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Şekil 3. Ekip ve ziyaretçiler eski kentin kuzeyindeki bakõş noktasõndan güneşin batõşõnõ
izliyor. Arkada Kale’nin iki yanõnda yamacõn sõrtõnõ izleyen surlar görülüyor.
(05dpnc0523)
Kerkenes'de (Şek. 3) 1993 yõlõndan itibaren uluslararasõ bir ekip çalõşmaktadõr. Şahmuratlõ
Köyü'ndeki işçiler (Şek. 4) jeofizik yüzey araştõrmasõ ve kazõ için yardõm etmektedir.
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Kerkenes Eko-Merkezi
2006 senesi için bir UNDP/GEF-SGP Başvurusu hazõrlayan Mehmet
Ekmekçi, Soofia Tahira Elias-Özkan, Güner Mutaf, Otgonbayar Namkhai,
Françoise Summers, Neşen Surmeli ve Refik Toksöz ile Şahmuratlõ Köyü
Derneği/Birliği ile birlikte oluşan Kerkenes Eko-Merkezi Proje Ekibi’nin
katõlõmõnõ belirtmek isteriz. Kerkenes Eco-Center Projesi için ayrõntõlõ bir rapor
ayrõca yer alacaktõr.

Şekil3. Şahmuratlõ Köyü’nün Kerkenes Dağõ’ndan görünümü

Şekil 4. Şahmuratlõ Köyü’nün Kerkenes Dağõ'ndan görünümü. (05dpnc1068)
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TEŞEKKÜRLER
Kültür Varlõklarõ ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden
gelen temsilcimiz Mehmet Sevim’e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrõca Yozgat Müzesi Müdür
Vekili Mustafa Erdoğan ve asistanõ Hasan Şenyurt’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ekim ayõnda ise
yeni Müze Müdürü Mustafa Akkaya’ya hoş geldiniz demekten sevinç duyduk. Yozgat Valiliği,
Köy Hizmetleri Müdürlüğü yöneticileri, Telekom, Tedaş, Sayõn Yozgat Valisi ve ekipleri
projemizi birçok şekilde desteklemeye devam etmektedir. Sorgun Kaymakamõ Sayõn Meftun Dallõ
ve Sorgun Belediye Başkanõ Ahmet Şimşek ve ekibine özellikle yardõmlarõ ve ayni bağõşlarõ için
teşekkür ediyoruz. Ayrõca Şahmuratlõ Köyü’ne ve Köy Muhtarõ Osman Muratdağõ’na derinden
müteşekkiriz.
2005 Yõlõ ana sponsorlarõmõz Lafarge Sağlõk, Eğitim ve Kültür Vakfõ, Loeb Classical
Library Foundation, Oriental Institute of the University of Chicago, Melbourne Üniversitesi
(International Collaborative Research Grant), Joukowsky Family Foundation, Tyche
Archeocommunity Foundation, Anatolian Archaeology Research Foundation, John Kelly
Consulting Inc., Charlotte Bonham Carter Trust ve anonim bağõşçõlardõ. Ankara’da bulunan
İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, sit alanõ bekçisi ve yayõn hazõrlõklarõ için destek olmuştur. Yayõnlarõn
hazõrlanmasõ için ayrõca Anglo-Turkish Society Bernard ve Ines Burrows Memorial Award ile ,
ARTI Sistem ve ERTEM Baskõ da sponsor olmuştur. Arazi çalõşmalarõ AKG, Ankara Hilton,
British Embassy, EMA Foundation, Kavmar, Kamar Süpermarket, MNG, New Holland Trakmak,
Onduline ve Yibitaş Yozgat Çimento / Yibitaş Lafarge’õn cömert katkõlarõyla sürdürülmüştür.
Sokkia-Seza yüzey araştõrmasõ ekipmanõnõ sağlamõştõr. ESRI, ERDAS, İşlem, Geoscan ve John
Haigh bilgisayar programlarõ, Datasel, Eternal/Hõzlõ ve Cep/Epson bilgisayarlarla ilgili yardõm
sağlamõştõr. Eco- Center ile ilgili araştõrma faaliyetleri ODTÜ Geliştirme Vakfõ kanalõ ile
Avusturya Büyükelçiliği, DAP, Canada Fund, Madison Oil Turkey, MESA ve Yenigün’ün mali
katkõsõ ile desteklenmiştir. ODTÜ ofis imkanõ sağlamõş, ODTÜ Bilgi İşlem Merkezi teknik
yardõm vermiş, ve Metu Press yayõnla ilgili destek sağlamõştõr.
İş Birliği, Ekip ve Destek
Chicago Üniversitesine bağlõ Oriental Institute ile yapõlan anlaşma ile Scott Branting’in
Projenin Yardõmcõ Yöneticisi olmasõ resmiyet kazanmõştõr. Antonio Sagona Melbourne
Üniversitesi ile Uluslararasõ Coll Araştõrma Projesini başlatmõştõr. Claude Brixhe yazõtlar ve
grafitiyi incelerken Peter Kuniholm ve ekibi Cornell Üniversitesi’nde dendrokronoloji üzerine
çalõşmaktadõrlar. UC Berkeley, SUNY Buffalo, Laboratoire de Géographie Physique - CNRS,
Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Bölümü ve ODTÜ ile işbirliği Müze, TAÇDAM, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü, Metalurji Mühendisliği Bölümü ve Yerleşim Arkeoloji Programõ ile
Arkeometri Programõ katõlõmõ ile devam etmektedir. Bizler 2005 sezonunda Peter Grave, Lisa
Kealhoffer ve Ben Marsh’õn 5 Yõllõk Anadolu Demir Çağõ Seramikleri Projesi kapsamõnda
seramiklerden ince kesitler almak üzere katõlõmõnõ ve ODTÜ’de çevresel malzemeyi çalõşan Vicky
Ioannidou’nun katõlõmõnõ özellikle belirtmek isteriz. Konservatör Noël Siver ve Alison Whyte,
çizimci Carrie Van Horn, arşivci Catherine Draycott ve fotoğrafçõ Murat Akar ekibin diğer önemli
üyeleriydiler. Jeofizik Yüzey Araştõrmasõ, Tuna Kalaycõ ve Nahide Aydõn tarafõndan, Deniz
Erdem’in yardõmõ ile gerçekleşti. Elvan Odabaşõ, Harun Muratdağõ ve Pamela Summers yönetim
ve kazõ evi ile ilgili düzenlemelerin sorumluluğunu paylaştõlar. Aylin Ağar, Aysun Akkaya ve
Põnar Özgüner Ankara’da arşiv ve grafik sunumlar üzerinde çalõştõlar. Onlara ve ekibin diğer
üyleri Rémi Berthon, Jessie Birkett-Rees, Ruth Bordoli, Melissa Clissold, David Collard, Megan
Cuccia, Tasha Granger, Catherine Longford, Shannon Martino, Kurt Springs, Natalie Summers,
Brent Suttie ve Bike Yazõcõoğlu’na, evde çalõşan görevlilere ve köydeki işçilere en içten
teşekkürlerimiz sunarõz.
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Kerkenes Ziyaretçi Evi, Erdoğan Mustafa Akdağ (EMA) Vakfõ tarafõndan inşa edilmektedir
(Şek. 5). Bu güzel ve yeni bina ziyaretçiler ve turistler için sergi alanõ ve benzeri olanaklar
içerecektir. Bu alan, araştõrma sezonu boyunca ekibin mutfak ve yemek yeme alanõ olarak
kullanõlõrken, diğer zamanlarda da Kerkenes Eko-Merkezi Projesi ve Şahmuratlõ Köyü Derneği
tarafõndan düzenlenmesi planlanan çeşitli kültürel aktiviteler için kullanõlacaktõr. 16 Temmuz
günü Yozgat Valisi Sayõn Gökhan Sezer tarafõndan organize edilen, yakõn ve uzak yerlerden
birçok ileri gelen kişi, akademisyen, destekçi ve misafirin katõldõğõ unutulmayacak bir
organizasyon yapõlmõştõr. 2005 sezonu çalõşmalarõ Kültür ve Turizm Bakanõ Sayõn Atilla Koç’un
katõlõmõ ile son buldu, ziyaretlerinden onur duyduk (Şek. 6).

Şekil 5. Araştõrma ve eğitim amaçlõ Erdoğan Akdağ Merkezi'nin inşaasõ. AAC
bloklarõ, çimento, kum ve çatõ kaplamasõ sõrasõyla AKG Gazbeton, YL Yozgat
Çimento, Sorgun Belediyesi ve Onduline tarafõndan bağõşlanmõştõr.
(05kenc0628)

Şekil 6. Natalie Summers, Kültür ve Turizm Bakanõ Sayõn Atilla Koç’a
Kerkenes’de bulunan Fildişi Plaka’nõn bir kopyasõnõ sunarken, Yozgat
Valisi Sayõn Gökhan Sözer ve Bakanlõk Temsilcisi Sayõn Mehmet Sevim
tarafõndan izleniyor. (05dpnc1606)
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Şekil 7. İşlem GIS tarafõndan ERDAS Imagine kullanarak GPS Ölçümlerinden
hazõrlanan Kerkenes Sayõsal Arazi Modeli.
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Şekil 8. Saray Yapõ Grubu ve Kapadokya Kapõsõ 2005 yõlõ kazõ, temizleme ve
konservasyon çalõşmalarõnõ gösteren şekil.
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GİRİŞ
Kerkenes’de arkeolojik araştõrmalar (Şek. 7 ve 8) önceki yõllarda olduğu gibi jeofizik yüzey
araştõrmasõna adanmõş bahar dönemi ve kazõ ile kazõ evi deposunda bulunan bu ve geçmiş yõllara
ait buluntular üzerinde çalõşõlan ana dönemden oluşan iki bölüme ayrõlmõştõr.
Kazõ çalõşmalarõnõn odak noktasõ Anõtsal Giriş'in tamamõnõn ortaya çõkarõlmasõnõ sağlayan
“Saray Yapõ Grubu” olmuştur (Şek. 9). İki büyük kule arasõndaki alanõn ön tarafõnda uzanan taş
döşeme tamamen ortaya çõkarõlmõş ve iç geçit ön ve yan yüzleri kõsmen açõğa çõkacak şekilde
kazõlmõştõr. Bu çalõşma kazõ programõnõn başarõlõ bir şekilde tamamlanmasõnõ ve 2006 sezonu için
yayõn çalõşmalarõ ve buluntularõn incelenmesi üzerine yoğunlaşõlmasõnõ sağlamõştõr.
Kapadokya Kapõsõ’ndaki sõnõrlõ çalõşma, görsel açõdan çok etkileyici olan bu anõtõ daha
güvenli ve dikkat çekici hale getirirken, geçit yan duvarõnõn altõnõn zayõflamasõna neden olan
erozyona da engel olmuştur. Bu alan için üç yõllõk bir konservasyon ve restorasyon projesi
planlanmaktadõr.

Şekil 9. Kulelerin arasõndaki geçitten aşağõ, doğuya doğru Anõtsal Giriş ve Saray
Yapõ Grubu kazõsõna bakõş. Geçici ahşap paneller büyük kulelerin ön kõsmõnda yer
alan ve yapõsal açõdan sağlam olmayan duvarlarõ desteklemektedir. İşçiler, Kabul
Salonu'nun uzaktaki yüzüne kadar uzanan taş döşeli alanõn batõ uzantõsõnõ
temizliyorlar. (05dpnc0155)
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DİRENÇ YÖNTEMİYLE YÜZEY ARAŞTIRMASI
Yöntem
Bahar sezonu tümüyle Geoscan RM 15 makinasi ile yapõlan elektrikli direnç ölçme jeofizik
yüzey araştõrmasõna ayrõldõ (Şek. 10). Elde edilen veriler Geoplot programõnda işlendi ve
görüntüler Surfer programõ ile geliştirildi (Şek. 11). RM15’in hafõzasõ bir günde, örnek yoğunluğu
her 0.50m’ye 0.50m koridor aralõğõnda yapõlan okumalardan oluşan 20x20m büyüklüğünde en
fazla 9 plankare araştõrõlmasõna olanak vermektedir. Sert hava koşullarõ, engebeli arazi ve
bilgisayar problemleri günde ortalama 7 plankarenin taranmasõna sebep olmuştur. Toplamda 175
plankare, 70,000m2 ya da 7 ha’lõk alan 24 işgünü süren araştõrma sõrasõnda taranmõştõr.

