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1988 YILI ÇALI~MALARI
HALET ÇAMBEL
AKIN AKSOY
M. AKIF I~IN
SERGE SADLER
Do~u Kilikya'da, Antitoroslar~ n eteklerindeki Karatepe bölgesinde, eski Ceyhan, bugünkü Aslanta~~Baraj gölünün her iki yakas~nda kar~~l~kl~~olarak yer alan Karatepe-Aslanta~~ile Domuztepe-P~narözü örenyerlerindeki çal~~ malara 1988 Haziran ay~, A~ustosun
son haftas~~ve Eylül ortalar~ ndan itibaren dönem dönem devam edildi. °Zaman~nda Türk Tarih Kurumu, ~stanbul Üniversitesi ve Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünce ba~lat~l~p sürdürülmü~~olan
bu çal~~ malar, 1988'de Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü~ünün sa~lad~~~~olanaklar, Türk Tarih Kurumunun parasal deste~i ve ~stanbul Üniversitesi ç~k~~l~~bir ekiple gerçekle~ ti. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yard~m~n~, simgesel
de olsa, esirgemedi. Ancak, resmi kurulu~lar~n ve belli harcama kalemlerine ba~l~~ödeneklerin sa~lad~~~~olanaklar d~~~nda, Aç~k Hava
Müzesi haline getirilmi~~böylesi tesislerin, onar~ m ve düzenleme i~lerinin üstesinden gelinebilmesi, ancak STFA'n~n çapl~~anlay~~~~ve cömert yard~m~~sayesinde mümkün olabildi. 2 Buna 1988'de, yeralt~~
Domuztepe konusunda bk. H. Th. Bossert—H. Çambel, Karatepe, Yeni bir
Eti Harabesi, ist. Un. Ed. Fak., 1946; H. Th. Bossert — U. B. Alk~m, Karatepe, Kadirli ve Dolaylan, Ist. Jn. Ed. Fak., 1947, s. 14 vd., 28 vd.; H. Th. Bossert, U. B. Alk~m, H. Çambel, N. Ongunsu, ~. Süzen, Karatepe Kaz~ lan, Birinci Ön Rapor, T.T.K.
1950, s. 23 vd., 64 vd. de U. B. Alk~m; U. B. Alk~m, Belleten 14, 1950, s. 248, 520 vd.,
650 vd., 677 vd.; Belleten 16, 1951, s. 132 vd., 225 vd., 618.; H. Çambel, Kültür ve
ve Turizm Bk. Eski Eserler ve Müzeler Genel Md. V. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, 1983,
s. 153 vd.; H. Çambel — M. Ozdo~an, V/ Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, 1984, s. 259 vd.;
H. Çambel, V//. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~~ 1985, 271.; H. Çambel, M. A. I~~ n, S. Sadler, V///. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, 1986, s. 329 vd.; H. Çambel, Anadolu Ara~t~rmalar~~(U. B. Alk~m Arma~an~) 10, 1986, s. 31 vd.
evket Kaya'ya, onu üstün bir an2 Sorunu içtenlikle benimseyen aziz dostum ~
lay~~la çözümleyen Sn. Sezai Türke~'e, Fevzi Akkaya'ya, her zamanki gibi ülke arkeolojisine var gücü ile e~ilen Sn. Kemal Kurda~'a ne kadar te~ekkür etsek azd~r.
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elektrik kablosu ve tesisat malzemesi sa~layarak Çukurova Elektrik A.~. de kat~ld~. 3 Hepsine ayr~~ ayr~~candan te~ekkürlerimizi sunaT1Z.
Kaz~, ara~t~rma ve onar~ m kurulumuza 1988'de, ba~kanl~~~ mda,
de~i~ ik tarih ve sürelerde gelen Dr. Jeremy Rossiter, Sinop Müzesi
Müdürü Mehmet Akif I~~ n, arkeolog Hakan To~ul, y. mimar Serge Sadler, uzman restoratör-arkeolog Ak~n Aksoy ve k~sa bir süre
için Murat Akman, uzman restoratör-heykeltra~~Nejat Özatay, restoratör-arkeolog Yüksel Dede, Adana An~tlar ve Rölöve Müdürlügünden teknisyen Nurettin Do~ru, Bakanl~k uzman~~olarak Yozgat
Müzesi ara~t~rmac~lar~ ndan Yusuf Demirci kat~ld~ . Füsun Yara~~gelerek resim çekti. Özverili çal~~malar~ndan dolay~~ hepsine candan te~ekkür borçluyuz.
Karatepe-Aslanta~~Çal~~malar~~ :
Kalenin Asur istilas~nda yak~l~p y~k~lmas~ , çöken kerpiç üstyap~~molozunun erozyonla bo~almas~~ve hava ko~ullar~ n~n etkisiyle eserlerin en az yar~s~~parçalanm~~, da~~lm~~, yamaçlardan a~a~~ya yuvarlanm~~, toprak alt~nda kalm~~t~. Bunlar~n bulunup toplanmas~~ ve
