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Massimo Gaiani
Ambasciatore d’Italia
La pubblicazione degli atti dell’XI Convegno delle missioni archeologiche italiane in Turchia “Lo spazio
pubblico, lo spazio privato”, tenutosi online tra novembre e dicembre 2020 e che ho avuto il piacere di
introdurre, è un prezioso tassello celebrativo da aggiungere alla ricca collaborazione tra Italia e Turchia nel
settore della cooperazione culturale.
Il Convegno rappresenta da anni uno dei principali appuntamenti del Sistema Italia in Turchia, non solo
per informare il pubblico sui risultati che le missioni di anno in anno hanno conseguito, ma anche per
celebrare la stretta collaborazione istituzionale che, in questo ambito ma come in tanti altri, è portata avanti
con reciproca soddisfazione da entrambi i Paesi. Nel 2021 abbiamo ad esempio assistito all’ingresso nel
patrimonio dell’umanità Unesco di uno dei siti scavati e studiati da una missione italiana in Turchia, quello
di Arslantepe, una vera e propria “culla delle civiltà”. Il riconoscimento non è solo il segno del valore del sito
in sé, ma anche della estrema cura e professionalità delle ricerche ivi condotte in tutti questi anni.
Consapevole del valore assoluto della cooperazione archeologica tra Italia e Turchia, il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha sempre sostenuto con estrema fiducia le nostre missioni,
anche tenendo conto dell’importanza, per entrambi i paesi, della ricerca archeologica nel suo complesso.
L’archeologia rappresenta infatti non solo lo studio del passato ma anche un investimento per il futuro.
Saluto quindi questa pubblicazione con grande favore e come la tappa più recente di un percorso in
divenire, orgogliosi di quanto finora ottenuto e pronti a lanciarci verso successivi traguardi.
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Massimo Gaiani
İtalya Büyükelçisi
Kasım-Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve açılışında yer almaktan büyük
mutluluk duyduğum Türkiye’deki İtalyan arkeoloji ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen 11. “Kamusal alan, özel
alan” başlıklı sempozyumun notlarının bir yayın haline getirilmesi İtalya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin
çok değerli bir parçası .
Konferans, yıllardır sadece kazı ekiplerinin yıldan yıla elde ettiği sonuçlar hakkında kamuoyunu
bilgilendirmek için değil, aynı zamanda bu alandaki yakın kurumsal iş birliğini kutlamak için Türkiye’deki
İtalyan Sisteminin ana etkinliklerinden birini temsil etmenin yanı sıra diğer alanlarda da olduğu gibi iki
ülke tarafından da karşılıklı memnuniyetle yürütülmektedir. Örneğin, 2021’de, Türkiye’de bir İtalyan heyeti
tarafından kazılan ve incelenen alanlardan birinin, gerçek bir “medeniyetler beşiği” olan Arslantepe’nin
Unesco Dünya Mirası listesine girmesine tanık olduk. Tanınma, yalnızca sit alanının kendisinin değerinin
değil, aynı zamanda orada yıllar boyunca yürütülen araştırmalara gösterilen aşırı özen ve profesyonelliğinin
de bir işaretidir.
İtalya ve Türkiye arasındaki arkeolojik işbirliğinin mutlak değerinin bilincinde olan Dışişleri ve Uluslararası
İşbirliği Bakanlığı, bir bütün olarak arkeolojik araştırmaların her iki ülke için önemini de göz önünde
bulundurarak kazı ekiplerimizi her zaman büyük bir güvenle desteklemiştir. Aslında arkeoloji sadece geçmişin
araştırılmasını değil, aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırımı da temsil eder.
Bu nedenle, bu yayını büyük bir özveriyle devam eden bir yolculuğun en son aşaması olarak görüp
selamlarken şimdiye kadar elde edilen neticelerden dolayı gurur duyduğumu ve bir sonraki hedeflere hazır
olduğumuzu bildiririm.

II

Gökhan YAZGI
Ministero della Cultura e del Turismo
della Repubblica di Turchia
Direttore Generale dei Beni Culturali e dei Musei
I valori culturali, sia tangibili che immateriali, che hanno segnato il cammino della civiltà dell’essere
umano, devono essere considerati una conquista comune dell’umanità intera. È con questo spirito che
attribuiamo massima importanza agli studi scientifici, con un approccio improntato alla collaborazione sul
piano internazionale, al fine di garantire che il patrimonio culturale rimanga all’interno del proprio contesto
di appartenenza, prevenirne il deterioramento, determinarne e studiarne il ruolo all’interno del percorso
storico e, soprattutto, al fine di passarlo in eredità alle generazioni future.
In tale contesto, gli scavi e le ricerche archeologiche, che vedono la partecipazione di scienziati di
numerosissime discipline e l’implicazione di processi lunghi, rivestono un’importanza fondamentale per
garantire tale lascito alle generazioni future, in termini di ricerca e riscoperta del patrimonio culturale,
nonché di definizione dei metodi conservazione.
Nel nostro Paese, archeologi locali e stranieri conducono annualmente, con grande dedizione, scavi
e ricerche di ampio respiro, volte alla ricerca e alla tutela del nostro patrimonio culturale. E i risultati
raggiunti dalla ricerca archeologica condotta dalle missioni italiane conferiscono oggi una dimensione
nuova all’archeologia anatolica. Seguiamo con soddisfazione la conduzione da parte degli scienziati italiani
degli scavi di Yumuktepe, Arslantepe, Karkamış, Uşaklı Höyük, Kınık Höyük, Hierapolis ed Elaiussa Sebaste,
distribuiti in varie regioni dell’Anatolia. Queste attività condotte annualmente dagli archeologi stranieri in
Anatolia offrono un contributo significativo all’archeologia turca.
Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare sentitamente le missioni archeologiche italiane per la loro
dedizione ed il loro contributo all’archeologia dell’Anatolia, nonché tutti coloro che hanno dato il loro
contributo in tutte le fasi di questa speciale pubblicazione, che consideriamo un importante evidenza della
nostra cooperazione.

III

Gökhan YAZGI
Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü
İnsanlığın uygarlık serüveninde iz bırakmış olan somut veya somut olmayan kültürel değerleri tüm
insanlığın ortak kazanımı olarak kabul etmekteyiz. Bu yaklaşımla kültürel mirasın ait olduğu doku içinde
bulundurulması, tahribinin önlenmesi, tarihsel süreç içinde yerlerinin belirlenerek değerlendirilmesi ve
en önemlisi gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla uluslararası düzeyde bir iş birliği anlayışıyla bilimsel
çalışmaları son derece önemsemekteyiz.
Bu bağlamda arkeolojik kazı ve araştırmalar, kültürel mirasın araştırılması, açığa çıkarılması ve koruma
yöntemlerinin belirlenerek geleceğe aktarılması bakımından çok sayıda disiplinden bilim insanının katılımıyla
ve uzun süreçler gerektiren projeler içermesi bakımından özellikli bir öneme sahiptir.
Ülkemizdeki kültürel mirasın araştırılması ve korunmasına yönelik uzun soluklu kazı ve araştırmalar, her
yıl yerli ve yabancı arkeologlar tarafından büyük bir özveriyle sürdürülmektedir. İtalyan kazı ve araştırma
ekipleri tarafından yürütülen arkeolojik çalışmalardan elde edilen sonuçlarda, bugün Anadolu arkeolojisine
yeni boyutlar kazandırmaktadır. Halen Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yayılmış olan Yumuktepe, Arslantepe,
Karkamış, Uşaklı Höyük, Kınık Höyük, Hierapolis ve Elaiussa Sebaste kazılarının İtalyan bilim adamları
tarafından yürütüldüğünü memnuniyetle görmekteyiz. Anadolu’da her yıl yabancı arkeologlar tarafından
yapılmakta olan bu çalışmalar, Türkiye arkeolojisine önemli katkı sağlamaktadır.
Bu vesileyle, Anadolu arkeolojisine yaptıkları özverili katkılarından dolayı İtalyan kazı ve araştırma ekipleri
ile iş birliğimizin bir göstergesi olarak gördüğümüz bu özel yayının her aşamasında emeği geçenlere içtenlikle
teşekkür ederim.
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INTRODUZIONE

GİRİŞ

Quando nel febbraio del 2020 ho iniziato a svolgere il mio incarico presso l’Istituto Italiano di Cultura ad
Istanbul, proveniendo dalla sede romana del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
la prima entuasiasmante sfida lavorativa che ho affrontato è stata l’organizzazione dell’XI Convegno sul
contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle missioni archeologiche in Turchia dal titolo “Lo spazio
pubblico, lo spazio privato”, previsto per il mese successivo.
Un appuntamento decennale e consolidato di grande rilievo scientifico e di primaria importanza per
la diplomazia culturale tra Italia e Turchia, ampliamente riconosciuto dalle autorità dei due Paesi e dalla
comunità scientifica, accademica e culturale a livello internazionale. Una occasione per mettere a confronto
i risultati degli scavi e delle ricerche effettuate sul campo dagli archeologi italiani che, insieme ai colleghi
turchi, operano nell’immenso patrimonio disseminato in tutto il territorio turco. Una preziosa attività di
partenariato e di formazione, quella svolta dalle dodici Missioni archeologiche italiane, che ha il pregio di
coprire anche cronologicamente quasi tutti i periodi fondamentali della storia dell’umanità, dalla preistoria
e protostoria all’età paleo-assira e ittita, dal periodo classico greco-romano a quello bizantino.
Purtroppo, l’irrompere della pandemia da coronavirus che ha sconvolto il mondo, ha causato
l’annullamento del convegno che si sarebbe dovuto tenere in presenza nel nostro teatro della Casa d’Italia,
facendo sfumare tutto il lavoro preparatorio, frustrando le aspettative di coloro che sarebbero intervenuti
e del numeroso pubblico di studiosi ed appassionati della materia, con la prospettiva di interrompere in
quell’anno, e forse per quelli a seguire, la fortunata serie di convegni del nostro Istituto di Cultura.
Messi di fronte a questa prospettiva, in Istituto abbiamo subito reagito cercando una possibile
soluzione che permettesse di tenere unita la comunità degli archeologi italiani e turchi, salvaguardando la
presentazione del grandissimo lavoro svolto sul terreno nelle campagne di scavo dell’anno precedente, le
scoperte ed i risultati ottenuti anche dagli studi dei preziosi materiali, i restauri effettuati e l’immancabile
attività di promozione e valorizzazione dei siti e dei territori.
L’opportunità ci è stata offerta dalle nuove tecnologie digitali di comunicazione audio-video a distanza,
che proprio a causa delle restrizioni alla mobilità imposte dall’emegenza sanitaria, hanno visto un rapidissimo
sviluppo. Abbiamo cosi immediatamente ripreso in mano l’organizzazione del convegno “spostandolo”
su internet sotto forma di webinar e riprogrammandolo in quattro date tra fine novembre ed i primi di
dicembre.
Nella sessione inaugurale del 19 novembre, curata dall’Ambasciata d’Italia ad Ankara, sono così
intervenuti l’Ambasciatore italiano in Turchia, Massimo Gaiani, il rappresentante della Direzione Generale
per i beni culturali e i musei del Ministero turco per la Cultura e il Turismo, Yahya Coşkun e la professoressa
Stefania Mazzoni, la quale ha tenuto una interessante lectio magistralis dal titolo “Spazi sociali dell’Anatolia
preclassica tra identità e integrazione: la voce dell’archeologia e delle ricerche italiane”.
E’ seguita poi, nei giorni 26 novembre, 3 e 10 dicembre, la parte scientifica del convegno volutamente
organizzata in tre giornate, per dare uno spazio opportuno alle presentazioni dei Direttori delle Missioni e
degli archeologi che hanno lavorato sul campo, suddivise secondo un criterio cronologico. La prima giornata
è stata dedicata alla preistoria, protostoria e all’età ittita, quest’ultima ripresa il giorno seguente insieme alle
relazioni che hanno riguardato anche l’età neo-ittita ed ellenistica. L’ultimo giorno è stato dedicato all’età
classica ed al periodo bizantino.
Prima di introdurre sintenticamente gli interventi, illustrando relatori, titoli e una loro breve descrizione,
mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che a vario titolo sono intervenuti ed hanno lavorato alla perfetta
riuscita del convegno. Un rigraziamento particolare va alla professoressa Marcella Frangipane, che ha svolto
il coordinamento scientifico del programma del convegno, ed alla professoressa Grazia Semeraro e al suo
gruppo di lavoro dell’Università del Salento per il coordinamento editoriale, redazionale e per il progetto
grafico del presente volume.

V

202 senesi Şubat ayında Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın Roma’dak merkez ofisinden
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’ndeki görevime atandığımda, üstesinden gelmem gereken ilk heyecan
verici etkinlik Mart ayı için programlanmış, “Kamusal alan, özel alan” başlıklı 11. Türkiye’deki arkeolojik
çalışmalara eğitim, araştırma ve kazı’da İtalya katkısı sempozyumuydu.
İtalya ve Türkiye arasındaki kültürel diplomasi için büyük bilimsel öneme sahip, iki ülke yetkilileri ve
uluslararası düzeyde bilimsel, akademik ve kültürel topluluk tarafından geniş çapta tanınan on yılı aşkın bir
zamandır gerçekleşen köklü bir buluşma. Türk meslektaşlarıyla birlikte Türk topraklarına dağılmış muazzam
bir miras üzerinde çalışan İtalyan arkeologlar tarafından sahada yürütülen kazı ve araştırmaların sonuçlarını
karşılaştırma olanağı. Prehistorya, Protohistorya ve Hitit Çağı ve Paleo-Asur, Hitit ve Yeni-Hitit Çağından
başlayıp Klasik Çağ ve Bizans Dönemine kadar insanlık tarihinin hemen hemen tüm temel dönemlerini
kronolojik olarak da kapsama avantajına sahip olan on iki İtalyan Arkeoloji Misyonu tarafından yürütülen
değerli bir ortaklık ve eğitim faaliyeti.
Maalesef, dünyayı altüst eden koronavirüs pandemisinin patlak vermesi, Casa d’Italia’daki Kültür
Merkezimin tiyatro salonumuzda gerçekleşmesi gereken sempozyumun iptal edilmesine neden oldu ve
tüm hazırlık çalışmaları rafa kaldırılınca sunum yapacak olan konu üzerine çalışan hocaların emekleri boşa
gitti ve sempozyumu merakla bekleyen arkeoloji tutkunu izleyiciler hayal kırıklığına uğradı.
Merkezimiz karşı karşıya geldiğimiz bu durumla İtalyan ve Türk arkeologlar topluluğunu bir arada
tutmamıza olanak sağlayacak olan olası bir çözüm arayışına girerek derhal tepki gösterdik ve bu arada,
İtalyan ve Türk arkeologların geçtiğimiz sene çok değerli emekleriyle yapılan restorasyonlar ve sit alanlarının
korunmasına ve tanıtılmasına yönelik elde edilen keşifler ve sonuçları güvence altına aldık.
Bu olanak, acil sağlık durumunun getirdiği hareketlilik kısıtlamaları nedeniyle çok hızlı bir gelişme
gösteren yeni dijital uzaktan sesli-görüntülü iletişim teknolojileri tarafından bize sunuldu. Bu nedenle,
konferansı internet üzerinden bir web seminere dönüştürerek Kasım sonu ile Aralık başı arasında dört
tarihte yeniden planlayarak konferansın organizasyonunu hemen devreye aldık.
İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 19 Kasım’da düzenlenen açılış oturumunda, İtalya Büyükelçisi
Massimo Gaiani, Külütr ve Turiz Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi Yahya
Coşkun ve Prof. Stefania Mazzoni yer aldılar. Profesör “Kimlik ve entegrasyon arasındaki klasik öncesi
Anadolu’nun sosyal alanları: İtalyan arkeolojisi ve araştırmasının sesi” başlıklı bir ders gerçekleştirdi.
Bilahare, 26 Kasım, 3 ve 10 Aralık’ta, kazı başkanları ve sahada çalışan arkeologların sunumlarına uygun
bir şekilde programlayabilmek için üç güne yayılan sempozyum bilimsel kısmı, kronolojik bir kriter takip
edilerek bölünmüştür. Sempozyumun birincisi Prehistorya, Protohistorya ve Hitit Çağı, ikincisi Hitit ve YeniHitit Çağa ayrılmış olup bu dönemleri kapsayan raporlarla birlikte ele alınmıştır. Üçüncüsü ve son oturum
ise Klasik Çağ ve Bizans Dönemini bildirlerii kapsamaktadır.
Konuşmaları, konuşmacıları, ve konu başlıklarını kısaca açıklamadan önce sempozyumun her aşamasında
farklı görevlerle emeği geçen sempozyumun başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunan herkese çok
teşekkür ediyorum. Ayrıca özellikle sempozyum programının bilimsel koordinasyonunu gerçekleştiren
Profesör Marcella Frangipane’ye ve bu yayının gerçekleşmesini mümkün kılan Profesör Grazia Semeraro
ve Salento Üniversitesi çalışma grubuna editoryal koordinasyon ve grafik tasarımları için çok teşekkür
ediyorum.

VI

Isabella Caneva
La funzione sociale dello spazio abitativo tra il VI e il V millennio a.C. a Mersin- Yumuktepe.
Nella moderna Mersin, il sito di Yumuktepe costituisce un caso esemplificativo per lo studio degli spazi
privati in rapporto ad esigenze che potremmo definire di tipo collettivo. Quest’ultime sono percepibili, ad
esempio, nel mantenimento di un modello abitativo nell’arco di più generazioni (età neolitica) o in risposta a
necessità comuni, come la difesa della comunità, per mezzo delle abitazioni che componevano la fortificazione
a casamatta (Calcolitico Medio).
Francesca Balossi Restelli e Marcella Frangipane
Lo spazio pubblico e lo spazio privato nel Tardo Calcolitico ad Arslantepe, Malatya.
Una separazione fisica, tra pubblico e privato, caratterizza la strutturazione degli spazi e la loro evoluzione
durante il Calcolitico Tardo ad Arslantepe. Dalle abitazioni di tipo comune che condividono, ad esempio,
l’utilizzo di alcuni forni alimentari, si staccano le residenze delle élite, nella parte alta della collina. Questa
rappresenta il polo religioso, politico ed economico dell’insediamento, ma è anche teatro di profondi
cambianti sociali che intervengono su consuetudini collettive consolidate (i pasti cerimoniali nei templi),
sostituite da nuove forme di inclusione ed esclusione, partecipazione e gestione degli spazi pubblici, a cui si
affida il controllo e l’espressione dell’autorità (palazzo, sala delle udienze, piattaforma del trono).
Fikri Kulakoğlu, Luca Peyronel
L’organizzazione dello spazio pubblico e privato a Kültepe tra Bronzo Medio ed età del Ferro. Nuovi dati dal
settore meridionale dell’insediamento.
Con le recenti indagini dell’equipe italiana a Kültepe si stanno definendo in maniera puntuale le fasi
occupazionali dell’età del Ferro, relative, quindi, a un periodo noto solo in parte ma fondamentale nella
definizione della vicenda insediativa che caratterizza l’intera frequentazione del mound, sede di un importante
distretto commerciale durante il Bronzo Medio.
Anacleto D’Agostino
Lo spazio urbano e i luoghi del potere ittita a Uşaklı Höyük, in Anatolia centrale.
Gli edifici II e III qualificano l’abitato del Tardo Bronzo dell’insediamento ittita di Uşaklı Höyük. Rappresentano
sicuramente edifici a carattere pubblico – con mosaici policromi che costituiscono la più antica testimonianza
di questo tipo di pavimentazione nel Vicino Oriente (edificio II) – che per monumentalità e forte impatto
visivo hanno assunto sicuramente un ruolo importante nella costruzione del paesaggio sino ad evocare
simbolicamente lo spazio in cui veniva esercitato il potere.
Marina Pucci
Pubblico e privato durante le fasi finali dell’etá del Bronzo a Alalakh. Missione turco-italiana nell’Amuq:
identità culturali dal XVI al VI sec. a. C.
L’analisi quantitativa e contestuale della ceramica di Alalakh ha permesso non solo di precisare la
cronologia delle fasi architettoniche ma ha anche contribuito notevolmente a illuminare alcuni aspetti della
storia del sito, come il cambiamento della destinazione d’uso di un’area esterna all’acropoli, dove si assiste
alla conversione di uno spazio privato, essenzialmente domestico, in spazio pubblico, con la creazione di un
edificio fortezza.
Massimiliano Marazzi – Carla Pepe – Leopoldo Repola – Andreas Schachner
L’area del “Grande Tempio” di Hattusa: un progetto di analisi architettonica connesso con l’applicazione di
nuove tecnologie.
L’applicazione di sistemi innovativi di rilevamento da parte dell’equipe italiana che lavora ad Hattusa si
dimostra particolarmente promettente per la possibilità di creare e gestire modelli 3D di grandi aree di interesse,
come il “Grande Tempio” della capitale Ittita, fondati sulla combinazione di metodi e strumenti differenti, per
ottenere informazioni grafiche che su scale diverse (dal dettaglio a quella territoriale) possono rispondere a
problematiche ed esigenze di studio diversificate (archeologi, epigrafisti, studiosi del paesaggio).
Nicolò Marchetti
La struttura urbana di Karkemish nelle età del Bronzo Tardo II e del Ferro tra aree pubbliche e spazi privati.
A Karkemish, dopo la profonda riorganizzazione del Tardo Bronzo, uno dei due templi conserva i resti della
decorazione scultorea originaria e resta in uso fino alla fine dell’età Ferro. In questa fase, che rappresenta
uno dei periodi meglio conosciuti della storia del sito, lo spazio pubblico si organizza con finalità rituali in
un sistema che comprende due templi e il palazzo, mentre nuovi edifici domestici vengono realizzati oltre
le mura a terrapieno. Con la conquista neoassira si apre un nuovo capitolo di sviluppo urbano che prevede
la riorganizzazione degli spazi pubblici e la creazione di ricche residenze distribuite nell’area della città
esterna.

VII

Isabella Caneva
M.Ö. VI. ve V. binyıl arasında Mersin-Yumuktepe’de konut alanlarının sosyal işlevi.
Modern Mersin’de Yumuktepe sit alanı, kolektif tip olarak tanımlayabileceğimiz ihtiyaçlarla ilgili özel
alanların incelenmesi için bir örnek teşkil etmektedir. İkincisi, örneğin bir konut modelinin birkaç nesil boyunca
(Neolitik çağ) sürdürülmesinde veya Ortaçağ Kalkolitik dönemi evler aracılığıyla topluluğun savunması gibi
ortak ihtiyaçlara yanıt olarak doğmuştur.
Francesca Balossi Restelli e Marcella Frangipane
Malatya, Arslantepe’de, Son Kalkolitik Dönem’de Kamusal Alan ve Özel Alan.
Arslantepe’de, kamusal ve özel arasındaki fiziksel ayrım, mekanların yapılanmasını ve Geç Kalkolitik’teki
evrimini karakterize etmektedir. Örneğin ortak fırn kullanımlı evlerden, tepenin üst kısmında yer alan
seçkinlerin konutları göze çarpıyor. Bu, yerleşimin dini, siyasi ve ekonomik kutbunu temsil ederken aynı
zamanda konsolide kolektif alışkanlıklara müdahale eden derin sosyal değişimlere de sahne olmakta
(tapınaklarda tören yemekleri), yerini, otoritenin kontrolü ve (saray, seyirci salonu, taht platformu) emanet
edilen kamusal alanların yeni içerme ve dışlama, katılım ve yönetim biçimleriyle yer değiştiriyor.
Fikri Kulakoğlu, Luca Peyronel
Kültepe’de Orta Tunç ve Demir Çağı’nda kamusal ve özel alanların organizasyonu. Yerleşim alanının güney
bölümüne ait yeni veriler.
İtalyan kazı ekibin Kültepe’de yaptığı son incelemelerle Demir Çağı’nın istihdam aşamaları zamanında
tanımlanıyor ve böylece kısmen bilinen ancak yerleşim olayının tanımında temel olan bu döneme ait Orta
Tunç Çağı’nda önemli bir ticaret bölgesinin merkezi olan höyüğün tüm varlığını karakterize ediliyor.
Anacleto D’Agostino
Orta Anadolu platosundaki Uşaklı Höyük’te kentsel mekân ve Hitit iktidar yerleri.
II. ve III. yapılar, Uşaklı Höyük’ün Hitit yerleşiminin Geç Tunç Çağı yerleşimini tanımlıyorlar.
Bunlar kesinlikle kamu binalarını temsil ediyor - Yakın Doğu’daki (yapı II) bu tür döşemenin en eski kanıtı
olan çok renkli mozaiklerle - anıtsallık ve güçlü görsel etki için gücü ortaya çıkaran sembolik olarak peyzajın
inşasında kesinlikle önemli bir rol üstlenmiş.
Marina Pucci
Alalah’ta Tunç Çağı’nın son evrelerinde kamusal ve özel alan olgusu. Amık’te Türk-İtalyan iş birliği: M.Ö. 16.
ve 6. yüzyıllar arasında kültürel kimlikler.
Alalakh seramiklerinin nicel ve bağlamsal analizi, yalnızca mimari evrelerin kronolojisini netleştirmeye
olanak vermedi aynı zamanda Akropolis dışındaki bir alanın kullanım amacındaki değişiklik gibi sitenin tarihinin
bazı yönlerini aydınlatmaya önemli ölçüde katkıda bulundu; burada bir kalenin oluşturulmasıyla esasen evsel
olan özel bir alanın kamusal alana dönüştürülmesine tanık olmaktayız.
Massimiliano Marazzi – Carla Pepe – Leopoldo Repola – Andreas Schachner
Hattuşa’nın Büyük Tapınak alanı: Yeni teknolojilerin uygulanması ile bağlantılı mimari inceleme projesi.
Hattuşa’da çalışan İtalyan ekip tarafından yenilikçi algılama sistemlerinin uygulanması, geniş ilgi alanlarının
3D modellerini oluşturma ve yönetme yeteneği için özellikle umut verici olduğunu kanıtlıyor aynen farklı
ölçeklerde grafik bilgi elde etmek için farklı yöntem ve araçların kombinasyonuna dayalı (ayrıntıdan bölgesele)
farklı problemlere ve çalışma ihtiyaçlarına cevap verebilen (arkeologlar, epigraflar, peyzaj bilimcileri) Hitit
başkentinin “Büyük Tapınağı”nda olduğu gibi.
Nicolò Marchetti
Karkamış’ın Geç Tunç II ve Demir Çağlarındaki Kentsel Yapısı Bağlamında Kamusal ve Özel Alan.
Karkamış’ta, Geç Tunç Çağı’nın kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesinden sonra, iki tapınaktan biri
orijinal heykelsi dekorasyonun kalıntılarını korudu ve Demir Çağı’nın sonuna kadar kullanımda kaldı. Alan
tarihinin en bilinen dönemlerinden birini temsil eden bu aşamada, kamusal alan ritüel amaçlarla iki tapınak
ve saraydan oluşan bir sistem içinde düzenlenirken, dolgu duvarlarının ötesine yeni konutlar inşa edilir. NeoAsur fetihiyle birlikte, kamusal alanların yeniden düzenlenmesini ve şehir dışı bölgesinde dağıtılan zengin
konutların yaratılmasını içeren yeni bir kentsel gelişim bölümü açılıyor.

VIII

Giovanni Salmeri, Anna Lucia D’Agata
Dinamiche storiche e spaziali sull’höyük di Misis in età romana e tardoantica.
Le ricerche sull’höyük di Misis stanno offrendo un palinsesto molto articolato delle dinamiche occupazionali
che hanno interessato questo insediamento della Cilicia, frequentato già a partire dall’Età neolitica. La
continuità insediativa emerge con forza nelle fasi di transizione tra l’antichità e il medioevo e può essere
documentata dalla rifunzionalizzazione di importanti aree dell’abitato, dal riutilizzo di monumenti pubblici,
dal recupero delle strutture più antiche, e da interventi che si estendono alle infrastrutture di un vasto
territorio strategico che metteva in comunicazione l’altopiano anatolico e il Vicino Oriente.
Grazia Semeraro
Hierapolis di Frigia: forma e funzione degli spazi nei paesaggi urbani di età romana e bizantina.
La città ellenistico-romana di Hierapolis rappresenta un caso di studio esemplare per esplorare le complesse
articolazioni sottese alla definizione e uso degli spazi nel tessuto della città e le loro variazioni nel corso del
lungo periodo di vita dell’insediamento, dall’età ellenistica al Medioevo. In questo contributo sono analizzate
le principali linee di sviluppo dell’organizzazione urbana nel corso del tempo, con particolare attenzione
alla trasformazione degli spazi pubblici. Rientrano in questa categoria tutti i complessi monumentali che
presuppongono una fruizione condivisa da parte della comunità, dai luoghi di culto agli edifici di spettacolo,
alle piazze, agli edifici di pubblica utilità (terme, latrine, ninfei) ed alle strade. Alla sfera degli spazi privati si
ascrivono senz’altro gli edifici di tipo residenziale, ma anche gli impianti produttivi ed i laboratori artigianali.
Un discorso a sé si deve poi fare per le necropoli, un grande spazio al servizio della comunità in cui i singoli
lotti soggiacciono però alle norme che regolano la proprietà privata.
Annalisa Polosa, H. Asena Kızılarslanoǧlu
Spazio pubblico – spazio privato: il caso di Elaiussa Sebaste.
Elaiussa Sebaste costituisce un caso emblematico di come ancora oggi i processi di trasformazione del
tessuto urbano possano incidere sulle preesistenze archeologiche se non vengono attivate, come ha fatto
la Missione Italiana, formule di collaborazione che coinvolgono anche la comunità locale nella gestione di
aree pubbliche o private. Su queste, infatti, insistono i resti della città antica, dove, proprio alla fine del II
sec. d.C., un progetto di monumentalizzazione ha indotto un imponente riorganizzazione urbanistica (piazza
porticata, edificio termale e teatro) obliterando in parte le strutture private. Le relazioni tra spazi pubblici e
uso collettivo cambiano radicalmente al momento della costruzione del “palazzo bizantino”: la nuova sede
dell’autorità ingloba al suo interno aree che perdono il loro carattere propriamente urbano, come le mura e
la via colonnata.
B. Yolaçan, A. Trameri, L. d’Alfonso
Spazio pubblico e privato a Kınık Höyük in epoca Ellenistica.
Durante la fase ellenistica il centro di Dratai/Tracias sembra organizzarsi attorno ad un grande edificio
interpretato come parte di un più vasto santuario, in cui si svolgevano pasti sacrificali e pratiche curative. Più
nel dettaglio le ricerche condotte nell’insediamento evidenziano una marcata differenza nella distribuzione
di spazi, funzioni, quantità e tipologia dei materiali tra città bassa e cittadella, ma anche all’interno della
cittadella stessa.
Maria Andaloro
Nel grembo della roccia. Lo spazio dei monaci e lo spazio degli altri in Cappadocia.
Le ricerche dell’Università della Tuscia stanno contribuendo significativamente a documentare la
complessità del fenomeno insediativo della Cappadocia rupestre. All’interno di una più ampia visione di
studi archeologici, storico-artistici e filogici, si stanno realizzando attività di survey, analisi architettoniche
sulle facciate scenografiche dei coni, interventi di restauro sui dipinti murali e sugli apparati pittorici, spesso
intimamente connessi con la volontà di raccontare le forme più caratteristiche del paesaggio circostante.

IX

Giovanni Salmeri, Anna Lucia D’Agata
Roma ve Geç Antik Çağda Misis Höyüğün Tarihi ve Mekansal Dinamikleri.
Misis höyük üzerine yapılan araştırma, Kilikya’daki bu yerleşimi etkileyen ve Neolitik çağdan beri uğrak
yeri olan istihdam dinamiklerinin çok belirgin bir çizelgesini sunuyor. Antik çağ ile Orta Çağ arasındaki
geçiş evrelerinde yerleşim sürekliliği güçlü bir şekilde ortaya çıkar ve yerleşim alanının önemli alanlarının
yeniden işlevlendirilmesi, kamu anıtlarının yeniden kullanılması, eski yapıların kurtarılması ve Anadolu
platosunu ve Yakın Doğu’yu birbirine bağlayan geniş bir stratejik bölgenin altyapılarına uzanan müdahalelerle
kanıtlanabilir.
Grazia Semeraro
Phrygia Hierapolisi: Roma ve Bizans Dönemleri’nde kentsel peyzajlarda mekanların biçimi ve işlevi.
Helenistik-Roma kenti olan Hierapolis, kentin dokusundaki mekanların tanımının ve kullanımının altında
yatan karmaşık eklemlenmeleri ve bunların Helenistik çağdan Orta Çağ’a kadar yerleşimin uzun ömrü
boyunca varyasyonlarını araştırmak için örnek oluşturan bir çalışmayı temsil etmektedir. Bu katkı, kentsel
organizasyonun zaman içindeki gelişiminin ana hatlarını, özellikle kamusal alanların dönüşümüne dikkat
ederek analiz etmektedir.
Bu kategori, ibadet yerlerinden eğlence binalarına, meydanlara, kamu hizmet binalarına (kaplıcalar,
tuvaletler, nymphaeumlar) ve sokaklara kadar topluluk tarafından ortak kullanım gerektiren tüm anıtsal
kompleksleri içermektedir. Konut binaları kesinlikle özel alanlara aittir, aynı zamanda üretim tesisleri ve zanaat
atölyelerine de. Daha sonra, bireysel parsellerin özel mülkiyeti yöneten kurallara tabi olduğu, topluluğun
hizmetindeki geniş bir alan olan nekropol ayrıca tarışılmalıdır.
Annalisa Polosa, H. Asena Kızılarslanoǧlu
Kamusal Alan - Özel Alan: Elaiussa Sebaste Örneği.
Elaiussa Sebaste, İtalyan Kazı Ekibinin yaptığı gibi, kamusal veya özel alanların yönetimine yerel toplumu
da dahil eden işbirliği formülleri uygulanırsa, kentsel dokunun dönüşüm süreçlerinin bugün bile önceden
var olan arkeolojik alanları nasıl etkileyebileceğinin simgesel bir örneğidir. M.S. ikinci yüzyılın sonunda, antik
kentin kalıntıları üzerinde bir anıtsallaştırma projesi, özel yapıları kısmen yok eden büyük bir kentsel yeniden
yapılanmaya (çarşı meydanı, termal bina ve tiyatro) neden olan inşa ediliyorlar. “Bizans sarayı”nın inşası
sırasında kamusal alanlar ve kolektif kullanım arasındaki ilişki kökten değişti: otoritenin yeni genel merkezi,
surlar ve sütunlu cadde gibi kentsel karakterini yitiren alanları içeriyor.
B. Yolaçan, A. Trameri, L. d’Alfonso
Hellenistik Kınık Höyük’te Kamusal ve Özel Alan.
Helenistik evrede Dratai / Tracias’ın merkezi, kurban yemeklerinin ve tedavi uygulamalarının yapıldığı
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Geniş anlamda ev/konut, nerede ve ne
zaman inşa edilirse edilsin, insan deneyiminin
birincil kategorisi olarak, sadece barınmak
ve korunmak için değil, aynı zamanda özel
ve kamusal alan arasındaki, diğer bir deyişle
kendin ve diğerleri arasındaki sınırın fiziksel
olarak ifade edilmesi anlamına da gelmektedir.
Bu nedenle konut, kimliğin kurucu
unsurlarından biri olarak kabul edilebilir,
burada kimlik ile kastedilen psikanalitik değil,
ilişkisel ve interaktif olan, yani sosyal bilimler
tarafından kimliğin tanımlandığı ve kullanıldığı
şekline vurgu yapılmaktadır.
Bu anlamda, mağaralar ve kaya sığınakları
veya çadırlar ve kulübeler gibi geçici
barınaklar insanın yaşadığı doğal alanın
aksine, tarihöncesi en önemli anlarından biri
olarak insan tarafından inşa edilen yapay bir
alanın ortaya çıkmasıyla ilintilidir. Ian Hodder
(1990, 2006), Trevor Watkins (2004), Jacques
Cauvin (1994) de dahil olmak üzere birçok
araştırmacı, bu anı, evcilleştirme yoluyla gıda

La casa in senso lato, comunque e dovunque
sia costruita, è una categoria primaria
dell’esperienza umana, che non solo è
realizzata per riparare e proteggere, ma anche
per esprimere fisicamente proprio il confine tra
privato e pubblico, cioè tra sé stessi e gli altri. La
casa può essere considerata quindi uno degli
elementi fondanti dell’identità, intendendo
per identità non quella psicanalitica, ma quella
relazionale e interattiva, come viene definita e
trattata dalle scienze sociali.
In questo senso, uno dei momenti più
rilevanti della preistoria riguarda la comparsa
di uno spazio artificiale, costruito dall’uomo,
in contrapposizione allo spazio naturale, in
cui l’uomo abita, sia pur riadattandoli, spazi
esistenti, come caverne e ripari, o in cui colloca
ripari provvisori, come tende e capanne. Molti
studiosi, e tra questi Ian Hodder (1990; 2006),
Trevor Watkins (2004), Jacques Cauvin (1994),
considerano questo momento come la prima
vera rivoluzione del mondo antico, associata
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üretiminin ekonomik alanına vurgu yaparak,
antik dünyanın ilk gerçek devrimi olarak
değerlendirmektedir.
Bu fenomenle bağlantılı olarak, akrabalık
ilişkilerine dayanan geleneksel toplum
biçimlerinin aksine, geçen yüzyılın 70'li
yıllarında Claude Lévy Strauss tarafından
önerilen ve iyi bilinen bir tanıma göre, house
society adı verilen farklı bir toplumun ortaya
çıkmasıdır (1987).
Bu durum, iç ve dış arasındaki ayrımın
temel olduğu ve insan tarafından korunan ve
kontrol edilen iç dünyayı, tehlikeli ve kontrol
edilemeyen dış güçlerin egemen olduğu
yabanıl dış dünyadan ayıran diktomi/iki yönlü
bir görüş ile ilişkilidir. Bununla birlikte, Yakın
Doğu'nun farklı bölgelerindeki en eski Neolitik
evrelerin konutlarında insan kafataslarının
veya mezarların sık sık varlığı ile kanıtlandığı
gibi, yabanıl dünyanın olumsuz güçleri, hatta
ölüm bile, içsel ya da başka bir deyişle evsel
hayata asimile/dahil edilirse kurtarılabilir ve
kullanılabilirdi.
Bu nedenle, konut, kendi başına özel bir
barınaktan çok daha fazlasıdır, pratik yönlerden
tüm toplumu kapsayan sosyal ve kutsal alana
uzanan bir yaşam metaforudur.
Yapılı mekan ile doğal mekan arasındaki
ayrımın bu kavramları temel olarak tüm
kültürler tarafından paylaşılmaktadır. Öte
yandan, modern binalar ve organizasyonda
açık ve net görünen kamu ve özel arasındaki
ayrım, tarih öncesi toplumların yapılarında o
kadar net görünmemektedir.
İlk konutların şekli, farklı ve uzak bölgelerde
bile, ortak bir iç karakteristik özellikleri
açısından belirli bir değişkenlik gösterir:
hiçbir zaman özgürce ve bireysel olarak icat
edilmez, aksine, her grup tarafından toplu
olarak hazırlanan spesifik ve sürekli inşaat
kriterlerine yanıt verir. Seçilen plan ne olursa
olsun, yuvarlak, dörtgen, hücre vb., köyün tüm
evlerinde aynı şekilde aynı plan kullanılarak
yeniden üretilir.
Dolayısıyla, evlerin biçimsel tipolojisinde
grupla mutabık kalınan güçlü bir ideolojik
içerik vardır.
Bu özellik, MÖ 9-8 yılları arasında
tarihlenen Çayönü Neolitik yerleşmesinde
(Özdoğan, Özdoğan 2002), olağanüstü mimari
aşamalarına tekabül edecek şekilde birkaç kez
gözlemlenmiştir: sadece planimetri açısında
değil, aynı zamanda farklı evrelerde farklı
boyutlardaki ve oryantasyondaki konutlara
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a quella economica, della produzione del
cibo attraverso agricoltura e allevamento.
Connessa con questo fenomeno è la comparsa
di una società diversa, la cosiddetta house
society, secondo una ben nota definizione
proposta da Claude Lévy Strauss negli anni
‘80 del secolo scorso, in contrapposizione
alle tradizionali forme di società basate sui
rapporti di parentela (1987). Vi si associa
una visione del mondo dicotomica, in cui la
separazione fra dentro e fuori è fondamentale
e distingue il mondo domestico, protetto e
controllato dall’uomo, dal mondo selvaggio,
dominato da forze pericolose e incontrollabili.
Le forze negative del mondo selvaggio, perfino
la morte, possono tuttavia essere recuperate
e redente, se assunte all’interno e in qualche
modo assimilate alla vita domestica, come
dimostra la presenza frequente di crani umani
o di tombe nelle case delle fasi più antiche del
Neolitico in diverse aree del Vicino Oriente.
La casa, quindi, comunque fatta, è di per sé
molto più che un riparo a carattere privato,
è una metafora globale della vita, che dagli
aspetti pratici si estende alla sfera del sociale
e del sacro che coinvolge l’intera comunità.
Questi concetti sulla distinzione tra lo
spazio costruito e lo spazio naturale sono
sostanzialmente condivisi da tutte le culture.
La distinzione tra pubblico e privato, invece,
che negli edifici e nell’organizzazione degli
abitati moderni ci appare come chiara e
netta, non sembra esserlo altrettanto nelle
costruzioni delle società preistoriche più
antiche.
La forma delle prime costruzioni mostra
una certa variabilità, nell’ambito tuttavia di
una caratteristica intrinseca comune, anche in
regioni diverse e lontane tra loro: non è mai
liberamente e individualmente inventata, ma
risponde, al contrario, a specifici e costanti
criteri costruttivi elaborati collettivamente da
ciascun gruppo. Qualunque sia la planimetria
prescelta, tonda, quadrangolare, a cellette,
ecc., questa viene riprodotta nello stesso
modo in tutte le case del villaggio. C’è quindi,
nella tipologia formale delle case, un forte
contenuto ideologico, concordemente inteso
dal gruppo. Questo aspetto peraltro è stato
messo più volte in rilievo, in particolare riguardo
alla straordinaria sequenza di livelli costruttivi
del Neolitico del sito di Çayönü (Özdoğan,
Özdoğan 2002), tra il 9o e l’8o millennio a.C., in
cui non solo la forma, ma anche le dimensioni

yönelim, her evre içinde sürekli olarak
bağımsız bir şekilde tekrarlanmıştır.
Modele ek olarak, çeşitli etnografik çalışmalar, bir köydeki yapıların değişkenliğinde, konutların konumunun hiçbir zaman şans veya
geometrik bir düzen veya astronomik öğelere
atıf gibi nötr kriterlere bırakılmadığını göstermektedir, ancak bu durumun grubun kendi içindeki sosyal ilişkileriyle daha yakından
ilgili olduğuna dikkat çekilmiştir (Fraser 1968,
47).
Dolayısıyla sadece tipoloji değil binaların
yeri de tarih öncesi toplumlarda özel alanın
kolektif koşullandırılmasının önemli bir unsurunu oluşturmaktadır.
Bu gözlemlerden elde edilen ilk düşünce,
yerleşik bir mekânın gerçekten özel olmadığıdır: kullanımda özel olsa bile, toplumun
önemli yönlerini işaret ettikleri için toplu olarak kurulmuş ve katı bir şekilde uygulanmış olmaları anlamında, her durumda, toplu ya da
kamusal olarak değerlendirebileceğimiz alan
yönetimi ölçütlerine göre belirlenir.
İkinci bir husus, sosyal ilişkiler aracılığıyla
şekillenen mekanın yönetimi - ki bunlar
da ekonomik yapı tarafından belirlenir ve köy planlama yönetiminin ekonomik
sisteminin karmaşıklık düzeyine bağlı olarak
gerçekleşeceği gerçeğidir: basit ekonomik
sistemlere
sahip
yapılar,
mekanların
organizasyonunun daha katı olduğu ve farklı
binalar için ayrıcalıklı konumlara sahip olduğu
daha gelişmiş ekonomik sistemlere göre, daha
basittir ve planlama esnekliği göstermektedir.
Bununla birlikte, “ayrıcalıklı konum” kavramının
farklı kültürlerde gerçekleştirilmesinin de tek
yönlü olmadığı unutulmamalıdır.
Üçüncü bir husus, kamusal veya özel alan
tanımının esasen orada gerçekleşen işlevlere
bağlı olduğudur: bunlar basit toplumlarda
daha karmaşık ve belirsiz, karmaşık
toplumlarda daha çeşitlendirilmiş ve katı bir
şekilde ayrılmıştır.
Evde gerçekleştirilen işlevleri tanımlarken,
özel sektör alanında da çeşitli işlevlerin
bir arada bulunduğu düşünülmelidir:
aile ilişkilerinin ve ev içi faaliyetlerin özel
yönetimine ek olarak, bazı alet-gereçlerin
üretimi ve yiyecek rezervlerinin depolanması,
sosyal faaliyetler, ziyaret kabul etme, yemek
paylaşma vb. (Watkins 2004).
Bu anlamda, her konutta kamu ve özel alanlar
arasında sürekli bir arabuluculuk uygulanmakta
ve soyun dikey korunma mekanizmaları grup

e l’orientamento, differenti nelle diverse
fasi, si ripetono costantemente all’interno di
ciascuna di esse.
Oltre alla forma, da svariati studi etnografici
emerge come la dislocazione degli edifici in un
villaggio, pur, anche qui, nella sua variabilità,
non sia mai lasciata al caso o a criteri neutri,
come per esempio un ordine geometrico
oppure riferito a elementi astronomici, ma
sia molto più strettamente collegata alle
relazioni sociali interne del gruppo (Fraser
1968, 47). Non solo la tipologia ma anche
la dislocazione degli edifici costituisce quindi
un elemento importante di condizionamento
collettivo dello spazio privato presso le società
preistoriche.
Una prima considerazione che deriva da
queste osservazioni è che nessuno spazio
abitato è veramente privato: anche se
privato nell’uso, è comunque determinato
nella sua forma e nella sua collocazione da
criteri di gestione dello spazio che possiamo
considerare pubblici, nel senso che sono
collettivamente stabiliti e rigidamente
applicati perché segnalatori di sostanziali
aspetti della società.
Una seconda considerazione è che, se la
gestione dello spazio è determinata dalle
relazioni sociali, e queste sono a loro volta
determinate dalla struttura economica, anche
la complessità degli schemi di pianificazione
del villaggio dipenderà dal livello di
complessità del suo sistema economico: in
effetti, le società con sistemi economici più
semplici mostrano una maggiore semplicità
e flessibilità di pianificazione rispetto a quelle
con sistemi economici più avanzati, in cui
l’organizzazione degli spazi è più rigida e con
collocazioni privilegiate per diversi edifici. Si
deve tuttavia tenere presente che il concetto di
“collocazione privilegiata” non è univoco nella
sua realizzazione nelle diverse culture.
Una terza considerazione è che la
definizione di spazio pubblico o spazio privato
dipende essenzialmente dalle funzioni che vi
si svolgono: queste sono più miste e indistinte
nelle società semplici, più diversificate e
rigidamente separate nelle società complesse.
Nella definizione delle funzioni svolte nella
casa, bisogna inoltre considerare che, anche
nella sfera del privato, coesistono vari tipi
di funzioni: oltre alla gestione privata dei
rapporti familiari e delle attività domestiche,
alla realizzazione di alcune manifatture e
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üyelerinin yatay karşılıklılığı ve tamamlayıcılığı
ile birleşmektedir.
Bu genel girişten sonra, aşağıda Yumuktepe
yerleşmesinde yürütülen kazılarda elde
edilen arkeolojik kanıtlar değerlendirilecektir.
Kilikya’nın güney sahilindeki modern Mersin
kentinde yer alan Yumuktepe, 9000 yıllık
kesintisiz bir dönemi kapsayan arkeolojik
tabakadan oluşur (23 metre) ve Doğu ile Batı
arasında sürekli olarak devam eden önemli
bir kültürel ve politik ilişki ağını temsil eder
(Garstang 1953; Caneva, Köroğlu 2010) (Res.
1).
Bu makalede tartışılan konu bağlamında,
yerleşmenin uzun tabakalaşmasında önemli
yer tutan, Erken Neolitik, Orta ve Geç Kalkolitik
dönemleri ele alınacaktır.
Bu dönemler Yumuktepe yerleşimindeki
ilk iki bin yıllık konut yapılarında yaşanan
dönüşüme tekabül eden üç farklı sosyal
yapıyı yansıtmaktadır: basit bir toplum,
embriyon karmaşık toplumsal yapıya geçiş ve
daha tanımlanmış merkezi üretim yönetim
yapılarına denk düşen bir toplumsal yapı.
Neolitik dönemde, şimdiye kadar kazılan
en eski seviyeler M.Ö. 6800-6500 yılları

allo stoccaggio di riserve alimentari, vi si
svolgono anche attività sociali in certo modo
pubbliche, come ricevere visite, condividere
pasti, ecc. (Watkins 2004). In questo senso,
in ogni abitazione viene messa in atto una
costante mediazione tra la sfera pubblica
e quella privata, combinando i meccanismi
verticali di conservazione della discendenza
con quelli orizzontali della reciprocità e della
complementarità dei membri del gruppo.
Con queste premesse di ordine generale,
andiamo a valutare la documentazione
archeologica emergente dagli scavi nel sito
di Yumuktepe. Il sito, attualmente incluso
nella moderna città di Mersin, sulla costa
meridionale della Cilicia, è una collina formata
da una cospicua stratificazione di depositi
archeologici (23 metri), che copre un arco
ininterrotto di 9000 anni, durante i quali
rappresenta costantemente una importante
cerniera culturale e politica tra Oriente e
Occidente (Garstang 1953; Caneva, Köroğlu
2010) (Fig. 1).
Per il soggetto discusso in questo articolo
prendiamo in considerazione tre periodi
particolarmente significativi nella lunga

