirilmiştir. Sarayın kazı alanı bölümünde ve dışında, yaklaşık olarak üç bine yakın parça ve bu tür formların ıstan
bul'da başka bir kazıda ele geçirilmemiş olması, bilgi edinebildiğimiz kadarıyla, Arkeoloji Müzesi, Cinili Köşk ve Ayasofya Müzesi depolarında da bulunmayışı bu örneklerin sadece Tekfur Sarayı'nda büyük bir olasılıkla belirli bir iş kolu için üretildiğini kanıt
lamaktadır. Osmanlı teknoloji tarihi üzerine yapılan çalışmaların azlığı nedeniyle bu
formların işlevi hakkında kesin bir bilgi edinmek şimdılik olası görülmese de, metalurji
ile ilgili olabileceği en yakın olasılık gıbi qörülrnektedire,
3
4
5

6

Prof. Dr. Emel Geçkinli'nin LT.Ü.de yaptığı analizlerine göre belirlenmiştir.
Son analizler Yonna Waksman tarafından Lyon- Laboratoire de cerarnoloqie- CNRS'te yapılrruştır;
Fırın plan özellikleri için bkz. Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu, "Te~fur Sarayı Çini Fırınları Plan Özellikleri", V. Ortaçağ ve
Türk Dönemi Kazı ve Araştırma/an Sempozyumu, Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi Bölümü Yayını,Ankara, 2001 ,S.
179-192.
Yumurtaların önce yapının cephelerinden düşen keremapıastik örnekler olduğu düşünülmüş, ancak daha sonra bu örneklerin daha yakından belgelenmesi sonucu bu görüşten vazgeçilmiştir. Daha sonra bunların cam veya şişe yapı
mında kullanılabilecek kalıplar olabileceği düşünülmüş, ancak bir cam atölyesinde yapılan deney sonucunda sıcak
sırçanın pişmiş toprağa yapışması bu görüşten de vazgeçmemize neden olmuştur. Bulunan örneklerin sayısal fazlalığı Osmanlı Dönemi teknoloji bilgilerinin sınırlılığı kapsamında sorunu daha da karmaşık hale getirmektedir.
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Fırın alanında

ve yakın çevresinde tek renk sırlı günlük kullanım seramiği parçagünlük kullanım seramik parçaları, taş dibek ve tokmağı, sırça parçaları, toprak içinde top halinde kalmış kil, 19. yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başına ait ithal seramik parçaları vb. ele geçirilmiştir.
T.C. Kültür Bakanlığı Restorasyon Merkezi'nden gelen uzman tarafından,dönü
şebilir malzeme kullanılarak fırın sağlamlaştırılmış, etrafına su yolları yapılarak üstü
sundurma bir çatı ile koruma altına alınmıştır.
ları, sırsız

1999 Yı/ı Çelıştnelerı
19997 yılı çalışmalarımızda öncelikli olarak sarayın güneybatı tarafına duvara
açılan delik örülerek kapatılmış, çalışma alanı temizlenerek sağlık koşullarına uygun
bir hale qetlrllrniştire. A2 fırınında kaçak kazı yapıldığı belirlenmiş ve fırının belki de tek
örnek olan yalıtım çukurları ve diğer bölümleri tahrip edilmiştir..Bu nedenle, fırının özgün halini gösteren 1/17 ölçeğinde maketi yaptırılarak,Türk ve Islam Eserleri Müzesi'ne teslim edilmiştir (Resim: 3).
A3 Fırını (Çizim: 6)
Yaklaşık 25 yıl süren bir üretimin tek fırında gerçekleşmesinin zor olduğu varsayımından yola çıkarak ikinci bir fırın bulmak için, A2'in hemen güneyinde, fırın alanını
belirleyen taş duvarın da güneyinde bulunan alan kazılmış ve A2' fırınında olduğu gibi
yüzeyin 10 cm. altında ikinci bir fırının (A3) ateşlik kısmı bulunmuş ve iki fırını ayıran
duvar temizlenerek her iki tarafı da ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 4). A3 fırınının zemininde, yaklaşık -0.30 cm. derinlikte, kalınlığı 20 santimetreye yaklaşan sertleşmiş kül tabakası ve içinde tuğla fırın malzemesi bulunmuştur. Kalın kül tabakasının yanı sıra fı
rının deforme olan biçimi de, fırının A2'ye oranla daha çok kullanılmış olduğunu ve çökerek yıkıldığını göstermektedir. A2 fırınının ateşlik zemininde ele geçirilen kül tabakasının 5 cm.yi geçmemesi yani A3'e oranla kül tabakasının daha az olması, fırının terk
edilmeden önce yakın bir zamanda temizlendiğini de göstermektedir.
Bu fırında da A2 fırınında olduğu gibi makaralar, yumurtalar,tek renk sırlı günlük
kullanım parçaları, sırsız günlük kullanım seramiklerinden parçalar ele geçirilmiştir. Ayrıca Tekfur Sarayı üretimi olarak bilinen çinilerden de parçalar bulunmuştur (Resim: 4).
Diğer Açma/ar (Çizim: 2; Resim: 2)
Güney duvarında, sonradan kapatılan bir açıklıktan gelen su yolu izi takip edilerek, alanın güneybatısına ve batısına doğru devam eden toprakla sıvalı basit bir su yolu bulunmuştur. Ikinci bir su yolu B2,C2 ve 02 açmaları arasında ortaya çıkarılmıştır.
Birincisine göre hem daha özenli hem de Bizans Dönemi sütunlarının alt kaidelerinin
altından veya sütunların altındaki taş bloğun içinden geçen bu yolun yapıyla eş zamanIı olduğunu düşünmekteyiz. Yapıyla eş zamanlı olarak ortaya çıkarılan diğer parçalar
ise, sarayın zemin katının üst örtü sistemini taşıdığı düşünülen sütunların altında,O. 50
cm. derinlikte, kuzey- güney doğrultusunda yerleştirilen ve sütunların üstüne gelecek
yükü kaldırmada yardımcı olacak taş bloklar olmuştur.
B2-B3 ve C2-C3 alanlarının değişik dönemlerde kullanıldığı anlaşılmıştır. 82 ve
C2'de - 35 cm.de devam eden, 5 cm. genişliğinde küllü bir yangın tabakası ele geçirilmiştir. Bu tabaka, -0.25 cm. bulunan 5 cm. genişliğindeki tuğla bir zeminin altında bu-

7
8

1995-1998 yılları arasında yurtdışında görevlendirilmem nedeni ile kazı çalışmaları sürdürülememiştir.
1998 yılı içinde Tekfur Sarayı 'nın T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafın
dan kullanım için Fatih Belediyesi'ne verilmesi, dönemin Belediye Başkanı tarafından o sırada saraydaki bekçi kulübesinde kalan ve Ayasofya Müzesi'nde görevli olan kişinin emekli olması nedeniyle acele bir biçimde evden çıkarıl
ması, hem sarayı hem de kazı alanını korumasız bırakmış. Zaten duvarlardan kolayca atlanarak girilen alanda da tahribat başlamıştır.
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ıunmuştur. B2'nin A2'ye kayması sonucu bu tabaka o yöne doğru gitmiş ve 19. ve 20.
yüzyıl malzemesinin A2 açmasına karışmasına neden olmuştur. Kayan toprak içerisinde, yani A2 ve B2 arasında çok sayıda atölye malzemesi ele geçirilmiştir. Içinde beyaz
bir toz karışımı bulunan sırsız kaplar, üç ayaklı kap parçaları, testi parçaları, beyaz hamurlu yeşil sırlı şamdan parçaları, üzerinde kazılarak Osmanlıca (S) yazan ve tornada
çekilecek çömleğin hamur büyüklüğünü belirlemek için peştekar? tarafından kullanılan
kap,sırça parçaları, içinde sırça kalmış kaplar vb.

C2'de ise ilginç veriler çıkmıştır. Yüzeyin altında -1.10 cm.ye kadar inilen kısım
da içerisinde deniz kabukları bulunan küçük taş ve tuğla parçaları çıkmıştır. Bu taş ve
tuğla parçalarının son derece yuvarlak köşeli olmaları onların uzun süre su içinde yuvarlandıklarını göstermektedir. Ayrıca deniz kabuklarının varlığı da bu alanda denizden
getirilen bir kumun elendiğini ve taşlarının burada biriktiğini göstermektedir. Taş ve deniz kabuğu birikiminin diğer açmalarda bulunan zeminden daha da aşağılara inmesi,
bu sınırlı bölgenin belki de sarayın yapımından daha önce kullanılan bir inşaat şantiye
alanı olabileceğini göstermektedir.
C2'nin batı duvarında, -0.50 cm.de boya için kullanılan oksit örnekleri bulunmuştur. Yine C2'in kuzeybatı tarafında ise -10 cm.de B2'ye devam eden ve yukarıda
sözü edilenden farklı olarak, 5 cm. kalınlığında başka bir yangın katmanı çıkmıştır.
BS ve CS'te sırlı ve sırsız günlük kullanım seramiklerinin yanı sıra en çok çini buluntu ele geçirilmiştir. Tüm bu verileri genelolarak değerlendirdiğimizzaman: B2-C2 ve
BS-CS alanlarında bir atölyenin 18. yüzyılda bulunduQ.unu varsayabiliriz. Bu kısımdan
ayrıca çok miktarda çivi çıkması ve tuğla zeminin varııgı üstte ahşap bir yapı veya sundurma olabileceğini göstermektedir. Ancak bu yapının yerine 19. yüzyıl sonu ve 20.
yüzyıl başında başka bir konut yapıldığını ve bununda C2'de -0.10'da çıkan yangın tabakasına dayanarak yanarak yok olduğunu var sayabiliriz. Bu bölgeden çıkan ve A2
açmasına da kayan 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenebilecek ithal
seramik parçaları, kesme cam avize parçaları, aynı dönem camları/kapı kilidi ve anahtarlar bu görüşümüzü doğrulamaktadır. A1'den çıkan at nalları da,belki bu konuta bağ
Ii veya ayrı bir ahırın bulunduğuna işaret etmektedir. Bugün yaşları 50-60 olan mahalleli, çocukluklarda burada bir ahırın bulunduğunu hatırlamaktadır.
B1 ve C1 açmaları en az buluntu vermiştir, atölye ve fırın alanına bir giriş gibi düşünülebilir. D1 ise çöplük alanı olarak kullanılmıştır. Ilginç buluntular arasında belki de
Istanbul'un Osmanlılar tarafından fethi sırasında askerler tarafından kullanılmış ince
örgü bir zırh parçası ile seksene yakın 17. yüzyıl sonu 18. yüzyıl başına tarihlenen Kütahya fincanı ve kazı alanının tümünde yetmişe yakın 18.-19. yüzyıl tütün lüleleri bulunmuştur.

Tekfur Sarayı'nın kapalı alanında fırın ve atölyenin yerleri böylece belirlenmiş olmaktadır. Seramik imalatı sırasında toprağın dinlendirildiği havuzun ise avluda bulunduğunu düşünmekteyiz. Millingen'in 19 yüzyıl sonuna tarihlenen kara surları haritası nda'P.Tektur Sarayı avlusunda gösterilen içi boş dikdörtgen alanın havuz olduğu kanı
sındayız. Bu görüşümüzü destekleyecek iki veri bulunmaktadır. Birincisi, mahalle sa~inleri, çocukluklarında avluda bulunan bir havuzun içinde oynadıklarını söylemiştir.
Ikinci ve en önemli veri ise Millingen'in haritasında bulunan havuzun sarayın sütunlu girişine ve doğu duvarına olan uzaklığı ile ölçüleri.Kültür Bakanlığı'nca yaptırılan bekçi
evinin avlu içerisindeki yeri ve metrekaresi birbirini tam olarak tutmakta ve bekçi evinin
havuzun üstüne yapıldığını kanıtlamaktadır.
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Bu terim, İstanbul-Göksu'da bulunan Hasan Usta Çömlek atölyesinin sahiplerinden çömlekçi Rıfat Togay tarafından
1995 yılında yapılan söyleşi sırasında kullanılmış bir terimdir. Çömlek üretimini hızlandırmak için peştekar tarafında
hamur bir top haline getirilerek, tomada oturan çömlekçiye verilir. Çömleklerin büyüklüğüne göre 1,2,3 diye numaralandırılarak sıralanması, hazırlanacak olan hamur miktarının belirlenmesinde de etkin olmalıdır. Bu nedenle, üzerinde 3 yazan yuvarlak kabın aynı amaçla kullanıldığı kanı.sındayım. istanbul çömlekçiliği için bkz. Filiz Yenişehirlioğ
lu,"Çömlekçilik", DündenBugüne IstanbulAnsiklopedisi, Istanbul, 1993, s.529-31.
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Alexander van Millingen, Byzentlne Constantinople, The Walls of the Citr and AdjoiningHistoricalSltes, London,1899.

SS2

Diğer

Küçük Buluntular

Fırın Malzemeleri: Değişik boyutlarda ve yanma düzeyi gösteren makaralar,
gen. sırtlar, üç ayak(sadece 3 tane çıkmıştır), yuvarlaklar, çimdik, raf, ateşlik kısmı

üçdöşeme parçaları, sırça parçaları, kimyasal değişim göstermiş tuğla parçaları, kömür, kül
Atölye Malzemeleri: Öğütme kapları; sır kapları, eski Türkçe 3 yazan bir kalıp,
asma kap, içine beyaz malzeme yapışmış kap dipleri ve parçaları, şeffaf sırlı taş parçalan; kuartz ve obsidiyen parçaları, boya için kullanılan oksidier;
.
Çini/er: Kazı alanından yukarıda da sözü edildiği gibi küçük kopmuş parçalar biçiminde veya normal bir 24x24 cm. boyutlarında çini karesinin yarısı kadar (Resim: 4),
şeffaf sır altı teknikli çok renkli duvar çjnileri ile tek renk yeşil renkli bordür çini parçaIanele geçirilmiştir. Çinilerin hamurları ıznik 16. yüzyıl üretimine oranla daha yumuşak
tır. Bir grub, birbirine sürtüldüğü zaman çok çabuk ufalanmaktadır. Kullanılan motifler
ıznik seramik üretimiyle benzerlik göstermektedir. Ancak, çini karoları çapraz kesen birbirine paralel iki dalgalı motif, 18. yüzyıl çinilerine özgüdür ve aynı tarihli Hekimoğlu Ali
Paşa Camisi'nin duvar çinilerinde veya Topkapı Sarayı önündeki Ill.Ahmet Meydan
Çeşmesi'nde çokça görülür. Parçalardayer yer kırmızıya rastlansa da, daha çok lacivertve mavi renk görülmektedir. Ancak ıznik motif ve kompozisyonlarıyla beraber sarı
rengin de kullanılması Tekfur Sarayı'na özgü tipik bir öğedir. Yine Hekimoğlu Ali Paşa
Camisi'nde yer alan .Mekke ve Medine tasvirli panoda kullanılan sarı rengin hakimiyeti ve çini ustasmın ıznik'ten geldiğini belli eden imzası.Tekfur Sarayı çini üretiminin
özelliklerini ve ıznik'le olan ilişkisini arkeolojik verilerin yanı sıra kesin olarak belgelemektedir. Bu çiniler içinde bozuk üretim parçaları da bulunmaktadır. Benzer bir biçimde, tek renk koyu yeşil sırlı bordür parçaları da bozuk üretim örnekleridir.
Ele geçirilen çini parçalar arasında, bazı örnekler gerek harnur gerekse sır kalitesi bakımından Tekfur Sarayı üretiminden ayrılır ve 16. yüzyıl ıznik üretimi özellikleri
gösterir. Çini dışında yuvarlak gövdeli bir form veren, çok renkli sır altı teknikli evani birkaç parça da ele geçirilmiştir.
Beyaz Hamurlu Günlük Kullanım Seramiği
Bu üretim içinde küçük,sırsız, beyaz kilden yapılmış ve sırlanmadan kalmış kaplar kendi içinde bir bütünlük göstermektedir. Çapları yaklaşık 20 cm. olan, yuvarlak
ayaklı bu kapların sadece dip veya gövdeyle beraber yarım kalan parçaları ele geçirilmiştir. Fırın alanından çıkan beyaz kil parçası ve bu seramiklerden alınan parçaların incelenmesln, beyaz kapların fırın alanında bulunan kilden yapıldığını kanıtlamış ve böylece 18. yüzyılın ilk yarısında,Tekfur Sarayı çini atölyelerinde sadece çini değil, günlük
kullanım seramiklerinin de üretildiğini kanıtlamıştır.
Sırlı örnekler arasında ise değişik tonlarda yeşil ve turuncu-kahverengi en çok
kullanılan renklerdir. Az sayıda mavi ve sarı sırlı örnekler de ele geçirilmiştir. Yeşil sırlı
parçaların çoğu şamdan, sürahl, ibrikli veya kulplu formlardan kopmuş parçalardır. Kaselere veya tabaklara ait dip ve ağız parçaları da bulunmuştur.
Beyaz hamurlu seramikler içinde, beyaz kil kullanılarak üretilen ancak pişme
oranına göre pembe bir hamur rengi alan seramikler de mevcuttur. Sarı ve turuncukahverengi sırlıolanlar daha çok bu gruba girmektedir. kase dipleri, ağız ve gövde parçaları bulunmuştur.

Kırmızı Hamurlu Günlük Kullanım Seramiği
Çok sayıda sırsız örnek ele geçirilmiştir. Büyük küp, testi gibi parçaların yanı sı
ra dibi dar yukarı doğru genişleyerek açılan kap formları, kulplu parçalar, ibrik formları, güveç kapları, kavanoz dipleri vb. parçalar bulunmuştur. üzellikle son örnekten çok
11

Yonna Waksman tarafından, Lyon, CNR8, Laboratoire de cerarnoloqie'de yapılan inceleme sonuçları.
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sayıda ele geçirilmesi kavanozların
olabileceğini göstermektedir.

da,beyaz küçük kaseler gibi bu atölyede yapılmış

Şeffaf renksiz sırlı örnekler yanı sıra, beyaz hamurlularda olduğu gibi yeşilin değişik tonları, turuncu-kahverengi ve siyah renkli parçalar ele geçirilmiştir. Bunlar da yine şamdan,sürahi, ibrik ve kulplu formlardan kopmuş parçalar, kase dibi,gövdesi ve
ağız kısımlarından kopmuş örneklerdir.

Ebruli teknikle yapılmış kaplar kendi içinde bir grup oluşturur. Slip boya ile yapı
lan bu bezemeler Anadolu'da Osmanlı Dönemine özgüdür. Bunların sırlanmamış örneklerinin de ele geçirilmiş olması, Tekfur Sarayı fırınlarında da bir grubun üretilmiş olduğunu gösterir. ıstanbul'da Eyüp Çömlekçiler Mahallesi çalışmalarımız kapsamında
da ele geçirilen bu kase parçatanıs, kağıt üzerinde uygulanan Ebru tekniğinin çömlek
süslemesine uyarlanmış bir üslubunu yansıtır. Istanbul dışında Kırım ve Batum kazıla
rında ele geçirilen bu örnekler, 19, yüzyıl Dimetoka'daki Osmanlı Dönemi fırın kazısın
da da ele geçirilmiştir. Erken tarihli seramiklerle birlikte ele geçirilmemesi (örneğin Milet işleriyle), ıznik veya Kütahya gibi seramik üretim merkezlerinde görülmemesi bu tür
seramiklerin daha çok 17. yüzyıl sonu-18. yüzyıl başından itibaren belki de ilk kez ıs
tanbul'da üretilip oradan Karadeniz ve Batı Trakya'ya yayıldığı düşünülebilir. 18.yüzyllda ıtalya'da üretilen bir çömlek grubunda da görülen bu teknik, Akdeniz dünyasına da
yayılmış gibidir.
Fincan/ar
Osmanlı Döneminde üretilen ve kullanılan fincanlar üzerine genel bir araştırma
bulunmamaktadır. Fincanların en erken tarihli örnekleri ne zaman görülmeye başlamış;
fincanlar zamana bağlı olarak ni? tür bir tipolojik değişim geçirmiştir? Bu konu, henüz
bilimselolarak incelenmemiştir. ıznik atölyeleri fincan üretiyor muydu, eğer üretiyorsa
bunun Kütahya'dan farkı var mıydı? gibi sorular ise henüz yanıt beklemektedir.
Kazı alanı içinde 01 açması daha çok zamanında bir çöplük alanı olarak kullanıldığı izlenimini vermiştir. Beyaz hamurlu, çok renkli boyamalı, sırları aşırı biçimde
aşınmış, kulpsuz, yaklaşık (80) adedi bulan kahve fincanlarının çoğu bu açmadan çık
mıştır. Kütahya imalatı olarak bilinen bu çok ince oldarlı fincan örneklerinin birçoğunun
altında, Almanya'da Meissen Porselen firmasının Çin porselenlerini taklit ederek ürettiği kaselerin altında bulunan çifte kılıç armasının deforme edilmiş bir biçimde boyarı
ması, birçok fincanın ön modelinin nereden geldiği konusunda bize bilgi vermektedir.
Kazı alanında çıkan bir ithal porselen fincan ile, Kütahya fincanları arasında bazı motif ve kompozisyon benzerlikleri de bulunmaktadır. Oldukça şematik bitkisel motiflerin
siyah, kahverengi, koyu mavi, koyu kırmızı, mor, yeşil ve sarı gibi renklerle boyanan bu
fincanlardan Türk ve Islam Eserleri Müzesi'nde de bulunmaktadır. Pendik açıklarında
bir batıktan çıkan fincanların piyasada yaygın olarak kullanıldığını gösteren bir diğer örnek ise, Fransa açıklarındaki başka bir batıktan çıkmıştır. 17. yüzyıl sonuna tarihlenen
bu batık, genellikle 18. yüzyıla tarihlenen bu fincanların 17. yüzyıl sonunda da üretildiğini belgelemektedir. Bu örnekler, 17. yüzyıl sonu ve 18, yüzyılda fincan üretim piyasasına Kütahya'nın hakim olduğunu da göstermektedir.
istanbul'da Eyüp Çömlekçiler Mahallesi ve Tekfur Sarayı kazılarında, istanbul'da
yerel bir fincan üretiminin varlığını destekleyen verilere rastlanmamıştır.
Ele geçirilen bir fincan parçasının altında "ayvaz" adına rastlanmıştır. Bir diğer
fincan parçası ise her ne kadar Çin mavi-beyaz porselenlerini taklit eder gibi görünse
de, ilk örnekte olduğu gibi, Kütahya örneklerinden hamur ve kalite bakınundan ayrıl
maktadır. Dibindeki yazı henüz çözülememiştir. Her iki fincan parçasının da Iran kökenli olması düşünülebilir.
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Bkz. Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu, "Eyüp Çömlekçiler Mahallesi Çalışmaları", Eyüp Sempozyumu III, istanbul: Eyüp
Belediyesi Yayını, 2000.
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Lüleler
Osmanlı Dönemi kazılarının çoğunda çıkarılan lülelerden, Tekfur Sarayı kazıla
rında da yaklaşık (70) adet ele geçirilmiştir. Beyaz ve kırmızı hamurlu örnekleri vardır.
Her ne kadar lüleler Osmanlı Dönemi kazılarında en çok bulunan parçalar olsa da,
bunların tipolojisi veya kronolojisi hakkında çalışmalar çok azdır.

Tütünün Osmanlılarca kullanılışı 17. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir. Bunun
yaygınlaşması ve 18. yüzyıl da ve moda haline gelmesi ise, Batılı seyyahların yazdık
Iarına ve resmettiklerine bakılırsa, 19. yüzyılda olmuştur. Lülelerin 17. yüzyıl sonunda
üretildiğini kesin olarak belirleyen arkeolojik bir veri henüz ele geçirilmemiştir (örneğin
bir sikke ile beraber bulunması gibi). Genellikle kazıların Osmanlı Dönemini içeren kı
sımları zaman içinde çok değiştiğinden ve katmanlar karıştığından,temiz bir stratigrafi
elde etmek her zaman için güçtür. Osmanlı Dönemi 16. yüzyıl katmanı ile 17. yüzyıl
katmanı henüz hiçbir kazıda bilimselolarak ayrıştırılmamıştır. Salt Osmanlı Dönemi kazılarının azlığı ve bu alanların zaman içinde çok fazla birbirine karışması, Osmanlı Dönemini içeren diğer kazılarda ise arkeologların genellikle" Osmanlı" deyip buluntuları
tarihlerine göre ayırt edebilecek bilgiye sahip olmamaları, çıkan maddi kültür verilerinin
somut bir biçimde değerlendirilmesine şimdiye kadar fazla olanak sağlamamıştır.
Tekfur Sarayı kazılarında çıkarılan lüleler değişik açmalarda bulunmuştur. Yaklaşık 10 tanesi damgaııdır ve bu damgalarda isimler okunabilmektedir. Birkaç örnek boyalı, diğerleri sadece kalıplama tekn,iğiyle yapılan bezemeleri içerir. Çoğunluğu kırmızı
hamurdan yapılmış olan bu lüleler, ıstanbul'da lüle imalatında 19. yüzyılda ün kazanmış Tophane işlerinden hamur ve kalite bakımından farklıdır. Tophane örnekleri kadar
kaliteli olmayan bu lüleler büyük olasılıkla Eyüp Çömlekçi Mahallesi'nde üretilmekte idi.
Çanakkale Seramikleri
Hepsi kırık olan bu parçalar A2, B2 ve çöplük alanı olan D1 açmalarından çık
mıştır. A2 fırının ateşlik kısmının girişi çökmüş olup sınırları bulunamamıştır. Bu alana
B2'den kaymalar olmuş ve toprak içerisinde seramik parçalarının yanı sıra atölye malzemeleri de ele geçirilmiştir. A2 ve B2 açmalarından çıkan Çanakkale seramik parçaları zeminden -30 cm. ile -65 cm. arasında bulunmuştur. A2 fırının ateşlik zemine -70
cm.de varılmış olması, B2'deki atölye zemininin de -25 cm.de başlaması ve bu bölgenin A2'in girişine akmış olması, sözü edilen parçaların fırınlarla aynı zamana tarihlendirmemizi sağlamaktadır.
Ele geçirilen Çanakkale seramikleri tabak ve kase olarak iki tiptir. Tabaklar 5070 mm. kalınlığında oldartan olan, sıkı ve sert kırmızı hamurlu, iyi pişmiş,içleri ve dış
ları beyaz astar boya ile boyanmış,desenleri kabarık olarak koyu kahverengi veya mavi olarak serbest fırça darbeleriyle sürülmüş, içten şeffaf sırla, dıştan bazen şeffaf sır
la kaplanmış örneklerdir .Bu tabakların dışa açılan kenarları ve ince halka ayakları bulunmaktadır. 6-7 cm. yüksekliğinde; 20-22 cm. çapında yayvan tabaklardır. Kaseleriri
cidar kalınlıkları ve hamuru tabaklarla aynıdır. Bunlar düz yuvarlak ağızia bitmektedir.
Yarım profil veren parçalar ele geçirilmediği için yükseklikleri ve ayakları belirlenememiştir.

Her iki tipte de hamur kalitesi iyi olmasına rağmen, ele geçirilen parçaların tümü
kötüdür, kirli beyaz astar boyanın üstüne çok ince bir tabaka halinde sürülen şeffaf sır
tam olarak camlaşmamıştır. Bu nedenle, toprak altında kaldıkları sürece sırlı yüzeylerin üstünde kimyasal reaksiyon sonucu oksidasyon oluşmuş, yer yer sırlar dökülmüş ve
yüzeyler şeffaf görünümünü kaybederek matlaşmış veya hamurun üstüne astar boya
çok jnce sürüldüğü için hamurla tam birleşememiş ve sır altında çatlamalar oluşmuş
tur. Ozellikle mavi renkle boyalı olanlarda sır yüzeyinde çok patlamalar Oluşmuştur. Buralarda astar boya sırla beraber tamamen yarıımıştır ve alttan kırmızı hamur görülmektedir. Süsleme amaçlı desenler seçilemez haldedir. Yer yer mavi veya kahverengi boya izleri parçaların boyanmış olduğunu kanıtlar.
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Yayvan tabaklarda beze me serbest fırça darbeleriyle kahverengi veya mavi boya ile merkezde yer alır; fırıldak biçiminde yapılmış soyut yaprak formları en çok görülen örnektir. Bu tabakların dışa dönen kenarlarında ise iç içe geçmiş dairesel çizgiler
içinde belirli aralıklarla yerleştirilmiş kalın veya çapraz çizgiler bulunmaktadır Bu tür tabakların benzerleri Suna Kıraç koleksiyonunda bulunmakta ve 19. yüzyıla tarihlenmektedir 13 . Ayrıca,benzer tabaklar Yunanistan'da da ele qeçirtlrniştirt-.
Tabaklarda görülen ikinci tür bezemelerde ise merkezde rozet gibi yerleştirilmiş
kıvrımlar arasında küçük kırmızı kabarık noktacıklar görülür Bu örneklerin tam parçaları da Suna Kıraç koleksiyonunda yer almakta ve 19. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Prof. Zografou'nun yayının da ise bir örnek 19. yüzyıla, geri kalan diğer benzer örnekler ise yaklaşık 1750 yılına tarihlenmektedir!e.
Mavi renkle yapılmış bezeme örnekli tabaklar ,koyu kahverengi desenli örneklere oranla, hamur özellikleri her ikisinde de aynı olması rağmen, daha kalitesiz bir qörünüme sahiptir.
Tabakların dışında sayıca daha az olan, ağızları düz ve yuvarlak biten yayvan
kaseterde de mavi renk kullanılmıştır. Bu biçim, kahverengi ile bezenmiş örneklerde
görülmez ve benzer tam parça örnekleri Çanakkale seramikleri ile ilgili yayınlarda bulunamamıştır.

Tekfur Sarayı çini fırınları kazısında ele geçirilen Çanakkale seramik örneklerini.tmnlann işlediği kesin olarak bilinen 1726-1750 yıllarına tarihlendirebiliriz. Akşıdil
Akarca, Ingiliz gezgin Richard Pococke'un 1740 yılında Çanakkale seramiklerini Delft
seramiklerine benzetmesinden yola çıkarak bu örneklerin mavi renkli olduğunu yazmakta ve Hayes'in araştırmasına dayanarak Istanbul Saraçhane kazılarında da mavi
bezeli Çanakkale seramiklerinin, 18. yüzyıl başı Kütahya üretimiyle beraber bulunduğu
na değinerek, krem astar üzerine mavi boyalı Çanakkale seramiklerini 18. yüzyılın ilk
yarısına tarihlemektedir. Tekfur Sarayı kazılarında ele geçirilen örnekler de bunu doğ
rulamakta ve beraber bulunan diğer kahverengi boyalı ve kırmızı benekli örneklerle beraber bu parçaların 18. yüzyılın ilk yarısından kaldığını göstermektedir.
Ancak, ele geçirilen parçaların kaliteli olmayışı, niye bu kadar kötü parçaların burada kullanılmış olduğu sorusunu akla getirmektedir. Her ne kadar sır tabakası ince sürülmüş parçaların toprak altında kalmalarıyla bozulmaların meydana gelmesi olası gözükse de ; sırları patlamış parçaların burada bulunması dikkat çekmektedir.

Cam/ar
1995 ve 1999 kazılarında camlar, Prof. Dr. Ömür Bakırer tarafından incelenmiş
tir. Kendisinin verdiği bilgilere göre: "Buluntularda profil veren ve kümelenebilen ağız
parçaları 24, dip parçaları 30, kulp 7, kapak 3 cam çubuk 2, cam tüp dibi 1, cam sürahi tıpası 5'tir. Biçimleri saptanamayan cam kapların gövdelerine ait olabilecek orta veya küçük boy parçalar ile profil vermeyen küçük parçalar belgelenmemiştir. Buluntuların büyük bölümü serbest üfleme tekniği ile şekillendirilmiştir: Camlar açık yeşil renkte
ve şeffattır. Yeşilin tonlarında belli belirsiz çeşitleme olabilir. Camda irili ufaklı, yuvarlak
veya oval biçimli habbeler bulunmaktadır. Buluntular arasında çok az sayıda parça şef
faf, parlak ve kaliteli camdan yapılmıştır. Bunlarda hava habbeleri görülmemektedir.
Serbest üflemenin yanı sıra kalıba üfleme tekniğinin de kullanıldığı düşünülebilir. Aynı
parçalarda" kesme tekniği ile dekorlama saptanabilmektedir". Bu cam parçalar arasın
dan Prof. Omür Bakırer ve Mete Mirmiroğlu'nun birleştirmesi ile özellikle Osmanlı min13
14
15
16

Ara Altun, Çanakkale Seramikleri, Suna&inan Kıraç Koleksiyonu, Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Yayını,
Istanbul 1966.
Katerine Korre- Zogralou, Ta Ketetnelke Tou Ellenikou Korou, Mellisa Yayınları, Atina, 1995, Çanakkale Seramikleri
ile ilgili bölüm s. 155-176.
Aynı yayın s. 165, Ilg.298; s.199 lig. 372.
Aşkıdil Akarca, "Gemi Tasvirli bir Çanakkale Tabağı ve Ressamı" Sanat Tarihi Ytlllği, Vll, istanbul 1977, s.1-21.
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yatürlerinde rastlanan,kulplu ve yassı bir vazo formu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca,16.
yüzyılda Sokullu Mehmet Paşa'nın ıtalya'ya ısmarladığı cam tiplerine benzer formlar
da ele qeçlrllrnlştirı".
Porselen
Tekfur Sarayı kazılarında Çin porseleni kalitesinde sadece 2-3 parça ele geçirilmiştir. Yakın tarihlere kadar kullanılan bazı porselen fincan parçaları da bulunmuştur.
Diğer örnekler ise ingiltere, Fransa ve. Slovakya'da üretilen yarı-porselen örnekler ile, büyük bir olasılıkla bu tür üretimin Istanbul. 'da da başlamasına neden olan
"Eser-i Istanbul" damgalı parçalardırıe. 19. yüzyılda Ingiltere'de, Çin porselenlerini taklit etmek amacıyla Strattfordshire bölgesinde fabrika teknolojisi ile başlayan bu üretim,
Çin porselenlerinin kalitesine hiçbir zaman ulaşamamış, hamur ve sır arasında tam bir
camlaşma sağlayamamıştır. Çin porselenlerinde görülen desen ve kompozisyonları da
baskı teknolojisi yoluyla taklit eden örnekler yayvan tabaklar ve kulplu fincanlardan
oluşmaktadır. Altlarında yukarıda sözü edilen. ülkelerde bulunan değişik fabrikaların
damgaları bulunmaktadır .Bu damgalara göre Istanbul'a ithal edilen tabakların tarihlerini belirlemek olasıdır.
"Eser-i istanbul" damgalı bir tabak ise, istanbul 'da üretilen bu yarı porselen üretimin bir örneğidir. Tamamen desensiz düz krem renkli bir tabaktır. Eser-i Istanbul üretiminin ıstanbul'da nerede yapıldığı hakkında değişik görüşler vardır. Bu tür üretimin
renkli örnekleri ve duvar çinileri de bulunmaktadırıs.
Tekfur Sarayı fırın kazıları alanında çıkan bu parçalar, alanın 19. yüzyıldaki kullanımından kalmakta ve yukarıda sözünü ettiğimiz gibi burada bir konut olduğunu da
kanıtlamaktadır.

Maden
Maden eserler çok farklı dönemlerden ve kazı alanının değişik yerlerinden çık
mıştır. Bunlar içinde belki de en erken tarihli olanı askeri bir zırh parçasıdır, örme olarak yapılmıştır.
Çiviler en büyük grubu oluşturmaktadır. Değişik boyutlarda, büyük ve küçük,
başlıklı bu Osmanlı Dönemi çinileri, yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, bu bölgedeki ahşap
yapılaşmanın en belirgin verileridir. Buna bağlı olarak kapı menteşeleri ve kapı anahtarlarını da aynı kapsamda değerlendirebiliriz. Mala, nal gibi buluntuların yanı sıra kemer tokası ve kemer tokası süsleri çıkmıştır. Okunamayan altı sikke ele geçirilmiştir.
Tüm madeni buluntular temizlenmek üzere, istanbul, T.C. Kültür Bakanlığı.Hes
torasyon Merkezi'ne teslim edilmiştir.
Kimyasal Analizler
Tekfur Sarayı kazılarının bir özelliği,Türkiye'de yürütülen Ortaçağ ve sonrası dönemlerini içeren kazılarda ilk kez sistematik olarak analiz malzemesinin toplanması ve
kimyasal analizlerin yapılmasıdır. Kazının amaçlarından biri Tekfur Sarayı seramik üretiminin teknik özelliklerini ortaya çıkarmak, üretim malzemeleri vb. konularda bilgi toplamak olduğu için, kazı alanında değişik taş tipleri, kil örnekleri, kül ve yanmış odun
parçaları, izolasyon çukurlarında bulunan tozlar, izole bir biçimde toprak içinde ele
geçirilen değişik renkte tozlar (boya ham maddesi olabilir diye), renkli kireç parçaları,
17
18
19

Ömür Bakırer. "Tekfur Sarayı Cam Buluntuları", V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmalan Sempozyumu, Bildiriler, 19-20 Nisan 2001, Ankara, Eylül 2001, s. 41-56.
Bu parçalar içinde düz beyaz renkli olanlar Prof. Dr. Emel Geçkinli tarafından analiz edilmiş ve 2001 yılında, Araştır
ma Sonuç/arı Toplantısı'nda sunu/muştur. .
Bkz. Filiz Yenişehirlioğ/u "Eser-i istanbul", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, cilt. 3, istanbul, 1994.
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obsidiyen parçaları, deniz kabuklan.farklı görünümlü sintelleşmiş parçalar, fırın tuğlası,
ve sintelleşmiş tuğla örnekleri vb. malzemeler toplanrruştır,
Ayrıca, Evliya Çelebi'nin Eyüp çömlekçilerinin Haliç çamurunu kullandığı biçimindeki bilgiyi araştırmak nedeniyle 1995 yılında Haliç'ten toprak çıkarılmıştır. 1995 yı
lında yapımı devam eden TEM otoyolu'nun genişletilme çalışmaları kapsamında Eyüp
viyadüğüne eklenen yeni ayak çalışmaları sırasında, Haliç'e çalışan makinaların bulunduğu rafta gidilmiştir. Orada teknisyenle yaptığımız görüşmelerde, Haliç'e yerleştirile
cek büyük beton ayakların açılması için, demir kolonlarla Haliç'in zemininde yer açıl
maya çalışıldığı görülmüş ve bu işlem sırasında atılan kolonların hiçbir rezistansla karşılaşmadan 20 m. derinliğe indiği öğrenilmiştir. Böylece özellikle Eyüp ve çevresinde
19. yüzyılın sonunda gelişmeye başlayan sanayi tesisleri, bunların atıkları ve çevre derelerin getirdiği pislik ile Haliç'in 20 m. dolduğu kesinlik kazanmıştır. Bu nedenle, teknisyenlerden 22 m. derinliğinde çamur çıkarmaları istenmiş ve böylece, Haliç'in özgün
zemininden temiz toprak alındığına kanaat getirilmiştir. Prof. Dr. Emel Geçkinli tarafın
dan yapılan birçok analiz arasında, Haliç toprağı ile Tekfur Sarayı sırlı ve sırsız kırmı
zı hamurlu örnekler arasında karşılaştırmalar yapılmış, birbirine benzerlikle birçok örnekte belirlenmiştir. Buna lüleler de dahildir.
Tüm buluntularımızın hamur ve sır analizleri yapılmaktadır: Teknik Üniversite'den Prof Dr. Emel Geçkinli tüm buluntularının karakterizasyonunu araştırmakta ve
özgün sonuçlar almaktadır. Beyaz killer üzerine bir grup analiz .ise Pamela Catling tarafından Oxford Universitesinde yapılmaktadır. Bu çalışma ile ıstanbul'da Bizans Dönemi beyaz killeri ile Osmanlı Dönemi beyaz kiIleri karşrlaştmlacaknr.Ycnna Waksman'ın çalışmalarına yukarıda deqinllrniştlr. Seramiklerin termo lüminesans tekniği ile
tarihlendirilmeleri için analizler Çukurova Universitesi- Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Arkeometri Laboratuvarı'nda Sn. Prof. Dr. Zehra Yeğingil'in yönetiminde devam
etmektedir. ITU., Jeofizik Bölümü'nden Yard. Doç Dr. Turgay lşseven ise; fırınların son
kullanım tarihlerini belirlemek üzere Kandilli Rasathanesi'nde arkeo-manyetik analifleri sürdürmektedir. Maden örnekleri ve diğer jeolojik buluntuların analizi Hacettepe Universitesi, Uygulamalı Yer Bilimleri Merkezi tarafından yürütülmektedir.
sırça

2001 Yılı Çetışmeletı
Tarihi kaynaklarda 19. yüzyıl başında Tekfur Saray'ında bir cam imalathanesinin
kurulduğu yazılmaktadır. Fırın alanı kazıları sırasında da cam üretimine ait olabilecek
kimi veriler bulunmuştur. Bu nedenle, 2001 yılında, sarayın kuzey tarafındaki avluda
sondaj ve kazı çalışmaları yapıımıştır (Çizim: 1). Bu çalışmalarda Osmanlı Dönemi
araştınldrqından, fazla derine inilmemeye çalışılmış ve daha çok yatay bir araştırma
amaçlanmıştır. Once alanda biriken yaklaşık yarım metreyi bulan birikinti pislik, çöp ve
toprak kaldırılmıştır. Sarayın güneyinde kapalı alanda karşılaşılan küllü yangın zemini
burada da çıkınca, eşit bir seviyeye gelindiği anlaşılmıştır.
Sarayın kuzeybatı tarafında daha önce Feridun Dirimtekin tarafından bir kazı yaplldığından 20 , kuzeydoğu tarafına bir sondaj yapıımıştır (Çizim: 9). Bu açmada, seviye
olarak Şışehane Caddesi üzerinde kalan ve 1950'lerde burada bulunan cam imalathanesinin yerine açılan dokuma imalathanesinin Tekfur Sarayı'na bitişik olan beton duvarıyla
karşılaşılmış, küçük buluntunun azlığı nedeniyle daha derine inilmeden bırakılmıştır.
E2 açması (Çizim: 7, 8) en çok veri veren alan olmuştur. Burada önce kireç harçIı bir zemin bulunmuş, üzerinde birkaç nokta sırça izine rastlanmış, zemin batıya doğ
ru açıldıkça taş bloklardan oluşan bir merdiven çıkmış, basamakların üzerinde ise bol
beyaz kil bulunmuştur. Biraz kuzeye doğru gidilince Tekfur Sarayı'nın kapalı bölümlerinde ele geçirilen A2 ve A3 fırınına ait olabilecek atılmış bir bölüm ortaya çıkarılmış,
temeli olmaması ve küçük buluntu vermemesi nedeniyle kaldırılmıştır. Kireç harçlı zeminin doğuya doğru genişlemediği görülmüş, merdiven tarafı kuzeye doğru genişletil
dikçe üzeri tuğla parçalarla kapatılmış korumalı bir su yolu bulunmuştur. Merdiven ba20

Feridun Dirimtekin, "Tektur Sarayı Şimalinde Yapılan Kazı", istanbul Arkealafi Müzeleri YIlliği, 5, 1952, 5.42-50.
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samaklarına tekabül eden değişik seviyelerde zemin kalıntıları (Çizim: 8) gözlemlenmiştir. Bu alanda yer yer Horasan harçlı zeminlerin devam etmemesi, katmanların düzgün olmayışı, çok sık moloz dolgu malzemesinin cepler oluşturması oldukça karmaşık
bir durum ortaya koymuştur. Sürekli olarak devam ettirilmeye çalışılan zemin birdenbire kesilmekte, bu noktadan alının kesitler ise pek bilgi vermemekte, sabit taş veya duvara rastlanmamaktadır. Ayrıca yine cepler halinde bulunan,içinde çok sayıda deniz
kabuğu ve küçük taş parçalarının bulunduğu cepler, burada inşaat için oldukça sık deniz kumu elendiğini göstermektedir. E2 alanının kuzey duvarına yakın kısmında ise diğerine benzeyen bir su yolu daha bulunmuştur. Bu su yolunun doğuya doğru gitmediği belirlenmiştir. Günümüzde kuzey duvarın arkası boşluktur ve yaklaşık 4 metre alttaki kısımla seviye farkı vardır. Bu nedenle su yolunun nereye gittiği anlaşılamamıştır. Bu
bölüm de ayrıca çok miktarda atık cam parçaları ele qeçirilmiştlr, 19. yüzyıl ithal camlarının yanı sıra ince üfleme cam parçaları da bulunmuştur. Uzerinde geometrik desenler bulunan ve siyahla boyanmış küçük bir fresko parçası da bu açmada ele geçirilmiş
tir. E2 açması güneye doğru genişletilmiş, ancak burada da batıdan doğuya doğru yı
kılmış

molozlarla karşılaşılmıştır.
E2 açmasında çok sayıda ele geçirilen beyaz hamurlu, mor ve yeşil boyalı seramikler, 10. ve 11. yüzyıl Bizans Dönemine tarihlenmektedir. Ayrıca,E2 açmasında Zeuxippus Ware ve tek renk sırlı Bizans dönemi seramik parçaları da ele geçirilmiştir. Bu
buluntulara göre 10. ve 11. yüzyılda kullanılan Bizans Dönemi zeminlerinin bir kısmını
(kil ve sırça izine dayanarak) 18. yüzyılda Osmanlının da kullandığı anlaşılmaktadır.
Ancak, Osmanlı buluntularının sınırlıııgı, Bizans dönemi buluntularının fazlalığı bu bölgenin, seramiklere göre 10. ve 11. yüzyıllarda kullanıldığını göstermektedir.
E3 açması (Çizim: 10 ), E2'de olduğu gibi değişik kırık zeminler ve moloz cepler
göstermiştir. Bu nedenle diğer açmalardan farklı olarak, 2.30 m. derinliğe iniimiş, bu
kez iri taş bloklardan yapılmış, iki örgü duvarın kesişme noktası bulunmuştur. E3'te ortaya çıkan taş duvar kalıntısının, hem taşların boyutları hem de daha derinde olması
nedeniyle 10. yüzyıldan daha erkene tarihliyebiliriz. Blakernal bölgesinin ancak 8. yüzyılda sur içine katıldığı düşünülecek olursa, duvarı da belki lustinyanus Dönemine kadar indirebiliriz.
Açmaların bu bölgede doğrudan doğruya 10-11. yüzyıl Bizans Dönemini belgeIemesi sonucu, Osmanlı Dönemini bulabilmek amacıyla çalışmalar tekrar avlunun güney tarafına yönelmiştir. Fırın alanıyla avlunun kesişme noktası olan ve batı duvarına
bitişik bir lan seçilerek G açması oluşturulmuştur (Çizim: 11). Yaklaşık bir buçuk metrede sıkıştırılmış toprak bir zemin bulunmuş, içinde de çok sayıda J 1. yüzyıla tarihIenen, Günsenin ii tipi amphora parçaları ve kapakları bulunmuştur. Adeta bir kiler odası zemini izlenimi veren bu kısımda da doğrudan Bizans Dönemine iniimiştir.
Tekfur Sarayı'nın kuzey tarafında yaptığımız araştırmalarda bol miktarda 10-11.
yüzyıla ait küçük buluntular ele geçirilmesine rağmen, geç Bizans Dönemine yani 14.
yüzyıla ait seramikler bulunmamıştır. Aynı biçimde 1995 ve 1999 yıllarında çini fırınla
rı alanında yaptığımız kazılarda ise 10-11. yüzyıla tarihlenebilecek beyaz hamurlu veya Zeuxippus Ware tipi Bizans seramikleri ele geçirilmemiş, ancak az miktarda kaba,
kırmızı hamurlu kazıma teknikli parçalar bulunmuştur. Bu buluntular, sarayın Bizans
Dönemindeki kullarıımı ve hatta tarihlenmesi ile ilgili tartışmalarda önemli veriler oluş
turacak niteliktedir. ıstanbul'da duvarlarıyla beraber tek kalmış bu Bizans Sarayı'nın tarihini ve geçirdiği evreleri belirlemek için, tüm alanın kazılması gerekmektedir. Ancak,
Osmanlı Dönemi kullanımı kapsamında bakıldığında,avludan çok kapalı bölümün kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.
.
1999 ve 2001 kazı çalışmalarının sonunda, Tekfur Sarayı'nın korumasız ve tahrıbata açık olması nedeniyle kazı alanı ve fırınlar, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle tamamen kapatılmıştır. Her fırın ve çevresinden çıkarılan taş, tuğla ve
benzeri malzeme ileride bir restorasyonda kullanılabilir düşüncesi ile tekrar aynı yere
yıgıirnış, Sn . UlkO lzrniriiqil'e danışılarak fırınların üstü hava alabilmesi için önce jeotekstil ile örtülmüş ve dere kurnuyla kapatılmıştır. Avlu tarafındaki açmalar da sadece
kum ile kapatılmıştır. Tüm alan tekrar kazılar sırasında çıkarılan toprakla örtülmüştür.
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OYLUM HÖYÜK, 2001

Engin ÖZGEN*
Barbara HEL WING
Atilla ENGiN

Im Sommer 2001 wurden die Arbeiten auf dem Oylum Höyük, die breits zum siebten Mal in Zusammenarbeit zwischen der Hacettepe Universitat Ankara und der Abt.
Istanbul des Deutschen archaoloqischen Instituts stattfinden, in einer weiteren Grabungs- und Aufarbeitungskampagne vom 1. Juli bis 26. August 2001 fortgesetzt.
Wir danken dem Kültür Bakanlığı und dem Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
tür die freundliche Erteilung der Genehmigung, und den Mitarbeitern des Museums
Gaziantep für die konstruktive Zusammenarbeit. Die Durchführung dieser Arbeiten
wurde durch die finanzielle Förderung der türkischen Kulturministeriums, des Deutsehen Archaoloqischen Instituts und durch eine grosszügige Spende der Peter DornierStiftung ermöglicht.
Zum Mitarbeiterteam gehörten Özlem Erdem, Süheyla Gedik, Fatma Doğan,
Serkan Eloğlu, Mert Çatalbaş, Bilkay Bağdadi, Bora Yaşa, Duygu Başkaya, Erman Affak von der Hacettepe Universitat, Yücel Erdaş, Ahmet Ertürk von der Mustafa Kemal
Universitat Antakya, Olivier Nieuwenhuyse und Marea Hulsmann von der Universltat
Amsterdam. An Spezialisten nahmen Norbert Benecke (DAl Berlin, Tierknochenfunde), Lothar Herling (Urıiversitat Heidelberg, Lithik), Renske Dooijes vom Rijksmuseum
van Oudheden Leiden als Restauratorin, sowie Abraham van As und Leonard Jacobs
(lnstitut für Keramikforschung Leiden) an den Arbeiten teil. Cengiz Arslantaş vom Museum ızmir fungierte als Vertreter des Kulturministeriums. Ihnen alien sei tür ihren Einsatz gedankt.
Die Ausgrabungen konzentrierten sich in diesem Jahr auf zwei Bereiche (Abb.
1): zum einen wurden die Grabungen in den chalkolithisehen Sehichten auf der Westterrasse fortgesetzt. AuBerdem wurde auf der untersten Stufe des Stufenschnitts am
Osthang gegraben, wo inzwischen Schichten der Urukzeit erreicht sind. Dieses im
Vergleich zu den Vorjahren reduzierte Grabungsprogramm tragt dem Umstand Reehnung, dass inzwischen am Osthang eine ganze Abfolge von Siedlungssehichten der
Bronzezeit vorliegt, deren Aufarbeitung und Publikation vordringliches Anliegen ist. Die
statistische und typologisehe Aufnahme der Keramik wurde über die ganze Kampagne hinweg fortgesett. Zusatzlich unternahmen Bram van As und Leonard Jacobs vom
Institut für Keramiktechnologie in Leiden umfangreiehe Untersuchungen und ExperiProf. Dr. Engin ÖZGEN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06532-Beytepe-AnkaraffÜRKIYE.
Dr. Barbara HELWING, Deutsches Archaoloqisches Institut, Eurasienabteilung, Im 001 2-6, D-14195 Berlin! DEUTSCLAND.
Araş., Gör Atilla ENGiN (M.A), Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06532-Beytepe-AnkaraffURKIYE.
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mente zur Technologie der bronzezeitlichen Keramikherstellung. Norbert Benecke
konnte die Bestimmung der Tierknochenfunde aus den Kampagnen 1995-2000 abschlieBen. Die Aufarbeitung der Ilthischen Funde erfolgte durch Lothar Herling.
Parallel zu den Arbeiten in Oylum Höyük wurde die zweite Kampagne der Oberfiachenbeqehunqen in der Provinz Kilis durchgeführt.
Auf der Westterrasse sollte in Schnitt 131 b die nördliche Fortsetzung der rnassiven Basaltmauer untersucht werden, die bisher nur im unteren Abschnitt der benachbarten Sondage J31c erfasst worden war (Abb. 2). Diese Mauer besteht aus 5 Lagen
unbearbeiteter Basaltgeröllsteine und ist mit einer Geröll-Scherbenmischung hinterfüllt. Die Keramik aus den Schichten an der AuBenseite der Mauer besteht überwiegend aus coba-Schalen und datiert die Benutzung der Mauer demnach an den Beginn des 4. vorchristlichen Jahrtausends. Verschiedene funktionale Interpretationen
waren erwogen worden, so die Möglichkeit einer Terrassierung, die die chalkolitische
Siedlung gegen Uberschwemmungen durch den nahe gelegenen Bachlauf schützen
sollte, oder die Anlage einer Plattform, wie sie aus dem spateren vierten Jahrtausend
bekannt sind. Gegen aıle Erwartungen setzte sich diese Mauer nicht nach Norden fort;
stattdessen fanden sich in diesem Bereich weitere Schichten mit Material des ausgehenden fünften Jahrtausends, sodass hier mit weiteren Siedlungsschichten zu rechnen
ist. Klare Baustrukturen konnten allerdings noch nicht erfasst werden. Dies spricht dagegen, die Mauer als lineare Terrassierung anzusehen, sodass die Möglichkeit, dass
an dieser Stelle ein monumentales Bauwerk, wie etwa eine Plattform, erfasst worderi
ist, an Wahrscheinlichkeit gewinnt.
Schnitt 132, der im vergangenen Jahr neu angelegt worden war, erbrachte unter
zwei Schichten einer dörflichen Bebauung mit Werkstatten und Lagervorrichtungen ein
Friedhofsareal, von dem neun Graber neu erfasst werden konnten (Abb. 3, 4). Insgesamt liegen damit nun 17 Graber aus den spatchalkolithlschen Schichten vor. Es handelt sich um Bestattungen sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen. Diese liegen entweder in einem groBen GefaB, oder in einem Behalter aus organischem MateriaL. In einigen Fallerı konnte ein klar rechteckiger Umriss, vermutlich ein Holzsarg,
nachgewiesen werden. Alien Grabern ist gemeinsam, dass die Grabgrube nicht einfach senkrecht von oben nach unten eingegraben wurde, sondern dass am Boden des
Schachtes eine kleinere seitliche Kammer geöffnet wurde, in der die Bestattung niedergelegt wurde. AnschlieBend wurde die Kammer mit einer Lehmziegelmauer
verschlossen und der Schacht verfüllt. Die Bestattungen sind in der Regel beigabenlos, anhand der Grabqetafse selbst, wie auch der stratigraphischen Lage, ist jedoch eine Datierung in Spatchalkolithisch 2 möglich. Die Graber von Oylum Höyük stellen bisher den einzigen Beleg für regelhafte spatchalkolithische Grabsitten in Nordsyrien und
der Südosttürkei dar.
Vergleiche zu diesen Grabern lassen sich lediglich in Tepe Gawra feststellen, wo
mehr als 400 Graber des 5.-4. Jt. v. Chr. ausgegraben wurden. In Tepe Gawra fanden
sich zahlreiche unterschiedliche Grabformen, darunter Kamrnerqraber aus Lehmzieqeln, Steinkistenqraber und Pithosqraber, neben einfachen Erdqrabern (Forest 1983;
Tobler 1950: 98-125). Eine Gruppe dieser Graber zeichnet sich durch eine einfache
Lehmziegelmauer aus, die entlang einer Seite des Skelettes aufgesetzt ist. Diese
Grabform ist vor allem im früheren Abschnitt der Schichten XI-A bis iX anzutreffen
(Tobler 1950: 108-109). Auf der einzigen Fotografie, die zu diesem Grabtyp verfügbar
ist, sieht man einer Reihe schraqqestellter Lehmziegel, jedoch keine richtige Mauer
(Tobler 1950: pl. 66b). Die Funktion dieser Lehmziegelsetzungen war damals durch die
Ausqraber nicht erkannt worden, da es keine Beobachtungen über den Verlauf der
Grabschachte gab. Auch in Tepe Gawra sind die l.elchnarne in Matten aus organischem Material eingewickelt gewesen, eine weitere Ahnlichkeit zwischen den Grabern
aus Tepe Gawra und Oylum.
Am Osthang wurden die Arbeiten auf dem untersten Abschnitt des Stufenschnittes in Z11/AA 11 fortgesetzt, wo im vergangenen Jahr eine oberste, spatchalkcllthische
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Bauschicht freigelegt worden war (Abb. 5). Die Haurne der obersten Bausehicht waren
.bei der Auflassung der Gebaude weitgehend leerqeraurnt worden, so daB nur vereinzelt zugehörige Funde AufschluB über die Funktion der Gebaude geben. Eine Datierung in Spatchalkolithisch 3-entsprechend der Spaturukzeit am Mitteleren Euphrat ist jedoch gesichert.
In diesem Jahr konnte unter der oberen Schicht eine weitere Bauschicht erfasst
werden (Abb. 6) , deren Grundriss und Orientierung mit der oberen Bauschicht weitgehen d identisch sind. Wie auch schon in der oberen Schicht, wurden zwei Hauser teilweise freigelegt. Diese erstrecken sich nördlich und südlich einer schmalen Gasse
oder Frelflache.
Die Hauser stehen auf einem Fundament aus unregelmaBigen Geröllsteinen.
Das aufgehende Mauerwerk bestand ursprünglich aus schmalen Lehmziegelmauern
von 1 1/2 Ziegeln Breite, die jedoch heute kaum erhalten sind. Diese Ziegel liegen in
sich verdreht, und an vielen Stellen sind die Mauem dicht an der Basis abgeschert.
Ahnliche Befunde -abgescherte Mauerbasen, verworfene Mauerzüge- sind an anderen, zeitgleichen Fundorten, wie z.B. Hassek Höyük (Behm-Blancke 1992: 5), als Resultat einer Zerstörung durch Erdbeben interpretiert worden. Da sich derartige Zerstörungen nicht auf einzelne Orte beschranken, sondem mehrfach beobachtet werden
konnten, wurden Erdbeben auch bereits als eine Ursache für das Ende der Urukprasenz am Mittleren Euphrat vorgeschlagen. Ob Ahnliches für Oylum Höyük zutrifft, kann
derzeit jedoch noch nicht entschieden werden.
Innerhalb des zentralen Raumes fanden sich, jeweils unter dem FuBboden und
direkt neben Türen, zwei Sauglingsbestattungen. Derartige Befunde sind aus zeitgleichen Gebauden am Euphrat, z.B. aus Teli Sheikh Hassan bekannt.
Die Gasse zwischen beiden Hausern war offenbar kein stark freqentierter
Durchgangsraum, sondem eher eine Sackgasse oder auch Teil eine Hofes, denn rnehrere Feuerstellen liegen direkt in der Gasse. Reste von organischem Material liessen
sich neben einer der Feuerstellen beobachten, die nach Auskunft von Dr. Reinder Neef vom DAl Berlin trocken konservierte Reste von Eschenhoizstachen sind. Eine Rekonstruktion dieses Befundes als Matta -ahnlich wie eine Sushimatte- ist wahrscheinlich.
Im Inneren der Hauser fand sich ein umfangreiches Inventar an Werkzeugen
und Kerarnikqefassen, zum Teil noch mit Inhalt (Abb.7, 8). Spuren von organischem
Material zwischen den Getassen könnten von einer Verpackung stammen, so als seien gröBere Töpfe ursprünglich mit Matten umwickelt gewesen.
Die Keramik steht, in technologischer Hinsicht, in der Tradition des Spatchalkolithikurns. Sie ist überwiegend aus hackselgemagertem Rohmaterial hergestellt und
von Hand aufgebaut oder auf der Tournette überarbeitet worden. Geschlossene Gefasse sind in ihrem lnnern grob verstrichen. Offene Gefasse sind z.T, als Massenprodukte auf der Drehscheibe, durch Abdrehen von einem groBen Tonkegel, hergestellt worden.
Im Gegensatz zur Technologie verweisen die Formen jedoch auf den Typerıbes
tand der Uruk-Kultur, die sich in dieser Zeit, gegen Ende des vierten Jahrtausends, bis
an den mittleren Euphrat hin ausgebreitet hatte. Unter den charakteristisehen Formen
sind kleine konische Becher, Glockentöpfe und Grobe Blumentöpfe, VierösengefaBe
und Krummtüllenflaschen zu nennen.
Die Rauminventare vom Osthang sind deshalb für die weitere Untersuchung der
Beziehungen zwischen dem syro-anatolischen Spatchalkolithlkurn und der Uruk-Kultur, eine der in jüngster Zeit vehement diskutierten Forschungsfragen, von groBer
Wichtigkeit. Die in Oylum Höyük sichtbare Kombination von lokaler Keramiktechnologie mit dem Formenbestand der Uruk Kultur ist ein weiteres Beispiel für Hybridbildungen, wie sie auch an anderen Fundorten Obermesopotamiens als Resultat fortschreitender Akkulturation zwischen syro-anatolischem Spatchalkolithikum und Uruk-Kultur
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beobachtet werden konnten (Helwing 1999). Weiteren AutschluB darüber verspricht
auch die keramiktechnologische Untersuchung, die Abraham van As und Leonard Jacobs vom Institut tür Keramiktechnologie Leiden durchführen.
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2001 YILI ARYKANDA KAZISI RAPORU

Cevdet BA YBURTLUOGLU*

17 Haziran'da Arykanda tiyatrosunda verilecek konser öncesi ören yerine geleceklere temiz ve bakımiı bir kent gösterebilmek için 13 Haziran'da Arykanda'ya gitmiş
olmama rağmen, resmi kanallardan gelecek ödeneğin gecikmesi kazıya geç başlama
mız açısından önemli bir nedendi ve ayrıca gelebilecek ödeneğin miktarı kabaca kestirilebildiği için, çalışmayı daha uzun zamana yaymak kazının daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktı. Ancak biri olumlu, diğeri olumsuz iki önemli qelişme durumu büyük
ölçüde değiştirdi. Olumlu gelişme, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Işletmesi'nin kazı
lara büyük malı destek sağlayacağının öğrenilmesiydi. Olumsuz gelişme ise ilkbahar
aylarından beri haberdar edildiğim kaçak kazılarm çok uzun bir zamandan sonra yeniden ve yoğun biçimde başlamasıydı. DOSIMM'in (DönerSermaye Işletmeleri Merkez
Müdürlüğü'nün) istediğimiz ödeneği vereceğinin öğrenilmesi ve hatta hazır olduğunun
bildirilmesi üzerine Bakanlık temsilcisini ve kazı ekibini Arykanda'ya davet ettim ve 15
Temmuz'da yerleşme işi ve ören yeri temizliğini başlattım. DOSIMM ile yapılacak protokolü imzalamak için apar topar uçakla gittiğim Ankara'dan yanlış değerlendirme veya anlama sonucu eli boş denecek şekilde geri döndüm. Ancak istediğim ödeneğin kesin olarak verileceği de müjdelendi. Hazır olan ödenek tiyatronun konser öncesi temizliği ve yolların düzeltilmesi için birkaç ay önce Kültür Bakanlığı'ndan "ek" olarak istediğim ödenekti ve bu DOSIMM'den s~ğl.anmıştı. Bu arada Arif Köyü'nde işçilerle yürüıtü
ğüm yevmiye pazarlığı kilitlendi. DOSIMM'den kazı için verilecek ödeneğin hazır olduğu bildirilmişti. Ama bir gece gidip ertesi gece dönmek için yer ayırttığım otobüsün kalkmasına yarım saat kalana kadar uzlaşma sağlayamadık ve ancak son dakikada anlaş
maya varıp 35 km. lik Finike yolunu fırtına gibi otomobil sürüp otobüse yetişerek noktalayabildik.
.. . Tam iki ay süren ve hatta biraz aşan kazı çalışmaları; katkı payı .. sıralamasıyla
DOSIMM, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Universitesi ile
Anadolu Medeniyetlerini Araştırma ve Tanıtma Vakfı'nın rnaddi katkılarıyla gerçekleşti.
DOSIMM'in verdiği desteği 1 ay içinde harcama zorunluluğu 2001 yılı kampanyası için
değindiğim kaçak kazıları önleme açısından fazla sorun yaratmadı ve tehlikeli olarak
gördüğüm Helios tapınağı terasının kuzeyinde kalan kayalığa kadarki alanın 3/4'nün
yerli kaya çıkıncaya dek temizlenmesini mümkün kıldı. Ancak normal bir kazıda beklenmesi gereken bu süratin normal tempoya düşürülmesi için DOSIMM'ce sağlanan
ödeneğin harcama süresinin uzatılmasının kaçınılmaz olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim.

