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ALTINCI MEVSIM KARATEPE ÇALI~MALARI
U. BAHADIR ALKIM
Türk Tarih Kurumu ad~na yap~ lan Karatepe kaz~s~mn alt~nc~~
'den 26 Ekim 1951 tarihine kadar
mevsim çal~~ malar~~24 Eylül 1951
devam etti. Prof. Dr. H. Th. Bossert, Doçent Dr. U. Bahad~r Alk~m,
Doçent Dr. Halet Çambel, Dr. Muhibbe Darga ve Yüksek Mimar
Polat Reyhan'dan müte~ekkil kaz~~ heyeti faaliyetini hem Karatepe'de
hem de Domuztepe'de geli~ tirdi.
I.

KARATEPE'DEK~~TAMAMLAYICI M~MARLIK ~~LERI :

1948 y~l~ nda üçüncü mevsim esnas~nda hafredilrni~~olan
zirvedeki saray~ n' plân~n~~ aç~kl~yan, hattâ baz~~ bak~ mlardan tadil
eden küçük mikyasta kaz~lar yap~ld~ . Bu sayede avlunun bat~, güney
ve do~u yönlerindeki daireler de meydana ç~kar~lm~~~oldu 2 .
95o'de be~inci mevsim esnas~ nda kaz~ lan ve itinah bir i~çilik
gösteren duvar kompleksine ait 3 müteaddit odalar aç~larak takriben
28 x ~ 8 m. boyutunda bir dörtgen ~eklindeki bina plan~~elde edildi 4.
Bu yap~n~ n, Yukar~~Giri~~binas~n~ n 25 m. kuzey-bat~s~nda ve zirvedeki saray~ n da 15 m. kadar güneyinde olan güney duvar~~surun
iç k~sm~ na biti~erek dayanmaktad~r. Zincirli'de 5 ve Karkam~~'ta 6 da
bu kabil in~aat~ n mevcut oldu~u malümdur.
Kr~. U. Bahad~ r Alk~ m : Üçüncü mevsim Karatepe çal~~malar~, Belleten
XIV, say~~ 56 (Ekim 1 gso), s. 516-517 ve lev. XCII, plan ; H. Th. Bossert-U.
Bahad~r Alk~m-H. Çambel v. b~k.: Karatepe Kaz~lar~-Birinci ön rapor, Ankara
1950, S. 12-13 ve lev. XXXVI, I-K/23-24.
r, bk. ayn. esr. lev. XXXVI.
2 Bu daireler I-J/21-22'ye rastlamaktad~
~~malar~ , Belleten XIV,
3 U. Bahad~r Alk~m : Be~inci mevsim Karatepe çal
56
(Ekim
950),
S.
678-679;
ayn.
mll.
Fouilles
de
Karatp&cinquime
camsay~~
pagne, Anadolu, say~~ ~~(1951), s. 28; ayr~ca kr~. Anatolian Studies I (1951), s. 10.
~. H. Th. Bossert v.
4 Bu yap~~ H-I/17-2o plan karesine isabet etmektedir, kr
lev.
XXXVI.
~,
b~k.: Karatepe Kaz~lar
5 R. Koldewey : Ausgrabungen in Sendschirli II, Berlin 1898, lev. XXIX;
ayn. esr. IV, s. 262, res. x68 ve lev. L.
6 C. L. Woolley: Carchemish II, London 1921, lev. 7.
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c) Mimarl~k ara~t~rmalar~~Karatepe'de daha eski bir mimarl~k
kat~n~n varl~~~n~~ 7 aç~klam~~t~ r. Bu keyfiyet ise Karatepe'nin tarihi
için cidden önemlidir.
DOMUZTEPE KAZISI :

