1988 ACEMHOYÜK KAZILARI
NIMET OZGÜÇ
Samsat'da Orta Do~u Teknik Üniversitesi ad~na, Kültür Bakanl~~~~ile Türk Tarih Kurumunun deste~i ile yürütmekte oldu~umuz
Kurtarma Kaz~lar~~nedeniyle, Acemhöyük'deki çal~~malar~m~za dört
y~l ara vermek zorunda kald~k. 1988 y~l~nda Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü burada yeniden ara~ t~rma
iznini verdi. Onun ad~na ve Türk Tarih Kurumu'nun yard~mlar~~ile
Anadolu'nun ~lk K~rall~klar Devri ~ ehirlerinin en büyüklerinden biri
olan Acemhöyiik'de 8 A~ustos, ile 13 Eylül tarihleri aras~nda ortalama otuzbe~~i~çi ile kaz~lar~~sürdürdük.
Kültür ve Turizm Bakanl~~~'m temsil eden Selma Salo~lu çal~~malar boyunca etkin yard~ mlarda bulundu. Ba~kanl~~~mdaki kaz~~kurulu Y. Doçent Dr. Aliye Öztan, Arkeolog Süleyman Özkan, Demet
Kara, Selma Akkocao~lu, Önder ~pek, Restoratör Ali A~git'den olu~mu~tu. Saray~n onar~m ve koruma i~lerini Hüseyin Hgün üstlendi.
Foto~raflar~n bir k~sm~n~~kaz~y~~ziyaret eden Dr. Ahmet T~rpan çekti. Büyük bir özveri ile çal~~an arkada~lar~ ma yürekten te~ ekkür ederim.
Ara~t~rmalar, dört y~ l zarf~nda büyük zarar görmü~~olan yap~lardan Sar~kaya saray~n~n temizlenmesi, geçici onar~m ve koruma
tedbirleri al~nmas~ , ve kuzey avlusunun geni~letilmesi yönünde yo~unla~t~r~ld~.
Sar~kaya saray~n~n bütün odalar~~elden geçirildi, y~k~lm~~~olan
duvarlar'n~n onar~m~~kendi enkaz~~ile ve saray tu~lalarm~n boyutlarmda
döktü~ümüz kerpiç malzeme ile örülerek yap~ld~ . Yeni çökmeleri
önlemek için, dikme yerleri cüruf ve ufalm~~~tu~la parçalar~~ile dolduruldu.
Küp odas~n~n, çökme tehlikesi nedeniyle eskiden dokunmad~~~m~z duvarlarmda ve kö~elerinde kaz~~yap~ld~. Yang~n esnas~nda duvarlar~n içine geçmi~~küp parçalar~~derlendi, dipleri aç~~ a ç~kar~ld~.
Do~u biti~i~indeki 8 No.lu odaya aç~lan, eskiden enkaz ve küp k~r~klar' dolu kap~~yeri ayr~nt~lariyle incelendi. Kuzey biti~i~indeki 7 No.lu
oda ile mü~terek duvar~n a~aç ~ zgara örgüsünün bu yüzdeki durumu
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ara~t~nld~. Bu tekni~in küp odas~ nda da gözlenmesi mümkün oldu. Kap
~~
aral~~~nda yap~lan çal~~ malarda 9 ve 8 No.lu odalar~n taban seviyelerindeki farkl~l~~~n nedeni anla~~ld~. 9 No.lu oda küplerin sivri diplerini daha derine gömebilmek için yükseltilmi~ti. Burada sömel vazifesi gören dört m. geni~li~indeki iri ta~ lardan tek s~ ral~~temel üstündeki, ve onun eni ile ayn~~uzunlukta traversler çok iyi korunmu~tur.
Kap~~aral~~~ nda traversler üstüne iki kat halinde yerle~tirilmi~~yatay kal~ n hat~llar e~i~i olu~turmu~ tur. üstteki hat~llar~n say~s~~
bir
rampa meydana getirecek ~ekilde azalt~ lm~~, pürüzler toprak tabanla doldurularak geçi~~kolayla~t~nlm~~t~r. Küp odas~ nda küçük avluya aç~lan kap~s~~da ta~~temele kadar incelendi. Kap~~milinin döndü~ü
söve ta~~~iç tarafta sa~~kenarda ortaya ç~kar~ld~. Buna göre a~aç kap~n~n içeri do~ru çal~~t~~~~anla~~ld~ . 4 No.lu odadaki cüruflarda korunan izler, 5 No.lu odaki a~aç kal~nt~lardan ~zgara tekni~inin genellikle kap~~yerlerinde kullan~ld~~~n~~göstermi~tir.
Bulla odas~n~n (NO. 6) onar~m~~ s~ras~ nda, bir k~sm~~çökmü~~3
No.lu oda ile mü~terek duvar~n temizli~inde onüç adet bulla ele geçirildi. Bunlardan birisi çivi yaz~l~~bir etiket biçimindedir (Ac. 88-1).
