Kitap Tan~tma:

Veli Sevin, ~miku~a~~~ I (6.-1. Yap~~Katlar~), Türk Tarih Kurumu
Yay~nlar~, Dizi 6-Sa. 47, Ankara 1995, 153 sayfa+55 resim, 61 levha.
Kitap, önsöz, resim, levha ve k~saltmalar listesi ile giri~i izleyen 6 bölüm halinde düzenlemni~; arkada ise kod (buluntu yeri) listesi, bibliyografya, dizin ve levhalar verilmi~tir.
Kitaptaki 55 resim, ~miku~a~~~ve çevresinin haritalan, tabakalar~n planlar~~ve baz~~rekonstrüksiyonlan, çanak çömle~i ile küçük buluntulanndan olu~maktad~r. Levhalar bölümünde ise
9 renkli ve 114 siyah beyaz görüntü yer almaktad~r.
~lk kaz~~deneyimlerimizin zorlu mekanlan ile birlikte Karakaya baraj sular~n~n alt~nda kaybolan, ancak elimizdeki ilk kitab~~dolay~s~yla görüntüleri tekrar gözilmilzde canlanan imiku~a~~~
höyü~i~, belki de eski öneminin aksine son zamanlar~n~~talihsiz ya~ad~~~~için üç y~l gecikme ile
1981 y~l~nda kaz~lmaya ba~land~. F~rat'~n do~u k~y~s~nda yer alan en büyük boyutlu höyük olmas~na kar~~n, çal~~acak i~çisi, F~rat d~~~nda suyu, bar~nacak mekanlar~~olmayan, 9 hanelik
~miku~a~~~adl~~köyün hemen yan~nda yer almas~~bu geciluneyi anla~~hr Iulmakta idi. Bu güç ko~ullar alt~nda ba~layan kazuun kamp~, ö~rencisi olmayan bir ilkokul, çad~rlar ve yar~s~~y~luk, terkedilmi~~evlerden olu~tu. I~çi olmad~~~~için kaz~~çah~malan ço~unlukla ö~rencilerin i~gücü ile
yürütüldü. 1981-1986 y~llar~~aras~nda 6 dönem süren bu kaz~da, bir ço~u ~imdi de~i~ik üniversitelerde ara~t~rma görevlisi veya ö~retim üyesi olarak görev yapmakta olan toplam 57 ö~renci,
"i~çi", açma ba~kan~, restöratör, çizimci olarak çah~m~~; bu özelli~i ile de ~miku~a~~~adeta bir
"kaz~~okulu" görevi görmü~tür. Yazar önsözde bu sözünü etti~imiz olaylar~n bireylerini de s~ralamakta.
Giri~~bölümünde Prof. Dr. Veli Sevin, ~muku~a~~'run yeri, höyü~ün boyutlar~, önemi ve
kaz~~dönemindeki (1981-1986) durumundan söz ettikten sonra höyü~ün tabakala~masnu vermektedir.
Idari olarak Elaz~~'a ba~h olan ~miku~a~~, Malatya'mn 26 km. kuzeyinde, Baskil ilçesinin
ise 56 km. bat~s~nda bulunmas~~nedeniyle ili~kilerini aradaki F~rat nehrine ra~men Malatya ile
sürdürüyordu.
Boyutlar~~100X110 m. kadar (teraslar' ile 150X200 m.), deniz seviyesinden yüksekli~i ise
673.54 m. olan höyilk, F~rat nehrinin do~u k~y~s~nda konglomera bir yükselti üzerinde yer almakta idi. ~miku~a~~~Eski Ça~ da F~rat'~n yata~~n~n geni~leyerek adac~klar olu~turdu~u ve özellikle yaya geçi~i için uygun oldu~u bir noktada kurulmu~tu. Bu nedenle de prehistorik dönemlerden Roma imparatorluk Ça~~' na kadar kesintisiz yerle~im görmü~tü. Höyü~ün kuruldu~u
alan Kültepe ve Urartu metinlerinde ~upa ya da ~upa (ne), Klasik dönemde ise Sophene adlar~yla aml~nakta idi. ~miku~a~~~ve çevresinin I. biny~lda önce Malatya (Urartu Melitia) Krall~~~'na,
8. yüzy~l ortalanndan 7. yüzy~l ordarma kadar Urartu Devletine; 6. yüzy~l ortalar~ndan itibaren
de Akhaimenidler'e; 4. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda ise Büyük ~skender ve Seleukoslann eline geçti~i
belirdlmektedir.