Şekil 10. Direnç yüzey araştõrmasõnõn ilerleyişini gösteren harita.
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Şekil 11. 2001 ve 2005 seneleri arasõnda gerçekleştirilen direnç yöntemi ile yüzey
araştõrmasõnda taranan alan.
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Şekil 12. Şehrin orta kõsmõnda yer alan Büyük Göl ile Büyük Rezervuar ve çevresini
gösteren jeofizik harita örnekleri. Geoscan FM36 fluxgate gradyometre ile elde
edilen sonuç (üst) Geoscan RM15 dirençölçer ile taranan alanlara (alt) göre daha az
ayrõntõlõdõr. Ancak günde 9 plankare toplamõnda gerçekleştirilen direnç ölçümü yüzey
araştõrmasõ günde 30 plankare toplamõnda gerçekleştirlien gradyometre yüzey
araştõrmasõna göre daha yavaştõr.
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Amaçlar
Toprağõn henüz nemli olduğu bahar aylarõ, direnç ölçüm çalõşmalarõ için idealdir. 2005 yõlõ
için üç temel amaç tanõmlanmõştõ (Şek. 10 ve 11): önceki yõllarda direnç ölçüm çalõşmalarõnõn
yapõldõğõ iki ana alanõn birleştirilmesi, özellikle balon fotoğraflarõ ve yerde görülen ancak
magnetometre ölçümünün içinde yer alan yapõlar hakkõnda ayrõntõlõ görüntü sağlayamadõğõ büyük
dikdörtgen yapõ topluluğunun araştõrõlmasõ (Şek. 12, KD köşesi) ve 1996 ve 1998 yõllarõnda kentin
kuzey kõsmõnda üzerinde Deneme Açmalarõ 15, 20 ve 21’in açõldõğõ yapõ adasõ ve çevresinin
taranmasõydõ.
Takip eden tanõmlar ve yorumlar, tüm yüzey araştõrmasõ yöntemleri, yani balon fotoğraflarõ,
direnç ve gradiometre ölçümleri ile yerinde doğrulama sonucu yapõlmõştõr. Uygun olan alanlarda
1996 ve 1998 senesinde kazõlan deneme açmalarõndan elde edilen veriler de kullanõlmõştõr.
Verilen koordinatlar, her zaman plankarelerin, yapõlarõn ya da elemanlarõn güneydoğu köşelerine
aittir.
Kuzey sõnõra ait bir özellik olmakla birlikte, her iki jeofizik yüzey araştõrmasõndan elde
edilen farklõ sonuçlar farklõ yüzeylere işaret etmektedir. Deneme açmalarõ, bu farklõlõğõn farklõ
yüzeylere özellikle toprak tabanlõ ve yanmõş olan çatõlõ yapõlar ile bulunan taş döşemeli
kaldõrõmlara ait olduğunu doğrulamõştõr. İki farklõ veri grubunun karşõlaştõrõlmasõ yangõnõn
manyetizma üzerindeki etkisini ortaya koymuştur .
Şehrin Orta Bölümü
Şehrin Orta Bölümü (Şek. 13), Harry von der Osten’in 2001 yõlõnda elde etmiş olduğu
çarpõcõ nitelikteki görüntülerden beri direnç ölçüm araştõrmasõnõn ana hedefidir. 2005 senesinde,
Büyük Göl’ün doğusunda kalan ve 2002 yõlõnda incelenen alan, ana su kaynağõnõn batõsõna doğru
akan mevsimlik derenin her iki yönüne doğru genişletilmiş ve bu alanõn şehrin orta bölümü
birleşmesini sağlamõştõr.

Şekil 13. Şehrin Orta Bölümü ve sağ orta kõsõmdaki Büyük Göl'ü gösteren
resim. Tahta kazõklar 20 x 20m boyutundaki plankarelerin köşelerine
yerleştirilmiştir. Bu tahta kazõklar çobanlar tarafõndan çay demlemek
amacõyla yakõlsa da çevrelerindeki kireç tozlarõ uzun yõllar kalmakta ve
bu beyaz noktalar daha önce gradyometre yüzey araştõrmasõnda
kullanõlan plankarelerin tekrar yerleştirilmesinde kullanõlmaktadõr.
(05slvf0230)
Kent Dokusu
Şehrin Orta Bölümü’den elde edilen görüntüler Demir Çağõ kentinin yerleşim dokusunu
açõkça göstermektedir. (Şek. 14, 15) Yapõlarõn büyüklüğü ve şekillerine, yüzeyde izlenememesine
rağmen, görüntülerden karar verilebilmekte ve CBS programlarõ ile yapõlacak analizler için dijital
ortama aktarõlmaktadõr. Yapõlarõn tipolojileri, ulaşõm ve su kaynaklarõ yönetimi çalõşmalarõ
Chicago'da bulunan CAMEL Laboratuvarõ’nda ve ODTÜ'de yürütülmektedir.
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Şekil 14. Şehrin Orta Bölümü’de gerçekleştirilen yüzey araştõrmasõ kentsel dokuyu
ayrõntõlõ bir şekilde ortaya koymuştur. Yapõlar, duvarlar ve alanlar bu verilerden
sayõsallaştõrõlabilir ve CBS içinde analiz edilebilir.
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Büyük Kentsel Yapõ Adasõ
Şehrin Orta Bölümü’nün doğu sõnõrõnda, güney köşesinin koordinatlarõ E1088, N2015 olan
büyük bir kentsel yapõ adasõnõ incelemek için Mayõs ayõnõn başõndaki nemli koşullardan
faydalanõldõ (Şek. 11, 12 ve 15). Sõnõrlarõ yüzeyde izlenebilen bu kentsel yapõ adasõnõn
kuzeydoğuda geniş bir cadde ve büyük bir ihtimalle diğer kenarlarda da başka sokaklarla
sõnõrlandõğõ söylenebilir.
Başlangõçta, yapõ adasõnõn kuzeybatõ sõnõrõndaki duvarlõ alanõn ada ya da sokağõn bir
uzantõsõ olup olmadõğõ belirgin değildi. Amaç bu yapõ adasõnõn iki-odalõ büyük bir yapõ içerip
içermediğinin ortaya çõkarõlmasõydõ. Genel olarak sonuçlar mükemmeldi (Şek. 15) ve
Kerkenes’de taşlõk alanlar üzerinde bulunan ve nemin yetersiz olduğu alanlar için direnç ölçme
yöntemiyle yüzey araştõrmasõnõn başarõlõ olabileceğine işaret ediyordu.
Bütün yapõ adasõ KB-GD yönünde 63m, KD-GB yönünde yaklaşõk 50m büyüklüğünde
olup, 3150m2 büyüklüğünde bir alanõ kapsamaktadõr. Doğal arazinin teraslanarak biçimlendirilip
biçimlendirilmediği belirsizdir. Bloğa KB, KD ve GD yönlerinden belirgin bir giriş yoktur. Bunun
sonucunda giriş için tek olasõ konum iki yuvarlak taş yõğõnõnõn bulunduğu GB sõnõr duvarõnõn KB
ucudur. Bu taş yõğõnõ ya da elemanlar, yakõn çevredeki daha küçük benzerleri ile birlikte Demir
Çağõ kentinin yok oluşu sonrasõna tarihlenmektedir. Bu taş yõğõnlarõnõn bir kõsmõ muhtemelen
tümülüsleri işaretlemek amacõyla yerleştirilmiştir ve aslõnda yüksek güney sõrtta yer alan ve büyük
bir çoğunluğu tahrip edilmiş olan tümülüslerle benzerlik göstermektedir. Diğer taş yõğõnlarõ,
çobanlarõn ihtiyaçlarõnõ karşõlayan yapõlar ile ilgili olmalõdõr. Yapõ adasõ içerisinde herhangi bir
yapõ, tek başõna özel bir önem taşõyor gibi durmamaktadõr. Daha doğrusu, yapõ adasõ tek giriş
içeren çok sayõda farklõ alt birime bölünmüş gibi görünmektedir.

Şekil 15. Şehrin Orta Bölümü’nün doğu sõnõrõnda bulunan kent yapõ
adasõnõn direnç ölçüm görüntüsü
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Kuzey Uç
Kuzey uçtaki çalõşmada üç temel amacõn gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir (Şek. 16):
Bunlardan ilki, 1996 yõlõnda TT15 ve 1998 yõlõnda TT20 ve TT21 deneme açmalarõ ile incelenen
büyük iki odalõ yapõnõn direnç ölçüm görüntüsünün sağlanmasõdõr. Bu çalõşma, bahsi geçen alanda
gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan kazõ çalõşmalarõndan önce kalõntõlara ait mümkün
olduğunca fazla bilgi edinilmesi için yapõlmõştõr. Bunlara ek olarak, daha önce kazõ sonucu tespit
edilen ancak gradyometre sonuçlarõnda görülmeyen iki sõra ahşap dikmeye ait işlenmemiş granit
kaidelerin direnç ölçümü ile tespit edilebilme olasõlõğõ vardõ (Şek. 17 üst). Maalesef ne bu çalõşma
ne de şehrin başka bölgelerinde buna benzer yapõlar üzerinde geçmiş senelerde yapõlan jeofizik
araştõrmalarõ yeterli bilgi sağlayamamõştõr. Bu sebeple dikme dizilerinin rekonstrüksyonu tahmine
dayalõdõr.

Şekil 16. Şehir savunma duvarlarõnõn kuzeybatõ uzantõlarõnõn iç kõsmõnda yürütülen
yüzey araştõrmasõ. 1996 yõlõnda kazõlan Açma TT15, resimde görülen çalõlardan
aşağõya doğru uzanan büyük iki-odalõ bir yapõ ortaya çõkarmõştõr. (05slvf0216)
İkinci amaç gradyometre ve balon fotoğraflarõndaki görüntülerden yola çõkarak sokaklarla
ayrõlan kentsel yapõ adalarõnda benzer büyük iki-odalõ bir yaplarõn varlõğõnõ araştõrmaktõr. Seçilen
alanõn tamamen incelenmesi bir kaç yõl daha alacaktõr, çünkü kuzey uç kõsõm şehrin merkezindeki
alçak kesimlere göre daha çabuk kurumakta ve bu yüzden yüzey araştõrmasõ süresi kõsalmaktadõr.
Üçüncü amaç ise daha önceki çalõşmalarda sulak ve bataklõk görünümlü alanlarda tespit
edilen görece belirsiz yapõlarõn varlõğõndan yola çõkarak gelişmiş bir su yönetimi sisteminin
varlõğõnõn incelenmesidir.
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Şekil 17. Demir Çağõ kentinin kuzey ucunda gerçekleştirilen jeofiziksel yüzey
artaştõrmasõ. Daha önceki dönemlerde gradyometre ile toplanan veri (üst) direnç
ölçme yüzey araştõrmasõ verilerine göre daha az ayrõntõlõdõr (alt).