Akşehir Müzesi'nden uzman Arkeolog Ömer Faruk Türkan'ın Bakanlık temsilci-

liği yaptığı kazıya Arkeolog Inci Bayburtluoğlu, Ankara Universitesinden Ar. Gör. Arkeolog Çiğdem Ozbek ve Serdar AYQ.ek; Anadolu Universitesi'nden Araş. Gör. Tolga Tek,
Dr. Macit Türkalp; Arkeolog Ayça Ozcan ve D.T.C. Fakültesi'nden arkeoloji öğrencileri
Prof. Dr. Cevdet BAVBURTLUOGLU, Turgutlu Sokak, No: 15/4, G.O.P-AnkaraITÜRKiVE.
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Murat Çelik, Emre Savaş, Burcu Varhan, Burcu Özdemir, Özlem Yalçın ile Fotoğrafçı
M.AIi Döğenci katıldılar. Kazı heyetinde isimleri bulunan Dr. Arkeolog Kutalmış Görkay
ile eski üyelerimizden Mimar Zeynep Yürekli çok kısa süre kazıya geldiler. Kazıya katılan veya katılamayan üyelere olduğu kadar maddi destek veren kuruluşlara, kriz öncesi maddi desteğini esirgemeyen, ama manevi desteğini hep hissettiğimiz Türkiye
Garanti Bankası'na teşekkürlerimi sunmak isterim. Bazıları kazının ilk yıllarından bu
yana çalışan ve..adeta arkeolog olan Arif Köylü işçilere amele çavuşum Kara Mustafa'run (Mustafa Ozalp'in) şahsında teşekkürlerimi sunuyorum.
Daha önce değindiğim gibi 2001 yılı kazısı Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'ne verdiğim çalışma programından büyük ölçüde sapma gösterdi ve
adeta yangından mal kaçırırcasına kaçak kazıları önleme hüviyetine büründü. Kuşku
suz bu şekilde erken dönem iskanının var olabileceğini düşündüğümüz alan da bu vesileyle tamama yakın ölçüde ana toprak veya kayaya dek sıyrılarak-kazılarak iyice öğ
renilmiş oldu.
Buluntu ve kalıntılara değinmeden ama onların verdiklerinden yararlanarak elde
edilen sonuçları çok kaba hatlarla şöyle özetleyebilirim.
1. Güneyden falez ve ticaret agorasının teras duvarı, batıdan falez, kuzeyden
birden yükselen kayalık ve doğudan ticaret agorasının doğu duvarı ve Bizans sur-ak uaduktunun sınır oluşturduğu alan, Arykanda'nın Akrapolü ve kent içinde en eski malzemeyi veren ilk yerleşim yeridir. Daha önceki yıllarda yapılan kazılarda ele g~çirilen Geç
Bronz Çağı baltaları sonrasına ait olmak üzere kesintisiz devam eden M.O. iV. yüzyıl
ve sonrasına ait Attika kökenli Siyah Glazürlü Seramik, Limyra Beyi Perikle'ye ait sikkeler bu görüşümüze tanıklık etmektedir.
2. Akropolde çok dar bir alanda, Hellenistik Devirde inşa edilen ticaret agorasının
teras duvarı olmadan önce Arykandalıların evlerinin alt katlarını yerli kayaya oyarak
oluşturdukları; oturdukları üst katların ise ahşaptan ve birbirine eklenmiş odalardan
meydana geldiği yerli kayaya açılan ve hatılların yerleştirildiği oyuklarla kesindir.
3. Yerli kayaya oyularak oda durumuna getirilen bazı rnekanlar. mağaralar; daha önce de vurguladığımız gibi, özel veya umumi yapıların yanına gömü yapmaktan
kaçınmayan Lykia genelindeki geleneği bozmayarak mezar binası şeklinde kullanılmış
tır. Bazı konutlar ise ikinci kullanımlarında ya mezara dönüştürülmüştür veya mezar binaları içlerindeki hediyeler kırılıp bir oyuğa doldurularak ev olarak kullanılmıştır.
4. Ptolemaios'ların yöreye hakim oldukları dönemde Arykanda'nın ekonomik
yönden epeyce geliştiği, zenginlerinin uzak ülkelerin çok pahalı mallarını kullanacak
kadar ileri gittikleri yine kalıntılarla belirlidir. Fayans, firit gibi malzemeden yapılan başı
üstünde Isis sembolü bulunan Eros tasvirli altın eser de buna tanıklık etmektedir.
5. Yine aynı döneme ve değişik kentlere ait sikkeler dışında çok sayıda ele geçirilen Lykia Birliği sikkeleri Arykanda'nın ticarı faaliyetinin arttığının ve çeşitli yerlerle
ilişkide olduğunun göstergesidir.
6. Geç Hellenistik ve özellikle Erken Roma Döneminde Arykanda'nın çok fazla
zenginleştiği ve kentin Akropol dışına taştığı; yine daha önceleri belirttiklerimizi onaylarcasına, Helios Tapınağ i terasının kuzeyindeki alanın -2001'de kazılan alan- büyük ölçüde terk edildiğini ve yalnızca mezarların kaldığını veya buranın "Kuzey Nekrapolü" olarak adlandırılmasına olanak verecek kadar mezarlarla yoğunlaştığını göstermektedir.
7. M.S. 141 ve özellikle M.S. 240 depreminden sonra, büyük olasılıkla emniyet
ve karşılaşılan ev kıtlığı yüzünden, önceleri ev v.eya mezar olarak kullanılan yerlerin
tekrar yoğun bir biçimde kullanıldığı qörülmüştür. Ilk kullanım evrelerine ait olmak üzere ev veya mezarlardaki kıymetli eserlerin eritilip, parçalanıp başka amaçlar için kullanıldığını ve artıklarının çukur doldurmak, düzgün zemin elde etmek için kürünereksüprülerek çukurlara doldurulduğu, bulunan çoğu bronz monumental boylardaki heykel
parçalarından, kaliteli cam veya seramik parçalarından (millafiori tipi cam eserler, kurşun astar i i kaliteli ve kabartmalı kaplar, erken sigillatalar vb.) anlaşılmaktadır.
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maları

Ulaşılan diğer sonuçları rtlhar kazı raporuna bırakıp
ve buluntuları şöylece özetlemek mümkündür:

2001

kazısına ilişkin

sapta-

aylıKuzey Nekrapolü" olarak isimlendirdiğimiz kazı alanı, Helios Tapınağı terası
na göre bir üst seviyede doğu-batı aksında bir sokağın alt ve üst kenarları na sıralan
mış ev ve mezarlardan oluşmaktadır (Plan: 1). Bu sokağı Helios Tapınağı terasından
doğu ve batı uçta dik çıkan, belirli aralıklarla verev olarak inşa edilmiş merdivenli sokaklarla irtibat sağlanmıştır. Değinilen sokaklardan batıdakiler 1995 ve sonraki iki kampanyada ortaya çıkarılmıştır. Doğudaki iki merdivenli sokaktan biri Bizans sur-akuaduktunun iç tarafında, diğeri dış tarafında olmak üzere iyi korunmuş bir biçimde ortaya çıkarılmıştır. Evlerin veya mezarların şiddetli yağıştan içleri dolarak etkilenmemeleri için kanallar açıldığı, kanalların yetersiz kaldığı süreçlerde aynı kanalın üzerine ikinci, üçüncü bir kanal yapıldığı kalıntılardan bellidir. Temiz su için atık su kanallarının üstlerinden geçen pişmiş toprak borularla farklı yönlere su taşındığı gözlemlenmiştir.
b) Evler ve mezarlar yukarıda da değinildiği gibi ya yerli kayanın tıraşlanıp oyulmasıyla veya kaya kovuklarının, mağaraların değerlendirilmesi ile elde edilmiştir. Arazideki eğim nedeniyle ahşap olan üst katın tabanını oluşturan hatılların yuvaları genelde kuzey duvarlarında, bazı ev veya mezarlarda ise yüksekçe kalmış doğu ve batı duvarlarında görülebilmektedir.
c) Ev veya mezar olarak kullanılan mekanlarda M.S. 1. yüzyıl başından M.S. 2.
yüzyılortalarına ve hatta sonlarına kadar tarihlenebilecek küçük buluntunun ele geçirilemeyeceğini bu çevre için bir tıletus olarak kabullenmek gerekmektedir ve bu da yukarda belirttiğimiz görüşü doğrulamaktadır.
2001 kazısı buluntu çeşitliliği yönünden zengin olmakla birlikte, sağlam eser açı
sından oldukça fakirdir. Bronz veya kemik-fildişinden saç iğneleri, sikkeler ve bronzdan
sağlam bir kandil dışında tüm eserler ya kasıtlı olarak parçalanmış veya kırılıp bir çukura - oyuğa doldurulmuştur. Definecilerin bahar aylarındaki dedektörle yaptıkları kazı
larda açtıkları ufak çukurların kenarına yalnızca demir çivilerin atılmış olması kıymetli
bir eser bulamamanın tepkisi olmalıdır. Belki bu yüzden, belki de verilen özel sipariş
nedeniyle pencereleri demir parmaklıklı, depo kısmı ayrıca demir kapılı kazı evi deposuna girilmiş ve Grek-Amazon mücadelesinin konu olarak işlendiği bir lahdin parçası
çalınmıştır.
.
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Yerli kayadan oyulma iki
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KARKAMıŞ BARAJI-GRE ViRiKE 2001 KAZISI

A. Tuba ÖKSE*
Eyüp BUCAK

Gre Virike'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM tarafından desteklenen
2001 yılı kurtarma kazısıı kuzeyde L 7-9, güney yamaçta J 7 ve H-I 7-9, güneybatı
etekte G 6-7 ve F 6-8 açmalarında sürdürülmüştür. Açılan 765 m2 lik alan ile birlikte,
1999 yılından beri toplam 2018 m2 lik alanda çalışılmıştır. Kurtarma kazıları, kerpiç döşemenin tümüyle açığa çıkarılması ile tamamlanmıştır. Kazı sonunda açmalar naylonla örtulüp üzeri toprakla kapatılmış, 29 envanterlik eser ile 71 etütlük eser, Şanlıurfa
Müzesi'ne teslim edilmiştir. 2001 yılında elde edilen seramik kaplar ve 258 torba seramik Atilla Engin; 6 torba çakmaktaşı yonga Gökhan Mustafaoğlu; 2 torba insan kemiği
Dr. Gülfem Uysal; 57 torba hayvan kemiği Ebru Pekşen; 45 noktadan elde edilen tohum örnekleri Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez ve Vardı Doç. Dr. Cahit Doğan tarafından
incelenmektedir.
TEPE ÜZERi KAZı ALANLARI
Boyutları ve yayılım alanı geçen yıllarda saptanan kerpiç döşemenin kuzey ve batı kenarlarının açığa çıkarılması amacıyla L 7-9, J-H 7 ve G 6 açmaları kazılmış ve döşemenin tümü açılmıştır (Çizim: 1). L 7 açmasında, geçen yıl K 7 açmasımn'' kuzeybatı kenarında saptanan bazalt blokların, döşemenin kuzeybatı köşesini destekleyen, yaklaşık 1 m. yükseklikte bir bazalt duvarın güney ucuna ait olduğu anlaşılmıştır. Duvarın
boyutları, döşemenin bu kesimde yüksek bir teras olduğunu göstermektedir (Resim: 9).

L 8 açmasının güneybatı kesimindeki büyük tahribat çukurunun bir oda mezarın
soyulduğuna işaret ettiği düşuncesl-, bu kesimde kalın bir kireçtaşı duvar parçasının
belirlenmesiyle desteklenmiştir. Bu alana daha sonra bir küp mezar yerleştirilmiştir
(Çizim: 3). Küp mezarın çevresi küçük kireçtaşlarıyla doldurulmuş, üzerine de bir sıva
Iı çukur yapılmıştır. Küpün içinde bir erişkin iskeleti, altında da iki küçük çömlek bulun-

2

3

Doç. Dr. A. Tuba ÖKSE, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Beytepe-AnkararrÜRKiYE.
Eyüp BUCAK, Müze Müdürlüğü, ŞanlıurfarrÜRKjYE.
Şanlıurfa Müzesi adına yürütülen kurtarma kazısına Şanlıurfa Müzesi adına Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden
Arkeolog Nilüfer Babacan; Hacettepe Universitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez ve Araş. Gör.
Ebru Pekşen. Antropoloji Bölümü'nden Yard. Doç. Dr. Erhan Ersçıy; Arkeoloji Bölümü'ndenAraş. Gör. Atilla Engin, Arkeologlar Fatma Doğan, Ahmet Görmüş, Uğur Turan Kınacı ve i. Tuba Onen, Hacettepe Univerşitesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri Erkan Atay. Yalçın CoşQun, Sibel Pamuk ve Yavuz Tuna; Mustaja Kemal Universitesi Arkeoloji
Bölümü lisans öğrencileri Erdal Acar, t.ale Dögüşçü, Yücel Erdaş, Yasin Güneş, Mura] Ivecan, Mukadder Karagöz, Dilem Karaköse, Bahattin Keleş, Adem Oncü, Ayşegül Ozkan, Ahmet Unal ve Yakup Unlüer katılmışlardır. Kazıyı destekleyen TAÇDAM başkanlığına, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Şanlıurfa Müzesi yetkililerine, özverili çalış
malarından ötürü tüm ekip üyelerine şükranlarımızı sunarız. Kazı sonunda genel açma fotograflarının çekimi için merdivenli kamyon gönderen TEDAŞ Gaziantep Bölge Müdürlüğü ile Nizip Şube Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunarız.
Ökse, A T... "Gre Virike 2000 Kazısı", II/suve Karl\~mış BarajGöllerlAltmda KalacakArkeolojikKültür-Var/ıklannl Kurtarma ProJes/2000 Yılı Çalışmalan (Ed. N. Tuna, J. Oztürk, J. Velibeyoğlu), Ankara 2002, şek. 2-4, 12; A T. Okse ve E. Bucak, "Karkamış Barajı - Gre Virike 2000 Kazısı", 23. Kazı Sonuçlan Toplantısı 12 Ankara, 2001 (2002), 151-162, çiz. 2.
Ökse ve Bucak 2002, 153.
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muştur'. Açmanın güneydoğu kesiminde geçen yıl saptanan kalın kireçtaşı duvarların
da 5 tahrip edilmiş, sahte kemerli bir oda mezara ait olduğu anlaşılmıştır (Çizim: 2).
Benzeri sahte kemerli oda mezarlar Tahtani'den biflnmektedir''.
Kazı alanının kuzeybatı kesiminde, geçen yıl saptanan kireç sıvalı alanlarm? niteliğinin ve yayılımının anlaşılabilmesi için L 9 açmasının güney yarısı kazılmış ve kerpiç döşemenin kuzey kenarının 3 cm. kalınlıkta bir kireç sıva ile kaplandığı belirlenmiş
tir (Resim: 2). 2000 yılında K 9 açmasının kuzeybatı kesimindeki derinleşme sırasında
profilde belirlenen sıvalı alanın K 9 açmasının kuzeydoğu kesimi ile L 9 açmasının güneybatı kesimine rastlayan bölümlerinin içleri boşaltılmış (Resim: 3), taban üzerinde
yaklaşık 10 cm. kalınlıkta bir yumuşak mil tabakası belirlenmiştir. Sıvalı alanın tabanı
yüzeyden yaklaşık 2 m. derinliktedir. Dörtgen biçimli bu alan kerpiç döşeme inşa edilirken tasarlanmış ve kuzey kenarı doğal çakıl sekiye yaslandırılarak 4 yanı ve tabanı Slvanmıştır. Taban üzerindeki mil dolgusu ve tabanı dört yanının kalın kireç sıva ile kaplanması, bu dörtgen çukur alanda su biriktirilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bu
havuz M.O. 3. binyıl sonlarına doğru moloz ile dolmuştur.
K 7-8 ile K 8-9 açmaları arasındaki bord aralıkları kazılarak geçen yıllarda saptanan kireçtaşı duvarlann'' tümü açığa çıkarılarak mimari planın eksik kısımları tamamlanmıştır (Çizim: 2).

GÜNEY YAMAÇ KAZı ALANLARI
Geçen yıllarda I-H 9 açmalarının doğu kesimleri ile I-H 10 açmalarının batı kesimlerinde basamaklar halinde döşenmiş kerpiç blokaja rastlanrruşn''. Bu yıl l 9 batı kesiminde kerpiç döşemenin basamaklar halinde inşa edildiği ve basarnaklann beyaz kireç sıva ile kaplandığı belirlenmiştir. Sıvalı basamaklar üzerinde yer alan MO. 3. binyı
lın 2. yarısına ait çeşitli kaplar ile kül çukurları, bu kesimde yemek hazırlandığı izlenimini bırakmaktadır.
i 7-8 açmalarında, içinde tahıl bulunan, üzeri ve tabanı bazalt bloklarla örulrnüş
bir kanal açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1; Resim: 5). Kanalın i 8 açmasına rastlayan kesiminin kuzeyinde ve i 9 açmasının kuzeybatı köşesinde açılan toplam 3 çukur (Resim:
6) kısmen bazalt, kısmen kireçtaşı ile örülmüş ve üzerleri birer bazalt levha ile kapatıl
mıştır. Çukurların üstünde, bazalt levhaların kenar boşluklarındaki kil sıvaya açılmış
çok sayıda delikten tahıl ve kül çıkarılmıştır. Çukurlar ile kanalın i 8 kuzeybatı kesimine rastlayan bölümlerinin üzerinde yer alan kireçtaşı duvar, J 8 açmasındaki kireçtaşı
duvann"? devamıdır ve bazalt kanal ve çukurların kireçtaşı mimariden önce inşa edildiğini göstermektedir. Bir çukurun çevresinde ele geçirilen kaba ve üzeri kazıma yivii
yüksek ayaklı çanak parçaları, bazalt yapılaşmayı MO. 3. binyılın ilk yarısına tarihlendirmektedir. Benzeri örnekler Karkamış mezarları, Birecik ETÇ I-II mezarlığı, Kurbarı
Höyük iV, Arslantepe VIB, Taşkun Kale 2-3'ten bllinmektedirtt. Diğer çukurlar M.O. 3.
binyılın 2. yarısına aittir.
4

A. T. Ökse, "Gre Virike 2001 Kazısı", IIIsu ve Karkamış Baraj Göl/eri Altmda Kalacak Arkeolojik Kültür Varllklannt Kurtarma Projesi 200 i Yılı Çalışmalan (Baskıda).

5
6
7
8

Ökse 2002, şek. 4.
Peltenburg, E. v.d., "Jerablus-Tahtani, Syria 1992-4: Preliminary Report", Levant27, 1995, şek. 8.
Ökse 2002, şek. 4, 13-14.
A. 1. Ökse, "Gre Virike 1999 Kazısı", IIIsu ve Karkamış Baraj Göl/eri Altmda Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklannt Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmalart (Ed. N. Tuna, J. Oztürk, J. Velibeyoğlu), Ankara 2001,266-268, şek. 7; a.y. 2002,
şek. 4; a,y. ve E. Bucak, "Karkamış Barajı - Gre Virike 1999 Kazısı", 22. Kazı Sonuçlan Toplantısı I, ızmir, 22-26. 5.
2000 (Ankara 2001); a.y. 2002, çiz. 2.
Ökse 2001,265, şek. 6; a,y. 2002, şek. 2-4, 10-11; a.y. ve E. Bucak 2002, resim 2.
Ökse 2001,269, şek. 7: 7. tabaka duvarı.
Woolley, C. L., Carehemish. Report on Ihe Excavations at Jerablus on Behalf of the British Museum iii: Excavations
in the Inner Town, London 1952, PI. 55e; Sertok, K. ve R. Ergeç, "A New Early Bronze Age Cemetery. Exeavations
Near the Birecik Dam, SE Turkey. Preliminary Report (1997-98)", Anatolica 25, 1999, lig. 8: A-B, O-t; Algaze, G., v.d.,
Town and Countrr. in Southeastem Anatolia ii. The Stratigraphic Sequence at Kurban Höyük, Chicago 1990, pl. 73:
J-K; Palmieri, A., 'Exeavations at Arslantepe (Malatya)", Anatelian Studies 31, 1981, lig. 8:4; Sagona, A. G., The Aş
van Sites 3: The Early Bronze Age, Ankara 1994, 5-11, lig. 23, 55:12.
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i 8 açmasının güneybatı kesiminde açığa çıkarılan oval kireçtaşı oda mezarın
üst örtü sistemine ait ıri kireçtaşı levhalar içine düşmüştür (Çizim: 3; Resim: 8). Ust örtü sistemi dozer ile bozulan ve soyulan mezarın güneydeki girişine yakın konumda az
miktarda bebek kemiği parçası ile bir tunç iğne ve ETÇ IV'e tarihlenen kap parçaları
bulunmuştur. Ova i biçimlendirilmiş, üzeri iri taş levhalarla örtülü oda mezarlar M.O. 3.
binyılın 2. yarısında Tilmen Höyük, Teli Tawi ve Halawa'dan bllinmektedlrt-.
H 8 batı ile H 9-10 açmalarında, kerpiç döşeme kazılarak, Ortaçağa ait kerpiç
depo binaları inşa edilmiştir (Çizim: 4; Resim: 7).

GÜNEY ETEK KAZı ALANLARI
Dozer tarafından tahrip edilen bazalt yapının1 3 niteliğinin araştırılması amacıyla
G 6-7 açmalarındaki bazalt taşların arası kazılarak bir merdivenli tünel açığa çıkarıl
mıştır (Çizim: 1; Resim: 10, 11). Merdivenli tünelin içinden çıkan seramik ve küçük buluntuı-, olasılıkla yeraltı suyuna inen bu merdiven yapısmm Erken Tunç çağı sonların
da çökerek kullanımdan çıktığını göstermiştir. Benzerleri Islahiye Ovası'nda yer alan
Gedikli Karahöyük ve Kırışkal Höyük'ten bilinent-, yeraltı suyuna inen rnerdiven yapı
ları, M.O. 3. binyılda mezarlıklarla bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gre Virike'de dozerin hedef aldığı yapı, ölü kültüne ilişkin törenler için temiz su elde edilen yeraltı su kaynağına ulaşmaktadır.
Güneyetekteki bazalt teras destek duvarının günetinde duvarların belirlendiği1 6
F 6-8 açmalarının kuzey yarısı kazılarak, burada Ortaçaga ait depo mekanlarının yer
aldığı saptanmıştır (Çizim: 4; Resim: 12). H 8-10, G 10, E-F 9-10 açmalarında kuzey,
kuzeybatı, güney, güneydoğu yönünde, G 6-8 ve F 6-8 açmalarında kuzey-güney ve
doğu-batı yönünde uzanan çift sıra taş temelli kerpiç duvarlar gerek stratigrafik konumları, yönlendirilmeleri, biçimleri ve qerekse yapım tarzları nedeniyle, aynı bina kompleksine ait görünmektedir (Çizim: 4)17. 1F 9 açmasında ele geçirilen bir bakır sikke ve yeşil sırlı seramik parçalarına göre, bu yapılar Ortaçağa aittir f8. F 6-7 açmalarına rast/ayan mekanda tahıl ve baklagil taneleri bulunması, dığerlerinin ise boş olması, bu yapı
ların Ortaçağa ait bir depo kompleksi olduklarını ve boşaltıldıktan sonra terk edildiklerini düşündürmektedir.
TA RiHLEME
Gre Virike'de açığa çıkarılan mimarınin temelini oluşturan kerpiç döşemenin yapımı öncesinde tepe üzerindeki sekinin tesfiye edildiği geçen yıl saptanrmştıts. Kerpiç
döşeme ve terasların tamamı I-L 7-10, G 6-9 açmalarında açığa çıkarılmış, döşemenin
kuzeybatı kesimindeki sıvalı alanların kerpiç döşeme ile birlikte inşa edildikleri, döşeme
yi desteklemek ve terasların yamaçtan kaymasını önlemek amacıyla doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda bazalt destek duvarları inşa edildiği anlaşılmıştır (Çizim: 1)20.
i 7-8 açmalarında doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiş bazalt kanalın Erken
Tunç Çağ I-II'de kullanıldığı, G 7-8 açmasındaki, kuzey-güney doğrultusunda inşa edilmi.» bazalt merdiven yapısının da Erken Tunç Çağı III-IV öncesinde inşa edilip kullan 11dıgı anlaşrlrmştrraı.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Carter, E. ve A. Parker, "Pots, People and the Archaeology of Oeath in Northern Syria and Southem Anatolia in the
Latler Half of the Third Millennium BC", The Archaeology of Deafh in the Ancient Near East (ed.: S. Campbell ve A.
Green), Oxford 1995, 107, şek. 14.2-3.
Ökse 2001, 265, şek. 6, 12; a.y. 2002, şek. 6, 21; a.y, ve E. Bucak 2002, res. 5-6.
Ökse (baskıda).
Alkım, U. B., "İslahive Bölgesi Araştırmaları. Gedikli ve Kırışkal Hö'Iük Kazıları", Türk Arkeolop Dergisi XVI-2, 1967,
7-8, res. 8-9; a.y. "Tilmen ve Kırışkal Höyük Kazıları", Türk Arkeolo}i DergisiXIX-2, 1970,41-42, res. 15.
Ökse 2002, şek. 6, 21.
Ökse 2001, 264, şek. 5; a.y. (baskıda), şek. 6.
Ökse 2001, 264-265, şek. 20b.
Ökse 2002, şek. 3.
Ökse (baskıda), şek. 2.
Ökse (baskıda), şek. 3.
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Tepe üzerinde L 8 açması güneybatı kesiminde, J 9 açması batı kesiminde ve K 8 açmasında, kireçtaşı mimarınin altında yer alan, üzeri daha sonra kil dolgu ile doldurulmuş kalın kül tabakalarının da 22 Gre Virike'nın erken kullanım evresine ait olduğu düşünülmektedir.
J-K 8-9 açmalarında
doğrultusunda inşa edilmiş

iri kireçtaşı bloklarla kuzey kuzeydoğu-güney güneybatı
3 Oda Mezar (L-J 8, J-K 9) ve bağlantılı sunu mekanları
(Çizirn: 2; Resim: 4)23, geçen yıl K 9 oda mezarının in situ malzemesine göre Erken
Tunç çağ 111'e aittir 24. L 8 oda mezarlarının soyulmuş ve tahrip edilmiş olmaları nedeniyle, ıçlerinde buluntu ele geçirilmemesine karşın, K 9 oda mezarı ile aynı nitelikte olmaları, bunların çağdaş olduklarına işaret etmektedir.
J-K 8 ve J 9 açmalarında kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda, orta ve küçükboy kireçtaşları ve dere taşları ile inşa edilmiş mekanlar. sıvalı adak çukurları ve daıresel platformlar (Çizim: 3)25, doğrultuları ve yapımlarında kullanılan taşların boyut ve
niteliklerine göre kireçtaşı oda-mezar kompleksierinden farklıdırlar ve kısmen eski duvarların üzerine inşa edllmişlerdir26 . 19 açmasında açığa çıkarılan sıvalı basamaklar,
geç evrede kullanılan açık hava mutfağına aittir.
Geç evreye ait çeşitli tiplerdeki 10 mezars", stratigrafik konumları ve malzemelerine göre ETC III-IV'e tarihlenmiştir. J 9 açmasındaki, kireçtaşı ile inşa edilmiş, üzeri
iri kireçtaşı bloktarla kapatılmış dairesel mezar, i 8 açmasındaki oval mezar yapısına
benzer niteliktedir. K 8 kerpiç sanduka mezarı ile K 9 oda mezarının duvarını bozarak
yerleştirilen taş sanduka mezar ve çömlek mezar da ETÇ III-IV'e tarihlenmiştir. L 8 küp
mezarı ile J 9 çömlek mezarı da 28 bunlarla çağdaştır. i 9 ve L 8 açmalarındaki üç toprak mezar da stratigrafik konumlarına göre geç evreye ait olmalıdır (Çizim: 3).
G 7-8 açmalarındaki bazalt kuyunun MÖ. 3. binyıı sonlarında çökerek kullanıla
maz hale gelmesinden sonra, G 7-10 açmalarına rastlayan kesime, döşemenin güney
kenarını destekleyen uzun kireçtaşı duvar 29 inşa edilmiştir.

SONUÇ
Gre Virike'de 1999-2001 yıllarında yapılan kazılar, bu merkezde günlük yaşamın
geçirilmiş olabileceği geniş mekanlar ve depolar gibi mimari unsurların yer almadığını
ortaya koymuştur. Mekanların çok küçük olmalarının yanı sıra, tabanıarına yapılmış, içleri kül dolu sıvalı çukurlar da günlük yaşamda kullanılacak nitelikte değildir. Gre Virike'deki yapılaşma. 35 x 55 m. boyutlarda bir kerpiç döşeme ile sınırlı Dir alana yayıl
mıştır ve bir yerleşim birimi için küçüktür. Döşemenin yapımında kullanılan tonlarca
kerpiç ve iri taş bloklar ile geniş teraslar, burada günlük yaşamdan çok törenlerin yapıl
dığı alanlarını söz konusu olabileceğini qöstermektedirev.
Oda-mezarlara bağlı küçük mekan dizileri, bunların ölü gömme ve anma törenIeri sırasında kullanılan sunu odaları olduklarını düşündürmekte, yeraltına inen merdiven yapısı da bu kanıyı güçlendirmektedir. K 8'deki kerpiç duvarlı mekan 31 ile sıvalı i 9
batı kesimindeki basamaklı alanlarda bulunan mutfak ile bazı mezarlara bırakılan, üzerinde kesme izleri bulunan hayvan kemikleri, ölülere sunulan yiyecek ve ölü yemeği ile
bağlantılıdır. Yeraltı su kaynagına inen anıtsal merdiven, içinde tahıl taneleri bulunan
su kanalı ve gevresindeki kurban çukurlarına bırakılan hayvan kemikleri ile tahıl ve tütsü yerleri, ölü kültü ve baharın başlamasına ilişkin ritüellerle bağlantılıdır.
Gre Virike MÖ. 3. binyıl sonunda artık bu işlevini yitirmiştir ve Ortaçağda güney
yamaç ve etek kesimine inşa edilen depo kompleksi ile farklı bir işlev kazanmıştır.
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

Ökse
Ökse
Ökse
Ökse
Ökse
Ökse
Ökse
Ökse
Ökse
Ökse

2001, 269-270.
(baskıda), şek. 4.

ve E. Bucak 2002, 152.
(baskıda), şek. 5.
2001, 269; a.y. ve E. Bucak 2002, şek. 5.
2001, S. 270-272, Şek. 6, 10, 11, 17; a.y. ve Bucak 2001,193-194, Çiz. 3, Res. 5; a.y. 2002,153-154.

2001, 272.
2001,265, şek. 13; a.y. 2002, şek. 2, 5-6.
ve Bucak 2002, 155.
2001, 267, şek. 8:12-15,15.
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Çizim 4:

Ortaçağ

depo kompleksi

Resim 1:

Kazı alanlarının güneyden görünümü

Resim 2: L~ Açrrıası'nd!l kerpıç doşemenın sı
valı kuzey sınırı

Resim 3: L9

valı
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Açması'nda sı

alan

tabanı

Açması'nda sıvalı adak
kurları bulunan mekan

Resim 4: K8

Resim 5: i 7-8

Açmaları'nda

bazalt kanal

çu-

(batıdan)

""c,,,''.},.:,~.

Resim 6: i 8 Açması'nda bazalt kanal ve
:"",1

,-"-~,,----"-'-'--~,,----",,----"~~L....C,,----"""'--"-'-'---"=~"----"-'"-I
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buğdayadak çukurları

Resim 7: H.9 Aç!!lası'nd~ ke~
IlIÇ döşeme uzerı
dekl Ortaçağ duvarları

Resim 8: H9 Açması'ndaki
oval oda-mezar

Resim 9: L9 Açması'ndaki
bazalt teras duvarı
ve kerpiç teras
(batıdan)
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Resim 10: G7-8 Açmaları, bazalt teras ve
merdiven yapısı (güneyden)

Resim 11: G7-8 Açmaları, bazalt merdiven yapısı (kuzeydoğudan)

Resim 12: F-G 6-8 AÇ!llaları, bazalt teras ve
poları (dogudan)
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2001 TiLBES AND TiLVEZ HÖVÜK SALVAGE
EXCAVATION REPORT

Jesus GIL FUENSANTA *
Pert CHARVAT
EyüpBUCAK
Rafael MOYA MOLlNA
Maria Angeles JIMENEZ

Introduction and Background
This is the report of the salvage excavations ofthe joint team of the Spanish Archaeological Mission in Turkey/University of Alicante, Later Prehistory Section, Spain,
Jesus Gil Fuensanta, field director, and, in coordination with the Şanlıurfa Müzesi, Sayın Eyyüp Bucak, müdür, and the Oriental Institute and Academy of Science, Prague,
Czech Republic, Petr Charvat, Czech crew leader. Widener University USA, Mitchell
Rothman, Tilbes field co-director now mainly in charge of the Tilbes Project Volume i
concerning the Early Bronze levels prior to the flood of the Dam, acted as advisor",
The Spanish Archaeological Mission in Turkey is under the patronage of the University of Alicante-Prehistory Section, and received sponsorship from the MAEx.
(Spanish Foreign Ministry). Our research project received funds from financial intitutions such us CAM, Caja Murcia, and a few private donorso
Jesıis

GIL FUENSANTA, Misiön Arqueolögica Espariola en Turqula-Proyecto Tilbes, cILarra, 13, so·CI. E-28004 Madrid/ISPANYA.

Petr CHARVAT, Orientalni Ustav/Orientallnstitute, Pod vodarenskou vezi 4, Praha 8-CZECH REPUBlIC
Eyüp BUCAK, Müze Müdürlüğü, ŞanlıurfaITÜRKiYE.
Halael MOYA MOllNA, Misiön Arqueol6gica Espanola en Turquia-Proyecto Tilbes, c/Larra, 13, So-CL. E-28004 Madrid/ISPANYA.
.
.
Maria Angeles JIMENEZ, Misiön Arqueol6gica Espafiola en Turquia-Proyecto Tilbes, c/Larra, 13, So-Ci. E-28004
Madrid/ISPANYA.
The 2001 staff consisted of, Rafael Moya Molina (MAETIUniversity of Alicante-archaeologist and draughtsman), (draughtwoman), Maria Angeles Jimenez Hernandez (University of Granada-archaeologist and draughtsman), Eloy AIgorri (Spanish Archaeological Mission to Turkey-architect), Maria Paloma Moran (MAET-architect assistant), Ivan Paulu,
Filip Velinsky and Petr Kvetina (University of Prague/Archaeology Department), Vladimir Hasek (Geodrill/Czech Academy of Sciences, geomorphologist) and his assistant-team (Jan Tomesek, Petr Dostal, Jan Blatny) and Mitica losif
(Museum of Constanta, Rumania-archaeologist, draughtman and topographist). The plans were inked by Funda
Gene, Eloy AIgorri, and Rafael Moya., and digital processed by Jose Entrena and Maria Angeles jimenez. English
translation corrected by Jay Dobis.
Our most sincere thanks to the General Directorate of Antiquities and Museums of the Turkish Republic and its director Alpay Pasinli for giving us permissions to perform our activities. Thanks for the co-operation and valuable ald glven by.the Spanish Embassy at Ankara and the Turkish Embassy in Spain, ICOMOS and UNESCO offices personel
ın Spaın, and all personnel involved in our activities. We also gratefully acknowledge the assistance given by representative Mehtap Ateş (Cumhuriyet Müzesi, Ankara), our driver Mehmet Akba§ and cook-house management Hasan
Ergüç, Keskince, Meteler ve Surtepe Köyü işçiler and Mehmet Reşit Balıkçıoglu from the Şanlıurfa Museum. Onlara
çok teşekkür ederiz.
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During this campaign, a period of one and a half months was dedicated to a
study season in order to prepare the first volumes of our final report series. The whole typology of the different phases of the Early Bronze period has been finished.
Tilbes Höyük has been the focal site for the initial international salvage project
on five adjoining sites on the Urfa bank of the Fırat or Euphrates River, north of Birecik. The höyük of Tilbes, Apamea acrople/modern Tilmusa, and Tilöbur were flooded
under the reservoir of the Birecik Baraji during the Iate spring and early summer of
2000. This prevented us from finishing some of the investigations we had planned,
mostly to tully excavate the square A2-A6 at Tilbes Höyük. We thought that the "Big
Building" from that square was a public one, occupied and rebullt during several Phases of the Early Bronze Age, implying some central role for the site during Iate preClassical times. This presumption is based on evidence that the building contained the
finest quality craft products and based on its monumentality. From that building cam e
two inscribed sherds of pottery. In one of them, the signs incised may be read in the
proto-cuneiform script of Mesopotamia, datable roughly between 3500 and 2700 B.C.
The sequence runs as follows: /EZJEN INANNA SIG4 ? Gl, with, at the right side of the
shard, the sign KALAG. The clause EZEN INANNA SIG4 is well known from proto-cuneiform texts of Uruk where it denotes .a feast of the goddess Inanna as the evening
star". The sign Gl may be read as Sumerian gi4, .return", and KALAG, literally .stronq",
as .work force, labour hands". The whole inscription may then refer to the contents of
the pot as .returned from the feast of Evening-star Inanna to the labourers". A redistribution mechanism of asimilar kind is known from Sumerian and Babylonian shrines of
the final 3rd and early 2nd pre-Christian millennium, where leftovers from sacrifices
were distributed to, and consumed by, the temple personne\. Our find allows the assumption that asimilar redistributive scheme might have been in operation about one
millennium earlier. Another inscribed sherd from Tilbes came from last occupation of
the Building. Thecuneiform indentations borne by this pottery fragment from Tilbes are
likely to refer to the intake capacity of the jar. The division of signs in three groups recalls similar finds from the Iate third and early second millenium B.C. where each group of numerals was followed by the identification of the respective hollow measures (cf.
Postgate 1978).
Some of the last significant finds from Late Chalcolithic levels at the höyük of Tilbes include a fragment of a hol\ow clay balı containing symbols of material supplies
commonly referred to as tokens, usually cal\ed a bulla. The surface of this balı was irnpressed with a cylinder seal depicting a bound and fettered captive. This seal, executed
in the so-called Uruk- or Jemdet Nasr style, falls in with other representations of this
kind showing scenes of military triumph. Paral\els for this scene were found either at
Uruk/Warka or Susa; the depiction style also recalls that of nearby Hacinebi bullae (cf.
Stein 1999, fig. 7.12) Another find from Tilbes may represent either a large token (counter, symbol of a certain quantity of delivered goods) or a peculiarly shaped nurnerical tablet bearing only numbers, not written signs. If this is a numerlcal tablet, it might
be the earliest example of writing known to date from the Turkish territory. We com pare our finds to a token of a similar kind found at Susa, Southwest Iran.

The Research at Tilvez Höyük
Tilvez Höyük/old Meteler viiiage survived the waters of the Dam, but is now menaced because of the proximity of a newly built concrete factory. Workers of the taetory have cut away parts of the mound i1legal\y, destroying most of the Early Bronze
strata and the previously excavated trenches on the northwestern side of the mound.
Because of this, we concentrated most of our digging strategy and our 2001 field activities at the southern side of the Tilvez mound, where EB i materials were found. So,
much as at Tilbes Höyük, a huge Early Bronze Phase has been documented at MetelerITilvez. Now, we have decided to get a stratigraphical connection of the occupation
of the höyük. On the other hand, the focus on the sites maintains the elearance of Early
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Bronze i occupation at the site, visible on the surface and at the trenches that have disappeared.
During the 2001 se ason we excavated at Tilvez Höyük two soundings, Operation 7 and Operation 8. An additional drawn section, Operation 6, visible on the surface,
was also investigated upon this ocassion. Operation 7, with 4x4 m., reached a depth
of 1 m. and there we found late Roman materials mixed with Early Bronze-IV finds, after some scarce big stones, 80 cm. Diameter, rise in one corner. They were part of a
presumed wall running in South-North direction. Such stone alignments are visible on
the surface. The associated pottery dates it to the Early Bronze lll-IV. Downslope, by
the former river end, we decided to open Operation 8, 3x2 m., a smail sounding, for the
purpose of checking how far the river covered earlier Bronze-Age strata during late
Antiquity (cf. Fig. 8). After digging to a depth of 2 m., we stopped the sounding at a point of emergence of some stones on place, associated with Early Bronze materials. We
shall continue on these trenches, and perhaps open adjacent ones, during the next season.

The Sa/vage Activities at Tilbes-Kôrçe
The Chalcolithic has always been part of the focus within the Project. The now
submerged Tilbes Höyük strata contained a large sample of cerarnics, dated to the time of the so-called Uruk Expansion and the preceding periods. Based on information
from the western and southern parts of the mound, pre-late Chalcolithic styles at TiIbes cover at least the late Ubaid phase of South Mesopotamia. These southern Mesopotamian types could represent Ubaid cultural material or the adoption of some imported styles in the context of local pre-late Chalcolithic artifacts.
During the 2001 season we performed our salvage dig activities at the remaining
portions of the Tilbes area of the mound. After the construction of the Dam in the summer of 2000, an Ubaid site has been continuously eroded by the water there. The remains of at least ten buildings with so-called Proto-Ubaid or late Ubaid pottery, flint,
obsidian, some metal s and basalt artifacts appear partly covered by the Dam lake waters 2 .
As preliminary hypotheses, we previously suggested: 1) the possibility of crossed influences of Halaf and Ubaid potters during the Terminal Halaf and late Ubaid times, at least in our region. 2) geomorphologically, there is evidence of prehistoric flooding of the Tilbes Höyük site during a few instances within prehistoric times. That Tilbes flooding during the late Ubaid times could have forced the relocation of its population to the vicinity, no farther than 500 meters from the höyük and at a 15 meters higher position. In that way, the pre-late Chalcolithic strata found at both sites, the höyük
and its eastern peripheral area, could contribute significantly to the general understanding of the development of indigenous northern Mesopotamian societies and the relations with Ubaid peoples, as weIl see now throught the 2001 season excavations.
So me six hundred square metres of the site were washed away by the Dam waters before our discovery. For the purpose of our research activities, the site was dlvlded into four areas, called H1 to H4, arter the Tllbes Höyük system sectors. We had
the chance to find several buildings without mixed material because this settlement is
just one-period and phase site, Ubaid/Mid-Chalcolithic. It was used only during an approximate timespan of 50 years.
Most of the materials were found in situ. One of the interesting finds coming from
this building consists in a few sherds with examples of painted human figures (Fig. 4).
The geometrical framework in which these humans appear may have referred to cultic
2

In reference to Proto-Ubaid, as it is called by Alexandra Irving alter her Horun Höyük materials research (cf. IRVING
1999), we noted some Halaf-like painted motifs on Ubaid shards or elther. "Ha/afication" technology into Ubaid pot
shards from the same contexts at some buildings.
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activities or even architectures, as has been suggested recently (cf. Henrickson,
Thuesen 1988). On the other hand, that building, with a size at least up to 100 square
meters, was the onlyone completely excavated by us and not washed away by the
Dam waters. It seems to have a tripartite or multi-room distribution (Figs. 2, 3).
Other remarkable findings from the same building contexts include a decorated
macehead of Iimestone, and same artifacts elaborated with silex. Beads and a complete polished bowl appeared too on place at this construction, the biggest found to date at this site. Two metal pieces, one of them very corroded, coming from the site, were alsa unearthed here.
Other interesting artifacts found in relationship with that building include administrative elements such as one token and other possible token/seal with interesting
geometric depictions (Figs. 4, 5).
The other buildings were completely investigated. Nine more, several partly covered by the water, were identified (ct. Fig. 1). At least two of the buildings could have
displayed a bipartite room distribution (Fig. 6).
A seeter south of the buildings was presumably singled out for metallurgical activities. Several holes were sunk into the stone there, perhaps for the purpose of melting metals because traces of metal debris and slags appeared on their floors (Fig. 7).
Unfortunately, most of these installations remain flooded by the Dam.
CONCLUSIONS
The appearance of good stratified material of the pre-late Chalcolithic period is
one important focus for our research. The size of the site at Tilbes/Körce and the amount of data found in its periphery - at the moment several hundred metres - offer a goad opportunity to see the connections of those Mid- Chalcolithic societies and the Ubaid culture.
The Ubaid site nearby Tilbes Höyük showed parallels with that site and Surtepe
in its Ubaid fragments recovered during the 2001 excavations. Those materials will certainly contribute not only to our comprehension of the Ubaid presence in the area, but
to better i1lumination of the late or Terminal Halaf question.
The early Bronze occupation at the MetelerlTilvez site alsa remains aresearch
priority. As at Surtepe, it suffered an inundation by water sametime in early third millenium B.C.
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Fig. 1: Tilbes-Körçe, 2001. Ubaid building partly submerged

Fig. 2: Tilbes-Körçe, 2001. Multi-room
building. Ubaid period
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Fig. 3: Tilbes-Körçe, 2001. Detail of the
multi-room building entrance

Fig. 4: Tilbes-Körçe, 2001. Painted
sherds wifh human fi9ures
(up), a token (down leftl and
a stamp seal (down rıght).
Ubaid period

Fig. 5: Tilbes-Körçe, 2001. Stamp seal. Ubaid period
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Fig. 6: Tilbes-Körçe, 2001. Bipartite building. Ubaid period

Fig. 7: Tilbes-Körçe, 2001. Holes carved in
the rock (for metallurgical processing?)

Fig.8: Tilvez .Höyük, 2001. Early Bronze Ilevels from the
soundıngs
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TEKiROAG MENEKŞE ÇATAGI, OOGU ÇATAK KAZISI
Aslı ERiM ÖZDOGAN*
Mehmet Akif IŞIN

Giriş

istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı'nın yaz araş
tırma ve eğitim programı kapsamında, yedi yıldır sürdürdüğümüz Tekirdağ Menekşe
Çataq: kazılarına 2001 yılı içinde de devam edilmiştir.
Arazi çalışmaları 2 Temmuz- 4 Ağustos 2001 tarlhlerlndeqerçekleştirllmiştlr, Tekirdağ Arkeoloji Müzesi ile ortak olarak Yar. Doç. Dr. Aslı Erim-Ozdoğan'ın bilimsel danışmanlığında"öğrenci staj kazısı" niteliğinde yürütülen kazılara bu yıl Edebiyat Fakültesi'nin Arkeoloji ve Sanat Tarihi ve Eski çağ Dilleri Bölümleri'nden 18 öğrenci katılmıştır. Bu yıl kazı çalışmalarını süratlendirmek amacıyla işçi de tutulmuştur.
.
. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 14.10.1999 gün ve 5672
sayılı kararı ile "genişletilmesi planlanan Kınalı-Tekirdağ yol güzergahı Menekşe Çatağı 1. derece arkeolojik sit alanından geçeceğinden yol hattı üzerinde arkeolojik kazılar
yapılmadan yol genişletme çalışmalarına başlanamayacağı"na karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde geçen yıl yaptığımız yoğun yüzey taraması ve Batı Çatak'ta 1993 yı
lından beri sürdürülen kazılar yerleşmenin bu kesimde ana yola kadar devam etmediğini, ancak tepenin Doğu Çatak kesimi için aynı durumun geçerli olmadığını göstermiş
ti. Bu yıl kazı çalışmalarının bir bölümünü güzergah üzerindeki kısımda yapmayı planIıyorduk, ancak 2863 sayılı yasaya göre bu kesimdeki kazı çalışmalarının TCK tarafın
dan karşılanması gerekmekteydi. Bu yılki ekonomik krize bağlı olarak finansman sağ
Ianamadığından söz konusu bölümde çalışılmadı.
Bu yılki çalışmalarımız geçen yıllarda olduğu gibi istanbul Üniversitesi Araştırma
Fonu (Sosyal 1662/30042001) tarafından desteklenmiş, başta Tekirdağ Müzesi olmak
üzere, Tekirdağ Kültür Müdürlüğü ve Gazioğlu Köyü her bakımdan bize destek olmuş
tur. Oğrencilerimiz ile birlikte sürdürdüğümüz bu çalışmalara destek veren tüm kişi ve
kuruluşlara teşekkür borçluyuz.
Menekşe çatağı Yerleşmesi (Resim:

1)
Menekşe Çatağı, Tekirdağ ili sınırları içinde, şehir merkezine 13 km uzaklıkta istanbul-Tekirdağ karayolunun hemen güneyinde deniz kıyısında yayvan bir höyüktür.
1993 yılından beri sürdürülen, özellikle Batı Çatak'ta yoğunlaştırılan kazılarda Lysimakhas Dönemine -M.O.306-280 yıllarına tarihlenen- Hellenistik Dönem, yerel Trakya
özellikleri ile birlikte Anadolu etkilerinin de görüldüğü Ilk Tunç çağı I-II, ve Toptepe KülOf. Aslı ERiM ÖZDOGAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459-istanbuırrÜR
KIYE.
Mehmet Aki! IŞIN, Tekirdağ Arkeoloji Müzesi, TekirdağrrÜRKiYE.
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türü'nün görüldüğü, Kırklareli/Aşağı Pınar 3. tabaka ile çağdaş Orta Kalkolitik çağın
varlığı kanıtlanmıştı. Ancak geçen yıl, özellikle Batı Çatak'ta 19T-U açmalarındaki yoğun çalışmalar tepede kesin dağılımını bilmediğimiz, 2. binyıl ve Demir çağına ait yerleşmelerin de varlığını ortaya koymuştu. Genellikle adak eşyası olarak kullanılan Buckel tipi kaplara ait birkaç parçanın yanı sıra Demir çağının biraz daha geç dönemine
ait üzeri teğetlerle birleşen baskı yuvarlaklar, yuvarlaklarla birlikte ip baskılardan oluşan bezeklerin görüldüğü 5-6 tane çanak parçası, burasının, Demir Çağında yerleşme
ve/veya adak yeri/kutsal alan gibi bir işlevi olup olmadığı sorununu gündeme getirmiş
tir.
Bugün denizden 6-6.50m. yükseklikteki kayalığın üzerinde yer alan yerleşme,
Menekşe Deresi tarafından Doğu ve Batı Çatak olarak ikiye bölünmüştür. Jeomorfolog
C. Kuzucuoğlu'nun ön araştırmasına göre derenin yatağını derinleştirmesi Hellenistik
sonrası bir döneme aittir. Ayrı.ca geçen yılki Batı Çatak kazılarından, henüz elimizde
C14 tarihi olmamakla birlikte, ITÇ I-II Dönemi sırasında kıyı hareketlerine ya da henüz
bilmediğimiz nedenlere bağlı deniz ya da dere taşkınını gösteren veriler elde etmiştik.
Ganos fay hattının Menekşe Çatağı'na yakınlığı göz önüne alındığında, depremle ilgili bir durum da söz konusu olabilir. Bu bağlamda bu yıl gerçekleştirmeyi planladıöuruz
jeomorfolojik araştırmaların bölgenin Kalkolitik ve Ilk Tunç Çağındaki topografyasını ortaya çıkarmanın yanı sıra 1999 yılından beri gündemimizden inmeyen Marmara depremi ile ilgili veriler de sağlayabileceğini düşünüyoruz.
Kazı Ça/ışma/an

Amaç
Bu yılki kazının ana amacı, tepenin 4500 yıl içindeki jeomorfolojik değişikliklere
bağlı olarak, Batı Çatak'ta karşııaştığımız tabakalanma sorunlarını Doğu Çatak'ta çözme doğrultusunda ilk çalışmaları yapmaktı. Bu amaçla kazı stratejimiz, Doğu Çatak'a
daha önceki yıllarda başladığımız iki açmada ana toprağa inerek tam bir stratigrafi elde etmek; tepenin, tam Harekat Tepe Tümülüsü'nün yaklaşık karşısına gelen kesimlerinde daha geniş ve bozulmamış bir alanda Hellenistik yerleşmeyi ortaya çıkarmak ve
mimarınin yoğunluğuna bağlı olarak prehistorik tabakalara inmek ve geçen yrl çukurlardan ve münferit bulunan Demir Çağı ile ilgili daha sağlam veriler elde etmekti.
Bu amaçlar doğrultusunda geçen yıllarda çalıştığımız iki açmada derinleştik ve
iki yeni açma açtık:
1- Tepenin denize doğru hafifçe burun yapan, daha önceki yıllarda aralıklarla çalıştığımız 5.00x10.00 m. ve 5.00x8.00 m. boyutlarındaki yan yana iki açmada 46V(Z)
ve 47V (X) ana toprağa kadar indik. 46V açmasının denize kadarki 5.00x2.50 m.lik kazılmamış uzantısını da Hellenistik tabakayı açarak prehistorik tabakaların üst seviyesine kadar indirdik.
2-Yüzeyde yoğun Hellenistik ve az sayıda ilk Demir Çağı çanaklarının da bulunduğu tepenin hafif yükselti yaptığı, Harekat Tepe Tümülüsü'nün karşısına çapraz gelen
kesimde iki tane 10.00x1 0.00 m.lik 39L ve 40L açrnalarını açtık.
Arazi Çaltşma/an
39L ve 40 L Açma/an (Resim: 2-8)
Üzerinde, yoğun Hellenistik ve daha az miktarda ilk Demir Çağı ve iTÇ çanaklarının bulunduğu açmalar, tepenin tarla olarak kullanılan kesimindedir. Trakya'daki tarlalar, yaklaşık 30-40 yıldır derin pullukla sürüldüğünden 30-35 cm.ik en üst dolgusu tamamen tahribata uğramıştır. Yüzey toprağının altından Batı Çatak'taki gibi Hellenistik
bir mimarı ile karşılaşmayı beklerken çukurlar dışında Hellenistik çanak çömlek tamamen kesildi ve karşımıza, kökeni Kuzey Romanya'daki Babadağ bölgesine ve kısmen
Orta Avrupa'ya dayanan, Bulgaristan'ın değişik bölgelerindeki Malkoto Kale, Pşeniçe378

Va, Balej, Magura gibi çok sayıda yerleşmeden bilinen, yurdumuzda Troya Vllb2Jabakası (Biegen et al, 1958; Koppenhöfer 1997), Taşlıcabayır mezar tepesi kazısı (Ozdoğan, 1987), Lalapaşa dolmen kazısı (Akrnan 1997) ve Trakya yüzeyaraştırmasında
birçok yerleşmede belirlenen tipik Balkan Ilk Demir çağı çanakları çıkmaya başladı.
Açmalardaki dolgular, Batı Çatak'ta geçen yıllarda çukur buluntuları ve dağınık bulduğumuz Ilk Demir çağını ana toprağa kadar üç tabaka halinde tabakalanmış olarak vermektedir.
Tabakalanmanın ana topraktan itibaren olması, alt tabakalardan herhangi erken
bir malzemenin karışma olasılığını da ortadan kaldırdığından, çanak çömlek tipolojisi
ve mal grupları ile ilgili tereddütleri de, bir oranda silmektedir. Açmaların tabakaIanması ve mimarı özellikleri şu şekildedir:
1-Hellenistik Döneme ait çukurlar ve adak çukurlan: Söz konusu 3 çukur, çöp çukuru niteliğindedir. Ancak 40L açmasında tam doğu profili önündeki, içinde yan yatırıl
mış, zamanla toprağın baskısı ile çatlamış bir amphora ve başka bir kaba ait birkaç
parçanın bulunduğu çukur (Resim: 2) Aşağı Pınar kazılarında, tahrip edilmiş tümülüsün
altında, prehistorik tabakaların içine inen Hellenistik adak çukurlarını çağrıştırmaktadır.
Ayrıca 34 No.lu fırının tabanını keserek içine açılmış çukurdaki değişik zamanlarda yapılmış iki gömüt (Resim: 3) ve 6 No.lu çukur" barınağın" yanında bulunan (Resim: 4)
münferit kafatası Hellenistik veya Hellenistik Dönemin Thrak kralı Kersopleptes'in halkına ait olabilir. Yerli halkın mezar gelenekleri ile ilgili bilgi verme potansiyeıi açısından
ilginçtir.
2- ilk Demir Çağma ait en üste evre: Kısmen bozulmuş değişik boyutlarda ocak
ve fırınların yer aldığı bir açık alandır (Resim: 5). Fırınlar sert bir toprağın üzerine çanak parçalarından oluşturulan sıvalı bir alt taban şeklindedir. Hiçbiri sağlam değildir.
Kenarlarının çoğu bozulmuştur. Mevcutlar 0.05 m. genişliğinde sığ kenarndır. Sadece
en alt tabakaya ait duvarlarm içine oturmuş 40l/34 No.lu fırının tam boyutlarını elde
edebildik: 3.00x2.00 m. Uç kere sıvanmış tabanın içine daha sonra 0.85-0.90 m. çapında bir çukur açılarak defin yapılmış (Resim: 3). Gözlemlerimize dayanarak ilk definin genç erişkin bir bireye, sonrakinin ise daha yaşlı bir bireye ait olduğunu tahmin ediyoruzz. Ikinci defin yapılırken alttaki bozulmuş ve tabanına yassı taşlar yerleştirilmiş,
ancak bu taşlar düzgün bir platform oluşturmamaktadır. Ayrıca 3-4 kaba ait parça ve
bir tane öğütme taşı parçasının mezar hediyesi mi olduğu, yoksa bunun düzgün yüzey
elde etme amacıyla mı konduğu çok açık değildir. Açık alandaki çanak ve diğer buluntu dağılımı istikrarsızdır. Bazı alanlarda, özellikle ocakların çevresinde artarken, aralardaki alanlarda bazen birkaç parçaya inmektedir. 39L açmasındaki ağırşakların fazlalı
ğı burada yün eğirme işi ile ilgili bir uğraşıya işaret etmektedir.
3- Çukur "bannaklar"m olduğu evre: Açılan alanda 6 tane bulundu (Resim: 6-8).
Bir tanesi 3.00 x 2.00 m. boyutlarında söbe planlıdır. Diğer, üst seviyede ortalama 2.202.50 m. çapındaki yuvarlak "barınaklar"ın çeperleri tabana doğru genişleyerek 2.502.75 m.ye ulaşmaktadır. Dış yaşam düzleminden derinlikleri 0.55-0.75 m. arasında değişmektedir. Ikisinin içinde yarım daire şeklinde alçak seki vardır (Resim: 8). Ust örtüsü ile ilgili yegane bilgi, söbe planlı barınağın kenarındaki ince kumlu kerpiç duvar ve
içindeki ağaç yuvalarıdır.
- Çukur "barınaklar"ın içindeki dolgu ve buluntu çeşitlemesi de farklıdır. ilk açtı
ğımız 40l/6 No.lu barınaktaki, yoğun kursuni ince taneli, yumuşak, homojen bir kül delgudur. Tabanı ortaya doğru eğimli, kademeli, sarı killi bir dolgudur. Köstebekler tarafın
dan delik deşik edilmiştir. Dolgunun içinde dağınık çok sayıda iri çanak parçası, kemik
parçaları ve bir tane tunç alta iğnesi vardır. Tunç alta iğnesi, günümüzdeki büyük balık
için kullanılan alta iğneleri ile aynı biçimli ve yaklaşık aynı boyuttadır. Benzerine hiç bir
yayında rastlamadık.

-40l/44 No.lu barınağın üst dolgusundaki yak. 0.30 m. kalınlığındaki açık gri
iskeletlerle ilgili araştırma Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü tarafından yürütülmektedir.
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renkli kül tabana doğru koyulaşarak kum ile karışmıştır. Ortada sert sarımsı killi işlevi
ni bilmediğimiz bir tümsek var. Yapının üst örtüsü ile ilişkili olabilir. En altta taban seviyesinden 0.10 m. yüksekliğinde, 0040 m. genişliğinde ve 3.50 m. uzunluğunda bir seki
bulunmaktadır. Sekinin üzeri boştur. Taban kirli beyaz ince kil ile sıvalı, üzerinde bir
öğütme taşı parçası durmakta. Dolguda iri çanak parçaları, iri hayvan kemikleri, bir kaç
parça çakmaktaşı yonga, 2 kemik alet parçası var. Ayrıca az miktarda 39U22 No.lu barınaktaki kavkılardan var.
-39U22 No.lu barınağın (Resim: 8) içindeki dolgu kırmızı yanık kerpiç, kurşuni
kül, ve açık gri kütlüdür. Kurşuni dolgu daha çok üstte ve içinde sayılamayacak kadar
çok aynı cins, yaklaşık aynı boyutlarda kavkı ve kavkı parçası var. Kavkıların yanık dereceleri farklıydı. Ayrıca değişik kaplara ait parçalarından bir tanesi Taşlıcabayır Kazı
Si 'ndan büyük 5 boyunlu içki kabının boynunun ortasına (Ozdoğan 1987: figA-5) ve
Bulgaristan Burgaz yerleşmesindeki bir testinin boynuna (Shalganova-Gotzev 1995:
fig.2A) benzemektedir. Kemikler genellikle büyük ve tüme yakındır. Değişik seviyelerde 3 kırık ağırşak, 1 kemik bız, bir kemik alet parçası, bir tunç iğne ve tabana yakın yan
duran bir tane öğütme taşı parçası bulunmuştur.
-39U29 No.lu çukur "barınak" söbemsidir. Güneye doğru dörtgen bir mekanı var.
Bu barınağın dolgusu, az miktarda kırmızı yanık kerpiçli toprak ile karışık orta yurnuşaklıkta, yer yer kütlüdür. Bu dolgunun içindeki çanak miktarı yoğun, kemik orta yoğun
lukta, bir kaç parça kavkı ve hemen çukurun yanında yanmış bir ocak ayağı parçası
bulunmaktadır.