Höyükteld tabakala~ma ise ~u ~ekilde verilmektedir:
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Hellenistik
Geç Demir Ça~~~
Erken/Orta Demir Ça~~~
Son Tunç II (Hitit imparatorluk Dönemi)
ft

Son Tunç II-Son Tunç I geçi~~(Eski Hitit Devleti Dönemi)
Son Tunç I (Eski Hitit Devleti Dönemi)
Son Tunç I?
Orta Tunç II (Koloni Ça~~, geç evre)
It

Orta Tunç I

Ayr~ca höyükte ~lk Tunç ve Son Kalkolitik Ça~~ n~n da temsil edildi~i yönünde bulg-ulann
varl~~~~bildirilmektedir.
Birinci bölümde imiku~a~~~höyilküniin kuruldu~u alan~n co~rafi olarak iki yönüne de~inilmi~: Bat~~ve kuzeybaup s~n~rlayan F~rat yata~~ndaki sulu ekim yap~lan adac~klar ile do~u
yönde kuru tar~m~n yap~ld~~~~kuzeye do~ru giderek yükselen araziler.
~kinci bölüm kaz~~sistemi ve serami~in incelenme yöntemlerine ayr~lm~~. Burada önce
imiku~a~~~höyü~ündeki kaz~~çal~~malar~n~n öncefilderi ve bunlar~n ne oranda gerçekle~tirildi~i
vurgulanmakta~i~r. Bölgede hemen hiçbir höyükte saptanamam~~~olan ikinci bin y~la ili~kin tabakalar~n kesintisiz olmas~~bunlar~n daha detayl~~bir biçimde yatay açmalarla incelenmesinin gerekçesi olarak verilmektedir. Çanak çömle~in yerlerini belirlemek için kod sistemi uygulanm~~~
ve 6 y~l süren çal~~malarda 42 200'f~n üzerinde parça, hem istatistik ve hem de tarihleme ve de~erlendirme amac~yla incelenmi~tir.
Üçüncü bölüm imiku~a~~'mn 6. yap~~kat~na ayrdm~~t~r. Bu yap~~kat~~höyü~ün do~u kesimi
boyunca uzayan 3 evreli bir tahkimat duvar~~ile temsil olunur. ~kinci bin y~l~n sonlar~na tarihlenen 7. yap~~kat~na son veren bir yang~n~n üzerine kurulmu~~olan sur 1.50-1.80 m. kal~nh~~nda ve
en sa~lam noktas~nda 2 m. kadar yüksekli~inde saptanm~~t~r.
F~rat k~y~s~nda Malatya/Arslantepe ve De~irmentepe örnekleri ile kar~da~t~nlan imiku~a~~~
6. yap~~kat~, Urartu yaz~l~~belgelerinde Melitia olarak adland~r~lan Malatya Krall~~~'n~n bir ön karakolu olarak yorumlanmaktad~r.
Bu yap~~kat~nda ele geçen çanak çömlek aras~nda en belirgin grubu ise Elaz~~~bölgesindeki
Erken Demir Ça~~~Tabakalanndan tan~d~~~m~z a~~z kenanmn alt~~birkaç s~ra yatay oluklarla bezenmi~~örnekler olu~turur. Ayr~ca Orta Anadolu Demir Ça~~~etkilerini ta~~yan baz~~parçalara da
rasdannu~~oldu~u belirtilir.
Kalenin tarihlemesi ise özellikle çanak çömlek malzemeye dayamlarak yap~lmakta ve
Erken Demir Ça~~~sonlan ile 8. yüzy~l ortalar~~aras~na -Urartu egemenli~i öncesine- yerle~tirilmektedir.