1950 y~llar~ nda Roma Merkezi Restorasyon Enstitüsü uzman ve restoratörleriy-le yap~lan ilk dönem çal~~ malar~ndan sonra, arama taramalar sürdürülmü~, sürekli olarak yeni parçalar bulunmu~, bu nedenle onar~ m ve yay~n son ~eklini alamam~~t~ .
Ancak, Aslanta~~barajm~n su tutmas~yle, 1987 de, art~k durumu sonuçland~ rma& yönelmek, ~aoksanlar da olsa, onar~m~, eldekilerle yetinerek —ileride bulunabilecek parçalar~~da yerlerine yerle~tirme olana~~n~~ sa~layacak önlemler almak suretiyle— ~imdilik sonuçland~rmak en do~ru karar olarak gündeme geldi.
Bu amaçla, 1987'de uzman restöratör-arkeolog Ak~n Aksoy ile
iki dönemde yap~lan haz~rl~ k ve planlama çal~~ malar~ndan sonra,
1988'de bu çal~~ malara a~~rl~k verilerek yeniden ba~ land~ .
Hiyeroglif ve Fenike yaz~ tl~~parçalar üzerinde son çal~~ malar
yap~ld~~ve bunlar~n —ara parçalar~n eksikli~i yüzünden yerlerine otur3 Çukobirlik Elektrik A.~.'ye ba~vurumuzu ba~latan Sn. R~za Tekeli'ye, Genel Müdür Sn. Vak~ f Acunsal'a, Genel Müdür yard~mc~lar~~Sn. Nurhan Ba~ç~l ile Süleyman Izgi'ye çok ~ey borçluyuz.
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tulamad~klar~~halde— hangi heykel, ortostat ya da kaideye ait olabilecekleri saptanma~a çal~~~ld~ . Bir kaç tanesi d~~~nda ço~unda sonuç
al~nabildi.
Onar~ m ekipi topland~ktan sonra 15.9.1988'den itibaren eserlerin aya~a kald~r~lmas~~haz~rl~~~ na ba~land~.
Yüzy~l~m~z~n ba~lar~nda henüz orman~ n içinde kaidesi üzerinde
ayakta duran Fenike yaz~ th erkek heykeli, kafas~n~n içinde alt~ n bulmak tutkusu ile Birinci Dünya Harbi y~llar~ nda devrilip parçalan~m~~, kafas~~darmada~~ n edilmi~ti 4. ~lk dönem onar~m çal~~malar
m~z s~ras~ nda gö~deye ait olduklar~~sapta~~ abilen parçalar yerine tesbit edilmi~, kafan~ n tepesiyle yan taraflar~ ndaki kulak ve kâhküllerin bulundu~u parçalar biribirine yap~~t~r~lm~~ t~. Aradaki y~ llarda ve
1988'de bulunan heykele ve kaidesine ait olan yeni parçalar da eklenerek, kaidenin temeli sa~lamla~t~r~ld~ ktan sonra, heykel bu y~l aya~a kald~r~ld~~(res. 1).
Heykel kafas~n~n içindeki bo~lu~a ve noksan olan yüzüne nas~l
bir ~ ekil verilmesi gerekti~i ça~da~~onar~mc~l~ k teorisi aç~s~ ndan ol~~
dukça karma~~ k bir sorun yarat~ yordu. Bir yandan, ortostat, kap
z
gibi,
olmayana,
bilinmeyene
aslanlar~ nda ve sfenkslerde yapt~~~m~
~ekil verme iddias~ nda bulunmamak, bir yandan da kafan~n mevcut
olan tepe k~sm~ n~ n bir çubuk üzerinde gö~deye oturtulmas~= veya
bir miktar dolgu malzemesi kullan~lmas~n~ n yarataca~~~terslikten kurtulmak gerekiyordu. Sonuçta bu i~, ömür boyu bu tür eserler içinde
~n
yo~rulmu~~bulunan uzman restoratör-heykeltra~~Nejat Özatay'
na
ve
son
His~mlar~
n
mevcut
k~
inisyatifine b~rak~ld~ . O da, kafan~
vertit ça~~~biçimine sad~k kalarak, noksan k~s~ mlara kilden bir ~ekil
nmak
için
burnunu
~
di, yüze bilinmeyen bir ki~ilik vermekten kaç
uçurdu, kafay~~alç~~kal~ba ald~, ve içindeki kili bo~altt~ktan sonra kal~ba uygun bir harç dolgu döktü. Sonuç tart~~~labilir olmakla birlikte,
eserleri gezme~e gelen ziyaretçilere hiçte isabetsiz olmayan bir izlenim vermesi aç~s~ndan olumlu say~ labilir (res. 2-4).
Üzerinde bulunan ve k~ral~ n öyküsünü anlatan Fenike yaz~t nedeniyle bu heykel, ilk önceleri, hep k~ral heykeli olarak ele al~nm~~t~.
Daha sonra, heykel üzerindeki yaz~t~n, onu tanr~~Baal olarak tan~m-