Çukurlardaki çok sayıdaki kap parçasının çok azı birbirine oturmaktadır. Çukurların niteliği Bulgaristan'daki benzer yerleşmelerle aynıdır: içinde çok miktarda kırık çanaklar, yanık izleri taşıyan değişik biçimde çukurlar (Shalganova -Gotzev 1995:335336).

4- Dörtgen planlı kerpiç yapılar evresi: Bu evrenin kalıntıları 0.10-0.12 m.yi geçmeyen, tam yüz atmayan, toprakta uzun ve birbirine kesen sarı izler halinde gözüken
duvarlardır. Kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusundaki, ortalama 0040-0.50 m. kalınlı
ğındaki bu duvar izleri, tepenin ana kayası üzerindeki ortalama 0.10-0.15 m. kalınlığın
daki siyah kesekli toprağın üzerinde uzanmaktadır. Gözlemlerimize göre siyah kesekli
toprak, Batı Çatak prehistorik dolgularda karşımıza çıkan toprak ile aynıdır, ancak toprak analizlerinden sonra daha kesin bir şey söyleyebiliriz. Bu evre çukur "barınaklar"
tarafından kesilmiştir (Resim: 6-7). Ayrıca dolgusu çok incedir, ve çukur "barınaklar"ın
dış kullanım alan dolguları ile karışmıştır.
46V(Z) ve 47V (X) Açmalan (Resim: 9-11)
1993 yılında bir sondaj olarak başlayan, 1994 yılında 5.00x1 0,00 m.lik alana tamamlanan 47V (X) açmasında, 1996 yılında, kuzey çeyreğinde, değişik düzlemlerdeki
çanak parçaları ve çeşitli nesneler ile belirlenen ancak mimari ile ilişkilendirilemeyen 3
evre bulmuştuk (Işın-Ozdoğan, 1998). 1997'de ise çok kısa dönemlik bir çalışmada kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan ve buna yaklaşık dik açı ile gelen kuzeydoğu-gü
neybatı yönünde kumlu kerpiçten iki duvar izi ve bu izlerin yaklaşık 1.50 m. güneybatısında söbe biçimli, 1.50xO.80 m. boyutlarında, işlevini anlayamadığımız beyaz killi bir
alana rastlamıştık. Duvar izlerinin ortasındaki alanda bol miktarda çanak parçasının
varlığına karşılık taban olabilecek herhangi bir düzlem yoktu. Ayrıca, doğu profili içinde kalan 0.20 m. yüksekliğinde oldukça düzgün yüz veren söbe biçimli, açma içinde
kalan kesimi 0.60 m. olan yayvan ağızlı bir petek ve çevresinde az miktarda çanak parçası, topraktan yarı yanmış bir ocak ayağı, birkaç tane ağırşak parçası ve çakmaktaşı
yonga bulunmuştu. Bu peteğin ait olduğu mekanın açılmamış alanda kaldığı görülmekteydi (Ozdoğan-Işın, 1999). Bu yıl açma temizliği çerçevesinde akmış olan profilleri tekrar düzeltirken, doğu profilinde petekten 0.20 m. kadar üst seviyede sert tabanı i bir
ocağın kenarı ve tabanının bir bölümü ortaya çıktı. Bu ocağın 1996 yılında bulduğumuz
çanak çömlekli düzlemlerden üsttekinin altındaki kerpiç döküntülü dolgu ile ilişkili oldu380

ğu anlaşıldı. Peteğin altında, güneye doğru devam eden sarımsı yarı sert bir dolgu, en
altta ise ana toprağın içine oturmuş yarı çukur barınağın batı yarısı yer almakta. Açmanın güney kesiminde ise, malzemenin aşağı seviyelere indikçe azaldığı ve ortaya önce bol küllü, ama sınır vermeyen alanların, sonra da ocakların ve onun çevresinde duvar parçalarının yer aldığı bir tablo çıktı. Ocaklardan küçük olanı hemen güneydoğu köşede, kısmen profilin içine giriyor, kerpiçten alçak kenarları ve çanak çömlek parçalarından bir alt tabanı üzerinde oldukça sert, hafif bombeli bir tabanı mevcut. 1.40 m, çapında, kenar genişliği yer yer 0.20 m., kalınlığı ise 0.08 m. Taban yer yer çatlamış. Ikinci ocak ya da fırın açmanın güney yarısını hemen hemen kaplamış durumda, kenarları bozulmuş. Diğer ocak gibi çanak parçalarından bir alt tabanı ve sert iki veya üç kere
sıvanmış bir üst tabanı var, böylece kalınlığı 3-4 cm. arasında değişmekte. Mevcut durumu, 2.60 m. çapında. Bu fırının yaklaşık ortasından, daha sonraki bir evrede, kuzeybatı-güneydoğu yönünde, kısmen küçük ocağın kenarını da kesen, 0.36-0.26 m. arasında değişen genişlikte, üstten itibaren derinliği yak. 0.10 m., kenarları yapılı olmayan
bir kanal açılmış. Kanal güney profiline giriyor, kuzeyde ise belirsiz bir şekilde sona eriyor. Bu kanalın hangi amaçla açıldığı konusu şimdilik meçhuL. Bu ocakların külünün.
toplanarak hemen kuzeyinde, yukarıda sözünü ettiğimiz ana toprak içine açılmış söbe
planlı yapıya doğru kazılmış, eğimli geniş bir çukurun içine toplanmış olduğu görülmekte. Çukurun bir bölümü profile giriyor (Resim: 9).
ilk kez 1996 yılında açılan 46V(Z) açmasını, Hellenistik ve iTÇ çanak çömleği
nin karışık bulunduğu tabakanın seviyesinden itibaren doğu-batı yönünde 5 m.den ikiye bölmüştük. Açmanın güney yarısında, güneybatıda karışık tabakanın altında, kıs
men batı profiline giren 2.00x2.50 m.lik bir alanda Hellenistik çanak çömlek çöplüğüne
rastlanmıştı. Yer yer siyah astarlı oldukça kaliteli çanak parçalarının yanı sıra az miktarda kemik parçalarının da bulunduğu derinliği 0.30-0.35 m.yi geçmeyen çöplük alanının yak. 0.50 m. güneydoğuda dip kısmı in situ, üst kısmı kırılmış bir amphora ve baş
ka amphoralara ait kırık parçaların toplu durduğu bir başka çukura rastlanmıştı. Amphora kırıklarının 1.00 m. kadar doğusunda orta boy bir yapı taşı (?) ve birkaç kiremit kı
rığı, Helenistik bir yapının avlusuna ait bir kesimde bulunduğumuzu, esas mekanlarm
höyüğün deniz tarafından aşındırılmış bölümünde kaldığını ortaya koymuştu (Işın-Oz
doğan, 1998). Bu yıl, söz konusu kesimin 5.00x2.50 lik bölümünü de yalıyara kadar açtık. Benzer şekilde, olduğu yerde devrilerek kırılmış bir amphora ve çok sayıdaki çanak
parçasının yaklaşık 1.25xO.60 m.lik bir alana yayıldığı, denize doğru bölümünü de zamanla üstten akan toprağın doldurduğu anlaşıldı. Bu alanı doğuda, 47V açmasının güney profiline doğru kuzey kuzeybatı-güneygüneydoğu yönünde bir taş temel çevreIemektedir. Orta boy ve iri taşlardan örülmüş, kötü durumdaki temelin genişliği 0.55 m.
dir. Birkaç kerpiç parçası ve küçük bir alandaki yüz vermeyen yanık kerpiçli dolgu, duvarın Batı Çatak Hellenistik mimarısinde geçen yıllarda bulduğumuz duvarların benzeridir (Resim: 10). 1996 yılında bulduklarımız gibi, kaliteli ve günlük kullanım kaplarına
ait parçalar karışık olarak bir aradadır, ancak birbirine oturanlar yok denecek kadar azdır.

Bu açmadaki ikinci çalışmamız, güneydeki 5.00 m.lik yarıdaki iTÇ dolgularının
üst kademesindeki alanı kuzeydeki yarısının seviyesine kadar indirmek olmuştur
(Resim: 11). Bu alandan, karışık kerpiç döküntülü seyrek çanaklı bir dolgu dışında birşey bulunmamıştır. Kazıya başlayacağımız zaman, güney yarıda, tam açmanın ortasında 1.50x1.30 m. boyutlarında 1.40-1.50 m. derinliğinde bir sondajın varlığını gördük.
Bu sondajın kaçak kazı için mi yoksa avcıların korunması amacıyla mı kazıldığı açıklı
ğa kavuşmadı. Bu kenarları oldukça düzgün açılmış sondajın içinde, tepenin bu kesimindeki arkeolojik dolguları görebilmemizin yanı sıra batı kesiminde yaklaşık 0.20 m .
. kalınlığında alüvyon olduğunu düşündüğümüz, oldukça homojen, killi ve nemli bir tabaka dikkati çekmektedir. Bu açmanın yaklaşık 8.00-10.00 m. batısında tatlı su kaynağını işaret eden, oldukça yoğun sazlık bir alan yıllardır ilgimizi çekmektedir. Bu kil delguyu tepenin geçmiş topografyası ile ilgili araştırmalara dahil edeceğiz.
Güney kesiminde tam yüz vermeyen kerpiç bir duvar izi ve seyrek çanak dışın-
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da pek bir şey bulunmadı. Her iki alanı aynı düzleme indirdikten sonra karşımıza, büyük bir kesimi maalesef açmanın batı yarısında kalan, Batı Çatak'ta bulduklarımızın
benzeri, yüzü tam atmayan bol kumlu kerpiçten yanmamış söbe planlı bir yapının çeyreği ortaya çıktı. Yapının açılan bölümünde çanak parçası seyrektir; başka bir şey de
yoktur. Dışında ise çanak parçası yoğundur. Yapıyı kaldırdıktan sonra altından gelen
düzlemde çanak parçası, kırık kemik ve boynuz alet, ağırşak parçaları, öğütme taşı
parçaları gibi nesneler sayıca arttı, ama bu tabaka ile ilişkilendirebileceğimiz bir mimari
karşımıza çıkmadı. Birkaç taştan oluşan dizi ve öbeklerin ne anlam taşıdığını da anlamadık.

Yanyana ve yaklaşık aynı
kalanması şu şekildedir:

düzlemlerdeki iki açmanın mevcut verilere göre taba-

En üstte değişik çaplarda ve derinliklerde, çoğu zaman iTÇ dolguları na kadar
inen Hellenistik çukurlar yer almaktadır.
.
Yer yer ocak kalıntıları ve kerpiç duvar izleri ile belirlediğimiz bir iTÇ dolgusu var.
ITÇ tabakasının kendi içinde en az 4 tane evresi olduğunu söyliyebiliyoruz şu andaki
verilere göre, ama genellikle açtığımız alanlar hep ya mekan dışı ya da mekanların çok
az bir bölümünün a9ma içinde olmasından ötürü, ancak kazı alanı genişletilince tam
olarak anlayabilecegiz. En belirgin olgu ana toprağın içine açılmış yarı çukur barınak
lar ve oldukça iyi işçilik gösteren büyük fırın ve ocaklardır. Şu andaki verilere göre en
alttaki çukur barınak, ocak ve fırının bulunduğu evre Ezero'nun alt tabakalarında karşılaşılan çanak çömlek içermektedir. Daha üsttekilerde ise daha çok Troya I-II tipi çanaklar ağırlık kazanmaktadır.
Batı Çarak'ta gördüğümüz, tepenin ana kayasındaki, inişli çıkışlılığın kısa mesafelerdeki değişkenliği (ondülasyon) burada da karşımıza çıkmakta. Bu topografyanın
yerleşme dağılımına etkisini de ancak gelecek kazılarda anlayabileceğiz. Ilginç başka
bir nokta da burundaki 46-47V ile tepenin kuzeyine doğru olan 39-40L açmaları arasın
daki arkeolojik dolguların toprak niteliklerindeki çarpıcı farklılıktır. Bunun yanıtını da
toprak analizleri verecek.

Sonuç
Bu yılki kazılardan elde edilenler, amaçlarımız doğrultusunda önemli sonuçlara
ulaşma yolunu açmıştır. Ortaya çıkanlar, iki değişik zaman dilimi içinde Trakya-Ege ve
Anadolu ilişkileri, Trakya'nın sorunları ile ilgili yeni veriler sunması açısından oldukça
verimlidir. Batı Çatak'ta gerek denizin gerekse daha sonraki dönemlerde Menekşe Deresi'nin yatağını kazmasının neden olduğu tahribat sonucunda her iki yöne doğru akarak bozulan ITÇ tabakalarını Doğu Çatak'ta sağlam bulduk. Ayrıca B. Çatak'ta bulunamayan ITÇ Balkan çanak çömleği ve bunu izleyen Troya I-II çanak çömleği Menekşe
Çatağı'nın Balkan ve Ege bağlantılarını daha iyi anlamamıza olanak tanımaktadır. Çanak çömlekteki bir diğer farklılık da Anadolu tip ve yüzey işlemleri gösteren parçaların
sayısındaki artıştır. Malzeme üzerindeki çalışmalar devam ettiğinden şu anda fazla yorum yapamıyoruz. Bir başka ilginç sonuç da Toptepe malzemesinin burada bulunmamasıdır. Bu, Toptepe Dönemine ait yerleşmenin Batı Çatak kesiminde küçüklüğüne ya
da büyük bir bölümünün deniz tarafından aşındırılan güney kesiminde kaldığına işaret
etmektedir. Bu olgu aslında "Balkanlardaki yerleşmelerin üst üste kurulma yerine, kısa
aralıkla yer değiştirmesi" şeklindeki yerleşme modeli ile de uyumludur.
Bu yıl ilk Demir Çağı ile ilgili verilerin ana toprak üzerinde tabakalanmış bir şe
kilde ele geçirilmesi, Menekşe Çatağı'nı bu dönem ile ilgili karanlıkta kalmış çok sayı
daki soruyu aydınlatmaya aday bir yerleşme konumuna sokmuştur. Son Tunç Çağının
sonlarında Anadolu'da ve Balkanlar'da büyük imparatorlukların yıkıldığı ve Frig Dönemine kadar "Karanlık Çağ" olarak adlandırılan karışık bir dönem vardır. Kökenleri kıs
men Kuzey Romanya'daki Babadağ bölgesine dayanan, kısmen orta Avrupa'dan gelen göçlerle ilişkilendirilen, Bulgaristan ve K. Yunanistan'da birçok kazı yerinden bile382

nen, bugüne kadar tabakalanmış olarak, sorunları ile birlikte en iyi Troya Vllb2 tabaka-

sından bildiğimiz döneme ait veriler genellikle yurdumuzda yüzey bulguları çerçevesinde kalmıştır. 1982 yılında Trakya araştırmaları kapsamındatesadüfenkazılan Taşlıca
bayır mezar tepesi kazısından yerel Thrak gelenekl~rinin ipuçlarını da taşıyan önemli
bir Ilk Demir çağı çanak topluluğu elde edilmiştir (Ozdoğan 1987). Bir başka önemli
topluluk da Edirne/lalapaşa dolmen kazısındandır (Akman 1997).Trakya yüzey araş
tırmasında iç kesimlerde, özellikle Kırklareli çevresindeki birçok yerleşmede gerek dolmen, gerekse yerleşme görünümünde izleri bulunan Ilk Demir çağının Trakya'da sap.tan an en güney sınırı SiJivri/Sülüklü Mevkii ve Selimpaşa; en doğu sınırı ise Istanbul'un
batı kesimidir. Bunlar, Istanbul'un batısında değişik yörelerindeki yüzey toplamaları
(Bakırköy/Ayamama Deresi çevresi) ve temel altı kazıları sırasında [Topkapı Sarayı
surları içi (Fıratlı, 1978: 570, lev.163/4), Hipodrom kazıları] ortaya çıkanlardır. Avşa
Adası/Manastır Mevkii'ndeki birkaç parça da bu dönem insanlarının adalara kadar
uzandığını göstermektedir. Ancak şu andaki verilere göre Çanakkale çevresi ve güney

Marmara kesiminde bu döneme ait bulgu yoktur.
Menekşe Çatağı'nda, birbirinden değişik nitelikteki bulgular, yerleşme izleri taşı
yan ocak ve fırınlar ve hemen alt evresinde tam niteliğini çözemediğimiz, ama adak çukurları olabilecek çukur "barınak"lar; gerek günlük kullanım tipi, gerekse adak eşyası
niteliğindeki çanaklar, bunların yanı sıra değişik mezar geleneklerinin ipuçlarını taşıyan
iskelet kalıntıları ve Balkanlarda genellikle mezarlarda bulunan fibulaların benzerinin
varlığı, oldukça iyi durumda 2 tunç iğne, adak eşyası işlevi de taşıyan bir çok ağırşak
tepenin aynı dönem (veya kısa dönem aralıklarıyla) içinde farklı işlevleri (geçici kamp,
yerleşik köy, adak alanı/kutsal alan gibi) barındırdığına işaret etmektedir. Bu farklı iş
levierin aynı zaman dilimi içinde mi var olduğu, yoksa değişik göç dalgaları halinde gelen kavimleri n farklı amaçlı kullanımları mı olduğu sorularının cevaplarını gelecek mevsim kazılarında bulacağımıza lnaruyoruz, Bu bağlamda, Menekşe Çatağı şu anda Marmara'nın kuzey sahilinde yer alan, Ilk Demir Çağı için bilgi veren tek yerleşme özelliğiyle daha da önem kazanmaktadır.
Menekşe Çatağı'nın bu dönem için özellikle üzerinde durulması gereken esas
önemi, birbirinden farklı geleneklere sahip toplumların karşılaştığı konumdur. Buranın
yerli halkı, Thraklar, Romanya-Bulgaristan üstünden gelen kavimler, batıdan gelen Hellen halkı ve belki de -şu anda çok küçük ipuçları taşıyan- Karadeniz (Pontic) kavimleridir. Bu farklı toplulukların birbiri ile ilişkileri, etkileşimleri ve bunların sonuçlarının insanların yaşamlarına ve geleneklerine yansımaları oldukça ilginç sonuçlar vermeye
adaydır. Bulqaristarı'da bulunan bazı yerleşmelerde, özellikle STÇ ve yerli halkın geleneklerinin Ilk Demir Çağı mezar ve adak çukurlarına birlikte yansıması (ShalganovaGotzev 1995:336, 338), yeni gelenlerin yerli halkın geleneklerinde radikal değişikler
yapmadığını ve/veya yerli halkın da yeni gelenekleri benimsediklerinin ip uçlarını vermektedir.
Tepenin hemen kuzeyinde, bir kilometre uzaklıktaki Heraion antik kentinin Thrak
kralı Kersopleptes'in mezar anıtı Harekat Tepe Tümülüsü'nün konumunun Menekşe
Çatağı yerleşmesinin (olası) adak alanı/kutsal alan gibi işlevi (?) ile doğrudan bir ilişki
si olup olmadığı da irdelenmesi gereken önemli bir sorundur. Harekat Tepe Trakya'da
şimdiye kadar saptanmış denize en yakın tümulustür. Kırklareli /Aşağı Pınar Mevkii kazısında daha sonra sıyrılarak atılmış Hellenistik tümülüsün altındaki 90 tane adak çukuru, tümülüsün kutsal bir alanın üzerine yapıldığını göstermişti. Harekat Tepe Tümülüsü gerçekten denizden görülmesi için mi bu kadar sahile yakındır, yoksa söz konusu
olan aynı zamanda Dionysos rahibi/müridi kralın zaman içinde kutsallık kazanan "herkesin kabullendiği Dionysos'a ait bir kutsal alanda" ya da "yakınında" gömülmesi midir?
Bütün bu soru/arın yanıtlarını bulma amacıyla gelecek yılki kazı çalışmalarında
özellikle Ilk Demir Çağını daha geniş bir alanda açmayı, Hellenistik yerleşmeyi daha
kapsamlı araştırmayı ve her iki dönem arasında birkaç çanak parçasına dayanarak
varlığından şüphelendiğimiz Geometrik ve Arkaik Dönemleri araştırmayı planlamaktayız.

383

KAYNAKÇA VE KıSALTMALAR
AKMAN, M. 1997
"Megalithforschungen in Thrakien", Istanbuler Mitteilungen 47:151-170,
lev.1-16.
FıRATLI,

N. 1978

"New Discoveries Concerning the First Settlement of Ancient istanbulByzantion", Proceedings of the Xth International Congress of Classical
Archaeology: 565-544, lev.161-168.
IŞIN, M.A. ve A. ÖZDOGAN, 1998
"Tekirdağ Menekşe çatağı 1996 Yıl Sonu Bilimsel Raporu" VIII. Müze Kurtarma Kazılan Semineri: 363-379.
IŞIN, MA ve A. ÖZDOGAN, 2000
'Harekattepe Tümülüsü", XXi. Kazı Sonuçlan Toplantısı, Ankara:335-348.
KOPPENHÖFER, D. 1997
"Troia VII-Versuch einer zusammen-schau Einschliesslich der Ergebnisse
des Jahres 1995" Studia Troica,7: 296-353.
ÖZDOGAN, A. ve MA Işın 1999
''Tekirdağ Menekşe çatağı Kazı ları 1997 Yılı Çalışmaları", Xx. Kazı Sonuçlan Toplantısı (/): 295-310.
ÖZDOGAN, M. 1987.
"Taşlıcabayır, A Late Bronze Age Burial Mound in Eastem Thrace." Anatolica XIV: 7-39.
SHALGANOVA, T. ve A. GOTZEV, 1995.
"Problems of Research on the Early lron Age", Prehistoric Bulgaria (ed. D.
Bailey ve i. Panayotov), Monographs in World Archaeology nO.22: 327343.

384

Resim 1: Do~u Çatak, 46V açmasından Batı Çatak abakış

Resim 2: 40L
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Resim 3: 40L açması, ilk Demir
çağı fırınının içine
sonraç:la",!. yapılan iki
ayrı gomu

açması, Çukur
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39 ve 40L açmaları,ilk
Demir çağı, en üstteki ocak, açık alanlar
ve alttaki adak çukurları, batıdan
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39 ve 40L açmaları, ilk
Demir çağı adak çukurları ve büyük fırın,
doğudan

Resim 7: 40L açması, ilk Demir
çağı adak çukurları
~e ~!!stiği anatopragm uzerınde uzanan
s.ığ kerpiç duvar izlerÇkuzeyden

39L

açması, 22
yanık dolgulu
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No.lu
adak

46 ve 47V açmaları,
ana toprak içindekı
çukur barınak, fırın ve
onde kaçak kazı çukuru

Resim 10: 47V açması deniz tarafından kesilen kesimdeki Hellenistik
dolgu

Resim 11: 46 ve 47V açmaları
profile giren söbe
kerpiç yapı, önde kacak Kazı çukuru, arkada Hellenistik duvar kalıntısı
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2001 YILI ÇAVlUM KÖYÜ MEZARlıK KAZISI
A. Nejat BiLGEN*

Çavlum Köyü; Eskişehir merkezinin 16 kilometre doğusunda ve Alpu Ovası'nda
yer almaktadır. 1999 yılında, Eskişehir Arkeolojisi Müzesi adına başlanan, Çavlum Köyü Mezarlığı'ndaki arkeolojik kazılar 2000 yılında yapılmış, 2001 yılında da Anadolu
Universitesi Rektörlüğü'nün maddi ve manevi destekleri ile bilimsel başkanlığımızda
devam etmiştir.
Bu yılki kazı sezonuna Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü Araş. Gör. Arkeolog Ozlern.. Vapur, Arkeolog Hakan Bilgiç, Arkeolog Nihai Tural, Arkeolog Bülent Okta, Anadolu Universitesi Arkeoloji Bölümü öğrenci
leri: Burcu Şentürk, Burcu Oztürkkan, Orçun Sakarya, Nazan Yüzbaşıoğlu, Qzlem Ozçelik, Onur Nugay, Ferdi Fırat, Cenk Çorbacı, Aysun Topaloğlu, Can Oktay,Ilkay Atav,
Esra Bideci, Barış Karapınar, Eylem Çelik, Bora Çetin, ryıehtap Parlar, Berkay Yalçın,
Emel Sezen, Aycan Sarıhacıoğlu, Emir Ercan; Anadolu Universitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri: Gülsevin Demiryürek, Zeynep Kaya, Ayça Akar, Şafak Bozdemir; Anadolu Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ..S eramik Bölümü öğrencileri: Mustafa Oral,
Gizem Gürsel, Olgu Sümengen, Ankara Universitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
FizlkiAntropolo]i bölümü öğrencileri: Tarık Oğuz, Bengü Büyükpoyraz, Adnan Menderes Uruversitesi Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü öğrencisi Banu Dönmez ve
Anadolu Universitesi Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu öğrencisi Mustafa Erdiken katıl
mışlardır.

Bu yılki kazı sezonunda çalışmalar, mezarlığın güneybatı yönüne doğru ilerlemiş
ve 05, H1,H5, 12, 13, J3, J4, K2 açmalarında ve D5-E5, 12-J3, J3-13, F3-F4, H5-15, E505, E6-E7 olarak adlandırılan araba yollarında çalışılmıştır. 8 açmada (05, H5, 12, 13,
J3, H5-15, E5-D5, E6-E7) toplam 16 mezar açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1). K2 açmasın
da herhangi bir mezara rastlanmamıştır. Mezarlığın yayılım alanını belirlemek amacıy
la K2 açmasının güneybatı ve batısında yaklaşık 50'şer metre uzaklıklarda 2x2m.lik
B,C ve D sondajları açılmış ancak hiçbir buluntuya rastlanmamıştır.
2001 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan 16 mezarın özellikleri ve buluntuları
şöyledir:

47 No.lu Mezar: Küp mezar, 12-13 araba yolunun güney köşesinde yer almaktadır. Küp sağlam durumdadır. Ust derinlik:-206, alt derinlik:-300 cm.dir. Açmanın güney
köşesinde bulunan küpün ağız kısmı kuzeybatı, dip kısmı güney doğuya doğru yönlerı
diriimiş ve mezarın üst ve ağız kısmı taşlarla çevrilmiştir. Mezara tek gömme yapılmış. tır. Birey hocker tarzda gömülmüş olup yatırılış yönü belirsizdir. Birey 25-35 yaşlarında
olup bireyincinsiyeti erkektir. Mezar içinden 1 adet çanak ve mezarın etrafından 3 adet
yonca ağızlı testi (Çizim: 3-m) ve 1 adet testi ele geçirilmiştir.
Doç. Dr. A. Nejat BiLGEN, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı, EskişehirrrÜRKiVE.
anbilgen@anadolu .edu.tr
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48 No.lu Mezar: Basit toprak mezar, 11-12 araba yolunun güney köşesinde yer
Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahribat görmüştür. Ust derinlik:216 cm., alt derinlik:-230 cm.dir. Mezar kuzeybatı-güneydoğu doğruıtusunda yerleştiril
miştir. Mezara tek gömme yapılmıştır. Birey hackertarzında kuzeybatı-güneydoğu yönünde yatırılmış olan erişkin bir erkeğe aittir. Mezar içinden 1 adet iğne (Çizim: 3-c)
ve mezarın etrafından 1 adet yonca ağızlı testi ele geçirilmiştir.
49 No.lu Mezar: Çömlek mezar, I.. açmasının batı köşesine yakın yer almaktadır.
Küp sağlam durumdadır (Çizim: 2-f). Ust derinlik: -210 cm., alt derinlik: -230 cm.dir.
Çömleğin ağız kısmı doğu, dip kısmı batıya bakmaktadır. Mezara tek gömme yapıl
mıştır. Bireyin gömme biçimi kremasyondur. Yatırılış yönü ve bireyin cinsiyeti belirsizdir. Mezarın etrafından testi parçası ele geçirilmiştir.
50 No.lu Mezar: Taş sanduka mezar, 12 açmasının doğu köşesine yakın bir yerde yer almaktadır. Etrafı 4 büyük taşla çevrelenmiş oları mezarın üst kısmı küçük moloz taşlarla kapatılmıştır. Mezar sağlam durumdadır. Ust derinlik: -200 cm. alt derinlik:
-252 cm.dir. Mezar kuzeydoğu- güneybatı doğruıtusunda yerleştirilmiştir. Mezara tek
gömme yapılmıştır. Birey kremasyon olarak gömülmüş olup yatış yönü belirsizdir. Bireyin cinsiyeti ve yaşı belirlenememiştir. Mezar içinden 19 adet boncuk (Çizim: 3-h), 16
adet deniz kabuğu, , 2 adet küpe, 10 adet küpe parçası, 1 adet çanak ve mezarın etrafından 1 adet yonca ağızlı testi ele geçirilmiştir.
51 No.lu Mezar: Küp mezar, 13-J3 araba yolunun ortasında yer almaktadır. Küp
sağlam durumdadır (Çizim: 2-a). Ust derinlik: -213 cm., alt derinlik: -321 cm.dir. Küpün
ağız kısmı doğu, dip kısmı batıya bakmaktadır. Mezara üçlü gömme yapılmıştır. Bireylerin gömme biçimi ve yatış türü belirsiz olup biri 25-35 yaşlarında bir erkek, biri 6+/24 aylık bir çocuğa aittir. Diğerinin ise yaşı ve cinsiyeti belirsizdir. Mezar içinden 21 adet
boncuk (Çizim: 3-1, 3-j, 3-k ), 19 adet deniz kabuğu, 3 adet ağırşak, 1 adet halka, 2
adet halka parçası, 2 adet sarmallevha, 4 adet sarmallevha parçası, 2 adet iğne (Çizim: 3-a), 2 adet iğne parçası, 1 adet küpe parçası (Çizim: 3-d, 3-e) ve 1 adet aşık kemiği parçası ele geçirilmiştir.
52 No.lu Mezar: Çömlek mezar, D5-E5 araba yolunun ortasında yer almaktadır.
Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahribat görmüştür. (Çizim: 2-d). Ust derinlik: 274 crn., alt derinlik: -313 cm.dir. Çömleğin ağız kısmı kuzey batı, dip kısmı güney doğuya bakmaktadır. Mezara tek gömme yapılmıştır. Bireyin gömme biçimi ve yatış yönü
belirsizdir. Bireyin cinsiyeti ve yaşı belirlenememiştir. Mezar içinden 2 adet küpe (Çizim: 3-g) ve mezarın etrafından 2 adet ibrik (Çizim: 3-n) ele geçirilmiştir.
53 No.lu Mezar: Çömlek mezar, H5 açmasının kuzeydoğu kenarında yer almaktadır. Kuzey köşeden 205 cm. uzaklıkta bulunmaktadır. Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahribat görmüştür. Ust derinlik: -263 cm., alt derinlik: -280 cm.dir. Çömleğin ağız kısmı doğuya, dip kısmı batıya bakmaktadır. Mezara tek gömme yapılmıştır.
Bireyin gömme biçimi ve yatış yönü belirsizdir. Bireyin cinsiyeti ve yaşı belirlenememiştir. Mezarda herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
54 No.lu Mezar: J2 açmasının güneydoğu kenarına yakın yer almaktadır. iki
çömlek.. üst üste yer almaktadır ve alttaki sağlam, üsttekinin dip kısmı dağılmış durumdadır. Ust derinlik: -281 cm., alt derinlik: -251 cm.dir. Mezarın ağız kısmı doğuya, dip
kısmı batıya bakmaktadır. Mezara tek gömme yapılrmştır. Bireyin gömme biçimi ve yatış yönü belirsiz olup yaşı ve cinsiyeti saptanamamıştır. Mezar içinden 1 adet aşık kemiği ve 1 adet küpe (Çizim: 3-f) ele geçirilmiştir.
55 No.lu Mezar: Basit toprak mezar, J2-J3 araba yolunun ortasında yer almaktadır. Yüzeye yakın olduğu için büyük ölçüde tahribat görmüştür. Ust derinlik: -239 cm.,
alt derinlik: -260; cm.dir. Mezar kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yerleştirilmiştir.
Mezara tek gömme yapılmıştır. Bireyin yatış yönü ve gömme biçimi belirsiz olup yaşı
ve cinsiyeti saptanamamıştır. Herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
56 No.lu Mezar: Çömlek mezar, H5-J5 araba yolunun doğu köşesine yakın yer
almaktadır. Çömlek sağlam durumdadır (Çizim: 2-e). Ust derinlik: -302 cm., alt derinalmaktadır.
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lik: -355 cm.dir. Çömleğin ağız kısmı kuzeydoğu, dip kısmı güneybatıya bakmaktadır.
Mezara tek gömme yapılmıştır. Birey hacker pozisyonunda doğu-batı yönde yatırılmış
olup, 6+/-24 aylık bir çocuğa ait olduğu düşünülmektedir. Mezar içinden 85 adet midye, dağılmış halde ele geçirilmiştir.
57 No.lu Mezar: M57 bir küp, bir çömlek olmak üzere iki mezardan oluşmuştur
E6-E7 araba yolunun kuzeybatısında yer almaktadır (Çizim: 2-g). Ust derinlik: -304
cm., alt derinlik: -355 cm.dir. Mezarın ağız kısmı güneydoğuya, dip kısmı kuzeybatıya
bakmaktadır. Mezara tek gömme yapılmıştır. Birey yarı hocker pozisyonunda kuzeybatı-güneydoğu yönünde yatırılmış olup bir kadına ait olduğu düşünülmektedir. Mezar
içinden 1 adet deniz kabuğu, 2 adet sarmallevha , 1 adet küpe ve 1 adet iğne (Çizim:
3-b) ele geçirilmiştir.
58 No.lu Mezar: EJ3-E7 araba yolunun ortasında yer almaktadır. Küp sağlam durumdadır (Çizim: 2-b). Ust derinlik: -299 cm., alt derinlik: -380 cm.dir. Küpün ağız kıs
1]1 ı kuzeydoğu, dip kısmı güneybatıya bakmaktadır. Mezara üçlü gömme yapılmıştır.
Uçlü gömmeden sadece bir bireyin gömme biçimi kremasyon olarak saptanmış, diğer
iki bireyin, çok kötü durumda ele geçirilmesinden dolayı, gömme biçimi saptanamamış
tır. Mezar içinden 7 adet aşık kemiği, 7 adet küpe, 1 adet halka ve 1 adet sarmallevha ele geçirilmiştir.
59 No lu Mezar: E6-E7 araba YOIJ.ınun kuzeydoğu kenarında yer almaktadır. 59
No.lu mezar iki küpten oluşmaktadır. Ust derinlik: -259 cm., alt derinlik: -319 cm.dir.
Küpün ağız kısmı kuzeydoğu, dip kısmı güneybatıya bakmaktadır. Mezara tek gömme
yapılmıştır. Birey yarı hocker pozisyonunda kuzeydoğu-güneybatı yönünde yatırılmış
olup 33-45 yaşlarında bir kadına ait olduğu düşünülmektedir. Mezar içinden 2 adet küpe ve mezarın etrafından 1 adet testi (Çizim: 3-1 ) ele geçirilmiştir.
60 No.lu Mezar: Küp mezar, E6-E7 araba yolunun kuzeybatı kenarında yer al. maktadır. Küp sağlam durumdadır (Çizim: 2-c). Ust derinlik: -300; alt derinlik: -325
cm.dir. Küpün ağız kısmı güneydoğuya, dip kısmı kuzeybatıya bakmaktadır. Mezara
tek gömme yapılmıştır. Bireyin gömme biçimi kremasyon olarak belirlenmiş olup cinsiyeti ve yaşı kemiklerin çok kötü bir şekilde ele geçirilmesinden dolayı saptanamamış
tır. Mezar içinden 1 adet halka ele geçirilmiştir.
61 No.lu Mezar: Basit toprak mezar, D5-E5 araba yolunda yer almaktadır. Üst
derinlik: -323 cm., alt derinlik: -328 cm.dir. Mezara tek gömme yapılmıştır. Birey yarı
hoeker pozisyonunda güneydoğu-kuzeybatı yönünde yatırılmış olup bir erkeğe ait olduğu düşünülmektedir. Mezar içinden ve dışından herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

62 No.lu Mezar: M62 bir küp bir çömlek olmak üzere iki mezardan oluşmuştur.
G5- H5 araba yolunun batı köşesinde yer almaktadır. Ust derinlik:-300 cm., alt derinlik:-347 cm.dir. Mezarın ağız kısmı doğu, dip kısmı batıya bakmaktadır. Mezara tek
gömme yapılmıştır. Güneydoğu-kuzeybatı yönünde yatırılmış olan bireyerişkindir ve
cinsiyeti kadındır. Mezar içinden 1 adet çanak, 23 adet boncuk, 1 adet koni başlı iğne,
3 adet iğne başı, 5 adet iğne parçası, 2 adet küpe parçası, 6 adet aşık kemiği, 2 adet
aşık kemiği parçası ve 2 adet deniz kabuğu ele geçirilmiştir.
1999-2001 yılı çalışmaları sırasında ele geçirilen 46 mezarla beraber bugüne
kadar Çavlum Köyü mezarlık alanında açığa çıkarılan mezarların sayısı 62'ye yükselmiştir. 2001 kazı sezonunda ele geçirilen mezarların iyi korunmuş olması nedeniyle
küp ve çömleklerin yerleştiriliş biçimleri daha net anlaşılmıştır. Küp mezarların çoğun
lukla 45oo'lik açıyla yerleştirildiği tespit edilmiştir. 16 mezarın 4 tanesinin ağız kısmının
doğu, dip kısmının batı doğrultusunda, 6 tanesinin ağız kısmının kuzeydoğu, dip kıs
mının ise güneybatı doğrultusunda yerleştirildiği anlaşılmıştır. Küp mezarların büyük
çoğunluğunun ağızları kapak taşları ile kapatılmış ve eğimli olarak yerleştirilen bu mezarların alt kısımları ise küçük moloz taşlarla desteklenmiştir. 2001 kazı sezonunda ortaya çıkarılan 16 mezardan 4'ü küp, 4'ü çömlek, 2'si küp-çömlek, 1'i küp-küp, 1'i çömlek-çömlek, 3'ü basit toprak ve 1'i taş sanduka mezardan oluşmaktadır. Taş sanduka
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mezarda ele geçirilen buluntular diğer küp ve çömlek mezarlarda ele geçirilen eserlerle benzerlik göstermektedir. Aynı şekilde, 48 No.lu basit toprak mezar içinden ele geçirilen yonca ağızlı testi özellikleri açısından incelendiğinde diğer mezarlarda ele geçirilen eserlerle aynı kültürel özellikleri taşıdığı anlaşılmıştır. Böylece aynı kültür evresinde, basit toprak mezar, taş sanduka mezar, çömlek mezar, küp mezar, çömlek-çömlek,
küp-küp, çömlek-küp mezardan oluşan yedi ayrı mezar tipi olduğu anlaşılmıştır.
Bu sene ele geçirilen iskeletlerin büyük çoğunluğu oldukça iyi korunmuştur. 16
mezarın 14'ünde tekli, 2'sinde 3'lü gömme yapılmıştır. Yapılan ön inceleme sonrasın
da bu mezarlardan 4 erkek, 3 kadın, 2 çocuk ve 11 cinsiyeti belirlenemeyen bireyle birlikte toplam 20 bireyaçığa çıkarılmıştır. 2 birey hocker, 4 birey yarı hocker, 4 birey kremasyon, 10 bireyin ise gömme biçimleri saptanamamıştır.
Mezarların içinden ve yanından; çanaklar, yonca ağızlı testiler, ibrikler, ağırşak
lar, tunç veya bakırdan yapılmış değişik tipte kolye taneleri, iğneler, küpeler ve halkalar, kurşun sarmallevhalar, boncuklar, deniz kabuğundan kolye taneleri, ve aşık kemikleri ele geçirilmiştir.
Gömme gelenekleri, küpler ve diğer küçük buluntuları oluşturan seramikler, bakır veya tunç halkalar, iğneler, taş ve deniz kabuklarından oluşan kolye tanelerinin benzerierine Çavlum Mezarlığı'na en yakın merkezler olan; Yanarlar1, Demircihüyük- Sarrket, Gordion 3 , II1ca4 Mezarlığı ve Kusura C evreslndef rastlanmaktadır.
Üç yıllık çalışmalar sonucunda Yukarı Sakarya Vadisi ve Eskişehir Bölgesinde
oldukça önemli bir Erken Hitit Mezarlığı veya bir başka deyişle; Orta Tunç çağına ve
yaklaşık M.O. ii. binyılın ilk çeyreğindeki yıllara ait bölgenin kültürel yapısını aydınlata
cak bir mezarlık ortaya çıkarılmıştır. Diğer merkezlerle karşılaştırıldığında mezarlık
alanlarının yerleşim yerine çok uzak olmadığı gerçeği göz önüne alınarak, 5 km.lik alan
ekibimizce taranmıştır. Ancak yüzeyde ya da daha önce köylüler tarafından açılmış
olan çukurlarda veya çeşitli yollarla ortaya çıkmış olan kesitlerde mezarlıkla aynı döneme ait hiçbir ipucuna rastlanmamıştır. Çalışmalara 2002 kazı sezonunda da devam
edilecektir.
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Resim 4: 58 No.lu küp mezar

396

TEPECiK-çiFTLiK 2001 YILI ÇALIŞMALARI

Erhan BIÇAKÇI*
Çiler ALTlNBiLEK

Erol FAYDALI

.
Tepecik-Çiftlik Höyüğü, Kapadokya bölgesinin güneybatısında, Niğde ili, Çiftlik
Ilçesi sınırları içerisinde, Çiftlik Ovası'nda yer almaktadır. Yöre halkının kısaca Melendiz olarak adlandırdığı Çiftlik veya Melendiz Ovası, Kapadokya Volkanik Bölgesi olarak
adlandırılan volkanik yükseltilerin ortasındaki Melendiz Dağı kütlesinde, denizden 1500
m. yükseklikte, eski bir volkan konisi içerisinde oluşmuş bir iç ovadır. Ova, civardaki
volkanik dağlardan püskürmüş ponza ve kül karışımı bir alüvyon formasyonudur. Bölgede yapılan jeomorfolojik araştırmalara göre, Holosen döneme tarihlenen bu formasyon öncesinde, Pleistosen dönemde burada bir göl bulunduğu anlaşılmıştır.
Melendiz Ovası, Melendiz Dağı'nda bulunan kaynaklardan çıkıp ovanın ortasına
ulaştığında birleşerek Melendiz Suyu'nu oluşturan birçokdere tarafından sulanır.
Çevre bölgelere çeşitli doğal yollarla bağlanan ova, doğuda Misliova'ya, kuzeyde Mamasun havzasına, batıda Konya Ovası'na, güneyde de Bor Ovası'na bağlan
maktadır.

Kapadokya bölgesinde bulunan obsidiyen yataklarının önemli bir kısmı, Melendiz kütlesinin kuzeydoğu kesiminde yer alan Göllü Dağ'ın kuzey ve kuzeydoğu eteklerinde ve çevresinde yer alır. Göllüdağ obsidiyeninin gerek hammadde gerekse ürün
olarak Paleolitik Dönemden itibaren ama özellikle Neolitik Dönem başlarından itibaren
geniş bir bölgede kullanılmış olduğu bilinmektedir.
300x170 m. boyutlarında; oval biçimli bir höyük konisi ve bu koninin güneydoğu
sunda yer alan yaklaşık 100 m. uzunluğunda bir terastan oluşan Tepecik-Çiftlik Höyüğü yaklaşık 35.000 m2 lik bir alanı kaplamaktadır (Çizim: 1). Denizden yaklaşık 1580
m. yüksekte bulunan höyüğün en yüksek noktası çevre ovadan yaklaşık 9.00 m. yüksekliktedir.
2001 yılında, höyük üzerinde üç açmada toplam 192m 2lik alanda kazı çalışma
ları yapılmıştır (Çizim: 1). 2000 yılında kazılan 224 m2 lik alan ile toplam kazı alanı 416
m 2 ye ulaştlrruşnrt.

Yrd. Doç. Dr. Erhan BIÇAKÇI, istanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, Beyazıt, 34459 istanbulfTÜRKivE.
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1622/30q,42001) Tepecik-Çiftlik'teki çalışmaların ikinci kampanyasında kazı ekibi, Niğde Müzesi'nden Erol Faydalı'nın
başkanııgında, aynı müzeden Mahmut Altuncan, Prehistorya Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri'nden Çiler Aitınbilek,
Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Görkem Kızılkayak, Restoratörler Buğra Serdaroğlu, Zeynep Tevfikoğlu,
Desinatör Ayhan Cem Mutlu, Prehistorya Anabilim Dalı lisans öğrencileri Nedim Çağın, Müge Gürdal, Melis Kırlı,
Berrak Kobak, Feray Koçak ve Neslihan Vorulmaz'dan oluştu.
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Höyük yüzey toprağının altında, her üç açmada da bol küllü, yaruklı, yakınqeç
almak için açılan çukurlar tarafından bozulmuş ilk tabakaya ulaşılmıştır. Ozellikle 16J açmasında iki bölgede bu tabakaya ait toplu buluntular ele geçirilmiştir. Bir
grupta sürtme taş aletler, kasecikler ve kırık çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Bir
diğer grupta ise tümlenebilir çömlekler ile dağınık ve karışık durumda insan ve hayvan
kemikleri bir arada ele geçirilmiştir.
2. tabakaya, her üç .açmada da "0.00" noktasına göre yaklaşık 2.00 m. derinlikte ulaşılmıştır (Resim: 1). Ozellikle 16 ve 17 J açmalarında yer yer oldukça sağlam durumda ortaya çıkarılan mimarı kalıntıların bazı kesimleri, dönemlerde üst tabakalar tarafından tahrip edilmiştir. 2. tabaka kalıntıların en sağlam korunmuş olduğu 16 J açmasında taş duvar ve döşemeler ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Birkaç yapı evresinin bulunduğu anlaşılan bu kalıntılar arasında, açmanın güneybatı köşesinde, 1.00 m.den
daha yüksek koruna gelmiş taş duvarları ile bir yapının oldukça sağlam durumda kalmış bir bölümü ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Açmanın geri kalan kısmında ortaya Çı
karılan ve kabaca kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde uzanan duvar parçaları ile bu
duvarlara bitişik olarak yapılmış taş döşeli alanların nasıl bir yapıya ait olduğu henüz
anlaşılamamaktadır. Bu kalıntılar arasında, açmanın kuzey yarısında, doğu-batı yönünde uzanan bir duvarın güney yüzüne bitişik olarak yapılmış, yaklaşık 9.00m 2 lik bir
kısmı sağlam kalmış olan taş kaplama dikkati çekmektedir. Kuzeydeki duvardan güneye doğru eğimli bir yamacı kaplayan bu konstrüksüyonun güney devamı bozulmuş ve
doğu devamı henüz açıımamıştır.
17 J açmasının batı ve güney kesimlerinde ortaya çıkarılmış olan 2. tabaka kaIıntılarının önemli bir bölümünü kayrak taşlarla yapılmış bir döşeme oluşturmaktadır.
2000 senesinde 17 K açmasının kuzey bitiminde ortaya çıkarılan ve içerisinde taş döşeme ve tandır kalıntısı bulunan bir mekanın kuzey devamı olan bu taş döşemenin kuzey ve doğu bitimleri bozulmuş olmasına rağmen bulunmuş olan duvar parçalarından
sınırları tespit edilebilmektedir. Döşemenin ortasında, açmanın güneybatı köşesinde
yaklaşık 1.50 m2 boyutlarındaki döşemesiz bir alanda, bir kısmı açma güney profili içerisinde kalan bir petek ve içerisinde bol miktarda yanmış tohum taneleri bulunmuştur.
Yine bu alanda, farklı ama hiçbirisi tüm olmayan kaplara ait kabartma bezemeli çömlek parçaları bir arada bulunmuştur.
18 J açmasında ortaya çıkarılmış olan çok bozuk durumdaki taş duvar parçalarının nasıl bir yapıya ait olduğu anlaşılamamaktadır. Açmanın güneybatı çeyreğinde
2.00x2.00 m. boyutlarında bir mekan ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Doğu ve güney kenarları taş duvarlar ile sınırlandırılmış olan mekanın kuzey ve batı kenarlarında duvar
izine rastlanmamış, ancak mekanın sınırları duvar sıva izleri ile tespit edilebilmiştir.
Tümü el yapımı olan Tepecik-Çiftlik çanak çömleğinin ince malları kırmızı, siyah,
devetüyü ve kahverengi astarlı, açkılı mallar olarak dört alt gruba ayrılmıştır. Kaba mallarda ise iki alt grup tespit edilmiştir: Bunlar, yüzey işlemi yapılmamış mallar ve dış yüzeyi kaba, iç yüzü açkılı mallar, yani mutfak kaplarıdır.
Kap formları arasında dışa açılan ağızlı, düz kenarlı kaplar; düz ağızlı, boyunlu,
büyük saklama kapları ve küçük kaseler en yaygın olanlarıdır. Diğer formlar arasında, dı
şa eğik düz, dışa eğik dışbükey, basık ve küresel gövdeli, basit, düz, yuvarlak ve inceltilmiş ağızlı, yuvarlatılmış düz dipli çanak ve kaseler ve dar ağızlı kaplar bulunmaktadır.
Ele geçirilen çanak çömlek grupları içerisinde üç farklı bezeme tekniği tespit edilmiştir. Once mallardan kırmızı ve devetüyü astarlı mal gruplarında kabartma bezemeler yaygındır; özellikle büyükbaş boynuzlu çeşitli hayvan ve insan figürleri kullanılmış
t.ır Figürlerin çoğunun hareket halinde betimlenmiş oldukları da dikkati çekmektedir.
Ozellikle büyükbaş boynuzlu hayvanların yanında bir köpek tasviri de bulunmuştur.
Ikinci bezeme tekniğini kazı ve nokta bezemeler oluşturmaktadır. Once malların siyah
astarlı mal grubunda kullanılan bu teknikte üçgen, sarmal, menderes gibi motifler kullanılmıştır. Uçüncü bezeme tekniği ise boya bezemelilerdir ve çok az miktarda bulunmişte taş

muştur.
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Bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, dilgi üzerine şekillendlrllrniş baskı düzeltili
okuçları, geçen sene olduğu gibi en dikkati çeken buluntulardır. Iki yüzü düzeltlli okuçları Konya Ovası'nda bulunan Neolitik Dönem okuçları ile benzerlikler gösterir. Tek yüzü düzeltili okuçları ise daha yakın çevredeki Neolitik Dönem okuçları ile benzerlikler
gösterir. Çok miktarda bulunmuş olan "Y" biçimli dilgiler burada yaygın olarak iki vurma düzlemli üretim zineirinin bulunduğunu göstermektedir. Bunların dışında çekirdekler, kazıyıcılar da oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. Kazıda ele geçirilen çekirdekler
yüzeyden toplanan çekirdekler kadar fazla değildir. Tepeeik-Çiftlik'te yakın bölgedeki
farklı obsidiyen yataklarından gelen obsidiyenlerin kullanılmış olduğu görülmektedir.
2000 yılı çalışmalannda olduğu gibi çok miktarda sürtme taş ve öğütmetaşı alet
ele geçirilmiştir. Ozellikle aletlerdeki çeşitlilik ve yoğun kullanım izleri dikkati çekmektedir; Çok miktarda ve çeşitli boylarda celt, biley taşları, vurgu taşları, yongalama diskIeri, bazalt diskler, taş halkalar, havan elleri, ezgi taşları, öğütme taşları ve tekneleri bulunmuştur.

Ufak buluntular arasında en büyük grubu kemik aletler oluşturmaktadır. Çeşitli
boy ve tiplerde kemik bızlar çoğunluktadır. Kullanım biçimi tam bilinmeyen, hayvan
uzun kemiklerinden yapılmış çeşitli aletler, perdah aletleri, yassı kemiklerden yapılmış
spatüller, olası kaşıklar diğer kemik buluntular olarak sayılabilir.
2000 yılı çalışmalarında olduğu gibi, yine bol miktarda yabani at ve daha az miktarda yabani eşeğin pha/anx kemiklerinden yapılmış idoller bulunmuştur. Idollerin bir
kısmı, doğal biçimleri değiştirilmeyecek biçimde işlenmiştir; bir kısmında ise daha yoğun düzelti izleri bulunmaktadır ve kemiklerin çrkrntrlı kısımları düzleştirilmiştir.
Bu seneki çalışmalarda ele geçirilmiş buluntular arasında taştan yapılmış bir
heykeleik de bulunmaktadır. 17 cm. yükseklikteki, oturur pozisyondaki heykeleiğin başı, önünde kavuşturulmuş kolları, kalçası belirtilmiştir. Gözler ise iki ince çizgi ile betimlenmiştir.

Tepeeik-Çiftlik'te, esas olarak Neolitik Dönem içerisinde yerleşilmiş oldu,9u söylenebilir. Tepeeik-Çiftlik ile karşılaştırılabilecek en yakın yerleşme güneyde, Nigde-Bor
yakınlarındaki Köşk Höyük'tür. Her iki yerleşmede bulunmuş olan hayvan ve insan kabartma betimli kaplar yakın benzerlikler göstermektedir. Köşk Höyük çanak çömleği ile
olan benzerliği nedeniyle yerleşm.enin Ilk Kalkolitik Dönemde de devam etmiş olabileceği düşünülebilir. Köşk Höyük'te Ilk Kalkolitik kültürün Son Neolitik kültürün devamı 01dugunu, Tepecik-Çiftlik, Nigde-Tepebağları, Pınarbaşı-Bor gibi bölgede yer alan diğer
höyüklerde de benzeri bir sürekliliğin görüldüğü anlaşılmaktadır. Yüzeyden toplanan
yontmataş alet buluntuları arasında çanak çömleksiz Neolitik Döneme ait parçaların
bulunması, Tepecik-Çiftlik'tedaha eski dönemlerin de bulunabileceğinin göstergesidir.
Mutlak tarihlendirme sonuçlarının alınması ile, Tepecik-Çiftlik tabakalarının, kültürlerinin kronoloji tablosu içerisindeki yeri belirginleşecektir.
ilk kez Bor Ovası'nda Köşk Höyük'te ortaya çıkan yeni bir kültürün varlığından
bahsedilmesi söz konusu ise, kuşuçuşu yaklaşık 35 km. kuzeyde, Kapadokya volkanik
bolgesı,[ıde yer alan Tepecik-Çiftlik'te de bu kQıtürün varlığından bahsedilmesi düşünü
lebılir. Ustelik, ilk.. bulgulara göre olasılıkla MO 7. binin ikinci yarısı, belki daha da eski
bir dönemden MO 6. binyıl başlarına kadar uzanan bir süreçte, Tepecik-Çiftlik'te bu kültürün, daha eski dönemlerinin bulunması beklenebilir.
Bu yeni kültürün yayılım alanı konusunda henüz fazla bir bilgi bulunmamaktadır.
Acıgöl'ün yaklaşık 8 km. batısında yer alan iğdeli Çeşme 2 yontmataş endüstrisi
ile Tepeeik-Çiftlik endüstrisi arasındaki benzerlikler ve Şereflikoçhisar'ın 3 km. kuzeybatısında, Tuz Gölü yakınında Yayla Höyük'te 3 bulunmuş olan benzer kabartma bezemeli çanak çömlek parçaları, kültürün olası yayılım alanı hakkında az da olsa bir fikir
vermektedir.
2
3

Todd.l., The Prehistory of Central Anato/ia i: The Neolithic Period. Göteborg, 1980, 40, 68-69.
g~ura,s., "1991 Yılı iç Anadolu'da Yürütülen Yüzey Araştırmaları", X. Araştırma Sonuçlan Toplantısı, Ankara, 1993,
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Tepecik-Çiftlik, Yakındoğu'nun en önemli obsidiyen yataklarından birisine, Göllü
Dağ obsidiyen yataklarına yakın olan konumu ile önem taşımaktadır. Obsidiyen yataklarını kullanan, atölyeleri işleten veya daha doğru bir deyimle bu yataklarla ilişkili olan
toplulukların kendi yerleşim yerleri veya civardaki diğer toplulukların yerleşim yerleri
konusunda henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır. Tepecek-Çiftlik'teki çalışmaların bu konuların anlaşılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Son yıllarda Konya Ovası'nda yapılan yüzeyaraştırmalarında çok az sayıda Neolitik Dönem yerleşmesi tespit edilebilmiş olmasına rağmen, Erken Kalkolitik Dönem
yerleşmelerinin sayısında ve boyutlarında büyük bir artış saptanmıştır. Diğer taraftan,
Konya Ovası'nın doğusunda yer alan Kapadokya volkanik bölgesinde ayrıntılı yüzey
araştırmaları henüz tamamlanmamış olmasına rağmen çok sayıda Neolitik dönem yerleşmesi bulunduğu anlaşılmaktadır. Çanak çömleksiz Neolitik dönem yerleşmesi Aşık
lı Höyük gibi Neolitik Dönem başlarına ait yerleşmelerin de bulunduğu bu bölgede,
Konya Ovası'ndakinden farklı bir kültürel gelişim yaşanmış olduğunu söylemek yanlış

olmayacaktır.
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Resim 3: 16 J

açması güneybatı köşesindeki yapı kalıntıları
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yapı kalıntısı

TRALLEis (2000) KAZı RAPORU
Rafet DiNÇ*
Erkan DEDE

Tralleis kazısı 10 Haziran-10 Eylül 2000 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bunun
yanı sıra Arsenal yapısının tünel temizleme çalışmaları 10 Eylül- 20 Aralık 2000 tarihlerinde qerçekleştirilrniştir'. Çalışmalarımız; kazı, master planı çerçevesinde mevcut
antik yapı stokunun aplikasyonu, kamulaştırma, koruma-restorasyon ve temizlik çalış
maları şeklinde olmuştur.

HAMAM-GYMNAS/UM'DAKi ÇALIŞMALAR (Resim: 1; Çizim: 2)
Hamam-gymnasium kompleksindeki yoğun tahribatlar nedeniyle doğudan batı
ya doğru yığılmış olan 8-10 m.lik dolgunun kaldırılması sırasında 155.44 kodunda moloz taş-kireç harçlı bir duvara rastlanmıştır. Duvarın önündeki küllü kireçli katmanın
çok sayıdaki kireç ocağının devamı olduğu anlaşılmıştır. Ocakların altında 153.43 kodunda, M.S. 6'. yüzyıla ait bir adet musluk başı bulunmuştur. Aynı şekilde hypocaust taban düzlemindeki yoğun küllü atık içinden bir adet bronz çan ve mermer mortar parçaları ele geçirilmiştir. Çok tahrip edilmiş Erken Bizans hamamının iki farklı taban döşe
mesine sahip olduğu ve küçük buluntulara göre de M.S. 7. yüzyılın başlarında işlevini
yitirdiği anlaşılmıştır. Hamam ca/dariumunun batısında 153.72 kodundan itibaren kuzey-güney yönünde devam eden Geç Roma-Erken Bizans dükkanıarının tonoz yıkıntı
larına rastlanmıştır.

1998-1999 yıllarında açığa çıkardığımız sekiz dükkana ilave olarak B9-B12 olarak adlandırdığımız dört dükkan daha temizlenmiştir. Aynı şekilde üst örtüsü zamanla
yıkılmış olan ve batı yönünden palaestraya geçişi sağlayan V4 rampalı tüneli açığa Çı
karılmıştır. V4 2 m. genişlikte ve 13 m. uzunluktadır, üst örtüsü tamamen yıkılmıştır.
V4'ün 149.67 kodunda sıkıştırılmış toprak tabana rastlanmıştır. Girişte, ahşap bir kapı
nın söve taşı tespit edilmiştir. Bu söve taşlı topraktaban Erken Bizans Devrinde yapıl
mış olup, palaestraya sonradan yapılmış Bizans yapılarına giriş çıkışı sağlamaktadır. 1
m. kalınlıktaki Bizans tabanı kaldırıldığında taş döşeli orijinal tabana ulaşılmıştır. V4' ün
güney bitişiğinde, yan yana B9, B10, B11, B12 No.lu dükkanıarı sıralanmıştır. DükkanYrd. Doç. Dr. Rafet DiNÇ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 09100 AydınffÜR
KIYE.
Erkan DEDE, Tralleis Kazı Bürosu, Hukukçular Sitesi Zemin Kat No:1 AydınffÜRKiYE.
Kazı çalışmaları, Aydın Müze Müdürü Emin Yener'in başkanlığında, Yrd. Doç. Rafet Dinç' in bilimsel sorumluluğunda
sürdürülmüştür. Kazı Ekibi, Arkeologlar: Hakan Ozkan, Erkan Dede, Birgül Çamoğlu, Yasemin Gülmen, Derya Erol,
Hestoratôr: Abdullah Taş, Antropolog: Vedat Mutlu, Teknik Ressanı.: Okan Cesur' dan oluşmaktadır. Ayrjca kazıya Ege
Universitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Duygu Hoşafçı ve Unal Türkoğlu ile Adnan Menderes Universitesi öğ
rencilerinden Muharrem Serdaroğlu katılmıştır. Kazı finansmanı Aydın Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanmıştır.
Ayrıca Aydın Valiliği ii Ozel Idaresi de kazıya maddi destek vermiştir. Kazı çalışmalarında bizden yardım ve desteklerini esirgemeyen Aydın Belediye Başkanı Sn. Hüseyin Aksu'ya, AKVAK Muhasebe Müd. Sn. Umit Kiremitçi ve vakıf
çalışanlarına teşekkür etmeyi borç bilirim. Kazı Heyet üyesi arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.
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ların

üst

moloz taş-kireç harcıyla örülmüş tonozları tamamen yıkılmıştır. Dükkanıarın içi alt

edilmiştir.