16

İki Odalõ Yapõ
24m genişliğindeki iki-odalõ yapõnõn (Şek. 16 ve 17) çatõ örtüsü için, 8m aralõkla
yerleştirilmiş dikme dizilerine oturan kiriş ya da makaslara ihtiyaç duyulmuş olmalõdõr.
Dikdörtgen biçimli yapõnõn büyük odasõ, benzer örneklerin aksine, kare şeklindedir. Bu oran ve
biçimlerin kõsmen arazinin eğimi ve yüzeyleyen anakayalarõn sõnõrlamasõndan kaynaklandõğõ
düşünülebilir. Ayrõca, ön oda ile büyük odayõ ayõran duvarda iki kanatlõ ahşap bir kapõya uygun
genişlikte bir açõklõk yer almaktadõr. Diğer yandan ne direnç haritasõnda ne de manyetik haritada
yapõ ön duvarõnda herhangi bir açõklõk izine rastlanmamõştõr.

Şekil 18. Şehrin kuzey ucundaki büyük alanda gerçekleştirilen direnç ölçme
çalõşmalarõ. Açma TT15’in izleri, temsilci Mehmet Sevim’in üzerinde bulunduğu
çapraz bir hat olarak görülmektedir. Arka planda ise şehir batõ duvarlarõnõn bir kõsmõ
izlenenmektedir (05cnvf0217).
Su Yönetimi ve İletilmesi/Dağõtõmõ
2005 direnç ölçümü yüzey araştõrmasõ mevcut bilgi birikimimize küçük ekler sağlayõp ilgili
yapõ ve/veya elemanlarõn varlõğõnõ doğrularken, su yönetimi ve dağõtõmõna ilişkin fazla bilgi
vermemiştir. Yeni veriler õşõğõnda sözü edilen yapõ adasõnõn tam önünde bir su toplama alanõnõn
var olmadõğõnõ ortaya çõkarken, su drenajõnõn ve batõ-güneybatõ yönündeki havuzlara ve geniş
rezerv alanlarõna yönlendirilmesinin taş kanallar aracõlõğõyla yapõldõğõna dair bir ipucu sağlamõştõr.
E820, N2440 konumundaki havuzun, paralel kenarlarõ ve yuvarlatõlmõş sõnõrlarõ olduğu
düşünülmektedir; doğu-batõ doğrultusunda, 35m uzunluğunda ve 8m genişliğindedir. Yerinde
duvarlarõ izlenememektedir. Ancak deneme kazõsõ, bu yapõya doğru uzanan kõvrõmlõ bir yapõ
parçasõnõn taştan yapõlmõş olduğunu ve doğu sõnõrõnda güney-güneydoğu yönüne keskin bir dönüş
yaptõğõnõ göstermiştir. Bu tanõmlõ alanõn merkezinden KB-GD yönüne uzanan mimari elemanlar,
Demir Çağõ yapõlardõr.
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SARAY YAPI GRUBU KAZILARI
Saray Yapõ Grubu Anõtsal Girişi
İki büyük kulesi ve Kabul Salonuna yönelen geçidiyle büyük ve görsel açõdan etkileyici
olan bu kamusal anõt, 7km uzunluğundaki şehir surlarõ üzerinde yer alan 7 kapõdan ayrõlabilmesi
için Saray Yapõ Grubu Anõtsal Girişi olarak adlandõrõlmõştõr. (Şekil 19 ve 20). Yapõnõn anõtsal
niteliği ortadadõr. Giriş olarak kullanõlmõştõr, yani bir çeşit kapõdõr ve etrafõndaki alan ile bu alana
giriş-çõkõşlarõ kontrol etmek için yapõlmõştõr.
Raporun bu kõsmõ geçmiş yõllar boyunca devam eden yüzey araştõrmasõ, temizlik ve kazõ
çalõşmalarõnõn bir özetidir (Şek. 19). Detaylõ mimari plan ve görünüşler ile ilgili çalõşmalar henüz
tamamlanmamõştõr. Mimari detaylar, kazõ evi deposunda bulunan parçalanmõş bloklarõn
incelenmesi sonucunda ortaya çõkacaktõr. Buna rağmen, genel düzenleme ve plan şemasõ açõktõr
(Şek. 20). İki büyük kule ile gözetlenen doğu-batõ yönündeki giriş geçidinin plan ve cephe
simetrisi çarpõcõdõr. Taş kaplamanõn girişe ve girişin arkasõna doğru geniş bir alana yayõlmasõ, bu
mekanõn resmi ve resmi olmayan birçok kamusal kullanõma hizmet ettiğini göstermektedir.
Anõtsal Girişin boyutlarõ, etkileyiciliğini arttõrõr ve gözdağõ verici özelliğini vurgularken,
aynõ zamanda Kerkenes’in bu yüksek güney sõrtõnda, yõlõn büyük bir kõsmõnda korunağa duyulan
ihtiyacõn bir göstergesidir. Büyük ve etkileyici tasarõmõna rağmen yapõlõşõndaki asõl amacõn
düşman hareketlerini engellemek olmadõğõ düşünülmektedir. Aslõnda tamamen savunmasõzdõr ve
kolay yanabilen malzemelerden yapõldõğõ için neredeyse yangõna davetiye çõkarmõş olmalõdõr.

Şekil 19. Saray Yapõ Grubu Anõtsal Girişinde yürütülen kazõ çalõşmalarõ, iki büyük
kule arasõnda, Kabul Salonu'ndan geçide kadar uzanan taş kaplõ alanõ ortaya
çõkarmõştõr. Kerkenes’de ulaştõrma sistemleri üzerine çalõşan Scott Branting, taş
döşeli yoldan Kabul Salonu'na yürürke görülmektedir. (05dpnc1006)
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Şekil 20. Saray Yapõ Grubu Anõtsal Girişi ve çevresindeki yapõ ve açõk alanlarõn planõ..
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Şekil 21. 2001-2005 yõllarõnda Saray Girişinde kazõlan açmalarõ gösteren plan.
Saray Yapõ Grubu 2005 Yõlõ Kazõsõ Amaçlarõ
2005 yõlõ kazõlarõnõn amacõ, geçit girişini, kulelerin önünden orta bölüme kadar (Şek. 21,
TR15-TR 19 açmalarõ), girişin iç kõsõmlarõnõ ön (doğu) yüzden arka (batõ) yüze ve zaman
elverdiği ölçüde de Kabul Salonu’nun ötesine kadar ortaya çõkarmaktõ (Şek. 21, TR14, TR20 ve
TR21 açmalarõ). Bu kazõ mevsiminde üç temel amaç vardõ: Daha önce bulunan heykel ve yazõtõn
eksik parçalarõnõ ana bölüm önündeki dolgudan çõkartmak, mimari yapõlar hakkõnda daha detaylõ
bilgi edinmek ve bu alanõ görsel açõdan geliştirerek, aynõ zamanda ziyaretçiler için tehlikesiz hali
getirmek. 2005 yõlõnda bu üç temel amaç da gerçekleştirilebilmiş ve Anõtsal Giriş için hazõrlanan
kazõ programõ başarõyla tamamlanmõştõr.
Araştõrmanõn İlerleyişi ve Çalõşma Yöntemleri
Girişteki dolgunun büyük bir kõsmõ gevşek taş moloz ve topraktan oluşmuştur. Taş
kaplamanõn hemen üzerinde kül ve kömürleşmiş sazdan dam örtüsü parçalarõna rastlanmõştõr (Şek.
22). Çoğu zaman taş kaplamaya kadar ulaşan ve hatta bazen bunu delerek geçen çok sayõdaki
yağma çukuru, heykel ve yazõt parçalarõnõn düzensiz bir şekilde dağõlmasõna sebep olmuştur.
Dolgunun tamamõ dikkatli bir biçimde elle ayõklanmõş ve kaldõrõlmõştõr. Dolgunun önemli bir
kõsmõnõ oluşturan granit döküntü de dikkatle incelenmiş ve atõlmõştõr. Yanmõş ve camlaşmõş kõrõk
ve dağõnõk kumtaşõ bloklar alanda istiflenmiştir. Geri kalan bütün kumtaşlarõ ise Kazõ
Laboratuvarõ’na taşõnmõş, yõkanmõş ve ayõklanmõştõr. Kumtaşlarõnõ ayõklamak için zaman zaman
elek kullanõlsa da, kõrõlgan yapõlarõ sebebiyle bu işlem başarõlõ olmamõş ve malzemenin delikli
plastik örtü üzerinde ayõklanmasõ tercih edilmiştir. Başlõk ya da başlõk benzeri kabartma taşõyan
kõrõlmõş ve parçalanmõş büyük mimari parçalar (Şek. 23) yerinde belgelenmiş ve daha sonra
temizlik ve birleştirme çalõşmalarõ için laboratuvara gönderilmiştir. Bu işlemler kazõyõ oldukça
yavaşlatmõş ve zorlaştõrmõştõr. Kule duvarlarõndan düşen büyük parçalar, yangõn sõrasõnda mimari
parçalarõn camlaşmasõ ve daha sonra açõlan soygun çukurlarõ bu parçalarõn tanõnmasõnõ, topraktan
çõkarõlmasõnõ ve onarõmõnõ zorlaştõrmõştõr.
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Şekil 22. Gevşek dolgu ve toprak, kazõ ilerledikçe çok dikkatli bir şeklide
incelenmiş ve önemli parçalar seçilmiştir. (05dpca0224)

Şekil 23. Güney Kulesi’nden kopan mimari bloklar kaldõrõlmadan önce
yerinde belgelenmiş ve Kazõ Laboratuvarõna gönderilmiştir.
(05dphp1122)
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Önemli olan hiçbir noktanõn kaçõrõlmadõğõ büyük bir güvenle söylenebilse de çõkan yangõn,
geçidin taş elemanlarõnõ parçaladõğõndan yerinde ele geçen buluntularõn azlõğõnõ belirtmek
üzücüdür. Taş sõralarõ arasõndaki yatay kirişin tamamen yanmasõ sonucu ortaya çõkan boşluklar,
kule duvarlarõnõn yapõsal açõdan dengesini yitirmesine neden olmuştur. Yangõn sonucu parçalanan
büyük taşlar da güvenlik nedenlerinden dolayõ kaldõrõlmõştõr. Çok yakõnda gerçekleştirilmesi
planlanan koruma ve onarõm çalõşmalarõ bünyesinde güvenli bir alan oluşturmak için duvar
yüzeyinden geri kalan kõsõmlar geçici bir önlem olarak ahşapla desteklenmiştir.

Şekil 24. Taşlarõn arasõndaki yatay kirişin yanmasõ ile oluşan boşluk Güney Kulesi’ne
ait duvarõn yapõsal açõdan dengesini yitirmesine neden olmuştur. Cephe kaplamasõnõ
oluşturan taş bloklar ve yanmõş moloz, doğal olarak beyaz karbonatlarla kaplõ halde
bulunmuştur. Yangõnõn şiddeti ile parçalanan çok büyük bir blok güvenlik sebebi ile
kaldõrõlmõştõr. (05dphp1104)
Belgeleme Çalõşmalarõ
Kazõ çalõşmalarõ daha önceki dönemlerde olduğu gibi plan, kesit çizimleri ve fotoğraflarla
belgelenmiştir. Anõtsal Girişin merkezine doğru ilerleyen doğu-batõ kesidindeki çalõşmalar
tamamlanmõş ve rektifiye edilmiş dijital fotoğraflarla 1:20 ölçeğinde mozaiklenmiştir. Aynõ
zamanda elde edilen bu belgeler basõlmõş ve arazide kontrol edilmiştir. Geçidin yan duvar yüzleri
aynõ yöntemle belgelenmiş olup, yok olmasõ daha az muhtemel diğer kesitler geleneksel yollarla
çizilip belgelenmiştir. Daha önceki senelerde olduğu gibi, bu sene de rektifiye edilmiş dijital
fotoğraflar taş kaplõ alan ve diğer ilgili yapõlarõ belgelemek için kullanõlmõştõr. Bu fotoğraflarõn,
daha ayrõntõlõ plan ve kesitlerin üretilmesi için sayõsallaştõrõlmasõ devam etmektedir. Bu dikkatli
belgeleme çalõşmalarõ, yapõlarõn ve çevrelerindeki yapõ ve alanlarõn gelecekte yapõlmasõ planlanan
bilgisayar modelleme çalõşmalarõna yardõmcõ olacaktõr.
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Anõtsal Girişin Mimari Özellikleri
Simetrik olarak düzenlenen mimari biçim, iki kulenin arasõna yerleştirilmiş anõtsal bir
girişten ibarettir (Şek. 25 ve 26). Çok yoğun bir biçimde yağmalandõklarõ için kulelerin iç
düzenlemeleri ya da tabanlarõ belirgin değildir ve iki kulenin de ana dolgularõ büyük ölçüde
soyulmuştur. Kule duvarlarõnõn ön kõsmõnõn yanõndaki büyük bir kaide, geçidin her iki tarafõndaki
eğimli taş kaplõ yüzeylerin biraz üzerinde yer almaktadõr.