Domuztepe'de yap~lan daha geni~~mikyastaki kaz~lar, —Roma
ve Helenistik devirleri hariç— üç mimari kat~n 8 mevcudiyetini aç~klad~. Bu mimarl~ k katlar~~ yeniden eskiye do~ru ~imdilik A, B ve C
olarak adland~r~lm~~t~r.
A Yap~~kat~ : Hemen hemen tamamen tahribe maruz kalan Roma
ve Hellenistik duvar temellerini hemen takip etmektedir. Küçük
buluntular~na ve mimarl~k tarz~na göre bu kat~ n Danuna k~rah Asitawa(n)das devri Karatepesi (M. ö. VIII, yüzy~l~n ikinci yar~s~) ile
ça~da~~oldu~u anla~~lmaktad~ r.
B Yap~~kat~ : A yap~~ kat~n~n alt~nda 0.75-1.00 m. kal~nl~~~ nda
bir yang~n tabakas~~mevcut olup B kat~~ bu tabakan~n alt~ndad~r.
B kat~nda K~br~ s tesirini gösteren ve Malatya 9, Tarsus 1° ve Zincirli'deki " bu kabil örneklere pek benziyen boyal~~çanak çömlek
parçalar~~meydana ç~kar~lm~~t~ r. Monokrom keramik bu katta pek
ender olarak bulundu. Bu çanak çömle~in ekserisi yerli bir imal
olup ancak bir kaç~~ K~br~s idhalidir. Bu keramik, Karatepe sahr~ nç veya depolannda 1949 ve 1950 y~llar~ nda ve bu mevsimde
bulunmu~~olan çanak çömlek parçalar~n~n hemen hemen ayn~ d~r ki,
bu keyfiyet Domuztepe'nin B kat~~sakinlerinin Karatepe'ye de geçmi~~olabileceklerini göstermektedir. Domuztepe B mimarl~k kat~n~n
M. ö. IX. yüzy~ la ait oldu~u anla~~lmaktad~r.
7 Kr~. Belleten XIV (1950), s. 678; Anadolu I (1951), s. 27-28; Anatolian
Studies I (1951), S. ~ o.
8 1950 mevsiminde ancak dar bir alanda yap~lan Domuztepe sondaj~nda iki
yap~~kat~~görülebilmi~ti, bk. U. B. Alk~m: Be~inci mevsim Karatepe çal~~malar~,
Belleten XIV (195o), s. 677; ayn. mil.: Anadolu I (1951), s. 29 ; ayr~ca kr~.Anatolian Studies I (1951), s. ~ o.
9 L. Delaporte: Malatia, Ceramiqne du Hittite recent, RHA II (1932-34),
lev. M 28,8; M 30,13; M. 31,12.
" H. Goldman: Excavations at Gözlükule, Tarsus 1936, AJA XLI, No. 2
(Nisan- Haziran 1937), s. 271, 272.
II F. v. Luschan (yay~nl~yan W. Andrae) : Ausgrabungen in Sendschirli V
Berlin 1943, lev. 17,a; lev. 18, c-h.
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C Yap~~kat~ : B mimarl~k kat~n~n duvar temelleri alt~nda 0.20m. kalml~~~nda bir yang~n tabakas~~mevcuttur. Bu yang~n tabakas~n~n alt~nda temelleri ta~, üst k~sm~~ ise kerpiç olan bir duvar
meydana ç~kar~ld~~( =C yap~~ kat~). C mimarl~k kat~nda K~br~s tipi
boyal~~hiç bir çanak çömle~in meydana ç~ kmamas~, buna mukabil
parlak, hafif cilal~, k~rm~z~, gri, kahve rengi—ender ahvalde de—krem
renginde olan ve Tarsus'un geç bronz ça~~~keramiklerine 12, ayn~~
zamanda Büyük Hitit devletine ait kaba çanak çömle~e benziyen
monokrom keramik parçalar~ n~n bulunmas~~dikkat çekici bir olayd~r.
Karatepe'de de yine sahr~nç veya depolarda ayn~~kerami~e ait bir
kaç örne~in zuhuru, Domuztepe'nin en eski sakinlerinin Karatepe'ye
de geçmi~~olduklar~n~~ göstermektedir. Fakat Karatepe'de bâkir kayamn toprak yüzeyine pek yak~ n olmas~~ve binnetice eski katlara ait
duvarlar~n ya~mur ve sel sular~~ taraf~ndan sürüklenip götürülmesi
dolay~siyle Karetepe'nin en eski mimarl~k kat~na ait duvar kal~ nt~lar~n~n meydana ç~kmas~~hemen hemen imkans~z gibidir.
Domuztepe C mimarl~k kat~n~n M.ö. IX. yüzy~ldan daha önceki
bir ça~a ait oldu~unu tahmin etmekteyiz. Bu kattan sonra da bâkir
kaya gelmektedir.
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" H. Goldman: Excavations at Gözlükule, Tarsus 1938, AJA XLIV, No. ~~
(Ocak-Mart 194o), s. 61 ve 64, res. 4-5.