B9 No.lu dükkanın batıya açılan girişi M.S. 6. yüzyılda tuğla+harç ile örülerek ipedilmiş ve tabanı su geçirmeyecek şekilde sıvanmıştır. Dükkan, su deposu olarak
kullanılmıştır. Iptal edilen girişe eklenen su künkleri bunu belgelemektedir. B10, B11 ve
B12 No.lu dülekanlar 4.75x5.00 m. boyutlarındadır. Dükkanlar ortak ara duvarlarındaki
basık kemerli geçişler ile birbirlerine bağlanmaktadır. Söz konusu dükkanıarın birer giriş ile birbirine açılması üç dükkanın da ortak işleve sahip olduğunu göstermektedir.
Dükkanıarın önünde kuzey-güney aksında, 1m. ağız genişliğine sahip kanal bacaları
bulunmaktadır.

tal

GYM-B AÇMALARı (Resim: 2-5)
Açma, Hamam-gymnasium alanının 150 m. batısmda yer alır. Bu alanda dört ayrı açma yapılarak toplam 550 m2 lik bir yer kazılmıştır. Ilk kez 2000 yılında kazılan bu
alanda doğu-batı yönünde uzayan bir insula duvarının güney bitişiğinde yan yana dizilmiş mekanlar ile, bunun kuzeyinde, simetrik olarak giden hem Roma hem de Erken
Bizans Devrinde kullanılmış ana caddenin küçük bir bölümü açığa çıkarılmıştır. 144.46
kodunda doğu-batı doğrultulu 0.95 m. genişlikte moloz taş-yoğun kireç harçlı insula
duvarı "A Duvarı" olarak adlandırılmıştır. Bunun kuzey bitişiğinde doğu-batı doğrultulu
duvara yaklaşık paralel giden ikinci bir erken duvar daha saptanmıştır. Bu duvara da
"B Duvarı" adı verildi. Her iki duvarın kuzeyinde yapılan genişlemede A ve B duvarları
nın işlevleri aynı olmakla birlikte A duvarının Erken Bizans Devrinden itibaren 14. yüzyıla kadar kullanılan Bizans yolu duvarı olduğu tespit edilmiştir. B duvarı 145. 43 kodunda bulunmuş ve A duvarını yapanlarca kısmen sökülerek kullanılmıştır. A duvarın
dan 0.71 m. kuzeyde simetriği bir duvar daha tespit edilmiştir. A ve A1 duvarları arasın
daki alarun Bizans yolu, bu duvarlara paralel giden B ve B1 duvarları arasındaki yol da
Roma Imparatorluğu Devrine ait Doğu-Batı Caddesi olmalıdır. Bu yol aslında, Strabon'
un da bahsettiği Ephesos' a kadar uzanan Doğu-Batı Caddesi'nin Tralleis kenti içindeki uzantısı olmalıdır. Roma Caddesi'nin ortasından bir duvar çekilerek (A ve A1 duvarları arası) Bizans yolu yapılmış, doğalolarak da Roma yolunun büyük kaplama blokları yer yer sökülmüştür.
Bizans yolu ve Roma Caddesi'nin güneyinde yan yana sıralanmış rnekanlar: 01,
02A, 02B ... şeklinde numaralandırılmıştır. 01 ve 02A, 02B'nin güney cephesinde,
02' nin içinde, 144.85 kodunda adayı ikiye bölen 0.62 m. kalınlıkta bir duvar yapılmış
tır. Bu nedenle söz konusu 2 No.lu oda 02A ve 02B olarak ayrılmıştır. 02B içinde
144.75 kodunda Marcus Antonius'a ait \.0. 39 tarihli gümüş bir birlik sikkesi (Kistophor)
ele geçirilmiştir.
01 ve 02 No.lu odanın önünde, zamanla üst örtüsü bir yangın ile son bulmuş,
ancak tabanında kısmen tahrip edilmiş taban mozaiğine rastlandı. Menderes motiflerinin hakim olduğu mozaiğin bordürlerinde geometrik ve bitkisel motifler yer almaktadır.
Mozaik üzerine yangın ile çökmüş olan çatı enkazı altından bir adet mermer Eros heykeli, bazı demir silahlar ve iki adet yazıtiı mermer adak taşı ele geçirildi. 01 ve 02
önündeki sundurma örtülü mozaik avlunun güneye açık olan cephesindeki payelerin
arası daha sonra duvar örülerek iptal edilmiştir.
Bu mozaik üzerindeki gerek yangın enkazı, gerekse demirden silahlar ve adak
stelleri söz konusu yapının bir saldırıya maruz kaldığını göstermektedir. Geç Roma-Erken Bizans Devrine ait olması gereken 01 ve 02 odaları olasılıkla 616 -620'deki Sasanı saldırısında yakılıp yıkılan bir Romalı zengin evi (villa) olmalıdır (Çizim: 4). Bu Roma viIIası 7. yüzyılın başında terk edilmiştir. A ve B duvarlarının güneyine, dikeyolarak
bağlanmış bazı mekanların odaları yan yana diziimiştir. Bu durumda A duvarı gerek yapısı gerekse küçük buluntular bakımından Bizans Çağına ait insula duvarı olup kuzeyindeki yol ile insula arasına yapılmıştır. B duvarı ise, tıpkı uzun süre kullanılmış olan
A duvarı gibi Roma Devrine ait insula duvarıdır. A duvarının güneyindeki rnekanlara ait

406

odalar 01, 02A, 02B, .... şeklinde adlandırılmıştır. 144.81 kodunda 01 odası,
3.18x3.60 m. boyutlarında 1.06 m. kapı açıklığına sahip, tabanı kareye yakın tuğlalar
la döşenmiştir. 01' in tabanı üzerinde 144.94-144.85 kodları arasındaki dolgudan dağınık halde 4. ve 5. yüzyıllara ait bir amphora ele geçirilmiştir. 01' in 144.81 kodundaki tuğla döşeli tabanın güneydoğu köşesi tahribat görmüştür. Bu nedenle, söz konusu
köşede, 1.08x2.02 m. boyutlarında taban altındaki tabakalaşmayı saptamak amacıyla
bir sondaj gerçekleştirilmiştir. Sondajda144.53 kodunda Roma Dönemine ait su küngüne rastlanmıştır. 144.27-144.21 kodları arasında ise kısmı bir yangın tespit edilmiş,
bunun da altından Hellenistik Döneme ait bazı megara kase parçaları ele geçirilmiştir.

KAMULAŞTIRMA, RESTORASYON, TEMizLiK ÇALIŞMALARI
Tralleis antik kentinde mülkiyet sorunlarını gidermek üzere 2000 yılı sezonunda
Kültür Bakanlığınca beş ayrı tarla karnulaştmlrruştıre. Arsenal kazı alanı ve Hamamgymnasium kompleksi tel çit ile çevrilmiştir. Ayrıca müzeye teslim ettiğimiz 270 adet küçük buluntunun gerekli olan bakım ve onarımı yapıımıştır.
TRALLEis MASTER PLANI
1996 yılından bu yana Tralleis antik kentinin yüzey taramasına devam edilerek,
yüzey kalıntısı mimarı dokunun aplikasyonları Aydın Belediyesi Kent Bilgi Sistemi'ne
aktarılmıştır. Bu çalışma AKBIS ekibi ile birlikte yaprlrruştır''.
TRALLEis (2001)KAZISI SONUÇ RAPORU
2001 yılı çalışmaları iki ayrı kampanya şeklinde sürdürülmüştür. i. kampanya 10
Haziran -10 Eylül 2001 tarihlerinde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları; ii. Kampanya 11 Eylül- 28 Aralık 2001 tarihlerinde Hamam-gymnasiumda temizlik çalışmaları
şeklinde qerçekleştirilmiştir-. Çalışmalar; kazı, onarım-restorasyon, koruma, kamutaş
tırma ve kazı evi-depo yapımı, yayın ve tanıtım şeklinde olmuştur.
ARSENAL (ASKERi DEPO) KAZISI (K 350-360 / D 205-222 PLK.)
Arsenal önünde 137.37-133.58 kodları arasındaki dolgu toprağın kazılması sıra
sında herhangi bir nitelikli malzeme ele geçirilmemiştir. Vadiye erozyonla dolmuş olan
akıntı kütle içinden çanak çömlek parçaları cam parçaları, demir çivi ve korozyona uğ
ramış bronz sikkeler bulunmuştur (Çizim: 5; Resim: 6-7).
AT-1 Tüneli Dolgu Toprağı Temizliği (K 335-325 / D 220-225 PLK.)
134.31 kodunda, AT-1 tüneli dolgu toprağ ın boşaltıldı. 134.44 kodundaki AT-1 tüneli girişinde bulunan eşik taşının üst seviyesinden itibaren sondaj çalışmasına başlan
dı. 134.02 kodunda eşik taşı altında yer alan taş örgü açığa çıkarıldı. Sondaj çalışma
sı 134.44-133.79 kodları arasında yapıldı.

2

Kamulaştırma yapan Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Sayın Aydın Valisi Muharrem Göktayoğlu' na, ve Sayın Müze Müdürü Emin Yener' e teşekkür ederim.

S

Yüzey verilerini dijitalortama aktararak kentin antik dokusunu saptamamıza yardımcı olan Aydın Kent Bilgi Sistemi
(AKBIS) çalışanlarına içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.

4

Kazı, Aydın Müze Müdürü Emin Yener (Başkan), Aydın Müzesi Arkeolog'u Mehmet Eroğlu, Yrd.Doç.Dr, Rafet Dinç (Bilimsel Danışman), Arkeologlar Hakan Ozkan, Erkan Dede, Derya Erol, Ebru Çetintaş, Hediye Duyar, Sevil Hayda,
Restoratör Abdullah Taş, Teknik Ressam Okan Cesur, !:<ezbanAteş ile Adnan Menderes Universitesi'nden 6, Ege Un iversitesi'nden 2, Anadolu Universitesi'nden 1, Trakya Universitesi'nden 1 öğrencini katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kazıya katılan tüm ekip üyesi arkadaşlanrnıza sonsuz teşekkürler. Kazı, Aydın Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 110, kazımızı
ziyareteden Sayın Kültür Bakanımız Istemihan Talay'ın 50 milyarlık ödenekleriyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Aydın Valiliği ii üzel Idaresi de ören yerleri gelirlerinden 10 Milyar TL. destek vermiştir. Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize ve
Sayın Belediye Başkanımıza desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız.
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A T-2 Tüneli Temizliği (K 325-320 / D 260-265 PLK.)
AT-2 girişinin başlangıcında sıkışmış topraktan oluşan Bizans Dönemi taban olgusuna rastlandı. AT-2 girişinin önündeki duvarların başlangıç seviyesinde, ters yerleş
tirilmiş, Erken Roma Dönemine ait, arşitrav bloğu açığa çıkarıldı. AT-2 tünel girişinde
olasılıkla kontrol kapısı olarak işlev görmüş olabilecek kapı yerleştirme yeri tespit edildi. Tünel içinde ikinci bir eşik taşına rastlandı. Eşik taşının alt seviyesinden başlayan
Hellenistik Dönem duvarı ortaya çıkarıldı. Tünelin bu bölümü zamanla çöktükten sonra olasılıkla Erken Bizans Devrinde yeniden inşa edilmiştir.
AT-3 Tüneli Temizliği (K 333-328 / D 283-303 PLK.)
Tüneli başlangıcından itibaren çalışmaya devam edildi. Bu bölümden çoğu sel
sularının sürüklemesi ile taşınmış çeşitli keramik ve mermer parçaları toplandı. AT-3 tünelinin girişi gen: 1.90 m., orta kısımdaki gen: 2.10 m.dir. AT-3 tüneli girişinden itibaren
tünel duvarlarında altta ve üstteki 3 sıralı tuğla örgüsünün arasında kaplama amaçlı
kullanılmış tuğla bloklar yerleştirilmiştir. Bu tünelin sonunda KT-2'ye dönüşün sağlan
dığı bölümde 141.76 üst kodundan dolgu toprağın boşaltılmasına devam edildi.
AT-S Tüneli Temizliği (K 407-347 / D 355-368 PLK.)
Tünel girişinden kuzeye ve güneye doqru ikiye ayrılmaktadır. Bu nedenle Tünelin kuzey kolundaki tavan tonozu örgüsünde diletasyon sistemi uygulanmıştır.. AT-5'in
kuzey kolunun son bulduğu yerde. 22 m. uzunluktaki T6 tüneline ulaşılır. Dar kapı aralığından sonraki. AT-7 tüneli 9.5 m.lik uzunluktan sonra dik açı ile devam etmektedir.
Bu dönüşten sonraki kısmı AT-9 olarak adlandırılmıştır. AT-9 tüneli 13.5 m. uzunluktan
sonra sağa doğru dönüşler yapmaktadır. AT-5'in, güney kolu AT-8 olarak kodlandırıldı.
Bu koi 5.5 m.lik taş örgü sisteminden sonra, kongiomeraya oyulmuştur. Konglomera
kısmı, KT-6 olarak adlandırdı. KT-Tde bir havalandırma bacası yapılmıştır. AT-5'in güney kolu girişine savunma rampası örülmüştür.
AKROPOL'DEKi KAZı ÇALIŞMALARI (Resim: 8; Çizim: 6)
Akropol Sur Kazısı (K 1383-1353/ D 598-617 PLK.)
Surun, 41.50 m.lik bir kısmı açrlrmştır. Çalışmalarımız kuzeydoğu-kuzeybatı
doğrultulu su kanalının ve surun açımı şeklinde olmuştur. Sur ortasından geçen su tüneli büyük bir ihtimalle sur boyunca kapalı bir şekilde devam ediyordu. Ancak güçlü
depremler sonucu 2.75 m. kalınlıktaki sur duvarı yıkılmıştır. Surun yer yer korunmuş
olan bazı bölümlerinde su yolunun korunduğu tespit edilmiştir. Sağlam kalan su yolu ve
sur parçasının 234.64 kodunda dörtgen planlı, 7 m. yükseklikte bir kule korunmuştur.
Su kanalı semerdam şeklinde yapılmıştır. Yan duvarları harçla sıvanmıştır. Surun çok
tahribata uğraması bir takım sonuçlara varmamızı engellemektedir. Sur, mimari yapısı
ve buluntulara göre Roma Imparatorluk Döneminden Geç Bizans Dönemine kadar kullanılmıştır.

Akropol Sondaj Kazısı (K 1347-1332/ D 633-643 PLK)
Akropol sondajın 242.76 - 237.93 kodları arasında yapılmıştır. Sondajın güney
kenarında 240.07 kodunda, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen şekilli bir paye ortaya
çıkmıştır. Payenin batı köşesine 2.40 m., doğu köşesine 3.10 m. mesafede bulunan büyük blok taşlardan yapılmış bir yapı saptanmıştır. Bu yapıda kireç harcıyla devşirme
bloklar kullanılmıştır. Yapının üstünde 241.78 kodunda, olasılıkla Geç Roma Döneminde eklendiği düşünülen, kireç harçlı malaz taşlarla örgülü, kuzey-güney doğrultusunda
3.17x2.50 m. boyutlarında bir oda mevcuttur. Odanın tabanı 239.97 kodunda ve taş döşemelidir
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Sondajda, tarkh duvar yapım tekniklerine bakarak; kireç harçlı blok taşlardan yapayenin M.0.1.-M.S.1. yüzyıl; kireç harçlı moloz taştan yapılan büyük yapının
üzerine sonradan eklenen yapıların ise M.S.5-6. yüzyıllara aittir. Ayasuluk malzemesine benzeyen Geç Bizans seramikleri kuru moloz taş duvarların M.S.12-14. yüzyıllara
ait olduğunu gösterir.
pılan

HAMAM-GYMNASiUM KAZISI (G20-40/B10-15 PLK.) (Resim: 1, Çizim: 2)
155.81 kodunda çalışılmaya başlanmış ve 8-10 m.lik bir tahribat dolgusuyla karşılaşılmıştır. Dolgunun kaldırılması sırasında açmada 154.55 kodunda hypokaust dikmeleri ortaya çıkmıştır. Bu alanın, Hamam-caldariumunun devamı olduğu anlaşılmış
tır. 1998-2000 yıllarında açığa çıkardığımız Geç Roma- Erken Bizans dükkaruna B12
ve B13 No.lu iki cukkan daha eklenmiştir. Dükkanlar, 4.75x5 m. boyutlarında ve ortak
duvarda bir birlerine geçiş sağlayan kapı vardır. Dükkanıarın birbirine açılması, iki dükkarım da aynı işleve sahip olduğunu göstermektedir. B12 içinde 149.25, B13 içinde
149.43 kodunda M.S.6. yüzyıl tabanına rastlanmıştır. 148.10 kodunda taş blokajlı
M.S.4. yüzyıl tabanına ulaşılmıştır.
GYM F Açması (K 46-33/B 10-36 PLK.)
1998 yılında GYM alanındaki kazı çalışmalarında, B1 diye adlandırılan 4. yüzyıl
dükkanının önünde 148.65 kodunda, mozaikli bir taban ortaya çıkarılmıştı. Bu mozaiğin devamını ortaya çıkarmak için doğu-batı doğruıtulu 25.50x14 cm. boyutlarında bir
açma yapılmıştır
Açmanın kuzey ve güneyinde birbirine paralel 8.80 m. genişlikte toplama moloz
taştan yapılmış, kireç harçlı, dikdörtgen şeklinde salon ortaya çıkarılmıştır. Salon üst
yapısı 8 paye ile desteklenmiştir. Tabanında, 148.65 kodunda, 5 m. genişliğinde 24.30
m. uzunluğunda mozaikli taban bulunmuştur. Mozaik, geometrik ve bitkisel bezeklidir.
Salon doğudan batıya doğru yerleştirilmiş dört farklı pano ile süslenmiştir. Taban üzerinden bulunmuş olan kandiller ve mozaik bezemesi salonun M.S.5. yüzyılda yapıldığı
nı göstermektedir.
GYM-B1 Açması (K77-97/B125-140 PLK.)
Bu açmada yapılan çalışmalarda doğu-batı doğruıtulu Bizans yolu ve birbirine bitişik iki mekan bulunmuştur. Bizans yoluna 014, alanın doğusundaki mekana 015 ve
açmanın batısındaki alana 016 adı verilmiştir. Bu mekanların beş yapım evresi tespit
edilmiştir. Her yapım evresinde mekanların kullanım alanı ihtiyaçlara göre büyütülmüş
ya da küçültülmüştür. 015 içinde 145.70 kodunda bulunan lustinianus I'e ait bronz bir
sikke ve her iki mekanda bulunan M.S. ô.yüzyıla tarihlenen seramik parçaları; 015 ve
016'nin M.S.6-7. yüzyıllarda kullanım gördüğünü göstermektedir. Girişlerden biriA duvarı üzerinde, diğeri de B duvarının güneyindedir. 016 da demir aletler ele geçirilmiş
tir. 016A'da 145.96-145.63 kodları arasındaki yoğun küllü tabaka içinden bol miktarda
demir eritme pota parçaları ve M.S.5-6. yüzyıllara tarihlenen demir aletler bulunmuştur.
Ele geçirilen bu buluntular mekanın bu tabakada bir demirci atölyesi olarak kullanıldı
ğını göstermektedir. 143.94 kodunda taş döşeli Hellenistik bir tabana ulaşılmıştır.
GYM-B 2 Açması (K 87-97/B 125-140 PLK.)
Açmanın kuzey yönünde 146.59 kodundan itibaren kireç harç ile örülmüş, 1.10
m. genişlikte doğu-batı doğrultulu bir duvara rastlanmıştır. Bu duvar, 146.38 kodundaki

blok taşlardan yapılmış Roma yolunun üzerine oturtulmuştur. Açmanın batısındaki kaplama blokları doğudaki bloklara göre daha az tahribata uğramıştır. 17 No.lu odanın arkasında 3 No.lu bölümde 145.12 kodunda tahrip edilmiş bir tuğla taban ortaya çıkmış
tır. 144.84 kodundaki tuğla sıralarının bu adayı küçük bölmelere ayırmış olması ve bu
alandan bir pithosun bulunması odanın silo olarak kullanıldığını göstermektedir. Roma
yolu kuzeydoğu alanında, 145.14 kodunda, 2.00x2.50 m. boyutlarında bir sondaj yapıl409

mıştır. Konglomeraya kadar inildiğinde, zemin üzerinde Sub Geometrik Döneme ait yerel üretim Kari seramik parçaları elde edilmiştir.

GYM-B 3 Açması (K 87-97/ B140-164 PLK.)
146.85 kodunda yüzeyde bulunan tarım toprağı alındıktan sonra Bizans yolu ile
Roma yolu duvarının bir kısmının bu alanda da devam ettiği görülmüştür. Bu Roma yolu duvarının Geç Roma Döneminde tahribata uğradığı ve daha sonra üzerine Bizans
yolunun yapıldığı anlaşılmaktadır. Roma Yolu blok taşları GYM-B 3 No.lu açmasında
da kuzeyaksında 146.06 kodunda doğu-batı doğrultulu uzanır. Roma yolunun kuzeybatısında 145.54 kodunda iki piscina ortaya çıkarılmıştır. 18 No.lu mekan içindeki çalışmalarda, 0.74x067 m. boyutlarında ikinci bir piscina daha bulunmuştur. Her iki havuzda adak olabilecek figürün parçaları ele geçirilmiştir. 19 ,18 ve 20 No.lu mekanların
içinden çok sayıda amphora ve pithos bulunmuştur. Buluntulara bakılırsa bu mekanları silo ya da depo olmalıdır.
GYM-B 4 (K 77-97/B 107-125-)No.lu Açma
. Açma, insula 1 karşısında yeni bir insulanın varlığını tespit etmek için yapılmış
tır. Ikinci insulanın köşesinde bir evin iki odasına rastlanmıştır. Bu odalara, 022 ve 023
adı verilmiştir. Açma sınırları içinde kalan alanda evin iki odası dışında, Bizans yolu ve
sokağı saptanmıştır. Ev, yol ve sokağın M.SA -14. yüzyıllar arasında yerleşim gördüğü tespit edilmiştir. 022; 10-14 yüzyıllarda üç girişe sahiptir. 10-, yüzyılda kullanım gören Bizans yolunun devamı bu açmada da devam etmektedir. Insula 1 ve 2 arasında
kuzey-güney doğrultulu bir sokak vardır. Sokak, pek çok kez onarım gördüğünden zemini düz değildir. 022'nin içinden 147.00 kodunda sıkıştırılmış toprak taban çıkmıştır.
023'e girişler üç kapıdan sağlanmaktadır. Odanın tabanı 146.96 kodundadır. Taban
üstü dolgusundan 146.89 kodunda Constans II (M.S 641-648) Dönemine ait bronz bir
sikke bulunmuştur. Bu evrede 022'de tabana rastlanmamasına rağmen, 146.85146.73 kodları arasında M.S.6.yüzylla tarihlenen seramik parçaları toplanmıştır. M.SA.
yüzyılın başlarında 022 ve 023 olarak kullanılmıştır. 023'ün 146.05 kodunda çok az
kısmı korunmuş sıkıştırılmış toprak bir taban bulunmuştur .Taban üstü dolgudan M.SA.
yüzyıla tarihlenen çok sayıda seramik parçası toplanmıştır. M.SA-3. yüzyıl tabakasın
da yeşilimsi toprak tabakasıyla karşılaşılması 023'ün bu evrede tuvalet olarak kullanıldığını göstermektedir.
piSKOPOS SARA YI (K 75-40 / B 290-333 PLK. ) KAZISI (Resim: 9; Çizim: 7)
Tralleis kazısının öncelikli stratejisi, uzun yıllar tahrip edilmiş yüzeyden görülebilen ve definci kazılarıyla kısmen açılan yapıları temizlemektir. Yapı, Kemer Mahallesi ile Hamam-gymnasium kompleksi arasında, modern Aydın Kenti'ne hakim bir burun
üzerinde yer almaktadır. Açma 1500 m2 alanı kaplamaktadır. Çalışmalar sonucunda,
burada birbiri üstüne oturan iki farklı yapı tespit edilmiştir. Temizlik kazısında, doğu-ba
tı doğrultulu Xiii ayrı oda kazılarak gün ışığına çıkarılmıştır. Viii No.lu mekanın kuzey
duvarında kırmızı yeşil boya ile yapılmış freskoların kısmen korunduğu tespit edilmiş
tir. Buna göre birinci yapı M.S.3-4. yüzyıla ait bir Geç Roma viIIası iken bir şekilde yı
kılmış; üzerine ikinci yapı büyük olasılıkla Erken Bizans Çağında "Kilise Ev" veya Piskoposluk Sarayı olarak inşa edilmiştir. Saray, Roma Imparatorluk Devrine ait büyük doğu-batı caddesinin de kısmen üzerine inşa edilmiş, haç planlı anıtsal bir Erken Bizans
dini yapısıdır. Tralleis kent surunun ilk kez 25 m.lik bir bölümü de 2001 yılı kazılarıyla
gün ışığına çıkarılmıştır.

şıldı.

II. KAMPANYA :TEMizLiK ÇALIŞMALARI
Halk tarafından "Üç Göz" olarak bilinen Hamam-gymnasium kompleksinde çalı
Burada 1980'li yıllardan sonra altı ay süre ile define arama kazıları yapılmıştı.
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19.300 m21ik bir alanı kapsayan kompleks sahasında 8-14 m. yükseklikte moloz katmanları oluşmuştu. Molozlar yığınlarının en az 2-2.5 m.lik üst dolgusu temizlenmiştir.

2001 YILI ONARıM VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
2001 kazı mevsiminde gerekli rölöve ve restitüsyon çizimleri hazırlanarak Arsenal (Askeri Depo) cephesinde 10 adet kemer orijinaline uygun bir şekilde restore edilmiştir.

KORUMA, KAMULAşTIRMA VE KAZı Evi DEPO YAPIMI
Kazı çukurlarının etrafı tel çit içine alınmıştır. Beş ayrı taşınmaz Kültür Bakanlı
ğınca kamulaştırılmıştır. Kazı evi ve depolarının yapımı işi büyük ölçüde bitirilmiştir.
YAYıN

VE

TANıTıM ÇALIŞMALARI

Kazılarla açığa çıkarılan mimarı ve küçük buluntuların kataloglama ve çizim iş
leri tamamlanmıştır. Mimarı kalıntılar dijitalortamda 1/20 ölçeğinde kağıda aktarılarak.
yayına hazır hale getirilmiştir. Çevre düzeni, yön işaretleri ve tanıtım levhaları (iki dilli)
hazırlanmıştır.
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Çizim 2: Hamam-Gymnasium kompleksi (1996-2001)
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Çizim 6: Akropol suru taban planı
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Resim 1: Hamam-Gymnasium kompleksi hava fotoğrafı (2001)
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batı açmaları hava fotoğrafı

Resim 2: GYM

Resim 3: GYMB, Roma ve Erken Bizans küçük buluntuları
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4: GYMB, Roma Devri Dionysos büstü, mermer
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Resim 5: Roma Devri mermer Eros heykeli

Resim 6: Arsenal hava fotoğ
rafı, restorasyon öncesi

Resim 7: Arsenal hava

fotoğrafı,

restorasyon
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Resim 8: Akropol Suru'nun genel
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görünüşü

REFLECTIONS ABOUT FIFTEEN EXCAVATION
CAMPAIGNS AT PORSUK HÖVÜK (ZEVVE)

Oliver PELON*

i feel it necessary, after fifteen exeavation campaigns on the site of Porsuk, otherwise called Zeyve, in southern Cappadocia, to draw up a kind of appraisal of the result we obtained.
i will first of all mention a few facts. The höyük of porsuk was Porsuk was alteady
known to a certain number of traveliers and archaeologists. Thus William Ramsay in 1903
declared it one of the most important Roman sites in the region, but mistakenly identified
it at the time as the site of Colonia Faustiniana or Faustinopolis, where the empress Faustina, the wife of Marcus Aurelius, died in 176 A.D. on her way back from Syriat.
About thirty years Iater, the Swiss archaeologist Emil Forrer, who had spotted
above ground the remains of a postern dated to the Hittite period by the pottery found
there, pointed out lts particular importance in his article in the review Klio of 1937:
"Diese Stadt ist eine der grossten Stadte der Hatti-landes, und nach ihrer historischer Bedeutung, nach lage und technischen Möglichkeiten ein Ausgrabungsobjekt ersten Ranges"2.
Likewise the German philologist Helmuth Bossert, in an article about the inscription of Şırzı in Arvhiv für Orientforschung, noted in 1956 the close relationship that existed, according to him, between the site of Zeyve and the Bulgarmaden mine located in
the first range of the Taurus mountain, south of the site 3 .
However, no excavation had yet been made on the höyük and the only objects
of importance found in the vicinity were the milestones identified by Ramsay, which
proved the existence close by of a Roman road coming from the Cilician gates, the distance of which was given in Roman miles.
The site might have sunk into oblivion if, in 1960, a bulldozer had not scooped
off the top to build a road ıeading to the smail town of Darboğaz. Besides architectural
remains consisting essentially, according to eye witnesses from the area, of many more or less carbonized beams, two unexpected objects were unearthed, either on the site itself or in its immediate vicinity:
a. An inscription in Hittite hieroglyphics, studied successively by Emmanuel laroche4 and by David Hawklnss, that mentions two hitherto unknown names, that of general

1
2
3
4
5

Prot.Dr, Olivier PELON, UniverstreLyon 2 Institut D' Archeoloqie Orientale 7, Rue Raulin, 69007 Lyon/FRANCE.
W.M. Ramsay, "Cilieia, Tarsus and the Great Taurus pass", Geographical Journa/22 (1903), p.401-404.
E.O. Forrer, "Kilikien zur Zeit des Hatli-Reiehes", K/io 30 (1937), p. 147.
H. Th. Bossert, "Die Insehrift von Şırzı" AIO 17 (1954-1956), p.61.
E. Laroehe, "Le dieu anatolien Sarrumma", Syria 40 (1963), p.301, n.2.
J.D.Hawkins, "A hieroglyphie inseriptionfrom Porsuk", Anat. Stud. 19 (1969), p.99-109.
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Paroura or Parahwaras and that of king Masaurhisas, as well as the name of a god, this
one well known, the god Sharma, the equivalent in the first millenium of the god Sharruma, the son of the two greatest gods of the Hourrite pantheon, Teshub and Hepat.
b. The funerary altar of a Roman centurion native of Spain the inscription of
which was published in 1963 by the Italian team of Professor Meriggi 6 .
The hieroglyphic inscripton is now in the museum of Niğde, but the funerary altar seems to have disappeared; they reveal two aspects of the history of site, the first
for the eighth century B. C., the second for the end of the first or the beginning of the
second century AD. The presence of a Neo-hittite inscription in a region where various
inscriptions and reliefs from the same period were already known araused such a keen interest on the part of Professor Larache that he undertook to organize an excavation of the site, but as he did not care to lead it himself, he entrusted me with the direction in 1969.
The site is placed in the valley which slopes down west to east from the plateau
towards Pozantı and the Cilician Gates (Gülek Boğazı), a little before the narrow gorge that marks the beginning of the crossing of the Taurus range. It has the shape of a
tabular höyük, four hundred meters long by one hundred and eighty meters wide, with
a total surface of more than 40.000 spuare meters, Its situation indicates that it was
evidentlya point of strategic defence, prohibiting accass up to the plateau or down toward Cilicia.
Such being the case, it must have stood in the path of the Assyrian armies when
they inveded the soutern part of the plateau, and it can be identified most plausibly as
the city of Tuna or Atuna mentioned in the Assyrian Annals", the city which the armies
of Shalmanasar III destrayed in 836 B.C. in the region of the "Silver Mountain" and the
"Marble Mountain", two terms that could apply respectively to the silver-bearing lead
mine of Bulgarmaden and to the gypsum hill or Kabak Tepe next to the site.
lt is no surprise moreover that an important Roman road certainly passed near
by, marked by the milestones reported by Ramsay. We learned only some months ago,
as Michaal Ballance has supposed in 1964 in Anata/ian Studies8, thanks to the discovery of a new milestone studied elsewhere by my colleague and friend Thomas DrewBear, that a branch of this road turned off toward the north-east north of Pozantı to reach the viIIage of Başmakçı which in all likelihood represents Ramsay's Faustinopolis.
Research on the field brought information that confirmed or supplemented the
data already known before the excavation:
a. At every period the site seems to have been strongly fortified, the elearest
example being the superposition, on the west, of Hittite walls from the Old Iron Age 9 .
b. The reiationship with the Bulgarmaden mine has been confirmed by the discovery of a mould for lead ingots from the Hittite levePo, some remains of tuyeres from
the Old lron Age and bits of lead from the Roman era.
c. The wealth of decorated pottery from the Middle Iran Age showed the irnportance of the human settlement in the VIIith century B.C.; it does not seem however
that Phrygian power extended so far south, despite the discovery at Kaynarca, in the
neighbourhood of Kemerhisar, which is the Hittite Tuwanuwa and the Tyana of elassical antiquity, of a tumulus containing an abundance of Gordian type branze furniturett.
6
7
8
9
10
11

G. Tibiletti, "Note aıle iscrizione latine di Porsuk", Oriens Antiquus 2 (1963), p.300-303.
J. Lassqe, "A statue ol Shalmaneser iii, Irom Nimrud", Iraq 21 (1969), p.154-155.
M.H. Ballance, "Derbe and Faustinopolis", Anat. Stud. 14 (1964), p.142-145.
O.Pelon, "Quatre campagnes il Porsuk (Cappadoce rnerldionale) de 1986 il 1989", Syria 69 (1992), p. 315-320 and
telders A and B.
Ibid., p. 342 et p. 343, lig. 44a and b.
M. Akkaya, "Objets phrygiens en bronze du tumulus de Kaynarca" in La Cappadoce Meridionale jUSqU';3 la fin de
l'epoque romaine. Actes du colloque d'lstanbul. Institut d' Etudes Anatoliennes, 13-14 avri/1987. B.Le Guen-Pollet
and O. Peion ed., Paris (1991), p.25-27.
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On the other hand, the density of the Hittite occupation to be found to the west
as well as to the east,proves that the Hittites very early attached considerable irnportance to the site. The dendrochronological anayyses by Professor Peter Kuniholm indeed show that the Hittite settlement goes back to the beginning of the XVl th century
B.C., therefore to the period of the Old Kingdam.
Thus, in conclusian, the predictions of Emi! Forrer have been verified: we have
there indeed an archaeological site of paramount importance. This is confirmed by its
inscription in 1992 by the Turkish authorities among the main archaeological sites in
Turkey. It cannot be denied that its exploration is worth pursuing by all means in accordance with the scientific interest it represents.
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2001 YILI LiMAN TEPE KAZıLARı

Hayat ERKANAL *
Michal ARTZY
Ourania KOUKA

izmir Körfezi'nin güneydoğusunda, Urla iskele Mahallesi sınırları içinde yer alan
bir yarımada üzerine kurulan Liman Tepe yerleşimi bilindiği gibi 1992 yılından itibaren
Kültür Bakanlığı ye Ankara Universitesi adına kazılmaktadır. 2001 yılı kazı çalışmaları
alanı ikiye bölen Izmir-Çeşmealtı yolunun kuzeyinde gerçekleştirilmiştir. Bu kesimdeki
çalışmaların önemli sonuçlar vermesi üzerine, güney kazı alanında gerçekleştirilmesi
planlanan çalışmalardan vazgeçilmiştir.
Kazı çalışmaları başlıca iki kısımda yoğunlaştırıımıştır. Bu kısımlar
1. Kuzey kazı alanının güney kısmı (Harita: 1/2)
2. Kuzey kazı alanının kuzey kısmı (Harita: 1/1)
Ayrıca Ankara Üniversitesi ile Hayfa Üniversitesi arasında gerçekleştirilen bilimsel işbirliği çerçevesi içinde 2000 yılında başlatılan su altı kazı çalışmalarına 2001 yı
lında da devam edilmiştlr' (Harita: 1/3).
Prof. Dr. Hayat ERKANAL, Ankara Üniversitesl, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeoiojisi
Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye, AnkararrURKIYE.
Email: irerp@superonline.com.irerp@hotmail.com.
WWW: www.geocities.com/irerp_tr
Prof. Dr. Michal ARTZY, University of Haifa, Department of Maritime Civilizations and Archaeology, 31905, HaifallSRAiL.
Dr. Ourania KOUKA, Archaeological Society at Athens, 10, Tholou str., GR-105 56 AlinaNUNANisTAN.
2001 yılı Liman Tepe Kazısı Kuruluüyeleri: Hayfa Üniversitesi Deniz Bilimleri Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof.
Qr. Michal Artzy ( co-director); H.U. Edebiyat Fakültesi..Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Armağan Erkanal; Hayfa
Universitesi Deniz Bilimleri Araştırma Merkezi Oğretim Uyeleri Prof. Dr. Anver Haban, Dr. Dorjt Sivan, .Dr. Ezra Marcus; Santorin Yayın Kwulu Uyesi Dr. Ourania Kouka: Kanada Ontario McMaster Universitesi Oğretim Uyesi Dr. Eduard G. Reinl]ardt; H. U. Biyoloji Bölümü Oğretim Uyesi Yrd. Doç.Dr. Emel Oybak; Su Altı Mimarı Christopher Brandon; Hayfa Universitesi Deniz Bilimleri Araştırma Merkezi arkeolog ve su altı araştırma uzmanları Galirom Lydia Adler, Ulf Andersen, Stephen Breitstein, Yosef Tur Caspa, Eli Hadad, Arad Haggai, Yosef Salmon, Anat Shmueli, Yuval
Somech, Ron Steinmitz, John Tresman, Gregory votruba.Arnlr Yorman, Noga Yoselevich; Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel M.üdürıüğü Mimarı fy1üge Bahçeci, Ankara Universitesi D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlileri Vasıf Şahoğlu, ırfan Tuğcu; ODTU, TAÇDAM Araştırma GörevlisiHakan Kale; H.U. Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlileri Ayşegül Aykurt, Bahattin Çelik, ..Neyir Kolonkaya; 18 Mart Universitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Araş
tırma Görevlisi Göknil Arda; Çukurova Universitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlileri Fatih Erhan,
Fatma Şahin; Arkeolog Soydan Bakış, Arkeolog Oğuz Bostancı, Arkeolog Tayfun Caymaz, Arkeolog Burçak Delikan,
Arkeolog Ulaş Deniz, Arkeolog Levent Keskin, Arkeolog Sıla Mangaloğlu, Arkeolog Engin Yüksel; Ankara Uruversitesi D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü Oğrencileri Veysel Apaydın, Deniz Çantay, Ahmet Güzelsever, Çeylin Sarıbek; Ege U.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Melih Akay, Semih ..Mutlu; Adnan Menderes Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Mehmet Bezdan; Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve .Sanat
Tarihi Bölümü öğrencisi Duygu Soysal; Ressam Şükrü Ok, Ressam Hakan Temizsoy; Med. Dr. Teoman Iplikçi,
MedDr. Nezihi Şemin; Fotoğrafçı Mehmet Emeç. Kazı çalışmalarına Kültür Bakanlığı yetkili. uzmanı olarak ÇeşmeAr
keoloji Müzesi Uzmanı Hüseyin Vural, Odemiş Arkeoloji Müzesi Uzmanı Tülin Acaroğlu ve ızmir Arkeoloji Müzesi Uzmanı Hikmet Ortakaya katılmıştır.
2001 yılı Liman Tepe kara kazıları ve su altı kazıları, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel MüdürlQğQ yanında
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KUZEY KAZı ALANI GÜNEY KısMI KAZıLARı (Harita: 1/2)
Liman Tepe'nin kuzey kazı alanının güney kısmında gerçekleştirilen kazı çalış
malarının belli başlı amaçları şunlardır.
1. Erken Tunç çağı i savunma sisteminin kuzeyinde ve Erken Tunç çağı ii yerleşiminin yapı blokları altında yer alan Erken Tunç çağı i yerleşiminin farklı mimarı safhalarının ortaya çıkarılması;
2. Bu alanda bulunan Arkaik Devir su kuyusunun araştrnlrnası;
3. Arkaik Devir kuyusunun tabanının altında yer alan Tunç çağı öncesi yerleşim
safhalarının belirlenmesi.
Erken Tunç çağı i Yerleşiminin Mimarı Safhalart
Erken Tunç çağı ii yapı bloklarının (insulae) altında gerçekleştirilen kazı çalış
maları Erken Tunç çağı i kültüründe organizasyon ve kullanım konuları hakkında yeni
bilgiler sunmuştur.
Erken Tunç çağı i savunma sisteminine kuzeyinde yan yana yerleştirilen dikdörtgen planlı uzun evler açığa çıkarılmıştır (Resim: 1). Taş temel üzerine kerpiç inşaatiçe
ren bu evlerin müşterek yan duvarları 0,70-1,20 kalınlığındadır. Açığa çıkarılan 3 ev taban buluntuları dikkate alındığında, Erken Tunç çağı I'in orta ve geç safhalarına tarihlendirilrnektedir". Bu 3 ev kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan savunma sistemine dik gelecek şekilde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda inşa edilmiştir (Resim:
1). Bu evlerin boyutları ve giriş yerleri henüz saptanamamıştır. Evler güneyde büyük ihtimalle savunma sistemine dayanmaktadır. Mevcut veriler dikkate alındığında, her evin
en az 7 m. uzunluğunda ve 4-5 m. genişliğinde olması gerekir.
Bu dikdörtgen uzun evler ikiden fazla evden oluşan ve aralarında sokaklar bulunan yapı blokları halinde inşa edilmiştir. Açığa çıkan 3 evaynı bloğa aittir. Ikinci bir blok
ise daha doğuda yer almış olabilir. Doğuda açığa çıkarılan bir sokak kalıntısı, Erken
Tunç çağı i dönemine tarihlenmekte ve Erken Tunç çağı II yerleşiminin taş döşeli sokağının altında yer almaktadır.
Kazı alanının batı kenarında yürütülen çalışmalar sırasında, bir kerpiç duvarın
altında plaka taşlarla inşa edilmiş eğimli bir duvar açığa çıkarılmıştır. Bu eğimli duvar
sayesinde yerleşimin bir kısmı güçlendirilmiş ve bu kerpiç duvar için daha sağlam bir
zemin oluşturulmuştur. Bu şekilde yapı blokları daha kolay inşa edllmiştir',
Liman Tepe Erken Tunç çağı i evlerinin planlaması, Erken Tunç çağı i Batı Anadolu ve Doğu Ege adalarından, örneğin Troya i, Beşik Tepe, Bakla Tepe, Demircihöyük, Thermi, Lesbos (I-IIIB katları) ve Samos'ta Heraion IV'ten iyi tanınan radyal yerleşim planlamasına uyum sağlamaktadıre. Bu merkezlerde yerleşim yeri düz veya hafif
eğimli tepelere veya alçak burunlara inşa edilmiştir. Liman Tepe'de aynı sistem jeomor2

3
4

5

H. Erkanal, "Early Bronze Age Urbanization in the Coastal Region ol Western Anatolia" Housing and Settlement in
Anatolia. A Historical Perspective, yay. haz. Y. Sey, 1996, 77, Res 7; H. Erkanal, " Early Bronze Age Fortilication Seystems in ızmir Region", Aegaeum 20, 1999,238-239, Lev. L1lb-c.
Troya Ib-Ih mimari salhalarıyla çağdaş olan bu evler için krş. C. Blegen, v.d., Troy Genetel Introduction. The First
and Second Settlements, Princeton, 1950.
Bu tür inşaat sistemine Liman Tepe'nin kuzey kazı alanın kuzeyinde açılan yeni açmalarda da rastlanmıştır. Aynı sistem ayrıca Poliochni-Lemnos'tan da " mavi, yeşil ve kırmızı tabakalarda" tanınmaktadır. L. Bernabo-Brea, Po/ichni,
Citte preistorica nel/'isola di Lemnos. Vol. 1,2. Tavole e At/ante, 1964. Lev. 22-24; O. Kouka, Siedlungsorganization
in der Nord-und Ostagais welırend der Frühbronzezeit (3.Jt.v.Chr.), 2001 , Kap III, 3.
Troya için bkz. M. Korfmann, Studia Troie 1, 1991,6-8, Res 8; Studia Troica 2,1992, Res.10. Beşik Tepe için bkz.M.
Korfmann, "Beşik Tepe. Vorbericht über die Ergebnisse der Grabungen von 1985 und 1986" , AA 1988, 392-394, Res.
1. Bakla Tepe için bkz. H. Erkanal" Early Bronze Age Urbanization in the Coastal Region ol WesternAnatolia", Housing and Settlement in Anato/ia. A Historical Perspective, yay. haz. Y. Sey, 1996,73-74, Res. 3-5; 1. Özkan & H. Erkanal, Tahtalı Barajı Kurtarma Kazısı Projesi (Tahtalı Dam Area Salvage Project), 1999, 116-121, Lev. 2/6, Res. 2022. Demireihöyük için bkz. M. Korfmann, Demircihöyük. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1978. Bd. i. Architekiur, Stratigraphie und Befunde, 1983, 222-223, Res. 343-345. Thermi için bkz. W. Lamb, Excavations at Thermi in
Lesbos, 1936, Lev .1-4. Heraion için bkz. O. Kouka, a.g.e., Kap. iii. 3.
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folojik olarak düzensiz olan burnun en alçak ve düz olan kısmında karşımıza çıkar. Burnun yüksek kısmında yürütülecek çalışmalar sonucunda yerleşim organizasyonuna
açıklık getirebilir.
Ortaya çıkarılan Erken Tunç çağı i evlerinden 1 numaralı ev, alanın batısında
yer almaktadır. Bu devrin erken orta ve geç safhalarında kullanılan bu ev içinde 3 taban seviyesi tespit edilmiştir. Bu tabanıardan en üsttekinde Troya I'den de çıkan Blegen'in "scored ware" ve "glazed ware" olarak tanımladığı örnekler, Erken Hellas ii döneminin tipik siyah urfirnis parçaları ele geçirilmiştir. Troya i c-d safhalarından iyi tanı
nan örnekler, ortada bulunan 2. tabanı karakterize etmektedir. En altta bulunan 3. taban ise Erken Tunç çağı i başlarına, yani Troya lb-c safhalarına aittir. Bu taban üzerinde Erken Tunç çağı i için büyük önem taşıyan bir altın bant tespit edilmiştir (Resim:
3). Bu bant 6,5 cm. uzunluğunda, 1-4 mm. genişliğinde ve 1 mm. kalınlığındadır. 4 mm.
genişliğindeki kanat kısımlarında dikdörtgen bir çerçeve içinde çizi bezeme ağ motifi
bulunmaktadır. Ele geçirilen seramik örneklere göre bu altın bant Erken Tunç çağı I'e,
Troya'nın b-c safhalarına tarihlenmektedir. Bu durumda Batı Anadolu'nun ve Doğu Ege
Adaları'nın en erken altın buluntusu olmaktadır. Bilindiği gibi altın örnekler Troya lig ve
Poliochni'de sarı tabakada ele geçirilmiştir. Bu altın bandın ne amaçla kullanıldığı belirgin değildir. Bilezik, yüzük, saç kıskacı veya küpe olarak kullanılmış olabilir. Bu altın
buluntunun bu kadar erken bir dönemde ele geçirilmiş olması, Erken Tunç çağı I'in
başlangıcında Liman Tepe'deki ekonomik ve sosyal yapının önemli göstergelerinden
biri olarak değerlendirilebilir.
2 numaralı ev kerpiç duvarlar arasında yer almaktadır (Resim: 1 ve 2). 1 numaralı evde olduğu gibi aynı karakterde 3 farklı taban seviyesine aittir. 2. taban üzerinde
2 m. uzunluğunda bir taş platform bulunmaktadır. Bu 2. taban seviyesinde evin güney
kısmı gıda maddelerini depolama, yemek hazırlama ve tüketme amacıyla kullanılmış
olmalıdır. 3. taban seviyesinde ele geçirilen bir seramik maden kalıbı ve bir üfleç maden üretimi açısından büyük önem taşımaktadır.
3 numaralı ev de diğerleri gibi 3 taban seviyesine sahiptir (Resim: 1). 1. tabanın
güney-güneybatısında bulunan kesimi yemek hazırlığı ve tüketimi amacıyla kullanıl
mıştır. 2. tabanın altında bir bebek çömlek mezarı bulunmuştur. Çömlek kısa boyunlu
olup üç ayaklıdır. Oldukça dağınık bir halde ele geçen iskeletin yanında mezar eşyası
olarak bir kulplu çanak ve piramit görünümünde kırmızı bir taş ele geçirilmiştir. Evin 3.
tabanı üzerinde çok sayıda hayvan kemiği, deniz kabukları parçaları ve bir büyük ostrea edulis tespit edilmiştir.
3. numaralı evin doğusunda bulunan sert kil taban kalıntısı 4. bir eve ait olabilir.
Erken Tunç Çağı I'in geç safhasına tarihlenen bu kalıntının uzun evlerden oluşan yapı
bloğunun en doğu üyesi olması imkan dahilindedir. Bu konu 2002 yılı çalışmaları sonucunda açıklık kazanabilecektir. 4. evin doğu kısmında, 70 cm. uzunluğunda büyük
taş bloklarla inşa edilen bir duvar büyük olasrlıklı 4 evden oluşan dörtlü yapı bloğunun
doğu sınırını oluşturmaktadır (Resim: 1).
Arkaik Devir Su Kuyusu
Bir Arkaik Devir su kuyusu Erken Tunç Çağı I'in en iyi korunan yapı bloğunun
içerisinde, kazı alanının kuzeyinde yer almaktadır (Resim: 2). Kuyunun kazısına 1999
yılında başlanmıştır. 2001 yılında + 2,07 metreden -2,67 metreye inilmiş ve içinden Çı
kan dolgu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Taş çevre duvarına sahip olan bu kuyunun
tabanı. -1,22 metrede tespit edilmiştir. Kuyunun ağzı çapı dıştan 2,5 m., içten ise 1,5
m.dir. Içinde ele geçirilen seramik örnekler M.O. geç 8. yüzyıldan geç 6. yüzyıla kadar
uzanan bir zaman dilimine yayılmaktadır. Ayrıca bu kuyu içinde ahşap parçalar tespit
edilmiştir. Bu parçalardan bir kısmı çıkrık gibi kuyu ile bağlantı eşyalara ait olabilir. Bunların yanında dikdörtgen görünümde dört küçük ayaklı bir pyxis, çizi bezeli kap ayakları, karbonlaşmış zeytin çekirdekleri, karbonlaşmamış bir kozalak, Ege ve Batı Anadolu'dan bilinen en zengin Arkaik Devir ahşap- organik buluntu grubunu oluşturmaktadır.
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Arkaik Devir kuyusunun tabanı delinerek daha alt seviyelere iniimiş ve bir Geç
Kalkolitik çağ tabakası tespit edilmiştlr". Bu tabakada ele geçirilen Geç Kalkolitik çağ
seramik örnekleri gri-siyah astarlı olup iyi perdahlanmış ve iyi pişirilmiştir. Bu örnekler
Kumtepe lA ve IB özelliklerini yansıtır.

KUZEY KAZı ALANI KUZEYBÖLGESi KAZı ÇALIŞMALARI (Harita: 1/1; Resim: 4)
Liman Tepe'de arkeolojik kazılar başlamadan önce, höyük yüzeyinde tarım alanları ve inşaat alanları elde etmek için yoğun tesviye işleri yapılmış ve bu yasadışı faaliyetler sonucunda tepe orijinal yüksekliğinden en az 5 m. yitirmiştir. Höyük kuzeye doğ
ru doğalolarak yükseldiğinden tahribat güney kesimlerde Orta Tunç çağı mimarı tabakalarına ulaşırken, kuzeyde büyük ölçüde Erken Tunç çağı tabakalarını açığa çıkar
mıştır". 1979 yılında yürütülen sondaj çalışmaları sırasında kuzeyde, tepenin doğal
olarak yükseldiği kesimlerde, doğrudan doğruya Erken Tunç çağı kalıntılarına rastlanmıştır. Aynı şekilde 1995 yılında yürütülen çalışmalarda da Orta Tunç çağı mimarı tabakalarının kuzeyinde, aynı seviyede Erken Tunç çağı tabakaları açığa çıkantrmşnrs.
Bilindiği gibi Liman Tepe'nin en eski kültür tabakaları taban suyu içinde kalmış
tır. Bu nedenle 2001 yılında en erken tabakalara taban suyu dışında ulaşma amacıyla,
tepenin kuzeyinde, yani höyüğün doğal yapısının yükseldiği kesimde kazı çalışmaları
na başlanmıştır (Harita: 1/1). Bu amaçla 175 metrekare büyüklüğünde yeni bir açma
oluşturulmuştur (Resim: 4, 5).
Bu yeni açma içinde, höyük yüzeyinde yapılan tahribat sonucunda Geç Tunç Çağı kültür tabakası yok olmuş, bu tabakayla bağlantılı sadece bir çöp çukuru tespit edilebilmiştir. Çukur içinde parça halinde yerli seramikle birlikte, yerel ve ithal Miken seramik örnekleri de açığa çıkarılmıştır. Miken seramik örnekleri Geç Hellas III C dönemine aittir. Gene çukurun bulundugu alanda din tarihi açısından önem taşıyan bir Miken
figürini ele geçirilmiştir (Resim: 7). Yerli üretim olan ve iki parça halinde ele geçirilen bu
figürinin başı noksandır. Boynun arkasında krem astar üzerine kahverengi bir yatay çizgi ve buna bağlı dikey çizgiler bulunmaktadır. Bu tip figürinlerin benzerleri Yunanistan'da "Psi tipi" olarak adlandırılmış olup Geç Hellas IIIB2-IIIC dönemlerinde qörülmektedir9. Bu figürinle birlikte Liman Tepe'de Mıken figürini sayısı ikiye çıkmaktadır. Ilk figürin 1993 yılında bir Geç Tunç Çağı su kuyusu içinde sadece bir baş parçası olarak
ele qeçlrilrnlştir'v.
Orta Tunç Çağı 2. mimarı tabakası yeni kazılan alanda sadece çöp çukuruyla
temsil edilmektedir. Bu çukur içinde ele geçirilen seramik örnekler arasında kap şekli
olarak daha çok yuvarlak veya keskin omuzlu, içe çekik ve dıştan kalınlaştırılmış ağız
kenarlı çanaklar görülür. Orta Anadolu kökenli olan bu kap türü Ege'de Liman Tepe yarunda" Panaztepe'det-, Trova VI'da 13, Beycesultan'dat", Kum Tepe'de15, Lartssa'daıs,
Ernporio'dat" ve Thermi'de 18 de karşımıza çıkar. Aynı alan içinde Orta Tunç Çağı 3. mi6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1996 yılında Miken kuyusu altında da -2,50 m. seviyesine inilmiş ve bir Geç Kalkolitik çağ tabakası tespit edilmiştir
(Plan 1, Mycenaean Well ,.
A. Erkanal &H. Erkanal'Vorbericht über die Grabungen 1979 im Prahlstorischerı Klazomenai/Liman Tepe", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi 1/1, 1983,166-168.
H. Erkanal &S. Günel, "1995 yılı Liman Tepe Kazıları", XViii. KST 1,1997,237.
O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, 1994, 177-178, Res. 5.37.
H. Erkanal & S. Günel "1993 Liman Tepe Kazısı", XVI. KST I, 1995, 265, Şek. 3, Res. 3.
H. Erkanal &S. Günel, "1993 Liman Tepe Kazıları" XVI. KST I, 1995,270.
S. Güneı, M.O.2. Bine Tetitıtendltüen Panaztepe Seramiğinin Batı Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi, 1999,45
Tip K1I2, Lev.36-71.
C. Blegen, v.d., Troy ııı. The Sixth Settlement, 1953, 159-170, 183, Res. 365-366, 371-372, 377.
S. L10yd &J.Mellaart, Beycesultan II, Middle BronzeAge Architectureand Pottery, 1965,82, Res. 1-3,10-12.
J. Sperling, "Kumtepe in the Troad Trial Excavation 1934", HesperiaXLV, 1976, 361, Lev.81.
J. Boehlau &J.K.Schefold, Larissa am Hermos. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1902-1934, Band III, 1942, 16,
Res.7e-f.
S. Hood, Prehistoric Emporio and Ayia Gala II, 1982,570, Res.254.
W. Lamb, "Excavations at Thermi", The Annual of the British School at Athens 31,1930-31,159, Res.3.
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rnari tabakası bazı bağlantısız duvar kalıntıları ve bir bebek mezarıyla temsil edilmektedir. Dağınık durumda ele geçirilen mezar iç içe girmiş iki kaptan oluşmaktadır. Kaplardan bir tanesi basit ağız kenarlı bir çömlek, diğeri ise bir amphoradır. Orta Tunç Çağı 4. mimarı tabakasına ait dağınık kalıntılar alanın batısında tespit edilmiştir. Bu tabaka için karakteristik seramik örneklerin yanında, dokuma aletleri ve bir kurşun halka
dikkati çekmektedir. Metal halkalar bilindiği gibi tüm Onasya'da ve Mısır'da yaygın bir
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kurşun yanında bakır, bronz, gümüş ve altından yapı
lan örnekler para gibi alım ve yaptırım gücüne sahiptir19 . Gelişmiş bir ekonomik düzene işaret eden bu halkalardan Liman Tepe'de daha önceki yıllarda çok sayıda örnek
açığa çıkanlrruştrrw.