Res. 1 –Yumuktepe, Mersin (Yumuktepe kazıları, 2019).
Fig. 1 – Il sito di Yumuktepe, Mersin (Scavi a Yumuktepe, 2019).
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arasına tarihlendirilirken, Yumuktepe evler
ve depolama alanlarından oluşan küçük
bir yerleşim olarak değerlendirilmektedir.
Evler küçük, dörtgen, taş temelli ve kerpiç
kullanılarak inşa edilmiştir.
Depolama alanları, sadece tabanını
bulduğumuz, çakıl döşemeli ve çamur
duvarlarının tabanı olan baklagiller ve
tahılların korunması için inşa edilmiş silolardan
oluşur.
Şimdiye kadar, yaklaşık 3 metrelik bir
çöküntü kalınlığında, aynı özellikleri gösteren
en az beş yapı seviyesi tespit edilmiştir. Yapı
alanlarında tespit edilen çanak-çömlek,
kemik ve taş malzemeler günlük faaliyetlerin
repertuarları hakkında ipuçları vermektedir.
En yoğun kazılan yapıların birinde kırmızı boya
ile sıvanmış taban, sembolik anlamda özellikle
ayırt edici bir unsur gibi görünmemektedir,
çünkü kırmızı sıva parçaları bu dönemin tüm
seviyelerinde yaygın olarak bulunmaktadır.
Bu çalışmada vurgulanabilecek iki özellik
öne çıkmaktadır:
1) Birincisi, konutların duvarlarının
önceki seviyeye uygun olarak her seviyede
yeniden inşa edilmesidir (Res. 2). Dolayısıyla,
planların tamamının aydınlatılması mümkün
olmasa bile, zaman içinde birbirini takip eden
çeşitli seviyelerde yapıların aynı şekle, aynı
oryantasyon ve boyutlara sahip olduğunu
varsayabiliriz.
Bununla birlikte, bu yapı stratejisi, Orta
Anadolu’daki birçok Neolitik yerleşmede, ilk
olarak Aşıklıhöyük’te (Özbaşaran 2012) yaygın
olarak belgelendiği için şaşırtıcı değildir.
2) İkincisi, yapıların aynı işlevsel
konumunun zaman içinde, konut için
tasarlanmış bir alan ve onlardan ayrı, inşa
edilmemiş, işlik ve depolama işlemleri için
serbest kalan bir alan ile korunmasıdır (Res.
3).
Bu nedenle bu özellikler, köyün planlama
modelini ve muhtemelen 200 yıl boyunca
süren, hem tipolojinin hem de konutların
konumunun zaman içinde önemli ve istikrarlı
unsurlar olarak göründüğü, tesadüfen
benimsenmediği, birkaç nesil boyunca
süren organize olmuş faaliyetleri yansıtır.
Bütün bu veriler, yukarıda da belirtildiği gibi,
kolektif kriterlerin özel kullanım alanlarına
uygulandığını göstermektedir.
Mevcut durumda kazılan alan, köyün tüm
organizasyonunu yeniden oluşturamayacak
kadar küçüktür, bundan dolayı, özel işlevlere

stratificazione del sito, il Neolitico Antico,
il Calcolitico Medio e il Calcolitico Tardo.
Queste fasi mettono in evidenza tre tipi
diversi di società che si avvicendano nei
primi due millenni di abitazione del sito di
Yumuktepe: una società semplice, una società
di transizione verso forme embrionali di
complessità e una società che mostra forme
più definite di gestione centralizzata della
produzione.
Per quanto riguarda il Neolitico, i livelli
più antichi finora scavati nell’insediamento
sono datati tra 6800 e 6500 a.C. e mostrano
un piccolo abitato costituito da case e
aree di stoccaggio. Le case sono piccole,
quadrangolari, con fondazioni in pietra e
alzato in mattoni crudi. Le aree di stoccaggio
sono cosparse di silos per la conservazione
di legumi e cereali, di cui ritroviamo solo il
fondo, pavimentato con ciottoli, e la base delle
pareti di fango. Sono stati messi in luce finora
almeno cinque livelli costruttivi, che mostrano
le stesse caratteristiche, su uno spessore di
depositi di quasi 3 metri.
I materiali ceramici, ossei e litici rinvenuti
nei depositi in entrambe le aree mostrano
repertori di attività quotidiane.
Un pavimento con intonaco dipinto di
rosso individuato in una delle case scavate
più estensivamente sembra non essere un
elemento particolarmente distintivo in senso
simbolico, dal momento che frammenti di
intonaco rosso sono presenti diffusamente in
tutti i livelli di questa fase.
Due sono le peculiarità che si possono mettere in evidenza in questa documentazione:
1) La prima è che i muri delle case sono
costruiti in ogni livello in corrispondenza con
quelli del livello precedente (Fig. 2). Possiamo
quindi presumere che gli edifici avessero la
stessa forma, lo stesso orientamento e le stesse
dimensioni nei vari livelli che si succedono nel
tempo, anche se non è stato possibile finora
portarne alla luce le planimetrie complete.
Peraltro, questa strategia di costruzione non
sorprende in quanto già ampiamente rilevata
in molti siti neolitici dell’Anatolia centrale,
Aşıklıhöyük primo fra tutti (Özbaşaran
2012).
2) La seconda è che viene mantenuta nel
tempo anche la stessa dislocazione funzionale
delle strutture, con un’area destinata alle
abitazioni, e un’area da queste separata, non
costruita, che resta libera per operazioni di
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Res. 2 – Erken Neolitik konutlar dizisinde duvarların örtüşmesi (Yumuktepe kazıları, 2019).
Fig. 2 – La sovrapposizione dei muri nella sequenza di abitazioni del Neolitico Antico (Scavi a Yumuktepe,
2019).

sahip farklı binaların da yerleşmede var olma
ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.
Kalkolitik Dönem ile ilgili seviyeler
Yumuktepe’nin stratigrafisinde, MÖ 5000 ila
4300 arasında bir dizi yerleşim yeri bulunan
önemli bir alana sahiptir.
Bu zaman dilimi içinde ve 7 metreden fazla
dolgu kalınlığında, birkaç yapı aşaması birbirini
takip eder. Burada da açığa çıkarılan alanlar
yapıların tüm organizasyonunun yeniden
oluşturulup kesin bir şekilde yorumlanmasını
olanaklı kılmamaktadır.
Bununla birlikte, iki farklı ve neredeyse
birbirine zıt iki farklı konut modelini
yansıtmaktadır: birbirinden izole ve birbirine
yakın küçük evlerin olduğu en eski compound
ve daha erken merkezileştirilmiş, birbirinden
izole büyük çok odalı yapılar (Res. 4).
Orta Kalkolitik’e (MÖ 5000-4600) atfedilen
ilk aşamada, yerleşim alanı bitişik oda
çiftlerinden oluşur ve tepenin çevresi boyunca
sürekli bir yapı kemeri oluşturur (Palumbi,
Caneva 2019) (Res. 5).
Ayrı odalar dörtgen bir şekle sahiptir ve
birbirleriyle tepenin çevresinde yer alan
boşluklarla bitişiktirler.
Aşağı eğime sıkıca tutturulmuş kalın bir
temel duvarı ile tabanda desteklenen yüksek
taş kaplama ile donatılmış bir kazamat sur bu
çevre zincirini oluşturur.
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lavoro e di stoccaggio (Fig. 3).
Queste caratteristiche definiscono quindi
un modello di pianificazione del villaggio e
delle sue attività che dura nell’arco di diverse
generazioni, probabilmente oltre 200 anni,
in cui sia la tipologia che la collocazione
degli edifici sembrano elementi importanti e
stabili nel tempo, non casualmente adottati di
volta in volta dagli abitanti delle singole case.
Tutto ciò risponde, come si diceva, a criteri
collettivi, applicati tuttavia a spazi di uso
privato. Attualmente l’area scavata per questa
fase è troppo piccola per poter ricostruire la
completa organizzazione del villaggio, in cui
non possiamo escludere che trovassero posto
anche edifici diversi e con funzioni speciali.
I livelli pertinenti al Calcolitico occupano
uno spazio importante nella stratigrafia di
Yumuktepe, con una successione di abitati dal
5000 al 4300 a.C. In questo arco di tempo e
in uno spessore di depositi di oltre 7 metri,
si susseguono diverse fasi costruttive. Anche
qui le aree esposte non consentono di
ricostruire per intero l’organizzazione degli
abitati. Tuttavia emergono chiaramente due
modelli abitativi diversi e quasi opposti: il più
antico a compound, con piccole case tutte
uguali e addossate l’una all’altra, il più recente
centralizzato, con grandi edifici pluriambienti
isolati tra loro (Fig. 4).

Res. 3 – Erken Neolitik tabakalarda konut alanları ve depolama alanları arasındaki ayrım (Yumuktepe kazıları,
2019).
Fig. 3 – La separazione tra aree abitative e aree di stoccaggio nei livelli del Neolitico Antico (Scavi a Yumuktepe,
2019).

Odalar, yükseltilmiş zeminler ve bölme duvarlarının eklenmesi gibi çeşitli modifikasyonlarla çeşitli kullanım aşamaları gösterir, ancak
yapının genel düzenini değiştirmez.
Tahkimatın içinde kalan alanın başka
yapıları yok gibi görünmektedir: şimdiye kadar
kazılan alanda, hem İtalyan kazıları hem de
önceki İngiliz kazıları bağlamında, bir konut
dokusuna rastlanılmamıştır, toprak, çakıl
katmanları ile homojen bir şekilde serpilmiş
muhtemelen bir tür meydan dışında, bulunan
tek yapı tonozlu büyük bir fırındır.
Kazı alanının sınırları, bu iç alanın
merkezinde başka bina bulunmadığından
emin olmamıza izin vermemektedir: mevcut
durumda, yerleşim alanının sadece tahkimatı
oluşturacak yüzlerce odadan ve dışarıdaki bazı
evlerden oluştuğu anlaşılmaktadır.
Bu konutların yapımının biçim ve
lokasyonunda toplu olarak belirlendiği açıktır.
Ayrıca, genel olarak, kamusal bir işleve
sahip istihkâm, bu durumda da, bu dönem
toplumunda da kamu ve özel yapılar arasındaki
sınırı tam anlamıyla belirlemek için tek başına
yetersizdir.
Geç Kalkolitik’e atfedilen ve MÖ 4500-4300

Nella prima fase, attribuita al Calcolitico
Medio (5000-4600 a.C.), l’abitato è costituito
da coppie di ambienti adiacenti, formanti un
arco di caseggiati continuo lungo il perimetro
della collina (Palumbi, Caneva 2019) (Fig.
5). I singoli ambienti hanno una forma
quadrangolare e sono comunicanti sia tra
loro che con lo spazio interno al perimetro.
Questa catena di ambienti costituisce in
pratica una fortificazione a casamatta, dotata
all’esterno di un alto rivestimento in pietra
sostenuto alla base da uno spesso muro di
fondazione saldamente ancorato al pendio
sottostante. Gli ambienti mostrano varie fasi
di utilizzo, con varie modifiche, come rialzi
di pavimenti e aggiunte di muri divisori, che
tuttavia mantengono invariato l’impianto
generale della struttura. Lo spazio racchiuso
all’interno della fortificazione sembra non
avere altre costruzioni: nell’area finora
scavata, sia nell’ambito degli scavi italiani, sia
in quello dei precedenti scavi inglesi, non è
stato portato alla luce un tessuto di abitazioni,
ma uno spazio non costruito, probabilmente
una sorta di piazza, con un suolo cosparso
omogeneamente di strati di ciottoli, in cui
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Res. 4 – Kalkolitik stratigrafide XVI. ve XV. tabakalar
dizisi (Yumuktepe kazıları, 2019).
Fig. 4 – La sequenza dei livelli Calcolitici XVI e XV
nella stratigrafia (Scavi a Yumuktepe, 2019).

yıllarına tarihlenen bir sonraki aşamada konut
modeli radikal bir değişikliğe uğramış gibidir.
Sur duvarı, sağlam bir çevre tabanı oluşturarak
nehir taşları ve kerpiç bloklarla yeniden
inşa edilmiş, üzerinde tepenin tüm yüzeyini
kaplayan bir kerpiç platform bulunur.
Ortalama iki metre yüksekliğindeki bu
platformda, büyük bir merkezi oda ve yanlarda
düzenlenmiş çok sayıda küçük odadan
oluşan üçlü bir forma sahip büyük bir bina
mevcuttur.
Her ne kadar yapının yarısından biraz
fazlası gün ışığına çıkarılmış olsa da, Ubeyd
tipi üç odalı bir plan net olarak gözükmektedir
(Res. 6).
Merkez salon, duvarların ve çatının çöken
enkazı altında kalmıştır ve herhangi bir alet
veya çömlek kalıntılarına rastlanılmamıştır.
Buna karşın, küçük yan odalarda, büyük
miktarlarda materyal elde edilmiştir.
Bunlar arasında İran menşeli bir vazo ve
bir mühür baskısı, uzun mesafeli ticari trafiğe
ve mühürlenmiş kaplarla kontrol edilen
nesnelere işaret etmektedir.
Buna ek olarak, küçük alanlarda, kullanıma
hazır çömlek çökeltilerinde büyük miktarda
çanak-çömlek malzeme birikmiştir (Res. 7).
Çanak çömlek sadece bir aile bağlamı
için aşırı derecede bol olmakla beraber,
aynı zamanda normal şartlarda bir ev
repertuarını karakterize eden çeşitli formları
da göstermemektedir: esasen sadece iki tip
vazo vardır, biri az sayıda büyük ebatlarda
kaplar, diğeri ise küçük boyutlarda aynı şekil ve
büyüklükte, seri üretime sahip kaselerdir (en
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l’unica struttura rinvenuta era un grande
forno a volta. I limiti dell’area di scavo non
permettono di sapere con certezza se non
esistevano altri edifici al centro di questo
spazio interno, ma al momento sembrerebbe
che l’abitato consistesse esclusivamente nel
centinaio di ambienti che dovevano costituire
la fortificazione e in alcune case all’esterno.
E’ chiaro come la costruzione di queste abitazioni sia stata determinata collettivamente
nella forma e nella collocazione, ottenendo
inoltre, nell’insieme, una funzione pubblica,
di fortificazione, e mostrando, anche in questo caso, l’ambiguità del confine tra pubblico e
privato in queste società.
Nella fase successiva, attribuita al
Calcolitico Tardo e datata a circa 4500-4300
a.C., il modello abitativo viene radicalmente
cambiato. Il muro di forticazione viene
rifasciato con pietre di fiume e blocchi di
mattoni crudi, formando un solido zoccolo
perimetrale, sul quale poggia una piattaforma
di mattoni crudi che copre l’intera superficie
della collina.
Su questa piattaforma, dell’altezza media
di circa due metri, si trova un grande edificio
di forma tripartita, costituito da una grande
sala centrale e da numerosi piccoli ambienti
disposti sui lati. Benché solo poco più della
metà dell’edificio sia stata portata alla luce, la
pianta tripartita, del tipo Ubaid, appare chiara
(Fig. 6). La sala centrale era occupata dai
detriti di crollo delle pareti e del tetto, ma non
conteneva resti di strumenti o di vasellame.
Al contrario, nei piccoli ambienti laterali
si trovavano grandi quantità di materiali,
tra cui un vaso di provenienza iraniana e
una impronta di sigillo, oggetti che fanno
riferimento a traffici commerciali su lunga
distanza, controllati con contenitori sigillati.
Inoltre, una grande quantità di materiale
ceramico si trovava ammucchiato in piccoli
spazi, veri e propri depositi di vasellame
pronto all’uso (Fig. 7).
Il vasellame non solo era eccessivamente
abbondante per un contesto familiare, ma non
mostrava la varietà di forme che normalmente
caratterizza un repertorio domestico: c’erano
in sostanza solo due tipi di vasi, uno grande, in
pochissimi esemplari, e uno piccolo, in forma di
ciotole, tutte della stessa forma e dimensioni,
prodotte in serie (almeno 700) (Fig. 8).
Questa anomala presenza suggerirebbe, più
che un consumo familiare, una distribuzione

Res. 5 – XVI. Tabaka (Orta Kalkolitik): sitadel (Yumuktepe kazıları, 2019).
Fig. 5 – Il livello XVI (Calcolitico Medio): la cittadella (Scavi a Yumuktepe, 2019).

Res. 6 – XV. Tabaka (Geç Kalkolitik): tripartit bina (Yumuktepe kazıları, 2019).
Fig. 6 – Il livello XV (Calcolitico Recente): l’edificio tripartito (Scavi a Yumuktepe, 2019).

9
MERSIN - YUMUKTEPE | Isabella Caneva

Res. 7 – XV. Tabaka (Geç Kalkolitik): seri üretim kase
deposu (Yumuktepe kazıları, 2015).
Fig. 7 – Il livello XV (Calcolitico Recente): depositi di
ciotole di produzione di massa (Scavi a Yumuktepe,
2015).

az 700) (Res. 8).
Bu anormal mevcudiyet, aile tüketimi yerine paylaşılmış/dağıtılmış yiyeceklerin veya
toplu törenler için ziyafetlerin organize bir
dağılımının önerilmesine imkan sağlar (Caneva et al. 2012).
Öz itibariyle, Ubeyd kültürünün üç odalı
yapının tipik formu, burada konut tarzı bir
yapıya atfedilmezken, bunun yerine uzun
mesafeli ticaret ve ticari trafiğin kontrolüne
işaret eden verilerle birlikte, bir aile düzeyinden
daha çok sonraki binyılın merkezileşme
yapılarına bir başlangıcını ifade eden arkaik
bir merkezi ekonomiyi gösteren bir sosyal
organizasyon modeline işaret eder.
Sonuç olarak, analiz edilen üç model, hem
yapıların planıhem de köyde konumlanışı
açılarından büyük ölçüde farklılık gösteren bir
mimari stil ile karakterize edilir.
Bununla beraber, ilgili topluluklar tarafından paylaşılan her üç modelde, form ve konum
olarak belirttiğimiz iki temelunsur, yaklaşık
3000 yıllık zaman boşluğuna ve sosyo-ekonomik organizasyondaki farklılığa rağmen, köydeki toplu bir planlamanın varlığını ve sürekliliğini doğrular nitelitektedir.
Binalarda gerçekleştirilen işlevler ile ilgili
olarak, karmaşıklığın artmasıyla birlikte,
büyük boyutları, daha özenli inşaası, merkezi
ve güçlüposizyonunu vurgulayan yüksek bir
yerde konumlanış ihtişamıyla kamu binası
kavramı daha net bir şekilde tanımlanmış gibi
görünmesine karşın, konut gibi özel yapılarla
güçlü bir tipolojik bağlantıya sahiptirler.
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organizzata di cibo per razioni o per banchetti
in occasione di cerimonie collettive (Caneva et
al. 2012).
In sostanza, la forma tipica dell’abitazione
tripartita di cultura Ubaid mostrerebbe qui un
modello di organizzazione sociale non affatto
domestico, che, insieme alle attestazioni di
commercio a lunga distanza e di controllo
dei traffici commerciali, indicherebbe invece
una forma arcaica di economia centralizzata,
svolta a livello sovrafamiliare, preludio alle
strutture di centralizzazione del millennio
successivo.
In conclusione, i tre modelli analizzati
sono caratterizzati da un’architettura che si
differenzia fortemente sia nella planimetria
degli edifici che nella posizione che questi
occupano nel villaggio.
Tuttavia, si conferma in tutti e tre i modelli
il valore, condiviso dalle rispettive comunità,
dei due elementi che abbiamo indicato come
fondamentali, forma e collocazione, e quindi
il persistere di una pianificazione collettiva del
villaggio, nonostante lo scarto temporale di
circa 3000 anni e la differenza di organizzazione
socio-economica.
Per quanto riguarda le funzioni svolte negli
edifici, con il crescere della complessità la
nozione di edificio pubblico sembra definirsi
con maggiore evidenza, pur mantenendo
un forte legame tipologico con la casa
privata, da cui si distingue essenzialmente
per imponenza: nelle dimensioni maggiori,
nella cura della costruzione, nell’uso di un
rialzo che ne accentua la posizione centrale e
dominante.
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Res. 8 – XV. Tabaka (Geç Kalkolitik): seri üretim kaseler (Yumuktepe kazıları, 2015).
Fig. 8 – Il livello XV (Calcolitico Recente): ciotole di
produzione di massa (Scavi a Yumuktepe, 2015).
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Giriş

Introduzione (FBR e MF)

Arkeoloji, kamusal alanı, toplumsal
ilişkilerin ifade edildiği, güçlendirildiği, toplu
yaşamın yönetildiği, ekonomik ve sosyal
güçlerin düzenlendiği bir yer olarak tanımlar
ve genellikle politik bir değer yükler. Halkın
sık sık ziyaret ettiği bu mekanlar, sadece
toplumun erişimine açık oldukları için
kamusal değildir, aynı zamanda bir buluşma
yeri niteliğindedirler. Farklı sosyal sınıflar
arasında ki iletişimi, etkileşimi sağlamak için
tasarlanmış ve yaratılmış yerlerdir.
Kamusal alan, genellikle anıtsal ögelerle
temsil edilir, bu ögeler ile tanımlanması
kolayken, özellikle tarih öncesi bağlamlarda
veya belirli yapı unsurlarının korunmadığı
ve günümüze ulaşmadığı durumlarda ise bu
mekanların fonksiyonlarını tanımlanmak ve
yorumlamak zorlaşmaktadır. Örneğin, bazı
Neolitik köylerin merkezinde ki boş alanlarda
gerçekleşen çeşitli sosyal, toplumsal, kolektif

Allo spazio pubblico, l’archeologia dà
generalmente un valore politico, come luogo
dove si esprimono e rafforzano le relazioni
sociali, dove si gestisce la vita collettiva e
dove si regolano i poteri economici e sociali.
Non sono necessariamente spazi pubblici i
luoghi frequentati dalla collettività in quanto
semplicemente aperti e accessibili, ma lo sono
quei luoghi studiati e creati per essere luogo
di incontro e di relazione tra le parti sociali.
Quando lo spazio pubblico è rappresentato
da opere monumentali è apparentemente più
facile da individuare, mentre quando si tratta
di aree in cui non si sono conservati elementi
costruttivi particolari, cosa che avviene più
spesso nei contesti preistorici, sono più difficili
identificare e da interpretare. Gli spazi vuoti al
centro di alcuni villaggi neolitici, ad esempio,
erano certamente teatro di eventi collettivi dei
quali è quasi impossibile ricostruire i dettagli e
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olayların ayrıntılarını ve kapsamını yeniden
inşa etmek neredeyse imkansızdır.
Konut ise, topluluk politikası üzerinde
doğrudan etkisi olmayan, özel ve hane halkı
faaliyetlerinin geçtiği, mekân olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle sosyal yapı ve
gündelik yaşam şeklinin analizinde daha çok
ele alınmaktadır.
Gerçekte durum daha karmaşık ve iç içe
geçmiştir: Hem konut içinde gerçekleşen
faaliyetler hem de toplumun içinde var
olan ilişkiler, tüm topluluğun güç ilişkilerini
oluşturur.
Bu olgu, hanenin konumunu, boyutunu
ve şeklini etkiler (Steadman 2000). "Hane
halkı arkeolojisi", bir topluluğun ekonomik
organizasyonunun,
konut
inşa
etme
tekniklerinin seçiminde belirleyici unsurlardan
biri olduğunu vurgulamaktadır (Blanton
1994; Allison 1999). Wilk ve Rathje, bir
toplumun yaşam tarzının organizasyonundaki
karmaşıklık derecesi ile evlerinin büyüklüğü
arasında bir bağlantı olduğunu, konut içi
kullanım alanı artışının, hane içinde yürütülen
faaliyetlerin sayısındaki artışla bağlantılı
olduğunu öne sürmektedirler (Wilk, Rathje
1982, 631); Bu öneri Doğunun höyüklerine
uygulandığında eleştirilmektedir. Yerleşimin
sınırlı büyüklüğünün, binaların boyutlarındaki
büyümeye
engel
oluşturmuş
olması
gerekmektedir (Steadman 2000, 171).
“Mekânı inşa etmek”, mimarinin düzenin
yapısı,
ölçüleri,
mekânı
kullananların
davranışlarını ve eylemlerini düzenlemek,
harekete geçirmek için bir araç haline gelir
(Rapaport 1990). Dolayısıyla, mekân ve toplum
arasında karşılıklı, doğrudan bir bağ vardır.
Konut birimlerinin mekânsal düzeni, kamusal
alanların varlığı ve konumları, yerleşimin farklı
alanlarına erişilebilirlik, mimari üzerinden
sosyal ilişkilerin ve toplumun örgütlenmesinin
resmedildiği ve düzenlendiği unsurlardan
bazılarıdır.
Bu nedenle, mimari şekil, sosyal ilişkileri
ve toplumun örgütlenmesini etkileyen ve
düzenleyen unsurlardan biridir. Bazı bilim
insanları, bir yerleşimde ki bölümlenme veya
ayrışma derecesinin, onu meydana getiren
toplumun karmaşıklık düzeyi ile orantılı
olduğuna işaret etmişlerdir (Kent 1990,
127).
Bir yerleşim yerinde büyük ölçekli kamusal
işlerin varlığı, geleneksel olarak emeği
harekete geçirme ve yönetme yeteneğine

la portata.
La casa invece viene considerata la sede
di attività private e famigliari che non hanno
diretto impatto sulla politica della comunità,
e per questo viene trattata maggiormente
nell’analisi della struttura sociale e delle
modalità di vita quotidiana.
In realtà, la situazione è più complessa
e intrecciata: sia le attività che avvengono
dentro le case, che le relazioni esistenti al
suo interno riproducono i rapporti di potere
della comunità intera, i quali influenzano tra
l’altro anche la posizione, la dimensione e la
forma stessa della casa (Steadman 2000).
Nell’ambito della house hold archaeology
è stato ampiamente messo in luce come
l’organizzazione economica di una comunità
sia uno degli elementi determinanti nella
scelta dei modi di costruire la casa stessa
(Blanton 1994; Allison 1999). Wilk e Rathje
suggeriscono anche che ci sia un legame tra
complessità nell’organizzazione di una società
e dimensione delle sue case, dove l’aumento
dello spazio necessario alle case sarebbe
connesso con l’incremento del numero
delle attività che erano svolte al loro interno
(Wilk, Rathje 1982, 631); questa posizione
è stata criticata nel caso dei mound vicino
orientali, in cui la dimensione circoscritta
dell’insediamento stesso dovette costituire
un limite alla crescita nella dimensione degli
edifici (Steadman 2000, 171).
Nel “costruire lo spazio”, l’architettura
diviene anche uno strumento per regolare e
stimolare i comportamenti e le azioni stesse di
chi frequenta quello spazio (Rapaport 1990).
Tra organizzazione dello spazio e della società
c’è dunque un legame reciproco, diretto.
La disposizione delle unità domestiche
nello spazio, la presenza di luoghi pubblici
e la loro posizione, l’accessibilità ai diversi
spazi dell’insediamento sono alcuni degli
elementi attraverso i quali l’architettura
illustra e regolamenta le relazioni sociali e
l’organizzazione stessa della società. Diversi
studiosi hanno sottolineato ad esempio,
come il grado di segmentazione o separazione
all’interno di un insediamento sia in qualche
modo commensurato al grado di complessità
della società che lo occupa (Kent 1990,
127).
La presenza di opere pubbliche su
grande scala in un insediamento è stata
tradizionalmente considerata un elemento
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sahip karmaşık bir medeniyetin varlığının
saptanmasında kilit bir unsur olarak kabul
edilmiştir (Childe 1950).
Karmaşıklık derecesi yüksek toplumların
anıtsal eserler ürettikleri birçok araştırma
sonucunda ortaya konulmuştur (Dillehay
1992; Holtorf 1996; Furholt, Müller 2011;
Artursson et al. 2016).
Genellikle bunlar, hızlı büyüme veya
sosyal dönüşüm istenen durumlarda, güçlü
bir kimliksel olgular yaratılmasıyla ilişkilidir
(Watkins 2004). Bu nedenle, sadece büyük
ölçekli kamusal ögelerin varlığı, bir toplumun
örgütlenme derecesini anlamak için yeterli
değildir, ancak onları inşa eden ve kullanan
topluluk hakkında yorum yapabilmek için bu
ögelerin özelliklerini ve fonksiyonlarını analiz
etmek gerekir. Arslantepe yerleşimi, özellikle
mimari ile sosyal ve politik organizasyon
arasındaki ilişkiyi yansıtan ilginç bir örnektir.
Önceden iskân gören yerleşimde, MÖ. 4.
binyılda sosyal, ekonomik, politik anlamda
artan karmaşıklık dönemlerinde önemli
mimari gelişim görülmektedir. Çok az sosyal
heterojenlik barındıran küçük bir köyden,
boyut olarak genişler ve büyür. Bu dönemde
mekanların ve yapıların farklılaşmasına tanık
oluruz. Bu değişim yalnızca plan ve alan
bakımından değildir, en önemli yanı mekanlara
ve yapılara yüklenen yeni fonksiyonlardır.
Bu dönüşümlerle ilgili iskân evreleri, aşağıda
detaylıca anlatılan Arslantepe’nin VII ve VI A
dönemleridir.
Geç Kalkolitik 3-4, Arslantepe VII (MÖ.
3900-3400)
Arslantepe’de,
Geç
Kalkolitik
3-4,
ekonomik, sosyal ve politik farklılaşmaların ilk
belirgin gelişimine tanık olduğumuz dönemdir.
Yerleşim alanı, tamamen doludur ve dört
hektardan fazla alanı kaplar. Yapıların dağılımı,
yerleşimin farklı alanlarının farklı fonksiyonlar
barındırması amaçlanarak planlandığına işaret
etmektedir. Alanda, kapsamlı araştırılan üç
alan: kuzeydoğu (NE), batı (D5) ve güneybatıdır
(SW). Hepsinde konut yapıları gün ışığına
çıkarılmıştır.
Bu binaların farklı alanlardaki planları ve
boyutları saptanmıştır. Bu farklılıklardan ve
yapı içlerinde bulunan malzemelerden yola
çıkılarak, NE ve kısmen D5’te halk konutları
alanın bir parçası olarak yorumlanmakta, SW
alanı ve D5 alanının daha eski seviyeleri ise

chiave per riconoscere l’esistenza di una civiltà
complessa, capace di mobilitare e gestire
mano d’opera (Childe 1950), anche se molti
studi hanno mostrato che società di grado
e organizzazione diversificata producono
opere monumentali (Dillehay 1992; Holtorf
1996; Furholt, Müller 2011; Artursson et al.
2016) e che queste sono spesso connesse
con la creazione di forti elementi di identità,
in condizioni in cui vi è necessità di creare
stabilità sociale, in situazioni di crescita e
trasformazione rapida della società stessa
(Watkins 2004). Non basta quindi la presenza
di opere pubbliche a spiegare il grado di
organizzazione di una società, ma è necessario
analizzarne le caratteristiche e la funzione per
poter trarre delle osservazioni sulla comunità
che le ha costruite e che le utilizza.
Il sito di Arslantepe è un caso
particolarmente interessante proprio per
riflettere sul rapporto tra architettura e
organizzazione sociale e politica. Il sito è infatti
occupato e vede un importante sviluppo
architettonico nelle fasi di incremento della
complessità sociale ed economico-politica,
durante il IV millennio a.C. Da piccolo
villaggio poco differenziato al suo interno,
cresce leggermente in dimensione, ma si
assiste soprattutto alla differenziazione degli
spazi e delle strutture, che si differenziano
non solo planimetricamente, ma anche
funzionalmente. Le fasi di occupazione relative
a queste trasformazioni sono i cosiddetti
periodi VII e VI A di Arslantepe, descritti qui
di seguito.
Il Tardo Calcolitico 3-4, Periodo VII di
Arslantepe (3900-3400 a.C.) (FBR)
Il Tardo Calcolitico 3-4 ad Arslantepe
è il periodo durante il quale si assiste al
primo evidente sviluppo di differenziazioni
economiche, sociali e politiche. Il sito è
interamente occupato e misura più di quattro
ettari e la distribuzione delle strutture indica
l’esistenza di una pianificazione funzionale
delle diverse aree dell’insediamento. Tre sono
le aree indagate in maniera più estensiva
nel sito: a nord-est (NE), a ovest (D5) e a
sud-ovest (SW) e in tutte sono state portate
alla luce strutture a carattere domestico. Le
planimetrie e le dimensioni di questi edifici
nelle diverse aree si distinguono e sulla base
di queste differenze e dei materiali rinvenuti
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Res. 1 – Arslantepe'nin Geç Kalkolitik Dönem 3-4 konut planı: 1-2,4) seçkin konutları; 3) konut mimarisi.
Fig. 1 – Planimetrie degli edifici domestici del Tardo Calcolitico 3-4 di Arslantepe: 1-2,4) residenze di élite; 3)
strutture domestiche comuni.

elit konutları olarak tanımlanmaktadır (Res.
1). Domestik alanların fiziksel ayrışması,
sosyal sınıflar arası mesafenin varlığına ve
birtakım mekanlara girişlerin kısıtlı olduğunu
göstermektedir.
Arslantepe VII’nin sıradan halka ait
alanları, genellikle avlulu, farklılaşan plana
sahip, iki veya üç odalı yapılar ile karakterize
edilir (Balossi Restelli 2019). Elit konutlarıyla
karşılaştırıldığında, bunların boyutları biraz
daha küçüktür, ancak onları diğerlerinden
ayıran en önemli özellik, değişken plan
tipleridir. Elit konutları, genellikle 3 odaya
bölünmüş dikdörtgen bloklardan oluşur; bazen
iki yapı bitişiktir, devamında ise diğer yapı
bloklarından taş döşeli bir tabanla inşa edilmiş
dar “sokaklar” ile ayrılır. Drenaj işlevi gören
bu sokaklar, höyüğün en yüksek noktasında
bulunan küçük mahalleyi kuru ve düzenli
tutmaktadır. Elit konutları genel olarak sıradan
halkın konut yapılarından daha büyüktür,
onlar gibi tek katlı oldukları düşünülmektedir.
Duvar kalınlıkları farklı yapılar arasında çok
fazla değişiklik göstermemektedir (Liberotti
2019).
Özel yapıların taban üstlerinde bulunan
objeler ve kullanım amaçları incelendiğinde
elit ve halk konutlarında benzer aktivitelerin

all’interno degli edifici, gli edifici a NE e in
parte quelli in D5 sono stati interpretati come
parte di quartieri comuni, mentre quelli a SW
e nei livelli più antichi di D5 dovevano essere
residenze di élite (Fig. 1). Questa separazione
fisica delle aree domestiche sottolinea dunque
anche una lontananza sociale e sottolinea
probabilmente anche gli spazi in cui alcuni
sono ammessi e altri no.
Le aree domestiche cosiddette comuni di
Arslantepe VII sono caratterizzate da edifici
composti da due o tre vani, spesso con dei
cortili e con planimetria variabile (Balossi
Restelli 2019). Rispetto alle residenze di
élite, queste hanno dimensione leggermente
minore, ma ciò che le distingue è soprattutto
la pianta più irregolare. Le residenze di
élite sono composte da blocchi rettangolari
suddivisi al loro interno generalmente in 3
vani; a volte due case sono affiancate l’una
all’altra e separate poi da altri blocchi di case
mediante strette “stradelle” costruite con una
base in ciottoli, che doveva avere funzione
drenante e mantenere quindi più asciutto
e ordinato il piccolo quartiere che si trovava
nel punto più alto del tell. Le residenze di
élite sono generalmente più grandi di quelle
delle zone comuni, ma come queste ultime
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yürütüldüğü saptanmıştır. Bu aktiviteler; besin
üretimi, işlenmesi, saklanması (Balossi Restelli
2019), tekstil, ahşap işleme veya taş alet
üretimidir. Malzemeler açısından, elit evleri
ve diğerleri arasındaki tek açık fark, daha
büyük seramik saklama kaplarının varlığıdır,
ancak bu durum, mutlak suretle daha fazla
mal depolandığı anlamına gelmemelidir,
muhtemelen seramik üretimlerinin daha fazla
olmasının bir sonucudur.
Elit alanında, her konut kendi üretimi
yapmakta, ortak üretim aktivitelerini gösteren
bir veri yoktur. Fakat NE alanında durum
farklılık göstermekte ve belirli derecede ortak
aktivitelerin gerçekleştiği görülmektedir:
Yapıları birbirinden ayıran büyük yemek
pişirme fırınları büyük ihtimalle ortak
kullanılmışlardır. Bununla birlikte, yapıların
içlerinde özel fırınlara da rastlanmaktadır,
büyük olasılıkla bu fırınlar özel zamanlarda
kullanılmaktaydı. SW bölgesinde ise fırınlar
her zaman evlerin içinde bulunmakta ve bu
durum elit gruplar arasında daha az paylaşım
olduğunu göstermektedir.
Elit konutlarının ayrı bir özelliği de yapıların
zemin ve duvarlarına ölülerin gömülmesidir.
Çoğunlukla bunlar bebekler veya fetüslerdir,
ancak bazı durumlarda yetişkinler de
gömülmüştür. Bunların çoğu kadınlardan
oluşmaktadır (Balossi Restelli, Yılmaz 2019).
Nüfusun çoğunun, yerleşimin dışında,
şimdiye kadar saptanamayan bir nekropolde
gömüldüğünü düşünüyoruz. Bu özel ritüelin
kimlere uygulandığını bilmemekteyiz, ancak
bu vakaların özel alanlarla ilişkileri net olarak
görülmektedir.
Kamusal olmaktan çok “ortak” alanlar
olarak tanımlayabileceğimiz, avlular ve dar taş
döşeli sokaklar dışında, bugüne kadar konut
yapılarının bulunduğu yerleşim seviyelerinde
gerçek anlamda kamusal alanları henüz
saptamış değiliz.
Öte yandan, kamusal alanlar, VII. Dönemin
en son aşamalarında muhtemelen NE
bölgesinin artık iskân edilmediği bölgede
bulunmaktadır (Balossi Restelli 2019),
ancak bu dönemde yerleşimin sınırlarını
tam olarak bilmemekteyiz. O dönemde
yerleşimin en yüksek noktası olan SW alanı,
sonraki dönemlerde, VI A döneminden
önceki son dönemlerde, yalnızca kamusal
yapılar ve kamusal karakterli açık alanlar için
kullanılmıştır.
Bitişik açık alanlara sahip iki Tapınak yapısı,

dovevano avere un unico piano; lo spessore
dei muri infatti non varia molto tra le diverse
abitazioni (Liberotti 2019). La funzione degli
oggetti rinvenuti sui pavimenti delle abitazioni
private mostra una gamma di attività
analoghe nelle residenze di élite e in quelle
comuni: attività connesse con la produzione,
manipolazione e la conservazione del cibo
(Balossi Restelli 2019), con la produzione
tessile e qualche attività artigianale semplice
come la lavorazione del legno o altre materie
simili e il ravvivamento di utensili litici. Dal
punto di vista dei materiali, l’unica possibile
differenza evidente tra le case di élite e non è
una maggiore presenza di grandi contenitori
ceramici da immagazzinamento delle prime,
ma questo non significa necessariamente che
conservassero più beni quanto probabilmente
che avessero maggiore accesso alle produzioni
ceramiche.
Ogni residenza si dedicava dunque alle
proprie attività di sussistenza e non sembra
ci fossero molte attività comuni. Diversa è
la situazione dell’area di NE, caratterizzata
da un certo grado di condivisione di alcune
attività: nei cortili che separano le strutture
vi sono dei grandi forni alimentari, utilizzati
probabilmente in maniera collettiva. Vi sono
però anche forni privati, all’interno delle
strutture, quindi è possibile che i primi fossero
usati in situazioni particolari. Nella zona
SW invece i forni sembrano essere sempre
all’interno delle case e questo fa immaginare
una minore condivisione tra i gruppi di élite.
Un altro elemento accomuna le case delle
élite e quelle comuni: l’uso di seppellire sotto i
pavimenti o addirittura sotto ai muri.
Nella maggior parte dei casi si tratta di
infanti o feti, ma in alcuni casi i morti sono
adulti e per lo più donne (Balossi Restelli,
Yılmaz 2019). Pensiamo che la maggior parte
della popolazione dovesse essere sepolta in
una necropoli finora mai trovata, all’esterno
del sito e non sappiamo a chi fosse riservato
questo specifico rituale, ma il legame di
questi casi particolari con la sfera privata è
evidente.
A parte i cortili e le strette strade
acciottolate, che più che “pubblici” potremmo
definire come spazi “condivisi”, ad oggi non
abbiamo vere e proprie aree pubbliche negli
stessi livelli di occupazione in cui sono state
rinvenute le strutture domestiche.
Le aree pubbliche vere e proprie
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Res. 2 – Arslantepe'nin Geç Kalkolitik Dönem 3-4 C ve D Tapınakları’nın, tabanında bulunan çanaklar (C Tapınağı), duvar resimleri (C Tapınağı) ve iç mekanın rekonstrüksiyonu (D Tapınağı).
Fig. 2 – Templi C e D del Tardo Calcolitico 3-4 di Arslantepe, con le ciotole rinvenute sul pavimento (Tempio C),
le pitture parietali (Tempio C) e una ricostruzione dell’interno (Tempio D).