Şekil 25. Güney Kulesi’nin kaideyi kaplayan yõkõntõlarõ kaldõrõlmadan
önceki halini gösteren resim Sağ arka planda şehir duvarlarõnõn bir
bölümü görülmektedir. (05dpca0214)

Şekil 26. Kuzey Kulesi’nde üst sõralarõ oluşturan büyük ve parçalanmõş
granit bloklar yerinden oynayarak dökülmüştür. Görülen dikme kaidesi
2003 yõlõnda ortaya çõkarõlmõştõr. (05dpnc0964)
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Şekil 27. Saray Yapõ Grubu Anõtsal Girişi planõ
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Kuleler, geçidin orta kõsmõnda yer alan bir giriş cephesine doğru uzanan 10.50m
genişliğindeki taş kaplõ alan ile birbirlerinden ayrõlmaktadõr (Şek. 27 ve 28). Giriş yolu, geçit
içindeki ön duvarda yer alan iki kanatlõ kapõdan geçerek içeri girmekte ve giriş arka duvarõnõ
oluşturan benzer bir kapõdan Saray Yapõ Grubu’na ulaşmaktadõr. Giriş mekanõ, diğer tarafta da
simetriğinin var olduğu düşünülen bir odacõk ile daraltõlmõştõr. Arka duvarõn diğer yanõnda giriş,
kaçak kazõ sonucu tahrip edilmeden önce, üçüncü bir kaidenin bulunduğu taş kaplõ diğer bir alana
açõlõyor olmalõydõ. Döşemede bulunan ve cepheye paralel olan küçük bir su kanalõ, suyun
kapõlardan geçide doğru akmasõnõ engelliyordu. Ön duvarõn bir yanõnda yer alan kaide ile arka
duvardaki kapõda yer alan ve bir tanrõyõ betimleyen stelin birer benzeri simetrik olarak karşõ
tarafta da yer alõyor olmalõydõ (Şek. 27).

Şekil 28. Anõtsal Giriş’in doğu tarafõna bakarken ön duvara ait
temel çukuru görülebilir. Geçidi ayõran beş adet büyük kaplama
taşõ sõrasõnõn iki yanõnda da tahrip edilmiş yuvalar bulunmaktadõr.
Sağ altta, ayakta kalan konglomera kaide görülmektedir. Kulelerin
ön köşeleri birbirlerinden 10.50m uzaklõktadõr ve dikme
kaidelerinden geriye doğru uzanmaktadõr. (05dpnc0957)
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Şekil 29. Anõtsal Giriş’in güney tarafõndaki kazõ çalõşmalarõnõ,
Güney Kulesi’ne ait yõkõntõ, konglomera kaide ve ön cepheye ait
temel çukurunu gösteren resim. (05dpca0152)

Şekil 30 İki kulenin tabanlarõ arasõndaki taş döşemenin genişliği
10.50m ve iki dikme kaidesinin merkezleri arasõndaki uzaklõk
9.20m’dir. Büyük kesme taş bloklarõn arasõndaki kirişler tamamen
yanmõş ve duvarõn parçalanmasõ ve yõkõlmasõna sebep olmuştur.
(05dpnc0862)
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Anõtsal Girişe Yaklaşõm
Geniş geçidin ön yarõsõ yak. %20 eğimli ve parlatõlmõş granit ile kaplõdõr (Şek. 30).
Kulelerin ön tarafõndaki kaplamayõ şekillendiren referans çizgileri girişe parallel olmayõp,
yönelim Kabul Salonu’nuna doğrudur (Şek. 20 ve 27). Bu durum, taş kaplama ile Kabul
Salonu’nun Anõtsal Giriş’ten önce yapõldõğõnõn bir göstergesidir. Her iki kulenin içe bakan ön
köşesinde yerel alan temel taşlarõ kaplama seviyesinin biraz üzerinde konumlanmõş ve aynõ
zamanda üst duvar yapõsõ hattõnõn biraz dõşõna çõkmõştõr. Ancak bu çõkma yalnõzca köşe taşlarõna
özgüdür ve eğimli geçit boyunca yükselen kule duvarlarõnda izlenmez (Şek. 31). Her iki
kenardaki kumtaşõ dikme kaideleri kule ön yüzlerinden yak. 2.05m geride olup, üst kõsõmlarõnda
yak. 0.85m çapõnda sõğ dairesel oyuklar vardõr. Bunlar büyük olasõlõkla tek başõna ayakta duran
kumtaşõ başlõklõ ahşap dikmeleri destekliyordu (aşağõda farklõ bir yorum daha yer almaktadõr). Bu
kaideler ile girişin ön kõsmõnõn güneybatõ köşesinde bulunan konglomera kaide yerleştirildikten
sonra yerinde şekillendirilmiştir. Boyutlarõ 2.10x0.70m olan dikme kaidesinin bir eşi muhtemelen
kapõnõn diğer tarafõnda da bulunmaktaydõ. Sözü edilen kaplama sõnõrlarõnda yer alan büyük
taşlardan oluşan sõralarõn işaret ettiği gibi, kulelerin ön yüzünden geçit içinde yer alan ön duvara
doğru uzanan taş kaplama, dikme kaideleri ile konglomera kaidelere dek yeniden döşenmiş
olmalõdõr.
Anõtsal Giriş’in ön kõsmõnõn üst örtüsüz olduğunu düşündüren birkaç sebep vardõr: Giriş
açõklõğõ ve geçidinin genişliği ile bunu destekleyebilecek yalnõzca bir çift dikmenin varlõğõ, bir üst
örtüyü olanaksõz kõlmasa da çözümünü zorlaştõrmaktadõr. Ayrõca taş kaplamanõn eğiminin dik
oluşu, üst örtünün yapõmõnõ zahmetli hale getirebilir. Diğer yandan herhangi bir üst örtü, eğimin
üst noktasõndaki geniş yuvaya oturacak ahşap bir ön duvarõn görünümünü bozabilir. Yağma
çukurlarõnõn arasõnda kalan yanmõş dolgunun dağõlõmõ, bu molozun yanarak çökmüş bir üst
örtüden çok yanmõş bir duvar/cephe ve/veya çift kanatlõ kapõya ait olduğunu düşündürmektedir.
Bir üst örtüye ait olmasõ muhtemel saz izli kerpiç parçalarõ ve yanmõş dallar büyük bir olasõlõkla
geçidin her iki yanõnda yer alan kulelerden dökülmüştür.

Şekil 31. Güney Kulesi’nin kuzeydoğu köşesinde Geoffrey Summers duvarõn
temelinin köşesindeki çõkmaya işaret ediyor. Kumtaşõ dikme kaidesinde 0.85m
çapõnda sõğ dairesel bir oyuk bulunmaktadõr. (05dpnc0869)
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Kabartmalõ Anõtlarõn Yeri
Bu raporun ilerleyen bölümlerinde anlatõlacak olan heykel parçalarõ ve yazõt, girişin ön
kõsmõndaki yõkõntõda bulunmuştur. Bunlardan bazõlarõ insan biçimli bir heykel ve ufak ölçekte
yazõtlõ bir kabartma yontudur. Muhtemelen bunlardan biriyle ya da her ikisiyle ilişkili olan ve hem
yangõndan hem de daha sonraki yağmadan kurtulan parçalarõn birleştirilmesi devam etmektedir.
Ahşap bir çekirdeğin etrafõna sarõlan altõn varaktan bir boynuz, değerli ahşap parçalarõnõn
varlõğõna işaret etmektedir.
Bölmenin önündeki taş kaide ile var olduğu tahmin edilen simetrik eşinin üzerinde neyin
durduğuna dair bir iz bulunmadõğõ söylenebilir. Boyut ve oranlar, bulunan ufak parçalarõn taş
kaideler üzerinde duramayacağõnõ göstermektedir. Ayrõca kumtaşõ dikme kaidelerinin taş başlõklõ
ahşap (adak) dikmeleri(ni) değil, ancak tek başõna duran daha alçak ahşap heykelleri
taşõyabileceği önerilmiştir.
Her durumda, girişi oluşturan yapõlarõn yanmadan önce yõkõlõp dağõtõldõklarõna dair kanõrlar
mevcuttur.
Kulelerin Arasõndaki Ön Duvar
İki kulenin yan duvarlarõnõn ortasõ hizasõnda yer alan 2.20m genişliğindeki boşluk ya da
yuva, ön duvar ya da cephe olarak nitelendirilen mimari ögenin temel çukurunu oluşturmaktadõr
(Şek. 32). Yanmõş ve camlaşmõş moloz ve ahşap dikmelere ait olabilecek izler, taş ve kerpiç
dolgulu ahşap iskeletli bir yapõya işaret etmektedir.
Taş kaplamanõn iç orta kõsmõnda bulunan 5 büyük taş, çift kanatlõ kapõnõn olasõ yerini
göstermektedir. Açõklõğõn her iki yanõnda, kapõyõ taşõyan dikmelerin izi görülebilmekte ve
kanatlarõn büyük ahşap iskeletli bir bölme duvarõnõn içinde yer aldõğõ düşünülmektedir. Beş
döşeme taşõnõn toplam genişliği 4.40m ve bölme duvar yuvasõnõn genişliği 2.20m olup, cephenin
dõş yüzüne yerleştirilecek kanatlar açõlõğõnda duvar genişliği içinde kalabileceklerdir. Geçidin
korunabilmiş güney duvarõnõn dokusunun aniden etkileyici kesme taş bloklardan ahşap elemanlõ
moloz taş örgüye dönüşümü, bu kõsmõn bir bölme ile gizlendiğine açõkça işaret etmektedir.