Erken Tunç çağı
Orta Tunç Çağı tabakalarının altında kuzeybatı-güney
istikametinde bir yay yapan ve Liman Tepe'nin en eski tabakalarını içine alan bir
teras duvarı açığa çıkarılmıştır (Plan: 1 W-1; Resim: 4, 6). Bir kısmı açığa çıkarılan bu
duvar, kör duvar tekniğiyle inşa edilmiş olup batıya doğru rampa şeklinde eğim yapmaktadır. Daha çok orta boy toplama taşlarla inşa edilen duvar 3 evrelidir. 2001 yılın
da Liman Tepe'nin kuzeyinde açılan yeni kazı alanının batısında açığa çıkan bu rampa, 1995-1996 yıllarında daha doğuda tespit edilen bir taş yığınıyla bütünleşmektediret.
Yeni kazı alanının güneyinde tespit edilen bu taş yığını çok dağınık bir görünüme sahip olduğundan, o yıllarda bir çeşit rampa veya teras duvarı olarak değerlendirileme
miştir. Bu durumda her iki mimarı özellik, rampa ve taş yığını tek bir teras duvarı olarak değerlendirilmelidir. Böylece, tepenin en yüksek kesimi ve en eski kültür katları ilk
olarak kuzey-güney istikametinde uzanan, daha sonra bir kavisle doğuya dönen büyük
bir teras duvarıyla çevrilmiş olmaktadır. Büyük olasılıkla bu duvar sayesinde daha yüksekte yeni bir imar alanı elde edilmiştir.
Teras duvarının batı kısmında sarı dolgu toprağı içinden Erken Tunç Çağı ii seramiği ele geçirilmiştir. Bu nedenle duvarın ilk olarak bu dönemde yapıldığının düşünül
mesi gerekir. Fakat bunun yanında duvarın doğu kısmında az miktarda da olsa Erken
Tunç Çağı iii seramik örnekleri bulunmuştur. Bir mimarı özellikle bağlantıları belirgin olmasa bile, bu örnekler yeni kazı alanında Erken Tunç Çağı III'ün varlığına işaret etmektedir.
Erken Tunç Çağı lI'ye ait bazı duvar kalıntıları kazılmayan alanlar içinde devam
ettiğinden açıklanamamaktadır. Bunlardan bir tanesi bağlı olduğu bir taş merdiven nedeniyle önem taşımaktadır. Alanın kuzeydoğu köşesinde bulunan kuzeybatı-güneydo
ğu istikametindeki bu duvarın güneydoğusunda, kuzeydoğu-güneybatı istikametinde
uzanan ve en üst basamağının bir kısmı bu duvara dayanan 5 basamaklı bir merdiven
açığa çıkarılmıştır (Plan: 1; Resim: 4, 5). Merdivenin basamaklarında çok uzun levha
taşlar kullanılmıştır. Basamakları üst üste bağlamak için de daha küçük boyutlarda levha taşlar ve küçük toplama taşlar kullanılmıştır.
Belli bir mimarı bütünlüğe sahip olmayan bu duvar kalıntılarının güneyinde, sadece Liman Tepe şehirciliği açısından değil, tüm Ege şehirciliği açısında önem taşıyan
ve kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan büyük olasılıkla bir iç savunma sistemine ait olan iki kule açığa çıkarılmıştır. Bu kuleler birbirinden dar bir koridorla ayrılmaktadır (Plan: 1; Resim: 5).
.
Kulelerden kuzeybatıda olanı, kuzeydoğu-güneybatı ve güneydoğu-kuzeybatı
istikametlerinde uzanan iki duvarla sınırlandırılmıştır. Duvarlardan kuzeydoğu-güney
batı istikametinde uzananı 4,40 m. uzunluğundadır (Plan: 1 W-8; Resim: 5). Kör duvar
doğu

19
20
21

Kazı alanının batısında

A.Öztan, "Acemhöyük Gümüş Hazinesi", Bel/eten LXI, 231,1997,235-236.
H.Erkanal & S. Günel, "1993 limanTepe Kazıları", XVI. KSr i, 1995,267.
H. Erkanal & S. Güne!, "1995 Yılı Liman Tepe kazıları", XVIII. KSr 1,1997,240; H.Erkanal &S. Güne!, "1996 Liman
Tepe Kazıları", XıX. KSr 1,1998,382.
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tekniğiyle teras duvarı olarak inşa edilmiştir. Bu birinci kulenin kuzeydoğu-güneybatı
duvarı güneyde 90 derecelik bir açıyla kuzeybatıya dönmekte ve güneydoğu-kuzeyba
tı duvarını oluşturmaktadır (Plan: 1, W-9; Resim: 5). Duvarın kuzeybatı ucu kazılmayan
alan içinde devam etmektedir. 8 m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılan bu duvar gene kör duvar tekniğiyle bir çeşit teras duvarı olarak inşa edilmiştir. Kuleyi güneydoğu istikametinden sınırlayan bu duvarın önünde ikinci bir duvar bulunmaktadır (Plan: 1 W-

10; Resim: 5). Her iki duvar arasında kalan boşluk toprakla bilinçli bir şekilde doldurul7 m. uzunluğundaki ikinci duvar kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanmakta olup kuzeydoğuda kulenin güneydoğu duvarıyla bir kavis yaparak birleşmektedir.
Kör duvar tekniğiyle inşa edilen bu destek duvarında levha taşlar kullanılmıştır. Bu duvarın güneybatı ucu bir kuyunun çemberine bağlanmaktadır.
Kuyunun ana gövdesi 1,03 m. çapında muntazam levha taşlarla çevrilmiştir
(Plan: 1; Resim: 5, 6). Daha sonra üst kısma 1,42 m. çapında gene levha taşlar kullanılarak bir çember yapılmıştır. Bu çemberi n doğusunda 0,63 m. genişliğinde bir açıklık
bulunmaktadır. Bu açıklığın kuzey duvarı kulenin güneydoğu duvarıyla açık bir şekilde
bütünleşmektedir. Kuyunun iç kısmının 6,51 m.lik bir kısmı temizlenmiş, fakat kuyu tabanına iniiememiştir. Kuyu dolgusu içinden daha çok Erken Tunç çağı II seramik örnekleri toplanrruştrr, Bu örneklerin yanında ayrıca az miktarda da olsa Erken Tunç Çağı i seramiği de görülmektedir. Bu nedenle kuyunun ilk olarak Erken Tunç Çağı I'de yapılmış olması imkan dahilindedir. Fakat bu son şeklini kesinlikle Erken Tunç Çağı lI'de
muştur.

almıştır.

ikinci kule olan güney doğu kulesi de birinci kule gibi aynı teknikle inşa edilmiş
tir. Bu kuleyi güneybatıdan, kuzeybatıdan ve kuzeydoğudan sınırlayan duvarlar ortaya
çıkarılmıştır.

ikinci kulenin güneybatısında yoğun şekilde Orta Tunç Çağı mimarı kalıntıları

bulunmaktadır. Bu nedenle kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan güneybatı duvarı ancak kısmen incelenebiimiştir (Plan: 1 W-11). Bu duvar muhtelif karakterde taş
larla kör duvar tekniğiyle inşa edilmiştir.

ikinci kulenin kuzeybatı duvarı kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanmakta(Plan: 1 W-12; Resim: 5). 4,30 m. uzunluğundaki bu duvar da bir teras duvarı görünümünde kör duvar olarak inşa edilmiştir. Bu duvarda da karşısındaki birinci kule duvarı gibi 3 farklı evre görülmektedir.
Bu kulenin kuzeydoğusu bir kerpiç duvarla sınırlandırılmıştır (Plan: 1). Güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanan kerpiç duvarın bir ucu kulenin kuzeybatı taş duvarı
üzerine oturmakta, .diğer bir ucu ise kuzeybatı taş duvarına paralel başka bir duvar üzerine oturmaktadır. Iki paralel taş duvarı kerpiç duvar üstten kapatmakta, bu duvarlar
arasında kalan alan ise bir çeşit pencere oluşturmaktadır. Iki duvar arasında kalan 0,46
m. uzunluğundaki boşluğa doğru kerpiç duvar bombe yapmıştır. Kerpiç duvarın güneydoğusunda ise güneye uzanan 0.57m. genişliğinde dar bir geçiş yeri bulunmaktadır.
Kuzeybatı kulesi ile güneydoğu kulesi arasında 0,31-0,56 m. arasında dar bir koridor yer almaktadır. Bu koridor güneydeki açık alandan kuzeydoğuya doğru geçit vermekte, kuzeydoğuda 90 derecelik bir açı yaparak güneydoğuya dönmektedir. Bu dönüş bir taraftan kuleye ait kerpiç duvar tarafından güneybatıda sınırlandırılırken, diğer
taraftan karşı tarafta, yani kuzeydoğuda başka bir duvar tarafından sınırlandırılmakta
dır (Plan: 1 W-13; Resim: 5). Bu karşı duvar 2,40 m. uzunluğundadır. Bu duvar ve kerpiç duvar arasındaki açıklık, yani kuzeydoğu koridorunun genişliği 0,38-0,47 m. arasın
da değişmektedir. Kuzeydoğu koridoru, güneybatıda bir 90 derecelik açı yaparak kerpiç duvarın yanından güneybatıya, yani 2. kule içine girmektedir. Bu giriş güneydoğu
da başka bir taş duvar tarafından sınırlandırılmaktadır (Plan: 1 W-14). Bu duvarın ancak 0,72 m.lik bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Devamı 2. kule içine girmektedir.
Açığa çıkarılabilen kısımlar dikkate alındığında, iki kule arasında yer alan 4,40
m. uzunluğundaki koridor kuzeydoğuda güneydoğuya dönerek 2,40 m. devam etmekte, sonra tekrar 2. kule içine güneybatıya dönmektedir.
dır
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Koridor içinde yürütülen çalışmalarda, koridorun kuzeydoğusundayoğun bir şe
kilde seramik örneklere rastlanmıştır. Bu örnekler arasında üç ayaklı ve kaideli çanaklar, üç ayaklı ve süzgeçli bir maşrapa, tek kulplu maşrapalar, "gold wash" tekniğiyle boyalı bir kap dikkaf çekmektedir (Resim: 8). Uç ayaklı çanakların ayak uçları tek yöne
doğru kıvrıktır. Uç ayaklı çanaklar bilindiği gibi Poliochni'den (tabaka rosso)22, Troya'nın i. ve JI. tabakalanndane' çok iyi bir şekilde tanınmaktadır. Liman Tepe örneklerinde görülen uçları tek yöne kıvrık ayakların en yakın örnekleri Beycesultan'da Erken
Tunç çağı 3a'ya tarihlenen 12.-10. tabakalar arasında qörülrnektedire-. Uç ayaklı ve
çift kulplu maşrapanın tüm gövdesinin deliklerle kaplı olması belli bir işleve işaret etmektedir. Kulplar üzerinde bulunan çift mahmuz Emporio'nun 11., V.- iV. tabakalarında25
ve Beycesultanın Erken Tunç çağı 3a'ya tarihlenen 9. tabakasrndae" kullanılmıştır. Aynı grup içinde bulunan kaideli çanakların benzerleri de, Poliochni'de (tabaka azuro)27
ve Sarıket mezarlığında28 ele geçirilmiştir.
2001 yılında Liman Tepe'nin kuzeyinde, yani en yüksek yerinde açılan yeni kazı
alanından şehireilik açısından önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu yüksek alan ilk olarak ram pa şeklinde bir teras duvarıyla çevrilerek hem eski tabaların oluşturduğu yük:
selti sınırlandırılmış, hem de yapılaşma için uygun bir zemin hazırlanmıştır. Bu zemin
üzerine bir üçüncü yerleşim ünitesi inşa edilmiştir. 2001 yılında bu ünitenin savunma
sistemi tespit edilmiştir. Bu sistem büyük olasılıkla kuzeye, yani denize doğru gelişecek
ve belirli bir bölgeyi emniyet altına alacaktır. Yeni kazı alanında bu savunma sistemine
ait iki kule açığa çıkarılmıştır. Iki kule arasında 'U' şeklinde dar bir koridor bulunmaktadır. Bu koridor güneydeki açık bölgeyi iç kısımla birleştirmektedir. 2. kulenin içine giren
koridor büyük bir ihtimalle üst kısma çıkışı sağlayan taş merdivenle bağlantı içine girecektir. Koridor en alt kısımda çok daralmaktadır. Bu kadar dar bir yerden normal bir insanın geçmesi mümkün değildir. Bu durumda bu en alt kısmın zemin altında kaldığı
nın, asıl koridorun daha geniş olan üst kısımlarda bulunduğunun kabul edilmesi gerekir. Fakat buna rağmen bu kadar dar ve dolambaçlı bir geçidin bir iç kalenin ana girişi
olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, bu koridorun daha çok hizmet
amacıyla kullanıldığı düşünebilir. Düzgün bir çembere sahip olan su kuyusunun kapı
şeklindeki açıklığı bu görüşü desteklemektedir. 1. kulenin dışında bulunan 2. kule duvarı aynı zamanda koridorla su kuyusu arasında doğrudan doğruya bağlantı sağlamak
tadır. Bu bağlantı sayesinde kuyudan elde edilen su, hizmete yönelik dotambaçh koridor sayesinde iç kısımlara taşınmış olabilir. Iki kule arasında bulunan dolambaçh koridor su dışında da daha başka hizmetlere yönelik faaliyetler için..kuUanllmış olabilir.
Yeni kazı alanında açığa çıkarılan mimarı özelliklerin içinden ve çevresinden elde edilen seramik Erken Tunç çağı II'ye aittir. Bunun yanında zaman zaman Erken
Tunç çağı i seramik örneklerine de rastlanmıştır. Yerleşim zeminini çevreleyen rampa
şeklindeki teras duvarıyla, kuleleriyle, kulelerle bağlantılı diğer mimarı özellikleriyle bu
yerleşim ünitesi açık bir şekilde Erken Tunç çağı lI'ye tarihlendirilmektedir. Bunun yanında bazı mimarı özelliklerin Erken Tunç çağı i kültür tabakası içine inşa edilmesi ve
hatta bu özellikleri ilk olarak Erken Tunç çağı I'de yapılmış olması da imkan dahilindedir.
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SU ALTl KAZı

ÇALIŞMALARI

Liman Tepe su altı kazı çalışmaları ve jeoloji araştırmaları Hayfa Üniversitesi Recanati Deniz Bilimleri Enstitüsü ile yürütülen müşterek bilimsel işbirliği çerçevesi içinde
qerçekleştirümiştlrw. 2001 çalışmaları şu şekilde özetlenebilir:

Topografik Harita Çizimi
2000 yılında araştırılan alan, eski ekolojik değişikliklerin ortaya konması amacıy
la genişletilerek çalışmalara devam edilmiştir. Denizde özellikle DGPS sistemi kullanıl
mıştır. Böylece elde edilen sonuçlar 2000 yılında "total station" ile elde edilen verilere
eklenmiştir. Bunun yanında "echo-sounder" kullanımıyla günümüz derinlik ölçüleri elde
edilmiştir.

Kara ve Denizde Jeolojik Örneklerin Toplanması
Bu bağlamda sedimantolojik ve mikropaleontolojik analizler için çökelti örnekleri toplanrruştır. Bu örnekler kıyı şeridinin tarihçesinin anlaşılması için kullanılacak ve kı
yı yerleşiminin şu anda araştırılmakta olan su altı yapısının değişiminin anlaşnmasına
çalışılacaktır. "Percussiotı core" tekniği kullanılarak 4 sondaj verisi elde edilmiştir. Ornek alınacak alanlar, kıyı şeridine yakınlıkları ve araştırılmakta olan arkeolojik bölgeler
göz önüne alınarak seçilmiştir. Her sondajdan ayrıca AMS radyokarbon tarihlemesi için
organik numuneler toplanmıştır.
Sondaj 2001/1 su altı ve kara kazılarının yakınında, sondaj 2001/3 kara kazıla
rında yapılmıştır. Sondaj LTP 2001/1 numuneleri su altı kazılarının 45 m. qüneyinden
toplanmıştır. 2,26 m. derinliğindeki numuneler sedimantolojik tabakalara aittir. Ust tabaka tarım topraklarında görülen çökeltilere aittir. Bunu takip eden tabakada çeşitli renklerde karasal gastropodlar ve seramik parçaları içeren organik çamur-kil çökeltileri bulunmaktadır. Numune sıralanmasının altına doğru kil açısından daha zengin çökeltiler
bulunmakta ve bu çökeltileri çakıl taşları ve kireç taşları içeren bir lens izlemektedir.
LTP 2001/3 sondaj numuneleri kara kazılarının U8 karesinden alınmıştır. 4,43
m.lik sondajın başlangıcı Erken Tunç çağı i savunma sisteminin taban seviyesidir. Bu
alan daha önceki yıllarda taban suyu seviyesine kadar kazılmış, daha sonra tekrar toprakla doldurulmuştur. Bu sondajın ilk 0,40 m.sinde kazı sonrası toprak dolgusu tespit
edilmiştir. Bunu gri renkte ince bir lens takip etmektedir. Daha sonraki 2 metre çakıl taş
ları ve deniz kabuğu parçaları içeren kahverengi-gri kil ve çamurdan oluşmaktadır. Tabakalar farklı renktedir. En altta organik tabakalar, kum lensleri ve "cerastoderma" kabukları bulunmaktadır.

LTP 2001/1 ve LTP 2001/3 sondajlarının sedimantolojik ve mikropaleontolojik
araştırmalarının ilk sonuçlarına göre, yerleşim öncesi kıyı çevresinin deniz ve lagün evreleri de dahilolmak üzere birtakım değişiklikler geçirmiş olduğu söylenebilir. Deniz ve

daha çamurlu organik tabakalar arasındaki belirgin katmanlaşma, yerel tektonik hareketler sonucu oluşan ve yükselme veya isostatik deniz seviyesi değişimleriyle sonuçlanan yerel tektonik hareketlerin sonucunda ortaya çıkmış olabilir. Burada görülen kireç
taşı oluşumları, büyük olasılıkla fazla yağış sonucunda erozyonla yüksek yerlerden gelmiştir. ~JP 2001/1 sondajında bulunan seramik parçaları (0,90-1,10 m.) M.O. 4. binyıl
dan M.O. 6. yüzyıla tarihlenmektedir. Mikropaleontolojik analizler sonucunda bu çökeItilerin denizden etkilenip etkilenmediği anlaşılacaktır. .Eğer eldeki verilerden bir sonuca
varılabilirse, bölgenin deniz seviyesi değişiminden ne denli etkilendiği ortaya konabile29

Şu altı çalışmaları Michaı

Artzy tarafından yönetilmiştir. Avner Haban yönetime destek sağlamıştır. Kanada McMaster
Universitesi'nden Ed Reinhardt, Beverly Goodman ve Haifa Universitesi'nden Oorit Sivan jeolojik araştırmaları yönlendirmiştir. Su altı kazı çalışmalarında Yossi Salmon elektronik aletlerin kullanım ve bakımını, Chris Brandon su altı
mimari çizimlerini üstlenmiştir. Arad Haggi, Gali Adler ve Greg Vetruba su altı açma sorumlusu olarak görev yapmış
tır. Steve Breitstein ve Amir Yurman su altı aletlejinden sorumlu olup aynı zamanda su altı emniyetini sağlamıştır. Su
altı çalışma grubu Hayfa Universitesi ve Ankara Universitesi uzman ve öğrencilerinden Oluşmuştur.
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cektir. Ayrıca bu sayede deniz seviyesinin tektonik hareketler sonucunda yükseldiği ve
deniz yakınındaki mimarı özelliklerin bu hareketten etkilendiği söylenebilecektir.
LTP 2001/2 ve LTP 2001/4 sondajları ada yolunun doğusundaki düz arazide yapılmıştır. Bu sondajlar sayesinde karasal erozyon sonucu oluşan çökeltilerin ne kadar
zamanda biriktiği, deniz değişikliklerinin tarihçesi ve ada yolunun kıyı morfolojisi üzerindeki etkisi anlaşılabilecektir. LTP 2001/4 sondajı kıyıya yakın bir yerde, LTP 2001/2 sondajı ise kıyı şeridinin 100 m. gerisinde yapılmrştrr.Her iki sondaj sonucunda, üst kısım
larda boş araziyi düzeltmek için kullanılan yapay bir dolgu tespit edilmiştir. LTP 2001/2
sondaj numunelerine göre bu tabakayı koyu gri renkte ince bir kil lensi, devamında ise
daha homojen kahverengi-gri bir kil tabakası takip etmektedir. Bu killi tabaka daha alt
seviyelerde tedrici olarak daha zengin killi organik çökeltilere dönüşmektedir. Bu tabakayı da az miktarda kum ve "cerastoderma" parçaları içeren bol killi bir tabaka izlemektedir. Bu sondajın en alt kısmı belirgin bir şekilde değişerek deniz kabukları içeren koyu gri renkli kumlu bir tabaka halini almaktadır. Kıyı şeridine daha yakın alandan elde
edilen sondaj verilerine göre, bu kesimde üstte yapay bir dolgu ve yapay dolgunun altında gri-kahverengi orqanik çamur bulunmaktadır. Daha sonra ise çakıl taşları içeren
kaba bir çökelti görülür. Ince tabakalar halindeki kum lensleri ve kaba çakıl taşları içeren gri kum tabakası, ince kum ve küçük çakıl taşları tarafından takip edilir. Bu sondajın son 2,5 metresi kabuk parçacıkları içeren koyu gri kumdan oluşmaktadır.
Sonuçları özetleyecek olursak, LTP 2001/2 sondajından arazinin genel anlamda
kara özellikleri taşıdığı, fakat erken dönemlerde deniz izleri taşıdığı anlaşılmıştır. LTP
2001/2 sondajına göre de, bölge lagün karakteri taşımakta olup yoğun bir şekilde deniz izleri taşımaktadır. Gerçekleştirilecek çeşitli analizler sonucunda konu daha çok
açıklık kazanabilecektir.

A Alanının Temizlik ve Kazısı
2000 yılında kazısına başlanan bu alan ilk önce temizlenmiştir (Harita: 1/3A). Bir
sene önce koruma amacıyla içine yerleştirilen kum torbaları kaldırılmış, yeni oluşan
kum tabakası temizlenerek kazıya hazır hale getirilmiştir. Tüm bu işlemlerden sonra 40
metrekarelik bir alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Genel temizlik sonucunda hemen hemen alanın tümünün iri küp parçalarıyla kaplı olduğu görülmüştür. Alanın batı
sında küp parçaları aniden kesilmektedir. Buna karşın parçaların yoğunluğu güneye
doğru artmakta ve hatta kazılmayan alan içinde devam etmektedir. Kazı alanında bulunan 55 iri küp parçası çizildikten sonra kaldırılarak kazı alanının güneybatısına taşın
mıştır.

2000

yılında başarıyla kullanılan "water-jetting"tekniği

bu

yıl

da

kazı alanın

8 ay-

rı noktasında uygulanmıştır. Tahta izine kesinlikle rastlanmamıştır. Küp parçaları altın
da bulunan tabakalaşmayı araştırmak ve küp birikiminin nedenlerini tespit etmek amacıyla, A ve B şeklinde adlandırılan 2 sondaj çukurunda derinleşilmiştir (Harita). A sondajının ilk 0,50 m. si çamurlu kumdan oluşmakta ve herhangi bir rnaddi kültür kalıntısı
içermemektedir. 0,50 m. den sonra 0,40 m. kalınlığındaki bir tabakada yuvarlak taşlar
tespit edilmiştir. Zaman yetersizliği nedeniyle daha derine gidilememiştir. B sondajında
da durum farklı değildir. 0,30 m. lik bir tabakada çamur devam etmektedir. 0,30 m. lik
bir tabakada da gene yuvarlak taşlar gözlenmiştir (Harita: 1/3A).

D Alanının Temizlik ve

Kazısı

2000 yılı çalışmalarının son gününde, bu kazı alanında yaklaşık 7 m. uzunluğun
da bir taş duvar kalıntısı tespit edilmiştir. Bu duvar muntazam işlenmiş taşlardan oluş
maktadır. Bu alan, hava fotoğraflarında da açık bir şekilde görüldüğü gibi, Liman Tepe'nin deniz içinde kalan uzantısı üzerinde yer almaktadır (Harita: 1/3B). Burada mevcut duvar kalıntısını da içine alacak şekilde 4x6 m. boyutlarında bir alan içinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Enkrüstasyondan oluşan yüzey tabakası çok sert olup ancak
çekiç ve keski kullanılarak kaldırılabilmiştir. Bu yüzey tabakası altından yumuşak hö431

yük toprağı gelmiş, dolayısıyla kazı çalışmaları da oldukça kolaylaşmıştır. Kazı alanı
nın özellikle güneydoğusunda eğik bir şekilde tespit edilen taşlar, bir yerden kaymış olmalıdır. Ilk tabakada dağınık taşlar yanında, çok sayıda amphora parçaları tespit edilmiştir. Biraz daha derine inildiğinde amphora parçaları yanında ince nitelikli seramik
parçaları da çoğalmaya başlamıştır. Bunlar arasında çanaklar, kraterler ve kaideli kaplar dikkati çeker. Seramik parçalarından birixıin üzerinde Klazomenai kazıarı resmedilmiştir (Çizim: 2). Tüm seramik parçaları M.O. 7. yüzyılın sonuna ve 6. yüzyılın başına
tarihlenmektedir. Açığa çıkarılan taş duvarın altında gene bazı taş kalıntılar görülmüş,
fakat aralarındaki ilişki kesin olarak ortaya konamarruştır.Kazt alanının güneydoğusun
da ele geçirilen dağınık taşlar ve yerinde bırakılan bir işlenmiş taş çevresinde de aynı
karakterde seramik malzeme bulunmuştur. Bu kazı alanında ulaşılan en alt seviyede
görülen deniz çökeltileriyle kaplı işlenmemiş küçük taşlar ve kıyı kayaları, olası tektonik hareketlere işaret etmektedir. Burada ayrıca derin bir sondaj çukuru açılrmştır, 3,5
m. derinlikteki bu çukurda normal höyük karakteri saptanmıştır. Tabakalaşma M.O. 6.
yüzyılda başlamakta, M.O. 3. binyıla kadar devam etmektedir.

SONUÇ
2001 Liman Tepe kazıları sonucunda üç önemli netice elde edilmiştir.
1. Erken Tunç Çağı i yerleşim modeli kesin olarak ortaya konmuştur. Doğu Ege
bölgesinde bir çok merkezde tespit edilen bu modele göre uzun evlerden oluşan yapı
blokları sokaklar tarafından sınırlandırılmakta ve daha çok dar alanlara sığdırılan yerleşim üniteleri çoğunlukla bir savunma sistemiyle koruma altına alınmaktadır. Liman
Tepe'de aynı yan duvarları kullanan 3 veya 4 ev bir yapı bloğu oluşturmaktadır. Bu
bloklar büyük olasılıkla savunma sistemine dayandırılmaktadır. Yapı blokları arasında
sokaklar bulunmaktadır. Evlerde duvarlar kerpiç olup taş temellere sahiptir. Arazi yapı
sına ve ihtiyaca göre taş temeller gerektiğinde rampa şeklinde güçlendirilebilmektedir.
2. Erken Tunç Çağı II'de yerleşimin en yüksek kesimi olan kuzeyi, destek duvarlarına sahip bir teras şekline dönüştürülmüştür. Bu teras üzerine güçlü bir savunma
sistemi inşa edilmiştir. Bu savunma sisteminin arkasında büyük olasılıkla çok özel konuma sahip yapılar bulunacaktır. 2001 yılında bu savunma sistemi içinde yer alan dar
bir geçit açığa çıkarılmıştır. Bu geçit büyük olasılıkla savunma sistemi dışında bulunan
bir su kuyusu ile bağlantı içindedir. Bu yeni savunma sistemiyle birlikte Liman Tepe, Erken Tunç Çağı lI'de ikinci bir iç kaleye sahip olmaktadır. Bu da bölge şehireilik anlayı
şı açısından büyük önem taşır.
3. Su altında Liman Tepe yerleşiminin devamı yakalanmış v.'~ kara uzantısı üzerinde gerçekleştirilen bir sondaj çukurunda M.O. 6. yüzyıldan M.O. 3. binyıla uzanan
kültür tabakaları kronolojik bir düzen içinde tespit edilmiştir. En üst tabakada açığa Çı
karılan M.O. 6. yüzyıl başlarına ait önemli bir yapı da kısmen su altında kazılarak açı

ğa çıkarılmıştır.
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Çizim 1: Su altı kazılarında 33 alanında ele geçirilen seramik örnekleri
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Erken Tunç çağı I'e ait 2
numaralı ev ve Arkaik Dönem kuyusu
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Resim 6: Erken Tunç çağı
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Resim 8: Erken Tunç çağı ii seramik örnekleri
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1999-2001 YILLARINDA KUŞAKLI-SARisSA'DA YAPILAN
KAZı VE ARAŞTIRMALAR

Andreas MÜLLER-KARPE*

Geçen yıllardaki çalışmaların en önde gelen amacı daha önce açığa çıkarılan

mimarı kalıntıları restore ederek koruma altına almaktı. Ayrıca uzun süreden beri kazıl
makta olan C Binası'ndaki çalışmalara devam ederek, bu yapıyı tamamiyle açığa çıka
rabilmek ve jeofiziksel ölçümlerle saptanan arkeolojik kalıntıların varlıklarını kazılarla
denetlemek amacıyla çalışmalar yapmaktı. Bu kapsamda Akropol'ün kuzey kısmında
ki görkemli E Binası ve şehrin en güney ucundaki "D"biçimli yapıda kazılara başlandı.
Bunların yanında jeofiziksel ölçümlere ve arkeobotanik çalışmalara devam edildi'.
Kazı Çalışmalan

Son yıllarda Kuşaklı-Sarissa'da arkeolojik araştırmalar şehrin et] yüksek yeri
olan akropol olarak isimlendirilen kısımda yoğunlaştı. Bilinen diğer eski Onasya şehir
lerinin aksine Kuşaklı; yüzyılların, hatta binlerce yılın yerleşme birikimi ile oluşmuş bir
höyük yerleşmesi değil, aksine doğal yükselti üzerine oturtulmuş Hititlerin kurduğu yeni bir kenttir. Oval biçimli şehrin ortasında doğal bir tepe üzerine kurulmuş olan akropolün denizden yüksekliği 1652 m. ve şehrin kenar kısımlarından yaklaşık 70 m. daha
yüksektedir (Şekil: 1).
Hitit Devrine tarihlenen anıtsal yapıların açığa çıkarıldığı doruk kısmındaki kalın
tılar şimdilik "A-G Binaları" olarak adlandırıldı. Bu zamandan kalma halkın yaşadığı konutlara Akropol'de rastlanmadı. Şimdiye kadarki kazı sonuçlarına göre ilk yerleşme
Eski Hitit devrinden kalmadır. Görünüşe göre; şehir ve özellikle de Akropol önceden
planlanarak inşa edilmiş. Yavaş, yavaş yeni binalar, sokak ve caddeler ..eklenerek oluşan bir yerleşme söz konusu olmakla birlikte; kentin ana hatlarının M.O. 16. yüzyılda
mimar masasında planlandığı gözlenmektedir.
Buna göre; en eski yapıların kuzeybatı-güneydoğu ya da 9üneybatl-kuzeydoğu
istikametine göre yönlendirildikleri anlaşılıyor. Şehir kapılarını, plan üzerinde güneybatı kapısı ile kuzeydoğu kapısını ve kuzeybatı kapısını ise güneydoğu kapısını çaprazlama doğrularla birbirine bağlayacak olursak, bunların kesiştiği noktanın Akropol'ün mimarısinde önemli bir çıkış noktasını oluşturduğunu görüyoruz. C ve E Binaları'nın yönününde buna göre ayarlandığı belli olmaktadır. C Binası'nın güneybatı cephesi; güneydoğu kapısının eksenine paralel inşa edilmiş.
Prof. Dr. Andreas MÜLLER-KARPE-Universitat Marburg-Vorgeschichtliches Seminar 0.35032 Marburg/AlMANYA
Alman Araştırma Fonu tarafından (DFG) finanse edilen 2001 yılı çalışmaları; Prof. Dr. Andreas Müller-Karpe'nin baş
kanlığında, Arkeologlar: Vuslat Müller-Karpe, Dirk Mielke, Belgin Aksoy, Hidetoshi Tsumoto, arkeoloji öğrencileri: Madeleine Fröhlich, Dominik Baiker, Chams EI Assil, strnone Arnhold, Simone Stiefbold ve Alice Mouton'un katılımıyla
sürdürüldü. Hitit çivi yazılı tabletleri üzerinde Würzburg Universitesi'nden Prof. Dr. Gernot Wilhelm çalıştı. Hesterasyon çalışmalarını Berlin Müzesi'nden Şakir Akbaş'ın başkanlığındaki bir ekip yürüttü. Botanik araştırmaları Kiel Universitesi'nden Rainer Pasternak üstlendi. Yine aynı üniversiteden Dr. Walter Dörtler ve Berlin Alman Araştırma Enstitüsü'nden Reinder Neef paleobotanik araştırmalar yaptılar.
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şimdilik 7 büyük anıtsal yapı arasında C Binası; en büyük ve önemli yapıyı oluşturmaktadır (Şekil: 2-4). Surlar içinde kalan alanda yapılan jeofiziksel araş
tırmalar tamamlandığı için; bu verilere dayanarak şehirde daha büyük bir yapının bulunmadığını söyleyebiliriz. 4660 m 2 yüzölçümüyle surlarla çevrili şehir alanının %2,5 içermektedir. Akropolün güneydoğusunu kapsayan bu yapı şehrin görüntüsünü de betimlemektedir. Güneydoğu cephesinin aşağı yamaç bölümünde odaların içi kısmen birkaç
metre doldurularak eşit yükseklikte bir zemin sağlanmaya çalışılmış. Tüm güneydoğu
kanat (Odalar: 1-36) bir yamaç katı oluşturmaktadır. Bu katın mekanlarının tabanı zemin
katın odalarından ortalama 3,2 m. daha derindedir. Akropol'ün doruk noktasının hemen
aşağısında yer alan kuzeybatı kanadı (57-65 Odalar) bazı yerlerde yaklaşık 3 m.ye kadar kayaya oyularak inşa edilmiş ve böylelikle orta avluyla aynı yüksekliğe getirilmiştir.
Binanın zamanında kaç katlı olduğu kesin olarak belirlenememektedir. Yamaca
inşa edilmiş güneydoğu kanadının en azından iki katlı olduğu kesin olarak söylenebilir.
Odaların sayısıda buna göre 110 üstünde olmalı. Binanın kurallı ve belirgin mimarisi;
uzun yıllar, hatta on yıllar süren inşaata işaret etmekte. Tesis; dıştan 61 ,5m. genişliğin
de ve 76m. uzunluğunda bir dikdörtgen oluşturmasına karşın, güney köşe ve güneydoğu cephesinin öne doğru yaptığı çıkmalar ve nişlerle süslenmiş. Böylelikle 74 m.lik azami genişliğe ulaşılmış. Yapının ana öğesini 34x43 m. ebadında orta avlu oluşturmakta
ve onun çevresinde çeşitli oda grupları yer almaktadır. Ana şerna: Hitit başşehri Hattuşa'dan tanıdığımız tapınaklarla büyük benzerlik gösteriyor. Ozellikle 4-6 No.lu odaların
şeması "Kült odaları grubu" olarak nitelenebilir ve Kuşaklı C Binası'nın kutsal bir yapı
olduğu söylenebilir. Büyük bir olasılıkla bu kutsal yapı; Boğazköy ve Kuşaklı tabIetlerinde adı geçen, bu şehirde tapılan en yüksek tanrı olan, Sarissa'nın Fırtına Tanrısı'nın
tapınağı olabilir.
Şimdiye kadar bilinen Hitit tapınak yapılarında olduğu gibi C Binası'nda da ana
girişler; tapınağın geniş cephesinin üst kısmında yer almaktadır. Mabet ziyaretçileri genelde aşağıdan geldikleri için; önce uzun dış duvar boyunca yürüdükten sonra yana
dönerek girişe ulaşıyorlardı (Şekil: 3).
Bu prensip aynı şekilde Boğazköy tapınakları (5 numaralı tapınak haricinde) için
de geçerli. Ne yamaç tarafından girişler, ne de, yolla eksensel yapılmış olanları tanı
makta. Bu tasarım özelliğini; Kuşaklı'da şehir kapılarının konumu ve bunlardan yola Çı
kılarak inşa edilmiş şehir içi yol sisteminde görmek mümkün. Hem kuzey terastaki tapınak, hem de C Binası; yakınlarındaki şehir kapılarının eksenlerinin doğruıtusunda
uzanan yolların (bu yolların izleri kısmen jeofiziksel ölçümlerde de saptandı) sağında
yer almaktadır. Kuzey terastaki tapınak; kuzeydoğu kapısından gelen yolun, C Binası
güneydoğu kapısından Akropol'e giden yolun kenarındadır. Her ikisi de anıtsal tapınak
kapısıdır; şehir kapılarından başlayan yolların kenarında yer almaktadır. C Binasının ön
çıkmalarla süslü dış cephesinin güneydoğu kapısından şehre gelenleri ihtişamlı görünüşüyle etkilemiş olması tesadüf olamaz. Şüphesiz bu, binanın "gösterişli cephesi" idi.
Böylece mesela odalar gurubu 1-3; önce tapınak girişini görmeyi önlüyordu. Yolun üst
kısmında zirvenin yakınlarında binanın batı köşesinin hemen önünde ise giriş bulunuyordu. Tapınak ziyaretçilerinin kapıya gelebilmeleri için sağa dönmeleri gerekiyordu.
Girişin dış cephesinin görünüşünü kesin rekonstrükte etmek mümkün değiL. Ancak görünüşe göre 3 m. genişliğindeki kapı girişi, cephede bir açıklık olarak tasarlanmıştı ve
bunun arkasında çaprazlamasına yapılmış ön ~.ol (No. 66) bulunuyordu. Herhalde bu
girişin iki tarafında pencere açıklığı bırakılmış. On holün arkasında iki tarafı köşeli şe
kilde çalışılmış, düzgün yontulmuş kalker taşından yapılma orthostatlarla çerçevelenmiş esas kapıya ulaşılıyordu. Aynı zamanda kapı söve taşı vazifesini de gören bu orthostatlar arasında iki kanatlı tahtadan kapı bulunuyordu. Kapının kanatları içeriye, kapı odasına (No. 69) açılmaktaydı. Bu geçiş adasının sağında ve solunda simetrik şekil
de iki bekçi odası yer almaktadır. En dıştaki ön holden binanın içine (kuzeydoğuya) ve
bir diğer çapraz biçimli holden geçerek orta avluya ulaşılıyordu. Avluya açılan galerinin
tavanını iki masif direk taşıyordu. Bu eskiden çift olan üzerlerinde hatıllarının rapt edildiği zıvana delikleri bulunan kalker direk kaidelerinden sadece bir tanesi ele geçirildi.

Akropol'deki
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Avlunun kenarları yumruk büyüklüğünde taşlarla döşeliydi. Kuzeydoğu ve güneydoğu iç cephesi olmak üzere iki tarafından direkli galerilerle çevrili olduğu ve bu revağın güneydoğu kısmının altında (Oda: 8 ve 22) yamaç katının uzantısı olan bodru-

mun yer aldığı saptandı. Aşağı kata inen merdiven; bu direkli galerinin ortasında (Oda
:22a) bulunuyordu. Avluyla aynı seviyede olan ve 8b No.lu Oda'nın üzerinde yer alan
direkli galeriden geçilerek çaprazlamasına yapılmış, 6 No.lu Oda'nın üstündeki ön odaya, oradan da ana kült odasına (adifona) ulaşılıyordu. 210 m2 genişliğindeki bu mekan,
4 ve 5 No.lu odaların üstünün tümünü kaplamaktaydı. Bu salonu alttan 16 ahşap direk
ve 4 ile 5 No.lu odalar arasındaki duvar taşımaktaydı Bu duvar ayrıca kuzeybatı kesiminde dikkate değer bir genişleme göstermektedir. Bunu, üstteki salona yerleştirilen
kült heykelinin kaidesi olarak açıklayabiliriz. Boğazköy'deki 6 ve 7 No.lu tapınaklarda
da benzeri mimarı kalıntılara rastlandı. Ana kült mekanlarının altında bodrum katı olmayan tapınaklarda ise yerle bir hizada inşa edilmiş heykel kaideleri vardı. Kuşaklı C
Binası'ndaki kutsal rnekarım tavanı 13 m.ye varan genişliği nedeniyle asma bir tavan
olamayacağı için destek direkler gerekmekteydi. Bunlara bodrum katı tabanı üzerine
yuvarlanmış olarak rastlandı. Bu özel yapı öğesi; güneydoğu cephesinden biraz dışarı
çıkma yaparak diğer odalardan ayrıcalık kazandırılarak betimlenmekte ve çatısınında
diğer dam kısımlarına oranla daha yüksek olduğu varsayılmaktadır. Yazılı kaynaklara
dayanarak tapınakta çatıların üzerinde yürülebilen alanlar olduğunu, orada kült işlem
lerinin yapıldığını biliyoruz. Bu ancak düz bir damla mümkün olabilir.
Adifonun güneyinde görünüşe göre sadece ana kült odasından geçilebilen diğer
bir özelodalar (Oda No: 1-3) grubu eklenmiştir. Bu takıma diğer Hitit tapınak yapıların
da da rastlanmakta ve "E.SA; dünyevi bakışlardan uzak tutulmuş gizemli bölüm" olarak nitelenmektedir. Yazılı belgeler işlevini; Tanrıheykelinin yıkanıp yağlandığı ve giydirildiği mekanlar olarak tanımlamaktadır. Ayrıca tüm bodrum, yani ana kült adasının altındaki yamaç katının odaları çeşitli malların depolanmasında kullanılmış. Bunu özellikle 4,5 ve 11 No.lu mekanların tabanıarında ele geçirilen çuval v.s. bağlanıp mühürlendiği kil kapatmalar göstermektedir. 11 ve 12 No.lu odalardaki dar kerpiçlerle ayrılmış
kısımlar; olasılıkla tahıl ve açık depolanabilen yiyeceklerin silosu olarak kullanılmış olmalıdır. 81 ve 83 No.lu odaların kiler vazifesini gördüğünü buğdayla dolu olarak bulunan bir küp de göstermektedir.
C Binasının kuzey kanadındaki 58 No.lu Oda'nın özel bir işlevi vardı. Buradaki
birçok kabın içi yanmış tahııla dolu olarak bulundu. Arkeobotanik incelemeler bunların
kısmen çimlenmiş arpa olduğunu gösterdi. Bu verilere dayanarak orada bira yapıldığı
ve tapınağın bira imalathanesinin yer aldığı anlaşıldı.
Bu oda binanın Akropol'ün kuzey kısmına açılan ve özellikle E Binası'yla bağlan
tı sağlayan ikinci ana girişinin hemen yanında yer almaktadır. Bu kapı plan olarak büyük batı girişinin aynısı olmakla birlikte, dış cephesine direkli bir ön avlu eklenmiş. 73,5
m. uzunluğunda dümdüz inşa edilmiş kuzeydoğu dış cephesinde açığa çıkarılan iki büyük kireç taşından yapılma, üzerinde zıvana delikleri bulunan sütun kaideleri tahta direkleri taşıyorlardı. Iki büyük kapının yanında C Binası'nın 4 ufak yan girişi de vardı.
Bunlardan biri; güneydeki direkli galerinin altında yer alan uzun koridorun (8a ve 24 Nolu Odalar) iki ucunda bulunuyordu ve yamaç katına düz ayak girişi sağlıyordu. Diğer ikisi kuzeybatı dış duvarında (59, 63 No.lu Odalar) bulunmaktadır. Kuzeybatı kanat bir
yamaca kazıldığı için, binanın dışındaki sokak seviyesi daha yüksekti. Bu girişlerin eşik
taşları oda tabanıarının ve avlunun 1,14 m. üzerinde yer almakta. 59 ve 63 No.lu mekartlara tahta merdivenlerle inildiği varsayılmaktadır. Avluya açılan bu merdiven sağan
lıklarının özel yapılmış kapıları var: Kapı söve taşları kireç taşından özenle işlenerek
yüzeyi düzeltilmiş orthastalardan yapılmıştır. Yangının etkisiyle bu orthostatlar, ana girişlerdekiler gibi çok yarılarak adeta küçük kıymıklara ayrılmıştır. Yan girişlerin uzantı
ları, orthostatlarla.süslü avlu kapılarının önleri ve yağmur suyu oluklarının boşaldığı
yerlere taş döşemeler kaplanmıştır.
Genelde bulunan malzemeler Orta Hitit Devri için karakteristik olup Büyük imparatorluk Devrine ait buluntulara rastlanmadı. Envanter binanın son kullanım sürecini
yansıtmakta ve yapının kuruluşunu tarihlemeye yardımcı alamamaktadır. Binanın tarih439

Iemesine yardımcı olacak verileri, tabanıarın altındaki dolgu tabakalarında ele geçirilen
az sayıdaki keramik parçaları vermektedir. Bunlar arasında kırmızı astarlı ve perdahiı
tipik Eski Hitit gaga ağızlı testiye ait bir gaga parçası sayılabilir. C Binası'nın altında ve
Akropol'ün diğer yerlerinde daha eski bir yerleşmeye ait izlere rastlanmadığı için; bu
buluntuların binanın yapımından çok daha önceye ait olduğu düşünülemez. Bu zaman
dilirnlnindaha belirgin olarak belirlenmesi için kömürleşmiş yapı keresteleri Amerika'da
Corneli Universitesi/lthaca'da P.J. Kuniholm ve M. Newton tarafından incelendiler. Yapının yaklaşık M.Ö.1525 yılı civarında inşa edildiği anlaşıldı.
Binanın kullanımı sırasında özellikle batı kanatta (71-81 No.lu Odalar) geniş
kapsamlı tamiratlar yapılmış. Dikkat çeken bir nokta; burada sadece zarara uğramış
duvarların tamir edilmesiyle kalınmayıp mevcut duvarların önüne ilaveler yapılarak yeni bir duvar kabuğu oluşturulmuş ve hatta ikinci bir duvar ötülmüştür. Ayrıca odalar ek
ara duvarlarla ufaltılmıştır. Once bu tamire neden gerek duyuldugunun sebebi anlaşı
lamamıştı. 2000 yılının sonbaharında bu tedbirleri açıklayabilecek bir duruma 60 No.lu
Oda'da rastlandı.Yangın döküntüleri kaldırıldıktan ve taban açığa çıkarıldıktan sonra;
tüm diğer odalardan farklı olarak burada 3.5 m2 şeklindeki bır alanda tabanın büyük
oval taşlarla kaplı olduğu görüldü. Ozel olarak konmuş yuvarlakça büyük taş bloklar bir
mezarın üstünü örter gibi görünüyordu. Yapılan kazıların sonucunda; 0.6 m. derinde
ana kayaya ulaşıldı. Bizi çok şaşırtan ise; kazılar neticesinde açığa çıkardığımız ana
kayadaki 5-10 cm.lik ve en azından 70 cm. derinliğinde içi doldurulmamış boş bir yarık
oldu (Şekil: 5). Eğer bu yarık inşaat başlangıcında var olsaydı, içi doldurularak yok ediIirdi. C Binası'nın kullanımı sırasında oluşmuş olmalı. Böyle bir şeye sadece kuvvetli bir
deprem neden olabilir. Sonradan üzeri çorakla doldurulup büyük taşlarla kapatılmış.
Batı kanattaki hasara da aynı deprem sebep olmuş olmalı. Depremden edindikleri tecrübeyle Sarissa'lılar sadece basit tamiratlar yapmakla kalmayıp duvarları kuvvetlendirmişlerdir. Olasılıkla bu deprem hattı batı kanadının altından devam etmektedir.
Büyük bir ihtimalle kuzey kanattaki diğer veriler de bu felaket neticesinde alınan
önlemler kapsamında açıklanabilir. 60-62 No.lu Odalar'ın son kullanılma safhalarına ait
bastırılmış kil tabanda birkaç küllü çukurlar içinde küpler bulundu. Birinin içinde 17 tane
bronzdan okucu, bir diğerinde üzeri hiyerogrif mühür baskılı 3 kil kapatma ele geçirildi.
Zamanında bu çukurlara küplerin dip kısımları qörnülüydu, Kaplar deprem sırasında kı
rılmış olmalıdır. Bunların kalıntıları yerle bir edilerek üzerleri yeni bir bastırılmış kille kaplandı. Bu çerçevede 22 a No.lu Oda'daki bir buluntu dikkat çekmektedir. Orada odanın
kuzeydoğu kısmında taban üzerinde 40 cm. kalınl191nda çanak-çömlek ylğını açığa Çı
karıldı. Bu kapların restorasyonu sırasında, kaba kaselerin büyük çoğunlugu oluşturdu
ğu, çok sayıda küp parçasına rastlandı. Küplerin ağız çaplarına dayanarak yapılan bir
hesaplamada, hepsinin yan yana durabilmeleri için yeterli yer olmadığı görüldü. Ayrıca
sadece kapların gövde ve ağız parçaları ele geçirilirken, diplerine rastlanmaması dikkat
çekmektedir. Gözlemlerimize dayanarak; diger mekanlarda duran küplerin kırıldıktan
sonra diğer zedelenmiş kap kacakla birlikte 22 No.lu Oda'ya getirildikleri ve moloz olarak orada depolandıklarını varsayabiliriz. Bu molozun üzerinde bir taban sıvası yapılma
mış olması, odanın depremden sonra tekrar kullanılmamış olması savıyla açıklanabilir.
Ama yapı şüphesiz tekrar onarım gördü ve ikinci bir felakete maruz kalıp tamamen yıkılıncaya kadar kullanılmaya devam edildi. Bu ikinci yıkıma ait arkeolojik verilerin başında binanın her yerinde aynı şiddette vuku bulmuş bir yangına ait izler gelmektedir. Kerpiçlerden yapılma çoğunlukla 1 m. genişliğindeki duvarlar; bu kasıtlı yangın
da çekirdeklerine kadar yanarak sertleşmiştir. Kısmen kil sıva ya da kerpiçlerin dış yüzü, hatta basma kil tabanıarın yüzeyi yüksek ısı nedeniyle camlaşarak erimiş veya cüruflaşmış. Tesadüfen çıkan veya yıldırım düşmesiyle başlayan bir kazada tüm yapı kanatlarının aynı ölçüde zarar görerek yanması, katlar arasındaki (bazısı günümüze kadar korunmuş olan) tavanıarın yaklaşık 1 m. kalınlığında kille kaplı olduklarını göz önüne alacak olursak, mümkün olmazdı. Yangın tehlikesi mutlaka sade tahtadan veya sazdan yapılma damlardan daha azdı. Kasıtlı olarak yapının birçok yerini aynı anda ateşe
veren kundakçılar, tüm kapı ve penceleri açarak yaptıkları hava akımıyla oluşturdukla
rı ortamda meydana gelen yüksek ısı nedeniyle bu ölçüde, duvarların bile tuğlalaştığı
yangını oluşturabildiler. Eski oda envanterıerinin bulunmaması, özellikle değerli made440

ni malzemeye rastlanmaması binanın kasten ateşe verilmeden önce tamamen yağma

Iandığını göstermektedir. Yağmalanmanın görünüşe göre; yapıya yapılan bir baskınla

başladığına kuzeydoğu girişinin tabanı üzerinde ele geçirilen birkaç bronz okuçu işaret
etmektedir. Uçlarının binanın içine doğru yönlendiriimiş olması baskıncılara ait olduklarını göstermektedir. Tapınağın diğer kısımlarındaki Hitit tabakasında ele geçen okuçları da bu savaşla ilgili olmalıdır. Bu olayların tarihlenmesine, üzerinde büyük Kral Tuthalija'nın mühür baskısı bulunan bir kil bulla (terminus post quem) yardımcı olmaktadır. Aynı isimli üç kral tanımaktayız. Mührüntipolojisine dayanarak M.O.13yüzyllın ikinci yarısında yaşamış en son Tuthalija'yı seçim dışı bırakabiliriz. Büyük birolasıhkla mühür; Taduhepa adlı Tavanana ile evli, i. Suppiluliuma babası olan ve M.O. 14. yüzyılın
ilk yarısında hüküm sürmüş, Tuthalija isimli ikinci krala ait olmalı.
2001 yılında sadece çevrede bazı ek araştırmalar yapıldı. Hiç beklenmedik bir
şekilde ilaveten yapılmış ek duvarlar açığa çıkarıldı. Binanın güney cephesinin önünden taş temellerin genişliği 0,75 m. varan, 8 m. takip edilebilen ve sonra birdenbire kesilen bir duvar kazıldı. 75 ve 72 No.lu odaların hizasında C Binası'nın dış duvarlarına
dik açı yapacak şekilde inşa edilmiş. Batıdaki sonu; bir bitişi göstermemektedir. Devamı erozyona uğramış. Bu temel kalıntısını C Binası'nın genişletilmesine bir işaret olarak kabul etmekten çok, onu C Binası'nın (şehrin büyük tapınağı) önündeki kutsal alanı çevreleyen bir temenos duvarına ait oldugu varsayılmaktadır. Benzeri münferit duvar
kalıntıları temenos sınırı olarak Hitit başkentinde çeşitli tapınaklardan tanınmaktadır.
Buna karşın yapının kuzeydoğu cephesine dik açı yapan duvar silsilesi başka bir
amaca hizmet etmiş olmalı. Görünüşe göre; burada 24 No.lu Oda açılan binanın yan
girişlerinden biriyle ilişkilidir. Burada arazi çok yokuş olduğundan; oraya açılan yol için
bir destek duvar gerekli görülmüş olmalı. Yeni açığa çıkarılan iki evreli duvar kalıntıla
rı bu amaca hizmet etmiş olamalıdır. Ancak kurallı dik açılı sisteme göre inşa edilmiş C
Binası'ndan biraz farklı yönlendirilmiştir.
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ve Çevresinde

Yapılan Kazılar

Binası'nın batısında daha önce kazı dönemlerinde bir diğer Hitit yapısına ait
kalıntılar ele geçirilmişti ve bu yapı "D Binası" olarak adlandırılmıştı. 2001 yılında öncelikle bu yapının yayılım alanını saptamak ve mümkün olduğu oranda açığa çıkarmak
amaçlanmaktaydı. Ancak bu hedefe sadece kısmen ulaşılabildi. Hitit yapı kalıntıları Demir çağında yapılan müdahaleler veya üzerlerinin tekrar yapılanması (özellikle geniş
Demir yağı kale duvarı) nedeniyle temeller şimdlY.e kadar parça halinde açığa çıkarıl
dılar. En iyi korunmuş durumda batı köşesiyle baglantılı yapının kuzeybatı dış duvarları açığa çıkarıldı. Bu duvarlar yamaç tarafında yer aldıkları için aşırı basınca maruz kalacağı göz önüne alınarak iyi işlenmiş büyük kireç taşı bloklarla geniş bir şekilde inşa
edilmiştir. Yapının diğ~r kısımlarında olduğu gibi; burada da temelde genelde bir sıra
taşa rastlanmaktadır. Usteki kerpiç kısıma ait kalıntılar ne yazık ki günümüze kadar korunamamıştır. Binanın doğu kısmında Demir çağı yapılarını inşa edebilmek amacıyla
Hitit duvar taşları yerlerinden sökülerek tekrar kullanıldıkları için, daha az Hitit duvar
kalıntılarına rastlandı. Temel çukurlarının izleri kısmen de olsa, Hitit duvarlarının gidişatını saptamada yardımcı olmaktadır. Genelolarak binanın birbirine dik açı yaparak
birleşen duvarlarla inşa edildiğini ve şimdiki çalışmalarımızın sonuçlarına dayanarak
19,2 m. uzunluğunda ve 15,2 m. genişliğinde olduöunu söyleyebiliriz. Alanının 294 m 2

olduğu göz önüne alınacak olursa, A Binası (290 m~) ve B Binası (490 m2) arasında yer

almaktadır. Güney cephedeki bir duvar bağlantısı ve bazı diğer kalıntılar D Binası'nın
daha büyük olduğuna ve olasılıkla sonradan ilaveler yapılarak genişletildiğine işaret etmektedir. Diğer göze çarpan bir husus ise şudur: Güneydoğu cephesine tam 14,10 m.
uzaklık bırakılarak, paralel şekilde kayayı oyarak oluşturulmuş bir yarık açığa çıkarı labildi. Zamanında temel çukuru vazifesini görmekteydi (temele ait taşların hepsi çal.ın
mış). Duvar genişliği çıkarıldıktan sonra D Binası'nın güneydoğu cephesine olan uzaklığı 13,2 m.dir. Şimdiki kazılmış haliyle D Binası'nın ıçinin enıyle aynı olması tesadüf
olamaz. Ya ikinci aynı büyüklükte bir yapı söz konusu ya da D Binası varsayılanın iki
katı büyüklüğündeydi. Bu sorunun açıklığa kavuşabilmesi için bazı diğer araştırmala
rın yapılması gerekmektedir.
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Şimdiye kadar yapı içinde en azından 8 mekan ayırt edilebilmektedir. Batı kısım
büyüklüğünde bir merkezi sofa yeralmakta ve bunun ortasında 0,56xO,81 m.
ebadında kireç taşından büyük bir kaide durmaktadır. Düz üst yüzeyinde 6 tane zıva
na deliği açığa çıkarıldı ve bunları C Binası'ndakilerin aksine bir delgiyle yapılmamış
tır; burgulanmamış olduklarından yuvarlak değil, dört köşe biçimlidir. Benzerlerine; Orta Hitit Devrine tarihlenen Maşat sarayında rastlanmaktadır. Bu taş kaidenin işlevinin
tavanı taşımaya yardımcı bir direk altlığı mı (üst katı taşımak için) ya da bir heykel altlığı mı olduğu açıklık kazanmadı. Odanın iç genişliğinin 4,60 m. olduğu göz önüne alın
dığında, statik sebeplerden gerekli olmadığı anlaşılmaktadır.

da 60 m2

Bu sofanın iki tarafında ufak odalar yer almakta ve özellikle doğu taraftakilerin
çok dar oldukları dikkat çekmektedir. Olasılıkla zamanında burada üst kata çıkabilmek
için bir tahta merdiven vardı. Binanın bir yangınla yıkıldığını odaların tabanındaki küllü
toprak göstermektedir. Burada ele geçirilen buluntular arasında dikkate değer sayıda
bronz nesneye rastlandı. Bunlar arasında dericilikte kullanılan bir bıçak ve çeşitli iğne
ler sayılabilir. Ayrıca Hitit yazılı kaynaklarında sık sık sözü edilen, ama günümüze kadar korunmuş örneklerine rastlanmayan tahta muafazalı balmumu tabletlerin yazımın
da kullanılan bronzdan yapılma bir katip kalemi bulundu.
iki keramik kaba ait üzerinde hiyeroglif mühür baskısı olan çanak-çömlek parçası özel önem taşımaktadır. Aynı anlama gelen iki değişik mühür baskısını taşıyan bu
kerarnikler; 1993'te ele geçirilen ancak biraz daha değişik bir buluntuyu anımsatmak
tadır. Isim olarak sa-rt-sa, solda hemen yanında unvan "kral" ve altında "şehir" işaret
leri bulunuyor. "Sarisa şehrinin kralı" olarak okunmaktadır (Şekil: 6) .1993'te ele geçirilen baskıda "şehir"işareti eksikti ve bu nedenle Sarisa (ya da Sarijasa) şahıs ismi olarak nitelendi. Yerel bir kralın adı olduğu düşünüldü. Bu yeni buluntu şehir adı Sari ssa'nın söz konusu olduğunu göstermektedir. Böylelikle, belli bir kralın özel mührü değil
de şehirde hüküm süren yerel kralların resmi mührü olduğu anlaşıldı. Sonuçta ilk kez
Sarissa'nın yöresel bir kralın hüküm sürdüğü şehir olduğu anlaşıldı. Başşehirde ele geçirilen arşivlerde böyle bir krallığın varlığına ait herhangi bir ipucuna şimdiye kadar
rastlanamadı. Bu durum; Sarissa'nın kralı, Hattuşa'da hüküm süren büyük kral tarafın
dan tanınmıyordu. Olasılıkla aynı kişi ya da resmi Hitit yazıtlarında (mesela: Sarissa
Bayram Metinleri) "Sarissa'nın Beyi" olarak nitelenmektedir. Diğer dikkate değer bir husus; Sarissa baskılarının üçünün de ayrı mühürden basılmış olmalarıdır. Buna dayanarak "Sarissa'nın Kralı" unvanının uzun süre kullanıldığını varsayabiliriz. Uzeri baskılı
kaplara Kuşaklı'da çok seyrek olarak rastlandığını göz önüne alacak olursak; bu tipte
mühürlü kapların dışarıdan buraya geldiği ihtimali de azalmaktadır. Buluntular böylelikle Kuşaklı 'nın Sarissa olduğunu bir kere daha kanıtlamaktadır.
Geçen dönemin en önemli buluntularını şüphesiz ki Orta Hitit Devrine tarihlenen
çivi yazılı tablet parçaları oluşturmaktadır (Şekil: 7). Bu tabletler kazıların bitiminden kı
sa bir süre önce ele geçirildikleri için daha tam olarak okunamadılar ve restorasyonları da gelecek yıla bırakıldı.
.
Ele geçirilen parçaların bir kısmının büyük dört sütunlu bir tablete ait oldukları
saptandı ve her sütunun da 70 satır içerdiği anlaşıldı. Şimdiye kadar bu Kuşaklı'da ele
geçirilen en büyük tablet, Prof. Dr. G. Wilhelm'in ilk okuma 9.alışmalarına göre, kral ve
rahiplerin bir bayram töreninde nasıl davranacaklarını, degişik tanrılara nasıl tapına
caklarını ayrıtılı biçimde anlatmaktadır. Ek olarak toplam dokuz ayrı tablete ait parçalar ele geçirildi. Hepsinin de içeriği aynı; kültle ilgili dini metinlerdir.
E Binası ve Çevresinde Yapılan Çalışmalar
Akropol'ün kuzey kısımında yer aldığı ve C Binası'yla aynı şekilde yönlendirilmiş
olduğu 1997 yılında yapılan jeofiziksel ölçümlerle saptanan E Binası olarak adlandırdı
ğımız yapıda (Şekil: 8) kazılara 2000 yılında başlandı ve çalışmalar 2001 senesinde tamamlanabildi. Binanın planı; güney kısımdaki duvarlar kısmen Demir Çağındaki taş
çalmalara maruz kalmış olmalarına rağmen tamamıyla açığa çıkarılabildi. E Binası duvarları birbirine dik açı yaparak kesişen 41 m. uzunluğunda ve 12 m. genişliğinde dik442

dörtgen biçimli bir yapıdır. Kullanımı sırasında bazı oda duvarlarının yıkılıp yerine baş
kalarının inşa edildiği gözlendi. Başlangıçta bina daha kısaydı ve daha sonra geç evrede genişletildi. Yapının güney kısmında yer alan pis su kanalı bacasına bağlı binanın
dışına açılan taştan kanal dikkat çekmekte. E Binası'nın C Binası'na göre yönlendirilmiş olması; her iki yapının da Eski Hitit Devrinde Sarissa'nın kuruluş safhasında planlanıp inşa edildiklerini göstermektedir. Çeşitli tamirat ve ekler E Binası'nın uzun süre
kullanıldığını göstermekle birlikte; bunun yeni Krallık Devrine kadar sürmediği anlaşıl
maktadır. Oda dolgularındaki çok fazla sayıdaki keramik ve hayvan kemikleri binanın
terkedilmesinden sonra (harabe olarak) çöplük olarak kullanıldığını göstermektedir.
Tahıl Silosu
Akropol'de yapılan kazılar dışında, Kuşaklı'nın güney ucunda da ufak bir araş
tırma yapıldı. Jeofiziksel ölçümlerde D-biçimli bir iz görünmekteydi. Buna açıklık getirebilmek amacıyla yapılan kazılarda; orada Hitit Devrinde dış yüzeyi taş döşemeyle
kaplı bir dolgu setin inşa edildiği anlaşıldı. Yığma setin cephesinden aşağıya doğru
uzanan taş kanallar açığa çıkarıldı. Ana kaya üzerine oturtulmuş çevresi yığma setie
çevrili bu alanın içerisinde taban üzerinde koyu kahverengi çürümüş organik maçldelerden oluşan bir tabaka bulundu. Bunların tahıl kalıntısı olduğu düşünülmektedir. Uzeri doldurulduktan sonra toprakla kapatılmış bir erzak deposu olduğu saptandı. Benzerlerini Boğazköy-Büyükkaya ve Kaman Kalehöyük'ten tanımaktayız.
Şehir surları ile bu erzak deposu arasında bir Hitit çömlekçi fırını açığa çıkarıldı.
Dokuz sene gibi kısa bir sürede Kuşaklı-Sarissa hakkında bu kadar geniş Qilgi sahibi
olmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri, jeofiziksel ölçümlerdir. Kiel Universitesi'nden Dr. H. Stümpel'in başkanlığında bir ekibin araştırmaları sonucunda; şehrin güneybatısında, surların dışında ufak bir barajın varlığı saptandı. Aynı tipteki tesislere geçen yıllarda; Kuşaklı'nın güneydoğu ve kuzeybatısında da rastlanmıştı. Sur duvarları
nın hemen önüne inşa edilmiş olan barajlar tahkimatları ek olarak desteklemekteydi.
Şehrin hem savunmasına katkıda bulunmak, hem de içme suyu ihtiyacını karşılamak
amacıyla yapıldığını düşündüğümüz bu barajlar, Hititlerin şehireilik anlayışına yeni boyutlar kazandırmaktadır.

Demir çağı Kale Duvarı ve Çevresinde Yaptlan Kazdar
Akropol'ün doruk kısmını daire şeklinde çevreleyen Demir Çağı savunma duvarı toplam olarak 160 m. uzunluğunda açığa çıkarıldı. Çemberin kuzey kısmında duvara eklenmiş hücre odalarına rastlandı. Daha önceki yıllarda dışarıya doğru çıkma yapan yarım daire şeklinde burçlar saptanmıştı. Bu dönemki kazılarda ilk kez bir dört köşe kule açığa çıkarıldı. Güney'de bir kapı yapısının varlığına işaret eden bazı veriler ele
geçirilmekle birlikte, bu kısmın kazısı gelecek döneme bırakıldı.
Geçen dönem Kuşaklı-Sarissa kazılarının en önde gelen amaçlarından biri; harabelerin restorasyon ve çevre düzenlemelerj,ni yaparak bu ören yerinin turizme açı labilmesi için gerekli ön çalışmaları yapmaktı. Oncelikle Kuzey Teras Tapınağı'nın restorasyon işleri tamamlanarak ziyaretçilerin hizmetine açılacak hale getirildi (Şekil: 9,10).
C Binası'yla güneydoğu şehir kapısı arasında kalan alanda düzenlemeler yapılarak
ören yerini gezenleri n kullanabilecekleri bir yol yapıldı. 1994-1996 yıllarında kazılmış
olan Akropoldeki A ve B binalarının restorasyonları tamamlandı ve bunların çevresindeki kazı toprakları kaldırıldı (Şekil: 11). C Binası'nda aynı amaca yönelik olarak, kerpiç duvarların tamirine ve üzerlerinin Hitit ebadında ve tekniğinde yaptırdığımız yeni
tuğlalarla örülerek korunmaya alınma çalışmalarına devam edildi.
1992'den beri sürdürdüğümüz araştırma ve kazı çalışmalarımıza olanak veren
ve yardımlarını bizlerden esirgemeyen Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne de teşekkür ederiz.
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yılı arazi çalışmaları, zeminin yeterince nemli olduğu ilkbahar aylarında direnç yüzeyaraştırması yürütülen kısa bir çalışma dönemi, jeofiziksel yüzey araştırma
sı ile daha önceki yıllarda elde edilen malzemeyle ilgili araştırmaların tamamlandığı yaz
aylarında altı haftalık bir dönem ile Eylül ayında yapılan bir ek jeomanyetik yüzey araş
tırması ve keramik restorasyonu döneminden oluşan üç kısım halinde gerçekleştiril
miştir. 2001 yılının yenilikleri arasında, 1927 yılında şehir surlarının ilk haritasını F. H
Blackburn ile birlikte hazırlayan Hans Henning von der Osten'in kardeşinin torunu olan
Harald von der Osten-Woldenburg tarafından farklı yöntemlerle yürütülen jeofiziksel
deneyler özel önem taşımaktadır. Şekil 1'deki sit alanı haritasında [eofizikl yüzey araş
tırması tamamlanmış alanlar gösterilmektedir.