Arslantepe’de, bu alanlarda gerçekleşen
faaliyetler açısından, yönetimden sorumlu
seçkinlerin rolleri ve gücünde önemli bir
dönüşümü vurgulamaktadır (Res. 2).
Bu görkemli yapılar, yerleşim yerinden
çok uzaktan bile algılanabilmekteydi. Bunlar
işlev açısından, aynı zamanda plan ve boyut
açısından da aynı dönem Mezopotamya
yerleşimlerinde bulunan yapılarla benzerlik
göstermektedir. (Hammam et-Turkman, Tell
Brak, Tepe Gawra).
Sadece görülebilir değillerdi, yiyecek
dağıtımı için kullanılan çok sayıdaki kaplardan
yola çıkarak, bu tapınaklarda toplu halde
düzenlenen törensel yemeklere katılan
yüzlerce Arslantepe yerleşimcisine, hatta
belki de çevreden gelen insanlara da açıklardı
(D’Anna, Guarino 2010). Bu şölenlerin
ekonomik ve politik değeri, binaların yan

caratterizzano invece le fasi più recenti del
periodo VII, quando probabilmente l’area
NE non era più occupata (Balossi Restelli
2019), sebbene non sappiamo esattamente
quale fosse l’estensione del sito in questo
periodo.
La zona SW, che costituiva ancora il punto
più alto dell’insediamento, veniva utilizzata
in queste ultime fasi che precedono il
successivo periodo VI A esclusivamente per
edifici e aree aperte a carattere pubblico.
Due edifici templari con annesse aree aperte
testimoniano un’importante trasformazione
nel ruolo e nel potere delle élite di Arslantepe,
responsabili della gestione delle attività che
avvengono in queste aree (Fig. 2). Si tratta
di edifici imponenti, certamente visibili
anche a grande distanza dal sito, analoghi in
funzione ma anche in termini di planimetrie

18
ARSLANTEPE - MALATYA| Francesca Balossi Restelli - Marcella Frangipane

odalarında yığılmış halde bulunan yüzlerce
kretula ile kanıtlanmıştır (Frangipane 2019);
bunlar yiyecek dağıtımının kaydının tutulması
için kullanılmışlar ve dağıtılan yemeklerin
gerçek bir ekonomik işlem olarak sayıldığını
açıkça göstermektedir. Bu nedenle, kamu
binasında, birçok katılımcıya aynı miktarda
yiyeceği dağıtılmasını sağlayan (kaseler ham
malzemeden ve birbirinin aynısıdır, aynen
modern, tek kullanımlık plastik tabaklar
ve bardaklar gibidir) ve bu toplu yemekleri
düzenleyen elitler, yemeklere katılanların, aynı
topluma aidiyetlerini, eşitliklerini sembolik
olarak vurgularken, onları borçlu kılarak, kendi
güçlerini vurguladılar (Pollock 2012).
Arslantepe VII’nin halka açık yerleri, çok
sayıda insanın girişine izin verilen yerlerdi.
Burada gerçekleşen faaliyetler, güçlü bir
sembolik ve törensel anlamı ifade etmekte,
aynı zamanda da son derece güçlü ekonomikpolitik bir değere sahipti.
Her ikisi de zengin iç dekorasyona sahip,
beyaz sıvalı ve anıtsal boyutlarda yapılmış bu
binaların yükseklikleri en az 6 metre idi. Bu
kamu binaları aynı zamanda seçkinlerin, anıtsal
yapıları inşa etmek için emeği ve malzemeleri
kanalize etme becerisini göstermektedir.
Tapınaklardan biri dışında, en eskisi olan
tapınak D, Arslantepe’de bulunan sadece iki
“kare” den biridir; diğeri aşağıda anlatılacaktır,
VI A döneminin saray kompleksinin içinde yer
almaktadır.
Her ikisi de iktidar alanlarıyla bağlantılı olup,
ancak insanlar üzerinde çok farklı çağrışımları
ve kulanım fonksiyonları vardır. D Tapınağı’nın
önündeki açık alan çakıl ve taşlarla yapılmış bir
zeminden oluşmakta ve anıtsal yapılara erişim
için bekleyen insanları barındırmaktaydı.
D tapınağının önündeki bu alan, sadece
Tapınak binasına yakınlığı nedeniyle değil, aynı
zamanda onu karakterize eden farklı ögeler
nedeniyle güçlü bir ritüel ve törensel anlama
sahiptir.
Bu “halka açık meydanda” yiyecek öğütme
faaliyetlerine işaret eden çok sayıda öğütme
taşı (öğütücüler, havanelleri, değirmen taşları)
bulunmuştur, ancak bunlara ek olarak, alan
ritüel çukurları bakımından da zengindir ve
dört gömü barındırmaktadır. Bir yetişkin,
çukura gömülmüş halde, üç bebek iskeleti
ise, benzersiz şekilleri nedeniyle özel olarak
üretildikleri düşünülen kaplarla kapalı büyük
seramiklerin içinde bulunmuştur. Ayin
çukurlarından biri çok büyüktür (5 m çapında),

e dimensioni a quelli di diversi altri siti più
o meno contemporanei in Mesopotamia
(Hammam et-Turkman, Tell Brak, Tepe Gawra).
Non erano solo visibili, ma probabilmente
anche aperti agli abitanti di Arslantepe e forse
anche oltre, che qui si trovavano a centinaia
per partecipare a dei pasti cerimoniali
collettivi, come testimoniato dall’alto numero
di ciotole utilizzate per la distribuzione del cibo
(D’Anna, Guarino 2010). Il valore economico
e politico di questi pasti è testimoniato dalle
centinaia di cretulae trovate accatastate nei
vani laterali degli edifici (Frangipane 2019);
queste servivano a registrare la distribuzione
di cibo, lasciando chiaramente intendere che
i pasti distribuiti venivano contabilizzati, come
una vera e propria transazione economica.
Nell’edificio pubblico dunque, le élite che
distribuivano razioni di cibo identiche ai
tantissimi partecipanti (le ciotole sono grezze
e uguali le une alle altre, come i piatti e
bicchieri di plastica usa e getta moderni) e
promuovevano i pasti collettivi, da un lato
sottolineavano simbolicamente l’uguaglianza
e l’appartenenza di tutti i commensali alla
stessa comunità, ma dall’altra divenivano
creditori nei confronti di questi, rafforzando
dunque il proprio potere (Pollock 2012).
I luoghi pubblici di Arslantepe VII erano
luoghi in cui l’accesso era consentito a
grandi quantità di persone e le attività che
vi si svolgevano avevano una fortissima
connotazione simbolica oltre che cerimoniale,
ma una valenza fortemente economicopolitica. Entrambi riccamente decorati
all’interno, intonacati in bianco e monumentali
nelle dimensioni (si stima un’altezza di almeno
sei metri, contro i 2-3 delle abitazioni), questi
edifici pubblici mostrano anche la capacità
acquisita delle élite di convogliare forza lavoro
e materiali per erigere tali opere.
Fuori da uno dei templi, il più antico tempio
D, è stata trovata quella che al momento è
una delle uniche due “piazze” rinvenute ad
Arslantepe; l’altra verrà descritta più avanti e
si trova all’interno del complesso palatino del
successivo periodo VI A. Entrambe sono legate
ai luoghi di potere, ma con connotazione e
uso molto diverso. L’area aperta di fronte al
Tempio D ha una pavimentazione in ciottoli e
pietre e doveva ospitare le persone in attesa
dell’accesso agli edifici monumentali che vi
si affacciavano. Questo spazio, di fronte al
tempio D, ha una connotazione fortemente
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küller ve tümlenemeyen kırık seramik
parçalarıyla doludur. Buna ek olarak, menhir
şeklinde monolitli bir cenotaph (simgesel anıt
mezar) bulunmuştur.
Arslantepe VII’de, yemek tüketimiyle
bağlantılı çok sayıda alan saptanmıştır; Bu
mekânların özel ya da kamusal olması, topluca
yenilen yemeğin karakterini ortaya koyar.
Kamusal bir mekânda, anlam ve sembolik
değerlerle dolu, birlikte yemek yemenin
ekonomik-politik bağlamı yoğun etkili olurken,
özel alanlarda yenen yemekler için bu etkiden
bahsedilemez.
Merkez veya SW alanı, mekanların anlam ve
onlara yüklenen değerlere dair hatıraların, ne
kadar çok kolektif hafızaya kazındığını vurgular
şekilde, sonraki dönemde de kamusal alan ve
seçkinlerin konut alanları olarak kullanılmaya
devam edilmiştir.
Arslantepe’nin VIA dönemine ait kamu
mimarisi (Geç Kalkolitik 5, MÖ. 3400-3200)
MÖ. 3400 civarında tapınaklar terk edilmiş
ve önceki tapınak alanının hemen doğusunda,

rituale e cerimoniale, non solamente per via
della vicinanza all’edificio templare, bensì per
via di diversi elementi che lo caratterizzano. In
questa “piazza pubblica” sono stati rinvenuti
molti utensili in pietra pesante (macinelli,
pestelli, macine) che lasciano pensare ad
attività di macinatura di cibo, ma oltre a questi
l’area è ricca in fosse rituali e ha quattro
sepolture. Un adulto è sepolto in fossa,
mentre tre infanti sono in grandi olle coperte
da piatti la cui forma unica lascia supporre che
siano stati fabbricati appositamente. Una delle
fosse rituali è molto grande (diametro di 5m)
e piena di cenere e cocci non ricomponibili.
Oltre a questa è stato rinvenuto un cenotafio
con un monolite a forma di menhir.
Arslantepe VII dunque mostra molteplici
spazi connessi con il consumo di pasti; è il
carattere privato o pubblico di questi spazi a
determinare il tipo di commensalità, laddove
il pasto in luogo pubblico è carico di significati
e valore simbolico che ne determinano la
ricaduta economica-politica, mentre il pasto
privato ne è privo. Quest’area centrale o di
sud-ovest continuerà ad essere adibita ad

Res. 3 – Geç Kalkolitik Dönem 5 sarayı kompleksinin en erken bölümü.
Fig. 3 – Nucleo più antico del complesso palatino del Tardo Calcolitico 5.
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mimari form ve işlev bakımından tamamen
farklı yeni bir kamusal alan inşa edilmiş ve
Tapınak D’nin bir bölümünü etkilenmiş ve
tahrip etmiştir (Res. 3).
Bu mimari kompleksin özellikleri, Arslantepe’nin VII dönemindeki öncü kamu binalarını
karakterize eden, geniş halk katılımlı törensel ve kültürel olanlardan son derece farklı
kullanım amaçlarını göstermektedir. Mezopotamya dünyasındaki beşinci ve dördüncü
binyılın kamu mimarisinin bir benzeridir.
Yeni Arslantepe kompleksi, iktidar uygulama biçimlerinde, temelinde yatan siyasi ideolojide ve ‘yönetici sınıflar’ ile halk arasındaki ilişkilerde radikal ve derin bir dönüşüme
işaret etmektedir (Frangipane 2016).
Bu kompleksin kalbi, kesinlikle iki katlı, neredeyse iki metre kalınlığında kerpiç duvarlara sahip, sadece iki küçük yan odadan geçilerek girilebilen, uzun dikdörtgen bir odadan
oluşan, büyük bir avlu ile güneyden sınırlanan görkemli bir yapıydı (Bina 37) (Res. 4).
Halk, dekore edilmiş ve boyanmış duvarlara
sahip kısa bir koridordan avluya girmek
zorundaydı ve binanın hemen önündeki büyük
alana ulaşmak için ancak bu avluda buluşmak
zorundaydılar, ilk bakışta gözden kaçan, büyük
bir açıklıktan fark edilen, yan odanın yer aldığı

area pubblica e residenza delle élite anche
nel periodo successivo, dimostrando quanto
permangano nella memoria collettiva i ricordi
sul significato e il valore dei luoghi e degli
spazi.
L’architettura pubblica del Periodo VIA di
Arslantepe (Tardo Calcolitico 5, 3400-3200
a.C.) (MF)
Intorno al 3400 a.C. i templi vennero
abbandonati e una nuova area pubblica,
totalmente diversa nelle forme architettoniche
e nella funzione, fu costruita immediatamente
ad est della precedente area templare,
intaccando e distruggendo parte del
cosiddetto Tempio D (Fig. 3). Le caratteristiche
di questo complesso architettonico mostrano
finalità d’uso profondamente differenti
da quelle cerimoniali e cultuali con larga
partecipazione di pubblico, che avevano
caratterizzato i precedenti edifici pubblici
del periodo VII di Arslantepe, così come
l’architettura pubblica del V e IV millennio nel
mondo mesopotamico.
Il nuovo complesso di Arslantepe rivela
una radicale e profonda trasformazione delle
forme di esercizio del potere, dell’ideologia

Res. 4 – Arslantepe Geç Kalkolitik Dönem 5 ait Bina 37 veya kabul salonu.
Fig. 4 – Edificio 37 o edificio delle udienze del Tardo Calcolitico 5 ad Arslantepe.
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binanın önündeki alana ulaşıyorlardı.
Bu alanda bulunan, kilden yapılmış, iki
alçak platform, muhtemelen yetkililere rapor
vermek zorunda kalanların durma noktalarını
gösteriyordu. Avluya açılan bu küçük odada,
üç yan basamaklı, tamamen kilden yapılmış
ve muhtemelen ardıç ağacıyla kaplanmış
yüksek bir platform bulunmaktaydı.
Çatıdan düşmüş olarak bulunan, diğer
ağaçlardan farklı cinste olan bu ahşap kalıntılar
muhtemelen bir koltuk veya bir “tahtın” tan arta
kalanlardı (Frangipane ve diğerleri 2017).
Bu binada halkın katılımını işaret eden,
herhangi bir kült veya idari faaliyete dair kanıt
bulunmazken, “taht” odasının arkasındaki
geniş uzun odaya, daha önce de belirtildiği
gibi avludan ulaşılması zor görünüyordu,
belirli törensel uygulamaların yeri olan
bu oda muhtemelen birkaç özel kişi için
ayrılmıştı. Aslında, bu odanın ortasındaki
alçak platformun bir ucunda çok kereler
sıvanmış bir ocak vardı, kimyasal ve mikromorfolojik analizler sonunda, üzerinin
tamamen temiz ve kül dışında organik
madde izi barındırmadığı görüldü.
Bu durum, ateşin yemek pişirmek için
değil, muhtemelen ısınmak için sürekli olarak
yakıldığını göstermektedir. Ocağın, “taht”ın
küçük odasına açılan, pencerelerden birine
karşılık gelen konumu, ateşin avludan net bir
şekilde görünmesi, platformda oturan kişiyi
arkadan aydınlattığını düşündürmektedir (Res.
5).
Bu uygulama, kendisini halka gösteren
patronun otoritesini vurgulamayı amaçlayan,
törensel bir pratik olmalıydı ve sıradan
insanları mutlak gücün esas temsil yerlerinin
dışında bırakmakta, basit bir izleyici
olduklarını
vurgulamaktaydı
(Basında
Frangipane, Cereda). Bu yorum doğruysa, bu
ritüel artık liderler ve halk arasında ki, ortak
aidiyet duygusunu desteklemiyor, aksine
onların arasındaki mesafeyi vurguluyordu.
Bu durum aynı zamanda, erişim
koridorunun kenarlarında yer alan ve Bina
37 ile aynı plana sahip olan küçük bir tapınak
(Tapınak B) ile de doğrulanmaktadır. Tapınağın
ana ibadet salonu neredeyse erişilebilir
değildir ve seçkin birkaç kişi için ayrılmıştır.
Sonunda orada meydana gelen olay, sadece
dışarıda bulunanlar tarafından iki pencere
aracılığıyla görülebilmektedir (Res. 3).
Bu nedenle, VIA döneminde kamu
mimarisi ve içlerinde gerçekleşen faaliyetler,

politica che vi sottintendeva, e delle modalità
di relazione tra ‘classi dirigenti’ e popolazione
(Frangipane 2016). Il cuore di tale complesso
era un imponente edificio, sicuramente a
due piani, con muri di mattoni crudi (kerpiç)
spessi quasi due metri, costituito da una lunga
sala rettangolare in cui si poteva entrare solo
passando attraverso due stanzette laterali,
confinanti verso sud con una grande corte
(Edificio 37) (Fig. 4). Il pubblico doveva
accedere alla corte passando per un breve
corridoio dalle pareti decorate e dipinte, e in
tale corte doveva riunirsi, potendo raggiungere
al massimo l’area immediatamente antistante
l’edificio, su cui si affacciava, mediante
un’ampia apertura, una delle stanzette
laterali. Qui due basse piattaforme di argilla
indicavano probabilmente i punti di fermata
per chi doveva presentarsi all’autorità. Questa
stanzetta aperta sulla corte era, infatti, quasi
interamente occupata da un’alta piattaforma
di argilla con tre gradini laterali, sulla cui
superficie frammenti di legno di ginepro,
diverso per qualità e dimensioni dagli altri legni
caduti dal tetto, costituivano probabilmente i
resti di un sedile o “trono” (Frangipane et al.
2017). Nessuna evidenza di attività di culto o
amministrativa con partecipazione di pubblico
è stata rinvenuta in questo edificio, mentre la
grande sala allungata alle spalle della stanzetta
del presunto “trono”, che era, come si è detto,
difficilmente accessibile dal cortile, sembra
essere stata sede di pratiche cerimoniali
particolari riservate a pochi. Qui, infatti, una
bassa piattaforma allungata al centro della
stanza aveva un focolare ad una estremità con
numerosissimi rifacimenti di intonaco, che,
alle analisi chimiche e micro-morfologiche,
sono risultati completamente puliti e privi
di tracce di materia organica, ad esclusione
della cenere stessa, indicando che il fuoco
vi venisse costantemente acceso non per
cucinare, e probabilmente non per riscaldare.
La posizione del focolare in corrispondenza
di una delle finestre che comunicavano con
la stanzetta del “trono” rendeva il fuoco ben
visibile dal cortile illuminando alle spalle la
figura eventualmente seduta sulla piattaforma
(Fig. 5).
Doveva dunque trattarsi di una pratica
cerimoniale volta a rimarcare l’autorità
del capo che al pubblico si presentava,
ma lasciando la gente comune “fuori” dai
luoghi più rappresentativi di tale potere,
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Res. 5 - Avludan görülen Bina 37’nin merkez odasındaki yanan ateşin rekonstrüksüyonu.
Fig. 5 - Edificio 37 o edificio delle udienze del Tardo Calcolitico 5 ad Arslantepe, visto dal cortile con ricostruzione del fuoco acceso all’interno della sala centrale.

halkın rızasını almak için, halkı dahil etmek
yerine dışlamayı hedefliyordu. Bu durum
gücün zorlayıcı uygulama biçimlerini akla
getirmektedir.
Önceki, VII dönemindekilerle aynı bölgede
kurulmuş olan seçkin konutları bile artık
anıtsal kompleksin bir parçasıydı ve Bina 37’nin
büyük salonuna açılan bir kapıdan doğrudan
iletişim kuruluyordu. (“İzleyici binası”) (Res.
4 ve 6) Bu bina, yeni elitlerin kamusal ve özel
alanları arasındaki iletişim yeriydi. Yeni mimari
kompleks, bu iki alanın yeni iktidar anlayışıyla
aşamalı olarak farklılaşması ve hızla gerçek bir
saray kompleksinin yaratılmasına yol açmıştır.
Üçüncü bin yılın, Yakındoğu saraylarının
habercisi, öncüsü olmuştur.
Anıtsal kompleks, koridorun uzatılması ve
anıtsal bir giriş kapısının inşası ile yeni ve çeşitli
işlevlere sahip yeni binaların eklenmesiyle
höyüğün eğimi boyunca hızla genişledi (Res.
6) (Frangipane 2019).
Kamu kurumlarının faaliyetlerinin kalbi,
otoriteyi uygulayan ‘laik’ bir sistem ile, birincil
malların üretiminin politik ve ekonomik
anlamda düzenlenmesi ve emeğin kontrolüydü.
Bu bağlamda, yiyeceklerin yeniden dağıtılması
artık tapınaklarda gerçekleşmemiş, törensel
uygulamalarla aracılık edilmemiş, doğrudan
bu yiyeceklerin biriktirildiği Saray depolarında

imponendole di assistere come semplice
spettatrice (Frangipane, Cereda c.s.). Se questa
interpretazione è esatta, tale rituale non
favoriva più il senso di comune appartenenza
tra capi e popolazione, ma doveva piuttosto
accentuarne la distanza. Ciò è confermato
anche da un piccolo tempio (Tempio B), che
si trovava ai lati del corridoio di accesso, e
aveva la stessa planimetria dell’Edificio 37,
con la sala principale di culto scarsamente
accessibile e riservata a pochi, mentre riti e
attività che eventualmente vi si svolgevano
potevano essere osservati dai presenti solo
dall’esterno attraverso due finestre (Fig. 3).
L’architettura pubblica e le attività ad essa
connesse, nel periodo VIA, erano dunque
finalizzate ad escludere la popolazione
piuttosto che includerla per ottenerne il
consenso, suggerendo forme più coercitive di
esercizio del potere.
Anche le residenze delle élites, che, come
si è detto, si impiantarono nella stessa zona di
quelle del precedente periodo VII, facevano
adesso strettamente parte del complesso
monumentale, comunicando direttamente
con esso attraverso una porta che immetteva
nella sala grande dell’ Edificio 37 (“Edificio
delle udienze”) (Figs. 4, 6). Questo edificio
era il luogo di contatto tra la sfera pubblica
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gerçekleşmiştir.
Ve iş güçlerini, emeklerini merkezi otorite
tarafından düzenlenen faaliyetlerde ödünç
verenlere, kiralayanlara, idari kontrol adına
ödenen ücret şeklinde yeniden dolaşıma bu
yerlerde sokulmuştur. Halk ve bazı kesimler,
artık tören uygulamalarının aktif bir parçası
olmadıkları halde, bu ekonomik-idari faaliyet
yerlerinde Saray yaşamına katılıyordu. Saray,
maksimum genişlemesine ulaştığında ve
faaliyetlerin türü ve sayısı çoğaldığında bile,
kompleksin mimari planlaması, içeri girenlere
Seyirci Binası ve “taht” platformunun
ana mekânsal ve sembolik eksen olarak,
görünürlüklerini korumuştur (Res.7).
Bunun sebebi, belki de arkasında yanan
ateş ile vurgulanan, ziyaretçiyi hemen etkisi
altına alan otoritenin imgeleme gücüyle
ilgiliydi. Bu sahne, muhtemelen, kırmızı ve
siyah şematize edilmiş iki figürün kolçaklı
bir koltukta oturduğu (taht?), ambar giriş
odasını süsleyen duvar resimlerinde de
temsil edilmektedir. Kafanın arkasındaki
dalgalı alevlerin resmedildiği şekil. (Res. 8)
(Frangipane, Cereda, baskıda).
İktidarın sekülerleşmesine, yönetici sınıf ile
iktidarı kutlayan, ayin ve törenlerden dışlanan
sıradan halkın arasındaki mesafe iyice

e quella privata delle nuove élites e il nuovo
complesso architettonico esprimeva proprio
quella progressiva ibridazione di queste due
sfere nella nuova concezione del potere, che
avrebbe rapidamente portato alla creazione
di un vero e proprio complesso palaziale,
precursore dei palazzi vicino-orientali del III
millennio. Il complesso monumentale, infatti,
rapidamente si espanse lungo il pendio del
tell con l’aggiunta di nuovi edifici con nuove
e svariate funzioni, con il prolungamento
del corridoio e la costruzione di una porta
monumentale di accesso (Fig. 6) (Frangipane
2019). Il cuore delle attività delle istituzioni
pubbliche erano ormai la gestione politica ed
economica della produzione di beni primari e il
controllo del lavoro, in un sistema ormai ‘laico’
di esercizio dell’autorità. In questo contesto
la redistribuzione di cibo non avveniva più
nei templi e non era più mediata da pratiche
cerimoniali, ma avveniva direttamente nei
magazzini del Palazzo, dove questo cibo
veniva accumulato per poi essere rimesso in
circolazione sotto forma di compensi erogati,
sotto controllo amministrativo, a chi prestava
la propria opera nelle attività centralizzate.
Era in questi luoghi di attività economicoamministrativa che la popolazione, o alcuni

Res. 6 – Arslantepe, Geç Kalkolitik Dönem 5 Saray kompleksinin planı ve arkasındaki seçkin konutları.
Fig. 6 – Arslantepe, Tardo Calcolitico 5. Planimetria del complesso palatino e delle residenze di élite alle sue
spalle.
Res. 7 – Avlu ile kabul salonu ve tahtın platformunu görebileceğiniz saray kompleksinin merkezi koridoru.
Fig. 7 – Corridoio centrale del complesso palatino da cui si vede il cortile e l’edificio delle udienze e la piattaforma del “trono”.
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açılması eşlik etti ki; aynı sıradan halk yoğun
olarak ekonomik ve kamu faaliyetlerinde yer
alıyordu (ve muhtemelen sömürülüyorlardı).
Bu sürecin kesinlikle çok erken ve radikal
olduğuna inanıyoruz, Sarayın şiddetli yıkımına
ve Arslantepe’deki tüm merkezi sistemin hızla
çökmesine neden olan ana nedenlerden biri
olduğunu düşünmekteyiz.
Sonuçlar
Geç Kalkolitik 3-4’te halka açık alanların,
tüm topluluğu kapsaması amaçlanırken,
Geç Kalkolitik 5’de ki bulgulara göre, saray
kompleksi hem politik hem de ekonomik
anlamda daha belirgin bir kamusal işleve
sahip olmuştur. Ancak bazı bölümleri dışında
herkese açık ve tüm halkı kapsayıcı değildir,
daha ziyade “dışlayıcıdır”, belirli sosyal sınıfın
topluluk üzerindeki gücünü göstermesi ve
pekiştirmesi amaçlanmıştır. VI A halkının
gerçekten erişebildiği alanlardan biri, seyirci
salonunun önündeki avlu ve yöneticilerin
önünde kendini göstermeye yetkisi olanların
durduğu açık alandır. Kompleksin girişinden
bakıldığında,
bu
alanın
görünürlüğü,
huzura erişim izni verildiğini akla getiriyor,
ancak
muhtemelen
yaklaşamamasına
rağmen
uzaktan
algıladıkları
alanın
ihtişamından rahatsız olanlar da vardı.
Elit konutları, dördüncü bin yıl boyunca
yerleşimin üst ve seçkin bölümünde sabit
bir pozisyonda kaldılar, ancak VII. Dönemde
ayrışmaya başladılar ve bir şekilde halka açık
toplantı ve tören yerlerinden ayrıldılar. VIA
döneminde gücün kullanıldığı yerlerle yakın
ve fiziksel olarak bağlantılı hale geldiler.
Saray kompleksinin ayrılmaz bir parçasını
oluşturduklarında da Saray kompleksiyle tek
bir mimari ögeye dönüştüler.
Bu olgular sebebiyle Yakındoğu “sarayının”
erken bir örneği olarak tanımlayabilmekteyiz.
VII dönemindeki (G.K. 3-4, MÖ. 39003400) seçkinlerin evleri, merkez yerleşim
bölgesinde gruplanmış olsalar da oldukça
farklı ve birbirinden ayrılmışlardır. Yerleşimin
eteklerinde
bulunan,
sıradan
halkın
konutlarının çevresinde bulunan alanların ve
muhtemelen faaliyetlerin daha fazla ortak
aktiviteye sahne olduğu anlaşılmaktadır.
Maalesef, VI A döneminde (G.K. 5, MÖ. 34003200) sıradan halk konutları için ayrılan alanları
bilmiyoruz, ancak şimdiye kadar höyükte,
geniş alanda yapılan kazılar sonucunda elde

settori di essa, principalmente partecipavano
alla vita del Palazzo, mentre non erano più
parte attiva nelle pratiche cerimoniali.
Anche quando il Palazzo raggiunse la sua
massima estensione, e il tipo e il numero delle
attività si moltiplicarono, la pianificazione
architettonica del complesso mantenne la
visibilità dell’Edificio delle Udienze e della
piattaforma del “trono” come asse spaziale e
simbolico principale per chi entrava nel Palazzo
(Fig. 7). Era la visione dell’autorità, forse anche
enfatizzata dalla presenza del fuoco acceso
alle sue spalle, che doveva immediatamente
colpire e impressionare il visitatore.
Questa scena venne, infatti, probabilmente
anche rappresentata nei dipinti che
decoravano la stanza di accesso ai magazzini,
dove due figure schematizzate in rosso
e nero sembrano sedere su un sedile a
braccioli (il trono?) e mostrano la probabile
rappresentazione di fiamme ondulate dietro
la testa (Fig. 8) (Frangipane, Cereda, c.s.).
La secolarizzazione del potere si accompagnò dunque ad un progressivo accrescimento
della distanza della classe dirigente e all’esclusione della popolazione da riti e cerimonie
che celebravano il potere, mentre la stessa
popolazione veniva intensamente coinvolta (e
probabilmente sfruttata) nelle attività economico-amministrative.
Questo processo, sicuramente troppo precoce e radicale, riteniamo fu una delle cause
principali che portarono alla distruzione violenta del Palazzo e al rapido collasso dell’intero sistema centralizzato ad Arslantepe.
Conclusioni (FBR e MF)
Nel Tardo Calcolitico 3-4 ciò che è pubblico
è anche “aperto”, è destinato a includere
la comunità, mentre nel Tardo Calcolitico 5
il complesso palatino ha una funzione più
marcatamente pubblica in senso sia politico
che economico, ma non è aperto e inclusivo,
se non in alcune sue parti, bensì “esclusivo”
e destinato ad un uso riservato ad alcune
categorie sociali che in tal modo esprimono e
rafforzano il loro potere sulla comunità.
Una delle zone realmente accessibili al
pubblico del VI A è il cortile di fronte alla sala
delle udienze, lo spazio aperto in cui si fermava
chi poteva presentarsi al cospetto dei capi.
La visibilità di quest’area sin dall’ingresso
del complesso fa ipotizzare che l’accesso a
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Res. 8 – Olası bir taht üzerinde stilize bir figür ve sarayın depo kapısının pervazında başın arkasındaki
alevleri temsil eden duvar resmi.
Fig. 8 – Dipinto parietale sullo stipite di una porta
dei magazzini del palazzo, rappresentante una figura stilizzata su di un probabile trono e fiamme
dietro la testa.

edilen verilerinden, sıradan halk için ayrılan
alanların var olmadığı varsayılabilir gibi
görünmektedir.
Arslantepe, belki de esas olarak bölgeye
hâkim olan ve yalnızca yönetici sınıfların
ikamet ettiği siyasi ve idari bir merkez haline
geldi. Halk, muhtemelen, şu an için sadece
zayıf dolaylı arkeolojik ip uçlarına rastlanan,
küçük köylerde ve çiftliklerde yaşadıkları,
Arslantepe çevresindeki düzlüğe geri
sürülmüş gibi görünmektedir (Frangipane,
Di Nocera 2012). Ancak, yalnızca gelecek
dönemlerde höyükte ve çevresinde yapılacak
araştırmalar bu hipotezi doğrulayabilir.

questa corte fosse consentito a tanti, ma
probabilmente c’era anche chi, pur non
potendo avvicinarsi, subiva l’imponenza dello
spazio che intuiva da lontano.
Le residenze d’élite mantengono una
posizione costante nella parte alta e preminente
del sito nel corso di tutto il IV millennio, ma,
mentre nel periodo VII appaiono separate
e in qualche modo distaccate dai luoghi
pubblici di riunione e cerimoniali, divengono
strettamente e fisicamente legate ai luoghi di
esercizio del potere nel periodo VI A, quando
formano parte integrante del complesso
palaziale, che con esse comunica e le include
in un unico insieme architettonico, che anche
per questo possiamo definire un esempio
precoce di “palazzo” vicino-orientale.
Le case delle élite, nel periodo VII (TC 3-4,
3900-3400 a.C.), pur raggruppate nelle stesse
aree del sito, sono ben distinte e separate
le une dalle altre, mentre nel caso dei
quartieri di case comuni alla periferia del sito
sembrerebbe esserci maggiore condivisione
di spazi e probabilmente anche di attività.
Purtroppo non conosciamo le aree
destinate ad abitazioni comuni nel periodo
VIA (TC5, 3400-3200 a.C.), ma dai dati di
scavo, esteso su vaste aree del tell ormai,
sembrerebbe si possa ipotizzare che veri e
propri quartieri comuni non vi fossero più ad
Arslantepe, forse divenuto prevalentemente
un centro politico e amministrativo che
dominava il territorio, e in cui risiedevano solo
le classi dominanti.
La popolazione sembra essere stata
ricacciata nella piana circostante, dove
probabilmente abitava in piccoli villaggi e
fattorie, di cui per il momento non si sono
trovati se non labili indizi indiretti (Frangipane,
Di Nocera 2012).
Ma solo ulteriori indagini nel territorio
circostante e sul tell stesso potranno
confermare tale ipotesi.
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Kültepe’de son yıllarda yapılan araştırmalar kapsamında İtalyan arkeoloji projesi

Il Progetto Archeologico Italiano nel quadro delle ricerche recenti a Kültepe

Eski
Çağlar’da
Kaniş/Neşa
olarak
adlandırılan Kültepe, Kapadokyada, Kayseri’de
yeralan ve Orta Tunç Çağında (MÖ 2. Binyıl’ın
ilk yarısı) bir Anadolu krallığının başşehridir.
Kültepe, Dicle üzerinde kurulmuş olan ve
günümüzde kuzey Irak sınırları içinde yer
alan Assur şehrinden gelen Asurlu tüccarların
kurduğu ve kārum adı verilen, Mezopotamya
Kolonisi veya ticaret merkezi olarak da
düşünülen merkeze ev sahipliği yapmıştır
(bkz. Michel 2011 ve Kulakoğlu 2011’deki
referenslara).
Şehir, özellikle Anadolu ve Mezopotamya
arasında gelişen değerli madenlerin (Asur’dan
Anadolu’ya getirilen tekstil ve kalaya karşılık
olarak Anadolu’dan Asur’a altın ve gümüş
götürülmekteydi) ve tekstil ürünlerinin alınıp
satılmasıyla yapılan ticarete şahitlik eden
yaklaşık 23.000 çivi yazısı tabletin bulunmasıyla

Il sito di Kültepe, localizzato in Cappadocia,
nella Provincia di Kayseri, è stato identificato
con l’antica città di Kanesh/Nesha, sede durante il Bronzo Medio I e II inziale (c. 20001700 a.C.) di un importante centro anatolico e
di una colonia/distretto commerciale (kārum),
abitato da famiglie di mercanti provenienti da
Assur (v. Michel 2011; Kulakoğlu 2011 con bibliografia). Il sito è soprattutto noto per il rinvenimento di decine di migliaia di tavolette
cuneiformi (ca. 23.000 numeri di inventario)
che testimoniano un fiorente circuito commerciale attivo tra la Mesopotamia settentrionale e l’Anatolia, basato in prevalenza sulla vendita di tessili e stagno in diversi centri
anatolici per ottenere metalli preziosi (oro e
argento) (Larsen 2015).
Il sito è stato scavato continuativamente a
partire dal 1948 da una missione archeologica
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önemlidir (Larsen 2015).
Kültepe kazıları 1948’den itibaren bir Türk
arkeoloji kurumu tarafından kazılmaktadır;
halihazırda en uzun soluklu ulusal bir
arkeolojik çalışma olup, sırasıyla Ankara
Üniversitesi’nden, Tahsin Özgüç ve Kutlu
Emre tarafından gerçekleştirilen kazılar
günümüzde Fikri Kulakoğlu tarafından
sürdürülmektedir.
Kültepe yerleşiminin uzun tarihi, MÖ 4.
Binyıl’ıın sonuna tarihlenen ilk yerleşiminden
itibaren kesintisiz olarak MÖ 3. Binyıl (bundan
sonra ETÇ) (ETÇ I-III, 18-11. tabakalar) ve
Orta Tunç Çağı (bundan sonra OTÇ) şehrinin
Tepe’de tespit edilen beş tabakası (karum’daki
IV-Ia tabakalarıyla çağdaş 10-6. tabakalar)
boyunca devam etmiiş ve Geç Tunç Çağı’na
tarihlenen uzun bir terk edilmenin izlerini
taşıyan bir katmandan sonra Demir Çağı’nın
yeni bir yerleşiminin (5-4 tabakalar) ve
Helenistik (3. tabaka) ve Roma dönemi 2-1.
tabakalar) izlerine rastlanmıştır (Kulakoğlu
2011, 1014).
Kültepe’nin yerleşim şeması özellikle
OTÇ’nda, üstünde saraylar, tören alanları ve
yaşam alanlarnın tespit edildiği 500 /550 m
çapında (23 hektar) ve 20 metreden daha
yüksek dairesel bir tepe ile onu en az bir

turca, sotto la direzione di Tahsin e Nimet Özgüç, Kutlu Emre e da ultimo Fikri Kulakoğlu. La
lunga storia insediamentale di Kültepe comprende una prima occupazione risalente alla
fine del IV mill. a.C., una sequenza ininterrotta
durante il III mill. a.C. (Bronzo Antico I-III, corrispondente alle fasi - ‘levels’ nella periodizzazione della missione turca - 18-11 del mound)
e una articolazione in cinque maggiori fasi del
centro urbano del Bronzo Antico finale e del
Bronzo Medio (fasi 10-6), corrispondenti ai livelli IV-Ia della città bassa/kārum. Dopo un apparente abbandono durante il Bronzo Tardo,
una ripresa significativa è documentata nel
Ferro (fasi 5-4); - in epoca frigia, quando il sito
era compreso nei territori della confederazione di Tabal, mentre un altrettanto importante sviluppo del centro urbano è ascrivibile ai
periodi ellenistico (fase 3) e romano (fasi 2-1)
(Kulakoğlu 2011, 1014).
La struttura e l’articolazione dell’insediamento di Kültepe sono stati indagati soprattutto per il periodo del Bronzo Medio, quando il centro si sviluppava sul mound di forma
approssimativamente circolare di 500/550
m di diametro (ca. 23 ettari), alto oltre 20 m
sul piano di campagna, dove erano ubicati gli
edifici palaziali, le aree pubbliche e una serie

Fig. 1 - Kültepe’nin havadan görünümü (2006). © Kültepe Kazı Arşivi.
Res 1 - Veduta area del sito di Kültepe (2006). ©Kültepe Excavations Archive.
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kilometre mesafe ile surların çevirdiği ve
Asurlu tüccarların karumu’nu kapsayan aşağı
şehri araştırılmıştır (Barjamovic 2014; Hertel
2014) (Res. 1).
Son on yıldaki arkeolojik çalışmalar
özellikle tepenin merkez bölgesinde yer
alan ve MÖ 2. Binyıl’ın başlarına denk gelen
OTÇ’nın erken dönemlerinin altındaki alanda
yoğunlaşmış; bu alanda ETÇ’nın III. safhasının
yerleşimi izlerini taşıyan mimari yapılar açığa
çıkartılmıştır.
Birbirini takip eden anıtsal kamu yapıları,
MÖ 3. Binyıl’ın ikinci yarısında gelişmekte olan
bir şehre şahitlik etmektedir (Res. 2-3).
Tepenin kuzey kenarında açılan bir
sondaj, 3. Binyıl’ın tamamnı kapsayan ve
ETÇ yerleşiminin kenarı ile ilgili kesintisiz
stratigrafik bir veri sağlamıştır (Kulakoğlu et al.
2020).
Geçen sezonlardaki kazılarda, merkezdeki
ETÇ Açma’sında eklentili anıtsal bir yapı içeren
ETÇ III'e tarihlenen üç mimari evre gün ışığına
çıkarılmıştır. Bu evrelerin her biri, yanmış

di quartieri abitativi, ed una ampia città bassa protetta da un muro di fortificazione, che
si estendeva almeno per un chilometro verso
nord, est e sud e che comprendeva anche il
kārum dei mercanti assiri (scavato in un assai
esteso settore a est), mentre ad ovest i limiti dell’insediamento rimangono più incerti
(Barjamovic 2014; Hartel 2014) (Fig. 1).
Le ricerche archeologiche turche si sono
concentrate durante gli ultimi quindici anni soprattutto nell’area centrale del mound, dove al
di sotto dalla più antica fase del Bronzo Medio
I - databile agli inizi del II millennio a.C. - sono
emerse strutture pertinenti ad una estesa occupazione del Bronzo Antico III, con una serie
di edifici pubblici monumentali che testimoniano lo sviluppo di un fiorente centro urbano
già durante la seconda metà del III millennio
a.C. (Ezer 2014; Kulakoğlu 2017) (Figs. 2-3). Un
sondaggio effettuato ai margini settentrionali
del sito ha inoltre permesso di ricostruire una
stratigrafia ininterrotta che copre l’intero III
mill. a.C. alla periferia dell’abitato (Kulakoğlu

Res. 2 - Kültepe Höyük’ünde Orta ve Güneybatı alanının havadan görünümü (2017). © Kültepe Kültepe Kazı
Arşivi.
Fig.2 - Veduta aerea del settore centrale e sud-occidentale del sito di Kültepe (2016). ©Kültepe Excavations
Archive.