Bilindi~i üzere Urartu Krall~~~'n~n bat~ya aç~lmas~~8. yüzy~l ba~lar~nda Menua döneminde
ba~lam~~t~r. Elaz~~~ve çevresindeki ilk yap~la~ma giri~imlerinin ise, yaz~darla belgelenen Palu ve
Ba~~n örneklerinde oldu~u gibi, Murat nehrinin kuzeyinde gerçekle~tirildi~i görülmektedir.
Aç~ k olmamakla birlikte Minua (ca.810-785/780) dönemi yaz~tlanndan, Elaz~~~ovas~na lokalize
edebfiece~imiz Alzi (Til-Enzit, modern Do~anku~ ) ve çevresinin de egemenlik alt~na al~nd~~~~
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anla~~lmaktad~r. Bu ovadaki Harput kalesi de Alzi ülkesini denetlemek için yap~lm~~~olmal~.
Ancak bu dönemdeki s~n~rlar~n bat~da F~rat'a kadar uzand~~~n~~söylemek oldukça zordur.
Urartu Krall~~~~ancak 8. yüzy~l ortalar~nda II. Sarduri (756-ca. 730) döneminde bütün F~rat kavsini kontrol alt~na alm~~~ve -~zoli yaz~unda da belgelendi~i üzere- bir Urartu kral~~ilk kez F~rat'~~
geçmi~tir.
Höyük üzerinde kurulmu~~bulunmas~, ta~~i~çili~i ve in~a tekni~i gibi özellikleri ile Urartu
kalelerinden belirgin bir biçimde ayr~lan ~miku~a~~~Demir Ça~~~kalesi, II. Sarduri döneminde
son bulmu~~olabilir. Prof. Dr. Veli Sevin'in hakl~~olarak i~aret etti~i gibi, F~rat üzerindeki geçi~~
noktalar~~bu kez, yer seçiminde ana kayay~~temel alan ve buras~n~~basamaklar, sarn~çlar, sur temel yataklar~~açarak i~leyen Urartular taraf~ndan ~zoli (Habibu~a~n), Kaleköy ve Maltepe'de yap~lan s~n~r karakollar~~ile kontrol alt~na al~nm~~t~r.
~ miku~a~~~6. yap~~kat~~suru, Urartu öncesi döneme tarihlenmesi yan~nda topografik konumu ve in~a teknikleri bak~m~ndan da bize Do~u Anadolu ve Kafkasya'da varl~~~~bilinen ve
"Cyclopean" denen yap~lar~~hat~rlatmaktad~r. Bilindi~i üzere Kafkasya'da, ~miku~a~~~6. yap~~kat~~
surunda oldu~u gibi topo~rafik yap~ya uygun olarak planlanan, az i~çilikli ta~lardan yap~lm~~,
d~~tan veya kö~elerden zaman zaman glunularla desteklenen kaleler Urartu öncesinden ikinci
biny~la kadar uzayan zaman dilimine tarihlenmektedir (G. H. Mikaelian, Cyclopean Fortresses
in the Basin of Lake Sevan, Yerevan 1968). Elaz~~~bölgesinde Gökbelen'de de bu türde bir örnek saptanm~~~ve surlanndaki glunt~lar nedeniyle Urartu dönemi içinde de~erlendirihni~tir (K.
Köro~lu, Urartu Krall~~~~Döneminde Elaz~~~(Alzi) ve Çevresi, ~stanbul 1996). Oysa ~miku~a~~~ve
Gökbelen'de oldu~u gibi bu yap~lar Urartu kalelerinde kar~~m~za ç~kan gerek ana kayamn i~levsel bak~mdan de~erlendirilmesi ve gerekse duvarlarda iyi i~çilikli ta~lar kullan~lmas~~gibi özelliklere sahip de~illerdir. Ayr~ca bu kalelerden toplanan çanak çömlek aras~nda k~rm~z~~astarl~~
Urartu çanak çömle~i de bulunmamaktad~r. Bu nedenlerle hem ~miku~a~~~suru ve hem de göz
ard~~edilemeyecek benzerlikler bulunan Kafkasya kalelerinden hareketle, Urartu kalinulann~n
yay~l~m alan~nda saptanan bu türdeki di~er yap~lar~n da Urartu öncesine giden geçmi~leri olabilece~ini dikkate almak daha do~ru olacakt~r.