2001

Uzaktan AIgJlama Yöntemleri
Harald von der Osten-Woldenburg, bir Geonics EM 38 aletinden yararlanarak
elektro-manyetik indüksiyon yöntemiyle yürüttüğü deneylerle, Kerkenes Projesi'nin arkeolojide yeni jeofiziksel yöntemlerin denenmesi ve uygulanması konusundaki iddia ve
yaklaşımını bu yıl da sürdürmeyi sağlamıştır. Elde edilen Kerkenes jeomanyetik görüntülerinin yüksek kalitesi, bu yöntemin kontrolü için doğrudan kullanılmalarına imkan verecek niteliktedir. Bu ilk sonuçlar son derece umut verici olmakla birlikte, aletin yalnız
ca uygulayıcının sabit, fakat yüksek bir hızda, bazen geriye doğru koşarak, tökezlemeden ve aleti çarpmadan hareket etmesine imkan verecek zeminlerde kullanılabilir olması araştırma alanlarını sınırlamaktadır. Elde edilen ilk sonuçlar, jeomanyetik ve direnç görüntüleri kadar açık ve anlaşılır olmamakla birlikte, bir ilk deneme için fazlasıy
la etkileyicidir. Arkeolojiye uygun olarak, yüksek yoğunlukta örnekleme staratejileri He
hızlı yüzeyaraştırmasına izin veren yeni bir aletin tasarlanması ile birlikte kullanılan yazılımlarda yapılacak düzenlemeler, gelecekte bu yöntemin daha geniş bir uygulama
alanı bulmasını sağlayacaktır.

Geoffrey SUMMERS, Siyaset Bilimi ve Kamu idaresi Bölümü, ODTÜ, AnkarafTÜRKiYE.
Tel.Faks: +90 312 2101485. E-posta: summers@metu.edu.tr
Françoise SUMMERS, Mimarlık Bölümü, ODTÜ, AnkarafTÜRKiYE.
Tel.Faks: +90 312 210 6216. E-posta: Isummers@metu.edu.tr
David STRONACH, Dep!. of Near Eastem Studies, University ol Calilomia at Berkeley, Berkeley, CA 94750-1940/ABD.
Tel: +15106427794, Faks: +1510 643 8430
Çeviri: Nahide AYDIN.
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Kerkenes'teki şehrin tamamını kapsayan ve Geoscan fluxgate gradyometreleri
kullanılarak yürütülen jeomanyetik yüzeyaraştırmasının önümüzdeki yıl sonuçlandırtl
ması planlanmaktadır. Bu çalışma tamamlandığında, manyetometre cihazları yaklaşık
2,5 km2 büyüklüğünqeki arazinin tamamı üzerinde hemen hemen 36.000.000 adım
gezdirilmiş olacaktır. Iki boyutlu manyetik görüntülerin, Küresel Konumlandırma Sistemi (Global Pasifianing System - GPS) ile yürütülen ve 2000 yılında başarılı bir biçimde
tamamlanan yüzeyaraştırmasının üç boyutlu sonuçları ile çakıştırılması, gelişmiş bilgisayar yazılımları üzerinde simülasyonlar yaratılmasına ve kentsel çevrenin analizine
imkan sağlamaktadır. Sanal gerçeklik niteliği taşıyan projeler geliştirilmektedir. ArcView
yazılımı projenin temel platformu haline gelmiştir. ArcNews dergisinin Haziran sayısın
da yer alan bir makale, Kerkenes Projesi araştırma tasarımının temel yönlerini GIS
(Coğrafi Bilgilendirme Sistemleri) kullanıcılarından oluşan yeni bir izleyici/er topluluğu
na

sunmaktadır.

ilkbaharda yürütülen kısa bir arazi çalışması dönemi ve yaz döneminin başında
Kerkenes toprakları birkaç dakikada en sert çelikten yapılmış probları bile kıracak kadar sertleşmeden yapılan denemeler, taş döküntülerinin az olduğu ya da hiç bulunmadığı özelolarak seçilmiş alanlarda elektrik direnci yöntemiyle yürütülen yüzey araştır
malarının mükemmel sonuçlar verebileceğini göstermiştir. Bazı alanlarda dirençle elde
edilen görüntüler, manyetik görüntülerle karşılaştırıldığında, belirli yapıları daha detayIı olarak göstermektedir. Bu durum özellikle daha yoğun alanlar için geçerli görünmektedir.

Kent Altyapısının Nitelikleri
Rapordaki yer kısıtlaması, bu konuda ancak kısaca bilgi verilmesine ve daha
önemli olduğu düşünülen gelişmelerin seçici biçimde sunulmasına imkan vermektedir.
Şehrin merkezi kısmından on iki hektarlık (300 x 400m.) bir alandaki toprak altı kalın
tılarının izlendiği tek bir görüntü, çalışmaların sürdürüldüğü çok daha geniş alanda rastlanan çeşitliliği ve verilerin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçları örneklemek amacıyla kullanılacaktır. Kenti oluşturan yapı adaları ve bunları ayıran sokaklar, dik açılı
olarak öngörülen planlamada topografyanın gerektirdiği biçimde meydana gelen kaymaları ve şekil bozukluklarını kabul edebilecek esneklikte bir kavramsal modele göre
yerleştirilmiştir. Eğer yatay stratigrafi konusundaki yorumumuz doğruysa, ilk planlama
sırasında duvarla çevrili yapı adaları içinde yer almayan alanlar, göreli olarak gelişigü
zel diye nitelendirilebilecek yapılarla yavaş yavaş dolmuştur. Şekil: 2'de orta kısmın solunda görülen ve 1995 yılında ortaya çıkarılan büyük yapı adası, artık daha geniş kentsel çerçevesi içinde izlenebilmektedir. Yine aynı şeklin sağ üst kısmında, güneybatı köşesi topografik eğrilere uygun olarak menderesler çizen bir sokak ile tanımlanan düzensiz biçimli başka bir yapı adası görülmektedir. Bu yapı adası içerisinde, ilk bakışta
olağanüstü detayda belgelendiği anlaşılmakla birlikte, bir takım yorum sorunları ortaya
koyan farklı yapı tipleri bulunmaktadır. Bu yapı adasındaki en baskın öğe, alanın yaklaşık üçte birini kapsayan güneydoğu bölümünü geriye kalan daha geniş kısımdan bir
çift güçlü sinyalle ayıran büyük dikdörtgen biçiminde bir mekandır. Bu öğenin şehrin
önemli mimarı özelliklerinden birini olan ve dikmeli oda olarak tanımlanan yapı tipinin
başka bir örneği oluşturması ve izlenen iki yüksek sinyal noktasının, Kerkenes'te baş
ka örneklerde de izlendiği üzere, çift kanatlı kapının iki yanındaki ahşap dikmelerin
yanması sonucu ortaya çıkmış olması mümkündür. Direnç yöntemiyle yapılacak yüzey
araştırması, bu yorumu kanıtlayabilecek taş dikme ayaklarının varlığını gösterebilir. Bu
varsayılan dikmeli odanın üst sağ kısmında dikdörtgen odalardan oluşan birbirine paralel iki mekan sırası bulunmaktadır. Yaklaşık büyüklükleri 6 x 4m. olan bu iki sıra odanın arasında bir koridor bulunduğu anlaşılmaktadır. Sol tarafta yer alan daha az tanım
Iı yapı da benzer bir biçime sahip olabilir. Fakat tek bir yapı adası ya da yapı grubu içerisinde, depolama amacıyla kullanıldığı düşünülen, bu kadar çok sayıda hücreye rastlanması olağan değildir. Tek sıra halinde hücrelere daha sık rastlanmaktadır; bu tipin
örnekleri görüntünün orta kısmında ve sol taraftaki yapı adası içerisinde izlenebilir. Var450

Iığı açıkça

görülen başka bir yapı tipi ise, şehirde sık rastlanan iki adalı yapılardır. Bunlardan sol taraftaki yapı adası içerisinde bulunan iki adalı yapı 1996 yılında kısmen ka-

zılmıştır.

Özel önem taşıyan bir başka gelişme ise, megaron olabileceği düşünülen iki ya-

pının tanımlanması olmuştur. Megaran, Batı Anadolu'da yer alan Frigya ile kesin kültürel ilişkisi bulunduğu kabul edilen ve kırma bir çatı, açık bir ön teras ve merkezi bir ocak
elemanı ile tanımlanan bir yapı tipidir. Şekil 3'te görülen ve özgün yapı adaları dışında
kaldıkları anlaşılan iki yapı, yaklaşık 10 x 12m. büyüklüğünde geniş binalardır. Bu megaronların varlığı, şehrin M. O. 547 yılında yok oluşu öncesine tarihlenen gelişim ve büyüme süreci içerisinde meydana gelen Anadoluiaşma konusunda kanıt oluşturabillr.
Şehrin yine orta kısımlarında bulunan, fakat yer darlığı nedeniyle burada gösterilemeyen başka bir alanda yürütülen manyetik yüzeyaraştırmaları, kamuya ait olduğu
açıkça anlaşılan geniş bir açık alanın tanımlanmasını sağlamıştır. Bu öğenin olası iş
levierinden biri açık pazar olarak kullanılması olabilir; şehir surları içerisinde bu amaçla kullanılmış olabilecek başka bir alana rastlanmamıştır. Şehrin en büyük yapay su rezervuarı olan Büyük Göl'ün kuzeydoğusunda bulunan bu düzlenmiş geniş alan, sitin
merkezi kısmında korunaklı bir noktada yer almaktadır. Ana caddelerin bir kaçı, özel bir
nedenle yapılaşmamış olan bu alana teğet geçmektedir. Eylül ayında tamamen kuruduğu dönemde elde edilen Büyük Göl'e ait yeni görüntüler, rezervuarın kenarlarında
oluşan yapay kıyılarda kalın taş duvarların bulunduğunu göstermiştir. Şehrin yüksek
güney sırtlarında yer alan ve yine tamamen kuruduğu dönemde yüzeyaraştırması yapılan Sülüklü Göl'ün aksine, Büyük Göl'ün tabanında nitelikli işçilikle yapılmış bir taş
kaplama bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bütünselolarak planlanmış bir kentsel su yönetim sisteminin parçası olan ve şehrin farklı yerlerinde bulunan bu havuz ve rezervuarlar, belki de farklı kent sakini sınıflarına hizmet veriyorlar ve/veya farklı işlevlerle kullanılıyoriardı.

Şehrin yüksek güney sırtları ile aşağı kısımları arasında kalan merkezi konumdaki dik yamaçlarda yine 2001 yılında yürütülen jeomanyetik araştırmalar sonucu elde
edilen, fakat burada sunulamayan görüntüler, birbirine bağlanan ve daha doğuda araç
geçişine müsade edebilmek için küçük bir akarsuyun etrafını keskin bir virajla dönen iki
cadde ile daha yukarıdaki arazi eğrilerine uygun olarak yerleştirilmiş hilal biçimli küçük
yapı adalarını ortaya çıkarmıştır. Batıda yer alan küçük akarsuyun baş kısmı üzerinde
ve tamamen kuzeye bakan yamaçlarda, beklendiği gibi yapılaşmaya ratlanmamıştır.
Tüm yerleşim alanı içinde boş kalan tek bölge olan bu kısım, kanıtlanması güç olsa da,
en yakın kapıya bile uzak ve dondurucu rüzgarların etkisine tamamen açık olması nedeniyle kentsel emlak rantları açısından en değersiz alanı oluşturmuş olmalıdır.
Arazi sonrası çalışmaları kapsamında, GIS (Coğrafi Bilgilendirme Sistemleri Geoçtephlcel lntormetiotı Systems) kullanılarak yapılan çalışmalar, kısa bir süre önce
Orta Doğu Teknik Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı'nda lisans üstü çalışmalarını tamamlayan Nahide Aydın tarafından yürütülmektedir. Yine
araştırma ekibimizin değerli üyelerinden Scott Branting ise, Kerkenes'te kentsel ulaşım
modelleri ve CBS uygulamaları konusunda bir doktora tezi hazırlamak üzere Amerika
Birleşik Devletleri'ndeki Buffalo Universitesi'ne başvurma aşamasındadır.
KAZı SONRASı ÇALIŞMALARI

"Kapadokya Kepısı'ııırı Simülasyonu
"Kapadokya Kapısı"nın yeni mimarı rekonstrüksiyonları ve grafik simülasyonları, bu etkileyici anıtın özgün görünümünün gerçekçi görsel betimlemelerini sunmaktadır. Bu görsel betimlemeler aynı zamanda, belki de ancak kapı geçidi ile kapı geçidine
eklenen iç odanın önümüzdeki üç yıl içinde tamamlanması planlanan temizlik çalışma
ları sonucunda çözülebilecek önemli mimarı sorunları da daha açık bir biçimde ortaya
koymaktadır. Onemli bilinmezler arasında, büyük ihtimalle taş olduğu düşünülen özgün
yol kaplaması ve kapı geçidini oluşturan bu taş kaplı yüzeyin drenajının nasıl sağlan451

dığı bulunmaktadır. Kapı geçidinin dış kısmının, özellikle geçidin genişliğinin aslında
Şekil 4'te gösterilenden daha dar olduğu anlaşıldığı takdirde, geçidin iki yanına bitişik
kuleler arasında geçişi sağlayacak biçimde bir üstörtüye sahip olduğu düşünülebilir. Bu
türden bir düzenleme, kapının savunulmasını açısından da uygundur. Fakat geçit üzerinde yer alabilecek bu türden bir yaya geçişinin nasıl taşındığı konusu henüz açıklığa
kavuşturulamamıştır; tonozlu bir üstörtü kullanılmış olabileceği gibi, bu üst geçit uzun
yatayahşap kirişlere taşıtılmış da olabilir. Kulelerin ön kısmında yer aldığı düşünülen
kumtaşı dendanlar, geçit üzerindeki seğirdim kotu boyunca da devam etmiş olabilir.
Asur ve Urartu Demir çağı kentlerinin görsel betimlemelerinde görülen örneklere uygun olarak, kapı geçidi üzerinde yer alan dendanların daha yüksek olan kulelerinkiyle
değil, surlarınkiyle aynı kotta bulunduğu düşünülebilir.
Kapı içi ve çevresinde yapılması öngörülen temizlik çalışmaları öncesinde, hem
bu etkileyici anıtın korunma sorunlarını hem de onu görmeye gelecek olan ziyaretçilerin güvenliğini göz önüne alan detaylı bir konservasyon ve sınırlı rekonstrüksiyon önerisi hazırlanacaktır.

"Saray Yapı Grubu"nun An/aşılması
Şimdilik "Saray Yapı Grubu" biçiminde adlandırılan bölgenin doğu ucunda geçtiğimiz yıl yapılan kazı çalışmalarında Yapı C'nin iki odasından büyüğünün tabanı üzerinde bir grup eksiksiz keramik kap ve kapak ele geçirilmiştir. Bu yıl Noel Siver bu alı
şılmadık biçimli kapların rekonstrüksiyonunu tamamlamıştır. Söz konusu buluntular
arasında, iki kulplu bir küçük pittıos (Şekil: 6a), dış yüzünde kalın beyaz boya ile çizilmiş iki bant yer alan ve tabanı ile kulplarının da boyanmış olduğu anlaşılan konik biçim ii büyük bir çanak (Şekil: 6b) ve tek kulplu iki büyük yassı kapak yer almaktadır.

Bu kaba kaplar elle yapılmış olup piihos dışındakiler oldukça düşük bir ısıda pişirilmiştir. Büyük çanağın iç yüzü ile pittıos ve kapakların dış yüzleri düzeltilerek ellaIanmıştır. Aynı odada eksiksiz bir ince sürahicik ile benzerlerine ait parçalar bulunmuş
tur; eksik parçalar odanın kazılmayan yarısında olabilir. Bu büyük kaplar ile kapakların
kullanilış amaçları ve dolayısıyla içlerinde bulundukları odanın işlevi halen sırrını korumaktadır. Başka ipuçları sağlayabileceği düşünülerek, organik kalıntılara ait izler bulabilmek için bu kaplardan örnekler alınmıştır.
Yine aynı odada az sayıda vişne çekirdeği bulunmuştur. Elde edilen farklı buluntular arasında ise, büyük ihtimalle ahşap kutucuklar üzerine yerleştirilmiş olan küçük
kemik kakma parçaları sayılabilir. Bulunan kakma parçaları basit taç yaprağı ve kare
biçimlerinde olup üstlerinde ince çizik bezemeler yer almaktadır; bunların tamamı yangın nedeniyle renk değişikliğine uğramıştır. Söz konusu odada ele geçirilenler nasıl yorumlanırsa yorumlansın, bir konut işlevi ya da kullanımına işaret etmediği açıktır.
Geçen yıl Yapı D'de bulunan ahşap parçalarının türü, doğu kayını olarak tanım
ıanmıştır; bu tür ahşap, ne yazık ki, dendrokronolojik, yani ağaç halkalarına göre yapı
lan tarihlendirme çalışmaları için uygun değildir.
Yapı D ile Yapı A arasında kalan dar boşlukta çok miktarda kırık keramik parçası bulunmuştur. Geçen yılın raporunda yer alan huni ile üç-ayaklı kaba ek olarak, bir
kaç adet kesik gaga ağızlı, el yapımı, kırmızı hamurlu sürahi de ele geçirilmiştir. 2001
yılında Noel Siver bunlardan bir tanesini tamamen, diğer bir kaçını da kısmen restore
etmiştir. Sürahiler genelolarak benzer biçimli olmakla birlikte, boyutları standart değil
dir ve ağız ve kulplarının tam biçimleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.
Keramik Parça/an ve Diğer Bazı Bu/untu/ar
Etkileyici bir çeşitlilik sunan el yapımı keramik kaplar silsilesine ek olarak Orta
Anadolu Platosu'nda yer alan Boğazköy ve Gordion gibi başka sitlerde ele geçirilenlerle paralellik gösteren daha ince keramik kaplara ait parçalara da rastlanmıştır; fakat
bunların hiçbiri özgün kontekst içinde ele geçirilmemiş ve hiç bir eksiksiz kaba da rast-
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lanmamıştır. Boğazköy'de çalışan araştırmacılarla yapılan işbirliği sonucu, Kerkenes'teki yerleşime yakın tarihli katmanlarda bulunan keramik kap çeşitleri arasında da
çark yapımı çok benzer ince keramiklere rastlandığı anlaşılmışsa da, Boğazköy buluntuları arasında aynı döneme ait el yapımı bir keramik buluntu grubu yer almamaktadır.
Birbirinden kuş uçuşu 50km. uzaklıkta olan bu iki yerleşimde elde edilen keramik buluntu repertuarları arasında izlenen farklılıkların, küçük kronolojik değişiklikler, bölgesel
yerel gelenekler, kültürel tercihler ve ticaret ilişkileri gibi nedenlerden hangilerine bağlı
olduğunun anlaşılması, gelecekte yapılacak araştırmalar ve işbirliği için üretken konu
başlıkları sunmaktadır.

Diğer tanımlayıcı buluntular arasında, ikisi de iyi bilinen tiplerden
rık iki dilli ve iki halkalı bronz iğne ile yine kırık bir bronz fibula ve cilalı
koşum parçası sayılabilir.

olan bir adet kı
ve delikli bir taş

Yazıya ilişkin Kamtlar
Bu büyük şehrin ve egemenliğine verilen bölgenin kuruluşu ve yönetimi yazılı
haberleşme ve kayıt tutma sistemlerini gerekli kılmış olmalıdır. Kerkenes'te yazılı dile
ilişkin elde edilen ilk bulgular, tamamı ya da çoğunun harf olduğu düşünülen 10 adet
işaretten ibarettir; bunlar "Saray Yapı Grubu'nda ele geçirilen keramik kapların yüzeyine çizilmiş olarak bulunmuştur (Şekil: 5). Işaretler genellikle tekildir, fakat bir tanesi iki
şekilden oluşmuş gibi görünmektedir. Bunların, kaplar pişirildikten sonra çizildiği anlaşılmaktadır. Işaretlerden birkaçına sürahilerin sırt kısmının üst tarafında rastlanmış
olup bunlar kulpun arkasında kalan bölgeye ya da kulpun biraz sağ tarafına yerleştiril
mişlerdir. Bu dikkatli yer seçimi, graffiti ihtimaline terstir ve bilinçli bir kayıt tutma çabasını örneklediklerini düşündürmektedir. Bir huni ve bir tabanda rastlanan işaretlerden,
bunların hepsinin kapların kapasite ya da içerikleri ile ilgili olamayacağı anlaşılmakta
dır. Amaçları bilinmeyen bu işaretlerin, üretici ya da iyelik gösterip göstermediği ya da
kapların kullanımı ile ilgili idari' bir gösterge olup olmadığı bilinmemektedir.
işlevleri ne olursa olsun bu işaretler, yazılı ya da yazısız bir kayıt tutma düzeni
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu özel sistemde kullanılan dilin yerel (yani Anadolu'ya özgü) olması mümkündür. Bu durum kabul edilecek olursa, bu birkaç işaretin Kapadokya dilinin Frigya diline benzer bir alfabetik düzende yazılışına dair ilk bulgular
olabileceği düşünülebilir.

SONUÇLAR
Pratik açıdan, Kerkenes Dağı üzerinde yer alan Demir çağı şehrinin detaylı jeomanyetik haritası tamamlanmak üzeredir. Farklı jeofiziksel yöntemlerle yapılan denemeler seçilecek alanlarda yapılacak ek yüzeyaraştırmalarının daha kolayanlaşılır sonuçlar verebileceğini göstermiştir. Elde edilen görüntülerin analiz ve yorumlanması arazi sonrası çalışmaları kapsamında devam etmekte ve bu çalışmalar yeni bulgularla birlikte bunlara bağlı yeni soruları da ortaya koymaktadır.
Teorik düzeyde kent dinamiklerinin anlaşılması yönündeki çalışmalar da, yeni
veriler ortaya çıktıkça gelişmekte ve mevcutöğelerin daha iyi anlaşılması mümkün olmaktadır. 2001 yılı çalışmalarının bu kapsamda taşıdığı özel önem belki de, Herodotos'un Pteria adını verdiği bu olağanüstü, yeni kurulmuş Med imparatorluk şehrinin, doğudan gelen bu büyük gücün getirdiği birtakım öğelerle birlikte aynı zamanda Anadolu'ya özgü bir geri planı yansıtan kültürel niteliklere de sahip olduğunun yavaş yavaş
anlaşılmasıdır. Iran'a özgü nitelikler arasında, "Saray Yapı Grubu" ile birlikte yine Kerkenes'te yer alan ve elit nüfusa ait olduğu düşünülen diğer bir takım yapı adalarında.
örneklerine rastlanan büyük dikmeli oda ya da salonlar sayılabilir. Diğer yandan, baş
ka Anadolu örnekleriyle paralellik gösteren şehir planlaması ve savunma mimari'si kavramları da bulunmaktadır. Benzer örnekler arasında, Göllü Dağ üzerinde yer alan yüksek yerleşimin planlanması, Hattuşa'da dış duvarlara yaslanan taş kaplı eğimli yüzeyler (glacis) ve Kerkenes ile çağdaş olan Sardis'teki büyük şehir savunma sisteminin ya453

pısal nitelikleri anılabilir. Artık Kerkenes'te, belki de bu sağlam ve etkileyici şehrin kuruluşuna dek uzanan kentsel ve mimarı kavramlarm yoğun birikimi izlenebilmektedir.
Diğer yandan, şehrin Krezüs tarafından M.O. 547 yılı dolaylarında vahşice yok edilişin
den önce, az sayıda da olsa batı Anadolu'ya özgü yapının, yani megaranların inşa edilerek şehrin bir parçası haline geldiği anlaşılmaktadır. Toprak kaplar üzerine çizilen alfabetik ya da alfabe benzeri işaretlerin varlığı ise, şehirde yaşayan sosyal sınıflardan
bazılarının kullandığı Anadolu'ya özgü bir dile işaret ediyor olabilir.

Kerkenes'in artık yabancı (lranlı) bir yönetici sınıfının egemenliğinde olan bir şe
hir yerine Anadolu'ya özgü kültürel bileşikleri içeren bir şehir olarak görülmesi yönünde bir yaklaşım söz konusu olmakla birlikte, belirlenebilen bu tür yerel bileşikler büyük
ihtimalle yabancı bir yönetimin etkinliğine karşın ancak çekinik kalmış olmalıdırlar. Şe
hirde hiçbir zaman iç surlar gibi fiziksel iç bölmeler inşa edilmemiştir. Şehir kapılarının
sayısının yedi gibi düşük bir sayı ile sınırlandırılmış olmasına ve uzun batı duvarında
yalnızca bir tek kapı bulunmasına rağmen, uzunluğu yedi kilometreyi bulan surlarının
hiçbir yerinde delik açılmamıştır. Şehir yabancı bir kuvvet tarafından kurulmuş ve idare edilmiş gibi görünmektedir. Bir yandan surların içinde yaşayanlardan korkulmadığı
anlaşılmakta, diğer yandan da surlar dışında kalan ülkenin güvenli olduğuna dair pek
az kanıt bulunmaktadır. 2000 yılında elde edilen sonuçlara dayanılarak önerildiği gibi,
ilk "kale şehir" kavramından idare başkenti niteliklerini taşıyan bir şehre doğru geçmek
için yeterli kanıt mevcut ve yazılı işaretler ve mimarı biçimler temel alınarak, yavaş yavaş gerçekleşen bir "Anadolulaşma"dan bahsetmek doğru olsa bile, bu türden bir fikir
değişikliği şehrin yabancı bir elit zümrenin kulları olan halkları idare ettiği temel ilk görüşü değiştirmeyecektir.

Bu durumda Kerkenes'te devam eden araştırmalar, yabancı bir imparatorluk gücünün fetih ve idaresini izleyen kültürel iletişim, dağılım ve asimilasyon süreçlerini detaylı olarak ve farklı düzeylerde incelemek için benzersiz bir fırsat sunmaktadır. Bütün
bu gelişmeler içinden Klasik Helenizm ile Akamanış Emperyalizmi'nin ortaya çıkacağı
medeniyet oluşumunun önemli oluşturucu döneminde meydana gelmiştir.
YENi YAY/NLAR
G. D. Summers'ın iki makalesi uzmanlık dergilerinde yayınlanmıştır. Demir Çağı şehrini genelolarak irdeleyen "The Median Empire reconsidered: a view from Kerkenes Dağ" başlıklı ilk makale, Anatolian Studies 50 (2000), s. 55-73'te; daha sonraki
dönem yerleşimlerini irdeleyen "Keykavus Ka/e and Associated Remains on the Kerkenes Dağ in Cappadocia, Central Turkey" başlıklı ikinci makale ise, Anatolia Antiqua
iX (2001), s. 39-60'ta yayınlanmıştır. Türkçe yıllık raporlar Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuç/an Top/antısı başlıklı yayınlarda, daha kısa yıllık notlar ise Anato/ian Arctıeeoloçy'ce yayınlanmaya devam etmektedir.
iki dilde yayınlanan Kerkenes Ne ws/Haber/er' in dördüncü sayısı yayınlanmıştır.
Bundan öncekiler gibi bu sayı da Proje web sitesinde yer almıştır. Web sitesinde projenin çeşitli özel yönleri ile ilgili birkaç farklı rapor da yer almaktadır. Proje kapsamında
ortaya çıkan diğer elektronik yayınlar için bakınız:
http://www.esri.com/news/arcnews/summersO1articles/simulation. html

TEŞEKKÜRLER
Dr. Alpay Pasinli ile T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ndeki ekibine gösterdikleri yakın destekten dolayı teşekkür borçluyuz. Bu yılki Bakanlık temsilcimiz Aydın Müzesi'nden Ertan Yılmaz ise resrni sorumluluklarının çok ötesine geçen özverisi ve dostluğu ile çalışmalarımıza çok değerli katkılarda bulunmuştur.
Yozgat Valisi Hüseyin Onal, Yozgat Kültür Müdürü Selime Doğan, Sorgun Kaymakamı
Mustafa Dündar ve Sorgun Belediye Başkanı Yılmaz Kılıçarslan'a ise devam eden
destek ve katkılarından dolayı müteşekkiriz. Yine geçtiğimiz yaz Yozgat Köy Hizmetleri Müdürlüğü, köy yolunu yenileyerek site ulaşım ım ızı kolaylaştırmıştır.
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Kerkenes'te geçtiğimiz yıllarda yapılan kazılar, Yozgat Müze Müdürü Musa Özcan ile ortak olarak yürütülmüştür. 2001 yılında kendisi Sinop Müze Müdürlüğü'ne atanarak Yozgat'tan ayrılmış ve gidişi sekiz yıllık üretken işbirliğimizi sona erdirmiştir. Kendisine yeni qörevinde başarı ve mutluluklar diliyoruz. Yerine Yozgat Müze Müdürlüğü'ne atanan Erol Ozen ise şimdiden Projemize ilgisini hissettirmiştir.
Kerkenes Projesi resmi olarak Ankara ingiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından desteklenmekte ve çalışmalar ODTU Mimarttk Fakültesi tarafından sağlanan bir ofisten yürütülmektedir. Yibitaş Lafarge, QDTU Geliştirme Vakfı üzerinden projenin ana sporıso
ru olmayı sürdürmektedir. ODTU Bilgi Işlem Merkezi ise Kerkenes web sayfasının evsahipliğini yapmakta ve teknik destek sağlamaktadır.
BIAA ve National Geographic Society'nin maddi desteklerine ek olarak, U. C.
Berkeley, Raymond and Beverly Sackler, Joukowsky Family Foundation, Bonham-Carter Trust ve başka isimsiz q.ağışçılardan da destek gelmiştir. ODTU Mimarlık Fakültesi,
CBS çalışmaları için Prof. O. Bakırer yönetiminde bir araştırma fonu projesi desteği de
saqlarruştır. R. Toksöz ise üç-boyutlu modelleme konusunda projeye danışmanlık yapmaktadır.

Maddi kaynak dışında Yibitaş Yozgat Çimento, Lafarge Aslan Çimento, Sorgun
Belediyesi, Onduline, Çimentaş, ODE, MNG Holding, Doğan Kum, MESA, Sunay Mühendislik, Yağan Ticaret ve başka isimsiz bağışçılardan sağlanan kaynaklar)a yeni bir
depo ve laboratuvar binasının inşaatı tamamıanmıştır. Ankara Hilton Oteli, Ingiliz Büyükelçiliği, Sheraton Ankara Oteli ve Yozgat Galata Oteli'nin katkılarıyla da araştırma
evi ile çalışma odaları döşenebilmiştir.
Güncel yayın proqrarrumıza ve projenin diğer bölümlerine destek sağlayan
sponsorlar arasında ODTU Yayınevi, Beli Helikopter, Yenigün, Kavmar, Sokkia-Seza
ve Soylu Havacılık sayılabilir.
Proje elemanları ve öğrencilerden oluşan araştırma ekibi 2001 yılında da uluslararası niteliğini korumuştur. Elde edilen sonuçlar, köyden katılan işçilerimiz dahil tüm
ekibin yıl boyunca süren özverili ve istekli çalışmalarının en güzel kanıtıdır.
1993 yılında gerçekleştirilen ilk sezondan beri projeye destek verenler ile ekip
üyesi olarak katkı sağlayan tüm kişilerin tam bir listesi web sayfamızda yer almaktadır:
http://www.metu.edu.tr/home/wwwkerk/
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3: Üç leofiziksel yüzey ara~tırma
Yıcm eminden her biri, far lı kaıntıları ortaya çıkaran görüntüler üretmektedir

Şekil 4: "Kapadokya Kapısı" için hazırlanan ilk rekonstrüksiyon önerisi; bu öneride kapı
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5: 2000 yılında keramik kapların
üzerine çizilmiş olarak bulunan on adet işaret
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2001 YILI ILIPıNAR KAZı SEZONU

Jacob RODDENBERG*

Geçen sezonda çalışmalar, yaklaşık 7600 yıl önce Ilıpınar Vi tabakasının kuzey
güneybatı yakasında meydana gelen büyük bir yangında tahrip olan yarım daire
şeklinde sıralanmış hudut evlerin hizasında, henüz kazılmamış bir alanda sürdürüldü.
20 metrelik bu boş alanda daha önceki sezonlarda kazılmış olan evlere benzeyen 4
yeni yapı daha açığa çıkarıldı. Bu alışılmadık tarzda sıralanmış yapıların kullanım ve
görünüşlerine ışık tutan birkaç yeni önemli detay daha gözlemlendi. Kazı çalışmalan,
uzman ekip üyelerinin yanı sıra, Leiden, Groningen (Hollanda) ve Bilkent (Ankara) Universiteleri'nden öğrenciler ve deneyimli yerel işçilerle yürütüldü. Çalışmalar Ağustos
başından Eylül ayı ortalarına kadar sürdürüldü.

ve

Kazı alanındaki yapı kalıntıları (H31-34) daha önce açığa çıkarılan evlerle büyük
benzerlik göstermekteydi: Zemin planlarının üstünde yer alan yaklaşık 1.5 metre kalın
lığındaki döküntü tabakası, bir sonraki tabakaya (VA) ait dönemde alçak bir duvar oluş
turacak biçimde düzleşmiş ve çiğnenmişti. Bunun altında art arda, üzerinde kamış izleri bulunan yanmış çamur blokları, tahta ve direk izleri taşıyan sıvalı taban parçaları
ile birlikte öğütme taşları, andironlar ve kırık çömlek parçaları bulundu, Bu kalıntılar sı
rasıyla, tavan, zemin ve üst katın malzemelerinden oluşmaktaydı. Ince direkler ve tahtalardan oluşan taban, boylamına yerleştirilmiş uçları kerpiç duvarlar içinde sonlanan
daha iri üç, dört direkle desteklenrnişti; bunun üstünde ise asıl tabanı oluşturan kalın
bir çamur sıva katmanı vardı. Ust katın döküntüleri arasında ele geçirilenbuluntulardan, bu katta ara sıra kullanılan bir fırının yanı sıra çok sayıda öğütme tezgahının da
mevcut olduğu görüldü. Zemin tabanının kuzeybatı köşesinde genellikle büyük bir kare fırın yer almaktaydı ve paralel biçimde, kerpiçten yapılmış depolama siloları, sıva izii sepetler ve çok sayıda kap (parçaları) bulundu. Bu alanda açıkça görüldüğü üzere tahıl ve baklagiller gibi tarım ürünlerinin depolandığı yerdi. Burada genelolarak tahta ve
kemik aletlere pek rastlanmadı. Taban ve ana zemin arasında besin stoklarını ve evde
yaşayanları nemden korumak amacıyla bir boşluk bırakılmış ve bunun üstünde ızgara
benzeri bir yapı oluşturularak, üstü çamurla sıvanmıştı. Bu hudut evlerinde bulunan
tüm besin depolama kapları boştu. Besin stokları ilkbahar aylarının sonunda, yeni hasatın kaldırılışından önce büyük bir yangınla tahrip edilmiş gibi görünüyor. Son sezondaki araştırmalarımız bir ana problemi aydınlatmaktadır: 2001 'de ortaya çıkarılan tüm
yapılar tam zemin planıanna sahipti (Daha önceki yıllarda kazılan evlerin çoğunun dış
duvarları kayıptı). Sonuç olarak anlaşılıyor ki, binalara giriş, dış duvardaki bir çeşit sığ
sundurmadan gerçekleştiriliyordu. Girişin karşısında, köy merkezi tarafında yer alan
duvarda ise, aşağı yukarı zemin hizasında bir açıklık vardı. Bu yeni elde edilen bilgi,
daha önceki dış duvarların kapılı olduğufikrini geçersiz kıldı, bu nedenle köy alanında
ki tüm girişleri yeniden araştırdık. Oyle görünüyor ki evlerin yan yana, birbirine bitişik
Dr. Jacob ROODENBERG, Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü PK 132 Beyoğlu-istanbuırrÜRKjyE.
The Netherlands Institute for the Near East P.O.B. 9505, 2300 RA leiden/HOllANDA.
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inşa edilmiş olması ve en azından bazı evlerin girişlerinin dış duvarlarda olması, bu yapının tarzının köy yerleşiminin savunmasına yönelik yapılmış olduğu fikrini geçersiz kı
lar. Başka bir şekilde söylenirse, Ilıpınar Vi köyü bu ilginç hudut yapı sistemine rağmen
dışarıya açık bir köydü. Bu sistem muhtemelen (gerçekten de ele geçirilen büyük miktarda bozulmuş gübre tabakasından da anlaşılacağı gibi) köy meydanında gece bıra
kılan (hayvanlar gibi) yaşam stoklarını içerde tutmak yoluyla korumaya yönelik olmalı
dır.

Üst katın döküntüleri arasında ve ana tabanda çift olarak bulunan (çoğunlukla
in situ) bir yüzünde iri bir direk izi görülen kerpiç platformlar sayesinde çatı yapısını anlamamız mümkün oldu. Yan yana yapılmış evlerin dikeyekseni boyunca yerleştirilmiş
bu uzun direkler üst katı desteklediği kadar, çatı sırtına da destekliyordu. Evlerin tabanIarında bulunan in situ kerpiç platformların bir planını çıkardığımız zaman, semer biçimli çatının kenarlarının muhtemelen evlerin tamamını örtmüş olduğu sonucunu çıkar
dık. Gelecek yılın programı, güneydoğu bölümünde (H38'in doğusu) kazıya devam etmek ve H34 ve H35 yapılarının arkasındaki alanı açığa çıkarmak olacaktır.
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H 31

i

NORTH

Iı/PıNAR 2001
Trenches N7, N06, OPQ5/6

Resim 1: Illpınar Vi evresine ait hudut tipi evlerin güneybatı kuşağı (iş planı)
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" Resim 2: H33 evinin ana

tabanı

Resim 3: Burada bir çift andironkiri bir
öğütme taşının üstüne onduğu taşıyıcı ayaklar olarak kullamlrrüş

Resim 4: H33 evinin ana tabanından
toplanan cilalı taş baltalar
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VAN-AYANis KALESi 2001 YILI ÇALIŞMALARI

Altan çiLiNGiROGLU*
Haluk SAGLAMTiMUR

Van-AyanisKalesi kazıları Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Oğretim Uyesi Prof.Dr.Altan Çilingiroğlu başkanlığında, YardDoç.Dr.Haluk Sağlamtimur ve Yard.Doç.Qr.Eşref Abay ile
Boston Universitesi'nden Paul Zimansky, New York Stony Brook Universitesi'nden
Prof.Dr.Elizabeth Stone yönetimindeki bir ekip taranndan 1 Temmuz- 13 Ağustos 2001
tarihlerinde qerçekleşttrilrniştlr". Kazı çalışmalarına Istanbul Müzesi'nden Şeniz Atik
Kültür Bakanlığı'nı temsilen katılmışlardır. Ayanis Kalesi'nde 2001 yılı kazı çalışmaları
tapınağın güneyinde bulunan 4, 5 ve 6 No.lu mekan ile Güneytepe ve Pınarbaşı olmak
üzere 3 ayrı alanda çalışılmıştır.
Tapınak Alant / Vi. No.lu Alan
Ayanis Kalesi'nin üst kısmında bulunan Vi No.lu alandaki çalışmalar, önceki yıl
larda kazılmış olan Tapınak Alanı'nın güney tarafındaki yan odaların açığa çıkarılması
na yönelik olarak sürdürülmüştür. Bu alandaki yapılar kalenin güney kısmında doğu
batı yönünde uzanmaktadır (Çizim: 1). Daha önceki yıllarda kazısı yapılan 1,2 ve 3
No.lu rnekanlara ek olarak bu yıl 4, 5 ve 6 No.lu mekanların kazısı yapılmıştır. Bu mekanlar Tapınak Alanı'nda bulunan 9 ve 10 No.lu payelerin güney kısmında yer almaktadır. Bu payelerin üzerine oturduğu kalın kerpiç duvar bu yapıların kuzey duvarını
oluşturmaktadır. Güney tarafta da aynı şekilde ortaya çıkarılan kalın duvar ile bu iki duvar arasında kalan alana, kuzey-güney yönünde yan yana yapılmış kerpiç duvarlar bu
alandaki mekanları oluşturmaktadır. Bu alanda bulunan oda/arın boyutları da genellikle birbirine benzemektedir. Bu yıl tamamı açılan 4 No.lu odanın boyutları 3.75x3.15
m.dir (Resim: 1). Bu yapının özellikle üst kısımları 10 ve 11 No.lu payelerin güneye
doğru çökmesinden dolayı oldukça tahribat görmüştür. Bu yapıların tavan kısımları tapınak avlusunun altında kalmaktadır. Bu mekanların konumundan anlaşıldığı üzere, tapınak ve avlusunun kaplamış olduğu yaklaşık 1000 m 2'lik geniş alanın altına, ana kayanın müsait olduğu yerlere mekanlar yapılmıştır. Ortaya çıkarılan buluntulardan anlaProf. Dr. Altan ÇiliNGiROG..ıU, .E.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi Ana
Bilim Dalı, Bornova-ızmir rTUR KIYE.
Yard. Doç.Dr. Haluk SAÖlAMTiM.UR, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Onasya Arkeolojisi
Ana Bilim Dalı, Bornova-ızmir rTURKIYE.
Ayanis Kalesi 2001 yıiı kazı çalışmaları, E.Ü. Edebiyat Fakültesi'nden Arş.Gör. Mehmet ışıklı, Jl,rş.GÖr. Aylin Ü.Erdem,
Batmaz, Arş.Gör, Fulya DedE!.oğlu, Çeşme Meslek Yüksek Okulu'ndan Arş.Gör, Ozlem Çevik. Bergama
Meslek Yüksek Okulu'ndan Arş.Gör...Dilek Ozlürk'ün yanı sıra öğren.ciler Ali Ozan, Gülnur Sürner, Mahmut B.Başlürk,
Aiper Ş'i'pÇI, Asuman Kuru, Rabia Ozcan, New York Stony Brook Universitesi'nden Ken McDough, Brian Bingham,
Boston Universitesi'nden Christine Ehler, Cari Griffeth ve 'pavid Rich tarafından gerçekleştirilmiştir. Kazının restorasyon ve konservasyon işleri I.U. Edebiyat Fakültesi'nden Ozlem Sunar, mimari çizimleri ise Pennsylvania Universitesi'nden Ornür Harmanşah tarafından yapılmıştır. Kazı çalışmalarını büyük bir özveri ile gerçekleştiren yukarıda adı
geçen ekip üyelerine teşekkür ederiz.

Arş.Gör, Atilla
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şıldığı üzere bu mekanlar tapınağa ait çeşitli buluntuların veya adak eşyalarının konduğu yapılar olmalıdır. Bu yıl tapınak avlusunda yapılan sondajlar, bu alanda yine doğu-batı yönünde uzanan, kuzeye doğru tapınağın avlusunun altında kalan ikinci sıra
yapıların olabileceğini göstermiştir. Böylece tapınak avlusunun altında, özellikle arazinin müsait olmasından dolayı güney tarafa doğru çok sayıda mekanın olduğunu söyleyebiliriz. Tapınak avlusunun 5.5-6 m. altında bulunan bu yapıların güney ve kuzey
kısımlarında kalın kerpiç duvar bulunmaktadır. Kuzey kısımdaki duvarlar tapınak avlusunun altında ve ayrıca tapınak alanının güney tarafında bulunan ağır bazalt payeleri
taşıdığından dolayı oldukça kalın ve sağlam yapılmışlardır. Güney tarafta bulunan bu
yan odalardan birbirine geçiş ortalama 0.80-0.90 m. genişliğinde 1.20 m. yüksekliğin
deki kapı boşluklarıyla sağlanmaktadır. Kapı geçişleri genellikle odaları birbirinden ayı
ran ara duvarların kuzeydeki kerpiç duvar ile birleştikleri kısımda yer almaktadır. Ayrı
ca tapınak alanından bu odalara dik inen ahşap bir merdiven boşluğu olabileceğine dair bir kanıt şimdilik elde edilememiştir.

4 No.lu mekanın kuzey duvarının altında, kalenin atık sularının dışarı atıldığı bir
kanalortaya çıkarılmıştır. Daha önceki yıllarda tapınak avlusunun kuzeydoğu tarafında
bulduğumuz kanal yapısına benzemesi ne rağmen, 4 metre daha aşağı seviyede olan
bu ikinci kanal yapısından anlaşıldığı üzere, kale üzerinde farklı yapıların altından geçen, farklı seviyelerde birden çok kanal yapısı bulunduğunu söyleyebiliriz.
Bu yıl kazısı yapılan 4 No.lu mekanın içerisinde büyük bir kısmı sağlam olmak
üzere 9 adet bronz kalkan (Resim: 2) ile 4 adet bronz miğfer ele geçirilmiştir. Bu buluntulardan bir kalkan teknik özellikleri, bir miğfer ise üzerinde bulunan çivi yazısı bakımın
dan arkeolojik açıdan önemlidir. Ortaya çıkarılan 8 kg. ağırlığında ve 78 cm. çapında
ki bronz kalkanın (Resim: 3) üzerinde, iki sıra boğa ve aslan motifleri kazıma olarak iş
lenmiş (Resim: 4) ve üzeri kalay ile kaplanmıştır. Bu durum Urartu sanatı için yeni bir
metalurjik yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine aynı mekanda ortaya çıkarılan
bronz bir miğfer de kalay kaplıdır. Ancak bu miğferin üzerinde çivi yazısı ile Rusa II'nin
babası Argişti II'ye ait olduğunu belirten bir yazı vardır (Resim: 5). Bu yazılı veri Ayanis
Kalesi'ni yaptıran Kralll.Rusa dışında daha erken bir krala ait ilk yazılı eser olma özelliğine sahiptir. Ortaya çıkarılan buluntulardan anlaşıldığı gibi tapınak alanının kuzey ve
güney kısımlarında bulunan odalar tapınağa ait adak eşyalarının konulduğu mekanlar
olmalıdır. 4 No.lu mekanda ortaya çıkarılan bronz kalkanların çokluğu bu mekanın olasılıkla daha çok kalkanların konduğu bir oda olduğunu akla getirmektedir. Haldi Tapı
nağı'na ait adak veya sunu eşyalarının depolandığı bu yapıların kazısı gelecek yıllar
da da sürdürülecektir.
Bu alanda bulanan 5 ve 6 No.lu mekanlarda devam eden kazılarda zaman yetersizliğinden dolayı yapıların tamamı kazılamamıştır. Ancak yapıların üst seviyelerinden ele geçirilen buluntular, bu yapıların da kazısı yapılan 4 No.lu mekan ile işlevsel
benzerlikler taşıdığını göstermektedir. 5 No.lu yapının üst seviyelerinde bulunan bezemeli bronz levhaların (Resim: 6-7) kullanım amacı tam olarak bilinmemekle birlikte,
üzerlerinde bulunan çivi delikleri bunların olasılıkla tapınak alanında duvarlara asılı olduklarını göstermektedir.Bu yapılarda ele geçirilen buluntular arasında çoksayıda
bronz (Resim: 8-9) ve demir ok ucu, mızrak uçları ile birlikte tahrip olmuş miğfer parçaları vardır.

Dışkent

2001 yılında kazıların devam ettiği diğer sektörler "dışkent" olarak adlandırılan
Güneytepe ve Pınarbaşı alanlarıdır. Ayanis Kalesi'nin kuzey, doğu ve güney kısımla
rında kazıların devam ettiği bu alanlarda yarı resrnl ve sivil mekanlar bulunmaktadır.
Geniş bir alana yayılmış olan bu alandaki yapılar yüzeye yakın olduklarından dolayı kazılacak alanlar manyatometre çalışmaları ile saptanmaktadır. Ayanis Kalesi dışken
tinde bugüne kadar manyetometre taraması yapılan alanlar yaklaşık 50-60 hektarlık bir
alanı bulmaktadır.
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Güneytepe
Ayanis Kalesi'nin kuzeydoğu tarafında bulunan Güneytepe'deki kazılar JJ82
plankaresinde 1Ox1 O m. boyutlarındaki bir alanda gerçekleştirilmiştir. Yüzey toprağının
hemen altında kuzeybatı, güneydoğu doğrultusunda uzanan 140 cm. kalınlığında A duvarı ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 2). Bu duvar açmanın doğusunda başlayan ve güneybatıya uzanan 112 cm. kalınlığındaki B duvarı ile birleşmektedir. A ve B duvarlarının birleştiği yerin kuzey ve kuzeydoğusunda kalan alanda, ana kaya seviyesine kadar gri ve
küllü bir toprak içerisinden çok sayıda hayvan kemiği ve genelde kaba yapım çanak
çömlekler ele geçirilmiştir. Yapılan kazılar sonucu B duvarının bu küllü toprağın üzerine inşa edildiği gözlenmiştir. Ayrıca A ile B duvarları bitişik değildir ve aralarında 50
cm.lik bir boşluk vardır. Burası olasılıkla B duvarının inşasından sonra kapı geçişi olarak kullanılmıştır. B ve C duvarlarının güneyinde kalan alan ise bu yapılara ait sokaktır. B duvarının altında bulunan gri ve küllü toprak ise, bu alanın duvar yapılmadan önce sokağın bir parçası olduğunu ve daha sonra sebebi anlaşılamayan bir nedenle B
duvarının eklenmesi ile birlikte kapalı bir mekan halini aldığını göstermektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar daha önce 140 cm. kalınlığında olan A duvarının orijinal kalınlı
ğının 80 cm. olduğunu, daha sonra ikinci kullanım evresinde 60 cm.lik bir ek yapılarak
duvarın kalınlaştırıldığı görülmüştür. B duvarının eklendiği evrede A duvarı da kalınlaş
tırılarak yaklaşık aynı boyutlara getirilmiştir. Güneytepe'de 1Ox1 Ometre boyutlarındaki
bir alanda yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan mekanlar ve sokağın işlevi henüz tam
anlaşılmamakla birlikte, yapıların en azından bir kısmının farklı evrelere ait olduğu anlaşılmıştır (Resim: 10).
Bu alanda arazinin eğimli ve yapıların yüzeye yakın olmasından dolayı açma
içerisindeki mekanlarda çok az buluntu ortaya çıkarılmıştır. Ancak mekanlar içerisinde
bulamadığımız buluntuların büyük bir kısmı mekanların dışında veya sokak olarak kullanılan alanlarda bulunmuştur. Bu nedenle dışkentin bu bölümünde yaşayan insanların
sahip oldukları beslenme alışkanlıkları ve kullandıkları buluntulara ilişkin veriler daha
çok sokak alanında yapılan kazılardan elde edilmiştir. Bu alanda ele geçirilen metal buluntular arasında demir iğneler, demirden işleme kalemi, bronz küpe, bronz çuvaldız,
bronz fibu/a, bronz okucu, bronz çivi ve demir keski ile birlikte ezgi taşları, havaneli ve
bir adet ağırşak bulunmuştur.
Pınarbaşı

Pınarbaşı açmasında

bulunan yapılar A ve H duvarları gibi kalınlığı 1.5 m.yi bulan büyük boyutlu mekanlardan oluşmaktadır (Çizim: 3). Kazı çalışmalarında ortaya Çı
karılan G ve K duvarları arasında kalan alan ise bu yapılara ait giriş olabilir. Manyetometre çalışmalarından anlaşıldığı üzere bu yapı kompleksinin arkasında bulunan geniş bir boşluk, kaleye kuzeyden girilen bir kapı girişi ve bu girişin hemen arkasında avlu olarak nitelendirebileceğimiz boyutta geniş bir boşluk olabileceğini akla getirmektedir (Resim: 11). Birkaç parça demir cüruf dışında herhangi bir küçük buluntunun ele geçirilmemesi de bu görüşü destekler niteliktedir.
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Çizim:3

Resim 1:

Tapınak Alanı'nın

güneyinde bulunan mekanlar
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Resim 2: Güney mekanlarının
içinde bulunan bronz
kalkanlar

Resim 3: 4.No.lu mekanda ortaya çıkarılan üzeri
kal ay kaplı kalkan

Kalkan üzerindeki aslan ve boğa bezemeIeri
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Resim 5:

Argişti

lI'ye ait bronz

miğfer

Resim 6: 4. No.lu mekanda ortaya Çı
karılan bronz levhalar

Resim 7: 4. No.lu mekanda ortaya çıka
rılan bronz levhalar
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Resim 8: 4. No.lu mekanda ortaya
bronz ok uçları

çıkarılan
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Dışkent-Güneytepe

Resim 10:

Dışkent-Pınarbaşı

THE 2001 EXCAVATION SEASON AT ÜÇAGIZLI CAVE

Erksin GÜLEÇ*
Steven L. KUHN
ismail ÖZER
Mary C. STlNER

Introduction
Üçağızlı Cave is located on the Mediterranean coast in the Hatay region, about
12 km. south of Samandağ. The site was discovered and first excavated in the Iate
1980's (Minzoni-Oeroche 1992). The current project is collaborationbetween Ankara
University (Turkey) and the University of Arizona (USA). It began with test excavations
in 1997: full-scale excavations began in 1999. The principle goal of the research is to
investigate changing environments and cultural adaptations of the earliest Upper Paleolithic humans in the eastern Mediterranean basin.
The 2001 excavation season took place between 17 June and 21 July. Study of
materials from previous years' excavations continued from .June through August of that
year. We had two main goals for the 2001 field season at Uçağızlı Cave. The first was
to expand excavation in the earliest layers at site (layers F, G and H) at the north end
of our main exeavation trench (Fig. 1). These deposits contain the Initial Upper Paleolithic industries, which are of considerable interest with respect to the origins of the
Upper Paleolithic in Eurasia. Prior to the 2001 season, the earliest layers at the site
had been exposed over onlyasmalı area at the south end of the trench. A second goal was to test the smail chamber located at the end of a narrow passage to the east of
the main excavation trench (Fig. 1).
Stratigraphy
The Upper Paleolithic archaeological sequence at Üçağızlı Cave is roughly three
meters deep (Fig. 2). We have divided the stratigraphy into nine main layers (B, B1B3, and C through i) based on the macroscopic characteristics of the sediments. Several of these layers (B, E, F and H) have been further divided into sub-units. Sediments are similar throughout the sequence. The principal geogenic component is terra rasa clay, typical of karstic terrain in Mediterranean environments. The main differences betweenthe various layers are in the quantity of anthropogenic material--bone,
stone, and especially ash-mixed with the day. A series of AMS radiocarbon dates indiProf. Dr. Erksin GQLEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih·Coğrafya Fakültesi, Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, 06100
AnkaraffURKIYE.
Dr. ismail ÖZER, ..Arıkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü, 06100
Sıhhiye, AnkaraffURKIYE.
Prof. Steven L. KUHN, Dep\. of Anthropology, University of Arizona, Tucson, AZ 85721-0030/USA.
Prof. Mary C. STINER, Dept, of Anthropology, University of Arizona, Tucson, AZ 85721-0030/USA.
Sıhhiye,
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cate that this sequence spans a period of at least 12-13,000 years, from ca. 28,000 to
41,000 (uncalibrated) radiocarbon years before present (Kuhn et aL. 2001, Güleç et aL.
2002).
Now that the full stratigraphic sequence down to layer i has been exposed at the
north end of the trench, we can see that the characteristics of the layers vary across
space within the site. The earliest Upper Paleolithic levels, layers F, G and H, are almost twice as thick in the north end of the trench as theyare in the south end. In the
north area these layers are also darker and richer in organics, and contain considerably higher densities of archaeological materials than they do at the southern part of
the trench. By contrast, other strata, such as layer D, are much thinner in the northern
end of the trench.

Findings from 2001 Season
One of the most important results of the 2001 season at Üçağızlı Cave is the
greatly enlarged sample of material from the earliest layers at the site. Previous excavation seasons had resulted in large and representative collections of artifacts from the
uppermost levels (B, B1-B3) (Güleç et aL. 2002) but we had obtained much less material from the bottom of the sequence. As a result of the 2001 season the total sample
of Iithic (chipped stone) artifacts from layers F, G and H increased by more than 400
percent, and samples of faunal materials and ornaments were enlarged to a comparable degree.
The Initial Upper Paleolithic lithic assemblages of layers F, G and H at Üçağlzlı
Cave combine features usually associated with both Middle and Upper Paleolithic. The
great majority of retouched tools are typical Upper Paleolithic types, such as endscrapers and burins. 8lightly more than one half of all retouched tools are manufactured on
blades or elongated points. As is true throughout the sequence (see below) end serapers are the most abundant tool forms (Figs. 3, 4). Both long and short endscrapers
are present (Fig. 3, nos. 3-8): the latter are apparently extensively reduced versions of
the former. Retouched blades and burins are also common, and the assemblages from
layers G and H are the only ones in the site containing more than 10% burins. Typical
Middle Paleolithic artifact forms such as sidescrapers and Mousterian points are present in layers F, G and H, but they make up only a smail proportion of the tool count.
In contrast with the tool forms, which are predominantly Upper Paleolithic in nature, the technQlogy for making flakes and blades used by the Initial Upper Paleolithic
inhabitants of Uçagızlı Cave shows a combination of Middle and Upper Paleolithic features. Many cores, flakes and blades appear to have been produced by a variant of
unidirectional recurrent Levallois method, c1assically associated with the Mousterian.
Flakes and blades tend to be broad and fiat (Figs. 3, 4), with wide platforms. More than
half of all platforms from layers F, G and H are faceted or dihedral. Cores are predominantly unidirectional, with a single platform and one fiat face of detachment. Occasionally narrower blades were removed from one core edge as welL. In layer F, a number of cores have a second opposing platform on one narrow edge. Two very different
kinds of blanks -broad, Levallois-Iike blades and narrow bladelets- could be detached
from these cores.
The distinctive features of the earliest Upper Paleolithic at Üçağızlı Cave did not
occur as a result of mechanical mixture of Middle and Upper Paleolithic deposits, nor
do they reflect Upper Paleolithic toolmakers reusing Mousterian artifacts. This is not
just a simple combination of specimens representing two difterent time periods. Instead, the combination of features is apparent on individual artifacts, such as an endscraper on a Levallois blade or a core yielding both Levallois flakes and narrow bladelets.
Furthermore, examples of double patina, characteristic of reuse of older artifacts, are
very scarce.
In fact, the combination of Upper Paleolithic tool forms and "hybrid" Middle/Upper Paleolithic blade production found in layers F, G and H closely with "transitional" or
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Initial Upper Paleolithic industries from other sites in the eastern Mediterranean Basin,
including Antelias rockshelter (Copeland 1970) and Ksar 'Akil (Iayer XXi) (Azoury
1986) near Beirut, and Boker Tachtit (Iayer 4) in the Negev (Marks 1983). The "LeptoLevalloisian" has recently beensuggested to refer to earlyUpper Paleolithic assemblages characterized by Upper Paleolithic tool forms and "hybrid" Levallois technology.
Such assemblages are found over a very broad area, stretching from Moravia to Mongolia and from the Siberian Altai to the southarn Levant (e.g., Svoboda in press), dating to a period between 50,000 and 35,000 years before present.
Stone tools are not the only artifacts found in the early levels of Üçağızlı Cave.
Bone tools are present, even in the earliest levels, although theyare not common. Four specimens have been recovered from layers F and H to date. They include the rnidsection of what appears to be a square-sectioned point, as well as a partially finished
point made from the fibula or the distal ulna of a pig or a bear (Fig. 5). Omamental objects are very numerous in the earliest layers. As of the end of the 2001 season roughly
400 modified marine shell beads and pendants had been recovered from layers F, G
and H at Uçağızlı Cave. Almost all (>90%) of the beads from layers G and H were made from the shells of a single species of marine gastropod, Nassarius gibbosu/a (Fig.
6). The shells were pierced by scratching or punching an irregular opening in one side. These human-made holes are very different from the perfectly round perforations
created by predatory gastropods. On the other hand the locations of human-caused
perforations are extremely consistent, and many show polish or abrasion resulting from
suspension on a cord or sinew. A few specimens preserve traces of red ochre, showing
that the natural color of the shell was sometimes enhanced or modified by adding pigments. The presence of both unmodified and unworn ornamental shells suggests that
beads were actually manufactured in the cave.
Interestingly, the diversity of omamental species increases over time at Üçağız
Iı Cave. Layer F contains a much greater variety of omamental species than layer H,
and this trend continues up through layer B at the top of the sequence (Güleç et aL.
2002). The increasing variety of ornament species is not attributable to increases in
sample size. Rather, it may reflect an expanding repertoire of ornament forms, and perhaps a richer symbolic language incorporating modified marine shells.
The pierced Nassarius shells from layer H at Üçağızlı Cave are among the earliest indisputable personal ornaments in the world. They date to between 39,000 and
41,000 radiocarbon years ago, roughly the same age as the earliest Upper Paleolithic
and Late Stone Age beads from East Africa and Central Europe (Kuhn et al. 2001). Interesting, the forms of the early ornaments from the other regions are quite different:
pierced fox teeth were used in central Europe whereas round ostrich eggshell beads
were preferred East Africa. This suggests that the use of personal ornamentation developed independently in the three widely dispersed areas.
Conditions of faunal preservation at the north end of the exeavation trench are
excellent. Bones can be extracted easily from the safi sediments and there is relatively
little carbonate concretion on bone surfaces. Cutmarks and other evidence of human
intervention are comman and easily detected. In contrast, there is virtually no evidence for gnawing by carnivores. Clearly, the assemblage is attributable entirely to human
hunting and technological activities (Le., skin preparation). The vertebrate fauna from
layers F, G and H at Uçağızlı cave is dominated by medium and large terrestrial herbivares, including wild goat (Capra aegagrus) , followed by the roe deer (Capeo/us capreo/us). Both wild pig (Sus scrofa) and wild cattle (80s primagenious) are somewhat
more abundant in the Initial Upper Paleolithic strata than in the more recent layers. as
are remains of carnivores such as bear. Smail game is scarce in the Initial Upper Paleolithic layers, and is limited to a few specimens of tortoise (Testudo sp.), hare (Lepus
sp.) and squirrel (Sciurus sp.). The only marine resources used during this period were the gastropod shells made into omaments: later onin the history of the site marine
mollusks and even fish became impartant food sources.
475

The predominance of terrestrial game in asite situated so close to the sea can
probably be explained by the topoqraphy surraunding the site. Two very steep, closed
canyons flank the promontory where Uçağızlı Cave is located. These natural features
would have presented ideal situations for ambushing game animals. On the other
hand, it should be recognized that the archaeological debris represents only what was
discarded within the cave, and may not be representative of the ancient subsistence
system as a whole. For example, when the earliest layers were deposited (between
41,000 to 35,000 radiocarbon years B.P.), sea level would have been considerably 10wer than at present, and the shoreline would have been more distant than it is taday.
Human groups might well have consumed resources such as shellfish close to the sea
without carrying durable parts such as shells uphill to the cave.