33
KÜLTEPE | Fikri Kulakoğlu - Luca Peyronel

Res. 3 -Tepe’deki Orta Açma’da Erken Tunç Çağı III anıtsal yapısı. © Kültepe Kazı Arşivi.
Fig. 3 - L’edificio monumentale del Bronzo Antico III nel settore centrale del sito. ©Kültepe Excavations
Archive.

kerpiç, ahşap kirişler ve küllerle belgelenen
şiddetli bir yangın neticesinde sona ermiştir.
Duvarlarının boyutlarına bakılırsa (1.52 m kalınlığındaki duvarlar), bu yapıların
kesinlikle önemli resmi yapılar olduğu
anlaşılmaktadır.
Anadolu’da benzer boyutlarda ve planda
herhangi bir yapı bilinmediğinden, bu yapıların
muhtemelen Kuzey Levant ve Mezopotamya
saraylarından etkilenilerek inşa edildiği
düşünülebilir.
Binalar daha geniş bir zemin üzerine
inşa edilen ve köşeleri dik açılı odalar ve
mekanlardan oluşuyordu.
Bu binalar, ayrıca bu boyutta yapılar inşa
edebilecek güçlü bir merkezi otoritenin
varlığını da göstermektedir. Bu yapılar
Kültepe’nin, orta Anadolu’da bulunan ve
çevresiyle yakın ticari ilişkiler kurabilen güçlü
bir kırallık olduğunu göstermektedir.
Böylelikle, Akad kralı Sargon’un Anadolu
ile ticari ilişkileri ve Purushkanda’ya yaptığı
askeri harekatı konu alan “King of the Battle”
mitosunun inandırıcılığını artıran yeni bir
senaryo ortaya çıkmaktadır (Bachhuber
2013).
Bölgelerarası etkileşim, aslında ETÇ III
dönemi yapılarında çok sayıda bulunan,
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et al. 2020).
Nella trincea centrale sono state
individuate tre fasi di un articolato complesso
architettonico databile al Bronzo Antico
III, ognuna delle quali è marcata da una
distruzione finale, con spessi strati di crollo
sopra i pavimenti. Le ragguardevoli dimensioni
delle strutture murarie in mattoni crudi e
travature lignee su basso zoccolo in pietra
(spesse tra 1,5 e 2 m) dimostrano il carattere
monumentale di quello che senza dubbio era
un grande edificio pubblico della città, la cui
configurazione planimetrica non ha paralleli
in Anatolia e potrebbe forse essere stata
ispirata a modelli palaziali del Levante o della
Mesopotamia settentrionale.
La presenza di questo complesso,
caratterizzato
da
spaziosi
ambienti
generalmente rettangolari indica chiaramente
che Kültepe era un centro urbano primario
nell’altopiano anatolico del III millennio a.C.
Le nuove scoperte hanno fornito dunque
elementi decisivi per la ricostruzione di un
inedito scenario nel quale collocare con
maggiore attendibilità storica la narrazione
del ‘Re della Battaglia’, il poema akkadico in cui
Sargon è coinvolto in spedizioni commerciali
e militari verso il regno di Purushkanda

alabaster idol ve heykelcikler gibi yerel
sanat ürünlerinin, ithal edilen çömlek ve
malzemelerle bir arada bulunmasından da
anlaşılmaktadır (Özgüç 1993; Öztürk 2015).
Kültepe'deki (PAIK) İtalyan Arkeoloji Projesi,
Milano Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin
2019 yılında iki üniversite arasında, Kulakoğlu
tarafından yönetilen Türk ekibi ile İtalyan
ekibinin katılacağı arkeolojik araştırmaların
yürütülmesini içeren bir işbirliği anlaşması
temelinde başlatılan uluslararası projenin bir
parçasını oluşturmaktadır.
Yapılan işbirliği kapsamında arkeolojik
alan çalışmaları, iki üniversitenin de
laboratuarlarının kullanımı, birlikte yapılan
eğitim faaliyetleri, Eskiçağ Anadolu ve Levant
arkeolojisi alanlarında öğrenci ve öğretim
üyesi değişim programları planlanmıştır.
Bu çok önemli işbirliği orta Anadolu’daki
en önemli Tunç Çağı şehri olan Kültepe’de
disiplinlerarası araştırmaların yürütülmesi, iki
üniversitenin katkısıyla yeni araştırmalara kapı
açmaktadır.
Bu işbirliği, hem orta Anadolu'nun konuyla
en iligili Tunç Çağı merkezlerinden birinde
disiplinlerarası araştırma yürütme imkanı,
hem de Türk ve İtalyan üniversiteleri arasında
arkeoloji bilimi sektöründe işbirliği için yeni
yollar açma fırsatı açısından son derece
önemlidir.

(Bachhuber 2013). Le interazioni tra l’Anatolia
e il mondo siro-mesopotamico sono infatti
documentate dal rinvenimento di ceramiche
e materiali importati negli edifici del Bronzo
Antico III assieme a produzioni invece
tipicamente locali, come ad esempio gli idoli
e le statuette in calcare gessoso, presenti in
gran numero nel sito (Özgüç 1993; Öztürk
2015). Il Progetto Archeologico Italiano a
Kültepe (PAIK) dell’Università degli Studi di
Milano è stato avviato nel 2019 e rientra in
una più ampia collaborazione con l’Università
di Ankara con la responsabilità scientifica
degli scriventi. La collaborazione include la
realizzazione di ricerche archeologiche a
Kültepe, affidate al team italiano da parte
della Missione Turca dell’Università di
Ankara, programmi didattici e di ricerca con
scambio di studenti, dottorandi e ricercatori,
organizzazione congiunta di convegni e
workshop sull’archeologia anatolica e del
Levante. L’avvio di questa collaborazione, che
prevede attività archeologiche sul campo e nei
laboratori delle due università, è del più grande
interesse sia per l’eccezionale importanza
del sito archeologico di Kültepe, sia per la
definizione di una modalità operativa che mira
a costruire un modello di collaborazione di
ricerca universitaria nel settore archeologico
tra Italia e Turchia.

Orta Tunç ve Demir Çağı’nda Kültepe
Höyüğü Güney Alanı

Il settore meridionale del sito tra Bronzo
Medio e età del Ferro

İtalyan ekibi tarafından yürütülen bu
araştırma tarafından Eylül 2019 da tepenin
güneyindeki yeni açmaya
(Açma 05)
odaklanmıştır. Kazılar, özellikle Demir Çağı
(MÖ 1. Binyıl) ve OTÇ’nın sonu (MÖ 18. ve 17.
yy.) yerleşimleri sıradüzeni hakkında bilgiler
vermeye başlamıştır.
Kazı alanı, uzun süren Tunç Çağı’nın sonu
ve Demir Çağı’na ait yerleşim birimlerinin
kesintisiz sıradüzenini tespit etmek için
dikkatle seçilmiştir; daha önce Türk ekibi
tarafından 1954 ve 1967 yıllarında yapılan
kazılarda günyüzüne çıkarılan ve ETÇ ve
OTÇ’nın sonlarına tarihlenen önemli kamusal
binaların bulunduğu geniş açık alanın hemen
batısında yer almaktadır (Res. 4).
Eski kentin bu kısmının kuzeyinde iki
tapınak (I ve II nolu ‘Tapınaklar’, 7. kat) ve
geniş, taş döşemeli orta avlusu olan ve şehrin
bir kapısına sahip Güney Teras Sarayı (8-9.

Le ricerche condotte durante la prima
campagna della missione italiana, della
durata di un mese (settembre 2019), si sono
concentrate su un’area di scavo (Trench 05)
localizzata nella parte centro-meridionale del
mound, mediante l’apertura di una trincea
stratigrafica che ha permesso di avviare la
definizione della sequenza occupazionale
in questa porzione del sito, indagando
in particolare la fase dell’età del Ferro (I
millennio a.C.) e quella della fine del Bronzo
Medio (XVIII-XVII sec. a.C.).
L’area prescelta ha delle enormi potenzialità
per l’indagine archeologica, trovandosi
adiacente ad un ampio settore dove gli scavi
turchi condotti soprattutto tra il 1954 e il 1967
hanno identificato e parzialmente riportato
alla luce una serie di edifici pubblici datati tra
la fine del III e gli inizi del II millennio a.C. (Fig.
4). Questa zona dell’insediamento includeva
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mühürlerin de desteklediği gibi, halka açık
yönetimsel faaliyetler ile birlikte depolama ve
ürün değiş-tokuş faaliyetlerinin yapıldığı bir
alan olarak görmek mümkündür.
Bu yapı şehrin içinde, muhtemelen
kapılardan birinin yakınında bulunuyordu ve
bu durum OTÇ’nın bir sonraki safhasında, iki
anıtsal “Tapınak”ın eklendiği geniş açık alana
yol açtı (Res 4, C-D).
Sonrakiler, birbirine benzer plana sahip,
köşeli ve çıkıntılı payanda ile desteklenmiş
yanlarda girintili ve çift sıralı duvarlarla,
ortada ise kare şeklinde bir odaya sahip anıtsal
yapılardır (c. 12 x 13 m) (Özgüç 1999, 117120). Bu yapıların, dinsel tesisat ve simgelerin
bulunmamasına rağmen dini seromonilerde
kullanıldığı ihtimali vardır.
Benzer özelliklerde sahip ve bu bina ile
karşılaştırabilecek tek yapı, Tilmen Höyük’te
bulunan E Yapısı’dır ve Kültepe tapınakları ile
benzerliğinee dayanılarak bir tapınak olarak
adlandırılmakla birlikte, Kültepe’deki gibi dini
simgelerden mahrumdur (Marchetti 2008,
355-356).
Bir kaya kristali aslan heykelciği, bir altın kap,

lastricata (Fig. 4, B), mentre a sud è probabile
che si congiungesse con una porta urbica.
Nell’interpretazione di T. Özgüç il
complesso sarebbe una struttura palatina
datata alla Fase 8 (ma fondata forse già
nella Fase 9), contemporanea dunque al
compound pubblico precedente il palazzo di
‘Warshama’ (di Fase 7) ubicato nella parte
centro-settentrionale (Özgüç 1999, 79-105).
Sembra ragionevole considerare il complesso
meridionale come un settore pubblico
multi-funzionale, che ospitava attività
amministrative - testimoniate dal ritrovamento
di alcune tavolette cuneiformi e sigillature -,
di immagazzinamento e di scambio di beni.
Ubicato nelle vicinanze di uno dei varchi
nelle mura cittadine, permetteva infatti di
raggiungere il cuore dell’insediamento, dove,
nel periodo immediatamente successivo,
vennero eretti i ‘templi’ I e II. Questi (Fig. 4,
C-D) avevano una struttura pressoché identica,
con massicci contrafforti angolari, recessi
laterali delimitati da un doppio muro e un
ambiente centrale quadrangolare (c. 12 x 13
m) (Özgüç 1999, 117-120). Una loro funzione

Res. 4 - Orta Bronz Çağı yapılarıyla birlikte sit alanının güney bölümünün planı. ©Kültepe Kazı Arşivi.
Fig. 4 - Pianta del settore meridionale del sito con gli edifici del Bronzo Medio. ©Kültepe Excavations Archive.

katlar) bulunmaktadır.
Bu yapılardan ikincisi (Res. 4, A) kuzeyi taş,
güneyi ahşap kalas döşeli 50 m uzunluğundaki
güney-kuzey doğrultulu bir sokak/koridorun
iki yanında çift sıralı odalara sahip doğu ve batı
kanatlardan oluşmaktadır (Özgüç 1999, 106116). Bu sokak yassı taşlarla döşeli geniş bir
alana açılmaktadır (Res. 4, B).
Özgüç’e göre bu yapı, tepenin merkezinde
yer alan ve 7. kata tarihlenen Warshama
Sarayı’nın altındaki 8. katta keşfedilen bir
başka saray ile çağdaş omalıdır (Özgüç 1999,
79-105).
Güneydeki bu yapıyı, bulunan tablet ve
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a nord un articolato complesso con due
edifici monumentali interpretati come templi
(‘Temple’ I e II, Fase 7, Bronzo Medio II), una
grande piazza lastricata (Plaza) collegata a
sud con il cosiddetto ‘Palazzo sulla terrazza
meridionale’ (Fasi 8-9, Bronzo Medio I).
Quest’ultimo edificio (Fig. 4, A) si componeva
di due ali (a est e a ovest) con una doppia
fila di ambienti poste sui lati di un lungo
camminamento (50 m sud-nord), pavimentato
in pietra nella parte settentrionale e coperto
da assi lignee a sud (Özgüç 1999, 106116). Tale particolarissimo percorso viario
terminava a nord in una ampia corte/piazza

Res. 5 - Açma 04/2015’deki anıtsal binaya ait depo odasındaki in situ küpler. © Kültepe Kazı Arşivi.
Fig. 5 - Veduta dell’edificio con i pithoi nella Trincea 04/2015. ©Kültepe Excavations Archive.
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iki kazandan oluşan bronz kaplar ve Tapınak
II’nin batısındaki kötü korunmuş yapılardan
gelen küçük bir altın külçeden oluşan bir hazine
(CIV-V / 85-86 plankarelerinde) gerçekten de
bu alanın önemini göstermektedir. (Özgüç
1999, 121, pls 102-103, 108).
Tapınak I’in batısında, içinde üç tondan
fazla obsidiyen blok ve birkaç işlenmiş parçanın
depolandığı için özel bir tür resmi depo
olabileceği varsayılan iki odalı dikdörtgen bir
bina (yaklaşık 18 x 7,5 m) bulunmaktadır (Res.
4, E).
Ana odanın zemininde (CII/83’te) dolgu
tabakasında tunç bir kap, bir bulla ve bir
damga mühür ile birlikte bulunan ve üzerinde
Akadca ‘Kral Anitta’nın sarayı’ yazan ünlü
tunç hançer (mızrak ucu), binanın doğrudan
kraliyet
tarafından
kontrol
edildiğini
düşündürmektedir; ancak içinde böyle bir
törensel silahın varlığı çözülemeyen bir olgu
olarak kalmaktadır (Özgüç 1956; 1999, 126127, lev.107).
Kesin stratigrafik seviyelerin belirlenmesindeki zorluklara rağmen tapınakların, depo
alanlarının ve dört odalı kare yapının (C-CI/8788) 7. katın (OTÇ II) başlarına denk geldiği ve
büyük bir yangın neticesinde yıkıldığı nettir.
Bu yapılar muhtemelen bir tören bölgesine
aitti -muhtemelen merkezi saray alanının hemen güneyinde/güneybatısındaki bir alan ile
sınırlandırılmıştı.
Uzun sokak/koridor ve taş döşeli avlu ile
güney terastaki yapı daha eski 8-9. katlara /
(OTÇ I) tarihlenebilir ve aynı zamanda yıkılmış
olan bu yapı, dolayısıyla ‘tapınakların’ dikilmesinden önce terk edilmiştir.
2015 yılında yapılan bir sondaj (Açma 04),
taş döşemeli avludan daha düşük bir seviyede,
içinde dört büyük küpün saklandığı (bunlardan ikisi hala yerinde duran) depolu bir anıtsal bir yapının küçük bir bölümünü gün ışığına
çıkarmıştır.
Çanak-çömlek ve stratigrafik ilişkiler Orta
Tunç’tan daha geç bir tarihlendirmeye işaret
ediyor gibi görünmektedir (Res. 5).
Bu nedenle, höyüğün güney kesiminde
seçilen mimari evreler, yerleşim gelişiminin
anlaşılması için derinlemesine incelenmesi
çok önemli olan, kesintisiz bir konut-dışı yapı
dizilimini göstermektedir.
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sacra (o cerimoniale) - come ipotizzato da
Özgüç - è del tutto verosimile, nonostante
non abbiano restituito installazioni o arredi
sacri. La presenza di una struttura simile a
Tilmen Höyük (Edificio E) dimostra come la
tipologia architettonica fosse presente anche
in altri centri del Bronzo Medio (Marchetti
2008, 355-356), ma non è tuttavia risolutiva
per l’interpretazione, dal momento che
anche quest’edificio non mostra elementi
funzionalmente distintivi.
Una splendida statuetta di leoncello in
cristallo di rocca, una coppa d’oro, alcuni
vasi in bronzo, tra cui due calderoni, e un
piccolo tesoretto di lingottini d’oro rinvenuti
in strutture mal conservate a ovest del
Tempio II (nei quadrati CIV-V/85-86), indicano
l’importanza di questo settore pubblico della
città (Özgüç 1999, 121, pls. 102-103, 108).
Un edificio assai particolare formato da due
ambienti comunicanti (c. 18 x 7.5 m), scoperto
nella zona a ovest del Tempio I, era adibito
almeno nell’ultima fase a magazzino per
materiali preziosi (Fig. 4, E), e al suo interno
sono state recuperate oltre tre tonnellate di
ossidiana, quasi tutta in blocchi non lavorati ad
eccezione di alcuni pezzi. La celebre punta di
lancia con l’iscrizione accadica che menziona
il ‘palazzo di Anitta, il re’ venne scoperta
insieme ai resti di un contenitore in bronzo,
una bulla e un sigillo a stampo nel livello di
riempimento all’interno di questo edificio
(in CII/83), indicando il controllo diretto
dell’autorità regia sul magazzino, sebbene la
presenza di questa arma cerimoniale in tale
contesto rimanga problematica (Özgüç 1956;
1999, 126-127, pl. 107).
Nonostante vi siano delle difficoltà nella
precisa correlazione stratigrafica tra le varie
strutture dell’area, sembra chiaro che i
‘templi’, il magazzino e l’edificio suddiviso in
quattro ambienti a est del Tempio I (in C-CI/8788, Fig. 4, F) debbano datarsi alla Fase 7 (inizi
del Bronzo Medio II) e furono abbandonati in
seguito alla distruzione che pose fine anche al
palazzo di Warshama. È possibile che gli edifici
fossero inseriti in un distretto cerimoniale
della città ubicato a sud/sud-ovest del settore
palaziale, e delimitato almeno a ovest da un
recinto. L’edificio meridionale, con il lungo
ambulacro e la piazza pavimentata in pietra,
si data invece alla Fase 8 (corrispondente
al livello II del kārum, Bronzo Medio I) e
venne anch’esso distrutto da un incendio.

2019-05
araştırmalar

açmasındaki

arkeolojik

Dolayısıyla, 2019’da kazılan Açma 05’in
ana amacı, radyokarbon tarihleri ve her katın
tanısal çanak-çömlek tiplerinin orta Anadolu’daki diğer önemli şehirlerle karşılaştırarak,
kesinleşmiş güvenilir bir kronolojik dizilim
oluşturmak için tüm Klasik-öncesi dönemleri,
Demir Çağı’ndan itibaren ( 4-5. katlar) OTÇ’na
(6-9. katlar) ve ETÇ’nın geç safhasına (10. kat)
kadar önceden araştırılan tüm tabakaları, yeni
tam hassas stratigrafik dizilim ile bağlamaktır.
Kültepe’deki Demir Çağı’nın araştırılması;
Kültepe’nin MÖ 1. Binyıl’da, Geç Asur yayılmacılığı sırasında Tabal konfederasyonunun oldukça büyük bir merkezi olması karşın, Özgüç
kazılarında hızlı bir şekilde belirlenip incelendiği için özellikle önemlidir (Melville 2010;
Sams 2011; Adalı 2020).
Bölgede Demir Çağı hala az bilinmekte
olduğundan, bölgeden elde edilen yeni veriler
de daha geniş bir coğrafi perspektif açısından
çok önemlidir, çünkü birkaç güncel kazı
(Kaman-Kaleöyük, Kerkenes Dağ, BoğazköyBüyükkaya ve Kınık Höyük) hem kronolojik
çerçeveyi (yeniden ele alınan Gordion’daki
dizilimin değiştirilmesi bağlamında) hem
de sosyo-ekonomik gelişme ve etkileşim
yöntemleri hakkındaki önceki yorumları
değiştirmiştir (Genz 2011; Kealhofer, Grave
2011).
Şehrin, Hitit Döneminde terkedilmesinden
sonra (Kültepe’nin Geç Tunç Çağı’nda
yerleşilmemesi problemi hakkında bkz.
Kulakoğlu 2014), tepenin güney kısmında,
ancak aşağı şehirde olmayan bir şekilde
tepenin tamamındaki Demir Çağı yerleşimi,
genellikle tek ya da çift odalı taş duvarlı
yapılar ve geniş örgülü kare veya dairesel silo
ve depolama çukurları bulunan yapılardan
oluşmaktadır.
Bu yapılar Helenistik, Roma ve sonraki
dönemlerde gerçekleşen yağmalamalarla
büyük oranda zarar görmüştür.
Geç Tunç Çağı’ndaki uzun terkediliş
döneminden sonra, Demir Çağı yerleşiminin
ne zaman tekrar kurulduğu tam olarak
bilinmese de, iki önemli mimari katman (54. katlar; erken dönem iki tali safhalı) Özgüç
tarafından tespit edilmiştir (1971, 77-79).
Tanımlayıcı çömleklerde alınan kanıtlara
göre yerleşim MÖ 9. ve 6.

Un sondaggio scavato nel 2015 (Trincea 04)
ha infine riportato alla luce ad una quota più
bassa rispetto all’estremità sud-occidentale
della piazza un limitato settore di un edificio
monumentale, con un magazzino nel quale
erano conservati quattro grandi pithoi, di cui
due ancora in posto incassati nel pavimento. Il
materiale ceramico e le relazioni stratigrafiche
sembrano indicare che la struttura sia
successiva a quelle di Fase 7-8 (Bronzo Medio
I-II) (Fig. 5). Gli edifici individuati nel settore
meridionale mostrano così una ininterrotta
sequenza la cui indagine fino ai periodi tardi
del Ferro è dunque del più grande interesse
per ricostruire la storia occupazionale di
Kültepe.
Le indagini archeologiche nella Trincea
05–2019
Le ricerche archeologiche nella Trincea
05 sono state avviate nel 2019 proprio con
lo scopo di ottenere una accurata nuova
sequenza stratigrafica che coprisse l’intera
occupazione pre-classica del mound dall’età
del Ferro (‘Levels’/Fasi 4-5) al Medio Bronzo
(‘Levels’/Fasi 6-9) e Bronzo Antico finale
(‘Levels’/Fasi 10-11), attraverso una cronologia
affidabile ottenuta mediante seriazioni
ceramiche e datazioni al radiocarbonio da
poter poi sincronizzare con quelle da altri siti
dell’Anatolia centrale.
La possibilità di indagare in dettaglio l’età
del Ferro in questo settore è di particolare
importanza. Questo periodo è stato infatti
definito in modo solo approssimativo durante
gli scavi degli Özgüç e di Emre, nonostante
Kültepe fosse un centro piuttosto rilevante
della confederazione di Tabal, al tempo
dell’espansione neo-assira in Anatolia sotto il
regno di Sargon II (721-705 BC) (Melville 2010;
Sams 2011; Adalı 2020). Nuove evidenze dal
sito risultano dunque essenziali, anche in
una prospettiva più ampia, dal momento
che il Ferro I-II rimane documentato da
pochi scavi recenti (ad es. Kaman-Kaleöyük,
Kerkenes Dağ, Büyükkaya a Boğazköy, Kınık
Höyük), che hanno tuttavia cambiato non
solo il quadro cronologico (in relazione anche
alla revisione della sequenza di Gordion), ma
anche l’interpretazione dello sviluppo socioeconomico e delle interazioni culturali nella
regione (Genz 2011; Kealhofer, Grave 2011).
Dopo l’abbandono del sito durante il periodo
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Res. 7 - Açma 05/2019’daki Orta Demir Çağı binasında bulunan bir yonca ağızlı testi. © Kültepe
Kazı Arşivi.
Fig. 7 - Brocchetta trilobata del tardo Ferro II dall’edificio di Fase 3 della Trincea 05/2019. ©Kültepe
Excavations Archive.

Res. 6 - Açma 05/2019’daki Orta Demir Çağı binası. © Kültepe Kazı Arşivi.
Fig. 6 - Edifici del Ferro II dalla Trincea 05/2019. ©Kültepe Excavations Archive.

Yüzyıl aralığında Orta Demir Çağı’nın
tamamında devam etmiştir, ancak Erken
Demir Çağı kanıtları hala netleşmemiştir.
Tam tarihi belli olmayan (Özgüç’e göre MÖ
9. yüzyılın ortalarından daha geç) ve Geç Hitit
Çağı’na ait, tekrar kullanılan bazı orthostatların
varlığı da açıkça şehirde yer alan Demir Çağı
yapılarının varlığını göstermektedir, ancak
yoğun kazılara rağmen bu yapılara ait bir ize
rastlanmamıştır (Özgüç 1971, 80-83).
Fakat, Helenistik ve Roma dönemlerine ait
kabartma parçalarının tepenin merkezinden
çıkarıldığı göz önüne alınırsa, Geç Hitit Çağı
resmi binalarının da, Orta Tunç Çağı sarayları
gibi aynı bölgede olduğu düşünülebilir.
Demir Çağı çömlek topluluğu Alişar Ivb-c
tabakasından gelenler ile benzerdir (von der
Osten 1937) ve Siluet /Alişar IV gibi boyalı
seramiklerin varlığı ile karakterize edilir, Gri
Seramik ise çok nadirdir.
Basit ve Boyalı Seramik repertuvarı,
genellikle kırmızımsı veya kahverengi bir
astardan oluşan bir yüzey işlemi ile sınırlı
sayıda şekli paylaşır: kalınlaştırılmış dışa çekik
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ittita (sul problema dello iato del Bronzo
Tardo a Kültepe v. Kulakoğlu 2014), nel settore
meridionale, così come sull’intero mound, ma
non nella città bassa, l’occupazione del Ferro
si caratterizza per la presenza di strutture
domestiche, nella maggioranza dei casi
costituite da un ambiente singolo o doppio
con muri in pietra (a volte sotterraneo), grandi
silos quadrati o circolari foderati in pietra e
fosse per lo stoccaggio dei prodotti alimentari.
Gli edifici risultano quasi sempre fortemente
danneggiati dealla attività di spoliazione
avvenuta in epoca ellenistica e romana e poi
in età moderna.
Nel corso degli scavi di Özgüç (1971, 77-79)
vennero identificate due fasi insediamentali
(‘Levels’ 5-4), la più antica suddivisa in due
sotto-fasi, sebbene rimanga ancora da chiarire
quando avvenne la rifondazione dopo il lungo
abbandono del Bronzo Tardo.
L’analisi preliminare della ceramica
diagnostica sembrerebbe indicare una
occupazione consistente durante il Ferro II
(Middle Iron Age), fra il IX e la metà del VI

ağızlı tabak ve kaseler, kulplu derin kaplar
(geç seviyelerde ortaya çıkan), yonca ağızlı
veya emzikli testiler, iki veya dört şerit kulplu,
kalınlaştırılmış ağız kenarlı, küresel gövdeli
ve düz dipli çömlekler, dışa çekik ağızlı küçük
çömlekler.
2019 yılında açılan Açma 05, 15 x 10 m
boyutlarında ve bir basamak olarak planlanmış
olup, üst basamak batıda ve alt basamak
doğuda olmak üzere ETÇ kalıntılarıyla 2015’te
açılan Açma 04 ile birleşmiştir.
Herbiri alt safhalara ayrılan üç ana mimari
safha tespit edilmiştir.
Bu safhalar, Demir Çağı II’ye (Kültepe
4. kat) tarihlenmesine karşın, 2020 yılında
biyo-arkeolojik analizlerle birlikte planlanan
malzemenin ayrıntılı çalışması ve bir dizi
radyokarbon tayini ile kesin bir mutlak
kronoloji tanımlanacaktır.
2019/05 Açması’nın doğu en alt bölgesinde
başka bir mimari tabaka tespit edilmiştir.
Bu tabakada taştan yapılmış bir bina
muhtemelen Demir Çağı’nın en erken
dönemine tarihlenmiştir (5. kat) ve bu tabaka
daha önce yıkılmış; yanmış enkaz ve kerpiçten
oluşan muhtemelen OTÇ’na ait bir yerleşime
aittir (7. kat, Orta Tunç Çağı II).
Kazı alanının güney batısında, çok iyi
korunmamış, zemini, tesisatları ve içinden

sec. a.C. (soprattutto nella fase più avanzata)
mentre il periodo precedente (Ferro I) appare
meno documentato, sebbene ciò potrebbe
dipendere da una ancora non chiara definizione
dell’orizzonte ceramico. La scoperta di alcuni
bassorilievi neo-ittiti, la cui datazione rimane
dibattuta (Özgüç suggerisce che non siano
precedenti la metà del IX sec. a.C.) indica
peraltro la presenza di edifici monumentali,
ancora non individuati nonostante gli scavi
estensivi condotti sul mound (Özgüç 1971,
80-83). È possibile che la zona pubblica
dell’insediamento del Ferro insistesse al di
sopra dell’area palaziale del Bronzo Medio,
dato che da questa zona provengono dei
frammenti di rilievi reimpiegati nelle strutture
ellenistico-romane.
L’orizzonte ceramico delle Fasi 5-4 di Kültepe
è molto simile a quello di Alişar IVb-c (von der
Osten 1937) e si caratterizza per la presenza
di produzioni dipinte come la Silhouette
Ware/Alişar IV e la Phrygian Painted Ware
(e imitazioni locali), mentre la caratteristica
Gray Ware assai diffusa in Frigia e nella
capitale Gordion è invece estremamente rara.
Il repertorio della ceramica comune e della
comune dipinta include un numero piuttosto
limitato di forme con un usuale trattamento
della superficie mediante ingobbio rossiccio:
piatti e coppe con orlo estroflesso ingrossato,
ciotole ansate (assai diffuse nei livelli più tardi),
brocche trilobate o a beccuccio, olle globulari
con doppia o quadrupla ansa a nastro e orlo
ingrossato, giarette a orlo estroflesso.
La trincea di scavo avviata nel 2019 misura
10 x 15 m e prevede una serie di gradini con
quello più elevato a ovest e quello più basso a
est, a congiungersi con i livelli del sondaggio
del 2015 (Trench 04). Sono state riportate alla
luce una serie di strutture riferibili a tre fasi
architettoniche sovrapposte, ognuna con delle
sotto-fasi, tutte databili al Ferro II (‘Level’/Fase
4). Nella parte inferiore della sezione est sono
visibili altre strutture in pietra, probabilmente
riferibili alla Fase 5, che tagliano un livello di
distruzione con mattoni crudi frantumati e
cenere, databile alla fine dell’occupazione
della Fase 7 (Bronzo Medio II). Nella parte
sud-occidentale della trincea alcune strutture
in pietra assai rovinate ed un piano in terra
battuta dal quale provengono numerosi
strumenti in pietra (macine, macinelli, pestelli)
sono riferibili ad un settore domestico legato
alla preparazione del cibo (Fase 1).
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öğütme taşı, havan ve vurma taşı gibi yerel
gıda üretimi ile ilgili bilgi verebilecek bazı taş
aletler çıkarılan depolama çukurları tahrip
edilmiş taştan bir yapının kalıntıları tespit
edilmiştir.
Bu binanın bulunduğu tabakanın (1. kat)
altında tek odalı, tabanı sıvalı ve bir açık alanı
bulunan yapı erken mimari tabakaya aittir (2.
kat).
Dolgu tabakasında bulunan havan,
öğütme taşı ve pişirme kaplar yapılar ve
açık avlunun bir yaşam alanına ait olduğunu
göstermektedir.
En iyi korunmuş durumda olan yapılar 3.
tabakayla ilişkili olup, hemen hemen tüme
yakın tek odalı dikdörtgen yapı kuzeybatıgüneydoğu yönünde uzanmakta ve 4.5 x 3.30
m ölçülerindedir.
Bu oda 1 m yükseklikte ve dört sıra taştan
oluşan bir duvarla çevrelenmiştir (Res. 6).
Yıkılmış malzemeler, taş ve kerpiçle dolmuş
binanın hemen dışında, aralarında bütün
kapların da yeraldığı çok miktarda malzeme
bulunmuştur (Res. 7).
Sonuç
Kültepe yakın zamanlarda yoğun bir şekilde
yağmalansa da, tepenin merkezinde devam
eden sistematik araştırmalarda beklenmedik
şekilde platodaki ETÇ’ndaki yerleşik hayatına
ilişkin izlere ulaşılmıştır.
Mimari ve maddi kültür hakkındaki bilgi
zenginliği, sosyo-ekonomik karmaşıklığın yerel
gelişimini ve siyasi gücün tören faaliyetlerinde
yer alıyor gibi göründüğü merkezi bir
organizasyonun yükselişini göstermektedir ki,
bu da ETÇ’nda çok sayıda alabaster idolün
olağanüstü keşfiyle anlaşılabilir.
3. Binyıl’ın son yüzyıllarında Anadolu, emtia
ve malların dolaşımı ve ortak ölçüm sistemleri
(ağırlıklar ve ölçüler) ve markalaşma (mühür
baskıları) ile kanıtlanmış küreselleşmiş bir
etkileşim ağına dahil oldu (Peyronel 2018).
Halhazırda, F. Kulakoğlu tarafından
sahadaki ETÇ kanıtlarının derinlemesine bir
araştırması devam etmektedir ve kesinlikle
etkileşim türlerinin tanımı ve monların coğrafi
kapsamı için önemli sonuçlar verecektir.
PAIK’in Açma 05’teki kazılarının en önemli
hedeflerinden birisi, OTÇ’nın kesintisiz
yerleşimi ve bu yerleşimin farklı katmanlarla
olan ilişkisini ortaya çıkarmak, ve OTÇ’nın iyi
bilinen yerleşim planlarının araştırılarak bu
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Le fasi precedenti documentano sempre
un’area abitativa con edifici monocellulari
in pietra: nella Fase 2 è stato riportato alla
luce un ambiente, con frammenti di pentole
e macinelli in situ, ed un cortile esterno.
L’edificio meglio conservato è quello più
antico, della Fase 3, con una struttura
rettangolare orientata nord-ovest/sud-est, di
4,50 x 3,30 m, delimitata da muri in blocchi
di pietra con quattro filari conservati per
un’altezza complessiva di oltre un metro (Fig.
6). Dagli strati di crollo all’interno e subito al di
fuori del vano proviene abbondante materiale
ceramico, con alcuni vasi quasi completi, tra
cui una brocca trilobata monoansata (Fig.
7).
Conclusioni
Nonostante il mound di Kültepe abbia
sofferto di una diffusa e intensa opera di
spoliazione e sbancamento di terreni in epoca
moderna, le indagini sistematiche condotte nel
settore centrale hanno permesso di ricostruire
gli elementi generali della topografia del centro
nel Bronzo Medio e fornito risultati inaspettati
sulle fasi di sviluppo urbano nel corso del
Bronzo Antico. Le evidenze architettoniche e
della cultura materiale dimostrano la nascita
e l’affermazione di un potere centralizzato
che sembra legarsi ad elementi cerimoniali
come suggerisce la concentrazione di un gran
numero di idoli alabastrini in alcuni ambienti
del complesso pubblico del Bronzo Antico III.
Durante gli ultimi secoli del III millennio a.C.
l’Anatolia è inclusa in un network ‘globale’
di interazioni testimoniato dalla circolazione
sul lunga distanza di oggetti e materiali e
dall’impego di sistemi condivisi di misurazione
(pesi da bilancia) e controllo (sigillature) dei
beni (Peyronel 2018). Lo studio dettagliato
del Bronzo Antico di Kültepe - attualmente
in corso da parte di F. Kulakoglu e dell’equipe
della missione turca - fornirà senza dubbio
dati rilevantissimi sulle modalità e l’orizzonte
geografico delle interazioni regionali e sovraregionali. L’insediamento del Bronzo Medio,
già ben conosciuto nei suoi tratti generali,
dovrà continuare ad essere investigato in
futuro per comprendere al meglio le relazioni
tra i diversi settori del sito, la cronologia
relativa della lunga occupazione dei primi
secoli del II millennio a.C., ed in particolare la
transizione dal Bronzo Antico al Bronzo Medio,

katmanlarla olan ilişkilerinin belirlenmesi
olacaktır.
Son olarak, aynı bölgedeki Demir Çağı
tabakalarının dikkatli bir şekilde incelenmesi,
Kültepe’de bu dönemin kronolojisinin yeniden
değerlendirilmesi için, geçmiş kazılarda
toplanan kanıtların kapsamlı bir incelemesini
sürdürmeye de izin verecektir.

che è uno degli obiettivi primari delle ricerche
della PAIK nella Trench 05/2019.
Infine, l’indagine dettagliata dei livelli
dell’età del Ferro nello stesso settore servirà
a ridefinire la cronologia di questo periodo
a Kültepe, e ad affrontare la disamina
complessiva delle evidenze raccolte durante
gli scavi passati.
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Orta Anadolu platosundaki Uşaklı
Höyük’te kentsel mekân ve Hitit iktidar
yerleri
Lo spazio urbano e i luoghi del potere
ittita a Uşaklı Höyük, in Anatolia centrale
Anacleto D’Agostino

Pisa Üniversitesi / Università di Pisa

İnşa edilmiş mekânın fiziksel boyutu,
mekân düzenlemesinin toplumsal bir
mantığa sahip olduğu düşüncesinden yola
çıkılarak, farklı alanlardan araştırmacıların
ilgisini çekmiş ve birçok çalışmanın odak
noktası olmuştur (Rappoport 1990; 1969;
Smith 2007). Bizim durumumuzda ise
mekân düzenlemesi, Hitit hakimiyetiyle
ilişkilendirilmek suretiyle daha derinlemesine
bir incelemeye tabi tutulmuş ve yerleşim
alanı planlanmasının taşıdığı kültürel ve siyasi
anlamlar bütünü mercek altına alınmıştır.
Bu bağlamda kent yapısı ve düzeni, hem
bir toplumsal mekânı hem de ilişki ve kimlik
olgularının şekillendiği bir buluşma yerini
ifade edecek şekilde tasarlanmıştır. Kamusal
ve özel alan boyutları arasındaki etkileşim
biçimlerinin hangileri olduğu ve bu etkileşimin
hangi mekânlarda gerçekleştiği gibi sorulara
kesin bir yanıt verebilmek içinse, geniş
kapsamlı ve ayrıntılı bir bulgular bütününe
ihtiyaç duyulmaktadır.