Şekil 32. Ön duvar ya da cephenin oturduğu temel yuvasõ ile çift kanatlõ
kapõnõn yerine işaret eden büyük kaplama taşlarõnõ gösteren resim.
Kulenin büyük taş bloklarõ, bölme ile gizlenen moloz taş örgüye
dönüşüyor. 1m uzunluğundaki jalon kaldõrõlan yanmõş ve camlaşmõş
döküntünün yerinde durmaktadõr. (05dpnc0910)

28

Geniş temel yuvasõnda kulelerin üst duvarlarõndan ve ön duvar dolgusundan dökülen
yanmõş ve kõsmen camlaşmõş taş ve kerpiç parçalarõyla dolu olmasõna karşõlõk, kül ve odunkömürü
bulunmamasõ, ön duvar/cephe iskeleti ile kapõ kanatlarõnõn alan yanmadan önce yõkõldõğõnõn bir
göstergesi olabilir. Kapõ dikmesinin güney deliğinde bulunan küçük bir kumtaşõ yastõğa ait
parçalar da benzer biçimde yorumlanabilecek kanõtlardõr.
2004 yõlõ raporunda bu ahşap duvar/cephenin bezenerek anõtsal bir yapõ haline geldiği ve
büyük olasõlõkla Frigya yaylalarõnda bulunan kayalara oyulmuş mimari cephelere benzerlik
gösterdiği öne sürülmüştü. 2005 yõlõnda ele geçen kumtaşõ yastõklarõn sayõsõ ve çeşitliliği benzer
ögelerin bezeme amacõyla ahşaba da uygulanmõş olabileceğini ve 2002 yõlõnda bulunan bronz
levhalardan kesilmiş yaban keçisi tasvirlerinin varlõğõnõn, benzer daha değerli bezeme
elemanlarõnõn kapõ kanatlarõ, bölme duvarõ ve alõnlar üzerinde yer alabileceğini düşündürmektedir.
Kapõ dikme ve menteşe deliklerinin yağmacõlar tarafõndan boşaltõlmõş olmasõ, bunlarõn da değerli
metallerden yapõlmõş olabileceğine işaret etmektedir.
Şu an cevabõ bilmeyen diğer bir sorun, 2.20m genişliğinde bölme duvarõnõn
rekonstrüksyonudur. Bu yapõnõn üzerinde, ahşap bir alõnlõk arkasõndaki gizlenmiş ve iki kuleyi
birleştiren bir geçit köprüsü bulunmasõ mümkündür. Ayrõca bölme duvarõndaki kapõ açõklõğõnõn
her iki yanõnda, kanatlar açõldõğõnda bunlarõn arkasõnda kalan ahşap bir merdiven bulunduğu
düşünülebilir.
Girişin Kuleler Arasõnda Kalan İç Kõsmõ
Ön cepheden geçerek içeri giren yol, daha ufak taşlarla döşenmiş ve daha az yõpranmõş taş
kaplamalõ, seviyesi düzeltilmiş ikinci bir alana ulaşõr (Şek. 33). Ortadaki taş kaplamanõn duvar
tarafõnda yer alan yanmõş toprak taban, önünde ufak bir çukur bulunan küçük bir odanõn varlõğõna
işaret etmektedir. Planda da önerildiği gibi (Şek. 27), yapõnõn simetrisi nedeniyle kazõlmayan
güney tarafõnda da kuzeydeki gibi bir oda olmasõ muhtemeldir. Ne bu bölümde ne de girişin arka
kõsmõnda yapõnõn yõkõlmasõ öncesine tarihlenen bir değişiklik izine rastlanmamõştõr.

Şekil 33. Girişin iç kõsmõnõn, ön ve arka duvarlarõ arasõnda kalan alanõn
kazõlmõş yarõsõnõ gösteren resim. Yanmõş toprak taban, önünde ufak bir
çukur bulunan küçük odayõ göstermektedir. Taş kaplamanõn batõ ucun
1m’lik ölçek ve arka planda Kabul Salonu görülmektedir. (05dpnc0209)
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Kuzeydeki odanõn girişinin önünde hafifçe yükseltilmiş bir basamak bulunmuştur (Şek. 34).
Hiçbir buluntu içermeyen bu odanõn tabanõ topraktõr. Odanõn doğu duvarõ ile girişin ön duvarõnõn
arka yüzü arasõnda kalan tuhaf denecek incelikteki boşluk, taş kaplama üzerinde tek sõra taş ile
belirlenmiş olup çukur benzeri bir elemandõr.
Güney duvarõnõn doğu tarafõnda tek bir girişi olan bu odanõn boyutlarõ yak. 2.10x2.50m’dir.
Duvarlar taş kaplama üzerine yerleştirilen ve bir sõradan oluşan taş bir temele oturmuş olmalõdõr.
Duvarlarõn üst kõsmõ yak. 32x32cm boyutlarõnda kare biçiminde kerpiç bloklardan yapõlmõştõr.
Soyguncular tarafõndan tahrip edilen odanõn kuzey ve doğu duvarlarõnõn izi kalmamõştõr.
Duvarlarda ahşap çatkõ bulunup bulunmadõğõ belirsizdir.
Bu oda ve var olduğu düşünülen simetrik eşi büyük olasõlõkla üst örtüye sahipti. Oda
tabanõnda hiçbir üst örtü kalõntõsõ bulunamamasõnõn, bunu oluşturan saz örtünün küle dönüşerek
yokolmasõnõn kaynaklandõğõ düşünülebilir. Kerkenes’deki diğer kalõntõlarda da izlendiği ve
yükseltilmiş eşikler gibi mimari elemanlar ile taş kaplama üzerinde yanmõş üst örtü kalõntõlarõna
rastlanmamsõnõn işaret ettiği üzere geçidin taş kaplõ orta mekanõnõn üzeri muhtemelen açõktõ.

Şekil 34. 2004 yõlõnda yapõlan çalõşmalar toprak tabanlõ küçük bir oda ve girişi
oluşturan taş kaplõ açõk alanõ ortaya çõkardõ. Anõtsal Giriş’e ait bu elemanlar, 2005
yõlõnda arka duvarõn ortaya çõkarõlmasõ için kazõ çalõşmalarõ batõya doğru
genişletilince tam olarak anlaşõlabildi (05dpnc0941)
Girişin Arka Duvarõ
Dikdörtgen biçimindeki iç geçit (Şek. 35), bir çok açõdan yukarõda anlatõlan ön duvar
ile benzerlik gösteren bir arka duvar ile sõnõrlandõrõlmõştõr. Henüz kanõtlanamamõş olsa da, arka
duvarõn orta kõsmõnda da çift kanatlõ bir kapõnõn bulunduğu söylenebilir. Üst yüzeyi iyi işlenmiş
gömük kare biçimli bir granit bloğun arkasõna yerleştirilen ve sembolik olarak bir tanrõyõ
betimleyen stelin (Şek. 36) varlõğõ da bu öneriyi desteklemektedir. İç odanõn batõ duvarõnõn bu
arka cepheye yakõn olduğu düşünülmekteyse de, yapõlan kaçak kazõlar bu konudaki kanõtlarõ
ortadan kaldõrmõştõr.
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Şekil 35. Yarõsõ kazõlmõş olan giriş arka duvarõnõn güneyine doğru bakõş.
Sol tarafta, küçük odanõn toprak tabanõnda şiddetli yangõna ait izler
görülebilir. Sağ tarafta ise bir yağma çukuru, taş kaplamaya dikketle
yerleştirilmiş drenaj kanalõnõ tahrip etmiştir; taş bir kaide ise duvar
yuvasõna doğru yan yatmõştõr. (05dpnc0917)

Şekil 36. Üst yüzeyi iyi işlenmiş gömük kare biçimli bir granit bloğun
arkasõna yerleştirilen ve sembolik olarak bir tanrõyõ betimleyen stel.
Ölçek 25cm’dir. (05dpnc0219)
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Batõdaki Taş Kaplõ Alan
Taş kaplõ alan (Şek. 37), kõsmen tahrip edilmiş olmakla birlikte, Kabul Salonu’na kadar
uzanmaktadõr. Taş döşeme üzerine giriş arka duvarõ boyunca yerleştirilen drenaj kanalõ, akan suyu
girişten kuzeye doğru uzaklaştõrmaktadõr. Bu kanalõn girişin önünden geçen bölümü, kuzeydeki
ucuna göre daha düzgün ve özenli biçimde yapõlmõştõr (Şek. 38).
Kazõlan kuzey kõsõmda ikinci bölücü duvarõn arkasõnda taş kaplama üzerine yerleştirilmiş,
üzerinde dairesel bir oyuk bulunan başka bir kare dikme kaidesi bulunmaktadõr (Şek. 39). Çapõ
yak. 0.80m olan bu oyuk, girişin ön tarafõnda bulunan dikme kaidelerindeki oyuklardan biraz daha
küçüktür. Eski Çağ soyguncularõ bu kaidenin etrafõnõ ve altõnõ kazmõşlar ve elemanõn çukura
düşmesine neden olmuşlardõr. Büyük ihtimalle bu yağma kazõsõ öncesinde kaide taş kaplama
üzerinde görünür konumda yer almaktaydõ.
Girişin arka yüzündeki tarafõndaki iki dikme, kule arka yüzlerinin biraz batõsõna
yerleştirilmiş olmalõdõr. Böyle bir düzenleme, girişin ön kõsmõndaki açõk sundurma benzeri bir üst
örtü oluşturmuş olabilir. Kulelerin arka duvarlarõ yõkõlmõş ve kalõntõlar soyguncular tarafõndan
karõştõrõlmõş olduğundan, kazõ yapmadan bu duvarlarõn yerlerini kesin olarak belirlemek mümkün
değildir.

Şekil 37. Anõtsal Giriş’ten Saray Yapõ Grubu’na kadar kazõ alanõnõn kuzeydoğuya
doğru görünüşü; taş kaplama ile su drenaj kanalõ, yerinden oynamõş ahşap dikme
kaidesi ve kapõnõn yanõnda durmasõ gereken bir tanrõyõ betimleyen stel görülüyor.
(05dpnc0943)
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Şekil 38. Giriş arka duvarõ boyunca taş kaplama içine yerleştirilen kanal,
akan suyu girişten kuzeye doğru uzaklaştõrmaktadõr (05dpnc0218)