Middle Paleolithic Component
In earlier years a few artifacts were recovered from layer I, a stratum consisting
of almost pure red c1ay, but the sample was so smail that it was unCıear whether it represented a separate cultural component or simply contamination from later horizons. In
2001 we were abi e to enlarge the sample of lithics and fauna from layer i sufficiently
to determine that it contains sparse debris from a Middle Paleolithic occupation. The
sample is very smail, but it is possible to say that the stone artifacts are characterized
by discoid production. This technology is very different from the unidirectional blade
and point production found in the Initial Upper Paleolithic of layer H. The faunal assemblage from layer i is alsa quite smail, but the bones are in a fairly advanced state
of fossilization, very different from conditions of bones in the Upper Paleolithic layers.
We hope to get alarger sample from layer i in future '[ears to gain same understanding of the nature of the Mousterian occupation at Uçagızlı Cave.
Alsa important in evaluating the material from layer i is the fact that there is an
erosional disconformity between layers i and H. The contact between the layers is extremely sharp and level, and the earliest hearths in layer H were built directıyon top of
layer i. Combined with the fact that bones are well fossilized, the existence of a geological hiatus suggests that a considerable span of time elapsed between the Middle Paleolithic occupation of layer i and the beginning of the Upper Paleolithic occupation.
Geological Results from the Smail Chamber
Sametime during 1998 illegal excavators dug a pit at Üçağızlı Cave just south of
the current exeavation trench. Although they did not seriously damage intact archaeological depasits, they did expose the entrance to a smail chamber at the end of a narrow passage east of the main excavation trench (Fig. 1). We had been curious as to
whether there was any occupation of this chamber, so in 2001 we excavated a smail
(1X1 m) test pit inside of it. The test pit was excavated to a depth of roughly 1.6 m. belaw the ground surface. No intact archaeologicallevels were encountered. A thick, undifferentiated layer of moist red clay contained a mixture of artifacts from the various
Upper and Middle Paleolithic components at the site. However, at a depth corresponding to an elevation of about 16 m. above sea level, the excavators encountered the
eroded remnants of a consolidated Pleistocene beach deposit, consisting of smail limestone gravel and broken up shell. This deposit was almost certainly produced by a
high sea stand dating to Oxygen Isotope Stage 5, the Last Interglacial. The top of this
beach deposit is two to three meters lower in elevation than the highest wave-cut notches on the eastern wall of the main chamber, so may represent one of the later substages of the interglacial (OIS 5c, 5a).
Trends within the Upper Paleolithic
One of the main goals of excavations at Üçağızlı Cave has been to understand
evolutionary changes in human foraging and technology during the early Upper Paleolithic. Because we obtained much larger samples from the earliest layers in 2001, we
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can now begin to isoiate same basic trends, patterns of change over time. Obviously,
identifying the trends is just the first step-the next goal is to see how the various tendencies are related, and how they might have been influenced by changing environmental and demographic circumstances over the last 30,000 years of the Pleistocene.
To this end it is instructive to outline same basic findings.
One notable characteristic of Üçağızlı Gave is the high level of typological continuity in the Upper Paleolithic industries: the basic assemblage structure is the same
throughout the entire stratigraphic sequence. Endscrapers are the predominant tool
form, making up between 30% and 44% of retouched pieces in all of the Upper Paleolithic assemblages (Table 1). The types of endscrapers vary somewhat: short endscrapers are abundant in the earliest layers whereas long endscrapers on blades are
most comman in layers B, B1-B4, and G. Informal retouched blades and flakes are the
second most abundant variety of retouched tool in all assemblages. Over time, numbers of burins decrease while pointed blades increase, but these types are never especially abundant. This suggests that the range of activities conducted in and around
the cave changed little over time. It is worth noting that Middle Paleolithic retouched tool forms (sidescrapers, Mousterian Points, denticulates and notches) are only slightly
more comman in the earliest levels than in the most recent.
In contrast to the high level of typological continuity, the Upper Paleolithic sequence shows pronounced changes in lithic technoloqy or methods of blank production.
Essentially, the sequence of assemblages at Uçağızlı Gave appears to document a
gradual shift from exploitation of single-platform, Levallois-like cores using hard hammer percussion, to the exploitation of more standardized, bi-directional prismatic cores
using indirect or soft-hammer percussion. This technological shift is seen in a number
of attributes. For example, early in the sequence there are roughly equal numbers of
flakes, blades, and Levallois pieces: over time, the Levallois elements disappear, and
very regular prismatic blades become the dominant blank form (Table 2). In levels F, G
and H, faceted platforms found on more than half of tools and large flakes, reflecting
the Levallois features of blank production in the Initial Upper Paleolithic. Over time, these are replaced by punctiform and linear platforms (Table 3), typical of manufacture of
blades by indirect percussion or soft hammer technique.
Typical Aurignacian lithic artifact forms, such as carenated and nosed scrapers
and burins, strangulated blades, and lamelfes Dufour, are rare throughout the sequence at Uçağızlı Gave. Such artifacts account for less than 10% of the retouched tools in
any layer. The stratigraphic sequence at the site is truncated by erosion cased by the
collapse of the cave (probably during the terminal Pleistocene or the Halacene), and the
preserved layers may all predate the appearance of the Aurignacian in the region. Currently, the only well-documented Aurignacian assemblage from Turkey has been iderrtlfied at Karain Gave (Yalçınkaya and Otte 2001). The important questions surrounding
the possible diffusion of the Aurignacian through Anatolia remain to be fully resolved.
At the same time, it is notable that components of material culture such as omaments and bone tools are found from the earliest to the most recent Upper Paleolithic
layers at Uçağızlı Gave. Although the forms of stone tools and the techniques used for
their manufacture changed over time, ornaments, bone tools and other important Upper Paleolithic characteristics are present throughout the entire sequence. It thus seems reasonable to conclude that many features of so-called "modern human behavior" appeared in the eastern Mediterranean before, or at least independently from, the
appearance of the Aurignacian technocomplex.
As with the lithic technology, Upper Paleolithic faunal remains from Üçağızlı Cave document significant changes in foraging practices (Stiner et aL. 2002). Gonsistent
with trends documented in other parts of the Mediterranean Basin, we see increasing
dietary diversity, and particularly expanded reliance on marine foods and smail game,
over time. Early in the sequence, large terrestria] game was by far the most important
source of animal protein for the inhabitants of Uçağızlı Gave Smail terrestrial game,
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including tortoises, hares, and birds, become abundant only in layers B, B1-B4, and the
Epipaleolithic. Marine shellfish (mainly Patella and Monodonta) were an important source of food only in these layers as well (Tabı e 4).
There are also substantial changes over time in the large game species exploited. In layers F, G and H, wild goat (Capra aegagrus) was the dominant game animal
hunted. In layers E, D and C, most of the faunal remains come from three species of
deer (Dama, Caprealus, and Cervus). By the time layers B and B1-B4 were deposited,
the roe deer (Capreolus) was the most common species (Tabı e 5). Capra returns as the
dominant species in the Epipaleolithic. Changes in the species of large game hunted
probably reflect environmental changes during alater part of Oxygen Isotope Stage 3.
The larger pattern of increasing dietary breadth, seen throughout the Mediterranean basin, is more likely attributable to changing demographic conditions (Stiner 2001).

Prospects for Future Research
Üçağızlı Cave is providing an unprecedented range of data on human behavior
and cultural adaptations in the earliest Upper Paleolithic in Turkeyand in the eastern
Mediterranean. With continued work on materials recovered during the past several seasons of excavations, and with the additional information from ongoing studies of sediments, microwear on stone tools, pollen and plant phytoliths, we hope to put the evidence of technologyand foraging in richer context, and thereby to help explain longterm changes in the behavior and adaptations of some of the first modern humans in
Eurasia. The presence of Middle Paleolithic deposits also introduces the potential for
comparing the adaptations of Iate Neandertals and early modern humans to the Pleistocene environments of the Mediterranean coast of the Hatay region.
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a

Layer

Levallois sidescr.

B
B1-B4
C
D
E
F
G
H

0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.04
0.04
0.09

Table 1:

0.05
0.04
0.04
0.10
0.03
0.05
0.08
0.11

endscr.
& ooints
0.42
0.39
0.33
0.32
0.38
0.44
0.40
0.35

burins
0.04
0.02
0.05
0.05
0.06
0.05
0.10
0.14

pointed
blades
0.16
0.14
0.15
0.05
0.11
0.06
0.07
0.02

retouched
blades
0.26
0.30
0.19
0.24
0.24
0.16
0.21
0.14

other

N

0.07
0.10
0.22
0.24
0.17
0.20
0.09
0.14

535
1010
140
87
251
694
97
527

Prelirninary tabulation of proportions of major tool classes in Upper Paleolithic layers
at Uçağızlı Cave. Artifact classes following Hours (1974).
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Layer

cortex

B
B1-B4

plain

0.04
0.03
0.00
0.02
0.02
0.03
0.02
0.03

C
D
E

F
G
H
Table 2:

0.45
0.58
0.42
0.53
0.41
0.24
0.22
0.21

dihedral

faceted

0.12
0.08
0.16
0.12
0.10
0.10
0.09
0.13

0.10
0.06
0.16
0.06
0.22
0.55
0.64
0.58

punctiform
& linear

0.29
0.25
0.26
0.28
0.25
0.09
0.04
0.05

N

239
619
69
51
126
391
58
327

Preliminary tabulation of proportions of platform types on unretouched and
retouched pieces > 25 mm. from Upper Paleolithic layers at Uçağızlı Cave.
(Only specimens with well-preserved platforms included.)

Layer

cortical
flakes

plain
flakes

plain
blades

B
B1-B4

0.04
0.04
0.19
0.13
0.08
0.11
0.10
0.12

0.26
0.15
0.11
0.21
0.17
0.22
0.21
0.20

0.67
0.77
0.70
0.61
0.68
0.45
0.44
0.40

C
D
E
F
G
H
Table 3:

technological
elements

0.02
0.03
0.00
0.04
0.05
0.06
0.01
0.03

Levallois

0.002
0.001
0.00
0.00
0.02
0.165
0.24
0.25

N

438
781
90
70
174
10
72
350

Preliminary tabulation of blank type proportions alJlon9 unretouched and retouched
pieces> 25 mm. from Upper Paleolithic layers at Uçagızlı Cave. (Category of "technological elements" includes crested blades, platform tablets, ecats borde de rıucie
us and similar elements.)

a

Layer
Epipaleo.

B
B1-B4
C-D
E
F
G
H
Table 4:

%
smail game

%
ungulates

%
carnivores

0.60
0.14
0.12
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02

0.34
0;84
0.86
0.96
0.96
0.92
0.95
0.94

0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.05
0.04
0.03

NISP
food shells

105
991
1056
60
12
1
3
O

Preliminary tabulation of proportions of major vertebrate classes from Epipaleolithic
and Upper Paleolithic layers at Uçağızlı Cave. (Category of "smail game" includes
birds, hares, tortoises and rodents.)
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Layer
Capreolus
Epipaleo.
0.42
B
0.41
B1-B4
0.51
C-D
0.17
E
0.29
F
0.20
G
0.24
H
0.19
Table 5:

Dama
0.10
0.31
0.30
0.60
0.26
0.12
0.02
0.19

Cervus
0.00
0.003
0.001
0.04
0.08
0.06
0.00
0.01

Bos
0.00
0.003
0.003
0.06
0.01
0.05
0.08
0.02

Sus
0.06
0.03
0.02
0.05
0.07
0.13
0.16
0.08

Capra
0.42
0.24
0.17
0.09
0.29
0.44
0.51
0.51

NISP
83
336
651
241
339
358
120
823

Preliminary tabulation of prpportions of major ungulate genera in Epipaleolithic and
Upper Paleolithic layers at Uçağızlı Cave.
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Fig. 1: Map of Üçağızlı Cave: shaded areas indicates focus of 2001 excavations
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Fig. 3: Artifacts from layers F and H
at Uçağızlı Cave: 1, 2, burins
on [evallois blades; 3 endscraper on Levallois b1ad'!i
4-8, endscrapers. (Layer .....
nos. 2, 3; Layer H, nos, 1, 4-8j

Fig. 4: Artifacts from layer H at Üçağızlı Cave: 1, combination endscraper/burin;
2-3, sidescrapers; 4, retouched Leval ois point; 5, endscraper
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Fig. 5: Bone artifact from layer H

Fig. 6: Shell beads (Nassarius gibbosula) from layer H. (White bar is approximately 1 cm
long.)
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KARATEPE-ASLANTAŞ

2000 VE 2001 YILLARI

VE DOMUZTEPE
ÇALIŞMALARI

Ha!et ÇAMBEL *
James E. KNUDSTAD
MuratAKMAN

Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Karatepe-Aslantaş ve Domuztepe ile ilgili çalışma
lar2000 ve 2001 'de de sürdürüldü. Çalışmalar Kültür Bakanlığı Anıtlar ve MÜZE?ler Genel Müdürlüğünce sağlanan olanaklar, 2000 yılında T.T.K.'nin, her iki yılda da TUBA'nın
desteği ile gerçekleştirildi. Bu yıllarda kazı yerine çevre düzenlemesi, restorasyon, bakım, onarım, yayına hazırlık işlerine ağırlık verildi.

2000 Yılı
Prof. Dr.Halet Çambel başkanlığında ki çalışmalara Bakanlık temsilcisi olarak Mersin Müzesi'nden Arkeolog Mehmet Şener ile Mimar James E. Knudstad katıldılar. Programımız uyarınca gelmeleri beklenen diğer üyeler, özürleri nedeniyle katılamadılar. Karatepe-Aslantaş ve Domuztepe'de yıllık bakım, funda ve çalı temizliği ile gezi yollarının ıs
lahı yapıldı. Domuztepe kazılarının yayın hazırlığına hız verildi. Henüz plana geçmemiş
bazı duvarlar temizlendi, plana alındı. Genel bir ot, diken, fundalık temizliği yapıldı.
Vaktiyle Topograf Ferit Koper Karatepe-Aslantaş'ın, istanbul Fransız Anadolu
Araştırmaları Enstitüsü Mimarı Serge Sadler ve Arkeolog-Topograf Adnan Şakar da
Domuztepe'nin yamaç, tepe ve terasının haritalarını ayrı ayrı çizmişlerdi. Bu defa zorlu bir çalışma sonucunda J.E.Knudstad bu haritaları birleştirebiidi (Harita: 1).
Kale duvar ve burçlarının restorasyonu hazırlık çalışmalarına girişiidi, ancak Andırınlı taşçı-duvarcı usta ekibinin gelememesi nedeniyle, fiili onarım işi 2001 yılına bı
rakıldı.

Karatepe-Aslantaş'ın kuzeyinde "site" diye bilinen ve barajın su tutmasıyla terk
edilmiş olan yerde Osmaniye Valiliği'nce bir su sporları merkezi kurulması nedeniyle
tehlikeye giren Açık Hava Müzesi'nin etrafı Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü öncülüğünde kafes tel ihata duvarı içine alınmıştı. Eski dikenli tel ve direkler, gerekli olan
başka yerlerde kullanılmak üzere, toplanıp depolandı.

2001 Yı!ı
Prof.Dr. Halet Çambel'in başkanlığındaki çalışmalara Bakanlık temsilcisi olarak
Aydın Müzesi'nden Ertan Yılmaz, Mimar James E.Knudstad, Arkeolog Dr. Eva-Marta
Prof. Dr. Halet ÇAMBEl, Birinci, Cad.212, Arnavutköy, 80820 istanbuırrÜRKiYE.
James E.KNUDSTAD, Cassacawn Cottage, Blisland, Bodmin, Cornwall PI30 4JU/iNGilTERE.
Murat AKMA N, General Yazgan Sok. 24, Çubukçu Apt.9, Tünel, istanbuırrÜRKiYE.
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Bossert, Arkeolog Dr.Wolfgang Fischer-Bossert, Arkeolog-Restoratör Murat Akman,
Restoratör Celal Küçük ve EfdalKiraz ile kısa bir süre için Restoratör Tarık Güçlütürk
katıldı. Arkeolog Dr. Dory Slane Oztürk Adana 'da çizim ve belgeler üzerinde çalıştı.
Restorasyon Çalışmalan
Taş Eser/er (heykel, orthostat)
Karatepe-Aslantaş'ta orthostatlara ait binlerce kabartma ve yazıt parçası
1952'de başlayan uzun bir çalışma süreci sonunda birleştirilmiş, pirinç çubuklarla kenetlenmiş, yapıştırılmış, alt kısımları noksan olanlar (araya bir kurşun levha kanma koşulu ile )betonla blok haline getirilmiş, gene kurşun levhalar üzerinde yerlerine oturtulmuşlardı. Bu çetin çalışma sonunda bulunamayan parçaların oluşturduğu boşlukların
doldurulması ancak 2000 yılında gündeme gelebildi.Aylar boyunca gerekli denemeler
yapıldıktan sonra dolgu işi 2001 döneminde gerçekleştirilebildi.
Boşlukların doldurulması birkaç nedenle gerekiyordu.
* Eserlerin bir bütün olarak algılanmasını engelleyen boşlukların doldurulması
eserlere bir yandan görsel anlamda bir bütünlük sağlayacak, diğer yandan yakından
bakıldığında orijinal taşla dolgu birbirinden ayırt edilebilecekti. Bunun sağlanabilmesi
için, tıpkı duvar restorasyonunda olduğu gibi, orijinal taşa oranla dolgunun daha düşük
bir seviyede tutulması gerekiyordu.
* Zaman içinde boşluklarda toz, toprak, böcek birikmesi önlenecekti.
*Yapıştırılmış ince parçaların desteklenmesi, sağlamlaştırılması, kavlamaların
önlenmesi,parçaların kopartılamayacak hale gelmesi sağlanacaktı.
Bazalt taşı ortamında bu çapta bir dolgu işi ülkemizde ilk defa yapılacağı ve elimizde ulaşabileceğimiz başka bir örnek olmadığı için, malzeme, teknik ve görsel sonuç
açısından belli sorunlar ortaya çıktı. Dolgunun özellikleri, nereye kadar.. yapılmasının
doğru olacağı konusunda, bu işi üstlenmeyi öneren Celal Küçük- Mine Unsal ekibi ile
2000 yılında ön değerlendirmeler yapıldı, işin gerçekleştirileceği 2001 yılına hazırlık olmak üzere aradaki zaman dilimi içinde zaman zaman kontrol edilmek üzere deneysel
olarak değişik harç numuneleri oluşturuldu ..
Celal Küçük'ün "Karatepe Taş Eserleri Restorasyon Raporu" ve "Venedik Tüzüğü madde 9 " göre dolgu malzemesi:
* Taşa zarar vermeyecek.
* Geri dönüşümlü, biyolojik, kimyasal ve fiziksel açıdan hareketsiz olacak.
* Kendi ağırlığından oluşan kuvvete dayaruklı.üzerinde uygulandığı malzemeden daha kırılgan olacak.
* Orijinal taş malzemesinden ayırt edilebilecek.
* Kısa sürede aynı karakterde üretilebilecek.
Yurt dışında dolgu için kullanılan yeni sentetik malzeme yerine doğal malzeme
kullanımı yeğlendi. Sözü edilen ölçütlere uygun, bazalt taşından daha yumuşak, mozaik altında ve Antik çağ taş duvar örgüsünde kullanılmış olan hidrolik bazlı kireç harcı
nın devreye sokulması kararlaştırıldı. Harcın rengine önceden karar verebilmek için taş
üzerinde bazı denemeler ve örnekler yapıldı.
Çok derin boşluklarda dolgunun çatlamaması için, harç iki tabaka halinde uygulandı.

I. Tabaka Dolgu Harcı
- 8 ölçü dere kumu
- 6 ölçü tuğla tozu
- 4 ölçü taş tozu
- i ölçü siyah pozzalana (tüf cürufu)
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- 2 ölçü hidrolik kireç
- 4 ölçü kireç kaymağından oluşuyordu. Büyük boşluklara yer yer, harcın direncini arttırmak ve çatlamayı önlemek için bazalt parçaları gömüldü, harç kurumağa bı
rakıldı.

Daha ince granüllü ve bazaltın rengine uygun bir renk sağlamak için 2. tabaka
harç için dört ayrı örnek yapıldı, 3 ay süre ile kurumağa bırakıldı. Bu yolla hava koşul
larının etkisi, ulaşılabilecek sertlik ve renk konusunda fikir edinildi. Sonuçta 2. tabaka
harç için:
- 2 ölçü siyah pozzolana
- 1/2 ölçü tuğla tozu
- 1/2 ölçü taş tozu
- 1 ölçü kireç kaymağı
- 1/2 hidrolik kireç
- 1 ölçü serpantin
- 10 cc ombra naturale
- 10 cc ombra brunciata
- 5 cc ocra scura
dan oluşan 3 No.lu örnek seçildi ve bununla orijinal bazalt parçalarının kenarlarina oranla daha düşük bir seviyede olmak üzere gerekli olan yerlerin dolguları tamamlandı.
Uygulama yapılması gerekmeyenler dışındaki bütün eserler su, diş ve plastik fır
çalarla yıkandı, üzerlerinde uzun yıllar boyunca ve uygulama sırasında biriken toz toprak tabakası ile kırık parçaların kenarındaki alçı kalıntıları olabildiğince temizlendi, bazaltın öz rengi ortaya çıktı.
Bu defa, bazaltın yüz yıllar boyunca açıkta veya gömülü kalması sonucunda, bulunduğu ya da gömülü olduğu ortama göre renklenmiş olması, eserler arasında renk
farklarına yol açmıştı. Bunları ortak bir renge getirmek için ayrı ayrı ele alarak, sadece
renklendirme açısından (yağmur etkisiyle zamanla renk değiştirebilecek polaroid B 73
yerine) "acqua sporca" ile müdahale etmeğe karar verildi. Kullanılan "acqua sporca" :
- 20 gr. ombra brunciata
- 20 gr. siena naturale
- 10 gr. nero Roma
- 20 gr. hidrolik kireç
- %5 Primal AC 33
- 1/2 litre, sudan
oluşuyordu. Acqua sporcanın dolgu malzemesi tarafından emiidiği, bünyesine nüfuz
ettiği için, zaman içinde dökülmesi ya da bozulması tehlikesi yoktu. Ancak noksankı
sımları betonla blok haline getirilmiş olan eserlerde beton acqua sporcayı emmediği
için, beton kısmın yüzeyinde bir renk sorunu ortaya çıkıyordu. Nihayet, harçtaki kireç
reaksiyonunu tamamlayıncaya kadar, özellikle renk uyumu konusunda, yapılan uygulamanın 3 aylık fasılalarla dokuz aylık bir süre boyunca kontrol edilmesi kararlaştırıldı
ve bu aşamada işe son verildi.
Taş Duvar Yapımı ve Onerımı
Bu işler, öteden beri olduğu gibi, Andırınlı taşçı-duvarcı ekibince yürütüldü.
- Megaran, Karatepe-Aslantaş'taki tek Roma yapısı olup duvarları yıkılmış bulunan megaran tipindeki yapının duvarları eskisine uygun şekilde onarıldı.
- Kale kapılarında orthostatların arkasında bazı işlemlerin yapılabilmesi için arkaları kapatılmamıştı, yer yer saçakların temel sömelleri ile kirişleri açıkta bırakılmıştı.
Bu dönemde bunlar kapatıldı. Bu bağlamda:

487

* Güney Kapı'da, girişin sol yanındaki orthostatlarla arkalarındaki burç duvarının
boşluğuna

bir moloz taş duvar örüldü. Eserlerin bu duvarın çimento harcı ile temas etmemesi ve hava alabilmeleri için arada bir boşluk bırakıldı ve bu boşluk küçük moloz
taşlarla dolduruldu. Ayrıca henüz tamamlanamayan kapı aslanı için bir boşluk bırakıl
dı. içteki kapı eşiğinin sağ yanındaki aslanın arkasına duvar örüldü. Eşiğin arkasında
ki sahanlığın sağ ve sol yanındaki kısmen yıkılmış bulunan duvarlar onarıldı. Sağ ve
sol yan odaların kutsal avluya bakan taraflarındaki orthostatların arkasında açık olan
sömel ve kirişleri örtrnek için 30x40x30 cm. boyunda moloz taş duvarlar örüldü. Sömellerin yerleştirilmesi için ana kayada açılan girintiler küçük moloz taşlarla dolduruldu,
hepsi birden toprakla örtüldü
* Kuzey Kapı'da sağ odanın kale içine bakan yanında orthostatların arkasında
açık kalmış temel sömel ve kirişleri kapatacak şekilde üzerlerine duvar örüldü ve toprakla örtüldü. Kapı eşiğinin arkasındaki sahanlığın kısmen bozulan sağdaki duvarı onarıldı. Eski görüntüyü canlandırmak için hatıl boşluğuna Gaziantep Müzesi'nden sağla
nan 3 m. uzunluğunda 12x25 boyutunda hatıl yerleştirildi. Iki hatıl için Gaziantep Müzesi Müdürü Hamza Güllüce'ye, nakillerini sağlayan Kadirli Kaymakamı Aziz Inci'ye teşekkür borçluyuz. Kapının kuzeyinde yer alan ve doğu ucu yıkılmış bulunan, hiçbir yere bağlı olmayan ayrı nizamdaki blok duvar onarıldı. Ayrıca kapı binasının önünde yı
kılmağa yüz tutan girişin önündeki kulenin dış köşesi ile yan duvarı onarıldı.
* Güney Kapı ile Kuzey Kapı arasında geniş ölçüde yıkılmış bulunan kale duvarı ve burçlan Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Y.Mimar.Erol Doğan öncülüğünde ve DOSIMM'in desteği ile 2001 yılı yaz ayları sırasında yeniden ayağa kaldırıl
dı. Tek kampanyada başarılan 300 m. x 4 m. en ve çok yüksek kuleleriyle çok çetin ve
görkemli bu iş için Andırıniı taşçı-duvarcı ekibi ile Y.Mühendis Zülfikar Tümer'e teşek
kür borçluyuz. Güz döneminde etraf temizlendi, sur duvarları ve burçların üzerine traktörle toprak çekildi ve serildi.
* Eski kazı evinin önünde yıkılmakta olan teras duvarı yeniden örüldü. Müze memuru hizmet evinin önünde heyelana karşı bir set duvarı (28 m. x 0.50 m.) inşa edildi.

Müze Tesislerinde Bakım ve Onetım işleri
inşaat ve restorasyon depoları ile müze kitaplık ve çanak çömlek depolarını içeren büyük depo binasının çatısı aktarıldı, deponun doğramaları zımparalandı, pinoteksiendi, kazı evi etrafındaki ahşap çit onarıldı ve pinotekslendi. Kütüphaneye kapakIı kitaplıklar yaptırıldı.

Ören yeri içindeki gezi yolları baştan başa elden geçirildi, bütün yollara "göğpur"
(serpantin bozulmasından oluşan sağlam toprak) serildi ve sıkıştırıldı.

Sergileme ve Yeyıne Hezını« Çalışmalan
Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü önderliğinde Adana Kültür ve Tabiat Varlık
larını Koruma Kurulu onayı ile Karatepe-Aslantaş'ta kurulan ve sonuçta bir" ziyaretçi
merkezi" niteliği kazanacak olan "Ek Depo, Sergileme ve Güvenlik Mekanlan'run 2001
yaz aylarında çevre düzenlemesi ve ikmal inşaatı hemen hemen tamamlandı. Çok kaliteli bu iş için Y.Müh. Zülfikar Tümer'e teşekkür borçluyuz.
Dr. Eva-Mana Bossert Karatepe-Aslantaş ve Domuztepe Demir Çağı keramiği
ni, Dr. Dory Slane Oztürk Adana'da çizim ve belge üzerinde Domuztepe yamaç kazısı
keramiğini, Dr.Wolfgang Fischer-Bossert Karatepe yöresinde bulunan sikkeleri ineeledi, küçük buluntuların çizimlerini yaptı. Mimar James E.Knudstad Domuztepe kazısının
plan ve kesit çizimlerini yaptı, yayına girecek metnin ilk müsveddesini hazırladı.
Arkeolog-Restoratör Murat Akman Domuztepe keramik ve küçük buluntularını
düzene soktu, sergiye girecekleri ayırdı, tüm listeleri hazırladı, vitrinleri planladı , ayrı
ca 1983-1984 yamacı kurtarma kazısının (Harita: 2) sonuçlarının yayına hazırlanması
na başladı. Kısa bir süre için gelen Arkeolog-Restoratör Tarık Güçlütürk pişmiş toprak
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ve özellikle bazalt hamurlu keramiğin ve rnadeni buluntuların restorasyon ve konservasyonunu yaptı, buluntuların renkli fotoğraf ve saydamlarını çekti.
Bütün ekibe ve bu arada sorunları çözen, çalışmaların başarılı bir biçimde ve zamanında yetişmesi için elinden geleni yapan, bilgi ve deneyimi ile bize her an yardım
cı olan Bakanlık temsilcimiz Ertan Yılmaz'a teşekkür borçluyuz.
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DASKYLEiON 2001

Tomris BAKIR*
R. Gül GÜRTEKiN-OEMiR
Cumhur TANRIVER

On dördüncü dönem kazı çalışmalarına 2001 yılında Daskyleion'da başlamadan
önce, geçmiş dönemlerin sonuçlarını sentezleyerek, bilimsel açıdan ve Anadolu arkeolojisine getireceği yeni katkılar bakımından, hangi soruların yanıtlanması gerektiği ve
buna bağlı olarak da kazıları Hisartepe' nin neresinde (Çizim: 1) odaklaştırmamız gerektiği konusunda bir ön çalışma yapılmıştır. Buna göre yönlendirilen kazı ve diğer çaIışmalarımızın sonuçları şunlardır:

UM - 8" AÇMASı
Akurgal döneminde kazısı yapılmışt, 8x8 m. boyutlarında bu kare planlı yapının
kimliğini anlamak için başlatılan kazı çalışmalarının sonuçlarına göre, bu yapının güçlü, 1.20 m. genişlikte ve kalın temel taş blokları göz önüne alındığında, böyle bir ternelin üstünde ancak kule şeklinde yüksek bir yapının varlığını düşünmeye başladık. Ust
yapı elemanlarının ve tabanının Akurgal döneminde kazılmış olması ve bunlar hakkın
da bir bilginin var olmaması, tarihlendirme konusunda bizleri zorlamıştır. Yapının temelinin altındaki evreyi tarihleyebilirsek, bir terminus post quem kazanacağımızdan, kare
yapının iç kısmında çalışmalarımızı sürdürdük ve bu yapıdan öncesine tarihlenen çok
sayıda duvar ve bunlara ait tabanıara ve bu tabanlar üzerinde yatan in situ seramiklere rastladık (Resim: 1). Kule şeklindeki yapının, temel bloklarının altında 50 cm. kalın
Iıkta bir yangın tabakasının varlığı ve bu yangının hemen üstünde yer alan in situ seramiklerden de, bu yangının Daskyleion'da birçok noktada saptadığımız ve M.O. 395
yılında Sparta'lı Komutan Agesilaos'un Satrap ii. Pharnabazos ile yaptığı savaş sonucunda çıkan yangın olduğu anlaşılmıştır. Tarihleyici özellik taşıyan seramikler arasında
Attika üretimi, 4. yüzyıl başlarına tarihlenen kırmızı figür teknikli bir khaliks kraterv parçası ve bir siyah firnisli, tam korunmuş, altında graffito harfler taşıyan bir tuzluk" önem
taşımaktadır. Bu durumda Kule yapısının 395 yılından önce değil, sonra inşa edilmiş
olduğu anlaşılmıştır. Antik kaynaklardan elde ettiğimiz başka bir bilgiye göre de, Pers
Kralı ii. Artakserkses, kendi döneminde Zoroastrianizm dini (ya da Anahita kültü) için
gerekli dini yapıların yapılması fermanını çıkarmıştır. Acaba, kule şeklindeki yapımız
Pro.f. Dr. Tcmris BAKıR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeolo]i Anabilim Dalı Başka
IzmirrruRKIYE.
Yrd. Doç, Dr. R. Gül GÜRTEKiN-DEMiR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, izmirrTÜRKiYE.
Yrd. Doç. Dr. Cumhur TANRIVER, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski çağ Tarihi ve Dilleri, izmirrTÜRKiYE.
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(Çizim: 2), Nakshi Hustern'de- bir örneği olan Ateş Tapınağı'nın bir benzeri olarak
Daskyleion' da büyük kralın bu fermanı ile inşa edilmiş bir Ateş Tapınağı mıydı, diye
şimdi yeni bir soru ile karşılaşıyoruz. Bunu arkeolojik verilerle kanıtlayabilirsek, Anadolu Akhaemenid Dönemi arkeolojisine yeni bir boyut da kazandırmış olacağız. Zir? bu
tarzda Ateş tapınakları, Akhaemenid Döneminde Anadolu'da keşfedilmemiştir ve Iran'
da da az örnekle bilinmektedir.
PE.RS OÖNEMi ÖNcF;;.SiNE TARiHLENEN SURA AiT YERLEŞiMi ANLAMAK
ıÇiN BAŞLATıLAN GUNEY YAMAÇ AÇMALARı:
"o - 7 " VE " O - 9 ıı AÇMALARı
Hisartepe'nin güney yamacında, bu yıl ilk kez kazılmaya başlayan iki açmada
yüzeyden yaklaşık 2 m. derine kadar inilebilmiştir (Çizim: 3 ve 4). Doğalolarak bu seviyelerde ele geçirilen kültür katları da Bizans, Roma ve Hellenistik dönemlerine ait olarak karşımıza çıkmıştır (Resim: 2). Bu her iki açmada da 2002 yılında bu dönemlere ait
temel kalıntılarını kaldırdığımız zaman 200 yıl süren Pers Dönemini bulacağımızı ye
bunların da altında asıl ulaşmak istediğimiz Pers Dönemi öncesi, diğer bir değişle M.O.
550 yılı öncesi dönemlere inebileceğimizi ümit ediyoruz. Böylece, görkemli suruns kuşattığı 7. ve erken 6. yüzyıl yerleşimine ulaşmamız için daha iki kazı sezonu kadar bir
süre sabretmemiz gerekmektedir. Daskyleion'da 7. ve erken 6. yüzyıllarda Phryg'lerin
yaşamış olduklarını buluntular ve epigrafik malzeme ile kanıtlamış olduğumuzdan"
(Resim: 3), birkaç yıl sonra, görkemli sur yapısı ile örnek bir urbanizm modeli oluştu
ran bu arkaik dönem yerleşimine ulaştığımızda, bunun, bir Phryg şehrine ait olabileceği düşüncesi bile şimdiden heyecan yaratmaktadır. Bunu öğrenebilmemiz için bu kentin üzerinde yer alan diğer kültür tabakalarını kazmamız ve değerlendirmemiz zorunludur. Biz de şimdi bunu yapıyoruz. "0-7" ve " O- 9 " açmaları hem Bizans, hem Roma,
hem de Hellenistik dönemleri için güzel buluntular vermiştir. Gerek bu dönemlerin sivil
mimarı örnekleri için temel kalıntıları ve gerekse özellikle Bizans dönemine ait düzenli
bir Nekrapol' ün varlığı ve ayrıca bu yapılar. ve mezarlarla ilgili buluntular, bize Daskyleion'un, Post Akhaemenid Evresi'nde, M.O. 3. yüzyıl ile M.S. 13. yüzyıl arasında sahip olduğu kültürleri tanımlamak açısından değer taşımaktadır.
PERS TERASı AÇMALARı
Hisartepe'nin doğu yamacında monumental bir teras yapısının gün ışığına çık
makta olduğu önceki yıllarda anlaşılmıştı (Resim: 4). 2001 yılı çalışmalarımızda bu teras duvarının kesintisiz devam eden 77 m.sini açığa çıkarmış bulunuyoruz. Daha önceki yıllarda, bu teras duvarının iç kısmında yaptığımız bir kesit açmada, duvarın M.O.
550 yılından hemen sonra yapılmış olduğunu anlamıştık. Böylece Akhaemenid Hanedanı'nın, Anadolu satrapları, Daskyleion' a geldikleri ve burada bir Residenz kurmaya
karar verdikleri zaman, Iran'da; Susa, Pasargade ve Persepolis' te de uyguladıkları gibi", diğer bir deyişle, Pers mimarı geleneğine uygun olarak saraylarını ve satraplık yapılarını görkemli, yüksek bir teras üzerinde oluşturdukları platformda yapmayı istemiş
olmalılar diye düşünüyoruz. Bizim de şimdilik 77 m.sini açığa çıkardığımız bu teras duvarı, Daskyleion Satraplığı'nın üstünlüğünü ve etkisini vurgulayan bir imitatio regis'tir.
Zaten eldeki mimarı buluntularımızdan Daskyleion Satrapları'nın iki kez organize urbanistik yapılaşmayı uyguladıklarını daha önce de anlarrustık. Böylece, ilk etkinlikler Erken Satraplık Döneminde ve sonraki mimarı etkinlik de lonia Ihtilali'nden sonra, Sat4
5
6
7

W. Kleiss, "Terrassenanlagen in der iranisehen Architectur", AM/30 (1998), Abb. 35.
1. Bakır-Akbaşoğlu, "Daskyleion 1997", Xx. Kazı Sonuç/an ve Top/antısı, Ankara, 1999, s. 581-582, Res. 2-3.
T. Bakır-Akbaşoğlu, "Phryger in Daskyleion", Frigi e Frigio (R. Gusmani et aL. ed.). Atti de/I. Simposio Internazionale. Roma, 16-17ottobre 1995, Roma, 197, s. 229-238.
H. Koch, Es kündet Dareios der König... Mainz/Rhein, 1992, Abb. 27, 87.
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rap i. Artabazos Döneminde yapıldığını saptarnıştrke. Bu ikinci döneme ait bir Andron'
un (Satrap sarayını) rekonstrüksiyonunu eldeki mimarı bulurıtulara dayanarak yapmış
tık 9 . Teras duvarı Erken Satraplık Döneminde yapılmış olmalıdır ve üzerinde de 530334 yıllarına ait, Persepolis kuramı etkili, ancak Anadolu-Pers stilinde, lonia' Iı mimarIarın yaptıkları ve satraplık yönetimine ait, resmi yapılar yer almalıydı. Teras duvarının
önceden ortaya çıkarılan bölümüne ek olarak, duvarın kuzeye doğru olan uzantısını izlemek üzere üst seviyedeki taşları açığa çıkararak ilerlemeye başladık. Duvarın üst seviyedeki taşlarına ulaşılabilmesi için gene de yüzeyden alta doğru, 2 m. kadar dolgu
toprağının kaldırılması gerekiyordu. Bu zahmetli ancak heyecanlı çalışma ilerledikçe,
bir sürpriz ile karşılaştık. Teras duvarının en altında yer alan andezit temel taş bloklarının üstünde, bir noktadan itibaren karşımıza, önceden olduğu gibi andezit kaba bloklar değil de, kireçtaşından yapılmış ve yüzeyleri düzgün işlenmiş dikdörtgen bloklardan
oluşan bir isodomik duvar çıkmaya başladı. Görünüşü, işçiliği ve malzemesi ile bir ayrıcalık gösteren bu kısmın uzunluğu, kazılar ilerledikçe 13 m.ye ulaştı. Bu izodomik duvarın, terasın diğer kısımlarından farklı yapısının bir anlamı ve işlevi olduğunu düşün
meye başladık ve belli bir bölümde duvarın bu kısmının önünü kazarak açığa çıkardık.
Görünüş etkileyiciydi. Başka bir beklentimiz vardı, o da; Teras duvarının bu kısmında,
Persepolis örneğinde olduğu gibi, kabartmalı blokların yer alabileceği ve Daskykleion
Satraplık Merkezi'nin girişine yaklaştığımızdı. Tabii ki, bu düşüncelerimiz Persepolis
mimarisi ile yaptığımız analojinin sonucudur, Unutmamamız gereken bir diğer husus
da, Anadolu Pers Satraplıkları'nda lan mimarı öğelerinin de kullanıldığı ve Daskyleion
Teras-Suru' nun ve Satrap Saraylarının Persepolis' ten farklı boyutlarda ve modelde de
karşımıza çıkabileceğidir. Hem kazının daha fazla uzamaması, hem de maddi imkansızlıklar çalışmalarımızı burada bırakmak zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 2002 yılın
da Pers Terası'nın ne gibi başka sürprizler getireceğini de heyecanla beklemekteyiz.
Pers Teras-Suru çalışmalarımız sırasında, duvarın üstünü ve önünü kaplayan akıntı ve
dolgu tabakası içinde her zaman ilginç buluntular da gelmektedir. Bu sefer de Nikosthenes ressamının bir gözlü kyliksine ait bir parça, Attika siyah figürlü seramiklerimizin
zengin koleksiyonuna bir örnek daha katmıştır. Pers Teras -Suru Hisartepe'nin kuzeyine doğru devam etmektedir. Tamamıyla ortaya çıkarıldığı zaman, ki bu yıllar alacak bir
çalışma gerektirmektedir ve restorasyonu da yapıldığı zaman, Anadolu için kimliği ve
anıtsallığı ile ünik bir eser olacaktır.

YENiKÖY BAYIRI "I" NO.LU TÜMÜLÜSÜ TEMizLiK ÇALIŞMALARI
Hisartepe' nin güneyinde Manyas karayolunun altında kalan düzlükte yer alan
tümülüsler Antik Dönemde ve günümüzde devamlı defineciler tarafından soyulmaktadır. Bu kadere sahip olan bir tümülüsde 2001 yılında kazı ekibimiz tarafından temizlik
çalışmaları yapılmıştır. Tümülüs içinde yer alan andezit bloklardan yapılmış ve sadece
2.95x1.65 m. boyutlarında ve 2 m. yüksekliğinde olan küçük bir mezar odasında bir
mermer lahit yer almaktadır. Mermer lahdin kapağını kıran defineciler, lahdin içini boşaltmışlardır. Mezar odasında yapılan temizlik çalışmalarında, lahdin kaba işçilik taşı
dığı, bezemesi olmadığı anlaşılmıştır. Lahdin bir kenarında, taban üzerinde alabasterden yapılmış iki adet alabastrona ait yüzlerce ufalanmış parça ve bunların da yanında
bir Iydian ele geçirilmiştir. Bu ölü hediyelerinin mezarın Antik Çağda yapılan soygununda kenara atılıp kırıldığı ve böylece de günümüz soyguncuları tarafından kayda değer
görülmediği anlaşılmaktadır. Oysa kazı ekibimizde restoratör olarak çalışan, Başkent
Meslek Okulu mezunu iki değerli restoratörümüzün, Aslan Çakır ve Altan Türkmen' in
sabırlı ve çok başarılı çalışmaları sayesinde ayağa kaldırılan ve sağlamlaştırılan bir
alabastran 35 cm.lik boyu, çok ince çeperi ile Eski Çağ dünyasının nadide bir eserini
8
9

S. Ateşlier, " Observations on an Early Classical Building ol the Satrapal Period at Daskyleion", Achaemenid AnatoIia (T. Bkaır et al. ed.). Proceedings of the first International Symposium on Anatolia in the Achaemenid Period. Bandirma 15-18 August 1997. Leiden, 2001. s. 147-160.
A.g.e. lig. 21.
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gözler önüne şermiştir (Resim: 5). Bilindiği üzere aynı tip, ancak daha küçük boyda
alabastronlar, Ikiztepe Tümülüsü'nde de ele geçirilmiş, Metropolitan Müzesi'ne kaçırıl
mış ve sonra da yurdumuza geri getirilmişlerdir. Daskyleion alabastronu yanında bulunan lydionun 1o (Resim: 6) form özelliği nedeniyle 6. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir.
Bu mezar bir Persli, ya da bir Lydia' Iı soyluya ait olmalıdır. Mezar ile ilgili olarak eklemek istediğim bir diğer önemli nokta da, mermer lahdin kapağının iki uzun kenarların
da yay biçiminde aşınmış izlerin bulunmasıdır. Bu durum, dokümantasyonu tamamlandıktan sonra, belki de lahidierin mezara büyük tekerlekli arabalarla taşındığı görüşünü
destekleyen bir kanıt oluşturacaktır.
BANDIRMA ARKEOLOJi MÜZESiNE KAZı DEPOSUNDAN RESTORASYONU
VE KONSEfWASYONU BiTEN ESERLERiN TAŞıNMASı VE MÜZEDE BAŞLA
YAN TEŞHIR ÇALIŞMALARINA KATKıLAR
Bilindiği üzere, on yıl önce, Daskyleion Kazı Başkanlığı'nın girişimi ile Bandır
ma'da kurulan Müze Derneği'nin başlattığı müze projesi olumlu gelişmeler göstermiş,
zaman içinde Dernek, Müze'yi Kültür Bakanlığı' na devretmiş ve Bakanlığımızın da
maddi desteği ile, Bandırma Arkeoloji Müzesi tamamlanmıştır. Müzenin teşhir çalışma
ları başladığından, biz de kazı evi depomuzda korunan eserlerin restorasyon ve konservasyonlarına hız verdik. Restoratörlerin yoğun çalışmaları sonunda, 2001 yılında
ele geçirilen eserleri e birlikte, kazımızın son günlerinde Bandırma Arkeoloji Müzesi'ne
345 adet eser teslim ettik. Bu eserlerin bazıları taşınması zor olan mermer stel ya da
kabartmalar, ama çoğu da küçük eserlerdi. Bunlar arasında yer alan, Anadolu Pers stilinde stel ya da kabartmalar (Resim: 7), Akhaemenid kültürünü yansıtan pişmiş toprak
(Resim: 8), ya da taştan yapılmış kaplar, bronz at gemi, kurşun sapan taşları, syglos
ve Dareikos'lar (Resim: 9) Aiol (Resim: 10), Lydia, Attika seramikleri bundan sonra
Bandırma Arkeoloji Müzesi'nin vitrinlerinde korunacaktır. Akurgal döneminde Daskyleion kazılarında gün ışığına çıkarılmış buluntular da, Genel Müdürlüğümüzün desteği
ile, Ankara' dan Bandırma Müzesi'ne getirilmiştir. Bilindiği üzere, bunlar arasında, Satraplık Dönemine ait 500 adet bulla ünik bir koleksiyonu oluşturmaktadır ve artık Bandırma Arkeoloji Müzesinin Hazine Dairesi'nde yerlerini alacaktır.

KAMULAŞTI.RILAN SiT ALANıNıN KORUMAYA ALINMASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESI ÇALIŞMALARI
2000 yılında kamulaştırılan 1. derece arkeolojik sit alanın korumaya alınması
için 2001 yılında Genel Müdürlüğümüzün isteği ve izni ile DOSIMM tarafından ödenek
ayrılmış ve Daskyleion, artık etrafı sağlam bir tel örgü ile çevrilerek koruma altına alın
mıştır. Kazı sonrası yapılan çalışmalarla açıklayıcı panolar hazırlanmış ve bu yıl yerlerine takılmak üzere beklemektedir. Hisartepe' de kazılar nedeniyle birikmiş toprak yı
ğınları da kazının son günlerinde kamyonlarla sit alanı dışına taşıtılmıştır. Ozellikle
Pers Terası'nın önünde biriken toprakları kaldırmamızla, teras da görkemli görünümüne kavuşmuştur.
GÖKTEPE BULUNTULARI
Daskyleion' un 8 km. doğusunda, Aksakal Beldesi sınırları içinden geçen Karadere'nin kurutulmuş yatağında köylülerin ihbarı üzerine yaptığımız incelemede yüzlerce seramik ..buluntunun varlığı saptanmıştır. Bu seramiklerin incelenmeleri üzerine,
bunların M.O. 3. ve 2. binyıllarına ait oldukları görülmüştür. Ozellikle de, "buckel- keramik" örneklerinin çokluğu ve bunların 2. binyılın sonlarında Balkan kökenli insanların
bu bölgeye kadar gelip yerleştiklerini kanıtlamaları, bizleri heyecanlandırmıştır. Balike10

R. Gül Gürtekin-Oemir, "Imported Painted Pottery from Asia Minor to Oaskyleion in the Achaemenid Period" Achaemenid History Xiii (Baskıda).

494

sir Müze Müdürlüğü'nün Genel Müdürlüğümüzden talep ettiği yüzeyaraştırması ve
kurtarma kazısı izni gelince, Karadere yatağında, Göktepe mevkiinde, kazı ekimizle
detaylı incelemeye başladık. Once seramikler toplandı, etütlük malzeme olarak kayıt
larımıza geçirildi ve dere yatağında sistemli küçük sondaj çukurları açıldı. Ne yazık ki,
açılan sondaj çukurları 40-50 cm sonra sonuç verdi. Sonuç olumsuzdu, diğer bir deyiş
le sandaj çukurlarında hiçbir seramik, mimari yada buluntu ele geçirilmediği gibi, hemen dere kumunun gelmesi, burada bir yerleşimin olmadığını, ancak dere yatağında
bulduğumuz seramiklerin, suyla birlikte buraya taşınmış olmaları gerektiği gerçeğini bize gösterdi. Şimdi bu seramiklerin hangi höyükten, suyla sökülüp geldiğini araştırma
mız gerekmektedir. Bunu saptayabilirsek, Propantis bölgesinin bilinmeyen bu dönemine herhalde önemli bir katkı sağlanacaktır.
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Çizim 3: Daskyleion 2001 0-7

Çizim 4: Daskyleion 2001, 0-9

açması

açması

497

Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3

498

Resim: 4

Resim: 5

Resim: 6

Resim: 7

499

Resim: 8

Resim: 9

Resim: 10

500

2001 TELL KURDU

KAZıLARı

Rana ÖZBAL*
Fokke GERRITSEN
K. Aslıhan YENER

Giriş

Hatay ili Reyhanlı ilçesi'nde bulunan Teli Kurdu Höyüğü'nde 2001 yılı arkeolojik
kazı çalışmaları 18 Temmuz - 7 Eylül .~001 tarihlerinde sürdürülmüştür. Başkan Doç.
Dr. Aslıhan Yener, başkan vekili Rana Ozbal ve kazı başkan yardımcısı Dr. Fokke Gerritsen'in yanı sıra, 2001 yılı sezonuna Sarah Kielt Costello, Gülçin Çakmakcı, Benjamin
Diebold, Ozlem Doğan, Mücella Erdalkıran, Prof. Dr. Elizabeth Healey, Dr. Kathryn Keith, Prof. Dr. Hadi Ozbal, Sabrina Sholts, Yukiko Tonoike, ve Ayşen Uygur eşlik etmiş
lerdir. 2001 yılı kazılarında Bakanlıktemsilcisl olarak kazı başlangıcından 30 Temmuz
tarihine kadar Antalya Müzesi'nden Unal Demirer, kazının geri kalan bölümünde Gaziantep Müzesi'nden Hakkı Alhan görevalmışlardır. Ayrıca, 2001 yılı Teli Kurdu kazıları
höyüğü çevreleyen Suluköy, Karatepe ve Akkerpiç köyleri olmak üzere 3 köyün sakinlerinden oluşan toplam 17 kişilik bir işçi grubunun yardımları ile yapılmıştır.
Bu sezon için gerekli olan maddi destek National Science Foundation, WennerGren Foundation kurumlarından, American Research Institute in Turkey (ARIT) ve
Fulbright-Hays organizasyonlarından ve projemize sponsor olarak katılan özel kişiler
den sağlanan bağışlardan sağlanmıştır. Tüm yardımlan için kazı ekip üyelerine, temsilcilerlrnize, destekleri için Mustafa Kemal Universitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Haluk
Ipek'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Miktat Doğanlar'a, ve Dekan Prof. Dr. Keriman Günaydın'a şükranlarımızı iletiriz.

Teli Kurdu
Teli Kurdu

Höyüğü: Yerleşmenin Tenımı

Höyüğü'nde kazılar ilk 1938 yılında Prof. Dr. Robert Braidwood tarafından yürütülmüş, höyük arkeoloji dünyasına ilk kez bu sayede tanıtılmıştır (Braidwood 1960). Yaklaşık 60 senelik bir aradan sonra 1995'te Teli Kurdu'da başlayan araştır

malar yine driental Enstitüsü'nün himayesi altında, Doç. Dr. Aslıhan Yener'in başkanlı
devam etmektedir (Yener et aL. 2000a, 2000b, Yener 2001).
15 hektar büyüklü~6nde olan Teli Kurdu tepesi Amik Ovası Kalkolitik yerleşimle
rinin kuşkusuz en büyüğüdür (Çizim: 1). Höyüğün güneyinde bulunan yükseltisinde b§lşinci binyıla tarihlenen Obeyd ile eşzamanlı Kalkolitik Amik E Dönemi seramiği (M.O.
4800-4300) yoğunlukla bulunurken, höyüğün kuzeyde bulunan kısmında ise altıncı binğında

Rana ÖZBAL, Northwestern University, Departrnent of Anthropology, 1810 Hinrnan Ave, Evanston, IL 6D208/ABD.
Dr. Fokke GERRITSEN, Vrije Universiteit Arnsterdam, Archaeology Institute, De Boelelaan 1105, 1081 HV
Amsterdam/HOLLANDA
Dr. K. Aslıhan YENER, 1155 East 58th Street, Orientallnstitute, University of Chicago, Chicago, IL 60637/ABD.
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yıl Kalkolitik Amik C Dönemi (M.Ö. 5500-5000) ve Halaf ile ilişkili seramiğin varlığı belirlenmiştir.

Teli Kurdu Höyüğü'nün Bugünkü Durumu
Amik Ovası sulu tarım için sık sık tesviye faaliyetlerine maruz kalmaktadır. Maalesef, Teli Kurdu'nda da 1970'Ii yıllardan günümüze kadar bu amaçla önemli bir tahribat olmuş, höyüğü binlerce yıl koruyan üst tabakalar tarım arazisi olarak kullanılmak
için metrelerce traşıanarak düzlenmiştir. Bunun sonucunda önemli bir kültür dönemi
yok olmuş ve arkeolojik açıdan sağlam kalan alt tabakalar da tarım ve erozyon tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 2000 yılında Kültür Bakanlığı'nın bu 15 hektarlık höyüğü
kamulaştırması tahribatın belli ölçüde durdurulmasını sağlamıştır.
Binlerce yıl höyüğü koruyan üst tabakaların tesviye edilmesi arkeolojik tabakaların yüzeyin hemen 20-40 cm. alttan başlamasına yol açmıştır. Koruyucu üst topraklarını kayıp eden bu tabakalar ve burada bulunan arkeolojik bulgular ve mimarı yapılar
erozyon ve yağmurun etkisiyle tahribe uğramaya başlamışlardır. 2001 Teli Kurdu kazı
sezonunda höyüğün büyük hasar gören kuzey tarafında yoğunlaşmıştır. Amacımız geniş bir alanda çalışılarak toprağın hemen altında yer alan mimarı yapı katını gün ışığı
na çıkararak, yok olmaya başlayan bu tabakaları araştırmaktır. 2001 yılı kazılarının ana
amaçlarını aşağıda sıralayabiliriz:

Teli Kurdu Höyüğü: 2001 Yılı Kazı Amaçlan
2001 yılı kazılarının iki temel amacı vardı.
1) Höyüğün güneydoğusunda bulunan dozer kesitinin temizlenmesi (19 numaralı operasyon).
2) 1999 yılında Teli Kurdu Höyüğü'nün kuzey tarafında açılan 12 ve 16 numaralı açmaların genişletilmesi (20, 21, 22, 23, 24, 25, ve 26 numaralı açmalar).
Teli Kurdu Höyüğü: Kazı Amaçlan Doğrultusunda Çalışılan Bölgeler
1) 19. Operasyon, Doğu Yamaç Temizlemesi
Tepenin dozer ile hasara uğramış güneydoğu yamacında "19. Operasyon" adı
altında 5 metre eninde bir kesit temizlemesi gerçekleştirilmiştir. Bu temizleme işlemi 5
gün gibi kısa bir süre devam etmiş olsa da, hem tepenin jeolojik tabakalanması açısın
dan, hem de seramik kronolojisi açısından önemli bilgi edinmemizi sağlamıştır. Bu çalışma tepenin bu bölümünde toprak birikimi ve tabakalanmanın çok hızlı bir şekilde
oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca, tabakalanmanın güneyden kuzeye meyilli bir biçimde gerçekleştiğinin saptanması ve 1998-1999 yıllarında höyüğün bu kısmında kazılan
açmaların kronolojik karşılaştırması bakımından da önemli olmuştur (Yener et aL.
2000a, 2000b, Yener 2001).

2) 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26
n! Çalişmalan

Numaralı

Açmalan Kapsayan Kuzey Ala-

2001 çalışmalarımızın asıl amacı tepenin kuzeyinde 1999 kazıları sonucunda 12
numaralı açmalarda bulunan ve Geç Amik C Dönemine tarihlenen mimarı yapı
ları genişleterek bu alanı aydınlığa kavuşturmaktı. Bu alanda ..hem 1998 yılında Dr. Lewis Summers başkanlığında hem de 1999 yılında Boğaziçi Universitesi Jeofizik laboratuvarından Prof. Dr. Cemil Gürbüz başkanlığında yürütülen magnetometre araştır
maları burada bulunan mimarı yapıları ve anomolileri ortaya çıkarmıştır (Çizim: 1). Söz
konusu anomolileri araştırmak üzere, 1999 yılında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş,
150 metre karelik, Amik C Dönemine tarihlenen, bir alan gün ışığına çıkarılmıştır (12
ve 16 numaralı açmalar). Fakat 1999 yılında yapılan kısa kazı sezonunda bu yapı
kompleksinin tam olarak ne olduğunu ve ne işlev gördüğünü anlamak mümkün olmave 16
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mıştır.

Ancak 2001 yılında yapılan kazılar sonucunda buradaki mimarı yapılar açıklık

kazanmıştır.

2001 yılında belirtilen yapı kompleksinin devamını araştırmak için bu alanda, altısı 10 x 10 metrelik ve biri de 5 x 10 metrelik olmak üzere toplam yedi açma açılmış
tır (20,21,22,23, 24, 25, ve 26 numaralı açmalar). Bu sayede 1999 açmaları ile beraber 800 metre karelik bir alan gün ışığına çıkarılmış, bunun 700 metre-karesinde arzu edilen mimarı tabakaya ulaşılmıştır (Çizim: 2). Bu sayede birbirini tamamlayan evleri, sokakları ve avluları ile Kalkolitik Dönemin Geç Amik C evresine tarihlenen bir köy
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1).
Yedi haftalık bir kazı sürecinde, küçük birekiple bu kadar geniş bir alanda çalı
şılabilmesi, söz konusu mimarı tabakanın yüzeyden sadece 30 cm. altta bulunmasın
dan kaynaklanmaktadır. Ortaya çıkarılan mimarı kalıntıların yüzeye bu kadar yakın olması, bu yapı kompleksinin kolaylıkla hasara uğramasına, erozyon ile erimesine ve sapan ile tahribat görmesine yol açmıştır. Böyle bir durumda duvarları ve mimarı yapıla
rı saptayabilmek bir hayli güç olmuştur. Fakat açmalarda yeşilimsi bir renk taşıyan çöp
dolu sokaklar gibi kolaylıkla tanımlayabildiğimiz mimarı yapılar da mevcuttu. Sokakların her iki tarafında birbirine bitişik şekilde ev ve avluların bulunması, buranın bir köy
veya belki daha büyük bir kasabanın bir mahallesi olduğunu kesinleştirmektedir.
Ortaya çıkanlan mimarı yapıların farklı kısımlarında değişik türden evler olduğu
ilgimizi çekmektedir. Orneğin köyün bir kısmında nişli ve payandalı, duvarları sıvanmış
evler yoğunlukta bulunurken, aynı sokağın karşısında ufak tek odalı, sıvasız evler bulunmaktadır. Ayrıca, köyün değişik yerlerinde en az iki veya üç adet avlulu kompleks
olduğunu düşündüğümüz evler de mevcuttur. Teli Kurdu'da 2001 sezonu araştırmala
rında ana amaçlarımızdan biri bu Kalkolitik mahalleyi, burada geçen faaliyetleri, mimarı yapıların işlevlerini, yani bu insanların yaşam tarzlarını anlamaktır.

12 ve 16 Numaralı Açmalar (10x15 m.)
1999 yılında başlatılan 12' ve 16 numaralı açmalar 2001 yılında yeniden temizlenerek devam ettirilmiştir. Ozellikle 12 numaralı açmada mimarı yapılar belirlenmiş ve
oda tabanıarına ulaşılmıştır. 16 numaralı açmada tabanlar dahil, odalar ve duvarlar
1999 yılında bulunup kazıldığı için, bu açma 2001 yılı çalışmalarında temizlenmiş fakat yoğun kazı çalışması yapılmamıştır. 12 numaralı açmada çok sayıda oda, odaların
arasında küçük bir avlu ve direk çukurları tarafından belirlenmiş açık bir mekan bulunmuştur. Açmanın batı tarafında bulunan iki ayrı odada da tandır çıkarılmıştır. Belirtilen
odaların güneyde bulunanının tabanında üç adet öğütme taşı, bir küp, bir küp kapağı,
bir ağırşak ve bir kaç hesap taşı ve sapan taşı bulunan irı.situ bir yemek hazırlama mekanı gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 2). Açmanın kuzeyinde yer alan bir başka odanın
tabanı ise beyaz sıva ile kaplanmış ve bu tabana gömülmüş bir mezar bulunmuştur.
Herhangi bir gömü hediyesi olmayan mezar hoker pozisyonunda, yüzü batıya dönük
şekilde bulunmuştur.

20 Numaralı Açma (5x10 m.)
20 numaralı açmanın belirgin özelliği, açmayı güneybatı'dan kuzeydoğu'ya kesen, 1 metre kalınlığında üstü çöp dolu sokaktır. Burada 16 numaralı açmada bulunan
mimarı yapıları tamamlayan duvarlar bulunmuştur. Duvarlar 20 cm. yüksekliğe kadar
korunmuşlardır. Açmanın, güneyinde büyük, kuzeyinde ise küçük, 2 ayrı oda bulunmuştur. Güneyodada kilden yapılmış, doğu duvarın dibine yerleştirilmiş bir ambar ve
ambarın yanında, içine bir hayvan boynuzu, bir kürek kemiği ve kullanılmamış uzun bir
obsidiyen dilgi (Resim: 3) yerleştirilmiş bir niş veya kapı eşiği bulunmuştur (Resim: 4).
Bu bulguların duvar içinde bir nişe veya bir kapı eşiğine yerleştirilmesinin dinsel açıdan
bir önemi olabilir. Söz konusu odanın kuzeyinde bulunan küçük odada ise bir tandır ortaya çıkmıştır.
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21 Numaralı Açma (1Ox1 O m.)
16 ve 20 numaralı açmalarda bulunan sokaklar 21 numaralı açmada kuzeydoğu-güneybatı istikametinde devam etmektedir. Açmanın kuzeyinde bu yolların kesişti
ği dört-yol belirgin bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Kuzeydoğu güneybatı istikametinde
devam eden bu sokağın her iki tarafında mimarı yapılar tanımıanmıştır. Bu açmada kalın duvarlı, yoğun mimarı yapılar mevcuttur. Fakat duvar yüksekliğinin 10 cm.den az
olması burada kazı işlemlerini güçleştirmiştir. Yolun hem batı hem de doğu taraflarında
beliren tandırlar burada gün ışığına çıkarılan mimarı yapıların ev olduğunu göstermektedir. Batıda olan tandırın yakınlarında, üstü seramik parçaları ile süslenmiş bir ocak
bulunmuştur. Açmanın güneyinde mimarı yapıların az korunmuş olmasından dolayı
burada odaların devamları belirlenememiştir.
22
22

Numaralı

Açma (10x10 m.)

numaralı açmada çok sayıda çöp ve mezar çukuru bulunmuştur. Mezarlar
arasında açmanın kuzeybatısında yer alanında hocker pozisyonunda başı güneye yatırılmış, yüzü batıya dönük bir iskelet bulunmuştur. Iskeletin başucunda siyah perdahiı
seramikten bir küp gömü hediyesi ortaya çıkarılmıştır. 20 numaralı açmada güneybatı
kuzeydoğu istikametinde açmayı kesen sokak, bu açmada da aynı yönde devam etmektedir. Çöp ve mezar çukurlarının kesip tahrip ettiği tabakanın hemen altından özenle sıvanmış, seki veya payanda şeklinde çıkıntıları olan 2 ayrı ev bulunmuştur. Evlerin
en az 5 tabanı kazılmış, her tabandan kimyasal ve mikroarkeolojik numuneler toplanmıştır. Ayrıca bu evlerin aralarında avlu olduğunu düşündüğümüz büyük bir mekan bulunmuştur.