La dimensione fisica dello spazio costruito è stata oggetto di largo interesse e ha
attratto l’attenzione di studiosi di varia formazione sulla base della riflessione che la
configurazione spaziale abbia una logica sociale (Rappoport 1990; 1969; Smith 2007).
L’organizzazione dello spazio si presta,
nel nostro caso, a un ulteriore livello di
analisi in relazione al dominio ittita con
un significato culturale e politico che è
sotteso alla pianificazione dell’abitato.
La forma della struttura urbana esprime,
quindi, uno spazio sociale e un luogo fisico
di relazione, identità, incontro. Quale siano
le modalità di interazione tra dimensione
pubblica e dimensione privata, in quali spazi
avvenga tale interazione, sono domande alle
quali è difficile dare una risposta in assenza di
un complesso organico di fonti ed evidenze.
Uno studio che prenda in considerazione
lo sviluppo dello spazio urbano in Anatolia
centrale nel Bronzo Tardo si trova a dover
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Geç Tunç Çağı’nda Orta Anadolu’da
kentsel
mekânın
gelişimi
üzerine
odaklanan bir araştırma, mevcut belge ve
bulguların son derece taraflı oluşundan
kaynaklanan aşılması güç nitelikte bir
engelle yüzleşmek zorunda kalmaktadır.
Bu bağlamda sorun yalnızca hiçbir kentin
tamamen kazınmamış veya korunmamış
olmasından değil, aynı zamanda araştırılan
sit sayısının çok az olması ve bu sitlerde gün
ışığına çıkartılan yerleşim yerlerinin sitin
tamamı dikkate alındığında oldukça kısıtlı bir
alan teşkil etmesinden kaynaklanmaktadır.
Kapsamlı kazıların yapılmayışı ve katman
dizilerine ulaşılmayışı, mekânsal ve zamansal
bağlamın arzulanan ölçüde incelenmesine
izin vermemektedir. Tüm bunlara ek olarak,
yayımlanan verilerin kalitesinde de ciddi
bir değişkenlik gözlenmektedir. Mekânı
tanımlayan ve ne şekilde yorumlanacağı
konusunda önermelerde bulunan ana
unsurun belirli buluntu kategorilerinin
dağılımı olduğu düşünüldüğünde, söz
konusu değişkenlik bir diğer engel olarak
karşımıza çıkmaktadır (Bailey 1990, 21-22).
Arkeolojik araştırmalarımız kapsamında,
ağırlıklı olarak mesken mimarisinden çok
anıtsal yapılar üzerine odaklanılmış olup;
birkaç istisna hariç, bu döneme ait bir
kentsel yerleşimde kamusal alan ile özel alan
arasındaki ilişkiye dair henüz tatmin edici bir
tablo elde edilememiştir. Bazı yapılar ya da
bu yapıların belirli bölümlerinin – özellikle
tapınaklar ve kraliyet yapıları – gerçek
işlevleri ve başta belirli özel günler ve törenler
olmak üzere, kimlerin erişim ve kullanımına
açık olduklarının belirlenmesinde yaşanan
zorluklar nedeniyle, bir mekânın yalnızca
“kamusal” ya da “özel” şeklinde tanımlanması
da hayli karmaşık bir hale gelmektedir.
Bunun yanı sıra, daha sonraki dönemlerde
agora ya da forumlar gibi meydan oluşumları
tarafından üstlenilen buluşma ve alışveriş
alanı işlevi gören özel mekânların henüz gün
ışığına çıkartılmamış oluşu, işimizi daha da
zorlaştırmaktadır.
Bu nedenle yalnızca kamusal nitelikte
olduklarını ifade edebileceğimiz tek alan
yollar, yol cepleri ve bir ihtimal kapılardan
ibaret olup; çalışmalarımızın odağında yer alan
kentsel gelişim olgusu bağlamında kapılara
dair fazla bir bilgiye sahip olmadığımızın da altı
çizilmelidir.
Bu açıklamaları takiben, yerleşim alanını
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affrontare l’ostacolo insormontabile costituito
dalla forte parzialità della documentazione.
Il problema non risiede solo nel fatto che
non esiste una città interamente scavata o
conservata, ma il numero dei siti indagati è
ridottissimo e risultano molto limitate per
estensione le porzioni di abitato riportate
alla luce. In assenza di scavi estensivi e
sequenze stratigrafiche, l’analisi del contesto
spaziale e temporale risulta compromessa.
A ciò si aggiunge che la qualità dei
dati pubblicati è molto variabile. Questo
rappresenta un altro impedimento dal
momento che è la distribuzione di particolari
categorie di manufatti che definisce lo spazio
e ne suggerisce le interpretazioni (Bailey 1990,
21-22).
Nel corso della ricerca archeologica,
l’attenzione è stata rivolta principalmente alle architetture monumentali rispetto
a quelle domestiche e a parte qualche eccezione, non abbiamo ancora un quadro
soddisfacente sul rapporto tra spazio pubblico e spazio privato all’interno di un insediamento urbano di questo periodo.
Tanto più che complessa rimane la definizione di uno spazio che sia esclusivamente
pubblico o privato, alla luce della difficile ricostruzione dell’uso reale di alcuni edifici o parti
di essi - penso a templi o strutture palatine -,
della loro accessibilità e fruizione da parte di
un più ampio gruppo di persone, almeno in
certe occasioni e per la mancata identificazione di luoghi specifici sicuramente destinati a
punti di incontro e scambio sul modello delle
piazze più tarde, penso alle agorà o ai fori.
Non rimane quindi come prettamente pubblico che lo spazio della strada, degli
slarghi, delle porte magari, di cui però poco
possiamo dire in riferimento al fenomeno urbano di cui ci stiamo occupando.
Fatta questa precisazione, l’abitato si
definisce allora attraverso una serie di edifici
di grandi dimensioni dove prende forma la
funzione politico-religiosa, individuando uno
spazio collettivo e quindi, in qualche modo
pubblico.
È evidente che si tratti di forme
architettoniche
necessarie
con
la
strutturazione del potere di élite e sovrani
e non destinate ad un uso sociale della
collettività, ma è altrettanto indubbio che
siano spazi pensati per essere percepiti e in
qualche modo fruiti collettivamente, se non

siyasi-dini işleve sahip bir dizi büyük boyutlu
yapı tarafından karakterize edilen müşterek
ve buna bağlı olarak bir bakıma kamusal bir
mekân olarak tanımlamamız mümkündür.
Elit gruplar ve hükümdarların elinde toplanan
gücün sağlam bir yapıya kavuşmasıyla birlikte
inşa edilmeleri elzem olan bu mimari yapıların,
halkın müşterek toplumsal faaliyetleriyle
bağlantılı ihtiyaçlarına karşılık vermek amacıyla
oluşturulmadıkları açık olmakla birlikte;
yine de ortak bir yararlanma modeli ışığında
tasarlandıkları ve bu şekilde algılanmalarının
hedeflendiği de bir o kadar açıktır. Nitekim
iktidarın gücünü sembolize eden bu mekânlar,
aynı zamanda bu gücün sergilendiği somut
zemin olma özelliğini de taşımaktadır.
Hitit medeniyetinde kent olgusu
Heybetli yapılar, kent duvarları ve
çarpıcı nitelikte eserler, tüm bunların
gerçekleştirilmesini bizzat idare ve kontrol
edecek kapasiteye sahip kamusal nitelikte
merkezi bir otoritenin varlığına işaret
etmektedir. Böylesine geniş kapsamlı ve
programlı bir inşaat faaliyetinin hayata
geçirilmesine rağmen, savunma ve erzak
depolama ihtiyaçlarını gidermek için mutlak
surette gerekli olan altyapı sistemleri ve
üretim alanları hariç diğer mekânların
düzenlenmesinde açık ve net bir yöntem
izlenmemiş olduğu dikkat çekmektedir.
Kentsel mekânın gelişimi ve biçimlendirilmesi
bağlamında belirleyici unsurlar, bazı ihtişamlı
yapılar ile şehir kapılarından başlayarak iç kale
yönünde ilerleyen bir dizi ana yol ya da uzun
duvar bölümleri olup; söz konusu unsurların
muhtemelen bölgenin genel mimarisi ile
devamlılık gösterdikleri düşünülmektedir.
Bu mekân düzenlemesinin sembolik
merkezinde, dönemin önde gelen arkeolojik
sitlerinde gün ışığına çıkartılan saray ve
tapınaklar yer almaktadır (Mielke 2011). Hitit
krallık mimarisi hakkında tam bir fikre sahip
olmak için, başkent Ḫattuša’ya bakmak yararlı
olacaktır. Kraliyet Sarayı, sütunlarla bezenmiş
birkaç katlı avluların bitişiğinde yer alan çeşitli
işlevlere sahip yerlerden oluşmakta; duvarlar
ve kapılar aracılığıyla işe her birinin alanı ve
iç düzeni belirlenmektedir (Seeher 2013,
320).
Yüksek rütbeli devlet memurları ve
yöneticilere ait olan ve hükümdarın periyodik
ziyaretleri sırasında ağırlanabileceği şekilde

altro come luogo fisico e simbolo in cui si
esercita il potere.
L’esperienza urbana ittita
La presenza di grandi edifici, mura urbiche, e opere di un certo impatto suggerisce
l’esistenza di una autorità pubblica centrale,
capace di sovraintendere alla loro realizzazione. Nonostante un intervento di questo tipo,
di programmazione dell’attività edilizia, non
emerge una chiara organizzazione degli spazi
se non per le principali fabbriche e infrastrutture fondamentali alle esigenze di difesa e
approvvigionamento. La sistemazione dello
spazio urbano tiene conto di alcune grandi costruzioni e una serie di assi viari principali che
derivano dalle porte urbiche e in direzione della cittadella o lungo porzioni di mura, in probabile continuità con quelli del territorio.
Al centro simbolico di questa pianificazione
ci sono palazzi e templi che sono stati messi
in luce nei principali siti del periodo (Mielke
2011). Per avere un quadro dell’architettura
palatina occorre rifarsi alla capitale Ḫattuša.
Il palazzo reale è formato da edifici di varia
funzione ai lati di ampi cortili colonnati che
si dispongono su vari livelli, mura e porte
che ne delimitano lo spazio e regolano i
percorsi (Seeher 2013, 320). Anche in altri
siti si conservano palazzi di funzionari di alto
rango e governatori che potevano ospitare il
sovrano nel corso delle periodiche visite. Le
forme dell’architettura sacra sono molto simili
all’interno del territorio ittita, accomunando
la capitale a siti come Uşaklı o Kuşaklı,
ad oriente. I templi ittiti sono costruzioni
articolate che rispecchiano le complesse
funzioni di queste istituzioni. Ai lati della corte
centrale, si dispongono la cella e altri vani che
assolvono la funzione di magazzini, laboratori
e spazi per il personale che li gestisce.
Sebbene siano evidenti principi di
orientamento delle principali fabbriche,
l’aspetto dell’abitato non risulta ordinato e
sembra formato da agglomerati di case dalla
forma irregolare che si adattano allo spazio
disponibile, risultato di uno sviluppo per
aggiunte progressive e la cui disposizione
è dettata
dalla contingenza e dalle
preesistenze.
All’interno di questi agglomerati, si
dipana un tessuto irregolare di stradine e
viuzze tortuose, senza un apparente criterio
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tasarlanmış saraylara, başka sitlerde de
rastlanmıştır. Hitit hakimiyet bölgesi içerisinde
yer alan kutsal mimari unsurları oldukça benzer
özellikte olup; başkenti doğuda Uşaklı ya da
Kuşaklı gibi sitlerle kolayca ilişkilendirmemizi
sağlamaktadır. Hitit tapınakları, bu önemli
kurumların üstlendikleri karmaşık işlevleri
yansıtan oldukça detaylı yapılar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Merkezi avlunun
yanlarında ise cella’nın yanı sıra depo, atölye
ve buraların idaresinden sorumlu personele
ait diğer odalar yer almaktadır.
Üretim merkezlerinin alan içerisindeki
dağılımı ana hatlarıyla belli olmakla birlikte,
yerleşim alanlarında rastgele bir sistem
izlendiği dikkat çekmekte ve düzensiz şekilli
mesken topluluklarının mevcut alana uyum
sağlayacak şekilde meydana getirildikleri
görülmektedir.
Bu
durum,
kademeli
olarak ilerleyen ve şartlar doğrultusunda,
kendisinden önceki bir doku üzerine inşa
edilen bir yerleşim düzeninin varlığına işaret
etmektedir. Eldeki verilere dayanarak, bu
mesken toplulukları arasında ilerleme yönü
ve boyutları herhangi bir ölçüt izlemeyen
düzensiz ve kıvrımlı bir sokak ağının yer aldığı
anlaşılmakta; bunun yanı sıra kaldırım taşı
kaplı zeminler, tahliye kanalları, yol cepleri ve
birkaç meydan da göze çarpmaktadır. Yerleşim
alanlarındaki mimari hakkında somut bir fikir
sahibi olmak adına, elimizde oldukça az sayıda
referans bulunmaktadır. Bunlar, Ḫattuša’da
Tapınak I’i çevreleyen alanın dışında ve yukarı
şehirde zanaatkârların yaşadığı kısımda,
Alaca’da tapinak-sarayın güney batısında ve
Kuşaklı’da gün ışığına çıkartılan meskenlerden
ibarettir. Ḫattuša’da daha büyük boyutlu,
düzenli şekilli ve dörtgen planlı, genel olarak
standart bir mimari izleyen ve muhtemelen
askerlere ait oldukları düşünülen meskenlere
de rastlanmıştır. Bunun yanı sıra saray
muhafızları komutanı gibi yüksek rütbeli
devlet görevlilerine ait meskenler ve Yamaç
Evi gibi yapılar da bulunmakla birlikte;
bunların tamamen özel nitelikte olmadıkları
ve sahiplerinin üstlendiği resmi kamu
görevleriyle ilişkili bir kullanımın da söz konusu
olduğunun altı çizilmelidir. Kentsel düzenleme
ile, belirli ihtiyaçlara cevap verilmesi ve
devletin idaresinden sorumlu elit sınıfı ve
kurumların ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda,
ayırt edilebilir özelliklere ve açık referanslara
sahip ve her yönüyle tam bir “Hitit kentini”
karakterize eden belirli bir çerçeve meydana
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che le regolasse in direzione e dimensioni,
selciate e con canali di scolo e condotte,
slarghi e qualche piazzetta. Per avere un’idea
dell’architettura residenziale si fa riferimento
ad una manciata di casi. Aree domestiche
sono state messe in luce a Ḫattuša, al di fuori
del recinto del tempio I e nella porzione della
Città Alta abitata da artigiani; ad Alaca, a sudovest del ‘tempio-palazzo’; e a Kuşaklı.
Esistono anche case di maggiori dimensioni,
di forma regolare e pianta quadrangolare,
tendenzialmente standardizzata, ad esempio,
forse destinate ai soldati, e abitazioni di
ufficiali di alto rango come la casa del
comandante delle guardie di palazzo e la Casa
sulla Pendice a Ḫattuša, anche qui però non
esclusivamente luoghi privati ma con evidenze
legate alla funzione ufficiale e pubblica del
proprietario.
La sistemazione urbana doveva rispondere
a determinate esigenze e restituire una forma
specifica che fosse appunto quella della
città ‘ittita’, con caratteristiche riconoscibili
e riferimenti chiari, in linea con le necessità
ideologiche delle élites e delle istituzioni
che presiedono allo stato. Il modello ittita
prevede la presenza di templi, palazzi, mura
e porte, opere di irreggimentazione idrica
e stoccaggio, elementi questi che rendono
concreti nello spazio e nelle architetture
una forma di riconoscimento identitario.
È probabile che questo tipo di insediamenti
che chiamiamo città fosse il luogo in cui
avveniva il contatto tra il potere politico
centrale e quello esercitato o espresso dalla
gente del posto.
Esistono elementi in comune tra le città
ittite, un certo schema e modularità nella
collocazione di templi e palazzi, sulla base di
un prototipo che prevede la presenza di un
punto rialzato, la cittadella, e uno spazio più
ampio, il resto dell’abitato, in relazione alle
porte, che ritroviamo, ad esempio, a Ḫattuša,
Alişar Höyük, Maşat Höyük, Uşaklı, Kayalıpınar,
Kuşaklı. Pianificazione urbana e tipologia
di edifici pubblici delle città ittite trovano
probabilmente un modello nella capitale e
potrebbero essere veicolo di identità culturale
e forse di ideologie politiche (Schachner 2006,
152). Difficile individuare un piano regolatore,
anche nel caso delle nuove fondazioni.
Pianificazione e impianto degli edifici
pubblici rispondono ad altre regole che non
a quelle di ordine e razionalità di disposizione

Res. 1 - Uşaklı Höyük (kuzeyden görünüm).
Fig. 1 - Uşaklı Höyük (visto da nord).

getirilmesi hedeflenmiştir. Nitekim Hitit
modeli, tapınaklar, saraylar, duvarlar,
kapılar, su yollarını düzenleyici çalışmalar
ve depolama işlevli yapılar gibi, mekân
düzenlemesi ve mimariyi bir kimlik tanımlama
biçimi haline getiren unsurların varlığını
öngörmektedir. Kent olarak adlandırdığımız
bu tür yerleşimlerin, merkezi siyasi iktidar ile
yerel halk tarafından uygulanan veya ifade
edilen gücün birbirleriyle temas ettikleri yer
olması muhtemeldir.
Hitit kentleri arasında pek çok ortak unsur
mevcuttur. Kent mimarisi tapınakların ve
sarayların konumlandırıldıkları yerlere ilişkin
olarak, yükseltilmiş bir noktanın, iç kalenin
ve geri kalan diğer tüm meskenleri kapsayan
daha geniş bir alanın varlığını öngören bir
prototipe dayanmakta olup; şehir kapılarıyla
da ilişkilendirilen bu mimari düzeni Ḫattuša,
Alişar Höyük, Maşat Höyük, Uşaklı, Kayalıpınar
ve Kuşaklı gibi kentlerde açıkça gözlemlemek
mümkündür.
Hitit kentlerinde hayata geçirilen kent
planlaması sistemi ve inşa edilen kamusal
nitelikteki yapı türleri muhtemelen başkentin
sunduğu modeli izlemiş olup; bu anlamda
kültürel kimlik ve belki de siyasi ideoloji
aracı olarak kullanılmış olmaları mümkündür
(Schachner 2006, 152).
Yeni inşaatlar da dikkate alındığında,
genel anlamda düzenleyici nitelikteki bir imar
planının mevcut olmadığı görülmektedir.
Nitekim kamusal yapıların tasarlanması ve
inşa edilmesinde, mekân içerisinde düzenli

nello spazio, e forse ad istanze più sofisticate
secondo i punti cardinali e di orientamento
astronomico (Müller-Karpe, Müller-Karpe,
Schrimpf 2009).
Lo spazio urbano a Uşaklı
Uşaklı Höyük si trova nel cuore dell’altipiano
anatolico, la regione che ha visto nascere
i primi insediamenti urbani nel corso del II
millennio a.C., al centro di quel territorio
definito, nei testi ittiti, ‘Paese Alto’ (Fig. 1).
La nascita e lo sviluppo dell’insediamento
antico, in prossimità della confluenza del
Kötü Dere nell’Eğri Öz Dere e sul fondo di
una stretta valle orientata lungo l’asse estovest, delimitata da colline, deve molto alla
possibilità di sfruttare il potenziale idrico
dei due ruscelli e delle vicine fonti sorgive,
oltre che dalla posizione lungo un asse di
comunicazione che mantenne centralità nel
corso dei secoli (D’Agostino 2019a, 31-34).
La relazione di intervisibilità tra il sito e
il picco del Kerkenes Dağ, che deve essere
stato da sempre un importante punto di
riferimento negli spostamenti tra l’altopiano
e la Cappadocia, può aver contribuito
a definirne funzione e importanza.
Estesi resti di edifici monumentali riportati
alla luce attraverso gli scavi (Mazzoni,
D’Agostino, Orsi 2019), individuano la fase
di occupazione del Tardo Bronzo e insieme
a diversi frammenti di tavolette d’argilla
con iscrizioni cuneiformi (Archi et al. 2015),
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ve mantıklı biçimde konumlandırılmaları
prensibinden farklı olarak, belki de astronomik
yön belirleme esaslarını ve ana yönleri dikkate
alan daha karmaşık yöntemlerden yararlanmış
olduğu düşünülmektedir (Müller-Karpe,
Müller-Karpe, Schrimpf 2009).
Uşaklı’da kentsel mekân
Uşaklı Höyük, M.Ö. 2. binyılda ilk kentsel
yerleşimlerin görüldüğü yer olan Anadolu
platosunun kalbinde, Hitit metinlerinde
“Yukarı Ülke – Yüksek Ülke” olarak tanımlanan
bölgenin merkezinde yer almaktadır (Res.
1). Kötü Dere’nin Eğri Öz Dere ile birleştiği
noktanın hemen yakınında, doğu-batı
uzanımlı ve etrafı tepelerle çevrili dar bir
vadinin tabanında yer alan bu antik yerleşim,
kuruluşu ve gelişimini büyük ölçüde yukarıda
belirtilen iki dere ile yakınlardaki doğal
kaynakların temin ettiği su potansiyelinin yanı
sıra, aynı zamanda yüzyıllar boyunca önemini
koruyan bir iletişim ve bağlantı yolu üzerinde
konumlanmasına borçludur (D’Agostino 2019,
31-34).
Uşaklı siti ile Kerkenes Dağı’nın arada
başka bir engel olmaksızın birbirlerini
karşılıklı olarak görebilmelerinin, plato ile
Kapadokya arasındaki yolculuklar için tarih
boyunca önemli bir referans teşkil etmekle
kalmayıp, şehrin işlevi ve öneminin belirginlik

una cretula (Poetto 2015) e una estesa
distribuzione di ceramiche sulla superficie del
sito (D’Agostino, Orsi 2015), datano al periodo
ittita la fase di maggiore sviluppo urbano del
sito. Siamo ancora lontano dal ricostruire
la forma dell’insediamento e una chiara
distinzione delle diverse funzioni all’interno
dell’abitato non è al momento possibile.
Gli elementi che abbiamo in mano
sono pochi, ancora, ma alcuni indizi ci
permettono una prima e sommaria analisi.
La città ittita è fondata in un sito che ha
già una lunga storia di occupazione, non
diversamente da quanto è documentato
nella stessa capitale Ḫattuša e in altri siti
contemporanei, distribuendosi tra il punto
più elevato, il monticolo (2 ettari) (Fig. 2), e
l’ampia terrazza ovoidale (10 ettari) (Fig. 3).
Questa dualità tra cittadella e città bassa è
una caratteristica degli insediamenti anatolici
che si ripropone fin dalle età più antiche.
La definizione di uno spazio urbano
databile alla seconda metà del II millennio
a.C. passa attraverso la valutazione di diverse
evidenze documentate nel corso degli anni.
Della presenza di molti edifici al di sotto
della superficie attuale della città bassa
ci avevano già detto i primi risultati delle
indagini geofisiche (Mazzoni 2015, 8-9) e la
loro rielaborazione, in uno studio in corso,
restituisce una maglia ancora più densa.

Res. 2 - Terasın güney ucunda yer alan höyük (güneydoğudan görünüm).
Fig. 2 - Il monticolo al limite meridionale della terrazza (da sud-est).
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Res. 3 - Yapı II (A Alanı) ve Yapı III (D Alanı).
Fig. 3 - Gli edifici II (Area A) e III (Area D).

kazanmasında da rol sahibi olduğu tahmin
edilmektedir.
Gerçekleştirilen kazılar sayesinde gün
ışığına çıkartılan kapsamlı anıtsal yapı kalıntıları
(Mazzoni, D’Agostino, Orsi 2019) Geç Tunç
Çağı yerleşim evresini gözler önüne sererken,
birçok çivi yazısı kil tablet parçası (Archi et
al. 2015), bir kil mühür (Poetto 2015) ve
sitin yüzeyinde ele geçirilen bol sayıda çanak
çömlek ile birlikte (D’Agostino, Orsi 2015), sitin
kentsel gelişimi açısından zirve noktasının Hitit
döneminde yaşandığını belgelemektedir.
An itibarıyla yerleşimin şeklini belirlememiz
ve yerleşim alanı içerisindeki farklı işlevlerin
birbirlerinden mekânsal ve yapısal olarak
ne şekilde ayrıldıklarını aydınlatmamız
mümkün değildir. Mevcut bulgular az olmakla
birlikte, verdikleri ipuçları sayesinde ilk ve
genel bir çıkarımda bulunmamıza imkân
vermektedirler.
Hitit kenti, başkent Ḫattuša’nın yanı sıra
çağdaşı olan diğer sitlerden farksız olarak,
uzun bir yerleşim tarihine sahip bir arazi
üzerinde kurulmuş olup; kent alanı bölgedeki
en yüksek nokta, höyük (2 hektar) (Res. 2)
ve büyük oval bir teras (10 hektar) arasında

Non è però possibile, al momento, capire
quali gruppi di edifici fossero contemporanei,
né avere una chiara lettura tra pieni e vuoti.
Di sicuro, le porzioni di edifici riportati alla
luce ci permettono di individuare due poli di
riferimento all’interno dello spazio costruito
di epoca ittita.
Difficile risulta invece definire la dimensione
dello spazio privato, dell’abitazione non
avendone ancora messo in luce alcuna
porzione per il periodo in esame.
La presenza di due preminenti costruzioni
in punti chiave dell’abitato dovrebbe
affiancarsi alle tracce di altre installazioni
significative, come le mura, demarcatore
fisico tra spazio urbano e rurale, e le
porte, cerniera tra le due dimensioni.
Non abbiamo resti o tracce topografiche
che indichino dove si trovassero le mura
della città ma solo alcuni indizi emersi dalle
anomalie geofisiche sulla china nord-orientale
della terrazza che mostrano alcuni vani
interconnessi interpretabili come parte di una
fortificazione a casamatta (Fig. 4; Fig. 5). Altra
cosa è datarla con certezza al Bronzo Tardo, in
assenza di uno scavo esteso.
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Res. 5 - Terasın doğu kesimindeki jeomanyetik ve jeoelektrik anomalilerin detaylı görüntüsü. Sağdaki resmin
alt kısmında Yapı II’nın bir bölümü seçilmektedir.
Fig. 5 - Particolare delle anomalie geomagnetiche e geoelettriche nella parte orientale della terrazza. Nell’immagine di destra si vede, in basso, parte dell’edificio II.

Res. 4 - Jeomanyetik (üstte) ve jeoelektrik (altta) tarama sonuçları.
Fig. 4 - I risultati della prospezione geomagnetica (in alto) e geolettrica (in basso).
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yer almaktadır (Res. 3). İç kale ile aşağı kent
arasındaki bu ikilik, Anadolu yerleşimlerinde
en eski çağlardan itibaren karşılaşılan
belirleyici ve tipik bir özelliktir. M.Ö. 2. binyılın
ikinci yarısına tarihlendirilen kentsel alanın
tanımlanması, yıllar içerisinde belgelenen
çeşitli bulguların değerlendirilmesi sonucu
mümkün olabilmistir. Gerçekleştirilen jeofizik
araştırmaların ilk sonuçları, aşağı kentin
mevcut yüzeyinin altında birçok yapının
varlığını gözler önüne sermiş (Mazzoni
2015, 8-9) ve hâlâ devam etmekte olan bir
çalışma kapsamında bu verilerin yeniden
incelenmesi sonucu, başta düşünülenden
daha da ayrıntılı bir kentsel dokunun varlığı
saptanmıştır. Bununla birlikte, hangi yapı
gruplarının birbiriyle çağdaş olduğunu
anlamak ve dolu-boş alanları açık bir şekilde
belirlemek an itibarıyla mümkün değildir.
Yapıların bugüne kadar gözler önüne
serilen kesimleri, şüphesiz Hitit döneminde
inşa edilen alan içerisinde iki referans noktası
tanımlamamıza izin vermektedir. İncelemekte
olduğumuz döneme tarihlendirilen herhangi
bir mesken henüz gün ışığına çıkartılmamış
olduğundan, özel alan bağlamını tanımlamamız
oldukça zor olmaktadır. Yerleşim alanının
kilit noktalarında yer alan iki önemli yapının
varlığı, kentsel ve kırsal mekân arasındaki
ayrımı belirleyen surlar ve bu ikisi arasındaki
geçiş noktasını oluşturan kapılar gibi diğer

Inoltre, sarebbe stata osservata sul
sito una porta e qualcosa di simile a
una porta ad arco ellissoidale (Forrer
1927, 33) che non risulta più visibile in
superficie e difficilmente localizzabile.
I grandi edifici II e III: i luoghi del potere
ittita
Al centro della nostra riflessione ci sono due
costruzioni di grande impegno, gli edifici II e III
che occupano una posizione dominante nel
contesto urbano. Ne sottolineano l’importanza
sia l’utilizzo del granito come materiale
da costruzione che la sopraelevazione
rispetto
al
resto
dell’abitato.
Nella parte sud-orientale della città bassa
(Area A; Fig. 3) gli scavi stanno portando
alla luce l’imponente edificio II del quale
si conservano le fondazioni e il massiccio
basamento costituito da spessi muri costruiti
con grandi blocchi di granito (Fig. 6 e Fig.
7), oltre a una porzione di un pavimento
a mosaico che rappresenta la più antica
attestazione di questo tipo di realizzazione nel
Vicino Oriente (D’Agostino 20219b) (Fig. 8).
Il perimetro è irregolare, con blocchi di vani
giustapposti e non simmetrici che sporgono
dal corpo principale e una corte collocata al
limite orientale. Forma e dimensioni, per
quanto finora è stato possibile ricostruire,
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önemli mimari unsurların kalıntılarıyla bir
arada değerlendirilmelidir. Şehir surlarının
nerede olduğunu gösteren herhangi bir kalıntı
veya topoğrafik ize rastlanmamış olup; terasın
kuzeydoğu yamacındaki jeofizik anomaliler
değerlendirilerek, kazamat tipi bir tahkimat
sisteminin parçası olarak yorumlanabilecek
bazı birbirine bağlı odaların varlığı saptanmıştır
(Res. 4; Res. 5). Geniş kapsamlı bir kazı
gerçekleştirilmeksizin söz konusu buluntuların
Geç Tunç Çağı’na tarihlendirilmesinden an
itibarıyla kaçınılmaktadır. Buna ek olarak,
sitte daha önceleri tespit edilen fakat artık
yüzeyde görülmedikleri gibi yerlerinin
belirlenmesi de oldukça zor olan bir kapı ve
elipsoit kemerli kapıya benzer bir mimari
unsur gözlenmiştir (Forrer 1927, 33).
Yapı II e III: Hitit iktidar yerleri
Değerlendirmelerimiz, her ikisi de büyük
bir çabanın ürünü olan ve yerleşimin kentsel
konteksti içerisinde egemen bir konumda yer
alan Yapı II ve III üzerine odaklanmaktadır.
Yerleşim alanı içerisinde diğer yapılardan daha
yüksekte bulunmaları ve granit kullanılarak
inşa edilmiş olmaları, bu iki yapının
öneminin bir kez daha altını çizmektedir.
Aşağı kentin güneydoğu kesiminde (A
Alanı; Res. 3) gerçekleştirilmekte olan kazılar,
temelleri ve iri granit bloklarla inşa edilmiş
duvarlardan oluşan bina eteğinin yanı sıra
(Res. 6 ve Res. 7), Yakın Doğu’da bu tip bir
işçiliğin bilinen en eski örneğini teşkil eden
mozaik kaplamalı bir zemininin bir kısmı
korunmuş durumda olan ihtişamlı Yapı II’yi
gün ışığına çıkartmaktadır (D’Agostino 2020)
(Res. 8). Yapının çevresi düzensiz nitelikte
olup; yan yana inşa edilen ve simetrik
olmayan odalar binanın ana gövdesinden
dışarıya doğru genişlemekte ve yapının doğu
ucunda bir avlu yer almaktadır. An itibarıyla
belirlenebildiği kadarıyla, şekli ve boyutları
itibarıyla yapının daha eski Hitit tapınakları
ile kıyaslanması mümkündür (Müller-Karpe
2003, 389, şek. 7). Granit blokların boyutları
ve duvarların 2 ila 2,8 metre arasında değişen
ve hatta bir durumda 3,5 metreye kadar
çıkan kalınlığı, dikkat çekici niteliktedir.
Akropolün güney yamacının ortasında (D
Alanı; Res. 3), doğal bir tümsek üzerine inşa
edilmiş olan ve höyüğün güney yanı boyunca devam eden bir diğer ihtişamlı yapının
dış kanadı gün ışığına çıkartılmıştır (Res. 9).
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Res. 6 - Yapı II’nın güney kesiminde yer alan US
240 duvarının iri granit kayaçları (kuzeybatıdan
görünüm).
Fig. 6 - I grandi massi di granito del muro 240 nella
parte meridionale dell’edificio II (da nord-ovest).

suggerirebbero un confronto con i templi
ittiti più antichi (Müller-Karpe 2003, 389, fig.
7). La dimensione dei blocchi di granito e lo
spessore dei muri che varia tra 2 e 2,8 m e in
un caso fino a 3,5 m, sono degni di nota.
Sulla pendice meridionale dell’acropoli
(Area D; Fig. 3), a mezza costa, è stata esposta
l’ala esterna di un altro grande edificio collocato
su un’altura naturale e che si sviluppava
lungo tutto il lato meridionale del monticolo
(Fig. 9). L’edificio III è costruito almeno su
due livelli e mostra un profilo spezzato,
adattandosi alla pendenza e all’andamento
curvo del monticolo. L’edificio ha muri in
mattoni crudi su fondazioni in pietra.
Un muro in grandi blocchi di granito, messi in
opera a giunti smussati, costituisce il basamento
dell’edificio sul versante meridionale, a una
quota inferiore rispetto ai piani (Fig. 10).
Risulta difficile definire l’esatta funzione
degli edifici che peraltro nel nostro caso non
sono che esposti per una porzione limitata

Yapı III en azından iki katlı olup; gerek yamacın gerekse höyüğün eğimine uyum gösterecek şekilde tasarlanmış ikili bir profile sahiptir. Taş temeller üzerinde yükselen
kerpiç duvarları bulunmaktadır. Yontulmuş
iri granit bloklardan inşa edilen bir duvar,
yapının güney kanadının bina eteğini meydana getirmekte ve katlarına kıyasla daha alçak
bir konumda yer almaktadır (Res. 10).
Henüz yalnızca kısıtlı bir bölümünü
gün ışığına çıkartmayı başarabildiğimiz bu
yapıların tam işlevini belirleyebilmek, mevcut
şartlarda bir hayli zordur. Her ne kadar mimari
özellikleri ve planimetreleri itibarıyla tapınak
ve saray sınıflandırmasıyla uyumlu görünseler
de, özellikle Yapı III’ün bu ikisinden hangisi
olarak kullanıldığından emin olmak mümkün
değildir. Kesin bir çıkarımda bulunabilmek
için kazılan alanda henüz karşımıza çıkmayan
sütunlu avlu, kapı ya da cella gibi unsurlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca birincil yamaç
üzerinde kayda değer herhangi bir buluntuya
rastlanmamıştır. Bunun bir tesadüf olup
olmadığından emin olmamakla birlikte, Yapı
II’nın konumu Kuşaklı/Sarissa’daki Tapınak I’in
kuzeydoğu kapısına göre konumu ile büyük
benzerlik göstermekte; Yapı III’ün konumu
ise aynı sitte höyüğün zirvesinde yer alan
C Yapısı’nın konumuyla örtüşmektedir.
Kullanılan alzeme ve yapım teknikleri
plato ve genel olarak Anadolu geleneğini
yansıtmaktadır. Yapı II’nin duvarlarının
temelleri ve alt kısmı, höyüğün üzerinde
görülebilen Yapı III’ün güney sınırını
belirleyen duvarda olduğu gibi iri granit
bloklar kullanılarak inşa edilmiştir. Yapı
II’de korunmuş durumda olan yükselen
mimari unsur kalıntıları, yer yer süslenmiş
kalın kil sıvalarla kaplı kerpiçten yapılmıştır.
Tuğla duvarlar birkaç santimetre boyunca
korunmuş durumda olup; aynen zeminler
gibi, binanın sonunu getiren şiddetli yangın
nedeniyle zeminler gibi yanmış oldukları
görülmektedir (D’agostino 2020). Duvarların
güçlendirilmesinde ahşaptan da yararlanıldığı
belgelenmiş ve duvarların eteklerinde negatif
olarak izlerine rastlanmıştır. Ayrıca çatı
kirişlerle güçlendirilmiş olduğu anlaşılmış,
bunlardan biri orijinal yerinde tabanı
tamamen yanmış olarak ele geçirilmiştir.
Yapı III ile ilişkilendirilen buluntular arasında
yer alan boyalı sıva parçalarının varlığı
da Ḫattuša’dakiler (Mazzoni, D’Agostino,
Orsi 2019, 72) ile benzerlik göstermekte

Res. 7 - Yapı II’nın doğu sınırını belirleyen granit kayaçlarla örülmüş duvar (kuzeydoğudan
görünüm).
Fig. 7 - Il muro in massi di granito che delimita a est
l’edificio II (da nord-est).

ancora. Le caratteristiche costruttive e la
planimetria li riconduce nell’ambito tipologico
di templi e palazzi, con la difficoltà di optare
per uno o l’altro al momento, specie per
l’edificio III. Mancano, perché ancora non
individuati nell’area scavata, elementi
caratterizzanti come il colonnato, la porta o la
cella. A questo si aggiunga che non abbiamo
trovato reperti significativi in giacitura
primaria. Non sappiamo se sia un caso ma
l’ubicazione dell’edificio II non è dissimile
da quella del tempio 1 di Kuşaklı/Sarissa in
relazione alla porta di nord-est, così come
l’edificio III sembra ricalcare la posizione che
occupa l’edificio C alla sommità del monticolo,
nello stesso sito.
Materiali e tecniche di costruzione
riflettono una tradizione dell’altipiano e
anatolica in generale.
Le fondazioni e la parte bassa dei muri
dell’edificio II sono in grandi blocchi di granito,
così come il muro che segna il limite meridio-
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Res. 8 - Yapı II’nın doğu kesiminde yer alan, farklı renkte mozaik taşlarıyla oluşturulmuş zemin (güneydoğudan
görünüm).
Fig. 8 - Il pavimento a mosaico in pietre di diverso colore, nello spazio ad est dell’edificio II (da sud-est).

ve Yapı II’nin mozaik zemini ile birlikte
mimari dekorasyona gösterilen özeni gözler
önüne sermenin yanı sıra, aynı zamanda
özel bir mekânı da tanımlamaktadır.
Bu tip yapıların tasarlanması her şeyden
önce geniş bir alanın mevcut ve uygun
durumda oluşunu gerektirmekte olup; bu
şartın sağlanması de ancak yapılara ev sahipliği
yapacak olan alanın büyük bir itinayla yeniden
düzenlenmesi sayesinde mümkündür.
Yapıların üzerine inşa edildikleri alanların o
dönemde başka mimari unsurlar da barındırıp
barındırmadıklarını bilemesek de – ki bu
durumda önceki yapıların yıkılmış olduğunu
varsaymamız gerekecektir – elimizde bu
inşaat alanında son derece geniş kapsamlı bir
düzenleme ve sağlamlaştırma çalışmasının
hayata geçirildiğine dair ipuçları mevcuttur.
Yapı II’ye ait iri granit bloklar, orta boy bir
diğer taş dizisinin üzerine yerleştirilmiş
olup; farklı bir oluşuma sahip kalın bir
killi toprak katmanıyla örtülmektedir.
Aynı yapısal özellikler Yapı III ile de
ilişkilendirilmiş; nitekim yapının duvar
temellerinin altında orta boyda taşların yer
aldığı ve duvar eteklerinin iri granit bloklardan
oluşan büyük güney duvarıyla sınırlandığı
belirlenmiştir.
Her iki yapının da temellerinde ortak
unsur olarak, başka killi toprak katmanlarıyla
değişimli olarak karşımıza çıkan ve bolca
kalker barındıran oldukça sıkı kırmızı kil
katmanlarının varlığı göze çarpmaktadır.
Yapıların böylesine büyük temellere
sahip oluşları, yalnızca yapısal ihtiyaçlara
karşılık vermekte kalmayıp, aynı zamanda
muhtemelen resmi ve mimari bir anlam da
üstlendiklerini gözler önüne sermekte ve
belki de tapınakla bağlantılı olarak bölgenin
kutsanması ile ilişkilendirilmektedir. Söz
konusu görkemli tasarım operasyonu, bununla
da sınırlı kalmamaktadır: iri granit blokların
çıkartılması, taşınması ve yerleştirilmesi,
kerpiçlerin yapılması, duvar ve çatı işçiliği için
gerekli kerestelerin bulunması ve bunun gibi
daha birçok faaliyetin gerçekleştirilebilmesi
için, ciddi bir zaman ayrılmış ve çok ayrıntılı
bir planlama yapılmış olduğu şüphesizdir.
Kentsel mekân boyutuna ilişkin bazı
değerlendirmeler

Res. 9 - Höyük üzerinde yer alan Yapı III.
Fig. 9 - L’edificio III, sul monticolo.
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Şu an için Uşaklı yerleşiminin Orta ve Geç
Tunç Çağları arasındaki geçirdiği dönüşümler

nale dell’edificio III, a vista sopra il monticolo.
I resti degli alzati, conservati nell’edificio II,
sono in mattoni crudi coperti da spessi intonaci di argilla, in alcuni punti decorati. I muri
in mattoni si conservano per pochi centimetri
e appaiono combusti, così come i pavimenti, a
causa di un violento incendio che segna la fine
dell’edificio (D’Agostino 2020).
È documentato l’uso di legname nelle
armature dei muri di cui rimane traccia, in
negativo, alla base dell’alzato e di travi per
sorreggere il tetto, la base di una delle quali
è stata trovata in posto, carbonizzata.
La presenza di frammenti di intonaco
dipinto in relazione ai resti dell’edificio III
trova anch’essa confronti a Ḫattuša (Mazzoni,
D’Agostino, Orsi 2019, 72) e mostra, insieme
al pavimento di pietre a mosaico dell’edificio II
un’attenzione alla decorazione architettonica
oltre ad identificare uno spazio speciale.
La progettazione di edifici di questo tipo
richiede la disponibilità di larghi spazi e questo
è possibile in seguito ad accurate operazioni
di risistemazione del luogo destinato ad
accoglierli. Non sappiamo ora, se le aree sulle
quali vennero costruiti gli edifici ospitassero
altre costruzioni in quel periodo - nel qual
caso sarebbero state demolite - ma, di
certo, abbiamo indizi di pesanti interventi di
regolarizzazione e consolidamento del sito
di costruzione. I grandi blocchi di granito
dell’edificio II sono collocati su sottofondazioni
di pietre di medie dimensioni e da una spessa
platea di strati di terreno argilloso di diversa
composizione. La stessa strutturazione è
documentata in relazione all’edifico III, i cui
muri poggiano su sottofondazioni in pietre di
media dimensione e su una platea delimitata
a valle dal grande muro meridionale in grandi
blocchi di granito. La presenza dell’argilla
rossa con grossi inclusi calcarei in strati molto
compatti che si alternano ad altri terreni
argillosi, è elemento in comune tra le platee di
entrambi gli edifici. La predisposizione di grandi
platee risponde ad esigenze strutturali ma
acquista un significato probabilmente anche
formale, architettonico e, non sappiamo, se in
riferimento al tempio anche di sacralizzazione
dell’area. Ovviamente non si esaurisce qui lo
sforzo progettuale. L’estrazione, il trasporto
e la messa in opera dei grandi blocchi di
granito, la fabbricazione dei mattoni crudi,
il reperimento del legname adatto per le
murature e le coperture, sono tutte operazioni
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tam olarak kavranamamakla birlikte,
yerleşimin M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısında
eriştiği büyüklük ve sahip olduğu görünümün,
açıkça sosyo-kültürel ve siyasi nitelikte bir
dönüşümle ilişkilendirilmesi mümkündür.
Bu dönüşüm, merkezi bir gücün
egemenliğini yansıtan ve kendini aynı
zamanda yapıların şekli veya yeni merkezlerin
meydana getirilmesi üzerinden de gösteren
Hitit kentsel deneyimiyle bağlantılıdır.
Her ne kadar yapısal müdahalelerde
mekânın
özelliklerine,
yerleşimin
işlevlerine veya farklı bir geleneğin bıraktığı
mirasa belli bir ölçüde uyum gösterilmiş
olsa da, tasarım fikrinin dikkat çekici
noktaları
açıkça
algılanabilmektedir.
İnşa edilen kentsel mekân; meskenler,
üretim faaliyetlerine ayrılmış alanlar ve
diğer altyapı unsurları, kutsal alan, dönemin
güç alanı gibi işlevi farklılaştırılmış bölge
veya mahalleleri de kapsamaktadır.
An itibarıyla yalnızca çok kısıtlı bir
bölümü kazılmış olan Uşaklı için bir yerleşim
modeli belirlemek oldukça zordur; nitekim
çevredeki arazilerin de yoğun biçimde
tarım faaliyetleri için kullanılan antropik
alanlardan ibaret olması nedeniyle, daha
eski dönemlere ait buluntuların varlığını
tespit etmek hayli güç hale gelmiştir.
Yerleşim, tipik kentsel özelliklere sahiptir.
Yerleşim içerisinde vadinin aşağısından bile
açıkça seçilebilen Yapı II ve III, bu özel konumları
nedeniyle aynı zamanda sembolik olarak da
tanımlayabileceğimiz bir mekân meydana
getirmektedir: Birincisi nehir boyunca uzanan
yolun yakınında ve muhtemelen henüz gün
ışığına çıkartılmayan bir kapı ile bağlantılı
bir noktada; ikincisi ise höyüğün doğal
tümseğinin zirvesinde yer almaktadır.
Her ikisinin de meydana getirdiği
manzaranın güney yönündeki arka planını
teşkil eden Kerkenes Dağı ile görsel temas
halinde oluşu, dağların Hitit ideolojisindeki
rolü ve dini önemi dikkate alındığında önemli
bir unsur olarak göze çarpmaktadır.
Yerleşimde kullanılan tasarım yöntemi ve
hayata geçirilen teknik çözümler, Hitit dönemi
kentsel düzenleme ve planlama sistemine dair
bildiklerimizle yakından örtüşmektedir.
Yapı II’nın aşağı kentte bulunması, Uşaklı’da
iktidar mekânının henüz kazılmayan meskenlerden muhtemelen daha yüksek bir konumda
yer alması ve boyutları haricinde herhangi bir
fiziksel bir sınıra sahip olmadığını gösterm-
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complesse che devono aver richiesto tempo e
una dettagliata programmazione.
Alcune riflessioni sulla dimensione dello
spazio urbano
Le trasformazioni dell’insediamento di
Uşaklı tra Bronzo Medio e Bronzo Tardo non
possono essere colte al momento ma la dimensione e la forma che assume l’insediamento nel corso della seconda metà del II
millennio a.C. riguardano una chiara trasformazione socioculturale e politica.
Questa trasformazione è legata all’esperienza urbana ittita, esperienza che riflette il
dominio di un potere centrale e si manifesta
anche nella forma degli edifici o nella fondazione di nuovi centri.
Pur ammettendo margini di adattamento
alle peculiarità del luogo, alle funzioni
dell’insediamento o al retaggio di una
tradizione diversa, rimangono chiaramente
percepibili i punti salienti dell’idea
progettuale. Lo spazio urbano, costruito,
comprende distretti o quartieri la cui funzione
è differenziata: le abitazioni, gli spazi dedicati
alle attività produttive e ad altre infrastrutture,
l’area del sacro, l’area del potere temporale.
Difficile costruire per il momento un
modello di insediamento per Uşaklı, scavata
solo in piccole porzioni e senza dati provenienti
dai dintorni, in maggior parte occupati da
terreni intensivamente coltivati, antropizzati
dove difficile è individuare resti di epoche più
antiche.
L’insediamento presenta caratteristiche
tipicamente urbane. I grandi edifici II e
III occupano posizioni chiave all’interno
dell’insediamento, in punti ben visibili anche
dal fondo della valle, quindi uno spazio che si
configura anche come simbolico: il primo in
prossimità del percorso che costeggia il fiume,
e probabilmente in relazione ad una porta non
ancora rintracciata; il secondo alla sommità
dell’emergenza naturale del monticolo. Il fatto
che entrambi siano in contatto visivo con il
monte Kerkenes che fa da sfondo alla vista
verso sud è un dato rilevante, considerando
il rapporto con la montagna nella ideologia
degli Ittiti e il suo significato religioso.
La progettazione e soluzioni tecniche sono
in stretta relazione con quanto conosciamo
dell’organizzazione e pianificazione urbana di
epoca ittita.