Şekil 39. Ahşap bir dikme yerleştimek amacõyla üzerinde dairesel bir
oyuk açõlmõş bulunan biçimlendirilmiş kare dikme kaidesi, bir yağma
çukuruna doğru eğilmiş halde bulunmuştur. (05dphp2116)
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Kuleler
Dikdörtgen tabanlõ kuleler, yak. 15.60x13.00m boyutlarõndadõr. Kulelerin derinliğinin tam
olarak belirlenmesini gerektiren giriş arka duvarlarõn yeri kesinleştirilememiştir. Döküntüler
dikkatle belgelenip kaldõrõldõktan sonra Güney Kulesi’nin köşesi ortaya çõkarõlmõştõr (Şek. 40).
Kuzey Kulesi’nde kazõlmõş alanõn tehlikeli bir biçimde gevşek duran kõsmõnõn kaldõrõlmasõ dõşõnda
çok az çalõşma yapõlmõştõr (Şek. 41).
Kulelerin korunabilmiş alt kõsõmlarõ sağlamdõr ve eğimli yüzeyin giriş geçidinin yarõsõna
kadar düşeyde 3m yükselen ön bölümde bir platform oluşturur. Kuşkusuz bunlar anakayayõ
çevreleyip örtmekte, görülen duvarlar ise moloz taş dolgu için istinat işlevini üstlenmektedir. Her
iki kulenin iç kõsmõnda açõlan soygun çukurlarõ nedeniyle kulelerin iç düzeni ve taban ve ara
döşemeler konusunda belirgin bir veri elde edilememiştir. Girişin kuzey ve doğusundaki eğimli
taş kaplõ yüzeyin arkasõndaki Yapõ A’daki teraslamadan ve şehrin kuzey ucunda, 1996 ve 1998
yõllarõnda kazõlan deneme açmalarõndan bilindiği üzere iç duvarlarõn temellerinin teras dolgu
taşlarõnõn arasõnda inşa edilmiş olmasõ beklenebilir, ancak bunlarõn tamamõ yokolmuştur.
Güney Kulesi’nin ortaya çõkarõlmasõyla daha geniş düzeyde bilgi sağlanmõş olmasõna
rağmen, 2006 yõlõnda gerçekleştirilecek mimari bloklarõn restorasyonu ile kõsmen de olsa
çözümlenebilecek güç sorunlar bulunmaktadõr. Bu nedenle aşağõda tartõşõlanlar başlangõç
niteliğinde ve taslak özelliğindedir.
Her bir kulenin açõğa çõkarõlmõş dört yüzünün de aynõ seviyeye kadar kesme granitle kaplõ
olduğunu söylemek yanlõş olmaz. Bu seviye aslõnda girişin daha yüksek olan iç (batõ) kõsmõndaki
taş kaplamanõn üzerinden yak. 0.80m yüksekliğine ulaşan tek bir sõradõr. Sonuçta ön yüzde dört
sõra kesme granit yüzey taşõ bulunmaktadõr ve bu sayõ yüzey seviyesindeki artõşa bağlõ olarak yan
taraflarda azalmaktadõr.
Geçitte, düzgünce yerleştirilmiş kesme granit bloklarõn üzerinde aşağõda ayrõntõlõ olarak
anlatõlacak olan bir sõra sarõ kumtaşõ, bu sõranõn üzerinde ise bir sõra yumuşak beyaz (tebeşir
benzeri) kireçtaşõ bulunmaktadõr. Bu aşamada kumtaşõ ve kireçtaşõ blok sõralarõnõn kulelerin ön
yüzleri boyunca devam ettiği düşünülmektedir. Sõralar en az 0.30m genişliğinde yatay ahşap
kirişlerle karõşõk haldedir. Yapõsal dengenin sağlanmasõ amacõyla bu kiriş ya da hatõllarõn yuvarlak
hatlarõnõn sertleştirildiği söylenebilir. Kumtaşõ sõrasõnõn üst kõsmõ "kõrlangõç kuyruğu" biçimli
tahta kenetlerle sabitlenmiş gibi görünmektedir. Bu kenetler büyük ihtimalle döşeme kirişlerini
sabitlemek için kullanõlmõştõ. Eğer bu yorum doğruysa, beyaz kireçtaşõ sõrasõ iç taban hizasõndan
daha yüksek bir seviyede bulunmalõdõr. Bu fikri destekleyecek bir diğer kanõt ise üst yapõyõ
oluşturan taş ve kil dolgulu ahşap iskelete ait dikmelerin kumtaşõ bloklarlarla aynõ seviyeden
başlamasõdõr. Ancak bununla beraber, bu çõkarõmlar yoruma açõktõr (remove comma) ve başka bir
şekilde de değerlendirilebilir.
Ön cephenin ortasõndan geçidin arkasõna doğru olan kõsõmda ve muhtemelen kulenin arka
yüzünü oluşturan duvarlar cepheleri biçimlendirilmemiş yerel köşeli taşlarõndan oluşmaktaydõ.
Diğer bir deyişle, geçidin iç kõsõmlarõ ve ahşap iskeletli cepheler tarafõndan gizlenen bu bölümde
cephedeki gibi kesme taş kullanõlmamõştõr. Bu durum, geçidin iç kõsmõnda yer alan odalarõn özgün
yapõnõn bir parçasõ olduğunu kanõtlamaktadõr.
Kaçõnõlmaz ek sorunlar ise kulelerin özgün yükseklikleri ile köşelerde uygulanmasõ gereken
güvenlik çözümleridir. Buradaki zorluk, çok sayõda yõkõlmõş yastõk bezemeli blok ile taş yastõk
parçalarõndan oluşan kumtaşõ döküntülerinden ve diğer mimari bezeme kalõntõlarõyla daha da
artmaktadõr. Bu parçalanmõş bloklarõn büyük bir kõsmõnõn 2006 yõlõnda daha ayrõntõlõ bir inceleme
ve restorasyonunun ardõndan, umulduğu gibi bloklarõn sayõlarõ ve mimari düzenlemeleri ortaya
çõkacaktõr.

34

Şekil 40. Anõtsal Girişin Güney Kulesi’nden gelen döküntü, 2005 senesindeki kazõ
çalõşmallarõ sõrasõnda kaldõrõlmõştõr.(05dpca0206)

Şekil 41. Kuzey Kule duvarõnõn yerinde sadece alt sõradaki taşlarõ sağlam
kalabilmiştir. Sütun kaidesi üzerindeki ölçek 1m uzunluğundadõr. (05dpnc0967)
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Daha detaylõ bir inceleme sonucu, granit bloklarõn kiriş seviyeleri arasõnda yastõk işlevi
görecek bir sõra oluşturmak üzere biçimlendirilerek yerleştirilmiş olduklarõ anlaşõlmõştõr. Ön
kõsõmda, her iki dikme kaidesinin arkasõnda kalan bölgede, yan duvarlarda eğim boyunca uzanan
ilk örgü sõrasõnõ taşlar çok daha küçük olmakla birlikte, yine prizmatik olarak biçimlendirilmiş ve
düzgün bir biçimde oturtulmuştur (Şek. 42). Bu granit bloklarõn yan yüzleri düşey birleşmemekte,
bunun yerine boşluklar üçgen ya da zaman zaman yuvarlatõlmõş dolgularla tõkanmaktadõr. Aynõ
yöntem kumtaşõ örgüde izlenmemektedir; aksine daha yumuşak olan malzemenin L şeklinde
biçimlendirilmesi ve daha basit tõkaçlar kullanõlmasõ tercih edilmiştir.

Şekil 42. Güney Kulesi’nin iç köşesi, dikme kaidesinin taş kaplamaya oturtulduğu
görülmektedir. (05dpnc0516)
Geçidi dolduran yanmõş döküntü, ahşap elemanlar arasõnda dolgu olarak köşeli granit
parçalarõ ve kil kullanõldõğõnõ göstermektedir. Daha sonra açõlan yağma çukurlarõnõn genişliği,
yüksekliğin tahmin edilmesini tamamen olanaksõz hale getirmese de, çok zorlaştõrmaktadõr.
Ancak, Güney Kulesi’nin duvarõndan düşmüş olan dolgu yõğõnõ, kulelerin içi doldurulmuş üst
ahşap iskeletli bölümünün mevcut taş ön yüz yüksekliğine hemen hemen denk olduğuna işaret
etmektedir. Üst duvarõn genişliğine dair kesin bir kanõt olmamakla birlikte, şekilsiz bir biçimde
birbirine karõşmõş ve camlaşmõş döküntüler bu kalõnlõğõn yak. 0.80m’den fazla olmadõğõnõ
göstermektedir. Kõsõtlõ verilerle, kulelerin üst örtülü olduğu öne sürülebilir. Aksi takdirde
kulelerin tepeye kadar açõklõksõz olmasõ gerekirdi. Daha önce giriş geçidinin üst örtüsüne ait
olabileceği öne sürülen saz ve ahşap izli yanmõş kerpiç parçalarõnõn aslõnda kulelerin üst örtüsüne
ait olmasõ ihtimali yüksektir.
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Kenetler
Sadece kronolojik anlamda önemli olmayan bir ayrõntõ "kõrlangõç kuyruğu" biçimli
kenetlerin kullanõmõdõr. Bu kenetlerden bir tanesi kendisi için açõlmõş olan oyukta yanmõş halde
bulunmuştur. Küçük ve düzgün kesilmiş kenetler Güney Kulesi’nin kuzeydoğu köşesindeki ve
onun yanõndaki iki geniş yüzlü granit blokta belgelenmiştir. Düzeltilmiş kenet kesikleri yapõm
sõrasõnda kõrõlan granit bloklarõn onarõlmasõ için açõlmõş olmalõdõr. Kumtaşõ bloklarda ise bu
"kõrlangõç kuyruğu" biçimli kenet oyuklarõndan çok sayõda bulunmaktadõr. Bunlar (daha yumuşak
olan kireçtaşõnda değil fakat) kumtaşlarõnda granite göre genel olarak daha düzensiz, daha kaba ve
daha derin biçimlerde ve farklõ boyutlarda görülmektedir. Bu oyuklar kumtaşõ ve kireçtaşõnõ
biçimlendirmek için kullanõlan el aletlerinin benzerleri ile açõlmõşlardõr; bu aletler bunlar genelde
ahşap işçiliğinde kullanõlan keser ve keski kalemleridir. Daha sert olan granit için farklõ aletler
kullanõlmõştõr. Kenetler duvar yüzlerinde yanyana duran bloklar ile ve kule köşelerindeki bloklarõ
45º açõ ile birbirine bağlamak için kullanõlmõştõr (Şek. 43). Ayrõca, geçen yõlõn raporunda da
belirtildiği gibi, cephe bloklarõnõ döşeme kirişilerine bağlamak için kullanõldõğõ düşünülen kenet
oyuklarõna da rastlanmõştõr. Söz konus kirişlerin döşemeyi taşõdõğõ düşünülebilir çünkü kule üst
yapõsõnõ oluşturan ahşap iskelete ait olsalardõ, kazõ sõrasõnda kömürleşmiş ahşap parçalarõnõn
ortaya çõkarõlmasõ beklenebilirdi.

Şekil 43. Güney Kulesi'nden düşen bir blok üzerindeki kenet oyuklarõ (05dphp2111)
Mimari Rekonstrüksiyon Önerisi
Bu aşamada Anõtsal Giriş’in rekonstrüksyon denemelerinin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Geçmiş dönemdeki bir ziyaretçi önden baktõğõ zaman iki yüksek kule arasõnda
uzanan taş döşemeli bir giriş görüyor olmalõydõ. Dik eğimin tepesinde, ortasõnda iki kanatlõ bir
kapõnõn yer aldõğõ bezemeli ahşap bir cephe bulunuyordu. Bu kapõ ile geçidin arka yüzündeki
benzer kapõ açõldõğõnda büyük olasõlõkla Kabul Salonu’nun girişi görülebilmekteydi. Ziyaretçi,
kaygan ve yõpranmõş granit döşemeden kapõya doğru yöneldiğinde kapõnõn her iki yanõnda taş
kaideler üzerinde taş başlõklar ya da heykeller taşõyan ahşap dikmelerin arasõndan geçiyor ve iki
yanõnda yine taş kaideler üzerinde bulunan heykelleri görüyor olmalõydõ. Eğimin tepesine
ulaşõldõğõnda taş kaplamanõn Kabul Salonu’na kadar devam ettiği izlenebiliyordu. Her iki yandaki
kulelerin duvarlarõ muhtemelen 8m yüksekliğindeydi. Duvarlarõn alt yarõsõ gümüşgri granit, sarõ
kumtaşõ ve beyaz kireçtaşõndan oluşurken, bunlarõn üzerinde sõvanmõş kerpiç dolgulu ahşap
iskeletli bir duvar yükselmekteydi. Muhtemelen ön tarafta diziler halinde köşeleri bezemeli
kumtaşõndan yastõklar vardõ. Yaylalardaki taşa oyulmuş örneklere benzeyen cephenin akreterion
ile taçlandõrõlmõş üçgen bir alõnlõğõ olmalõydõ ve bu alõnlõk kuleleri birleştiren bir yaya köprüsünü
gizliyordu. Arka cephe de benzer biçimde olmalõydõ, ancak burada serbest biçimde duran dikme
veya dikme kaideleri kule duvarlarõnõn önünde yer alõyor ve kapõnõn her iki yanõnda alçaltõlmõş
sunaklarõ olan ve sembolik olarak bir tanrõyõ betimleyen bir çift stel bulunuyordu.
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KAPADOKYA KAPISI
Kapadokya Kapõsõnõn Temizlenmesi, Konservasyonu ve İyileştirilmesi
2002 yõlõnda Kapadokya Kapõsõ’nõ enlemesine geçen kesidin yõkõlmasõ ve kuzeybatõ
duvarõnõ aşõndõrmaya devam eden erozyon nedeniyle, geçitteki dolguya eğim vermek kaçõnõlmaz
olmuştur. Bu çalõşma, girişin hem görsel açõdan daha çekici hale gelmesine hem de güneybatõdaki
kulenin üzerinden geçen açõlan traktör yolu yerine insan ve hayvan trafiğine ait özgün geçidin
izlenir hale gelmesine olanak sağlamõştõr. Görsel açõdan iyileştirme, traktör yolunun gizlediği
güneybatõ kulenin önündeki taş kaplõ eğimli yüzeyin ayakta kalan en üst kõsmõnõ da ortaya
çõkarmak sureti ile geliştirilmiştir. Şehrin ömrünü sona erdiren yangõna ait hassas izleri hala
taşõyan geçit, yan duvarlarõ örten moloz taş döküntü altõnda korunmuştur. Aynõ zamanda, geçit
duvarlarõnõn dokunulmamõş üst sõralarõ, ilk defa geçit boyunca ortaya çõkmõştõr.