23 Numaralı Açma (1Ox1 O m.)
23 numaralı açmada mimarı yapıların inşasında kullanılan kerpiçler yumuşak
topraktan yapılmış olduğu için açmanın kuzeydoğu köşesindeki mimarı yapılar haricinde duvar ve odaları tanımlamak çok zor olmuştur. Aynı şekilde, diğer açmalarda ki yeşilimsi ve çöp dolu sokaklar burada hafif bir belirti halinde ortaya çıktığından, sokağı tanımlamak dikkat ve sabır istemiştir. Bu açmada mekanları betimlemenin güç oluşunun
ayrı bir sebebi de 21 numaralı açmada olduğu gibi burada da genelde duvar yüksekliğinin 10 cm.den az olmasıdır. Ayrıca, 22 numaralı açmada olduğu gibi çöp çukurlarının
sıklığı duvar ve odaların bulunmasını güçleştirmiştir. Mimarı yapıların daha belirgin olduğu kuzeydoğu köşede değişik ebatta üç oda ve bir avlu bulunmuştur. Açmanın güneyinde derin bir sulama kanalının izlerine rastlanmış, bu yüzden burada bulunan tüm
mimarı yapılar hasara uğramıştır. Açmanın doğu tarafında yüzey toprağının hemen altında Amik Ovası kronolojisine göre E evresi, yani Obeyd Dönemine tarihlendirilen bir
mezar bulunmuştur. Burada hacker pozisyonunda yüzü kuzeye yönlendirilmiş bir yetiş
kin iskeleti bulunmuştur. Gömü hediyesi olarak biri büyük biri küçük iki boyalı küp ve bir
de boyalı kase ortaya çıkmıştır.
24 Numaralı Açma (10x10 m.)
Bu açmada kazı çalışmaları çok kısa süreli olup sezon boyunca devam etmemiştir. Bu yüzden burada diğer açmalarda ulaşılan mimarı yapı tabakasına ulaşılama
mış, bitişik açmalarda bulunan mimarı yapıların devamı burada henüz bulunamamış
tır. Açmanın bazı kısımlarında mimarı yapı izlerine rastlansa da bunlar, dozer, sapan
ve çöp çukurları tarafından hasara uğramıştır. Açmanın batısında iki adet tandır gün
ışığına çıkarılmış, ancak bunlarla ilişkili mimarı yapılar bulunamamıştır. Ayrıca, açmanın kuzey profiline yakın iki ayrı mezar bulunmuştur. Mezarlardan bir tanesinin duvarlarının kerpiç ile örülmüş olması dikkat çekicidir. Iskelet hacker pozisyonunda yüzü kuzeye dönük halde bulunmuştur. Gömü hediyesi olarak başucunda boyalı bir küp çıka
nlmıştır.
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25 Numaralı Açma (10x10 m.)
25 numaralı açma mimarı açıdan çok zengindir. Bu açmada duvarlar diğer açmalardan hem daha kalın (yeryer 1 metre kalınlık gösteren) hem de daha iyi korunmuş olup, 50 cm. yüksekliğe ulaşmaktadır. Duvarlarm yüksek oluşu, oda içlerindeki
malzemenin de daha iyi korunmasını sağlamıştır. Omeğin, doğu profiline yakın olan bir
odanın tabanında in situ pozisyonda üç küp ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Odalar geniş bir avluyla birbirinden ayrılmış olup avlu tabanında hasır izlerine rastlanmıştır. Açmanın bu kısmından geçen bir sokak bulunmuş olsa da bu sokağın diğer açmalardakiler gibi devamlılık göstermediğini, temizleme ve kazılma aşamalarında alttan ev ve
tandır kalıntılarının belirmeleri ile anlaşılmıştır. Mezar açısından da zengin olan bu açmada hackerpozisyonunda biri hediyeli diğeri az korunmuş iki iskelet bulunmuştur. Avlu olan yerde bulunan üçüncü bir gömü ise bir köpek mezarıdır.
26 Numaralı Açma (10x10 m.)
26 numaralı açma çalışmaları 22 numaralı açmada bulunan evlerin tamamının
çıkarılması açısından önemlidir. Burada evler güneydoğu, kuzeybatı istikametinde giden sokağın her iki tarafında bulunmuştur. Sokağın kuzey tarafında gün ışığına çıkarı
lan evler tek odalı, birbirinden ayrılmış ufak mekanlar olarak belirirken, sokağın güneyinde bulunan odalar daha geniş ve bitişik odalar ile bağlantılı olan evleri teşkil etmektedir. Açmanın doğusunda sokaktan sola sapan ayrı bir ara sokak bulunmuştur. Bu ara
sokağın doğusunda geniş ve düzgün tabanlı bir oda tanımlanmıştır. Açmanın kuzeyinde bulunan yoğun çöp çukurları tüm mimari yapıların hasar görmesine neden olmuş
tur. Burada parça parça çıkan duvarlar dışında oda olarak tanımlanabilecek bir mekan
bulunamamıştır. Açmanın orta kısımlarında gömü hediyesi olmayan tabanı sıvalı bir
mezar bulunmuştur. Hacker pozisyonunda yatan iskeletin başı doğuya, yüzü güneye
yönlendirilmiştir. Mezar yüzey toprağına çok yakın bir seviyede bulunduğu için sapan
veya benzer tarım aletleri iskeleti bozmuş, bazı kemikleri yerinden oynatmıştır.
Küçük Buluntular
En zengin buluntu grubumuz kuşkusuz seramiklerdir. Seramikler arasında Halaf
ile ilişkili, yerel boyalı ve boyasız (koyu yüzlü, dışı perdahiı ve perdahsız) klasik Amik
C çeşitleri yer almaktadır (Çizim: 3) . Teli Kurdu Amik C Dönemi seramiğinin büyük bir
çoğunluğu boyasızdır. 2001 yılı Teli Kurdu kazılarında ele geçirilen diğer buluntular arasında çeşitli boyutlarda çoğu geometrik bezemeli damga mühürler çıkmıştır (Çizim: 4).
Bunlardan insan ve ayakkabı biçimli olanları dikkat çekicidir (Çizim: 4; 4,6 ). Kazıları
mız sırasında çok sayıda sayaç taşı olduğunu düşündüğümüz konik ve dairesel biçimde token bulunmuş ve aynı işlevi gördüğü düşünülen seramik diskler de ele geçirilmiş
tir (Çizim: 5). Ayrıca, taş buluntular arasında bir topuz başı bulunmuştur (Çizim: 6). 8ilindirik gövdesi üstüne işlenmiş yivli ve kabartma bezemesi ile bu topuz başı Teli Kurdu ile eşzamanlı diğer Kalkolitik yerleşim yerlerinde bulunan taş işleme eserlerden farklıdır. Buna ilaveten, çok sayıda, çeşitli taşlardan yapılmış cilalı baltalar (Çizim: 7), boncuklar. bazalttan ezgi ve öğütme taşları, ve çakmaktaşı/obsidiyen alet bulunmuştur (Çizim: 8). Çıkan taş alet ve debitajın büyük çoğunluğunun hammaddesi çakmaktaşıdır.
Ancak taş buluntularımızın %30 kadarı obsidiyendir. Kemik aletler arasında bızlar (Çizim: 9; 1,5,8-9), spatulalar (Çizim: 9; 7), düğmeler (Çizim: 9; 2-4) ve çeşitli süs eşyala
rı bulunmaktadır.

Laboratuvar Çalışmalan
2001 Teli Kurdu kazı sezonu sürerken, Mustafa Kemal Üniversitesi'nin bize kullanım için vermiş olduğu laboratuvarda seramik, taş ve obsidiyen alet ve mikroarkeoloji analizleri ile birlikte restorasyon, seramik ve küçük buluntu çizimi ve fotoğraf çekimi
gerçekleşmiştir. Botanik örneklerin ve hayvan kemiklerinin incelenmesine devam edil-
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mektedir. Ayrıca, odaların kullanım amaçlarını belirlemek için tabanıardan belirli aralık
larla alınan toprak örneklerinin rrukro-arkeolojlkı ve kimyasal'' analizleri yapılmaktadır.
Sonuç
Açılan 700 metrekareilk alanda bulunan sokak ve evler Kalkolitik çağ mimarisi
açısından enderdir. Ileriki yıllarda planlanan Teli Kurdu kazılarında amaç bu köyün farkII kısunlanru ve mahallelerini gün ışığına çıkarmaktır. Bu sayede bu Kalkolitik ve Halaf
ile Ilişkili toplumda mahalleler arasındaki etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik
farklılıkları inceleyerek Kalkolitik çağa aydınlık kazandırmayı umuyoruz.
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1 cm.den daha küçük olan ve odalar kullanılırken kil tabanıarın içine gömülen seramik, kemik. deniz kabuğu ve taş
parçacıklarından ibaret olan mikrobuluntular sayesinde odaların işlevleri hakkında tahmin yürütmek mümkün olmaktadır, Ayrıca, rnekanlarda bulunan mikro malzemenin büyüklük dağılımı o mekanın kullanım amacını yansıtabilir.
Orneğin sık kullanılan bir mekandaki malzemenin ebadı ayak altında daha çok ufalandığı için (depo gibi az kullanılan
bir yerden) daha küçüktür. Bu metot sayesinde odaların işlevleri açıklık kazanmaktadır.
2

Teli Kurdu'nda ilk defa 2001 yılında uygulamaya başladığımız tekniklerden biri tabanıardan alınan toprak örneklerinin
kimyasal analizidir. Yemek pişirme ve hazırlama gibi bazı işlevierin organik ve inorganik kalıntılar bıraktığım. kemik ve
deniz kabuğu kalıntılarının kalsiyumca zengin olduğunu, insan ve hayvan dışkılarının fosfat içerdiğini göz önünde
bulundurarak sert tabanlı odalarımızdan SO cm. aralıkiarla toprak örnekleri toplanmıştır. Bu örneklerin kimyasal analizleri yapılarak mekanlardaki işlevlerin türlerininin belirlenmesine çalışılmaktadır.
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Çizim 5: Teli Kurdu 2001 Amik C Dönemi
konik tokenler (üst sıra), yuvarlak
tokenler ve sayaç taşları (orta sıra)
ve seramik diskler (alt sıra; Çizimler: Mücella Erdalkıran)

Çizim 6: Teli Kurdu 2001 Amik C Dönemi taş topuz başı (Çizimler:
Mücella Erdalkıran)

TB..lI'JJROU 20m

-,
..
(}i
i

Çizim 7: Teli Kurdu 2001 Amik C Dönemi taş baıtalardan örnekler
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Çizim 8: Teli Kurdu 2001 Amik C Dönemi
obsidiyen ve çakmaktaşı aletler 17j Halaf Dönemi yerleşımlerinden
bılinen çift delikli obsimyen obje 8
(Çizimler: Mücella ErdalRıran)
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Çizim 9: Teli Kurdu 2001 Amik C Dönemi kemik aletler (Çizimler: Mücella Erdalkıran)

Resim 1: Teli Kurdu 2001; 22 ve 25 numaralı
açmaların batıdan görünümü
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Resim 2: T~I! Kurdu 29°1; 12 numaralı açmada ortaya çıkarılan yemek hazırlama ve
pışırme mekanı

Resim 3: Teli Kurdu 2001; obsidiyen dilgi
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Resim 4: Teli Kurdu 2001; 20 numaralı açmada bir
ne yerleştirilmiş buluntular

niş

veya kapı

Resim 5: Teli Kurdu 2001; 25 numaralı
açmada ele geçirilen in situ
kupler
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eşiği

SOLi/POMPEioPOLis 2001 KAZıLARı

Remzi YAGC/*

T.C. Kültür Bakanlığı, içel Müzesi Müdürlüğü'nün denetiminde, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Remzi Yağcı'nın bilimsel başkanlığında yürütülen 2001 yılı Soli/Pompeiopolis antik liman kenti kazıları; 2
öğretim üyesi, 5 arkeolog, 2 mimar, 1 Harita mühendisi, 13 arkeoloji, 4 restorasyon öğ
rencisinden oluşan bir ekip ile 2 Temmuz-26 Ağustos günlerinde qerçekleştirtlrnlşftr". Soli/Pompeiopolis kazılarına başta T.C. Kültür Bakanlığı olmak üzere; Mersin Universitesi,
Mezitli Belediyesi ve çeşitli özel kuruluşlar katkıda bulunmuşlardır. 2001 sezonundaki
kazılar önceki yıllarda olduğu gibi yine iki ayrı bölgede sürdürülmüştür.
A. Sütunlu Cadde
B. Sali Höyük

A. Sütun/u Cadde
2001 yılı Soli/Pompeiopolis, Sütunlu Cadde kazısına 03.07.2001 tarihinde baş
lanmıştır. 2001 yılında, restorasyon projesine en uygun bölgelerden biri olan antik liman ile caddenin birleştiği güney uçtaki doğu ve batı portikoları çalışma alanı olarak
seçilmiştir. Bu nedenle söz konusu alanlardaki kazılar, 5x5 m.lik karelajlarda yürütülmüştür. 2001 yılında çalışma yapılan karelajlar şunlardır: A 1, B1, B2, B3, B4, BS, B6,
B7, BB, C1, C2, C3, C4, CS, C6, C7, CB, Dt, 02, 03, 04, DS, 06, 07, DB, E1, E2, E3,
E4, ES, E6, F1, F2, F3, F4, FS, F6 (Resim: 1).
Kazı çalışması yapılan parsellerden B, C ve D alanları günümüze özgü artıkları
çok yoğun bir şekilde barındırmaktadır. Bu açmalarda belirli bir derinliğe ulaşana kadar
bu durum değişmemiştir. Bu yılki çalışmalardaki amaçlardan birisi, Sütunlu Cadde'nin
güney ucundaki anıtsal kapının ve de bu kapıyla bağlantıh olan, limana kadar uzanan
taş döşeme kalıntılarının bulunmasıydı. E2 ve F2 açmalarında Sütunlu Cadde'yle antik liman arasında elips şeklinde uzanan taş döşeme ile bağlantılı olduğu sanılan ve doğu-bati doğrultusunda uzanan bir duvarın caddeye olan bağlantısı açığa çıkarılmıştır.
Kazının başlatıldığı doğu portikosunun güney ucunda; 1999 yılına kadar tek katiı kaçak yapılmış bir ev bulunmaktaydı. 1999 kazı sezonunda bu evin karşısında SÜtunlu Cadde'nin batı portikosunda, A2, A3 ve A4 açmalarında geometrik bezemeler ile
deniz canlılarının betimlendiği bir mozaik taban açığa çıkarılmıştı (Resim: 2). Söz konusu tabanın karşısında aynı şekilde Sütunlu Cadde'nin doğu portikosunda da yer alan
Yrd. Doç, Dr., Remzi YAGCI, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji BI. Çiftlikköy Kampusü 33346
MersinffURKIYE.
E-mail: remziyagci@mersin.edu.tr
Kazı ekibi: Yrd. Doç. Dr. Remzi Yağcı, Hatice Çorbacı; Arkeolog Şahin Yıldırım, Esra Kocabaşo,Çilu, Sait Yılmaz, Ali
Korkmaz, Dilek Günay; Mimar Nilay Keser, Ozge Başağaç, Harita Müh. Seyfi Çubuk; arkeoloji ögrencileri, Abdülbari
Yıldız, Fatih Hakan Kaya, Zühal Aratoğlu, Emel Ertuğruı, Fatma Gezer, Ramazan Tuğalp Coşkun, Ali Yalın Turan,
Cem Civaoğlu, Nesilhan Köroğlu, Hasan ..Hüseyin Şahin, Simge Küçük, Derya Saha; .Restoratör Aygüi Uzun,
restorasyon öğrencileri Nazım Can Cihan, Oziem Toprak'tan oluşmaktaydı.
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E2, E3, E4, F2, F3 ve F4 açmalarında bir mozaik tabanın temeline rastlanmıştır. Ancak
2000 yılında yıktırılan evin verdiği önemli tahribat dolayısıyla bu tesseralı taban yok
edilmiştir. Bu bölüm yaklaşık olarak batı pqrtikosunda bulunan mozaikli taban ile aynı
kottadır ve her iki mozaikli taban olasılıkla I.S. 525'teki şiddetli deprem sonucu yıkılan
Sütunlu Cadde' nin kullanımının terminus post quem'ini vermektedir. Ayrıca bu bölümdeki tesseralı tabanının doğusunu, kuzey-güney doğrultusunda uzanan devşirme ancak işlemeli mimarı parçalardan oluşan bir duvarın çevirdiği görülmektedir. Bu duvar,
Sütunlu Cadde'nin mimarı olarak en geç kullanım evresini yansıtmaktadır.
C3 açmasındaki çalışmalar sırasında doğu - batı doğrultusunda kesme taşların
dan yapılmış bir mekanda birçok sikke açığa çıkarılmıştır. çoğu korozyona uğramış
olan sikkelerden birisi M.S. iii. yüzyıl imparatorlarından Diocletianus Dönemine tarihlenmektedir.
E1 ve F1 açmalarında ortaya çıkarılan duvarların A 1 boyunca uzanıp uzanmadığını anlamak için bu alandaki çalışmalar genişletilmiş ve elips biçiminde, ancak oldukça tahribat gormüş bir duvar kalıntısına rastlanmıştır.
Doğu portikosunun güney ucundaki yıkılan evin yapımı sırasında iş makineleriyle burada bulunan mimarı elemanların yerinden oynatılarak caddeye doğru sürüklendiği anlaşılmaktadır. Bu durumda söz konusu mimarı parçalar özgün düşüş pozisyonlarına göre değerlendirilememektedir(Resim: 3). Ancak bu parçaların daha ayrıntılı cephe çizimleri ve ölçümlerinin yapılarak ayağa kaldırma projesinin gerçekleştirilmesi olanaklıdır.

E ve F karelajlarının kuzey hattı, doğu portikosunun dükkanıarının bulunduğu kı
sımdır (Resim: 1). Burasının çağlar boyunca kullanım gördüğü farklı kodlarda saptanan altı ayrı tabanın varlığı dolayısıyla öne sürülebilir.
Kazının ileri evrelerinde doğu portikosunun üçüncü dükkanı tamamen, dördüncüsü ise dördüncü tabanda olmak üzere açığa çıkarılmış ve içlerinde tümü batıda konuş
Ianan ve birbirine benzeyen beş adet ocak bulunmuştur. Altıncı bir ocak ise F6 açmasında üçüncü taban hizasında ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Bu sonuncusunun tabanı diğerlerine göre daha iyi durumdadır. Dükkanlar kuzey - güney doğrultusunda bir sı
ra izlemektedirler. Bulunan fresk parçalarından duvarların sıvalıolduğu anlaşılmaktadır.
Doğu portikosunda D karelajı boyunca stylobat temeline rastlanmıştır (Resim:
51,. Böylece mimarı yapı öğelerinin arkeolojik olarak incelenip hangi parçanın hangi
ögeye ait olduğu bulunduğunda, restorasyon çalışmalarına başlanabilir duruma gelinmiştir. C ve D karelajlarında çok sayıda sütun başlığı, sütun tamburu, stylobat blokları
na ve kırık mimarı parçalara rasnanrmştır. Bu açmalardaki yapı öğelerinin çoğunun
1/50 ölçekli vaziyet planı çizilmiş ve fotografları çekilmiştir. Ayrıca tüm kırık parçaların,
hangi açmada bulunduğu ve hangi mimari öğeye ait olduğu yazılarak numaralandırıl
mış, kasalara yerleştirilerek fişlenmiştir.
Doğu portikosunda F karelajı boyunca uzanan portiko dükkanıarının dış sınırı,
bir kuzey -güney duvarı şeklinde uzanmaktadır. Bu alanda F açmalarında dördüncü taban altından Hellenistik dolgu malzemesi yer yer Roma malzemesiyle karışık olarak
gelmektedir. Bu açmalar, yapının mimarı olarak nasıl meydana geldiğıni ve hangi evrelerden geçtiğini gaz önüne sermektedir.
E ve F açmalarında dördüncü ve beşinci tabakalarda tüm alanı etkileyen bir büyük yangın söz konusudur. Bu yangın, E ve F açmalarının hepsinde gözlenebiImektedir. Bu yangın, M. S. iii. yüzyılda Sasani Kralı I. Shapur'un Kılikia'ya yönelik bir istilasının sonucu olarak yorumlanabilir.
B, C ve D açmalarında caddenin taban döşemelerinin altında yer aldığı düşünü
len harçlı bir tabana rastlanmıştır. B7ve BB'de ise beşinci yarım sütundan sonra stylobat temeline rastlanmıştır. B7 ve B8'in doğusunda C7, C8 ve 07, 08 açmalarında döşeme taşlarının temel harçları gözlenmiştir.
E6 ve F6 açmalarında doğu-batı doğrultusunda uzanan kesme taş bloklardan
yapılmış bir su kanalına rastlanmıştır. Bu kanal, en üstteki devşirme yapı elemanları ile
bir bütünlük oluşturmakta ve Geç Roma Dönemine tarihlenmektedir (Resim: 5).
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Tüm açmalardan çıkarılan, keramik (örn. terra sigillata); cam, metal, taş eserler
ve etütlükler çıktıkları açmalara göre fişlenmiştir. Açmaların fotoğrafları çekilmiş, bütün
tabanıarın ve önemli buluntuların kodları kaydedilmiştir.

B. Soli Höyük
Soli Höyük'te 2001 kazı sezonunda geçen yıl açılan 04, 05, 06, E3, E4, E5, E6,
F3, G3, H3 açmaları ile ilişkili olarak doğu yamacında DB, EB, E9, FB, F9; batı yamacında ise E2 ve F2'de ayrıca yine geçen yıl açılan G3, H3, ve E3 açmalarında derinleşilerek kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Höyügün orta kısmında ise F4, F5, F6, F7; E4,
E6, E7 açmalarında kazılar başlatılmıştır. Bu açmaların tümü (Resim: 6), servis yolları
kaldırılanların dışında 5x5 m.dir. Höyükte 2001 yılında yapılan kazı çalışmalarının
amacı;

i. A. Batı yamacında; tiyatronun basamaklı arka duvarına bağlı caveasını ve kerkidesini bir bütün olarak açığa çıkarmak;
B. G3 ve H3 açmalarında tiyatronun altından yoğun olarak gelen Hellenistik dolgu ve kül tabakasının kontekstini açığa çıkarmak;
ii. Tepede 04, 06, E4, E6 plankarelerinde ortaya çıkan platform, teras duvarı ve
duvar kalıntılarının mimarı bütünlüğünü adı geçen açmaların çevresinde genişleyerek
kurmak;
iii. Daha az tahribat görmüş doğu yamacında yer alan DB, EB, E9, FB, F9 açmalarında ve höyüğün kuzeyinde, teraslanmış düzlükte yer alan Z ve Y açmalarında kazı
çalışmalarını başlatarak höyüğün stratigrafisini bir kesit olarak elde etmekti.
l.A. F3 açmasında 2001 yıh kazı çalışmalarında geçen yıl G3'ün içinde bırakılan
tiyatronun yaslandığı 2 basamaklı krepisin üst bölümü höyük kesitinde izlenerek açığa
çıkarılmıştır. Bu bölümde birinci basamak seviyesinde yer alan ve dlezomeivtı temeli
olduğu düşünülen, 1.45 m. eninde 6.70 m. boyunda, iri dere taşlarından oluşturulmuş
(1B.67) düzgün bir platform saptanmıştır. Bu platformun üzerinde daha geç dönemde
(Geç Antik?) yapıldığı sanılan sıvalı bir çevre (sur) duvarının varlığı söz konusudur
(Resim: 7).
F3 açmasının güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanan üç basamaklı kerkides ve onu kuzeybatı yönünde dik kesen dört basamaklı krepisi açıga çıkarılmıştır.
Krepisin aşağıdaki son üç basamağı monobloktur. Kerkidesin güneydogu uzantısı, G2
ve G3 açmalarının kesit sınırlarında yer yer yıkıma uğramış ve çarpılmıştır. Kullanılan
yapı malzemesi, höyükteki diğer anıtsal yapılarda olduğu gibi kireçtaşıdır. Tiyatronun
altında Hellenistik dolgu ve kül tabakası gelmektedir. G2, G3 ve H3 açmalarında bu
dolgu, kül tabakasının içinden yoğun olarak Helenistik Dönem kap parçaları, kandiller
ve tanagra tipi figürin başları, piramidal ve disk biçimli dokuma ağırlıkları ele geçirilmiş
tir (Resim: 7).
I.B. Tiyatronun summa caveası önünde geç dönemde yukarıdan akmış Helenistik dolgu ve bu dolgunun kapladığı basamakların altından gelen yoğun kül tabakası;
Hellenıstik Dönem kap formları; skyphos, kantharos, krater, oinokhoe, amphora, unguentarium, phiale (örn. megara, 'batı yemecı' , deldırtrıe fimis!i!er) vb. parçaları Y09,un biçimde ele geçirilmiştir (Resim: 7). Hellenistik dolgunun, tiyatronun işlevini yitirdigi daha
geç dönemdeki savunma ile ilgili düzenlemeler (örn. kuzeybatı kesitteki harçlı geç antik duvar) ve 19-20. yüzyılda tiyatronun taşları alınırken oluşan tahribat nedeniyle öne
doğru aktığı, kül tabakasının ise bir konteksti belirlediği yani tiyatronun altındaki Helenistik döneme ait olduğu, olasılıkla Ermeni kralı Tigranes'in (1.0. 70'lerde) Soli'yi yağ
malamasının sonucunda oluştuğu sanılmaktadır.
ii. Tepede geçen yıllarda açığa çıkarılan değişik yönlerdeki düzgün ve standart
ölçülerde (100x50 cm.) kireçtaşı bloklardan oluşan platformlar ile onları kesen ve çevreleyen kuru örgü dere taşlarından yapılmış duvarların (teras) doğu yamacına yakın
açmalarda köşe oluşturduğu ve bunların savunma kulelerine ait taban işlevi gördüğü
anlaşılmaktadır. Bu köşelerde yığılan iri dere taşlarının ve altındaki geç dönemde ikin515

ci kez kullanılan Hellenistik Döneme ait düzgün kesme taş blokların dOQu yamacında
ki açmalara kütle halinde yer yer aktığı gözlenmiştir. 04, 06, E4, E6 plankareleri çevresindeki; F4, F5, F6, F7; E4, E6, E7 açmalarında batı yamacındaki Hellenistik dolgu
ve kül tabakasında ele geçirilen ve yukarıda sayılan kap formları ve buluntular ile Klasik Döneme ait kırmızı figür açık kap (krater) parçaları önemli buluntular arasında sayılabilir. Bu parçaların üzerinde mitolojik sahneler (örn. ziyafet sahnesi: Dionysos-Menad; satyr başı), bitkisel bezemeler (yaprak, çiçek motifleri (lotus), meander bordürlü
çiçek dalları, kırmızı meanderler dil ve yumurta motifleri, giysi kıvrımları, şapkalı kadın
figürü, Kerberos başı vb. Bu kap parçaları, Erken-Geç Klasik Dönem örnekleriyle paralellik göstermektedirler. Ancak çoğunluğu Geç Klasik Döneme tarihlenmektedir. Klasik parçalar, teras duvarına bağlı kontekstte yogun olarak ele geçirilmiştir (Resim: 6).
Höyüğün stratigrafisini belirlemek amacıyla kazılan doğu yamacı açmalarından
birbirine bitişik F8 ve F9 açmaları bir bütünlük göstermektedirler. Bu açmalarda üç taban seviyesi saptanmıştır (I. 18.59; 11.17.93; 111.15.70). Yüzeye yakın kuzey-güney doğ
rultusunda dere taşlarından örülmüş (19.56) bir duvar ve bu duvarın altında birbirini dik
kesen küçük dere taşlarından örülmüş iki duvarlı bir mekanın içinde kalan tabanıarı
kerpiç döşeli iki tandır açığa çıkarılmıştır. Tandırlar (19.05) sıkıştırılmış kireçli ve çakıl
lı bir tabana (I. taban) oturmaktadır.Tandırların çevresindeki kesitte yanık izleri gözlenmiştir. Doğu yamacmdakl bu ilk teras açmasının altında ikinci bir kireç tabana (17.53)
kodunda rastlanmıştır. Uçüncü taban (sıkıştırılmış toprak) ise yine birbirini dik kesen iki
duvar arasında 15.76 seviyesinde açığa çıkarılmıştır. Bu tabanın a:ltlRd Cl içinde kırık
kap parçaları ve kemiklerden oluşan bir yerleşim içi çömlek gömü açl9,a çıkarılmıştır.
Içinde kemikler ve çevresinde Mısır hiyeroglifli bir fayans scarabaeus ıl.e .. Kıbns'tarı ithal beyaz astarlı (White Sfip ın tipi süt kabı parçaları (Resim: 8) Sali' nin 1.0. Xlll, yüzyıl
sonunda ticarı ilişkilerinin yönünü belirlemesi bakımından önemlidir.
Doğu yamacının en kuzeyinde 08 açması yer almaktadır. 08 açmasında da yüzeyden aşagıya doğru höyüğün eğiminden kaynaklanan blok taş ve dere taşlarından
oluşan üç sıralı bir terasın (20.87; 19.25; 18.74) varlığı belirlenmiştir. Bu açmanın taban seviyesine yakın (16.65) kodunda kerpiç döküntülerine rastlanmıştır.
Stratigrafi belirleme amacıyla kazı yapılan doğu yamacı açmalarında belli bir seviyeye değin Hellenistik ve Klasik Dönem kap parçaları yoğun tahribat nedeniyle aynı
kontekst içinden gelmiştir. Hellenistik ve Klasik Dönemin altındaki dolgu tabakalarında
Arkaik ve Geometrik Dönem parçaları ele geçirilmiştir. Azeilikle ES, F8-F9 açmaları
düzgün, bütünlük gösteren bir stratigrafi vermiştir. 19.05 kodundan, ocak üst seviyesinden başlamak üzere Geometrik Dönem kap parçaları giderek artan bir ivme kazanmış
tır. Tek merkezli daireler (Resim: 6), kafes taramalılar, ince şerit ve kalın bant, kum saati bezemeliler, çizgisel dalga bezemeliler, Grek Geometrik ve Kıbrıs kapları ile ilişkili
dir. Ayrıca yaban keçlsı stili (Resim: 9), Rodos kuşlu kasetert (skyphos), Doğ.u .Orek keramik parQaları (örn. lonia kapları, lebesler), Arkaik mimarı levha parçaları 1.0. Vll-Vl.
yy.da Sali nin Rodos-lindos kolonisi ve Doğu Akdeniz'de bir liman kenti olarak ticarı
ilişkiler açısından önemini vurgulamaktadır.
Bu yıl kazılan Y5 (10,06 - 9,67);Y6 (10,03 - 9,10); Z5 (10.07-9.39); Z6(10,059,14) açmaları, yüzeydeki kültür katını belirleme amacıyla yapılan yüzeyaraştırması
niteliğinde bir çalışmadır. Yoğunluklu Hellenistik ve Roma Dönemi izleri taşıyan 5x5
m.lik bu açmalarda yoğun kireç katkılı bir tabana rastlanmış ve bu seviyede kazı yalış
maları durdurulmuştur. Ele ge9irilen buluntular arasında Hellenistik döneme ait bır kadın heykelciği (Z5), Megara kasesinin lotus motifli küçük bir parçası (Z6), bir adet sikke (Y5), Hellenistik Döneme ait bir kantharos parçası (Z5), kandil parçaları (Z6, Y6) kaba mutfak kabı parçaları sayılabilir.
2001 yılı Soli- Pompeiopolis kazıları, Sütunlu Cadde'de restore edilebilecek pilot bölge olarak seçilen A-F plankarelerindeki doğu ve batı portikoları ile dükkanıarın temizlik ve kazı çalışmaları; Sali Höyük'te Geç Tunç çağı sonuna kadar olan arkeolojik
tabakaların belirlenmesiyle sona erdirilmiştir.
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AMORIUM KAZISI 2001

Chris L1GHTFOOT*

Yoav ARBEL

Giriş

Amorium kazılarının 13. sezonu 24 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde Aşağı Şehir'de
yer alan etrafı duvarla çevrili geniş alan içinde ve yanlarındaki açmalarda gerçekleştiril
miştir. Ekip 8 farklı ülkeden gelen 30 civarında uzman arkeolog, diğer uzmanlar ve öğ
rencilerden oluşturuldu. Bulunan iyi bir ödenek sayesinde çalışmalar büyük bir ekiple
daha kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür. 2001 yılındaki rnaddi destek; değerli kuruluş
lar Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü, The Trustees of Harvard University, The Metropolitan Museum of Art ve özellikle adı bilinmeyen bir Amerikan kaynağı tarafından sağlanrmştır".

XC Açması
ilk defa 1998 yılında ortaya çıkarılmaya başlanan 1 numaralı yapının çalışmalar
ilerledikçe, dikdörtgen, tuğla ve taş duvarlı bir bina olduğu anlaşrldı". Ele geçirilen buluntularla birlikte hipokaust sistemi ve duvarlarda ve zeminde tespit edilen çok sayıda
mermer parçaları, binanın bir zamanlar hamam olarak kullanıldığını gösterdi. Tahminlerimizin doğru olduğu bina içindeki yıkıntılardan, hipokaustun altında bol miktarda bulunan yoğun kül tabakası, bununla bağlantılı olarak ele geçirilen seramik parçaları ve
sağlam halde bulunan kaplardan anlaşıldı. Buluntular ve özellikle ele geçirilen sikkelere göre yapının M.S. 8.- erken 9. yüzyıllara ait çok nadir bir Bizans hamamı olabilece-

ği düşünülmektedir.

Şu anda açığa çıkarıldığı kadarıyla hamamın mimarı planı bir sıra halinde düzenlenmiş başlıca üç odadan oluşmaktadır. Bu odaların 1 numaralı yapının batı ucundaki sıcaklık (celdetium}, onu takiben binanın orta kısmında ılıklık (tepidarium), ve doğu ucunda küçük bir havuzun da eklendiği soğukluk (frigidarium) olduğu teşhis edilmiş
tir. Tuğladan yapılmış iç duvarlarda, özellikle üçüncü oda içinde (soğukluk) ve başka
alanlarda in situ halde birkaç mermer kaplama levha parçaları bulunmuştur. Açmanın
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doğu

ucunda ise tuğla tonoz çatılı küçük kare bir oda, içinde kuyu bulunan daha büyük
bir oda veya açık alan, ve karşılıklı iki duvarı apsis şeklinde kapatılmış oda olmak üzere başka üç alan daha belirlenmiştir (Resim: 1). Son kısım ilk evrede giriş koridoru veya 3 numaralı binaya geçit yolu olarak hizmet vermiştir (Çizim: 1). Bu çift apsisli odada yapıştırıldıkları yerlerden düşen veya sökülen mermerlerin duvarlardaki yerleri ve
harç izleri hala belirgindir. Dağınık halde ele geçirilen aşınmış ve üzerinde kireç tabakası oluşmuş birçok mermer levha parçalarının 1998'de 1 numaralı yapıdan da sağlan
dığı tarkedilmiştlre. Ayrıca, bu sene yeşil porfiri olan bir parçanın ön yüzeyinde kireç tabakası görülmesine rağmen, arka yüzeyinde kazınarak yapılmış çizgiler bu taşın ikinci
kullanım olduğunu göstermektedir. Bu levha parçaları ve zeminin hemen altındaki su
kanalları ve kanalizasyonların keşfi, 1 numaralı yapının hamam olarak kullanıldığı gerçeğini kesinleştirmiştir (Resim: 2). 1998'de not edilen 1 numaralı yapının batı duvarı
içinde inşa edilen küçük tuğla kemer (W98/67), hemen sıcaklığın bitişiğinde olası bir
ocağın (praefurnium) bir kısmı olarak açrklanabilir'. Bu ocak, kare şeklindeki tuğlalarla
örülen direklerle oluşturulan hipokaust sistemi vasıtasıyla odayı ısıtmıştır (Resim: 3).
Hipokaust inşa edildiğinden dolayı odanın zemini 0.85 m. yükselmlştir>.
Sıcaklıkla (celderlum) aynı büyüklükte olan ılıklık (tepidarium) 4.60x2.1 O m. boyutlarındadır. Derinliği burada daha az olan hipokaust (0.60 m.) yoğun bir kül tabakası
ve olasılıkla iç duvarlardan düşen mermer kaplama parçaları ile doldurulup kapatılmış
tır. Ayrıca buradan bir miktar da seramik elde edilmiştir. Fakat yükseltilmiş zeminin içindeki dolguda (Kontext 234 ve 235) bulunan iki sikke, hipokaustun kullanımının ne zaman durduğu v.e kül tabakası ve yıkıntılar ile kapatıldığı konusunda kesin bir tarihi işa
ret etmektedir. Ikisi de pasıanmış olmasına rağmen birisi (SF4145) ii. Nikeferos'a (M.S.
963-969) ait bir follis olarak tarurnlanabllrnlştirs. Dış duvar yüzeyinde (W98/02) daha
önceden farkedilmeyen bir tuğla kemerin, hipokaustun seviyesinde bulunması ılıklığın
(tepidarium) güneydoğu kısmına ikinci bir ocağın bağlanmış olabileceğini akla getirmektedir.
Daha sonra 10.-11. yüzyıllarda yapının büyük bir kısmı, kullanım amacı henüz
anlaşılamayan küçük bölümlere ayrılmıştır. Bununla birlikte 1 numaralı yapının kuzeydoğu sonundaki oda, içinde insan kemikleriyle birlikte hayvan kemik kalıntılarının da
bulunduğu bir çukura dönüştürülmüştür (Resim: 4). Çukurdan çıkarılan kemiklerin iki
erkek ve bir kadın olmak üzere üç kişiye ait olduğu teşhis edilmiştir. Kol ve bacakların
uzun kemik parçaları ve leğen kemikleri üzerindeki hasar izlerinden, üç cesetin de köpeklere atıldıkları ve kemiklerin büyük etobur hayvanlar tarafından kırılarak kemirilmiş
oldukları görülmüştür. Ayrıca erkeklerden birisinin, kafasının arka kısmına yediği bir
darbe sonucu öldüğü anlaşılmıştır. Bu deliller bir an bize Bizans Amorium'u için sonun
başlangıcı olan 11. yüzyılın son çeyreğinde belirtilen şiddet ve sorunlu zamanları düşündürmüştür.

1 numaralı yapı aslen, 3 numaralı yapı olarak adlandırdığımız büyük çokgen bir
odayla kuzeybatıya bağlanmaktadır. Bu binanın aşağı yukarı üçte ikisi 2001 sezonundaki çalışmalar sırasında açığa çıkarıldı. Binanın içi, her iki tarafında daha küçük niş
ler yer alan apsisler ve her birisi sonradan sağlam duvar örgü bloklarla kapatılmış ve
payandalarla çıkıntı yapan üç adet geçitten oluşan karışık bir plana sahiptir. Payandalar olasılıkla küçük uçan kemerlerle, bir zamanlar odanın ortasındaki taş stilobat üzerindeki sütunların oluşturduğu yuvarlak havuzlu odaya bağlanmaktaydı (Resim: 5).
Odanın içindeki yıkıntı arasında, dağılmış halde birçok kaideler, kırık sütunlar ve üzeri
3
4
5

6

DOP 55 (2001), s. 383.
DOP 55 (2001). s. 382 ve res. 14.
Odanın tuğla duvarları içine dik olarak açılmış boşluklar, sıcak havanın mermer kaplama arkasından duvarları ısıtmak
için dolaştığı düşünülebilir; benzer örnekler için bkz. F. Yegül, Baths and Bathing in Classical Antiquity (New York &
Cambridge, MA 1992), s. 363-5.
iI. Nikeforos'a ait iki adet daha sikke, üçüncü evreye ait olan ıııkıığın (tepidarium) zemininin altında (Kontext 147,
SF4080 ve SF4081) ele geçirilmiştir.
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halka kabartma içinde haç dekorlarıyla süslenmiş sütun başlıkları bulundur. 1 numaraIı yapıda görüldüğü gibi, 3. numaralı yapının iç duvarlarının da mermer levhalarla
kaplandığı anlaşılmaktadır. Ilk evrede büyük bir yapı kompleksine ait olan 1 ve 3 numaralı binaların hem mimarı, hem de ele geçirilen çanak çömlek buluntular ışığında
olasılıkla 5. yüzyılın sonunda ya da 6. yüzyılda inşa edildiği söylenebilir. Bu kompleksin tamamen bir hamam veya sarayın bir kısmı olduğu hakkında kesin bir sonuca varmadan önce, daha ileri bir çalışma yapılması gerekmekle beraber, burasının önemli ve
iyi korunan büyük bir yapı olduğu ortadadır.
Bununla birlikte, 3 numaralı yapı ilk evrede kullanılmış, ardından bilerek duvar
kaplamaları sökülmüş ve geçitler kalın duvarlarla örülerekkompleksin bu kısım terk
edilmiştir. Ondan sonra yavaş yavaş binanın içi üst kısımlardan dökülen molozia do 1muştur. 1 numaralı bina ise, ikinci evrede hamam olarak ve daha sonraki evrede ise
farklı bir amaca hizmet etmiştir. 7.-9.yüzylllarda Amorium şehrinde su kemerlerinin kullanılmadığı zannedilmektedir. Bu hamamın su ihtiyacının nasıl karşılandığı büyük bir
soruyu akla getirmektedir. Bu bakımdan 2000 yılında XD açmasındaki 2 numaralı bina
içinde rastlanan su samıcı ve XB açmasındaki menfezin hamamla bağlantılı olma ihtimalleri yüksektir. Ayrıca 1 numaralı binanın doğusunda XC açmasında bu sene derin
ve hala su ile dolu bir kuyu ortaya çıkmıştır.

XA

Açması

Y. Mergen
1996 yılında Çevre Duvarı'nın dışında çalışmaya başlanmış ve bu alan XA açolarak adlandırılmıştır. 2001 yılında XA açmasının güneybatı istikametinde geniş
letilmesi kararlaştırılmıştır. Bu nedenle 1996 yılı XA açmasının güney-batısında ve çevre duvarının güneydoğusunda yer alan ve yaklaşık 13 x 15 ebadında bir alan kazılma
ya başlanmıştır. 2001 yılı XA alanı çalışmalarında amaç öncelikli olarak: XD ve diğer
açmalarda görülen çevre duvarının sınırladığı alan dışında var olabilecek yapı stoklarının saptanması ve kentin olası farklı dönemlerine ait oryantasyonunun anlaşılabilme
sidir. Ayrıca önceki yıllarda XC ve XD açmalarında açığa çıkarılan, XD açmasında çevre duvarının altından ve duvarın dışına devam ettiği anlaşılan 2 numaralı binaya ait duvarların açığa çıkarılması ve bu yapının plan şemasının tanımlanması diğer amaçları
ması

oluşturmaktadır.

Çalışmanın ilerleyen safhalarında, 2 numaralı binanın güneybatısını sınırlayan
duvarlar bulunduğu gibi her iki mimarı evreden bağımsız ve farklı bir evreye ait başka
bir rnekanla da karşılaşılmıştır. Bu mekanlar. 2 numaralı bina, 1. mekan ve 2. mekan
olarak adlandırılmıştır (Çizim: 2, Resim: 6). Aynı zamanda çevre duvarının dış cephesi temel seviyesine kadar açılmıştır. Ortaya çıkarılan bu mekanları stratigrafik olarak
ele alacak olursak; sırası ile, en erkenden en geçe doğru, 2 numaralı bina, 1. mekan,
2. mekan ve çevre duvarı olarak saymak mümkün olacaktır.
2 Numaralı Bina
inşa tekniği ve yapı malzemesi açısından XA içinde tespit edilen bu binaya ait
duvarlarda düzenli kesmetaş ve tuğla, almaşık teknikte kullanılmıştır. Duvarlar günümüze ne yazık ki sağlam olarak ulaşamadığından dolayı, almaşık tekniğe ait tuğla ve
taş sıralarının kesin sayısı saptanamamıştır. Ancak bu sayede 2 numaralı binaya ait
duvar tekniğinin taş ve tuğla almaşık tekniği olduğu taş sıraları üzerinde kalan harç izlerinden ve tahrip edilmiş olarak günümüze ulaşan birkaç tuğla kalıntısı sayesinde anlaşılmıştır. Bu duvarda bağlayıcı malzeme grimsi renkte kireç harcıdır. XA alanında yapılan çalışma ile 2 numaralı binaya dair elde edilen yeni bir başka veri ise, bu yapıya

7

M. Dennert, Mittelbyzantinische Kapitelle. Studien zu Typologie und Chronologie (Bonn 1997), s. 45 ve 189 No. 97,
lev. 14. Prof. Dr. Erıc Ivison'a bu kaynaktan beni haberdar ettiği için teşekkür ederim.
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ait XA alanı içinde kalan güneybatı duvarının dış cephesinin pembemsi renkte kaliteli
bir sıva ile kaplandığı ve bu sıvanın taş örgüsü ve derzleri imite eder şekilde çizilerek
bezendiğidir. Ancak, XA açması çalışmalarında bu duvara ve 2 numaralı binaya dair
kesin tarihlendirme olanağı sağlayan herhangi bir veriyle karşılaşılmamıştır.

1. Mekan
XA çalışmalarında gün ışığına çıkarılan, diğer mekantarla herhangi bir bağlantı
sı olmayan, bulunduğu kod nedeniyle ve 2 numaralı bina ile yukarıda tarif edilen mimari bağlantıya dayanarak ikinci evre olduğu anlaşılan bu mekan, kareye yakın dikdörtgen bir plan şeması sunmaktadır. Malzeme kullanımı nedeniyle de diğer mekanlardan
farklılıklar gösteren mekan 2'nin inşasında büyük boyutlu kesmetaş bloklar, olduğu gibi ya da yeniden kesilip düzeltilerek devşirme olarak kullanılmıştır. Oldukça küçük ölçülere sahip bu mekan içinde elde edilen kullanım keramiği ayrıca, sıkıştırılmış toprak
zemin üzerinde ve mekanın dışında, yakınında tespit edilen yoğun ancak lokal yanık
izleri, mekanın, ısıtma ve/veya pişirme ile ilgili bir işlevi olduğunu düşündürmektedir.
Ayrıca, mekanın doğu köşesiyle bağlantılı iki yandan sövelerle sınırlandırılmış iki basamaklı bir merdivenle karşılaşılmıştır.
XA açmasının önceki yıllarda çalışma yapılan bölümlerinde tespit edilen ve muhtemelen 1. mekan ile çağdaş olan duvarların altından gelen bu katman ve 2. mekan;
XA ve XC açmasında elde edilen stratigrafik veriler karşılaştırıldığında, büyük bir ihtimalle Amorium'un 838 yılında yaşadığı talihsiz kuşatma ile çağdaştır ve bu kuşatma
nın tahribat izlerini taşımaktadır. 2. mekanın iç kısımında kullanılmış olan sıkıştırılmış
toprak zemin içinde ve mekanın dışında bir kül çukurunda bulunan iki tane erken tarihli sikkeler de bunu desteklemektedir.
2. Mekan
Açmanın
şemasına

içinde kuzeybatı, güneydoğu yönünde uzanan yapı, düzenli dikdörtgen
plan
sahiptir ve tek mekanndır (Resim: 7). Ancak, yapının sıkıştırılmış toprak zemini üzerinde tespit edilen ahşap dikme çukurları ve duvar yüksekliklerine oranla mekan içinde gözlenen yıkıntı molozunun yoğunluğuna dayanarak; yapının iki katlı
olduğunu ve ikinci kat başlangıç seviyesinden itibaren yıkıldığını söylemek mümkündür. Ayrıca, yer yer üç m.ye yakın yükseklikte koruna gelmiş duvarlarda, kuzeybatı köşede yer alan bir kapı açıklığından başka açıklık bulunmayışı da bu kanıyı desteklemektedir.
Günümüzde de çağdaş Amorium, Hisarköy mimarisinde de bu tür iki katlı düzenleme örnekleriyle karşılaşılmaktadır. Konut mimarisine dair bu örneklerde; genellikle
ikinci kat yaşam mekanı olarak kullanılmaktayken, birinci kat ise kışlık malzemenin depolandığı bir mekan ve/veya ağıı veya ahır olarak kullanılmaktadır. Bu örnekler göz
önünde bulundurularak, 2. mekanın işlevinin bir konuta ait depo, ağıı veya ahır olduğu
nu ve birinci katı teşkil ettiğini söylemek mümkün olacaktır.
2. mekan kapsamında tespit edilen bir diğer önemli nokta ise, yapının inşasında
Amorium sivil mimarisi çerçevesinde, bugüne kadar karşılaşılmayan bir yöntemin kullanıldığıdır. Büyük bir ihtimalle 838 kuşatması sonrasında terk edilen ve uzun bir müddet iskarı faaliyeti olmayan bu alanda, yeniden yapı faaliyetine karar verildiğinde; bir
önceki döneme ait yapı bakiyelerinin kalın bir toprak tabakası ile örtüldüğü ve yüzeyde
bu yapılara ilişkin herhangi bir izin olmadığı, açma kesitinde gözlenen katmanlara dayanarak rahatlıkla söylenebilir. Bu verilere ek olarak, 2. mekanın doğu duvarının, dış
cephesindeki malzeme kullanımının aynı duvarın iç cephesine oranla; taş sıralarının
gelişigüzeloluşturulmasına ve kullanılan malzemenin kabalığı ve kalitesizliğine bağlı
olarak daha özensiz olduğu ve kalitesiz bir işçilik uygulandığını söylemek mümkündür.
2. mekanın inşasında kaba-yon unu kesmetaş ve moloztaş, çamur harcı bağlayıcı malzeme ile birlikte kullanılmıştır.
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2. mekan, elde edilen küçük buluntular ve özellikle skıştırılmış toprak zemin üzerinde ve içinde bulunan sikkeler sayesinde 10.-11. yüzyıla tarihlenebilmektedir ki; keramik buluntular da bunu desteklemektedir. Ayrıca, 2. mekan içinde ve zemin üzerinde
tespit edilen içeriği geç dönem seramiği olan bir kaç çöp birikintisi ise, bu yapının uzun
bir süre tamamen tahribat görmeden, ancak işlev dışı kalarak bir müddet daha kullanım artıklarının atıldığı bir mekan olarak kullanıldığını göstermektedir. Çalışmanın sonlarına doğru 2. mekanın zemini üzerinde bulunan iki mermer kap ve koruma altına alı
nan demır bir kılıç da, sikkelerin dışında önemli sayılabilecek buluntular arasında yer
almaktadır (Resim: 8). Başka ilginç bir buluntu ise, XA açmasının doğusunda Kontekst
69'dan elde edilen bir seramik kap kaidesidir (Çizim: 3). Kaidenin tabanına pişmeden
önce bir yazı yazılmıştır: ıcpno ipov 8m!..u xjl(ov)ax(ou) L1tn(AtcIYCou) "bu şarap kabı Mağara Manastırı'nda oturan Thomas adlı bir keşişe aittir."!!
XE Açması
Diğer bir çalışma da, kazılan geniş alanı tamamen çevreleyen duvar ve altında
ki binalar üzerinde yoğunlaştırıldı. Giriş kapısını bulmak amacıyla başlanan bir açmada koruma duvarının bir uzantısı açığa çıkarıldı. Kapı bulma girişiminde başarılı olunamadığı halde, duvarın sağlamlaştırılması ve konserve edilmesi sırasında moloz taşla
rın arasında bulunan beş adet Bizans anonim follis (SF4130-4134), duvarın geç 10. ya
da erken 11. yüzyıla ait olduğunu ispatlamak için iyi bir delilolmuştur (Resim: 9)9.
Diğer Çalışmalar

Dört haftalık yoğun bir kazıdan sonra, konservasyon ve sit alanı düzeltme işleri
üzerinde çalışmalara devam edildi. Emirdağ Belediyesi'nin de yardımlarıyla Aşağı Şe
hir'de açmalardan bu yıl atılan toprak yığınının tamamı kaldırıldı. Ayrıca Yukarı Şe
hir'de yer alan TT ve UU açmalarından çıkan toprağın tamamının elenerek kaldırılma
sı işlemi tamamlandı. Aşağı Şehir Kilisesi narteksinde 1998 kazıları sırasında bulunan
mezarın üzerine koruma amaçlı inşa edilen kalas örtü yenilendi. Kilisenin batı kenarı
na, ziyaretçilere daha çekici bır görünüm vermesi ve onları hoş bir görüntüyle karşıla
mak amacıyla yeni bir ağ tel örgü çekildi. Açmalarda bulunan duvarların mevsim şart
larından etkilenmemelerini sağlamak amacıyla, bizim için yeni sayılan bir yöntem denedik. Duvarların üstlerini tuğla parçaları ile kapatıp tuglaların üzerlerine toprak dökerek korumayı sağlamaya çalıştık. Bununla birlikte yeni kazılan alanlardaki korunması
gerekli görülen duvarlar ve binalar için de metal çerçeveli çatı yaptırılması kararlaştırıl
dı. XC açmasında iki farklı alan, açmanın duvarlarını hava şartlarına karşı fazla göze
çarpmadan koruyacak şekilde dizayn edilmiş portatif çatılarla kapatıldı.
Yapılan kazılar ve sit alanının korunması bu sene başarıyla sonuçlanan çalışma
lardan yalnızca birkaçıdır. Antalya Müzesi'nden Arkeolog Sabri Aydal büyük Roma mezarlığı da dahilolmak üzere, 250 hektarlık bütün .ı;it alanının topografik ölçümlerini tamamlarken (Çizim: 4), Isparta Süleyman Demirel Universitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ali Kaya ekibiyle birlikte Yukarı Şehir'de bulunan kilisenin mimarı yapısını ortaya koymak için
farklı jeofizik yöntemler denediler. Aynı zamanda Çanakkale 18 Mart Universitesi'nden
Beate Böhlendorf-Arslan, iki öğrencisi ile birlikte, 199Tden beri devam ettiği Bizans seramikleri üzerindeki çalışmasında büyük ilerlemeler kaydederken, Dr. Johanna WitteOrr, 2000 yılında başladığı fresko parçaları ile ilgili çalışmasını tamamladı. Bunun ardından Dr. Witte-Orr cam mozaikler üzerinde yoğunlaştı. Çoğunluğu Aşağı Şehir Kilisesi kazılarında bulunan ve büyük bir grubunu kırmızı renk camların oluşturduğu mozaik
tesseraların toplam ağırlıklarının en az 162 kg. olduğu tahmin edilmektedir. Renkleri,
büyüklükleri ve ağırlıklarının bilinmesi bize bu mozaikler döşenirken hangi renklerden
ne kadar sayıda ve ağırlıkta satın almak zorunda kalındığını hesaplamamıza imkan
sağlayacaktır. Bütün renklerden birer örnek Afyon Müzesi'nden alınan yazılı izinle Met8
9

Yazıyı bizim için okuyan Sayın Prof. Dr. Thomas Drew-Bear'e teşekkür ederiz.
Sonra aynı yerden ve aynı tipten bir sikke daha elde edildi (SF4135). Temizlendikten sonra hepsinin
ve alçıdan yapılmış kalıbı alınmıştır.
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ağırlığı,

boyutu

ropolitan Museum'a analiz için getirilmiştir. Analiz sonucunda cam mozaiklerin hangi karışımlar sonucu farklı renkleri aldıkları hakkında bir fikir edinilmesi amaçlanmıştır.
Antropolog Julie Roberts dört yıl aradan sonra yeniden Amorium ekibine katıldı.
1998 yılında Aşağı Şehir Kilisesi narteksinde kazı sırasında fark edilen mezardan Çı
kan kemikler üzerinde çalışmakla birlikte, bu seneki kazılarda bulunan insan kemik kalıntılarını da incelemiştir. 1998'de bulunan mezarda sadece iki şahıs olduğu tahmin edilirken, Julie kemiklere bakar bakmaz mezarın bir çocuk da dahil olmak üzere üç kişi tarafından daha önce kullanıldığını hemen tarkettit". Buradan yola çıkarak mezarın bir
aile için inşa edildiği ve ileriki bir tarihte yeniden kullanıldığı söylenebilir. Eldeki veriler,
kilise binasının yeniden yapıldığı tarihin, mezarın ikinci kullanımından ele geçirilen iki
iskelet ve beraberindeki ii. Nikeforos'a ait (M.S. 963-969) beş sikkeden daha erken bir
tarih olduğunu göstermektedir.
Konservatörümüz, bütün sezon boyunca kazı alanlarından gelen 76 sikke ve diğer buluntular üzerinde bir titizlik ve sabırla çalıştı. Temizlenen sikkeler Afyon Müzesi'ne
teslim edilmeden önce, kayda geçirilerek fotoğraflandı ve kalıpları alındı. Daha önceki
sezonlarda olduğu gibi, sikkeler çoğunlukla Bizans Dönemine aittiler, fakat bunların arasına beklenmedik bir sürpriz daha eklendi. Bu sene ele geçirilen i. Aleksios'a (reform
sonrası M.S. 1092-1118) ait bir sikke, bize Amorium'daki Bizans Dönemi adına en geç
tarihi vermiştir. Bunun yanında sit alanından toplanan birkaç oyma taş kayda geçirilmiş
ve kazı evi depolarına yerleştirilmiştir. Ahmet Arıözsoy isimli bir köylü tarafından bulunan "Sidamara" tipi ve M.S. 3. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilen mermer lahit parçası da bunlar arasında sayılabilir (Resim: 10)11. Sit alanının etrafında görülen anıtsal mezar izleri, Amorium'un Bizans Döneminde seçkin bir şehir olduğu bilinmesine rağmen,
Roma Döneminde de üstün ve önem taşıyan bir şehir olduğunu işaret etmektedir. Konservatörümüz ayrıca dağınık ve kırık haldeki seramik parçalarını birleştirerek birçok kabı yeniden tümleme üzerindeki mükemmel becerisini ve tecrübesini de ortaya koydu.
1 numaralı yapıda yer alan hipokaustun içinde bulunan ve omuz kısmında baş
tan başa bitişik halde yazılmış harfler olan sürahi de dahilolmak üzere, parçalar halinde veya bütün halde diğer kaplar da kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Bu sürahi
2001 sezonunda ele geçirilen birçok ilginç buluntudan birisidir. Amorium'daki büyüyen
Bizans imali seramik grubuna, iki adet erken Bizans unguanterimu'u da ilave edilebilir12. Kazılan bütün alanlardan birçok cam bilezik parçasının yanında, bol sayıda cam
kap parçaları da çıkarılmaya devam edildi. Bu yıl ele geçirilen cam buluntular arasın
da bir kap kaidesi çok nadir bir örnek sayılabilir. Kaidenin üst kısmında baskı tekniğiy
le yapılmış desenler bulunmaktadır. Dikkate değer bir başka buluntu ise Yukarı Şe
hir'deki elenen toprak içinden çıkan bronz bir kap kulpudur. Tavadan geldiği tahmin edilen bu kulpun uç kısmı bir yaban domuzu başı ile süslenmiş ve bu başın çene kısmı
nın tam altına ise bir balık deseni kazmrmştırrs.
Kazı evindeki kemik, seramik ve mimarı malzeme depolarına duvar boyunca raflar yaptırıldı. Yeni metal raflar depolara yerleştirildikten sonra, kasalarda yer alan seramikler, raflara bulundukları yıl ve açmalara göre yerleştirildi; tuğlalar da katalog numaralarına göre sıralandı. Raflar depolara daha güzel bir görünüm sağlamak yanında,
yerden istifade ederek malzemelere ulaşımı daha da kolaylaştırmıştır. Son olarak, Afyon Müze Müdürlüğü'ne, bize yıllardır destek ve yardımını esirgemediklerinden dolayı
teşekkürlerimizin sembolü olarak, bir bilgisayar alınması için 2 milyar T.L. verilmiştir.

10
11

DOP

55 (2001), s. 374-9, çiz.

B-F ve res. 7-10.
M. Waelkens, Dokimeian. Die Werksta/t der teptesentetiven kleinasiatischen Sarkophage (Berlin
1982), s. 85 No. 100, res. 21,3 (Çifteler, M.S. 210-215 civarında), s. 86 No. 107, res. 27,2 (Athina-Londra, M.S. 215
takriben), ve s. 87 No. 114, res. 27,4 (Antalya, M.S. takriben 220).

12
13

Bkz. R. Degeest, The Comman Wares of Sagalassos, Turnhout 2000, s. 172-3, res. 222-3.
Bkz.. C. Lightfoot, "Amorium 2001," in G. Coulthard (ed.), Anatolian Archaeology. Research Reports 2001. British Institute of Archaeology at Ankara 7 (2001). s. 10 ve çizim.
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Resim 1: XC açmasız 1 numaralı yapıya doğudan genel bir bakış: ortada çift apsisli
oda (Neg. AM01/06/17)

Resim 2: XC açması, 1 numaralı yapının kuzeydoğu sonundaki odanın ilk evre zemini (Neg. AM01/04/10)
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hipokaustu (Neg. AM011 051
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Resim 8: XA açması, 2. mekanın zemininde bulunan mermer kap
parçası (Neg. AM01/13/33A)
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Resim 9: XE açmasından Orta Bizans Dönemine ait bir grup sikke: anonim follis A2 tip (Neg.
AM01/11121 ve 22)

Resim 10: Roma Dönemine ait mermer lahit parçası, T1549
(Neg. AM01/06120)
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