B. Th. Bossert — H. Çambel, Karatepe, Yeni bir Eti Harabesi, 1946, H. Th.
Bossert — U. B. Alk~m, Karatepe, Kadirli ve Dolaylart, 1947, s. 12 vd.
4

46

H. ÇAMBEL — A. AKSOY —M. A. I~IN— S. SADLER

lad~~~~anla~~lm~~~5 tanr~~lara özgü çifte bo~a kaidesi üzerindeki konumu da bunu do~rulam~~t~~6 .
Bu defa, parçalar~~bir araya getirilen heykel kafas~ndaki ba~l~~~ n tepesinde yass~, yuvarlak bir yumrunun bulundu~
u ve, arada
noksan parçalar olmakla birlikte, bu yumrudan görünürde iki püskülün arka sol tarafa do~ru sarkt~~~~görüldü. Kulaklar~n arkas~ ndan,
ba~l~~~ n her iki yan~ ndan bu yumruya do~ru uzan~ pta, yuvarlak olarak biten iki geni~~yass~~band yer almaktad~ r. Bunlar tanr~sal boynuzlar~~simgelese gerektir (res. 2). Yumrunun da, bu dönemde tanr~~ ba~l~klar~ na has olan yumrunun 7 küçülmü~~bir ~
ekli olarak yorumlanmas~~olas~d~r.
Güney kale kap~s~~içersinde, Fenike metnin bir ba~ ka sureti, iç
sahanl~~a yol veren e~i~~,in sol yan~ ndaki kap~~aslan~~üzerinde ba~layan
ve metinde sutun II 12'nin sondan bir önceki harf ile bitiyordu. Bunun 7 k~r~ k parçadan olu~ an kesintisiz devam~, ölçülerin uygunlu
~una bak~l~nea, kap~~aslan~n~ n hemen yan~ ndaki bir ortostat üzerinde
olmal~~idi 8. Birle~ ebilenler yap~~t~r~ larak 7 den 4 parçaya indirilmi
~ti. Fakat aralar~ ndaki mesafelerin tam hesab~~ile, bu parçalar~n beton kal~ p içine hatas~ z olarak yerle~ tirilmesi ve kayd~r~lmadan ayn~~
yatay düzlemde dökülmesi bir hayl~~ sorun ç~ kar~ yordu. Uzun hesap
ve yöntem tart~~ malar~ ndan sonra, bu sorunlar çözülebildi ve tümlenen ortostat esas yeri olmas~~gereken kap~~aslan~n~n yan~ na oturtuldu (res. 5-6).
Jupiter Dolichenus'un bir prototipi olan bo~a üzerindeki tanr~~
kabartmal~~ortostat ta —ziyafet sahnesine ait olan iki ortostat giri~e
do~ru çekilerek— esas yerine yerle~ tirildi, böylelikle, en öndeki kap
~~
sfenksi hariç, giri~in sol yan~ nda, herbir ortostat kur~un levha üzerine oturtularak yerini ald~~(res. 6).
Güney kap~n~n yan odalar~ nda noksan olan kaideler yerine, And~ rm Belediyesi vas~tasiyle And~r~n bazalt ocaklar~ndan ç~kart~l~p
kaba yonular~~yapt~r~lan kaide ta~lar~~zaman~nda yeti~medi~i için yerlerine yerle~tirilemedi. Buna kar~~ n, önceden birle~tirilip yap~~t~r~lan
A. Dupont—Sommer, Revue d'Assyriologie 42, 1948, s. 180 vd.
M. Mellink, Bibliotheca Orier~talis 7, 1950, s. 145.
7 E. Akurgal, Spaethethitische Bildkunst,
1949, s. 2 vd. de "Troddel" olarak tan~mlanan yumru
8 H. Th. Bossert, Belleten 17, 1953, s. 147, res. 12-13
5