Res. 10 - Yapı III’ün güney sınırını belirleyen duvar.
Fig. 10 - Il muro che delimita a sud l’edificio III.

ektedir.
Meskenlerin büyük bir kısmı aşağı kentin
henüz araştırılmayan kesimlerinde yer
almakta olup; varlıkları jeofizik araştırmalar
sırasında ortaya çıkan anomaliler sayesinde
tespit edilen bu yapıların tarihlendirilmesi
oldukça zordur.
Hitit kentsel mekânının inşası, yerleşim
alanının bazı kesimlerinin işlev ve kullanım
amacının değiştirilmesini; iç kale ve aşağı
kentin bir kısmının ise, iktidarla doğrudan
ilişkili anıtsal yapıların inşa edileceği yerler
olarak etkileyici bir görsel tasarım oluşturmak
üzere kullanılmasını öngörmektedir.
Gerek höyüğün güney ucunda gerekse
aşağı kentte yer alan yapı temelleri, arzu edilen
sonucun elde edilebilmesi için topoğrafyanın
değiştirilmesine yönelik iradeyi açıkça gözler
önüne sermektedir.
Yerleşime müdahale ederek yeniden
şekillendirmek, Hititli mimarların inşa
edilmiş ve doğal arazileri yeni sembollerin
yanı sıra siyasi ve dini iktidar unsurlarıyla da
güçlendirmek suretiyle bıraktıkları en etkileyici
iz olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ortaya çıkan kentsel ve mimari manzaranın,
aradığı siyasi ve toplumsal zemini Hitit
devlet ve iktidar yapısında bulan bir mesajı
somutlaştırdığı (ya da bir ihtiyacı yansıttığı)

La presenza dell’edificio II nella città
bassa indica che anche ad Uşaklı non c’è una
demarcazione fisica tra lo spazio del potere
che non sia la dimensione dell’edificio e la
posizione presumibilmente sopraelevata,
rispetto ai quartieri abitativi ancora non
scavati. Gran parte dell’abitato si cela nelle
porzioni non ancora esplorate della città
bassa, di cui si intravede qualche traccia
nelle anomalie registrate dalla prospezione
geofisica ma di difficile datazione.
La costruzione dello spazio urbano ittita prevede la modificazione delle funzioni e
dell’uso di determinate porzioni dell’insediamento, utilizzando cittadella e parte della città
bassa in funzione scenografica, come luogo
per l’erezione di edifici monumentali connessi
con la gestione del potere.
Le platee sul limite meridionale del monticolo, ma anche quelle nella città bassa, indicano una chiara volontà di modificare la topografia al fine di ottenere il risultato desiderato.
Modellare e dare nuova forma
all’insediamento è l’impronta che gli architetti
ittiti impongono al paesaggio costruito e
naturale, rivitalizzandolo con segni nuovi e di
potere politico e religioso. La forma urbanistica
e architettonica materializza un messaggio (o
riflette un’esigenza) che trova nella struttura
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ifade edilebilir.
Uşaklı’nın görkemli mimarisi nasıl
Geç Tunç Çağı’nın yerleşim yerlerine yeni
vasıflar kattıysa, yok edilmeleriyle birlikte
belirli siyasi kontrol ve idare biçimlerini
yansıtacak şekilde gelişen mekân anlayışı da
son bulmuş ve böylece Hitit kent tarihinin
son evresi olarak kayıtlara geçmiştir.

statale e di potere ittita il presupposto politico
e sociale fondante. Così come le preminenti
architetture di Uşaklı qualificano l’abitato del
Tardo Bronzo la loro distruzione segna la fine
di un’articolazione dello spazio che è riflesso
di forme precise di controllo e di gestione
politica, e si configura come l’atto finale nella
storia della città ittita.
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Amik Ovası, (deniz seviyesinden yaklaşık 8085 m yüksekte) Hatay bölgesinde yer almakta
ve batıda Nur Dağları (deniz seviyesinden
yaklaşık en fazla 1900-2250 m yükseklikte) ile
güneyde ve doğuda bir dizi kalkerli alçak tepe
(deniz seviyesinden 750-800 m yükseklikte)
arasında, takriben 900 km2’lik bir alan
boyunca uzanmakta olup; büyük ihtimalle
kuzey/ kuzeydoğu-güney/güneybatı uzanımlı
fay hattını izleyen Amik-Gölbaşı grabeninin
bir parçası olduğunu ifade etmek mümkündür
(Wilkinson in Yener et al. 2000, s. 168). Çevre
alanlarla belli başlı bağlantı unsurlarını teşkil
eden Asi Nehri, Afrin Çayı ve Karasu Nehri,
geniş bir tarım alanı olan Amik Ovası’na
dökülmektedir.
Nitekim bu verimli ova, dağ geçitleri
(Cilvegözü) ve geniş akarsu vadileri (Afrin)
yardımıyla erişilebilen Anadolu platosu,
Kilikya, Kuveyk Ovası ve Kuzey Mezopotamya

La piana dell’Amuq, (Amik Ovası, ca. 8085 m slm) si trova nella regione di Hatay, e
si estende approssimativamente su un’area
di 900 km2 tra le montagne dell’Amano
(altitudine massima ca. 1900-2250 m slm) ad
ovest e una serie di basse (750-800 m slm)
colline calcaree a sud ed ad est; la piana è
verosimilmente parte della valle orientata
NNE-SSO, l’Amik-Gölbasi graben (Wilkinson in
Yener et al. 2000, pg. 168), un ampio territorio
coltivabile, nel quale confluiscono i fiumi
Oronte, Afrin e Kara-Su, le cui valli garantiscono
i principali collegamenti con le zone limitrofe.
Infatti, questa fertile pianura si trova in una
posizione cruciale tra l’altopiano Anatolico, la
Cilicia, la piana del Qoueiq e la Mesopotamia
settentrionale, accessibili attraverso passi
montani (Bab al Awa) e ampie valli fluviali
(Afrin). Questi collegamenti rappresentavano
ed ancora rappresentano importanti vie di co-
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arasında hayati bir konumda yer almaktadır.
Söz konusu bağlantılar, bu alan ile Orta Suriye,
Islahiye Vadisi ve Anadolu arasında geçmişte
olduğu gibi bugün de önemli bir iletişim kanalı
işlevi görmektedir.
Bu alanda yürütülen arkeolojik araştırmaların iki yoğun faaliyet dönemi etrafında odaklandığını söylemek mümkündür.
1930 ve 40’lı yılları kapsayan ilk dönem
boyunca
gerçekleştirilen
geniş
yüzey
araştırmaları (Braidwood 1937) ve çeşitli
kazı çalışmaları (Chicago Üniversitesi Doğu
Enstitüsü tarafından Tell Tayinat, Tell Judeidah
ve Chatal Höyük’te, British Museum tarafından
al-Mina’da -1936- ve Tell Aççana’da -1937-48)
sayesinde, bölgenin arkeolojik açıdan ne kadar
zengin ve önem taşıyan nitelikte olduğu gözler
önüne serilmiştir (Braidwood, Braidwood
1960, Haines 1971, Woolley 1955). 1995’ten
2016’ya kadar Aslıhan Yener, 2017’den itibaren
ise Murat Akar idaresinde yeniden başlatılan
yüzey araştırmaları ve 2005 yılında yeniden
başlatılan Tell Aççana arkeolojik kazılarını
(2019’a kadar Aslıhan Yener; 2020’den itibaren
Murat Akar) kapsayan ikinci dönem boyunca,
gerek alanda faaliyetlere gösteren ekipler
gerekse gerçekleştirilen araştırmalar giderek
artmış; Tell Tayinat (2004’ten itibaren Toronto
Üniversitesi) ve Toprak Hisar (Hatay Arkeoloji
Müzesi, 2013) sitlerinde kazılara ek olarak, Asi
Nehri’nin alçak vadisinin de araştırılmasına
(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden
Hatice Pamir idaresinde) başlanmıştır.
Buna ek olarak, inşaatına 1934 yılında
başlanılan ve bölge için önemli bir referans
teşkil eden Hatay Arkeoloji Müzesi’nin, açılışı
2014’te yapılan geniş ve modern bir binaya
taşınmış olduğunun altı çizilmelidir. Bu yeni
bina, geniş ve modern bir ortam sağlamanın
ötesinde, buluntuların muhafaza edildiği geniş
depolara ve buluntular üzerinde incelemeler
gerçekleştiren araştırmacı ve uzmanların
kullanımına açık çalışma alanlarına da sahiptir.
Floransa Üniversitesi’nden gelen bir ekip,
2016 kış döneminde bu yeni mekânda çanakçömlek buluntuları üzerinde bir araştırma
gerçekleştirme şansına erişmiştir. Arkeoloji
müzesi (bitmiş ya da devam etmekte olan)
tüm Klasik Dönem Öncesi kazılarına ait
koleksiyonlara ev sahipliği yapmakla kalmayıp,
Roma dönemine ilişkin olarak ilin kent alanı
içerisinde
gerçekleştirilen
çalışmalarda
(Redford 2014) ele geçirilen önemli buluntuları
da barındırmaktadır.
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municazione tra quest’area e la Siria centrale,
la valle di Islahiye e l’Anatolia propria.
Le indagini archeologiche in quest’area
hanno visto due momenti di intensa attività.
Durante il primo periodo, da collocarsi negli
anni 30 e 40 del 1900, un’ampia prospezione di
superficie (Braidwood 1937) e diverse attività
di scavo (Oriental Institute nei siti di Tell
Tayinat, Tell Judeideh e Chatal Höyük; British
Museum nei siti di al Mina, 1936, e Alalakh,
1937-48) hanno permesso di riconoscere
l’importanza e la ricchezza archeologica di
questa regione in età preclassica (Braidwood,
Braidwood 1960; Haines 1971; Woolley
1955). Durante il secondo periodo intense
attività sono iniziate nella piana dell’Amuq: la
prospezione di superficie - “Regional Survey
of the Amuq Valley” - nel 1995, diretta da
Aslıhan Yener fino al 2016 e da Murat Akar
dal 2017; la riapertura degli scavi archeologici
ad Alalakh nel 2005 (direzione di Aslıhan
Yener fino al 2019, di Murat Akar dal 2020).
Negli anni 2000, i team e le attività di ricerca
nella regione sono andati gradualmen-te
aumentando con attività di scavo presso i siti
di Tell Tayinat (University of Toronto dal 2004),
Toprak Hissar (Museo archeologico di Hatay,
2013), Sabunyie (Pamir 2013) e la prospezione
della bassa valle dell’Oronte (diretta da Hatice
Pamir, Mustafa Kemal Üniversitesi).
Va inoltre ricordato che il museo
archeologico della regione, collocato nella
città di Hatay, la cui costruzione è iniziata nel
1934, è stato traferito in un monumentale
edificio moderno inaugurato nel 2014. Questa
struttura oltre a presentare un allestimento
moderno e spazioso, ha ampi magazzini per
la conservazione dei reperti e aree di lavoro
per studiosi ed esperti che lavorino con
questi materiali. Il team dell’Università degli
Studi di Firenze ha avuto il piacere di fare
una campagna di studio invernale nel 2016
in questa sede per lo studio dei materiali
ceramici.
Il museo archeologico ospita quindi non
solo le collezioni di tutti gli scavi preclassici
della regione (conclusi o ancora in corso),
ma anche gli importanti ritrovamenti di età
romana effettuati nell’area urbana della città
(Redford 2014), iniziati con l’Università di
Princeton nel 1932-39. Il periodo romano in
questa città è diventato meglio conosciuto
grazie ai fondamentali lavori condotti
dall’Università Mustafa Kemal (dir. Hatice

Söz
konusu
çalışmalar,
Princeton
Üniversitesi tarafından 1932-39’da başlatılmış
olup; hipodrom bölgesinde Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi tarafından (Hatice Pamir
idaresinde) gerçekleştirilen önemli kazılar
(Pamir 2015) ve İplik Pazarı bölgesinde
Hatay Arkeoloji Müzesi’nden Demet Kara
idaresindeki ekip tarafından gün ışığına
çıkartılan mozaikler sayesinde, şehrin Roma
dönemi evresinin daha iyi tanınması mümkün
olmuştur.
Floransa Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, başlangıç evresinde
1930’larda gün ışığına çıkartılan ve bir kısmı
Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü bir kısmı
ise Hatay Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edilen buluntuların incelenmesi üzerinde odaklanmıştır.
Özellikle 2010-2017 dönemi, M.Ö. I.
milenyumun daha iyi anlaşılması için kilit
niteliğindeki bu malzemelerin araştırılmasına
ayrılmıştır. Tamamıyla yayımlanmış olan
bu araştırma sonuçları (Pucci 2019, 2017),
Amik bölgesinde Genç Tunç Çağı ile Demir
Çağı arasındaki dönemde (M.Ö. 1600-600)
toplumda yaygın gelenek ve alışkanlıkların
ve çevredeki siyasi oluşumlarla bağlantıların
anlaşılmasını hedefleyen bölgesel çaptaki daha
geniş projenin çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Prof. Dr. Aslıhan Yener ile gerçekleştirilen iş
birliği sayesinde bölgede 2012 yılında faal
olarak çalışılmaya başlanmış olup; Hatay
Arkeoloji Müzesi’nin yeni yerleşkesinde
yeniden düzenlenmesine ilişkin kısa soluklu
bir danışmanlığı, bir kısmı doktora tezi haline
getirilen (Montesanto 2018) bir kısmı ise
yayımlanan (Montesanto, Pucci 2019) Aççana
siti Demir Çağı evreleri üzerine araştırmalar
izlemiştir.
Müzeyle gerçekleştirilen iş birliği, 2017
yılından itibaren IV numaralı kazı alanındaki
Geç Tunç Çağı evreleri üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bu bağlamda Floransa Üniversitesi araştırma
grubu, an itibarıyla uzun yıllardır birçok
bilimsel çalışmada bir araya geldiğim değerli
meslektaşım Prof. Dr. Murat Akar (Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi) başkanlığındaki
Tell Aççana/Alalah arkeolojik kazı ve araştırma
ekibine dahil edilmiş olup; Türk ekip üyeleriyle
yalnızca buluntular üzerindeki incelemelerin
sonuçlarını paylaşmakla kalmayıp aynı
zamanda dönemin kronolojisi, toplumsal
özellikleri ve kültürel temasları hakkında
da oldukça sık ve verimli görüş alış verişleri

Pamir) nell’area dell’ippodromo (Pamir 2015)
e agli importanti mosaici scoperti nell’area
di Iplik Pazarı sotto la direzione del Museo
Archeologico di Hatay.
La missione dell’Università degli Studi di
Firenze nasce in un primo momento come
lavoro sui materiali portati alla luce negli anni
trenta e distribuiti tra il museo dell’Oriental
Institute di Chicago e il museo archeologico di
Hatay. In particolare il lavoro degli anni 20102017 si è concentrato sullo studio di questi
materiali divenuti ormai fondamentali per
comprendere al meglio il primo millennio a.C.:
questo lavoro ormai interamente pubblicato
(Pucci 2019; 2017) costituisce il nucleo di
partenza per il progetto su scala regionale
che ha come obiettivo la ricostruzione
delle tradizioni e degli usi nella società dal
Bronzo Tardo all’età del Ferro (1600-600 a.C.)
nell’Amuq e dei collegamenti con le entità
politiche vicine.
La missione è diventata operativa sul
campo dal 2012 grazie alla collaborazione con
la prof.ssa Aslıhan Yener, inizialmente con una
breve consulenza nella fase di riallestimento
del museo archeologico di Hatay, si è poi
sviluppata con lo studio delle fasi del Ferro del
sito di Alalakh (Fig.1), oggetto in parte di una
tesi di dottorato (Montesanto 2018) e in parte
pubblicato (Montesanto, Pucci 2019). Dal
2017 la collaborazione con la direzione dello
scavo si è incentrata sulle fasi del Bronzo Tardo
per l’area 4 dello scavo.
Il gruppo di ricerca dell’Università di Firenze
è quindi parte della missione archeologica a
Tell Atchana/Alalakh, attualmente diretta dal
Prof. Murat Akar (Mustafa Kemal Üniversitesi
di Hatay), stimato collega con il quale ho il
piacere di collaborare scientificamente ormai
da molti anni, e condivide con il team turco
non solo i risultati dello studio sui materiali
ma anche frequenti e stimolanti discussioni
scientifiche su cronologia, ricostruzione della
società e contatti culturali. La cooperazione
scientifica è regolata da un accordo quadro
stabilito nel 2015 tra l’Università degli Studi
di Firenze e la Mustafa Kemal Üniversitesi di
Hatay.
Il progetto dell’Università di Firenze ha
quindi come principale obiettivo lo studio e
la comprensione dei fenomeni sociali, politici
e culturali nei periodi del Bronzo Tardo e del
Ferro (1600-600 a.C.) nella regione di Hatay,
sulla base della combinazione dei risultati
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gerçekleştirmektedir. Floransa Üniversitesi ve
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi arasındaki
bilimsel iş birliği, 2015’te imzalanan anlaşmayla
düzenlenmiş ve resmiyet kazanmıştır.
Floransa Üniversitesi tarafından yürütülen
araştırma projesinin ana hedefi, farklı buluntu
grupları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerin
sonuçlarına dayanarak Hatay bölgesinde Genç
Tunç Çağı ile Demir Çağı arasındaki döneme ait
(M.Ö. 1600-600) toplumsal, siyasi ve kültürel
olguların araştırılması ve anlaşılması olarak
belirlenmiştir. İncelemeler 3 farklı buluntu
grubunu ilgilendirmektedir:
1. Bölgede 1930’larda gün ışığına
çıkartılan ve bir kısmı Chicago Üniversitesi
Doğu Enstitüsü bir kısmı ise Hatay Arkeoloji
Müzesi’nde muhafaza edilen buluntular
2. Amik Ovası yüzey araştırmaları
sırasında ele geçirilen buluntular
3. Alalah/Tell Aççana siti Geç Tunç I-II
(Alan IV) ve Demir I-II katmanlarında son
dönemde gerçekleştirilen kazılardan elde
edilen buluntular.
Çalışma hedeflerinin geniş kapsamlı niteliği
düşünülerek, bu yıl için önerilen “kamusal
alan/özel alan” konu başlığını farklı bakış
açılarından incelemek mümkündür. Gerek
Alalah gerekse Chatal Höyük sitlerinin sunduğu
zengin repertuvar, çalışılan dönemin kronolojik
açıdan oldukça geniş bir zaman yelpazesini
(M.Ö. II. ve I. milenyum) kapsaması ve her
iki sit alanında da bol miktarda buluntu ele
geçirilmiş olması, bu yöntemin uygulanmasına
elverişli bir ortam meydana getirmektedir. Bu
makale, seçilen konuyu oldukça iyi bir şekilde
gözler önüne seren ve her şeyden önemlisi
gerek stratigrafik araştırmalar gerekse çanakçömlek analizi bağlamında 2018 ve 2019
yıllarında gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla
doğrudan ilişkili olan çok ufak bir vaka
incelemesi üzerine odaklanmaktadır.
Akropolün dışında kamusal ve özel alan
olgusu: Alan IV
Alan IV’teki kazı çalışmalarına 2006 yılında,
akropol alanının dışında kalan ve sitin güney
kesiminde yer alan 60x20 metre boyutlarındaki
bir bölgede başlanmıştır. 2010 yılına kadar
gerçekleştirilen saha incelemelerinin sonuçları
yayımlanmış (Yener, Akar, Horowitz 2019)
olup; yine bu alanda ele geçirilen ve aynı yıllara
ait çanak-çömlek repertuvarı ise tüm sitin
genel tipolojisi içerisine yalnızca kısmen dahil
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degli studi su “lotti” diversi di materiale:
1. Materiale da Chatal Höyük già portato
alla luce nella regione durante gli scavi
degli anni trenta ed attualmente conservati
nel Museo Archeologico di Hatay e presso
l’Oriental Institute di Chicago.
2. La cultura materiale proveniente
dalla prospezione di superficie nella piana
dell’Amuq,
3. I recenti scavi nei livelli di Bronzo Tardo
I-II (Area IV) e del Ferro I-II nel sito di Alalakh/
Tell Atchana.
Nell’ampio spettro di questi obiettivi la
tematica proposta per quest’anno, “spazio
pubblico/spazio privato”, può essere affrontata da diversi punti di vista, data la ricchezza
delle evidenze architettoniche sia nel sito di
Alalakh che nel sito di Chatal Höyük, l’enorme arco cronologico a disposizione (secondo
e primo millennio a.C.) e l’abbondanza di materiali provenienti da entrambi i siti. Ai fini di
questo contributo, si è scelto qui di affrontare
un piccolissimo caso studio che ben si applica
alla tematica data e, soprattutto, è inerente
alle attività sul campo condotte negli anni
2018 e 2019 sia per quanto riguarda il lavoro
stratigrafico che quello relativo all’analisi della
ceramica.
Spazio pubblico, spazio privato fuori
dall’acropoli: L’area 4
Le attività di scavo nell’area 4 (Fig.1)
sono iniziate nel 2006 su un’area di 60x20
m, collocata nella parte meridionale del sito,
fuori dall’area dell’acropoli. I risultati delle
indagini sul campo condotte fino al 2010 sono
state pubblicate (Yener, Akar, Horowitz 2019),
mentre il repertorio ceramico proveniente da
quest’area e riferito a quegli anni è stato solo
in parte inserito nella tipologia generale di
tutto il sito.
Le indagini archeologiche dell’area sono
continuate fino al 2019 portando alla luce una
sequenza di sei fasi locali e altrettanti livelli
architettonici; tutto il materiale ceramico
(per il periodo 2006-2019) è stato analizzato
dal team italiano seguendo un metodo
quantitativo e contestuale negli anni 20172019 con due finalità principali: 1. determinare
a seconda del contesto di ritrovamento,
possibili variazioni funzionali dipendenti
dal contesto o dal periodo. 2. verificare
la sequenza cronologica correlandola alla

Res. 1 - Alalah sitinin genel planı (Alalah kazılarının izniyle).
Fig. 1- Planimetria generale del sito di Alalakh (con autorizzazione Scavi di Alalakh).

edilmiş durumdadır. 2019 yılına kadar devam
eden arkeolojik incelemeler, 6 yerleşim evresi
ve 6 mimari evreyi gözler önüne sermiştir.
2006-2019 dönemi kapsamında ele geçirilen
tüm çanak-çömlek buluntuları, İtalyan ekip
tarafından 2017-2019 yılları arasında nicel ve
bağlamsal bir yöntem kullanılarak ve farklı
sonuçlar hedeflenerek analiz edilmiştir.
Bunların
başında,
çanak
çömlek
parçalarının incelenmesiyle, ele geçirildikleri
yerler dikkate alınarak kontekst ve döneme
bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel
işlevsel değişimlerin belirlenmesi gelmektedir.
Stratigrafik araştırmalar, C14 numuneleri ve
ele geçirilen diğer objelerin incelenmesine
repertuvar analizinin de eklenmesi, alanda gün
ışığına çıkartılan mimari evrelerin, Orta Tunç
Çağı’nın son evrelerinden Geç Tunç Çağı’nın
tamamı ve Demir I’in başlangıç evrelerine
kadar uzanan dönemle ilişkilendirilmesine
katkı sağlamıştır.
Karşılaşılan stratigrafik ve mimari sıralanım,
incelenen alanın kullanım amacının zaman
içerisinde değiştiğine işaret etmektedir. Bu
makale özelinde, her ikisi de Geç Tunç II’ye
tarihlendirilen ve gerek mimari gerekse çanakçömlek repertuvarı açısından alanın kullanım

sequenza dell’acropoli.
L’analisi del repertorio ha contribuito,
insieme allo studio stratigrafico, i campioni
C14 e lo studio degli oggetti, a collocare le fasi
architettoniche portate alla luce nel periodo
dalle ultime fasi del Bronzo Medio, a tutto il
Bronzo Tardo, con l’ultima fase da collocarsi
nel passaggio tra Bronzo Tardo e le primissime
fasi del Ferro I.
La sequenza, stratigrafica ed architettonica,
indica che l’area oggetto di studio ha cambiato
destinazione d’uso nel corso del tempo,
ed in particolare per questo contributo
prenderemo in esame le fasi 2 e 3 dell’area,
entrambe datate al Bronzo Tardo II, che meglio
sembrano mostrare un passaggio dal privato
al pubblico, sia in ambito architettonico sia in
ambito ceramico, nella destinazione d’uso di
quest’area. Dal momento che le definizioni
di pubblico e privato in ambito architettonico
non sempre sono concordanti, si preferisce
qui utilizzare una definizione che distingue
spazio pubblico da spazio privato non tanto
in base all’accessibilità della struttura da
parte di gruppi sociali diversi, quanto in base
alla funzione della struttura stessa: è quindi
pubblico un edificio che è stato costruito dal-
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amacının özelden kamusala geçişini en çarpıcı
şekilde gözler önüne seren 2 ve 3 no’lu
evreler üzerine odaklanılmaktadır. Mimari
açıdan bakıldığında “kamusal” ve “özel”
kavramlarının farklı şekillerde tanımlanabildiği
gerçeğinden hareketle, burada “kamusal alan”
ile “özel alan” farkının, yapının farklı toplumsal
grupların erişimine ne ölçüde açık olduğuna
değil, yapının bizzat kendisine nasıl bir işlev
yüklendiği açısından ele alınması tercih
edilmiştir.
Bu doğrultuda toplum genelini ilgilendiren
kolektif ihtiyaçların (dini, temsili, savunma,
yargısal, idari) giderilmesi amacıyla halk
tarafından inşa edilen yapılar “kamusal”; ufak
bir grup tarafından yine aynı grubun ihtiyaç
ve amaçlarına yönelik olarak inşa edilen (ev,
depo, dükkân, daha modern evrelerde ise
dernek binaları, ticari faaliyet alanları, vs.)
yapılar ise “özel” şeklinde tanımlanmaktadır.
Bir yapının kimlerin erişimine açık olduğu, her
zaman kamusal ya da özel nitelikli oluşuna
değil, üstlendiği belirgin işleve dayanmaktadır.
Nitekim erişimin kısıtlı (savunma sistemleri,
tapınaklar, imparatorluk sarayları) ya da
yüksek (yollar, pazar alanları, istasyonlar,
toplantı alanları) olduğu kamusal yapılar
bulunduğu gibi, örneğin ticari faaliyetlere
ev sahipliği yapmaları nedeniyle geniş bir
kitlenin erişimine açık olan özel yapılar da
mevcuttur.
Alan IV’te 2 ve 3 no’lu evrelere ilişkin ele
geçirilen buluntular, birbirinden farklı iki
gerçeği gözler önüne sermiştir. 3 no’lu evre
sırasında alanın merkezi bir avlu etrafında
yer alan bir dizi odadan oluşan ve ev olarak
kullanılan geniş bir yapıyı (Yapı 2008-1, Akar
2019, 56-57 içinde kısmen yayımlanmıştır)
barındırdığı tespit edilmiştir. Söz konusu
yapının kuzeydoğu ve güneybatı uçları kazı
alanının dışına uzanmakta olup; güneybatı
yönünde taş döşemeli bir yol (Yol 1), kuzeydoğu
yönünde ise 2008-1 yapısını çevreleyen
duvara bitişik bir diğer yapı ile sınırlandığı
açıkça görülmektedir. Yapının iyi korunmamış
durumdaki ana girişi doğrudan yol üzerinde
yer almakta ve bu ana dek başka herhangi bir
girişin varlığına rastlanmamaktadır.
Arazide yapılan incelemeler sırasında
gün ışığına çıkartılan alt evrelerden açıkça
anlaşıldığı üzere, yapının iç düzeninde çok
sayıda değişiklik yapılmış ve avlunun içerisinde
ek odalar meydana getirilmiş, bunlardan
bazıları mevcut odaların genişletilmesiyle elde
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la comunità per soddisfare esigenze della collettività (sacre, rappresentative, difensive,
per l’amministrazione della giustizia etc.)
e privato un edificio eretto da un piccolo
gruppo di persone per scopi di quel ristretto
gruppo (case, magazzini, negozi, ma anche in
tempi moderni, sedi di associazioni, attività
commerciali etc).
L’accessibilità di una struttura non sempre
è determinata dalla sua caratteristica pubblica
o privata, ma dalla sua funzione specifica: ci
possono essere edifici pubblici con bassa accessibilità (strutture difensive, templi, palazzi
regali) e con alta accessibilità (strade, aree
di mercato, stazioni, luoghi per assemblee
pubbliche) così come edifici privati, come le
attività commerciali, possono essere molto
accessibili.
Le evidenze dell’area 4 per le fasi 2 e 3
hanno portato alla luce due realtà molto
diverse. Durante la fase 3 (Fig. 2) l’area era
occupata da una ampia struttura domestica
(edificio 2008-1, in parte pubblicato in Akar
2019, 56-57) costituita da un cortile centrale
ed una serie di gruppi di vani disposti intorno
a questa corte. I limiti nord-est e sud-ovest
della struttura si estendono oltre i limiti di
scavo, mentre appare chiaro che l’edificio è
delimitato a sud-ovest da una strada (street
1) provvista di acciottolato e a nord-est da
un’altra struttura che si appoggia al muro
perimetrale della casa 2008-1.
L’accesso principale dell’edificio è collocato
direttamente sulla strada, anche se non molto
ben conservato, mentre altri accessi non sono
stati identificati. Inoltre appare evidente dalle
sottofasi, portate alla luce durante le indagini
sul campo, che numerosi cambiamenti
interni sono stati apportati all’organizzazione
interna dell’edificio, ricavando ulteriori vani
all’interno del cortile e in alcuni casi ripartendo
ulteriormente alcune stanze.
Nella fase successiva (fase locale 2) l’intera
area venne riorganizzata (Fig. 3) mantenendo
intatto l’unico spazio pubblico della fase 3,
la strada: il filo della muratura del nuovo
edificio eretto in quest’area (building 2006-2)
corrisponde al limite preesistente della strada,
confermando una pratica ormai nota nella topografia urbana delle città di Bronzo Tardo
di rispettare lo spazio viario determinato
dal progetto urbanistico (Wirth 1997) anche
quando la destinazione d’uso di un quartiere
cambia.

Res. 2 - Alan IV evre 2, fotoğraf M. Akar (Alalah kazılarının izniyle).
Fig. 2 - Area 4 fase 2, foto: M. Akar (courtesy of the Alalakh excavations).

edilmiştir.
Bir sonraki evrede (yerel evre 2) alanın
tamamının, 3 no’lu evreye ait tek kamusal
alan olan yola dokunulmaksızın yeniden
düzenlendiği anlaşılmıştır. Bu alanda inşa
edilen yeni yapıya ait (Yapı 2006-2) duvarların
sınırı, daha önceden mevcut olan yolun
sınırıyla örtüşmekte olup; Geç Tunç Çağı
kentsel topoğrafyasında oldukça yaygın olan
“mahallelerin kullanım amacının değiştiği
durumlarda dahi kent yollarının değişen düzen
içerisinde muhafaza edilmesi” prensibinin
uygulandığını (Wirth 1) de doğrular
niteliktedir.
Bu devamlılığa rağmen, yapının 2 no’lu
evredeki iç düzeninin tamamen farklı olduğu
göze çarpmaktadır.
Kazamat tipi olarak adlandırılan ve yalnızca
çatıdan girilen bir dizi odaya ve yapının merkez
bölümünde sağlam bir dayanak oluşturmak
amacıyla tamamen molozla doldurulan diğer
odalara (bkz. Akar 2019, 314) sahip olduğu
görülen binanın, bu özellikleriyle şüphesiz
bir savunma işlevi taşıdığını söylemek
mümkündür. Bir önceki evreye ait yapıya
kıyasla iki kat daha kalın bir çevre duvarına
sahip olması da bu varsayımı destekler
niteliktedir. Çevresindeki diğer yapılara kıyasla
tamamen izole bir konumda bulunduğu

Nonostante questa continuità, l’impianto
della struttura di fase 2 è completamente
diverso: l’edificio è caratterizzato da una serie
di vani detti a casamatta accessibili solo dal
tetto e altri interamente riempiti con detriti a
formare dei corpi solidi nella porzione centrale
dell’edificio (cf. Akar 2019, 314) il cui carattere
difensivo sembra inequivocabile.
Stesso carattere difensivo può essere
in parte attribuito allo spessore murario
che raddoppia rispetto all’edificio di fase
precedente.
La struttura appare interamente isolata
rispetto ad altri edifici adiacenti e si apre con
spazi esterni a nord-est ed ad est utilizzati per
attività domestiche legate alla struttura stessa.
Appare quindi evidente che il passaggio da
struttura privata (fase 3) a struttura con funzioni pubbliche (fase 2) sia connesso con una
completa riorganizzazione urbana dell’area e
verosimilmente con una necessità, di maggiori
strutture difensive, che hanno portato, sull’acropoli alla costruzione della fortezza nord.
L’analisi del materiale ceramico (Fig. 4)
proveniente da contesti primari e secondari
delle fasi 2 e 3 ha dato importanti risultati
per quello che concerne gli inventari dei due
edifici e di come questi rimangano in forte
continuità pur trattandosi di edifici diversi
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Res. 3 - Alan IV evre 3, fotoğraf M. Akar (Alalah kazılarının izniyle).
Fig. 3 - Area 4 Fase 3, foto M. Akar (courtesy of the Alalakh excavations).

görülen bina, kuzeydoğu ve doğu yönünde
yapının kendisiyle ilişkili ev işleri için kullanılan
dış mekânlara açılmaktadır. Bu nedenle özel
yapıdan (Evre 3) kamusal işleve sahip bir yapıya
(Evre 2) geçiş sürecinin, bölgenin kentsel
mimarisinin tamamen yeniden düzenlenmesi
ve buna bağlı olarak akropol üzerinde yer alan
Kuzey Kale’nin inşasına kadar varan bir dizi
savunma amaçlı yapıya ihtiyaç duyulmasıyla
ilişkilendirilebileceği açıkça görülmektedir.
2 ve 3 no’lu evrelerin birincil ve ikincil
kontekstlerden elde edilen çanak-çömlek
buluntularının incelenmesi sonucu, bu iki
yapının envanterlerine ve farklı işlevde
yapılar (kamusal ve/veya özel) olmalarına
rağmen aralarında nasıl güçlü bir devamlılık
gözlendiğine ilişkin son derece önemli
sonuçlar elde edilmiştir. İncelemeler sırasında,
seçilen kontekstlere ait belirli formların sayıca
hayli fazla oluşu, bu formların işlevleri ve ait
oldukları sınıflar hep birlikte dikkate alınmıştır.
Yerel olmayan çanak-çömleklere bakıldığında,
iki evre arasında dikkat çeken bir değişiklik
olmadığı gözlenmiştir: Yapıların içinde her
iki evrede de aynı miktarda Kıbrıs tipi çanakçömleklere rastlanmış olup (Kozal 2019);
Miken çanak-çömleklerine bakıldığında ise
gerek buluntu sayısının azlığı (3 no’lu evreden
1 adet, 2 no’lu evreden ise 4 adet parça)

70
ALALAKH | Marina Pucci

(pubblico e/o privato).
Il materiale preso in esame ha tenuto conto
della quantità di determinate forme in contesti
selezionati, della funzione di queste forme e
delle classi a cui le forme appartengono. Per
quanto riguarda la ceramica importata, le
due fasi non mostrano differenze sensibili: le
stesse forme di ceramica cipriota ricorrono
in entrambe le fasi all’interno degli edifici
nelle stesse quantità (Kozal 2019), mentre
per quanto riguarda la ceramica micenea il
numero esiguo (un frammento in fase 3 e
quattro in fase 2) e la dimensione ridotta dei
frammenti impedisce qualunque valutazione
(Koehl 2019).
La ceramica di produzione locale invece
fornisce indizi utili che vanno a confermare
una forte continuità non solo per quanto
riguarda l’orizzonte ceramico ma anche quello
funzionale. Da un punto di vista morfologico le
stesse forme ricorrono nella fase 3 e nella fase
2 con quantità in percentuale simili tra di loro,
indicando che le stesse attività venivano svolte
nella casa privata della fase 3 e nella fortezza
pubblica della fase 2 con poche differenze ed
alcune particolarità. Oltre alle consuete forme
da mensa, sono sensibilmente numerosi nella
fase 2 (fortezza) i crateri campaniformi (Fig. 4f)
o coppe profonde, apparentemente assenti

gerekse boyutlarının ufak oluşları nedeniyle,
herhangi bir değerlendirme yapılması
mümkün olmamıştır (Koehl 2019).
Yerel üretim çanak-çömlekler dikkate
alındığında ise, mal grubunun gerek yapım
yöntemi gerekse işlevine ilişkin gözle görülür
bir devamlılık olduğunu doğrulayan ipuçlarına
rastlanmıştır. Morfolojik açıdan bakıldığında,
aynı formların gerek 3 gerekse 2 no’lu evrede
benzer yüzdelerde mevcut oluşu, arada bazı
ufak farklar ve özgün nitelikler bulunmasına
rağmen aynı faaliyetlerin hem 3 no’lu
evreye ait konutta hem de 2 no’lu evreye ait
kamusal işlevli hisarda gerçekleştirildiğini
göstermektedir.
Alışılageldik yemek takımlarına ek olarak,
2 no’lu evrede (hisar) çan şekilli kraterler
ve derin kadehlerin sayıca bolluğu dikkat
çekerken, alandaki bir önceki evrede ise bu
şekillere rastlanmamıştır. Söz konusu formların
Geç Tunç II’nin ilk evrelerine tarihlendirilen
başka alanlarda da gayet yaygın oluşundan
(Horowitz 2019, res. 10 n. 4-6) hareketle, 3
no’lu evrede ise seyrek ve dağınık biçimde
ele geçirilmeleri kale yapısı içerisindeki
belirgin bir işlev kapsamında kullanıldıklarını
düşündürmektedir.
Aynı
şekilde
üçlü
lambalara da yalnızca 2 no’lu evreye ait olan
yapıda rastlanmış olup; bu durumun eski
alanın farklı bir şekilde düzenlenmesiyle
ilişkilendirilmesi mümkündür. Nitekim merkezi
avlunun sağladığı aydınlıktan yararlanmayan
ve birçok penceresiz oda barındıran hisar
yapısı içerisinde, bir önceki evreye kıyasla
suni aydınlatma düzeneğine daha fazla ihtiyaç
duyulmuş olması gerekmektedir. 2 no’lu
evrede şüphesiz daha çok sayıda ele geçirilen
kenarları kırmızı şeritle süslü tabaklar ise, belirli
herhangi bir işlevle özdeşleştirilmemekte
ve yalnızca Geç Tunç Çağı’nda meydana
gelen dekoratif bir değişikliğe işaret ettikleri
düşünülmektedir. Yemek takımları (kaplar ve
bir ya da çok porsiyonluk tabaklar) ile yiyecekiçecekleri muhafaza etmekte kullanılan orta
boy testiler incelendiğinde ise, evreler arası
kuvvetli bir devamlılığa işaret ettikleri göze
çarpmaktadır.
Söz konusu unsurlar, yapıların içinde
gerçekleştirilen faaliyetlerin her iki durumda
da ev yaşantısıyla ilgili olduklarını göstermekte
ve yapının kamusal ve savunma odaklı
niteliğinin ise yapının içindeki hayatta çok
keskin bir değişiklik meydana getirmediğine
işaret etmektedir.

Res. 4 - Makalede değinilen formlar: a. ve b. (3.
evre); c. - f. (2. evre).
Fig. 4 - Forme discusse nell’articolo: a. e b. Fase locale 3; c. - f. Fase locale 2.

nella fase precedente di quest’area: dal momento che questa forma è ben nota da altre
aree anche per le prime fasi del Bronzo Tardo
II (Horowitz 2019, fig. 10 n. 4-6), la loro sporadica presenza nella fase 3 sembra poter essere
riconducibile ad una funzione specifica svolta
nell’edificio fortezza.
Anche le lampade trilobate sono attestate
solamente nell’edificio della fase 2, elemento
probabilmente dovuto a una diversa organizzazione dello spazio costruito, che appunto
nella fortezza, non usufruendo di un cortile
centrale ma con la presenza di numerose stanze ceche richiedeva una maggiore illuminazione artificiale rispetto alla fase precedente.
La presenza invece di piatti decorati con
fascia rossa sull’orlo (Fig. 4e), senz’altro più
numerosa nella fase 2, non sembra connessa
con una specifica funzione bensì con un cambiamento decorativo nei piatti durante il Bronzo tardo. Elementi di forte continuità si riscontrano invece nella ceramica da mensa (ciotole
e piatti a porzione singola e multipla, fig. 4a-b,
c-d) e nelle giare medie da conservazione.
Questi elementi mostrano come le attività
svolte all’interno degli edifici fossero in
entrambi i casi di carattere domestico e la
natura pubblica e difensiva della struttura
non ha comportato un cambio funzionale
sensibile al suo interno al punto da non
dover necessariamente presupporre che
l’edificio fosse costantemente occupato da
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Bu durumda yapının sürekli olarak orada
bulunan bir asker alayı tarafından kullanılmadığı, savunma işlevi bağlamında askerlerin
buraya yalnızca ihtiyaç halinde yerleştikleri
varsayımında bulunmak mümkündür.
Nicel ve bağlamsal olarak adlandırdığımız
ve bu makalede kısmen ve çok kısıtlı bir
veri grubu üzerinde uygulanan bu analiz
yöntemi, ilerleyen dönemlerde yalnızca
seramik repertuvarının geçirdiği morfolojik
değişimlerin anlaşılması ve bu sayede
kronolojisinin belirlenmesine değil, aynı
zamanda ele geçirildikleri arkeolojik kontekste
bağlı olarak gözlenen ufak değişimlerin
de gözler önüne serilmesini de mümkün
kılacaktır.

una guarnigione di soldati, ma che questa vi si
spostasse solo in caso di necessità.
Questo tipo di analisi, quantitativa e contestuale, qui applicata in modo parziale e
molto puntuale, permetterà in futuro di definire con precisione non solo le variazioni
morfologiche del repertorio ceramico, utili
alla ricostruzione della cronologia, ma anche
le piccole variazioni nel repertorio connesse al
contesto archeologico di ritrovamento.
Il costante, serio e dettagliato lavoro del
team italiano (Fig. 5) nel processare la ceramica ha consentito di documentare ed elaborare grandi quantità di dati in breve tempo, a
loro va il mio ringraziamento. Ringrazio inoltre
Murat Akar e il suo team per aver creato un
ambiente di lavoro stimolante e produttivo.
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Koehl, R. 2019. “The Mycenaean Pottery.” In Tell Atchana, Alalakh. vol2: The Late Bronze Age City,
edited by K. Aslıhan Yener, Murat Akar and Mara T. Horowitz, 257-264. Istanbul: Koç University
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Pamir, H. 2015. “Antakya Hipodrom ve Çevresi Kazısı. Excavations at and around the Hippodrome of
Antakya.” Anmed: 301-307.

