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Prof. Dr. ÖNDER BILGI
~stanbul Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanl~~~~ad~na Türk
Tarih ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumlar~n~ n da mali deste~inde geli~ tirilen 1988 dönemi Ikiztepe sistematik arkeolojik kaz~lar~~ile Ikiztepe kaz~lar~ na paralel olarak yürütülen Bafra Ovas~~ile Merzifon dolaylar~~yüzey ara~t~rmalar~~13 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri
aras~ nda, desinatör Halil Görgül, restoratör Tuncay Acar, foto~raf
uzman~~Gökhan Akman ile Edebiyat Fakültesi stajyer ö~rencileri Ümit
Bülbülo~lu, Ay~ egül Kocaman, Filiz Süzan, Serpil Sandalc~, Oya Ta~tan, ~lke Üstün ve ~ ndiana Üniversitesi doktora ö~rencisi M. Deirdre
Beyer'den olu~ an bir heyet taraf~ ndan gerçekle~ tirildi. Istanbul Arkeoloji Müzeleri müze ara~t~rmac~lar~ndan Zeynep K~z~ltan kaz~da
Bakanl~k uzman~~olarak görev ald~. ~stanbul Teknik Üniversitesi Doçentlerinden Dr. Emel Geçginli de ~kiztepe metal buluntular~= metalografik incelemelerini yapmak üzere k~sa bir süre kaz~ya kat~ld~. Ayr~ca, Göttingen Üniversitesi doçentlerinden Dr. Michael Schultz ~kiztepe mezarl~~~nda ortaya ç~kart~lan iskeletlerdeki hastal~klar~~saptamak için k~sa bir süre ikiztepe'de çal~~ malar yapt~.
ikiztepe'de 1988 dönemi kaz~lar~~ 1987 y~l~ nda derinle~ilmeye
ba~lan~lan D açmas~n~n C-16, 17, 18/IV-10, 11, 12, 13 plankarelerinde
sürdürüldü (Res. 1). 300 m2.'lik bir alan~~kapsayan bu karelerde ortalama 50 cm derinle~ ildi ve Eski Tunç Ça~~~II kültür kat~na ait 3 mimari tabakay~~temsil eden yer yer ~iddetli yang~ nlar geçirmi~~bast~r~lm~~~toprak tabanlar ve ah~ap ev kal~nt~lar~n~ n izleri ile an~tsal boyutlardaki f~r~n kal~nt~lar~na rastland~~(Res. 2). Bu f~r~ nlardan bir tanesi C-16/IV-11 plankaresinin bat~~duvar~na biti~ ik olarak ortaya
ç~kt~. Halen kubbesi tahrib olmu~~bulunan f~r~n~n tablas~~oval planl~~olup, a~z~~ do~uya bakar. F~r~n tablas~, a~~z taraf~na do~ru e~imlidir. A~~z~n güney kesiminde tablaya ba~l~~ve olas~l~kla el ~slatmak
için kullan~lm~~, pi~mi~~toprak bir çana~~n kal~n bir s~vayla kaplanmas~yla olu~turulmu~~bir çukur yer al~ r (Res. 3). Di~er bir f~r~n ise
C-18/IV-10 ve 11 plankarelerinde bulundu. Bu f~r~n~n kubbesinin yi-
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ne ya~~a~aç dallar~~yard~m~yla olu~turuldu~u, f~r~n tablas~n~n kenarlar~nda görülen belirli aral~klardaki deliklerden anla~~ld~~ (Res. 5).
Her iki f~r~n~n da yap~lar~n d~~~nda yer ald~~~, bast~r~lm~~~toprak tabanlar üzerinde saptanan karbonla~m~~~ah~ap kal~nt~lar~n~ n çevirdi~i mekanlar d~~~nda kalmalar~ndan anla~~ld~~(Res. 4).
Kaz~lar geli~ tirilirken moloz topra~~~içinde bol miktarda çanak
çömlek parçalar~, tümlenebilen kaplar, tezgah a~~rl~klar~, a~~r~aklar
ve tezgah taraklar~~ele geçirildi.
Kaz~~çal~~malar~ na paralel olarak, ~ kiztepe'de ele geçirilen arsenli bak~r eserlerin imal edilmi~~olduklar~~bak~ r ve arsen metallerinin yataklar~n~, ergitme ocaklar~n~~ve/veya atölyelerini saptamak için yap~lan yüzey ara~t~rmalar~~ bu dönemde 3 a~ amada gerçekle~tirildi
(Res. 6).
a~amada ~kiztepe'nin güney kesiminde yer alan ve Do~ankaya, Mart~kale, ~eyhula~ , Gazibeyli, Darbo~az, Sarma~~k ve ~kizp~nar (Ayazma) köylerinin kapsad~~~~bölgede ara~t~rmalar gerçekle~tirildi. Ancak, yüzey ara~t~rmas~n~n amac~ na yönelik herhangi bir
kal~nt~ya rastlanmad~ . Bu arada ikizp~ nar köyünün Göçek mahallesi yak~n~ndaki Çalma~at Tepenin do~u yamaçlar~ nda halen soyulmu~~
bulunan kayalara oyulmu~~11 adet küçük ve basit mezar görüldü. Bu
mezarlar~ n Geç Roma Ça~~ na ait oldu~u anla~~ld~.
a~amada ~kiztepe'nin güneydo~u kesimlerinde yer alan ve
Lenger, Evrenu~a~~, Sürmeli, Ulua~aç, Ormanc~k, Ku~kayas~, Çepinler, Domuza~~l~~(Esentepe), Çetirlipmar köyleri ile 19 May~s (Ball~ca)
ilçesi s~n~rlar~~içinde kalan bölge ara~t~ r~ld~. Bafra yöresinde Nebiyen
olarak tan~ nan Bünyan Da~~n~ n eteklerine kadar gidildi. Fakat yine
ara~t~rman~ n amac~ na yönelik herhangi bir kal~nt~ya rastlanmad~.
Yerli halkla yap~lan söyle~ ilerden de negatif cevaplar al~nd~.
a~amada yüzey ara~t~ rma gezisi daha önce bilim adamlar~nca
saptanan ve Merzifon ilçesinin 10 km. kadar kuzeyindeki Tav~an Da~~ nda, Derealan köyü Büklüce Mahallesi s~n~rlar~~içinde yer alan Bak~rçay Vadisinde geli~tirildi. 5 km uzunlu~undaki dar vadinin a~açlarla kapl~~dik yamaçlar~ nda maden galerilerine, ince akan çay~n her
iki taraf~nda da çok miktarda cüruf y~~~nlar~ na ve iki yerde de ergitme oca~~~kal~nt~lar~na rastland~ . Analizler için, yüzbinlerce tonu bulan cüruf y~~~nlar~ ndan seçme örnekler al~nd~.
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Bak~rçay'dan sonra Gümüçhac~köy ilçesinin Gümü~~Köyü s~n~rlar~~ içinde yer alan ~negöl Da~lar~ndaki gümü~~ve arsen metallerinin ç~kart~ld~~~~söylenilen bölgeye gidildi. Ancak, havan~n kararmas~~nedeniyle ara~t~rman~n bu yerde gelecek y~llarda devam ettirilmesine karar verildi.
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