8
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ve bu odalara ait olan ortostatlar~n mal~~olup, ço~unlukla Yüksel Dede
taraf~ndan yeniden bulunan parçalar eklendi ve ortostatlar, gelecek
dönemde kaidelerinin üzerine yerle~ tirilmek üzere beton kal~p içine
al~nd~.
Beton tuzlar~n~ n bazalta geçmemesi için ortostatlara ait k~r~k
yüzeylere ince kur~un levhalar kapland~ . Betonun bu suretle bazalta yap~~mamas~~da, ileride yeni parçalar bulunacak olursa, tümlenen
ortostatlar~n kolayl~kla sökülüp, yeni parçalar~n yerle~tirilebilmesini sa~lam~~~oldu.
Üzerinde Asativatas'~n ad~~olan, hiyeroglif yaz~tl~, fakat normal
boydakilerden daha ensiz ve daha k~sa bir ortostat~n parçalar~~birle~tirildi. Ayr~ca, bir k~s~m parçalar~~bulunup birle~tirilen hiyeroglif yaz~tl~~iki kaide ta~~~beton kal~p içine al~nd~. Bunlardan söz konusu küçük ortostat ile kaidelerden bir tanesi güney kap~ ya ait olmakla birlikte, yerleri henüz belirlenemedi.
Di~er kaide kuzey kap~ya aittir ve yaz~t~n içeri~i aç~s~ndan,
vaktiyle kap~~ç~k~~~n~n sol taraf~ndaki kap~~aslan~n~n yan~nda durmas~~
gereken 6 no.lu hiyeroglif yaz~tl~~ortostat~n g kaidesi olmal~d~r.
Kuzey kap~da henüz takoz üzerinde duran kap~~heykel ve ortostatlar~n takozlar~~ al~nd~~ve henüz yerlerine yerle~memi~~olanlarla birlikte, araya kur~un levha serilerek, kaideleri üzerine yerle~tirildi.
Domuztepe Kaz~s~~:
Domuztepe'de her taraf~~kaplayan karaçal~~ (paliurus spina-cristi)
ile mücadele, k~smen geni~~çapl~~ y~ll~k bir temizlik olarak sürdürülmekle birlikte, bu i~~Tar~m, Orman ve Köy ~~leri Bakanl~~~~Adana
Zirai Mücadele Ara~t~rmalar~~uzmanlarmea yap~lan bir "kurutma
denemesi" ile noktaland~.
1987 de al~nan karar~m~ z ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ünün de iste~i do~rultusunda, bu y~l çal~~malar~n a~~rl~~~~Karatepe-Aslanta~'taki ortostat, heykel ve yaz~t onar~m~na verildi~i
için, Domuztepe kaz~s~na ayr~labilen olanaklar s~n~rl~~idi.
Domuztepe ve yamaçlar~~ile tepenin bat~s~ndaki tar~m tesisi (villa rustica)'n~n bulundu~u düzlü~ün karelemesi Y. Mim. Serge Sad9