Dördüncü bölüm de Geç Demir Ça~~ na tarihlenen iki evreli 5. yap~~kat~~tamulmaktad~ r.
~ miku~a~~~5. yap~~kat~~mimarisi yer yer 6. yap~~kan suni üzerine oturtulmu~~kuzey güney do~rultusunda uzanan yakla~~k 20X8 m. boyutlannda bir alan kaplayan üç odal~~bir mekandan olu~ur.
Ta~~temel üzerine kerpiç ~eklinde in~a edilen duvarlar 0.90 m. ile 1.50 m. aras~nda de~i~en kal~nli~a sahiptirler. Yap~, bat~~ve güney yönden payanda görevi üstlenen ç~lunularla desteklenmi~tir.
5. yap~~kat~ nda bulunan az say~daki çanak çömlek içindeki mallar hem Anadolu ve ~ran
etkileri ta~~yan örnekler içermesi ve hem de yap~~kaun~n tarihlenmesi bak~m~ndan de~erlendirilmi~tir. Aç~k krem astas üzerine k~rm~z~~ve siyah boya ile yap~lm~~~dama tahtas~~ve merdiven biçiminde bezemeler Orta Anadolu Demir Ça~~ n~n etkileri olarak ~miku~a~n'na ula~m~~t~r. Ancak
bu yap~~kat~= boyal~~örneklerinden ikinci grubu, kremden aç~k kremit rengine de~i~en astar
üzerine k~z~l kahverenginde yap~lm~~, içleri taral~~üçgen motifi parçalar olu~turur. Bunlar
Kuzeybat~~~ran'da pekçok merkezde kar~~m~za ç~ kan ve "Triangle Ware" diye adland~r~lan grup
ile kar~~la~unlmaktad~r.
Elaz~~~ve çevresinde yaz~l~~kaynaklar arac~l~~~~ile Urartu egemenli~i sonras~~VI. yüzy~lda
önce Med ve Pers, IV. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda da Büyük ~skender ve Seleukoslar~n hakim oldu~u genellikle bilinmektedir. Ancak bu dönemlere ili~kin yönetim merkezleri veya arkeolojik
malzeme ise yeterince tan~nmaz. Örne~in Do~u Anadolu'da iki yüz y~la yak~n hakimiyet sürmü~~
oldu~u anla~~lan Pers ~mparatorlu~u'na ili~kin bilinen kal~ nt~lar oldukça az say~dad~r.
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Bunlardan en ünlüsü Van Kalesi'ndeld üç dilli Xerxes yaz~ud~r. Aluntepe'de önceleri Urartu
olarak yorumlanan Apadana, Trans Kafkasya'da Arinberd (Erebune) kentindeki mimari kal~ nt~lar ile Erzincan ve kadar yak~nlar~nda ele geçirilen baz~~buluntular da bu dönemi temsil ederler.
Son y~llarda yap~lan yeni kaz~~ve de~erlendirmeler Do~u Anadolu'da bu döneme ili~kin
ayr~~ bir çanak çömlek grubunun tan~ nmas~n~~ sa~lam~~t~ r. Sar~murak killi, kahverengi ve siyah~ms~~monokrom veya polilu-om boyah örneklerden olu~an bu grup, ~ran'daki "u-iangle ware"ve
"festoon ware" türünün paralelleridirler. Do~u Anadolu'da bu tür çanak çömlek bulunan merkezler aras~nda, Van Kalesi höyü~ü, Van/Karagündüz (K. Köro~lu, Arkeoloji ve Sanat, 68
(1995), s. 25 vdd), Patnos/Pa~atepe, Alt~ntepe, ayr~ca Keban/Haraba, Han ~ brahim ~ah,
Malatya/Kö~kerbaba, Pirot, Tille ve Diyarbalur/Üçtepe örnekleri say~labilir. ~ miku~a~~~5. yap~~
kat~nda ele geçen çanak çömlek de sözkonusu siyasi egemenli~in F~rat kavsi içindeki kültürel
kalmus~~olarak kar~~m~za ç~ kmakta ve yaz~l~~belgeleri do~rulamaktad~r.