Şekil 44. Kapadokya Kapõsõ’ndaki 2005 yõlõ çalõşmalarõ görsel iyileştirme ve güvenlik
üzerine yoğunlaşmõştõr.(05dpnc0404)
Bu çalõşmanõn en önemli sonuçlarõndan biri, geçidin bir payanda ya da bir arşitrav ile
sõnõrlandõrõlmamõş olduğunun ortaya çõkarõlmasõdõr. Bu durumda, her ne kadar 6m genişliğinde bir
geçidin iki kanatlõ tek veya bir çift kapõ ile engellenmemiş olabileceği düşünülmese de, bu
kapõlarõn nereye takõlmõş olabileceğine konusunda hiç bir kanõt yoktur. Geçidin iç kõsmõnda, içteki
kuleler arasõndaki mesafe, dõş geçitten daha fazladõr. Bu konum kanatlar ve kapõnõn arkasõnda ya
da çift kapõnõn arasõnda yer alacak (savunucularõ bir yandan diğer yana taşõyacak) yükseltilmiş bir
yaya yolu veya köprü için uygun değildir.
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Restorasyon
Birçok ziyaretçi için Kapadokya Kapõsõ gezilerinin en etkileyici kõsmõdõr (Şek. 45-46). Buna
rağmen, geçit yan duvarlarõ ile iç oda duvarlarõnõn sökülüp, yeniden yapõlmasõna olanak sağlaycak
bir iskele veya destek sistemi kurulmasõnõ içeren kapsamlõ bir program hazõrlanamadõğõ takdirde,
burada yeni bir çalõşma yapõlmasõ öngörülmemektedir. Böyle bir eylem planõ, sadece yüksek
mühendislik bilgisi ve büyük bir maddi kaynak gerektirmekle kalmayõp, aynõ zamanda
restorasyon etiği ve ilkeleri konusunda da bir uzlaşmaya varõlmasõna ihtiyaç duymaktadõr.

Şekil 45. Ziyaretçiler artõk 6m genişliğindeki alanda yürüyebilmektedirler.
(05dpnc0408)

Şekil 46. Kapadokya Kapõsõ ziyaretçiler için bir ilgi odağõ oluşturmaktadõr.
(05dpnc1057)
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BULUNTULARIN KORUMA, ONARIM VE ENVANTER ÇALIŞMALARI
Kule Köşelerindeki Kumtaşõ Mimari Elemanlar
Büyük yontulmuş kumtaşõ mimari elemanlarõnõn bir çoğunun Güney Kulesi’nin kuzeydoğu
köşesinden koptuğu düşünülmektedir. Kuzey Kulesi’nin güneydoğu köşesinin de çok azõ
bulunabilen benzer elemanlardan oluştuğu anlaşõlmaktadõr. Bezeme programõnõn, taş yastõk ve
benzeri elemanlardan oluştuğu açõk olmakla birlikte, mimari düzenlemenin ikna edici bir
rekonstrüksyonunun yapõlabilmesi için parçalarõn biraraya getirilmesi konusunda daha deyaylõ
çalõşmalar yapõlmasõ gerekmektedir. Bazõ bloklar taş ustalarõna ait, (tek) Frig harflerinden oluşan
semboller taşõmaktadõr. Ayrõca, büyük bloklardan birinin (ID 05TR17U12arc11) üzerinde bir
kenar kabartmasõ ile çapraz bir şeridi sonlandõran dairesel bir kabartma (Şek. 47) izlenmektedir;
bunun bir üst örtü ya da alõnlõğõn eğimine işaret ettiği düşünülmektedir.

Şekil 47. Büyük yontma bir blok;
yükseltilmiş kenar kabartmasõ ve
çapraz şeridi sonlandõran
dairesel kabartmanõn bir üst örtü
ya da alõnlõğõn eğimine işaret
ettiği üşünülebilir.(05dpnc0176)
Kumtaşõ Başlõklar
Parçalar halinde bulunan büyük kumtaşõ yastõklar (Şek. 48 başlõk için ID
05TR17U12arc07), muhtemelen girişin her iki yanõnda yer alan serbest konumlandõrõlmõş ahşap
dikmelerin başlõklarõn kenarõndan kopmuş olmalõdõr. Bu başlõk parçalarõnõn tahmini sayõsõ herbiri
bir çift yastõğa sahip dört başlõk ya da dört yastõklõ iki başlõk için yeterlidir. Parçalarõn
birleştirilmesi henüz tamamlanmamõş olmakla birlikte, bu başlõklarõn kesin biçim ve boyutlarõnõn
en azõndan kağõt üzerinde restore edilebileceği umulmaktadõr.

Şekil 48. Büyük kumtaşõ mimari
yastõk parçasõ, ID
05TR17U12arc07; ahşap
dikmelerin başlõklarõnõn
kenarõndan kopmuş olabilir.
Ölçek 10cm. (05dpnc2025)
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Kumtaşõ Yastõklar
Yukarõdakilere ek olarak, kumtaşõ başlõklar (Şek. 49’daki ID 05TR16U14arc04 envanter
numaralõ yastõk parçasõ gibi) farklõ büyüklüklerde kumtaşõ parçalar bulunmuştur. Daha önceki
rapolarda tarif edilmiş olan kare şeklindeki anõta ait çok küçük parçalar dõşõnda bunlarõn büyük bir
kõsmõ kulelerin duvarlarõna ait olmalõdõr.

Şekil 49. Orta büyüklükte bir kumtaşõ mimari yastõk
parçasõnõn (ID 05TR16U14arc04), önden (üst) ve yandan
(alt) görünüşü. Güney Kulesi’nin yõkõntõsõndan bulunmuştur.
Ölçek 10cm. (05dpnc2019-20)
Girişin batõsõnda taş kaplama üzerinde bulunun aşõnmõş durumdaki (burada resmi
verilmeyen) başka bir parçanõn ise Kabul Salonu’na ait olduğu ve aşağõya doğru yuvarlandõğõ
düşünülmektedir.
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Heykel
İnsan biçimli giysi kabartmalõ heykele ait (K04.182 ile ID 04TR16U02stn01 ve birçok
birleşen parça) birçok parçanõn daha bulunduğu ve bunlarõn ait olduğu tabakanõn daha iyi
anlaşõldõğõ belirtilmelidir. Çizgili eteğin eksik parçalarõ bir yağma çukurunda bulunmuş olmakla
birlikte tahminen bir kaide bloğuna işlenmiş olan ayaklara dair herhangi bir ize rastlanmamõştõr.
Diğer yandan, kafaya ait (ID 05TR17U14stn01) iyi korunmamõş parçalarõ ile birlikte sol
göz (Şek. 50), taş kaplamanõn üzerinde, büyük olasõlõkla kulenin üst örtüsünden düşen yanmõş saz
parçalarõ altõnda bulunmuştur. Buluntu tabakasõ, heykelin yangõndan önce giriş geçidinde
parçalandõğõ ve özgün konumunun bulunduğu yerden çok da uzak olmadõğõnõ düşündürmektedir.
Ancak vücuttan uzakta durduğu anlaşõlan sol kol ile heykelin sağ omuzda yer alan cismin izine
rastlanmamõştõr. Dolayõsõyla, cinsiyetinin belirlenmesi ya da tanõmlanmasõ mümkün olmamõştõr.
Diğer bir gelişme ise, yan tarafta bulunan dikine eğimli ufak deliğin figürü heykelin alt
çeyreğinde yer alan geniş ahşap kenete tutturmak için yapõlmõş olduğunun düşünülmesidir. Yõkõm
döküntüleri arasõnda ergimiş kurşuna rastlanmõş olmasõ, bu amaçla kurşun kullanõldõğõ anlamõnda
gelebilir; ancak, buna ait herhangi bir iz kalmamõştõr. Daha fazla birleştirme yapõlsa bile, bu
esrarengiz ve güçlü betimlemenin anlaşõlmasõna herhangi bir katkõ sağlayacağõnõ söylemek
zordur.

Şekil 50 Heykein başõ.,
K04.182 ile ID
04TR16U02stn01 ve
birçok birleşen parça.
Eksik olan sol göz, ID
05TR17U14stn01, 2005
yõlõnda Anõtsal Giriş’in,
Güney Kulesi’nin yanmõş
yõkõntõsõ altõnda
bulunmuştur.
(05dpcs0421)
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Yontulmuş ve Yazõtlõ Taş
Serbest konumlandõrõldõğõ düşünülen ve bazõ kabartma kenarlarõnda Eski Frig dilinde
yazõtlar ve yüzlerinde küçük ölçekli kabartma paneller bulunan taş blokla (Şek. 51) ilgili
çalõşmalar yaz boyunca devam etmiştir. Daha önce kazõ sonucu bulunmuş parçalarõn yeni
birleşimleri özgün düzenlemenin daha iyi anlaşõlmasõna izin vermiştir. Bu bloğun (K03.168 ile ID
03TR11U08stn02 ve birçok birileştirilmiş parça) dikdörtgen profilli ve muhtemelen kare planlõ
olduğu bilinmektedir.
Ön yüzde bulunan ana panelde, kanatlõ bir güneş kursu altõnda birbirine bakan giysili iki
erkek figürü bulunmaktadõr. Bunlar büyük olasõlõkla grifon başlõ cinlerdir.Yazõt, ön yüzün
kabartma dört kenarõ boyunca devam etmektedir. Ön taraftan bakõldõğõnda bloğun sol yanõnda yer
alan daha kõsa bir yazõt, adak sahibi olarak Tata adõnõ vermektedir. Yan panelleri aslan figürlerinin
süslediği ve bir kõsõmda bitki motiflerinin bulunduğu düşünülmektedir. Bloğun arka kõsmõnõn
yontulup yontulmadõğõ anlaşõlamamõştõr. Nefesimizi tutarak Profesor Claude Brixhe’in metinle
ilgili çalõşmasõnõ tamamlamasõnõ bekliyoruz. Bu yazõt ve kabartma panellerin üzerinde yer aldõğõ
kumtaşõ blok henüz bulunamamõştõr ve her ne kadar bloğun parçasõ olduğu düşünülse de yangõn
sonucu biçim değiştirmiş malzemelerden bloğu tamamlamak için yararlanmak olanaksõz
görünmektedir. Ayrõca, az sayõda başka yontulmuş parça bulunmuş olmakla birlikte, bunlarõn
sayõsõ ve büyüklüğü kesin olmayan bir rekonstrüksiyona dahi olanak vermemektedir.
Başka bir küçük fakat yuvarlak parça, büyük olasõlõkla bir kemik parçasõnõ kavrayan avcõ
bir kuşu betimlemektedir. Kemik üstüne tünemiş avcõ kuşlarõnõ benzer biçimde betimleyen
kaymaktaşõ adak heykelciklerine Gordion 6. yüzyõl buluntularõnda da rastlanmõştõr.

Şekil 51.Yazõlõ ve
kabartmalõ kumtaşõ anõt,
K03.168, ID
03TR11U08stn02 ve birçok
birleştirilmiş parça, 2005
yõlõnda yapõlan
birleştirmeler görülüyor.
(05dpcs0921)
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Dekoratif Metaller
Dekoratif Bronz Şerit
Tamamõ bulunmayan bronz şerit (K05.204 ile ID 05TR17U14met01), biri diğerinin
üzerinde yer alan iki kare panel biçiminde kabartma ve basma bezeklidir. Üst panelde yer alan
boğa ile alt panalde yer alan grifon, sol tarafa bakmaktadõr (Şek. 52). Kubbe biçimli ekler Panelin
kenarlarõnda kubbe biçiminde kabartmalar yer almaktadõr. Üst ve sağ kenarlar boyunca küçük
dikiş delikleri vardõr.