H. Tl~. Bossert, Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung 2, 1953, s. 304 vd.
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ler taraf~ ndan, yamaçlarda su seviyesine kadar inmek suretiyle yap~ld~, saptanan noktalar betonlan~p i~aretlendi.
Roma uygarl~~~~ve özellikle Roma tar~m tesisleri üzerinde çal~~ an Dr. Jeremy Rossiter ile bu alanda 1989 döneminde yap~lacak çal~~malar planland~~ ve bu tar~m tesisinden ç~kan Roma çanak çömle~i
bir ön incelemeden geçirildi.
Çok geni~~bir alan~~(40 x 40 m) kapsayan bu görkemli tar~m tesisi bat~ya ve do~uya uzanan, de~i~ik dönemlere ait olanlar~~içeren
yap~~kal~nt~larlyla birlikte 50 x 85 m.'yi a~an bir alana yay~l~yordu
(res. 7).
Ayr~ca, bu tesisin kuzey, do~u ve güneyine do~ru uzanan düzlükte yüzlerce metre boyunca uzanan, kesi~ en, diklemesine ana kaya
üzerine oturtulmu~, geni~leyip daralan çift duyarl~~"geçitler" vard~~10.
Bunlar~n aras~nda da yer yer, içinden bir tanesini temizledi~imiz koca
ta~~blok y~~~nlar~mn bulundu~u yükseltiler yer al~yordu (res. 8-9).
Mehmet Akif I~~n'~ n denetiminde, Hakan Togul'un e~li~inde yap~lan kaz~ da henüz ayd~nl~~a kavu~mam~~~baz~~noktalar~n ayd~nlat~lmas~na çal~~~ld~.
Bunlardan biri, tar~m tesisinin, Ceyhan Irma~~~yamac~ndan yukar~ya ç~kan kal~n sur duvar~~ ile ba~lanmas~~olas~~olan üst düzlükteki
kal~n duvar ile her hangi bir ili~ki içinde olup olmamas~n~n ara~t~r~lmas~yd~. Bu amaçla, geçen y~l 21 no.lu mekân~n kuzeyine do~ru uzanan 43 ve 44 no.lu mekânlarm do~u duvar~~kuzeye do~ru izlendi.
Kendisinden daha ince olan uzant~~gerçekten kal~n kuzey duvar~na
kadar uzan~yor fakat ona sadece biti~iyor, ba~lanm~yordu. Ancak
bu ince duvar~n alt~nda, çaprazlamasma gelen ve kuzeydeki kal~n
duvarla ba~lant~l~~olan 1.65 m. geni~likte bir duvara rastland~. ~ri
ta~~dizileri aras~ nda küçük moloz dolgulu olan bu duvar teknik yönden 43 ve 44 no.lu mekânlarm do~u duvar~ndan farks~zd~~ve olas~l~kla onunla ili~kili idi.
Di~er yandan, geni~li~i nedeniyle üstü aç~k bir avlu oldu~u san~lan 21 no.lu mekândaki bir açmada çal~~~ld~. Burada, küçük ta~~
dö~emeli bir sahanl~ktan güneyden girilen bir bölmeye rastland~. Kap~~
giri~i iri ta~lardan yap~lm~~~olan ve taban~~ iri ta~larla dö~eli bulunan
113 H. Çambel, M. A. I~~n, S. Sadler, VIII. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~, 1986, s.
331 vd., X. Kaz~~Sonuçlar~~Toplant~s~~ (bask~da)