72
ALALAKH | Marina Pucci

73
ALALAH | Marina Pucci

Pucci, M. 2017. “The Iron Age II “Spoon Stoppers/Censers” Production in the Amuq: An Example
from Chatal Höyük “ In Overturning Certainties in Near Eastern Archaeology. A Festschrift in Honor
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1. Hattuşa’nın 1. Tapınağı ve bilimsel
araştırma

1. Il tempio 1 di Hattusa e la ricerca
scientifica

“Büyük Tapınak“ olarak bilinen ve Aşağı
Şehrin (“Unterstadt”) ana bölümünde yer
alan 1. Tapınak, birçok bakımdan Hititler’in
başkentinin en anlamlı kamu alanlarından
birini temsil etmektedir (Res. 1). Tapınağın
dört yanında inşa ettirilmiş olan binaların
kompleksi; hem tam anlamıyla tapınak
kısmının hem de depolama ve arşivlemebelge saklama işlevini gören geniş alanların
mimari düzeni; bu kutsal yere başkentin kamu
yaşamının merkez değerini kazandırmaktadır
(Schachner 2011, özellikle Syf. 172-188; id.
2006, 157-160 ve 2017; son olarak yakında
yayınlanacak olan Schachner c.s.; arşivlerle
ilgili Killinger 2006; Alaura 2015; özellikle
Geç İmparatorluk dönemine ilişkin ayrıca
bkz. Gordin 2011, 7-14). Kısmen hâlâ devam

Il cd. “Grande Tempio” (Tempio 1), che
occupa l’area principale della Unterstadt di
Hattusa, rappresenta per molti versi uno degli
spazi “pubblici” più rilevanti nella topografia
della capitale degli Hittiti (Fig. 1).
Il complesso degli edifici che si sviluppano
tutt’intorno a esso e la stessa configurazione
architettonica sia della parte templare
stricto sensu, sia degli ampi spazi dedicati
all’immagazzinamento e alla conservazione/
archiviazione di documenti di interesse
politico-economico e religioso, lo rendono
il centro più importante della vita pubblica
della capitale (Schachner 2011, in particolare
172-188; 2006, 157-160; 2017; da ultimo
Schachner 2020; sugli archivi Klinger 2006;
Alaura 2015; specificamente per il periodo
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metinlerinin yazması ile dolaysız bağlantı
kurulabilecek çeşitli metal kalemlerin
buluntusu. Öbür yandan esasen kâtiplerin
isimlerinden ibaret olan, mimari elemanların
üzerine fakat bunlarla dolaysız konu bağlantısı
olmayan çok basit bir teknikle hazırlanmış
pek çok hiyeroglif yazıtının bulunması (Bittel
1975). “Kaba” yazma tekniği, ile bu yazıtlarının
“geçiş
noktaları”olarak
tanımlanabilen
yerlede bulunması; bu dönemde Aşağı
Şehri´nde “resmi kâtipler”‘inin, bu yazıtlarla
görevlerine işaret eden yerlerde çalıştığını
düşündürmektedir (Marazzi 1990, 36 ve çizim
23, 2000, 2007 ve 2016).
Bu konuyla ilişkin olarak A. ve B. Dinçol
(Dinçol, Dinçol 2002), Hititler’in kâtiplerinin
ve İstanbul’un en önemli camiilerindeki
kamu alanlarda hâlen geçen yüzyılın başında,
yürürlüğe yeni giren Latin alfabesi ile belgeleri
ve mektupları düzenlemek üzere görevde
bulunan arzuhalcileri arasında ilginç bir
karşılaştırma çalışmasını yapmıştır (Res. 2).
Bu önemli kamu alanının bulunmasının ve
çalışılmasının tarihi oldukça uzun ve karışık

l’attenzione su due fenomeni concomitanti
che apparivano interessare direttamente
quest’area: da un lato il ritrovamento di un
certo numero di stili metallici, le cui peculiarità
li mettevano in diretto collegamento con
la stesura di testi “geroglifici” su supporti
lignei cerati; dall’altro la presenza di un certo
numero di iscrizioni geroglifiche eseguite
con una tecnica estremamente semplice,
caratterizzate essenzialmente dall’indicazione
di nomi di scribi, apposte su supporti
architettonici non aventi con esse una diretta
connessione tematica (Bittel 1975).
La loro collocazione in punti definibili “di
passaggio” e la tecnica “povera” di esecuzione,
insieme con il carattere estemporaneo
rispetto ai supporti, hanno indotto a ipotizzare
l’esistenza in questo periodo di una sorta di
“scribi pubblici”, stazionanti in quest’area
della Unterstadt proprio nei punti indicati
dalle iscrizioni contenenti il segno legato al
loro ufficio (Marazzi 1990, 36 e Tav. 23, 2000;
2007; 2016).
Un interessante confronto in proposito è

Res. 1 - Aşağı Şehrindeki 1. Tapınak alanı; yukarıda: Tapınak alanının ve buna bağlı güneybatı tarafındaki binaların planı (Hattuşa DAİ kazı arşivi); aşağıda: dronla çekilen aynı bölgenin iki resmi (2019 uçuşu).
Fig. 1 - L’area del Tempio 1 nella Unterstadt; in alto: la planimetria dell’area del Tempio e degli edifici a SW con
esso connessi (archivio Missione DAI Hattusa); in basso: due immagini della stessa area da drone (volo 2019).

etmekte olan Aşağı Şehrinde gerçekleştirilen
son kazı çalışmalarının doğruladığı gibi;
mahalleleri ve sur duvarları ile bu bölgenin,
Aşağı Şehrinin tamamen yeniden planlanma
projesi sonucunda M.Ö. XVI yüzyılın
son on yılları ile XV yüzyılın başı arasına
tarihlendirilebilmektedir (Schachner 2015
ve AA 2016’daki raporları: 1-11; 2018, 1-15;
2019, 43-51).
Krallığın iki ana tanrıya adanmış adyton
yada kutsal oda olarak nitelendirebilen iki
mekanın Yanısıra, bu alanda yazının genel
kullanılması bakımından, genel olarak“kamu”
nitelikli çivi yazılı tabletlerin arşivleri ile
birlikte Büyük Tapınağın bölgesinden oldukça
değişik ve muhtemelen M.Ö. XIII yüzyılın son
on yıllarına doğru epey yaygın kullanıış ayrı bir
yazı uygulamasının kanıtı tespit edilmiştir.
1975 tarihli bir yazısında, K. Bittel özellikle
bu alanı etkileyen ve aynı zamanda meydana
gelen iki olaya dikkat çekmektedir. Bir yandan
bal mumlu yazı tahta üzerine “hiyeroglif”

tardo-imperiale, Gordin 2015, 7-14).
Come i recenti scavi (ancora in parte
in corso di svolgimento) nell’area della
Unterstadt vanno confermando, l’impianto
va riportato a un programma di riassetto
dell’intera Unterstadt, con i suoi quartieri e la
cinta muraria, da collocare intorno ai decenni
fra la fine del XVI e gli inizi del XV secolo a.C.
(Schachner 2015 e i reports in AA 2016, 1-11;
2018, 1-15; 2019, 43-51).
Sotto il profilo delle pratiche scrittorie e
amministrative, nell’area del Grande Tempio
non sono soltanto venuti alla luce i depositi
di tavolette di carattere “pubblico” conservati
sotto la tutela delle due principali divinità del
regno alle quali erano dedicate le due celle
che caratterizzano la zona dell’adyton, ma
anche l’evidenza di una pratica scrittoria molto
particolare che, probabilmente, doveva aver
raggiunto negli ultimi decenni del XIII secolo,
un’ampia diffusione.
In un contributo del 1975 K. Bittel attirava
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Res. 2 - Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’in ilk yıllarda bir camii yakınında arzuhalci (solda: Osman
Hamdi Bey’in 1910’a ait tablosu; sağda: Dinçol ve Dinçol 2002’de de yer alan 1929’a ait National Geographic’ten bir fotoğraf).
Fig. 2 - Scribi “pubblici” in età ottomana (a sinistra: dipinto del 1910 di Osman Hamdi Bey) e nella giovane
repubblica turca nei pressi di una moschea (a destra: foto dal National Geographic del 1929, riportata anche
in Dinçol, Dinçol 2002).
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(Schachner 2017a ile kıyaslayın; özellikle Neve
1975, Bittel 1976, Neve 2002, Orthmann
2008, 20-21). 1834 yılında Fransız bilim insanı
ve gezgin Ch. Texier, o zamanda Pterium
antik şehri olarak düşünülen alanda başlıca
mimari ve sanatsal bulguları gözlemleyip,
bazı noktalarda kusurlu olmasına rağmen, ilk
faydalı topografik haritasını çizmiştir.
Description de l’Asie Mineure adlı kitabın ilk
cildinde, 80. Çizimde 1. Tapınağın tanıdığımız
ilk incelemesi yayınlamıştır (Texier 1839, 210212, Pl. 80; bu yayında Res. 3.1).
Ağustos 1836’da arkeoljik alanı, W.J.
Hamilton tarafından ziyaret edilmiştir.
Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia
adlı kitabında ilk ciltte yaklaşık da olsa tapınak
yapısının yeni bir çizimini sunmuştur (Hamilton
1842, vol. I, 391-393, bu yayında Res. 3.2).
Yirmi yıl civarı sonrasında, 1858
sonbaharında H. Barth, Texier’in öncesinden
kaydettiklerini yeniden gözden geçirmek üzere
Boğazköy’e gelmiştir.
Reise von Trapezunt durch die Nördliche
Hälfte
Klein-Asiens
seyahatnamesinde,
Texier’in çalışması hakkında birkaç faydalı
gözlemleri ileri süren bir yorumlama ile
donatılmış yeni bir yapı planını yayınlamıştır.
Alman bilim insanının ve gezginin bir
saray olduğunu düşündüğü yapı planında,
Kuzey-Batı sektöründe ilginç özellikleri
rastlanmaktadır (Barth 1860, 44-49, resim
sayfa 48’de; bu yayında Res. 3.3). Görünen
o ki, H. Barth tapınağın KB sektörünün
detaylı bir görsel canlandırmasını öneren ilk
akademisyen olmuştur. Onlarca yıl sonrasında,
1882’de Hattuşa’da kaldığı süre boyunca C.
Humann’ın başkanlığındaki arkeolojik kazı
heyeti tarafından yeni ve daha kapsamlı
topografik haritası çizilmiştir. Belki bizlere
gelen en eksiksiz planimetri, 1894’te E. Chantre
tarafından Mission en Cappadoce eserinde
(Chantre 1898, 27-31 ve res. 23; bu yayında
Res. 3.4) yayınlanan planimetridir. Tıpkı Barth
gibi, Chantre da yapıyı “palais” yani saray
olarak takdir etmiş ve, her iki planimetride
adyton ‘un Kuzey-Batı bölümünde, noktalı
çizginin bulunmasına rağmen ikinci bir hücre
mevcuttur.
1906’de Osmanlı-Alman heyetinin sistematik kazı çalışmalarının başlatması ile “Büyük
Tapınak“ ‘ın çalışma tarihinde yeni bir sayfa
açılmıştır (Schachner 2017a , Alaura 2006 ve
Seeher 2001).
1907´da O. Puchstein’in yürüttüğü

stato fornito da A. e B. Dinςol (Dinçol, Dinçol
2002) con gli scribi presenti ancora agli inizi
del secolo scorso negli spazi pubblici connessi
con le principali moschee a Istanbul, aventi la
funzione di redigere, per possibili avventori,
documenti e lettere nei nuovi caratteri latini di
recente introdotti (Fig. 2).
La storia della scoperta e dello studio di
questa importante area pubblica monumentale è lunga e complessa (cf. Schachner 2017a;
più in particolare: Neve 1975; Bittel 1976;
Neve 2002; Orthmann 2008, 20-21). Nel 1834
lo studioso e viaggiatore francese Ch. Texier
rilevava sul sito, allora ritenuto essere l’antica
Pterium, le principali testimonianze architettoniche e artistiche e stendeva una prima utile (anche se in alcuni punti imprecisa) mappa
topografica.
Nel primo volume della sua Description
de l’Asie Mineure, pubblicava, alla tavola 80,
il primo rilievo oggi conosciuto del Tempio
1 (Texier 1839, 210-212, Pl. 80; qui Fig. 3.1).
Nell’agosto del 1836 il sito veniva visitato
da W. J. Hamilton che, nel primo volume del
suo Researches in Asia Minor, Pontus and
Armenia, offriva una nuova pianta (per altro
abbastanza approssimata) della struttura
templare (Hamilton 1842, vol. I, 391-393,
qui alla Fig. 3.2). Circa venti anni dopo,
nell’autunno del 1858, H. Barth raggiungeva
il sito di Boghāskoei con la chiara intenzione
di riprendere quanto precedentemente
documentato da Texier.
Nel suo resoconto Reise von Trapezunt
durch die Nördliche Hälfte Klein-Asiens,
pubblicava, corredata di un commento con
interessanti spunti critici rispetto al lavoro
di Texier, una nuova pianta della struttura,
da lui interpretata tuttavia come un palazzo,
che presenta, per quanto riguarda il settore
di nord-ovest, alcune peculiarità interessanti
(Barth 1860, 44-49, fig. 48, qui alla Fig. 3.3); H.
Barth appare essere, infatti, il primo studioso
a offrire una ricostruzione dettagliata del
settore di NE del tempio.
Una nuova e migliore carta topografica
dell’area viene redatta alcuni decenni dopo,
dalla missione condotta da C. Humann,
durante la sua permanenza a Hattusa nel
1882.
La planimetria forse più accurata è quella
eseguita da E. Chantre nel 1894 e pubblicata
nella Mission en Cappadoce (Chantre 1898,
27-31, e fig. 23, qui alla Fig. 3.4; anche Chantre
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Res. 3 - P. Neve’nin yeni planına kadar XIX yy.’ın ilk gezginlerinin planlarındaki Büyük Tapınak: C. Texier (Texier
1839), W.J. Hamilton (Hamilton 1842), H. Barth (Barth 1860), E. Chantre (Chantre 1898) ve P. Neve (Neve 1995/96).
Fig. 3 - Il Grande Tempio nelle planimetrie dei primi viaggiatori dell’800 fino alla nuova planimetria di P. Neve:
C. Texier (Texier 1839), W.J. Hamilton (Hamilton 1842), H. Barth (Bart 1860), E. Chantre (Cantre 1898) e P.
Neve (Neve 1995/96).

çalışmalara dayanarak hazırlanan Boghasköy,
die Bauwerke adlı yayın hala esaslı referans
kaynağı olarak dünyaca kabul görmektedir.
En önemli mimari eserleri ve arkeolojik
alanının ilk detaylı topografik çalışmasını
sağlayan bu yayın (Puchstein 1912, özellikle
93-135), özellikle inşaat tekniklerinin hâlâ çok
faydalı analizi ile birlikte etraftaki binaların
bağlamında titiz bir planı sergilemesiyle
birlikte, adyton kısmının sadece bir hücreden
oluştuğunu göstermektedir (Res. 4).
Söz konusu adyton’un planimetri yorumlamasından sonraki yıllarda sadece 1. Tapınağın değil; örneğin, 1940’ta Krause tarafından
yayınlanan 5. Tapınağın ve Anadolu mimarisi
hakkındaki R. Naumann’ın klasik çalışmasının
1955’e ait ilk baskısı gibi, başkentinin diğer
tapınaklarının etütleri için de esas alınmıştır
(Krause 1940, özellikle 67-70 ve Naumann
1955, özellikle 389-392). Ancak 1960’ların
sonlarına doğru, P. Neve ‘nin yönetiminde bu
alandaki araştırmaların yeniden başlanması

indica la struttura come “palais”).
Sia nella planimetria di Chantre, che
in quella di Barth, la parte di nord-ovest
dell’adyton, seppure restituita in tratteggio, è
caratterizzata dalla presenza di una seconda
cella.
L’inizio degli scavi sistematici condotti
dalla missione tedesca nel 1907 segna un
nuovo capitolo nella storia dello studio del
“Grande Tempio” (Schachner 2017a; si veda
anche Alaura 2006; Seeher 2001). Punto
di riferimento fondamentale resta ancora
oggi il lavoro condotto da O. Puchstein, la
cui pubblicazione, Boghasköi, die Bauwerke,
fornisce il primo studio dettagliato della
topografia del sito e delle principali opere
architettoniche (Puchstein 1912, in particolare
93-135). La sua accurata pianta inserita nel
tessuto degli edifici circostanti e accompagnata
da un’analisi delle tecniche costruttive ancora
oggi preziosa, restituisce tuttavia un adyton
caratterizzato soltanto da una cella (Fig. 4).
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sayesinde, Kuzey-Batı kesiminin asıl düzeni ve
bağımsız iki hücrenin ibaret olduğu karmaşık
bir tapınak yapısına ulaşılmıştır (buradaki Res.
3.5 ile kıyaslayın; Bittel, K., H.G. Güterbock, H.
Hauptmann, H. Kühne, P. Neve, W. Schirmer
1969, 9-46; ayrıca Neve 1995/96).
J.Seeher tarafından başlatılan ve bügünde
A. Schachner yönetimi altında devam eden
araştırmalar sayesinde, hem Aşağı Şehrin
“kamu” alanının M.Ö. XVI yüzyılın ikinci
yarısından XV yüzyılın ilk yarısına kadar
geçirdiği kentsel dönüşüm süreçlerinin hem
de yapısal-mimari sistematik çalışmasına
kılavuzluk etmiştir. Kronolojik olarak Hititler’in
Eski ve Orta Krallığı dönemleri arasına denk
gelen Kuşaklı/Sarissa’nın tapınak yapıları ile
kıyaslamaları; başkentteki tapınakların, zaman
açısından belirli bir tipoloji gelişme çerçevesine
yerleştirilmesini sağlamıştır (Müller-Karpe
1999/2000, 2013 ve 2017, özellikle 89-92).
2. Ana hatlarıyla 1. Tapınak alanının yeni
inceleme projesi
2018 yaz döneminde, yeni üretilen
modellerin yönetimine ve üç boyutlu tarama
yenilikçi teknolojilerine dayanarak 1. Tapınak
alanının tümünün güncel bir inceleme
projesinesine başlanmıştır.
2014 yılında hayata geçirilen, İstanbul Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nün (DAİ) ve A. Schachner
yönetimindeki arkeolojik keşfi ve Napoli
Suor Orsola Benincasa (SOB) Üniversitesi’ne
bağlı Avrupa-Akdeniz Kurumlararası Merkezi
ile işbirliğinden meydana gelen Hattuşa’nın
geniş çaplı inceleme projesinin bir parçasıdır
(Repola 2018, Schachner 2019, 102’deki rapor
ile kıyaslayın).
Projenin temel amacı, tüm alanın tek
karmaşık bir modeline birbiri ile enterpole
edilebilir çok yüksek tanımlı bir dizi üç boyutlu
modellerin hazırlanması: Bu şekilde yapıların
tam anlamıyla plan değişimlerini ve aynı
zamanda her bir mimari unsurun (temel ve
üst blokları, kapı basamakları, özel tasarlanmış
su toplama/giderme tesisleri vs.) yapısal
özelliklerini gün yüzüne çıkarmayı mümkün
kılacaktır.
Bu amaçla paralel olarak, taranacak olan
“nesneler” ‘ın niteliklerine göre çeşitli üç
boyutlu tarama ekipmanları kullanılmıştır
(Çizelge 1’de uygulanan teknolojilerin özeti
mevcuttur; 2018 ve 2019 yıllarındaki ilk
iki kampanyada, 1. Tapınak / Aşağı Şehrin

Questa interpretazione planimetrica dell’area dell’adyton diviene negli anni successivi
la base per lo studio non solo del Tempio 1 di
Hattusa, ma anche degli altri edifici templari
della capitale, come è il caso, ad esempio, dello studio del Tempio 5 pubblicato da Krause
nel 1940 e della prima edizione del 1955 del
classico lavoro di R. Naumann sull’architettura
anatolica (Krause 1940, in particolare 67-70; e
Naumann 1955, in particolare 389-392). Soltanto sul finire degli anni ’60 dello scorso secolo, con la ripresa delle ricerche in quest’area
sotto la direzione di P. Neve, si è arrivati alla
definitiva restituzione dell’originario assetto
della tratta nord-occidentale e alla conferma
di una struttura templare complessa, caratterizzata da due celle indipendenti (cf. qui alla
Fig. 3.5; P. Neve, W. Schirmer 1969, 9-46; successivamente Neve 1995/96.).
È merito della ricerca più recente, iniziata
da J. Seeher e oggi condotta da A. Schachner,
aver iniziato uno studio sistematico sia
delle peculiarità struttive e architettoniche
dell’intero complesso, sia dei processi di
sistemazione urbanistica che hanno portato
fra la seconda metà del XVI e la prima del
XV sec. a.C. all’assetto “pubblico” dell’area
della Unterstadt. I confronti con le strutture
templari di Kuşaklı/Sarissa, cronologicamente
collocabili fra l’Antico e il Medio Regno hittita,
hanno inoltre permesso di inserire gli edifici
templari presenti nella capitale in un quadro di
sviluppo tipologico cronologicamente definito
(Müller-Karpe 1999/2000; 2013; 2017, in
particolare 89-92).
2. Il nuovo progetto di rilevazione dell’area
del Tempio 1: linee generali
Nell’estate del 2018 è iniziato un nuovo
progetto di rilevazione dell’intera area del
Tempio 1 basato su tecnologie innovative
di scansione 3D e di gestione dei modelli
generati. Esso si inquadra nel più ampio
progetto di rilevazione e studio dell’intera
area di Hattusa nato nel 2014 dalla
cooperazione fra la Missione Archeologica
del DAI di Istanbul, diretta da A. Schachner, e
il Centro Interistituzionale Euromediterraneo
dell’Ateneo SOB di Napoli (cf. Repola 2018;
si veda anche il report in Schachner 2019,
102).
Finalità principale è quella di elaborare
una serie di modelli 3D ad altissima
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Res. 4 - Puchstein 1912’deki 1. Tapınağın görüntüsü: a) alanın tümünün planı; b) Tapınağın modeli; c)
Tapınağın planı; d) kurucu unsurları ile Tapınağın planı.
Fig. 4 - Restituzione grafica del Tempio 1 in Puchstein 1912: a) planimetria dell’intera area; b) ricostruzione
del Tempio; c) planimetria del Tempio; d) pianta del Tempio nei suoi elementi costitutivi.

alanında yürütülen belirli uygulamalar Çizelge
2’de özetlenmiştir).
Hattuşa sit alanının üç boyutlu karmaşık
dijitalizasyon çalışmaları, eş zamanlı iki
araştırma hattı üzerinde ilerlemiştir.
Bir yandan doğrulanmış bağlam tipolojileri ve öngörülen bilimsel kullanımları ile (tarihsel-sanatsal, epigrafik, mimari araştırmalara vs.) uyumlu doğruluk seviyelerine sıkı
sıkıya bağlı farklı ölçekli sayısal modellerin
oluşturulması ve yönetimi; diğer yandan ise
dijital-sayısal ortam üzerindeki tarihsel-arkeolojik bilgilerin “anlamsal ilişki”leri için
dijital bir platformun geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bununla ilgili başından beri, Hattuşa sit
alanının üç boyutlu dijitalizasyon programı,
farklı ölçekli modelleri de tek bir veri yönetimi
sisteminde birleştirmek üzere tasarlanmış olmasının altını çizmekte fayda vardır. 2014 ilk
kampanyasından beri üç boyutlu lazer tarayıcı
ve takimetre aracılığıyla titiz bir topografik
araştırmaya başlanmıştı. Nişantaş ve Güney
Kale’nin 2nolu oda kompleksinde olduğu gibi
bu araştırma, belirli anıtların veya anıtsal hiye-

definizione, tra loro interpolabili in un unico
modello complesso dell’intera area, capaci
di evidenziare con esattezza l’intero sviluppo
planimetrico delle strutture e, al contempo,
le specifiche peculiarità struttive dei singoli
elementi (blocchi di fondazione e di alzato,
soglie, specifici impianti per il deflusso/
raccolta delle acque etc.).
A tal fine sono state utilizzate in parallelo
diverse strumentazioni di rilevazione tridimensionale, ciascuna dedicata alle specificità degli “oggetti” da sottoporre a rilevazione
(una visione riassuntiva delle tecnologie utilizzate è offerta alla Tabella 1; alla Tabella 2 sono
riassunte le specifiche applicazioni condotte
nelle prime due campagne del 2018 e 2019
nell’area del Tempio 1/Unterstadt).
Il complesso programma di digitalizzazione tridimensionale del sito di Hattusa è stato
sviluppato secondo due percorsi simultanei di
ricerca: il primo volto alla generazione e alla
gestione di modelli numerici a diverse scale
di rappresentazione, strettamente collegate
con la tipologia dei contesti acquisiti e con i
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roglif yazıtların detaylarının dijitalizasyonu ile
ilişkilendirilmiştir.
Bu doğrultuda DAİ tarafından kullanılan
topografik referans sistemine bağlanarak belli
ve organik veri gösterimine göre, kontekslere
yerleştirilmiş ve koordinatlı markers ve GCP
(ground control point) sureti ile modellerin
ayarlanma prosedürüne başvurulmuştur.
Söz konusu çokgenli arazi araştırması ilk
yılda Nişantaş-Güney Kale alanındaki yapılan
araştırmalardan yola çıkarak: Aşağı Şehrinde
(1. Tapınak), Ambarlıkaya ve Büyükkaya
arasındaki boğaz, Yukarı Şehrin (“Oberstadt”)
güney kısmındaki Aslanlı Kapı, Sfenksli Kapı
ve Kral Kapısından sur güzergâhının dışındaki
Yazılıkaya ile tahkimat yapısına kadar tüm
araştırılan alanlara da genişletilmiştir (Res.
5.1).
Böylelikle farklı ekipmanlarla çalışılmasına
paralel olarak, hem küçük boyutlu yüzeylerin (hiyeroglif yazıtların veya kayanın oyma ve
kullanım izleri için olduğu gibi) submilimetrik
çözünürlüğe sahip incelemeler; hem de lazer
teknolojisi ve insansız hava aracı (unmanned
aerial vehicle – UAV) ile sırasıyla santimetrik ve
desimetrik çözünürlüklü geniş bölge modelleri üretme olanağı sağlanmıştır. Ayrı araştırma
kampanyaları sırasında hem dinamik hem
sabit yapılandırılmış ışık yöntemi ile tarama
yanında, detaylı incelemelerin durumunda
stereofotogrametrik ve fotogrametrik yöntemleri uygulanmıştır; özellikle mimari incelemeler için uçuş zamanı ve faz farkı yöntemlerine başvurulmuştur. Tedirginliklerden arınmış
yüksek çözünürlüklü çeşitli nokta bulutları,
taranmış yüzeylerin geometrik özelliklerine
göre sayısal modellerin, toprak, kaya, “mimari
yapı”, kabartama, hiyeroglif yazıt olarak içinde
ayrıldığı dijital tek bir ortamda ayarlanmıştır
(Res. 5.1).
3. “Büyük Tapınak” alanının incelenmesi
“Büyük Tapınak” ‘ın inceleme sırasında ,
karmaşık sayısal modeller yönetimi ile ilişkin
yenilikçi prosedürlerinin geliştirilmesi ve
doğrulanmasında önemli bir rol oynamıştır.
Büyük bir kamu kompleksi olarak karşımıza
çıkan anıtın geniş boyutları; özellikle
alanların şekli/konumu; mimari/süsleyici
önemli unsurların, inşaat teknikleri ve
suların toplama/giderme sistemleri vs. ile
ilişkilendirebileceğimiz taş işçililiğinin, sıvı
ve somut mallar depolama sistemlerinin,

livelli di accuratezza corrispondenti ai diversi
usi scientifici previsti (indagini di carattere storico-artistico, epigrafico, architettonico etc.); il
secondo, finalizzato allo sviluppo di una piattaforma digitale di “correlazione semantica”
delle informazioni storico-archeologiche che
sovrintendono allo spazio digitale numerico.
A tal proposito va sottolineato come iI programma di digitalizzazione tridimensionale del
sito di Hattusa sia stato sin dal principio definito in modo da integrare, in un’unica struttura
di gestione dei dati, modelli a diverse scale di
rappresentazione. Già dalla prima campagna
di acquisizione nel 2014, infatti, è iniziato un
accurato lavoro di rilievo topografico, condotto mediante stazione totale e laser scanner3D,
da associare alla digitalizzazione di dettaglio di
specifici monumenti o iscrizioni geroglifiche
monumentali, come è il caso di Nișantaș e del
complesso della Kammer 2 di Südburg.
Nello specifico si è fatto ricorso alla procedura di allineamento dei modelli attraverso
markers e GCP (ground control point) predisposti nelle “scene” da acquisire e georeferenziati secondo un preciso e unitario spazio di
rappresentazione dei dati, agganciato al sistema di riferimento topografico utilizzato della
missione del DAI.
Tale poligonale topografica, a partire dai
rilievi effettuati durante il primo anno nell’area
di Südburg-Nișantaș, è stata estesa a tutte
le aree indagate: quella della cd. Unterstadt
(Tempio 1), la gola compresa fra Ambarlıkaya
e Büyükkaya, le fortificazioni nell’area sud
della Oberstadt con i Portali dei Leoni, delle
Sfingi e del Re, fino alla regione extra moenia
di Yazılıkaya (Fig. 5.1).
In tal modo è stato possibile operare
parallelamente con diverse strumentazioni
e produrre sia rilievi con risoluzione
submillimetrica di superfici di ridotte
dimensioni (come è stato il caso delle iscrizioni
geroglifiche o delle tracce di modellazione e
uso della roccia), sia modelli territoriali estesi
con risoluzione centimetrica e decimetrica,
rispettivamente prodotti con tecnologia laser
terrestre e UAV (unmanned aerial vehicle).
Nel corso delle varie campagne di
rilievo sono stati utilizzati scanner a luce
strutturata (sia dinamici che fissi) e sistemi
stereofotogrammetrici e fotogrammetrici per
rilievi di dettaglio; in particolare, scanner a
tempo di volo e a differenza di fase per rilievi
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hiyerogli grafitilerin (yukarıda § 1’de belirtilen
ile kıyaslayın), ören yerinde bulunması titiz
bir yaklaşım stratejisinin hayata geçirilmesini
ve sonuç olarak inceleme işinin bölüm bölüm
ayrılmasını gerektirmiştir.
Bu amaçla araştırmanın operasyonları
üç farklı yakalama tipolojilerine göre
düşünülmüştür (Çizelge 2‘de kısaca özetlenen
ile kıyaslayın): ilki dron ile hava fotogrametriğe
odaklı ve uçuş zamanı (TOF) lazer tarayıcı
teknoloji ile “geniş” tipolojidir; ikinci ise belirli
alan/kompleksler için faz farkı lazer ekipmanı
aracılığıyla uygulanmakta; son olarak yenilikçi
fotogrametrik teknikleri kullanılarak oldukça
yüksek çözünürlü “detaylı” (yazıtlar, özel inşaat
nitelikleri, özgül mimari unsurlar) tarama yer
almaktadır (Res. 5.2).
UAV aracılığıyla görüntü alımları, sırasıyla
314 ve 382 adet resimli iki çekim dizisini
üreten DJI Phantom 4 Advanced ve DJI Spark
iki dron tipi tarafından gerçekleştirilmiştir.
Görüntüsü alınan bölge, tapınağın tüm
yüzeyini ilgilendirmiştir; ayarlanma ise
takometre ile koordinatlı tespit edilen GCP
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (Res. 6).
Lazer tarama teknolojilerinden üretilen
modelleri ile hava fotogrametri modellerini
daha fazla uyum sağlamak amacıyla, tüm
semti kapsayan ve Riegl LMS-Z420i tipi uçuş
zamanı lazer tarayıcı ile önden 4 adet tarama
pozisyonu sırası gerçekleştirilmiştir (Res
7.a).
Söz konusu görüntü alımlarının ana hedefi;
sonradan ayarlanacağı koordinatlı topografik
bir temel sağlayabilen, görüntü temelli sistemleri ve başka tarama tipolojileri aracılığıyla
oluşturulan nokta bulutlarının detaylı bir referans topografik modelini üretmektir.
Aynı zamanda bahsi geçen topografik
model, Tapınağın alanının yeni modelleri ile
önceki kampanyalar sırasında ortaya konulan daha geniş incelemeyi (Büyükkale, Yukarı
Şehrin civarları ve Büyükkaya-Ambarlıkaya
boğaz bölgesi) geometrik olarak birleştirme
işlevini görmektedir (Res. 5.1 ve 8).
Buradaki ön tarama için kullanılan
markerler edilip sonraki bir aşamada dron
çekimi için konumlandırlılan markerler ile
ilişkilendirilmiştir. Bu ilk etap sonrasından,
spesifik inşaat tekniklerine atfedilebilir
işleme izlerinin olduğu yüzeyleri başta olmak
üzere, mimari ve ortaya çıkan yapıların FARO
Focus S 350 tarayıcı ile 199 görüntü alımı
gerçekleşmiştir (Res. 7.b).

di tipo architettonico.
Le diverse nuvole di punti ad alta
risoluzione, ripulite da elementi di disturbo,
sono state allineate in un unico spazio digitale,
all’interno del quale i modelli numerici
sono stati segmentati, a seconda delle
caratteristiche geometriche delle superfici
acquisite, in: terreno, rocce, “strutture
architettoniche”, rilievi, iscrizioni geroglifiche
(Fig. 5.1).
3. La ricerca nell’area del “Grande
Tempio”
Particolare importanza nello sviluppo
e nella verifica di innovative procedure di
gestione di modelli numerici complessi hanno
avuto le attività di rilievo del “Grande Tempio”.
Le estese dimensioni del monumento, che si
configura come un grande sistema complesso
di spazi pubblici, la particolare conformazione/
disposizione dei suoi ambienti, la presenza
in situ di importanti elementi architettonici/
decorativi, di tracce nella pietra riferibili
alle tecniche costruttive e a sistemi di
deflusso/raccolta delle acque etc, di sistemi
di immagazzinamento di derrate solide e
liquide, di iscrizioni estemporanee in caratteri
geroglifici (cf. quanto indicato sopra al § 1),
hanno richiesto l’elaborazione una rigorosa
strategia di approccio e, conseguentemente,
di programmazione delle fasi di rilievo
distribuite in più tranches di lavoro.
Le operazioni di rilevazione sono state
a tal fine strutturate secondo tre tipologie
di acquisizione (cf. quanto sinteticamente
riassunto alla Tab. 2): la prima di tipo
“estensivo”, incentrata sulla fotogrammetria
aerea da drone e tecnologia di scansione
laser a tempo di volo (TOF); la seconda,
per aree/complessi specifici, mediante
strumentazione laser a differenza di fase; 3)
la terza, di “dettaglio” (iscrizioni, particolari
caratteristiche costruttive, specifici elementi
architettonici) ad altissima risoluzione,
utilizzando tecniche fotogrammetriche di tipo
innovativo (Fig. 5.2).
Le acquisizioni mediante UAV è stata
effettuata mediante due tipi di droni, DJI
Phantom 4 Advanced e DJI Spark, producendo
rispettivamente due set di 314 e 382
immagini; l’area acquisita ha riguardato
l’intera superficie del tempio e l’allineamento
è stato effettuato mediante GCP rilevati e
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fırsatı tanınmıştır; böylelikle Büyük Tapınak
ile bağlı tüm mimari yapıların son derece
detaylı bir incelemesi yürütülebilmiştir (Res.
7.c). Ayrıca verilerin ilk işlemini yapan Riscan
Pro yazılımının spesifik konfigürasyonu
sayesinde, anıtın belirli özelliklerine ve mimari
unsurlarının geometrik niteliklerine uygun
görüntü alım prosedürüne göre 282 adet
tarama pozisyonu ayarlanabilmiştir (Res.
10).
Lazer tarayıcı ile yapılan incelemelere ek
olarak; ana binanın, güney-batı ve güneydoğu taraflarında büyük taş döşeli yola hemen
bitişik yapıların, kuzey-doğuya doğru istinat
duvarların ve kuzey-doğuya doğru terasların
gelişkin bir modelini üretme amacıyla Büyük
Tapınağın genel fotogrametrik bir incelenmesi
gerçekleştirilmiştir.
Birbirinden bağımsız olarak işlemek
ve nokta bulutlarının üretilmesi için ayar
parametrelerinin üzerinde daha fazla kontrol
sağlamak üzere, her bir alan için ayrı ayrı resim
grupları oluşturulmuştur (mimari unsurların

di punti generate mediante altre tipologie
di scanning image-based. Esso svolge allo
stesso tempo la funzione di connettere
geometricamente i nuovi modelli dell’area
del Tempio al più esteso rilievo prodotto
nel corso delle precedenti campagne (aree
prossime di Büyükkale e della “città Alta” e
area della gola di Büyükkaya-Ambarlıkaya)
(Figs. 5.1, 8). I markers usati per questa
scansione preliminare - cilindri catarifrangenti
da 5 e 10 centimetri di diametro - sono stati
rilevati mediante stazione totale impostata
su punti della rete topografica della missione
DAI e successivamente correlati con i markers
posizionati per le riprese via drone. A questa
prima fase sono seguite 199 acquisizioni
mediante scanner FARO Focus S 350 dedicate
alle strutture architettoniche e alle rocce
affioranti, con particolare attenzione per le
superfici recanti ancora tracce di lavorazione e
riconducibili a specifiche tecniche costruttive
(Fig. 7b).
L’elaborazione dei dati prodotti mediante

Res. 5 - 1) Sayısal modelleri ile tespit edilen DAİ kazı kartografisine dayanan Hattuşa’nın tüm bölgesinin görünüm çalışması (2019 güncellemesi): Büyükkaya-Ambarlıkaya boğazının alanı (kırmızı), Büyük
Tapınağın ve Büyükkaya’nın tepeleri (yeşil), Güney Kale-Nișantaș alanı, Büyükkale’nin doğu tarafı ve
Yukarı Şehrin güney bölgesinin doğu sınırı (mor). 2) 1. Tapınağın alınındaki incelenen arazilerin belirlenmesi. Kırmızı ile: Riegl LMS-Z420i ile; mavi ile: FARO Focus S 350 ile; yeşil ile: fotogrametrik sistemler; sarı ile: oldukça yüksek tanımlı özel fotogrametrik prosedürler ile detaylı incelemeler. Bölgenin dron
çekimine tabi tutulmuştur; yeşil, kırmızı ve sarı ile sınırlanmış 3 alanın hepsi RIEGL VZ-400i ile taranmıştır.
Fig. 5 - 1) Rappresentazione dell’intera area del sito di Hattusa (sulla base della cartografia della Missione
DAI) con localizzazione delle aree già coperte da modelli numerici (aggiornamento al 2019): area della gola
Büyükkaya-Ambarlıkaya (in rosso), area Gel grande Tempio e dello sperone di Büykkaya (in verde), area di
Südburg-Nișantaș, versante orientale di Büyükkale e limite orientale della zona meridionale della Città Alta
(in viola). 2) Individuazione delle zone sottoposte a rilevazione nell’area del Tempio 1. In rosso: con Riegl
LMS-Z420i; in blu: con FARO Focus S 350; in verde: sistemi fotogrammetrici; in giallo: rilevazioni di dettaglio
con particolari procedure fotogrammetriche ad altissima definizione. Tutta l’area è stata oggetto di ripresa
con droni DJI Phantom 4 Advanced e DJI Spark; tutte e 3 le aree delimitate in verde, giallo e rosso sono state
sottoposte a scansione con RIEGL VZ-400i.

Ekipmanlardan elde edilen verilerin
işlemesi iki prosedür izlemiştir: biri bölgenin
“perimetrik” modelinin belirlenmesine, diğeri
sadece Büyük Tapınağın ve ona bitişik büyük
taş döşeli yolun bazı kısımlarının mimari
unsurları üzerinde bilgi elde edilmesini
amaçlamaktadır (Res. 9a).
2019 son lazer inceleme kampanyasında
ilk kez arkeoloji sahasında, yenilikçi bir işlemli
mimarı ve MEMS sensörleri paketi ile en ileri
Laser Scanning Engine teknolojisini birleştiren
yeni nesil TOF üç boyutlu tarama sistemi
olan RIEGL VZ-400i yeni modeli deneme

georeferenziati con stazione totale (Fig.
6). Al fine di meglio raccordare i modelli da
fotogrammetria aerea con i modelli prodotti
mediante tecnologie terrestri è stata effettuata
preventivamente una sequenza di 4 scan
positions con scanner laser a tempo di volo
del tipo Riegl LMS-Z420i, che hanno compreso
l’intero comprensorio (Fig. 7a). L’intento di
tali acquisizioni è stato quello di generare
un modello topografico di riferimento
sufficientemente dettagliato e capace di
fornire una base topografica georeferenziata
su cui allineare successivamente le nuvole
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Tab.1
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Tab.2

inşaat özellikleri ve boyutlarına göre). Fotoğraf
çekimleri 24 mm odak uzaklığına sahip Nikon
810 ile gerçekleştirilmiştir.
Yeni modelleri önceden tanımlanan
topografik sisteme ayarlamak amacıyla
öngörülen çekim güzergâhları ile sıkı bir
ilişkide, dijitalizasyonu yapılacak alanın içinde
dağıtılmış 100 ve 50 santimlik dikdörtgen düz
ölçek çubuklarına (scale bar) başvurulmuştur.
Bu inceleme TOF tarayıcı ile yapılan
incelemelerle birlikte enterpole edilecek anıtın
geniş ve çabuk bir görüntüleme prosedürünü
teyit etmeye izin vermiştir.
Görüntü alımı aşamasının tamamlandığında, Büyük Tapınağın kuzey tarafındaki hücrelerde bloklar arasındaki kancaları;
muhtemelen yağmursuyu toplamak için kullanılan işlenmiş büyük taş; tapınağın girişinin sol tarafında ana cephesinin tırabzanı; binanın güney-doğusundaki alanlarının birinde
bir açıklığın sövesi gibi bazı spesifik mimari
detayların çok yüksek çözünürlüklü fotogrametrik incelemeleri yürütülmüştür. Yukarıda
bahsedilen söve ile ilgili blokların arasındaki
bağlantı delikleri için üç boyutlu özel bir djitalizasyon prosedürü denenmiştir (Res. 5.2). İnceleme programına paralel olarak modellerin
deneysel yönetim aşamasına başlatılmıştır. Bu
aşamanın amacı; hem görüntüsü alınan yerle-

tale strumentazione ha seguito due procedure:
una rivolta alla definizione di un modello
“perimetrale” dell’area, l’altra finalizzata alla
restituzione degli elementi architettonici
componenti esclusivamente il Grande Tempio
e parti della grande via lastricata a esso
adiacente (Fig. 9a).
Durante l’ultima campagna di rilievo laser
del 2019 è stato possibile sperimentare per
la prima volta in campo archeologico il nuovo
modello RIEGL VZ-400i, un sistema di scansione
3D TOF di nuova generazione che combina
un’innovativa architettura di elaborazione e
una suite di sensori MEMS con la più avanzata
tecnologia Laser Scanning Engine; con esso si
è potuto condurre un rilievo estremamente
accurato di tutte le strutture architettoniche
collegate con il Grande Tempio (Fig. 7c).
Inoltre, mediante un’apposita configurazione del software Riscan Pro, dedicato al
primo processamento dei dati, si è riusciti ad
allineare 282 scan positions secondo un percorso di acquisizione adeguato alle specifiche
caratteristiche del monumento e alle qualità
geometriche dei suoi elementi architettonici (Fig. 10). A integrazione dei rilievi prodotti
mediante laser scanner è stato eseguito il rilievo fotogrammetrico generale del Grande
Tempio, con l’intento di produrre un model-
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Res. 6 - Aşağı Şehir/1. Tapınağın bölgesinin farklı sıklıklar ile nokta bulutları 2019 durumu) : a. genel bakış; b.
1. Tapınak, taş döşemeli giriş yolu ve hemen civarındaki depolar; c. güney-batı alanı; d. tapınağa girişin detayı.
Fig. 6 - Nuvole di punti con diversi gradi di testurizzazione dell’area del Tempio 1/Città Bassa (da riprese con
drone DJI Phantom 4 Advanced e DJI Spark; stato al 2019) : a. visione generale; b. il Tempio 1, la strada lastricata di accesso e i magazzini immediatamente circostanti; c. l’area sud-occidentale; d. particolare dell’ingresso
al tempio.

rin texture ile çokgen modellerin üretimi hem
de bu modellerin, Hitit mimarlığının düzen
kalıpları ve inşaat teknikleri üzerine çalışmalar ile birlikte araştırılan mimari tasarımların
karşılaştırmalı analizine dayanarak bölümlenmesidir.
Oldukça karmaşık arkeolojik bir kompleksin
analizine katılan çeşitli çalışma alanlarının
verilerinin tipolojileri arasında ilişkili sayıl
dizeylerin bağdaştırılacağı işlev alanları, inşaat
teknikleri, zaman içeresinde yerlerin kullanım
sıraları, bir model tipolojisini üretmeye
hedeflenmektedir.
Uygulanmakta olan projenin püf noktası;
teknolojik bilgilerin, biçimsel dillerin ve
alanların işlev kullanımının birbirleri ile
bağlantı kurabileceğimiz konumsal verilerin
tanıtım sistemini meydana getirebilmektir.
Söz konusu sistem: a) metinsel, grafik ve
konumsal bilgilerin yönetimi için bağlantılı

lo esteso dell’edificio centrale, delle strutture
immediatamente prossime alla grande via lastricata sui lati sud-ovest e sud-est, dei muri di
contenimento verso nord-ovest e dei terrazzamenti verso nord-est.
Per ciascuna di queste aree sono stati
prodotti gruppi separati di immagini al fine
di poterli processare indipendentemente
e di esercitare un maggiore controllo dei
parametri di settaggio per la produzione delle
nuvole di punti (in relazione a dimensioni
e caratteristiche costruttive degli elementi
architettonici). Le acquisizioni fotografiche
sono state effettuate mediante Nikon 810
con ottica 24 mm. Al fine di allineare i nuovi
modelli al sistema topografico predefinito, si
è fatto ricorso a scale bar rettangolari piatte
da 100 e 50 cm, distribuite all’intero dell’area
da digitalizzare in stretto rapporto con i
percorsi di ripresa programmati. Tale rilievo
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veri tabanından b) inceleme verilerinin
kataloglama ve referanslaması için bir GIS
3D platformundan c) farklı anıtların ya da
dijitalleştirilmiş alanlar ile ilgili parametrik
modellerinden d) veri görüntüleme dinamik
sisteminden oluşacaktır.
Mimari komplekslerin yeni “dinamik” üç
boyutlu model geliştirilmesine paralel olarak;
izlenen araştırma programı, daha çok arkeolojik
nitelikli sağlam teorik pratik araştırma alanları
içinde deep mapping kavramına ait veri
yönetim mantıkları sayesinde çokboyutlu
bir analizin imkânlarını değerlendirmeye izin
verecektir.