Şekil 52 Boğa ve grifon betimli eksik bronz levha, K05.204 ve ID
05TR17U14met01. İki panele bölünmüş ve kabartma süslemelerle
çevrelenmiş
olup,
üst
ve
sağ
kenarlarõnda
dikiş
delikleri
bulunmaktadõr.(05dpnc1926)
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Bronz Armatür
İyi korunmuş dökme bronz eklemenin (K05.203 with ID 05TR17U12met01) bir çanağõn
parçasõ olduğu düşünülmektedir (Şek. 53).

Şekil 53 Bronz ekleme, K05.203 ve ID
05TR17U12met01. (05dpnc1548-49)

Altõn Heykel Süslemesi
Girişin hemen ön kõsmõnda yer alan dikme kaidesinin önünde ve taş kaplama üzerinde kalõn
bir altõn parça (K05.215 with ID 05TR16U16met05) bulunmuştur. Ahşap bir çekirdek etrafõnda
yuvarlak olarak biçimlendirilmiş ve çekirdeğe bugün mevcut olmayan tek bir çiviyle
tutturulmuştur. Biçimi büyük olasõlõkla bir düğümle sonlanan boynuzdur (Şek. 54). Bu tür değerli
bir objenin bulunmuş olmasõ, yağmanõn neden bu kadar yoğun olduğunu da açõklamaktadõr.

Şekil 54. Boynuz, altõn levha, K05.215 ve ID
05TR16U16met05, iç boşluğunda tahta izleri
bulunmaktadõr. (05dpnc1819),
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Demir ve Taş Mimari Elemanlar
Demir Şeritler
2002 yõlõnda bulunanlarla büyük benzerlik gösteren iki uzun demir şerit (K05.191 ve ID
05TR16U18met05, K05.192 ve ID 05TR16U18met06) geçidin güney yanõnõ oluşturan kule
duvarõnõn dibinde ortaya çõkarõlmõştõr. Girişin iç ucunda bulunan benzer nitelikte demir şerit
parçalarõ ise, bütün halde ele geçen ve çekmeye hala çalõşan iki demir şerit kadar iyi durumda
değildir. Bu şeritler üzerine açõlmõş deliklerin bir bölümünde yuvarlak başlõ iri çiviler (Şek. 55 ve
56) yerinde bulunmuş, yakõn çevredeki yanmõş döküntüler arasõnda da bu çivilerin benzerlerine
rastlanmõştõr. Bu şeritlerin, ahşap kapõlara ait olduğu ve her kanat üzerinde iki şeridin yer aldõğõ
düşünülmektedir. Ele geçen malzemenin boyutlarõ bu yoruma uygun ve bulunduklarõ yer de kapõ
kanatlarõnõn, büyük olasõlõkla metal aksamõ ve metal menteşe yuvalarõnõ çalmak üzere yangõndan
önce yerinden söküldüğü biçimindeki savõ destekler niteliktedir.

Şekil 55. İki demir şerit, K05.191 ve ID 05TR16U18met05, K05.192 ve ID
05TR16U18met06; büyük olasõlõkla ahşap kapõ kanatlarõna ait olan şeritler üzerine
açõlmõş deliklerin bir bölümünde çiviler hala yerinde durmaktadõr. Ölçek 30cm’dir.
(05dpnc1369)

Şekil 56. Delik ve çivinin
yakõndan görünüşü.
(05dpnc1375)
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Demir Gergiler
2005 yõlõnda Güney Kulesi’nin dibinde bulunan ikinci demir gergi (K05.207 with ID
05TR17U14met07), 2002 yõlõnda Kuzey Kulesi’nin dibinde bulunan ilk örnekler büyük benzerlik
göstermekte ve Anõtsal Giriş’in mimari simetrikliği konusundaki savõ güçlendirmektedir.
Gerginin (Şek. 57) uçlarõ kare biçiminde olup, yuvalarda iri yuvarlak başlõ çiviler bulunmuştur.

Şekil 57. Demir Bağlayõcõ(Iron brace), K05.207 with ID 05TR17U14met07. (05dpnc1541)
Bunlara ek olarak ele geçen yassõ başlõ daha küçük boyutlu gergiler ile bunlara ait daha ufak
çiviler, geçen iki araştõrma sezonunda bulunanlarla benzerlik göstermektedir. Yukarõda sözü
edilen şeritler gibi, bu demir gergiler ahşap yapõ sistemlerinin güçlendirilmesinde demirin
önemine işaret etmektedir.
Fildişi Kakma Parçalarõ
Saray Yapõ Grubu’nun Anõtsal Girişi’nin ön cephesi çevresinde çok sayõda küçük yarõm
daire biçiminde fildişi kakma parçasõ ortaya çõkarõlmõştõr. Özgün yerleriyle ilgili herhangi bir veri
bulunmamakta ve bu cephenin bezeme programõna ait olmak için boyutlarõ fazla küçük
görünmektedir.
2005 ve Önceki Araştõrma Yõllarõnda Ortaya Çõkarõlan Buluntularõnõn Fotoğrafla
Belgelenmesi
2005 araştõrma sezonunun ilk kõsmõnda ve daha önceki sezonlarda ortaya çõkarõlan
buluntularõn çoğu, yüksek çözünürlükte dijital fotoğraflarla belgelenmiştir. Çoğu basõma uygun
olmak üzere, diğer tüm buluntularõn da dijital fotoğrafõ çekilmiştir. Ayrõca, mimari taş bloklar
üzerinde sürdürülen başta olmak üzere, devam eden konservasyon çalõşmalarõ da dijital
fotoğraflarla belgelenmektedir. Banyo ve baskõ konusundaki zorluklar ve maliyetin yüksek olmasõ
nedeniyle, geleneksel siyah/beyaz negatif filmle fotoğraflama yönteminden vazgeçilmiştir. Daha
büyük buluntular ile alan çalõşmalarõ ve yapõlarõnõn fotoğrafla belgelenmesinde renkli diapozitif
ya da saydam kullanõmõ devam etmekle birlikte, uygulamadaki güçlükler ve yüksek maliyetler
dijital görüntüleme yöntemlerinin tercih edilmesine neden olmaktadõr.
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ÇEVRESEL ARAŞTIRMALAR, MALZEME ANALİZİ VE TARİHLEME
Çevresel Araştõrmalar
2004 yõlõnda Kerkenes’deki sokaklarõn birini kesecek biçimde kazõlan deneme açmasõ TT
24, yeniden açõlõp genişletilerek, çevresel araştõrmalar için kanõt toplamak amacõyla kullanõlmõştõr.
2004 yõlõnda, hayvan kemikleri ve kömürleşmiş bitki artõklarõ içeren (ev) atõklarõnõn, sokak
kaplamasõ üzerine boşaltõldõğõ izlenmişti.
Genellikle iyi durumda bulunmayan hayvan kemiklerinin, toprağõn da fazla kuru ve sert
olmasõ nedeniyle, kolaylõkla ölçülebilecek boyutta parçalar halinde ortaya çõkarõlmasõ, zor ve
zaman kaybettirici bir işlem haline gelmektedir. Kazõdan önce toprağõn õslatõlmasõnõn, kemiklerin
kõrõlmadan çõkarõlmasõnõ kolaylaştõrdõğõna karar verilmiştir. Basit yüzdürme yöntemi ile bir dizi
kova kullanõlarak yapõlan deneyler, tohum ve odun kömürü kalõntõlarõnõ, dibe çöken malzemenin
elenmesi ise küçük kemikler ve kemik parçalarõnõn bulunmasõna olanak vermiştir.
Dr. Vicky Ioannidou ODTÜ’de bu buluntular üzerine çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.
Gelecekteki araştõrma sezonlarõnda sokaklar üzerinde kazõ çalõşmalarõ, benzer çevresel
buluntularõn araştõrma tasarõmõnõn bir parçasõ haline gelmesine olanak verecektir.

Şekil 58. Rémi Berthon ve Vicky Ioannidou flotasyon deneyi yapõyor.
(05dphp 1606)
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Anadolu Demir Çağõ Keramik Projesi
Profesörler Lisa Kealhofer ve Peter Grave Avustralya’da hasarlõ analizlerde kullanmak
üzere Demir Çağõna tarihlenen keramik parçalarõndan 100 kadar örnek almõşlardõr. Bu araştõrma,
Orta ve Batõ Türkiye Demir Çağõ Keramikleri üzerine beş-yõllõk büyük bir projenin kapsamõnda
gerçekleştirilecektir.

Şekil 59. Prof. Peter Grave Demir Çağõ keramiklerini örnekleme ve belgeleme
yöntemlerini Proje Yöneticisi Geoffrey Summers ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ
temsilcisi Mehmet Sevim’e açõklõyor. (05dpnc0102)
Dendrokronoloji
Saray Yapõ Grubu’nun Anõtsal Giriş’inde bulunan çok sayõda kömürleşmiş ahşap parçasõ
ambalajlanarak, üzerinde çalõşmalar yapõlabilmesi için Cornell Üniversitesi’nden Prof. Peter
Kuniholm ve ekibine gönderilmiştir. Ancak bulunan parçalarõn çoğu, üzerinde tarihlendirme için
yeterli sayõda mevsimlik büyüme halkasõ barõndõrmak için fazla küçüktür.
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GELECEĞE BAKIŞ
2005 yõlõ araştõrma sezonu sonunda, programda yer alan Kapadokya Kapõsõ ve Saray Yapõ
Grubu’ndaki kazõ çalõşmalarõ tamamlanmõştõr. Önümüzdeki birkaç sezon, buluntular üzerinde
çalõşmak ve bu alanlarõn kazõsõ üzerine monografik bir yayõn hazõrlamak için kullanõlacaktõr.
Farklõ bir program kapsamõnda Dr. Scott Branting Kerkenes’deki ulaşõm sistemi ve CBS
çalõşmalarõnõ, ilkbaharda gerçekleştirilecek jeofiziksel yüzey araştõrmalarõ, sokaklarõ kesen
deneme kazõlarõ ve uzaktan algõlama yöntemleriyle elde edilen veri gruplarõnõn değerlendirilmesi
ile genişletecektir.
Aynõ zamanda kazõlan anõtlarõn çevresinde, özellikle Kapadokya Kapõsõ’nõn taş kaplõ eğimli
yüzeyi ile ve Saray Yapõ Grubu’nun doğu ucunda, bakõm ve küçük-ölçekli konservasyon
çalõşmalarõ yapõlmasõ gereklidir.
Kerkenes Projesi, yerel yönetim ve yetkililerin, meslektaşlarõmõzõn, sponsorlarõmõzõn,
arkadaşlarõmõzõn ve ziyaretçilerimizin candan desteği ile yoluna devam etmektedir. 16
Temmuz’da gerçekleştirilen toplantõnõn bu kadar başarõlõ olmasõ, bu desteğin devam edeceğini ve
projenin geleceğinin umut vaad ettiğini bir kez daha daha kanõtlamõştõr.

Şekil 60. Aralarõnda Yozgat Valisi, çeşitli elçiliklerde görevli diplomatlar, farklõ
kuruluşlarõn üyesi akadamisyenler ile gazetecilerin de bulunduğu ziyaretçilerimiz,
Kerkenes kazõlarõnda ortaya çõkarõlan bulunutlarõnõn sergilendiği ve konservasyon
çalõşmalarõnõn yürütüldüğü bölümü geziyor.(05dpnc1070).
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YILLARA GÖRE KERKENES DAĞ PROESİ İLE İLGİLİ YAYINLAR
Kerkenes Dağ Ana Sayfasõ: http://www.kerkenes.metu.edu.tr
Bu sayfa uluslararasõ bir arkeoloji projesinin eloktranik yayõn denemesi olarak
sunulmaktadõr.
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