KARATEPE 1988 YILI ÇALI~MALARI

49

bu mekâna 45 no. s~ra numaras~~verildi. Dolgusunda Roma ça~~na
ait pi~mi~~toprak kap parçalar~~ve 1.6.-~.s. 1. y.y.'a ait tek bir terra
sigillata kap parças~~bulundu.
Henüz yeni yeni incelenmesine ba~lanan bu Roma tesislerinin,
Domuztepe'nin güneydo~usundaki mozaik taban dö~emeli an~tsal
bazilika ile birlikte dü~ünülür ve bu görkemli tar~m tesisinin Türkiye'de kaz~lan ilk villa rustica oldu~u göz önüne al~n~rsa, bu tesisler
toplulu~unun derinlemesine ara~t~r~lmas~~yoluyla ne denli ilginç sonuçlar elde edilebilece~i aç~kt~r.
1988'de ayr~ca, Son Hitit ça~~~kal~nt~lar~n~n ortaya ç~kt~~~, tar~m
tesisinin güneybat~s~ndaki bölgede çal~~~ld~. Burada, daha önceki kaz~lar~m~zda Roma duvarlar~~alt~nda Son Hitit ça~~na ait bir burç kö~esi bulunmu~tu (res. 10). Ta~~moloz içinde Domuz tepe'nin çifte ba~l~~bo~a kaidesine ait olduklar~~saptanan parçalar ele geçmi~~(res. 11) fakat henüz yerlerine tespit edilememi~lerdi. Zaman~nda bu bo~a kaidesinin üzerinde bir
tanr~~heykelinin bulundu~undan ku~ku olmad~~~~gibi, bulunan an~tsal
boydaki bir insan eli parças~~da bunu fazlasiyle kan~tl~yordu. Elin çok
düzenli ~ekilde silindirik oyuntusuna bir topuz, asa, çekiç, balta, ya da
belki ~im~ek huzmesi gibi herhangi bir tanr~sal araç yerle~tirilmi~~olmal~yd~. Bunlar d~~~nda bu bölgede ayr~ca, ba~~nda kanatl~~güne~~kursu
bulunan, ba~örtülü aynal~~tanr~ça Kubaba'n~n alt k~sm~~ k~r~lm~~~bir
kabartmas~~bulunmu~tu (res. 14). Daha önceleri güney yamaçta ele
geçen tanr~~kabartmas~~ gibi II bunun da üst k~sm~~yuvarlat~lm~~t~.
Bu kesimde bir kap~~ giri~inin bulunabilece~i dü~ünülerek, 1988
de bu bölgenin üst ba~~nda bir kontrol kaz~s~~yap~ld~, ana kayaya kadar inildi, fakat ancak Roma duvar kal~nt~lar~~ve kap k~r~klar~na rastland~.
Karatepe-Aslanta~'~n kar~~s~nda yer alan ve ondan daha önce,
i.ö. 9. yy.'da önemli Son Hitit ça~~~eserleriyle donat~lm~~~bulunan
Domuztepe'deki ara~t~rmalar~n gelecekte daha bir çok ilginç ve ayd~nlat~c~~bilgi verecekleri aç~kt~r.
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Res. 5 - Karatepe-Aslanta~: 7 parçal~~Fenike yaz~t~, bitmi~~~ekli.

Res. 6 - Karatepe-Aslanta~ : Güney Kap~~giri~i sol yan~, son ~ekli.
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K AR ATEPE DOMUZTEPE
Yuvarlak Yap~~

Hes. 8 — Domuztepe: Yuvarlak yükselti plan~, temizlikten sonra.

Res. 9 - Domuztepe: Yuvarlak yükselti görünü~ü, temizlikten sonra.
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Res. 10 - Domuztepe: Son Hitit ça~~~burç kö~esi.

Res. 11 - Domuztepe: ~ifte bo~a kaidesi bulunan yeni parçalarla.
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Hes. 14 - Domuztepe: Kubaba kabartmas~.