~ miku~a~~~höyü~ünün 4. yap~~ kat~ nda iki evreli olarak saptanan Geç Hellenistik döneme
ili~kin kal~nt~lar be~inci bölümün konusunu olu~ turur. Bunlardan erken evrede (4b) höyükte
yeni yap~la~ma yerine, baz~~tadilatlarla büyük oranda Geç Demir Ça~~~(5. yk) yap~lar~~kullan~lm~~t~ r. Geç evreden (4a) ise, üstteki Orta Ça~~tahribau nedeniyle birkaç ta~~duvar temeli d~~~nda
fazla bir ~ey kalmam~~t~r.
Zafer Derin taraf~ndan haz~rlanan Geç Hellenistik Ça~~çanak çömle~i, ~miku~a~~'nda 5.
yap~~ kat~nda görülmeye ba~layan ~ ran etkilerinin artt~~~~ve yo~unla~t~~~ n~~ göstermektedir.
Özellikle 4b evresinde ele geçen, a~~z kenarlar~~banth çanaldarm paralellerinin Iran'da 3 ve 2.
yüzy~la ili~kin merkezlerde bulundu~una dikkat çekilerek sözkonusu evre de bu döneme tarihlenmektedir.
4a evresi ise bu kez, Geç Hellenistik - Erken Roma Ça~~ n~ n "k~rm~z~~astarl~~ serami~i" ile
benzer örneklerin bulunmas~~nedeniyle ~Ö. 1-~S 1. yüzy~llara tarihlenmi~tir.
~ miku~a~~~Erken Roma Ça~~'ndan sonra 800-900 y~ll~ k bir bo~lu~un ard~ ndan Orta Ça~'da
Xl. yüz y~l ortalar~ ndan itibaren k~sa bir süre üç yap~~ kat~~halinde, giderek küçülen bir yerle~me
yeri olarak varl~~~ n~~sürdürmü~tür. 6. bölümde anlaulan bu dönemin ba~lar~ nda (3a-3b) höyükte, Horasan harçh çevre duvar~ n~ n içinde ta~~temeli birkaç kerpiç yap~dan olu~an küçük bir
karakol sözkonusudur. 2 ve 1. yap~~katlar~ ndan ise günümüze ancak birkaç taban ve baz~~duvar
parçalanmn ula~t~~~~bildirilmektedir.
Bu yap~~ kat~ nda ele geçen buluntular aras~ nda, özellikle üç örnekle temsil olunan
"Anonim Bizans Sikkeleri" yap~~katlar~n~n tarihlenmesinde en önemli bulgudur. Orta Ça~~yap~~
katlar~ nda ayr~ca s~rh ve s~rs~z çanak çömlek ile demir, tunç, cam, gümü~ ten küçük buluntular
ele geçirilmi~tir.
~ miku~a~~~höyü~ünün do~u ete~inde aç~lan sondajlarda ise ~slami döneme ili~kin 4 mezar~ n incelendi~i rapor edilmektedir.
~ miku~a~~~kaz~lann~n ilk kitab~~olarak yay~ nlanan bu eser, bölgenin özellikle Demir Ça~~~ve
sonrasma ili~kin bulgu ve de~erlendirmeleri içermektedir. Höyükte, Kalkolitik Ça~'dan Erken
Roma devrine kadar süren kesintisiz yap~la~ ma, bölgedeki kültürel devaml~l~ k veya de~i~imleri
elde edilen bulgular arac~l~~~~ile gözleme ve de~erlendirme imkan~~vermektedir. ~ miku~a~~~höyü~ünün II. bin y~l~na ait zengin tabakalann~~anlatan kitaplann da yay~nlanmas~~ümidiyle...
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