~kincisi muska biçiminde olup, iki geni~~yüzünde bir silindir mührün
yaln~z kitabesi bas~lm~~t~ r (Ac. 88-2). Üçüncü ve muska biçiminde
olan bullada Eski Assur üslubunda bir silindir mührün k~smi iki bask~s~~mevcuttur. Bir yüzünde bo~a-suna~~, ikincisinde bo~a suna~~~
ile tapan~ n tasviri vard~r. (Ac. 88-3) Sekilsiz bir bulladaki (Ac. 88-11)
damga mühür bask~s~nda önünde sunak bulunan tanr~çaya tapan~n
tasviri görülebilmektedir. Muska biçimli Ac. 88-9 No.lu bullada mührün konusunu bo~a-adamla sava~ an kahraman olu~turur. Sar~kaya
saray~n~ n, bir k~sm~~çe~itli odalar~ nda ço~unlu~u bulla odas~nda bulunmu~~bullalara göre, saraya çok mal gönderenlerden birinin yerli
damga mührünün bask~lann~~ ta~~yan lorkyedinci bullas~~ bu y~l ele
geçirildi (Ac. 88-10). Bu mührün tasvirleri taburede oturmu~~olup,
elinde halkah bir asa tutan, arkas~ndaki bal~~a göre Ea oldu~unu
sand~~~= tanr~n~ n huzurundaki tanr~~ve bo~luklardaki iki maymun
bahk ve bir gaga a~~zl~~testi olu~turur.
Assur Ticaret Kolonileri devrinin sevilen motiflerinden biri anma biçimindeki figürlerdir. Bu tür motiflerle bezeli iki mührün sahipleri Acemhöyük'e en çok mal gönderen ki~ilerdir. Tasvirleri heraldik kartallar ve maymunlardan olu~an yerli silindir mühürle damgalanm~~~yüz otuz iki adet bulla elimizde idi. Bu y~l bunlara iki adet
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daha (Ac. 88-4,7) kat~larak say~~otuz dörde ula~t~ . Evvelce yüz elli
sekiz bulla üzerinde saptad~~~m~z heraldik antilop çifti, ku~, maymunlar ve iki hilal tasvirli mührün iki bask~s~~(Ac. 88-6, 7) da bu y~l bulundu. Semboller, bitki motifleri ve geometrik desenlerin i~lendi~i
iki damga mührün mevcut bask~lar~na yenileri kat~ld~ . Ac. 88-13 No.
lu damga mühür bask~s~nda saç örgüsü, daire, yaprakh helezon ve
ip ~eridinden olu~ an çerçeve ortas~nda 'sign royal', Ac. 88-12 No.lu
bask~da daireler ve ortalar~~noktah helezon ~eridinde çerçeve ortas~nda kapal~~gouilloch motifi vard~r. Ayn~~mühür bask~l~~dört bulladan
ikisi Sar~ kaya, ikisi Hatipler saray~nda olmak üzere evvelce elimize
geçmi~ti.
Acemhöyük'ün güney yar~s~nda, Sar~kaya saray~~ve onunla ça~evlerin
hemen üstüne kurulmu~~olan Helenistik-Roma yerle~meda~~
si bu erken yap~lar~n büyük tahribata u~ramas~na neden olmu~tur.
Eski yap~ lardan sökülen ta~lar oldu~u gibi veya k~r~larak Hellenistik evlerin temellerinde kullan~lm~~t~r. Saray~n do~u ve kuzeyinde
yo~un olan hellenistik yap~lar~n baz~lar~n~n temelleri saray~n avluBunun taban~na kadar inmi~tir. Baz~~yerlerde de saray~n y~k~k duvarlar~~üstüne oturtulmu~, bulla odas~~~~~~~ uzant~s~~olan duvarda görüldü~ü gibi, duvar~n yar~s~~saray duvar~n~n devam~~gibi örülmü~tür.
Bu y~l saray~n kuzey avlusunun taban~na inilmeye çah~~lm~~t~r.
Iki seviyeli olan Hellenistik evrenin evvelce incelenmi~~I. seviyesi
kald~r~lm~~t~r. Aç~~a ç~kar~lan evler VA-YA/42-43 plankarelerindedir. Geni~~odalardan olu~an iki biti~ik evin odalar~n~n bir k~sm~~temizlenmi~, birinin oca~~, tand~r~, di~erinin kuyusu saptanm~~t~r. Bu yap~larda bulunan küçük eserler, bir figürin ba~~, sünger ta~~ndan bir
kartal figürini, bir sunak modeli, kandiller, vazo ve çanaklarla a~~rl~k
ve a~~r~aklardan ibarettir.
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Res. 1 - Sar~kaya Saray~~alt~n sus e~yas~ .
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Res. 3 - Sar~ kaya Saray~~ yanm~~~
direk kal~ nt~lar~ .

Res. 4 - Sar~kaya Saray~~ve kuzey avlusundaki Hellenistik kal~nt~lar.
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