Res. 7 - a) Riegl LMS-Z420i lazer tarayıcı; b) FARO
Focus S 350 faz farkı lazer tarayıcı; c) Riegl LMSZ420i lazer tarayıcı.
Fig. 7 - a) Scanner laser a tempo di volo Riegl LMSZ420i; b) Scanner laser a differenza di fase Faro
Focus S 350; c) Scanner laser a tempo di volo RIEGL
VZ-400i.

ha permesso di verificare una procedura di
acquisizione rapida ed estesa del monumento
da interpolare con quelle eseguite con
scanner TOF. A completamento di tali fasi
di acquisizione sono stati effettuati rilievi
fotogrammetrici ad altissima risoluzione di
alcuni specifici particolari architettonici, quali
gli agganci tra i blocchi nelle celle sul lato
nord del Grande Tempio, un grosso masso
lavorato probabilmente adibito a uso di
irreggimentazione delle acque meteoriche,
la balaustra della facciata principale sul lato
sinistro dell’ingresso al tempio, lo stipite
di un varco in uno degli ambienti a sud-est
dell’edificio. In particolare per quest’ultimo
si è sperimentata una particolare procedura
di digitalizzazione tridimensionale dei fori di
connessione tra i blocchi (Fig. 9b).
Parallelamente all’esecuzione del programma di rilievo, è stata avviata una fase di
gestione sperimentale dei modelli. Questa è
finalizzata, oltre che alla produzione di modelli poligonali testurizzati delle aree acquisite, anche alla segmentazione degli stessi sulla
base di un’analisi comparata degli impianti architettonici indagati con gli studi già condotti
sulle tecniche costruttive e gli schemi compositivi dell’architettura hittita. Attraverso tale
procedura si intende produrre una tipologia
di modelli organizzata secondo spazi funzionali, tecniche costruttive, sequenze d’uso dei
luoghi nel tempo, cui associare matrici scalari
di relazione tra tipologie di dati riferibile ai diversi ambiti di studio che confluiscono nell’analisi di un così complesso manufatto archeologico. Quanto si sta progettando è, quindi,
un sistema di rappresentazione dei dati spaziali in cui mettere in relazione le conoscenze
tecnologiche, i linguaggi formali e le necessità
d’uso degli spazi. Tale sistema si comporrà:
a) di un data base relazionale per la gestione
delle informazioni testuali, grafiche e spaziali;
b) di una piattaforma GIS 3D per la referenziazione e catalogazione dei dati. Il programma
di ricerca intrapreso permetterà quindi, parallelamente alla elaborazione di nuo-ve forme “dinamiche” di rappresentazione 3D dei
complessi architettonici, anche di valutare le
po-tenzialità di un’analisi multidimensionale
attraverso logiche di gestione dei dati proprie
del deep mapping, eseguite all’interno di consolidati ambiti della ricerca pratico-teorica di
carattere più stret-tamente archeologico.

88
HATTUSA | Massimiliano Marazzi - Carla Pepe - Leopoldo Repola - Andreas Schachner

Res. 8 - Yakın alanların modellerinin bağlantılı olduğu Aşağı Şehir alanının tümünün Riegl LMS-Z420i ile arazi
araştırması sayesinde oluşturulan nokta bulutları olarak temel topografik modelinin görüntüleri (2018 çekimleri).
Fig. 8 - Visioni del modello topografico di base in nuvole di punti testurizzate generato da rilievo con Riegl
LMS-Z420i dell’intera area della Città Bassa e di raccordo con i modelli delle aree adiacenti (riprese 2018).
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Karkamış’ın Geç Tunç II ve Demir Çağlarındaki
Kentsel Yapısı Bağlamında Kamusal ve Özel
Alan
La struttura urbana di Karkemish nelle età del
Bronzo Tardo II e del Ferro tra aree pubbliche
e spazi privati
Nicolò Marchetti

Bolonya Üniversitesi / Università di Bologna

Bir arkeolojik sit üzerinde gerçekleştirilen
kazı ve araştırmaları kapsayan çok yıllık bir
çalışma stratejisi, kent merkezinin yalnızca
yerleşim tarihini belirlemekle sınırlı kalmayıp,
aynı zamanda yapısını ve işlevsel gelişiminin
tarih boyunca nasıl değiştiğini de gün ışığına
çıkarmayı hedeflemek zorundadır. Nitekim
özellikle işlevsel gelişim açısından bakıldığında,
farklı dönemlere ait tabakalara erişilmesiyle
birlikte gerek mevcut bilgiler gerekse kazı
çalışmalarının temel hedeflerinin kayda
değer biçimde değiştiği (ve dolayısıyla bir ya
da birkaç dönemin diğerlerine kıyasla daha
derinlemesine araştırılmasının söz konusu
olduğu) gözlenmektedir.
Karkamış’ta İngiliz bir ekip tarafından
1878-1920 yılları arasında yürütülen kazılar
kapsamında, Demir Çağı’na tarihlendirilen
çok sayıda anıt gün ışığına çıkartılmıştır. Her
ne kadar sonraki dönemlere ait literatürde
bu keşiflere bolca atıf yapılmış olsa da,
2011’den itibaren Bologna, İstanbul ve

Una strategia pluriennale di scavo e ricerca
su un sito archeologico porta necessariamente
a delineare non solo la storia occupazionale
del centro urbano ma anche a coglierne la
strutturazione e lo sviluppo funzionale in
diacronia, peraltro con significative variazioni
nelle conoscenze dovute all’accessibilità
stratigrafica dei singoli periodi attestati e
anche agli obiettivi principali che lo scavo si
pone (privilegiando quindi l’esplorazione di
uno o più periodi rispetto ad altri).
A Karkemish gli scavi britannici tra 1878 e
1920 hanno da un lato prodotto significative
esposizioni di monumenti attribuiti all’età del
Ferro che sono stati in seguito ampiamente
citati in letteratura, ma che oggi – a seguito
delle nuove indagini iniziate a partire dal 2011
da parte delle Università di Bologna, Istanbul
e Gaziantep (con il sostegno anche dei Ministeri degli Affari Esteri e dell’Università e della
Ricerca, oltre che della Sanko Holding) – devono essere profondamente rivisti nella cro-
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surlar, G Alanı’nda devamlı bir sıralanım izleyen
ve Orta Tunç I ile Helenistik dönem arasında
aynı işlevi sürdürdükleri görülen meskenler,
Fırat Nehri’nin doğu kıyısı boyunca uzanan
ve dış yüzü yer yer ortostatlardan oluşan (T
Alanı), Geç Tunç I’de ise tuğlalarla örülen (H
Alanı) surlar; ve son olarak da N Alanı’nda
yer alan ve Geç Tunç I’e tarihlendirilen şehir
kapısından oluşmaktadır.
Geç Tunç II’de kent yapısında köklü bir
değişim meydana geldiği gözlenmektedir:
akropolün batı yanında, iki kullanım evresine
sahip ve her ne kadar kamusal bir yapı olduğu
şüphe götürmese de içerisinde çok az sayıda
eşya ele geçirilmesi nedeniyle tam işlevini
kesin olarak belirlemekte zorlandığımız geniş
bir saray (Res. 2; AA Alanı); Aşağı Kent’te ise A
(Res. 7) ve B tapınakları (bu iki yap Demir II’nin
sonuna kadar kullanılmış olup; Hilani B primitif
heykel dekorasyonları barındırmaktadır) ve
onların biraz uzağında (C Alanı) düzenli bir
plana sahip bir diğer yapı inşa edilmiştir (Res.
3) 2017’den bu yana araştırılan bu yapıda iki
katmana dağılmış olarak ele geçirilen yaklaşık
500 kil mühürlemenin, gerek Hitit belgelerinde
gerekse yine aynı yapıda ele geçirilen ve
bir saray memurunun ismini barındıran kil

Nel Bronzo Tardo II la città viene
profondamente riorganizzata: sul margine
occidentale dell’acropoli viene costruito un
vasto palazzo con due fasi di utilizzo (area
AA), la cui funzione precisa non è facilmente
determinabile a causa della scarsità di
ritrovamenti mobili anche se è certamente
un edificio pubblico (Fig. 2), mentre nella
città bassa vengono fondati i templi A (Fig.
7) e B (che resteranno in uso fino alla fine
del Ferro II, l’Hilani B conserva anche resti
della decorazione scultorea primigenia) e nei
pressi (area C) un edificio di impianto regolare
che, esplorato a partire dal 2017 (Fig. 3), ha
restituito circa 500 cretule suddivise tra due
strati e che pensiamo possa identificarsi
con la Casa del Sigillo menzionato in testi di
cancelleria ittiti oltre che in un’impronta di
sigillo con la titolatura di un funzionario su
una cretula proveniente dall’edificio stesso
(Fig. 4).
Questo magazzino centrale era posto sotto
la responsabilità del vizir (AGRIG) e la complessità delle operazioni di controsigillatura
da parte dei funzionari di corte e del presumibilmente frequente controllo e conteggio dei
beni stoccati mostra come l’amministrazione

Res. 1 - Karkamış ve Yunus’un Sayısal Arazi Modeli, Türk-İtalyan kazı alanları ile birlikte.
Fig. 1 - DTM di Karkemish e Yunus, con indicate le aree scavate dalla Missione Turco-Italiana.

Gaziantep Üniversiteleri tarafından (İtalyan
Dışişleri Bakanlığı ve İtalyan Eğitim, Üniversite
ve Araştırma Bakanlığı’nın yanı sıra, Sanko
Holding’in de desteğiyle) yürütülen yeni
araştırmalar ışığında, gerek kronoloji ve
gerekse işlevlerin anlaşılması ve yorumlanması
açısından derinlemesine gözden geçirilmeleri
gerekmektedir (Res. 1).
Karkamış’ın M.Ö. 14. yüzyılda gerçeklesen
Hitit istilası öncesindeki tarihine dair
elimizde fazla bilgi bulunmamakta olup; Orta
Tunç I-II ve Geç Tunç Çağı’na (bu katmanın
tamamında görülen şiddetli yıkım izlerinin,
kentin Hitit İmparatoru I. Şuppiluliuma
tarafından fethedilişiyle bağlantılı olduğu
varsayılmaktadır) ait katmanlar oldukça
sınırlı ölçüde gün ışığına çıkartılmış olmaları
nedeniyle, söz konusu dönemlere ait
kentsel yapıyla ilgili neredeyse hiçbir sonuca
ulaşmamıza imkân vermemektedir. Eldeki
dayanılır bulgular, Orta Tunç I’de inşa edilen ve
sonraki yüzyıllar boyunca kentin önde gelen
yapısal unsurunu teşkil edecek olan toprak
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nologia e nella loro comprensione funzionale
(Fig. 1).
Della Karkemish anteriore alla conquista
ittita del XIV sec. a.C. non conosciamo molto,
con limitate esposizioni di livelli del Bronzo
Medio I-II e Bronzo Tardo I (quest’ultimo
ovunque segnato da una spessa distruzione
che noi ipoteticamente associamo alla
conquista della città da parte dell’imperatore
ittita Suppiluliuma I), che non permettono di
trarre quasi alcuna conclusione sulla struttura
urbana in tali periodi: gli unici punti fermi
sono la costruzione dei terrapieni di difesa nel
Bronzo Medio I, che resteranno per secoli uno
dei tratti costitutivi della città, la sequenza
continua di abitazioni private nell’area G con
analoga destinazione funzionale tra Bronzo
Medio I e l’età ellenistica e la presenza di una
fortificazione lungo il lato orientale sull’Eufrate
con lato esterno in paramento ortostatico nel
Bronzo Medio (area T) e in mattoni nel Bronzo
Tardo I (area H), oltre alla porta urbica esterna
del Bronzo Tardo I nell’area N.

Res. 2 - Höyükteki Geç Tunç Çağı II Sarayı (Alan AA).
Fig. 2 - Vista del palazzo del Bronzo Tardo II sull’acropoli (area AA).
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Res. 3 - 2019 sezonu sonunda Aşağı Saray Alanı güneydoğusunun ortofotosu (Alan C): Geç Tunç Çağı II, Demir
Çağı I, II, III ve Roma kalıntılarının son derece kalın stratigrafisi.
Fig. 3 - Ortofoto del settore sud-orientale dell’area C del Lower Palace al termine della campagna 2019: si noti
la complessa stratigrafia con resti visibili del Bronzo Tardo II, Ferro I, II, III e romani.

mühür baskısında bahsi geçen “Mühür Evi” ile
ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir (Res.
4). Bu merkezi depo, bir yüksek görevlinin
(AGRIG) sorumluluğuna bırakılmış olup; saray
memurlarınca yapılan mühürleme işlemlerinin
karmaşıklığı ve depolanmış olan malların
tahmin ettiğimiz üzere sıklıkla kontrol edilmesi
ve sayılması, Hitit merkezi idare sisteminin bu
sitte de imparatorluk genelinde uygulanan
standart prosedürleri izlediğini gözler önüne
sermektedir. Bu dönemde N kapısı tuğladan
kalın bir duvar örülerek kapatıldığından,
yakınlardaki yeni bir kapıyla bağlantılı
olabileceği düşünülen Pw hisarının (katman
7-6) kent merkezi dışında kalmasına rağmen
idari anlamda kilit bir rol üstlendiği, burada
ele geçirilen baskıların yazısız mühürlerle
yapılışı ve Hitit’ten ziyade Suriye tarzını temsil
edişlerinden anlaşılmaktadır. Su Kapısı bu
dönemde, ya da Demir I’de (yeniden) inşa
edilmiştir.
Demir Çağı’na baktığımızda, bu dönemin
kendi içinde bölündüğü üç alt döneme ait
mevcut verilerin birbirlerinden oldukça
farklı oldukları görülmektedir. Demir I’e ait
yapıların toprak üzerinde kalan kısımları
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centrale ittita sul sito funzionasse secondo
procedure standardizzate in tutto l’impero.
Anche la fortezza Pw (livelli 7-6) - forse relativa a una nuova porta nei pressi dato che la
porta N viene bloccata in questo periodo da
uno spesso muro in mattoni - mostra di essere
stata un ganglio amministrativo sebbene periferico apparentemente, dato che le impronte
qui sono di sigilli non iscritti e di stile siriano
piuttosto che ittita.
La Water Gate viene (ri)costruita in questo
periodo, se non nel Ferro I.
Per l’età del Ferro disponiamo di dati
abbastanza difformi per le tre sottofasi
principali in cui viene divisa.
Il Ferro I è noto da strutture rasate dalle
ricostruzioni successive nelle aree C e Pw, in cui
in entrambe comunque vengono mantenute
le funzioni amministrative già attestate in
precedenza nell’area, dato che abbiamo ivi
rinvenuto corpora significativi di cretule anche
iscritte.
Il complesso più rappresentativo del
periodo e quasi certamente pubblico è formato
da un granaio con vani con pavimenti su vespai
di ciottoli circondato da spazi aperti nell’area S

ortadan kaldırılarak, aynı temeller üzerine
C ve Pw alanlarında yer alan sonraki dönem
yapıları inşa edilmiş ve burada bazıları yazılı
olmak üzere ciddi sayıda bir kil mühür baskısı
topluluğu ele geçirilmesine dayanılarak,
her iki alanda da daha önceki idari işlevlerin
korunduğu anlaşılmıştır.
Döneme ait mimari buluntular arasında
en fazla dikkat çeken ve şüphesiz kamusal
bir işleve sahip olan yapı grubu, bir döşeme
altı boşluğu üzerinde yükselen çakıl taşından
zemine sahip çok odalı bir tahıl ambarıdır.
Yapıyı çevreleyen ve S Alanı’nda yer alan açık
alanların doğusunda (Res. 5), (bir sonraki
saray alanının altında yer alışı nedeniyle) saray
kompleksine ait olduğu düşünülen ve pişmiş
tuğladan yapılmış bir tuvalet barındıran bina,
ekibimiz tarafından araştırılmıştır. Sitin en iyi
tanınan evresi Demir II’dir: Aşağı Saray alanı
içerisinde yer alan yapıların hepsi, bu dönem
dahilinde farklı süreçlere tarihlendirilebilir
niteliktedir (Res. 6).
Başka makalelerde heykel dekorasyonlarının çeşitli evrelerinden etraflıca bahsetmiş
olduğumdan, burada alanın kentsel gelişimi
üzerine odaklanmaktayım.
Su Kapısı, Demir I ile II arasında inşa edilmiş
olup; Güney Kapısı’nın ise gerek iki geniş oda
barındıran yapı türü gerekse ilişkilendirildiği
mimari dekorasyon türü dikkate alınarak, tipik
bir Demir II yapısı olduğu düşünülmektedir.
M.Ö. 10 yüzyılın ortasında Tapınak A’nın “Uzun
Heykelli Duvar” olarak da bilinen temenos duvarı inşa edilmeye başlanmıştır (Res. 7).
Katuwa Sarayı’nın (Haberciler Duvarı,
Tören Alayı Girişi ve Kral Kapısı ile
birlikte) inşası ise, aynı yüzyılın sonunda
gerçekleşmiştir. Bu ihtişamlı mimari kompleks,
güney kapısından gelen taş döşeme yol ile
doğu yönünde kendisini yalnızca temelleri
korunmuş durumdaki bir diğer anıtsal yapıdan
ayıran açık bir alan arasında yer alan birbiriyle
bağlantılı iki ana bölümden oluşmaktadır (Res.
8). M.Ö. 9. yüzyıla ait Krali Burç hariç, yapılan
son müdahale M.Ö. 8. yüzyılın ortalarına
doğru ya da biraz sonrasında inşa edilen
ve tepesinde süslü Kral Kapısı’nın yer aldığı
Büyük Merdiven’in eklenmesi olmuştur. Bu
müdahaleler, Tapınaklar (A ve B) ile Saray
(C) arasında yer alan meydan etrafında
giderek daha belirgin hale gelen bir kamusal
ayin alanını tanımlamaktadır (Res. 9).Kentin
toprak surların ötesine kadar yayılarak bir
dış kent meydana getirmesi, Demir II’nin

(Fig. 5) a est dei quali abbiamo esplorato parte
di un edificio forse palatino (dato che si trova
sotto all’area palaziale successiva), provvisto
di una latrina in mattoni cotti.
Il Ferro II è uno dei periodi meglio
conosciuti sul sito: gli edifici all’interno della
Lower Palace Area sono tutti ascrivibili a
momenti diversi all’interno di questo periodo
(Fig. 6).
Delle varie fasi della decorazione scultorea
ho già scritto altrove, qui restano da tracciare
le linee generali dello sviluppo urbanistico.
Il Water Gate è stato costruito tra Ferro I
e l’inizio del II, mentre il South Gate sembra
una costruzione del pieno Ferro II sia per
tipologia con due vani interni larghi, sia per la
decorazione architettonica associata.
Alla metà del X sec. viene posto in opera il
temenos del tempio A, il cosiddetto Long Wall
of Sculpture (Fig. 7).
È alla fine del secolo che viene costruito
il Palazzo di Katuwa (con i suoi Herald’s
Wall, Processional Entry e King’s Gate), un
complesso formato da due unità interne (Fig.
8) collocate tra la strada basolata a ovest che
giungeva dalla porta meridionale e un’area
aperta a est che lo separava da un altro
edificio monumentale conservato però quasi
solo in fondazione.
A parte il Royal Buttress di fine IX sec.,
l’ultimo intervento è la costruzione della Great
Staircase verso la metà dell’VIII sec. o poco
dopo, con sulla cima il complesso decorato

Res. 4 - Alan C’den Geç Tunç Çağı IIB’ye ait kil
mühürlemeler.
Fig. 4 - Cretule impresse del Bronzo Tardo IIB dagli
scavi del 2019 nell’area C.
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Res. 5 - Alan S’de 2017 kazılarından bir Demir Çağı I depolama kompleksi.
Fig. 5 - Il complesso di immagazzinamento del Ferro I nell’area S durante lo scavo del 2017.

Res. 6 - Aşağı Saray Alanının Demir Çağı II şematik planı.
Fig. 6 - Pianta schematica dell’area del Lower Palace.
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Res. 7 - Fırtına tanrısı Tapınağı ile temenosu ve Büyük Merdiven’in ortofotosu.
Fig. 7 - Ortofoto del tempio del dio della Tempesta, del suo temenos e della Grande Scalinata (area A).

ortasındaki evrelerden birinde gerçekleşmiş
olup; meskenlerin bakir toprak üzerine inşa
edildikleri (F Alanı) görülmektedir. Bununla
birlikte, dış duvarların Demir II sırasında
mi yoksa sonraki evrede mi inşa edildikleri
hususu henüz tam olarak aydınlatılamamıştır.
Değirmen Suyu’nun kuzeyindeki düzlükte yer
alan Yunus nekropolünde, Demir II’ye ait çok
sayıda kremasyon kalıntısı ele geçirilmiştir.
Bu adet, Demir III’te de geçerliliğini korumuş;
ölüler mezar stelleri ve adak yazıtları etrafında
odaklanan bir alanda gömüldükten sonra,
büyük ihtimalle her bir gömüt için, toprak
yüzeyinin üzerine yerlerini belirtecek bir
işaret bırakılmıştır. Kentin M.Ö. 717’de Yeni
Asurlular tarafından fethinin – Sargon’un
kazılar sırasında kısmen korunmuş durumda
ele geçirilen üç adet pişmiş topraktan silindir
üzerinde yer alan olağanüstü yazıtta bizzat
ifade ettiği üzere – Demir III’ün başlangıcını
belirlediği genel olarak kabul edilmektedir.
Yine muhtemelen Sargon’a ait bir stelin ise
yalnızca az sayıda parçası ele geçirilebilmiştir.
Fethin hemen ardından dikkat çekici bir kentsel
gelişim sureci başlamış ve bu sayede dış kent,
taşkın olaylarından korunmasını sağlayacak

della Royal Gatehouse.
Questi interventi definiscono la progressiva
formazione di spazi rituali pubblici intorno alla
plaza collocata tra templi (A e B) e palazzo (C)
(Fig. 9).
L’espansione della città oltre le mura a
terrapieno, nella città esterna, avviene in una
fase centrale del Ferro II, con edifici domestici
costruiti su terreno vergine (area F), mentre
non è ancora chiaro se le mura esterne datino
già al Ferro II o alla fase successiva.
La necropoli di Yunus, sul tavolato a nord
del Mill Stream, ha restituito varie sepolture a
incinerazione del Ferro II, restando poi in uso
anche nel III: stele funerarie e tavole offertorie
costituivano punti focali attorno ai quali erano
distribuite le sepolture, molto probabilmente
tutte provviste di un segnacolo sporgente
sulla superficie.
Dopo la conquista neoassira della città nel
717 a.C., che convenzionalmente segna l’inizio
del Ferro III, Karkemish vide – come ci dice
anche lo stesso Sargon II in un’eccezionale
iscrizione parzialmente conservata su tre
cilindri in terracotta rinvenuti negli scavi,
mentre di una sua probabile stele restano

101
KARKAMIŞ | Nicolò Marchetti

Res. 9 - Aşağı Saray Alanı binalarının Demir Çağı II 3 boyutlu rekonstrüksiyonu, doğudan görünüm (Detaylandırma J. Monastero).
Fig. 9 - Ricostruzione 3D degli edifici nell’area del Lower Palace nel Ferro II, vista da est (elaborazione di J.
Monastero).

Res. 8 - Katuwa Sarayı’nın kabartmalı ortostatları (MÖ 10. yüzyıl sonu).
Fig. 8 - Ortostati scolpiti all’interno del palazzo di Katuwa (fine X sec. a.C.).

olan azametli Nehir Duvarı ve yeni hisar
surlarına kavuşmakla kalmayıp, aynı zamanda
göz kamaştırıcı meskenlere de (örneğin
F Alanı’ndaki gibi) ev sahipliği yapmaya
başlamıştır. C Alanı’ndaki Saray, planı üzerinde
çeşitli değişiklikler yapılmak suretiyle yani
ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmiş (içerisindeki
eşyalar ise M.Ö. 605’teki Babil istilası sırasında
bir kuyuya atılmış ve 2015 kazıları sırasında
gün ışığına çıkartılmıştır); hemen doğusunda
ise Karkamış’ın Asurlu yöneticisine ait idari
belgelerin muhafaza edildiği yeni bir saray
inşa edilmiştir. Söz konusu belgeler, “Karkamış
minası” olarak bilinen ve tüm Levant’ta geçerli
olan standart ağırlık birimine göre ölçülen ve
20 kg gümüşe kadar olan borçlara ilişkin tüm
kayıtları içermektedir (Res. 10).
Asur hakimiyeti, bunun yanı sıra bir
önceki dönemin mimari aracılığıyla görsel
iletişim yöntemlerini tamamen ortadan
kaldırarak; Geç Hitit Dönemi’ne ait tüm
büyük heykel dizilerinin imha edilmesi,
taşınması ya da üzerlerinin örtülmesine yol
açmıştır. Bu döneme ait meskenlerde (G, M
ve V alanlarında), kilden yapılmış bolca sayıda
figürin ele geçirilmiş olup; aynı zamanda
mezarlarda da sıkça rastlanan bu figürinlerin,
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solo scarsi frammenti – un notevole sviluppo
urbano, con ampi lavori che coinvolsero la
città esterna protetta adesso dalle piene
del fiume grazie al poderoso Quay Wall e da
nuove mura di fortificazione e disseminata di
ricche residenze (quale per esempio quella
dell’area F).
Il palazzo dell’area C venne riadattato
attraverso varie modifiche planimetriche
(gli arredi vennero poi gettati in un pozzo al
momento della conquista babilonese nel
605 a.C., dove sono stati scavati nel 2015),
mentre subito a est venne costruito un
nuovo palazzetto dove erano conservati
documenti amministrativi del governatore
assiro di Karkemish, relativi a prestiti fino a
20 kg di argento pesato secondo la “mina di
Karkemish”, cioè lo standard ponderale usato
in tutto il Levante (Fig. 10).
La dominazione assira comportò anche
una pressoché totale obliterazione della
comunicazione visiva architettonica del
periodo precedente, con la distruzione,
rimozione e o copertura dei grandi cicli
scultorei neoittiti.
Le case di questo periodo (nelle aree G, M,
V) hanno restituito quantità molto elevate di

Res. 10 - Alan C’de II. Sargon’un saray kompleksinin şematik planı (9. Evre).
Fig. 10 - Pianta schematica del complesso palatino di Sargon II nell’area C (fase 9).
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ait oldukları kişinin cinsiyetine bağlı olarak
çeşitlilik gösterdikleri düşünülmektedir. Elde
edilen bilgiler bütünü bir yandan hayli geniş
kapsamlı olmakla birlikte, her bir dönemin
kendine özgü kentsel çerçevesini henüz
tatmin edici seviyede aydınlatmamız mümkün
olmamıştır. Bundan sonraki kazı sezonlarının
görevi, kentsel yapının gelişim evreleri ile
işlev çeşitliliğini dönemsel bağlamda daha
ayrıntılı biçimde gözler önüne serecek verilere
ulaşmak olacaktır.

figurine in argilla, presenti spesso anche nelle
sepolture e i cui tipi sembrano distribuirsi
secondo il genere del proprietario.
Se da una parte la messe complessiva
di informazioni raccolte è quindi già molto
ampia, dall’altra il quadro urbanistico per i
singoli periodi non è ancora delineabile in
modo soddisfacente e sarà compito delle
campagne future tracciarne con maggiori
dettagli le fasi di sviluppo e articolazione.
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Misis höyüğü, Neolitik ve Kalkolitik
dönemlerden Bronz Çağı ve Yeni Hitit
dönemine, oradan da Helenistik, Roma
İmparatorluğu, Bizans, İslam, Ermeni ve
Osmanlı dönemlerine kadar uzanan bir
yerleşim özelliği göstermektedir. Bu ard
arda gelen yerleşim evreleri, merkezin
isminin muhtemelen Yeni-Hitit Pahri’den
Helenistik-Roma Mopsouhestia’ya, oradan
İslami el-Massisa’ya, daha sonra Ortaçağ
Yunan ve Latin kaynaklarının Mamistra’sına,
son olarak da Kilikya Ermeni krallığının
Msis ve bugünün Misis’ine (D’Agata 2017b)
dönüşümlerinde görülmektedir. Yerleşim
yerinin içine yerleştirildiği tarihi-coğrafi
bağlam, Küçük Asya’nın güney-doğusunda yer
alan bir bölge, başka bir deyişle Kilikya, olarak
tanımlanmasında ortaya çıkmaktadır. Strabon,
bu bölgeyi coğrafi açıdan, daha doğrusu su
kaynakları bakımından, taşlık-kurak (tracheia)
ve ovalık (pedias) olarak ikiye ayırmıştır.

L’höyük di Misis costituisce un palinsesto
insediamentale che dal Neolitico e dal
Calcolitico arriva all’età del Bronzo e al periodo
neoittita, e poi a quello ellenistico, romano
imperiale, bizantino, islamico, armeno, e
ottomano. A questa successione fanno da
specchio le trasformazioni del nome del
centro: verosimilmente dalla Pahri neo-ittita
alla Mopsouhestia ellenistico-romana, alla
al-Massisa islamica, alla Mamistra delle fonti
greche e latine medievali, e finalmente alla
Msis del regno armeno di Cilicia, e alla Misis
di oggi (D’Agata 2017b). Il contesto storicogeografico in cui il centro risulta inserito è
quello di una regione del sud-est dell’Asia
Minore, la Cilicia, che è stata distinta da
Strabone su base geografica, o meglio ancora
orografica, in Cilicia aspra (tracheia) e Cilicia
piana (pedias). Quest’ultima appare come un
insieme di tre pianure alluvionali formatesi nel
Quaternario, circondate a nord e a est dalle
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Ovalık Kilikya, Kuvaterner döneminde oluşan,
kuzeyde ve doğuda Toroslar ve Amanos
sıradağları ile çevrili üç alüvyonun düzlük
kümesi olarak ortaya çıkmıştır. Misis, Seyhan
ovası ile İssos ovası arasında merkezi konumda
bulunan Ceyhan nehrinin alçak ovasına
imrenilecek bir konumdan hakimdir (Isola et
al. 2017; Bini et al. 2018).
Aşağı Ceyhan hattı boyunca uzanan bu
etkileyici höyük, yaklaşık 80 hektarlık bir alanı
kaplayan, Roma ve Geç Eskiçağ uzantıları
bulunan antik kent, Misis, kalıntılarıyla
birlikte Neolitik dönemden itibaren güney
güzergahında Anadolu platosundan Levant
ve Yakın Doğu’ya uzanan yolların kesiştiği
birkaç büyük kent merkezden biri olarak
durmaktadır (Res. 1). Ancak, yirminci
yüzyılda Doğu Akdeniz’in hemen hemen tüm
büyük sitelerinde arkeolojik araştırmaların
başlangıcına işaret eden büyük kazı
faaliyetleri, Misis’le çok az ilgilenmiş ya da
hiç ilgilenmemiştir. Bu boşluk kısmen, sitenin
yerleşim evrelerini (D’Agata 2017a; 2017b;
2019; 2020) elde edilen verilerle baştan
itibaren ele almak amacıyla 2012’de başlatılan
höyük kazısıyla doldurulmuştur.

catene montuose del Tauro e dell’Amano.
Misis domina da una collocazione invidiabile
la bassa piana del fiume Ceyhan, che occupa
la posizione centrale tra la piana del Seyhan
e quella di Issos (Isola et al. 2017; Bini et al.
2018).
Con l’impressionante höyük disteso lungo
il corso inferiore del Ceyhan e un’estensione
della città antica, romana e più tarda, di circa 80
ettari, Misis si pone come uno dei pochi grandi
centri urbanizzati sulla rotta meridionale che
dal Neolitico in poi ha collegato l’altopiano
anatolico al Levante e al Vicino Oriente (Fig. 1).
Ma la grande stagione di scavo che nel corso
del Novecento ha segnato l’avvio di indagini
archeologiche in quasi tutti i grandi siti del
Mediterraneo orientale ha riguardato Misis
poco o nulla. Questo vuoto è stato in parte
colmato attraverso lo scavo dell’höyük iniziato
nel 2012 con l’intento di ricostruire le fasi di
occupazione del sito (D’Agata 2017a; 2017b;
2019; 2020 ), di verificare tale sequenza con
quanto era stato ricostruito per la regione
circostante nel corso del “Cilicia Survey
Project” (Salmeri, D’Agata 2011), e anche di
lanciare la valorizzazione di un territorio dalle

Res. 1 - Ceyhan nehri ve Misis Höyük. Arka planda Misis Dağı (2017).Burada yayını yapılan fotoğraflar, Misis’te
görev yapan İtalyan Arkeoloji Misyonunun dijital arşivinden alınmıştır.
Fig. 1 - L’höyük di Misis sul corso del Ceyhan, con il Misis Dağ sullo sfondo (2017). Le foto qui pubblicate sono
tratte dall’Archivio digitale della Missione archeologica italiana a Misis.
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Bu amaca hizmet edecek verilerin bir
bölümü zaten Kilikya Araştırma Projesi
(Salmeri, D’Agata 2011) kapsamında yürütülen
çalışmalardan elde edilmişti. Kazı çalışmaları
bu verilerin değerlendirilmesine olanak
sağlamıştır. Ayrıca benzersiz özelliklere sahip
bu bölgenin iyileştirilmesi çalışmalarına
başlamak için de ortam sağlamıştır (Çardak
2020).
Kazı çalışmalarına konu olan alan, deniz
seviyesinden yüksekliği 50 metrenin biraz
üzerinde olan höyüğün güneybatı ucuna denk
gelmektedir (Res. 2). Aşağı Ceyhan ovasının
iskan edilmesi açısından stratejik önem
taşıyan bir alandır: Höyük hemen nehrin sağ
yakasına konumlanmıştır ve bügün dahi ören
alanını batıda Adana’yla, doğu/güney doğu
istikametinde - Misis Dağı sırtlarını aşmak
suretiyle - Suriye’yle birbirine bağlayan ana
yolların kesişme noktasında bulunmaktadır.
Güneyinde ise Akdenize kadar varan uçsuz
bucaksız Ceyhan Ovası yayılmaktadır.
Höyüğün güneybatı tarafında yapılan kazı
çalışmaları, Kalkolitik ve Orta Demir Çağı
evrelerini barındıran (D’Agata 2019; 2020)

caratteristiche uniche (Çardak 2020).
L’area interessata dallo scavo coincide con
l’estremità sud-occidentale dell’höyük, che ha
un’altezza di poco più di 50 metri sul livello
del mare (Fig. 2). Si tratta di un’area strategica
per l’occupazione della bassa piana del
Ceyhan: l’höyük è adiacente alla riva destra
del fiume e alle strade principali che ancora
oggi collegano il sito con Adana ad ovest e con
la Siria – attraverso i rilievi del Misis Dağ – ad
est/sud-est, mentre a sud, fino alla costa del
Mediterraneo, si stende l’immensa piana del
Ceyhan.
I saggi aperti sul versante sud-ovest
dell’höyük hanno messo in luce una sequenza
stratigrafica che include un’occupazione
calcolitica e, in seguito, della media età del
Ferro (D’Agata 2019; 2020). Abbandonati
alla fine dell’VIII secolo a.C., i terrazzamenti
dell’età del Ferro vennero riusati a partire
da età romano-imperiale per la costruzione
di una serie di edifici connessi al tempio che
doveva svettare in quegli anni sulla sommità
dell’acropoli di Mopsouhestia. Sulla base dei
materiali architettonici rinvenuti nell’area, tra

Res. 2 - Misis Höyük’teki kazı sahası (2019).
Fig. 2 - L’area di scavo sull’höyük di Misis (2019).
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bir dizi stratigrafik yerleşim etaplarını ortaya
çıkmıştır. MÖ sekizinci yüzyılın sonunda
terk edilen Demir Çağı terasları, Romaİmparatorluk döneminden itibaren yeniden
kullanılmıştır.
Romalılar,
Mopsouhestia
akropolün tepesinde bir kült binası inşa etmiş
ve bu yapıyla ilgili bir dizi binanın inşası için de
bu teraslardan yararlanmışlardır. Bu alanda
çeşitli boyutlarda İyon başlıkları ele geçmiştir.
Ortaya çıkarılan mimari buluntuları temelinde
kült yapısı Roma İmparatorluk döneminin
olgun evrelerine tarihlenmektedir (Res. 3, 4).
Akropolün güney yamaçlarında bulunmuş çok
sayıdaki adak eşyaları da ikinci bir unsur olarak
bu yapıyla alakalı belgelerdir. Bu alanda ayrıca
kil figürinler, pişmiş toprak maskeler, kandiller
ve kemik aletler (iğneler) de bulunmuştur (Res.
5). Yapı, Mopsouhestia’da bulunmuş bir yazıtta
da belirildiği üzere bölge için esas teşkil eden
özelliklere sahipti. Yazıt MÖ 1. yüzyılın 80li
yıllarının ikinci yarısına tarihlenmektedir.
Bu yazıtta İsis ve Serapis’e adanmış bir
mabetten söz edilmektedir. Bu madedin bir
tür dokunulmazlığı ve özel ayrıcalıkları (asylia)
vardı. Hem kentte hem de bölgede oldukça
meşhurdu (Sayar et al. 1994; Rigsby 1996,
465–471). Akropol üzerindeki mabedin yazıtta
bahsedilen İsis ve Serapis mabedinin varisi

cui capitelli ionici di varie dimensioni (Fig. 3,
4), l’edificio di culto si data alla matura età
imperiale, e ad esso è riferibile la grande
quantità di materiale votivo rinvenuta sulle
pendici meridionali dell’acropoli stessa in
contesti secondari, e che include scarichi
di statuine fittili, maschere in terracotta,
lucerne e strumenti in osso (aghi, spilloni)
(Fig. 5). L’edificio doveva costituire un punto
di riferimento nel territorio circostante in
accordo con il testo di un’iscrizione rinvenuta
nella stessa Mopsouhestia, databile nella
seconda metà degli anni Ottanta del I secolo
a.C., che ricorda l’esistenza di un tempio
dedicato a Iside e Serapide che godeva del
privilegio dell’asylia ed era molto famoso
nella città e nel suo territorio (Sayar et al.
1994; Rigsby 1996, 465–471). L’identificazione
del tempio sull’acropoli come erede di quello
di Iside e Serapide menzionato nell’iscrizione
è solo un’ipotesi di lavoro, ma a parlare a suo
favore ci sono alcune testine fittili di bambino
rinvenute negli scarichi, che hanno il capo
circondato da una corona d’edera e sono
attribuibili ad Arpocrate, figlio di Iside (Fig. 6).
Gli stessi Iside e Serapide compaiono inoltre
con tutti i loro attributi sul rovescio di una
moneta di Mopsouhestia del regno di Decio

Res. 3 - Mopsouhestia akropolünde ele geçmiş, dekorlu mimari parça.
Fig. 3 - Frammento architettonico decorato dall’acropoli di Mopsouhestia.
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Res. 4 - MH15Best1566SF6 İyon başlığı.
Fig. 4 - Capitello ionico MH15Best1566SF6.

olarak kabul edilmesi, yalnızca çalışmalar
sırasında ortaya sürülebilecek varsayım
olasılıklarından bir tanesidir. Ama bu varsayımın
lehine konuşmak gerekirse atık alanlarında
bulunmuş kafaları bir sarmaşık çelengi ile
çevrelenmiş ve İsis’in oğlu Harpocrates’e
atfedilebilecek kilden bebek başlarından
bahsetmek gerekir (Res. 6). Aynı İsis ve
Serapis teması, Decius (249-251) dönemine
ait bir Mopsouhestia sikkesinin arka yüzünde
tüm nitelikleriyle birlikte betimlenmişlerdir.
Bu sikke, kültün kökeninin ne kadar eskiye
gittiğini ve ne kadar uzun ömürlü olduğunu
göstermesi bakımından değerlidir (Nollé,
Zellner 1995, 45-49). Orta-imparatorluk
dönemi, herhalukarda, Mopsouhestia için
büyük bir kentsel genişleme evresindedir. Bu
dönemde kentin kuzeyinde kayalara oyulmuş
mezarlardan oluşan geniş bir mezarlığı vardı.
Ceyhan nehrinin sağ kanadının daha birkaç
metre ötesine bir tiyatro konumlandırılmıştı
(Salmeri et al., Forthcoming). Tiyatronun
kuzeyine sütunlu bir cadde uzanıyordu
(Salmeri, D’Agata 2011, XXXVIII; Kilikya’daki
diğer sütunlu caddeler için bkz. Burns 2017,
188–195). Daha geç evrelerde inşa edilmiş bir
sur yapısına ait bir kulenin içine yerleştirilmiş

(249–251), che è indice del radicamento e
della longevità del culto (Nollé e Zellner 1995,
45-49). Il periodo medio-imperiale è, in ogni
caso, per Mopsouhestia una fase di grande
espansione urbana. A quel tempo la città
includeva tra l’altro una vasta necropoli di
tombe scavate nella roccia a nord, un teatro
collocato a pochi metri dalla riva destra del
Ceyhan (Salmeri et al., Forthcoming), una
strada colonnata che costeggiava a nord il
teatro (Salmeri, D’Agata 2011, XXXVIII; Burns
2017, 188–195 per altre città con strade
colonnate in Cilicia) e un monumento onorario
inglobato all’interno di una torre del più tardo
circuito murario.
L’invasione della Cilicia e di altre aree
contigue da parte del monarca persiano
Shapur I nel 260 d.C. segna l’inizio di una
nuova fase nella storia di Mopsouhestia che
comporta anche la rottura con la ‘stabilità’
geopolitica dell’età imperiale romana. La città
non dovette riprendersi rapidamente dagli
effetti del raid, come sembra mostrare la netta
cesura rispetto al passato nella produzione
epigrafica che segue all’evento. Dal punto di
vista amministrativo l’inserimento di poco
successivo di Mopsouhestia con la riforma
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bir onur anıtı bunların arasında yer alıyordu.
Kilikya’nın ve diğer bölgelerin MS 260
yılında İran kökenli Sassani kralı I. Şapur’un
eline geçmesi, Mopsouhestia tarihinin yeni
bir aşamasını işaret etmektedir. Bu aşama,
Roma İmparatorluk döneminde tesis edilmiş
olan jeopolitik stabilizasyonun kırılması
anlamına gelmektedir. Kent, bu saldırının
etkilerinden kendisini çabucak kurtaramamış
görünmektedir, zira bu olayın ardından
geçmişine nazaran yazılı eser sayısında
kesin bir kopuş vardır. Yönetim anlayışı
açısından bakıldığı zaman Mopsouhestia’nın
Diocletianus’un yeni ancak kapsamı daha sınırlı
düzenlemeleriyle birlikte kısa sürede Kilikya
Eyaleti kapsamına, yani Doğu Piskoposluğu
kapsamına, dahil edilmesi, Yakın Doğuda ve
Levant bölgesinde bir yaptırım tehdidinin
baş göstermesine yol açmıştır. Bu yaptırım,
gelecekte kentin belli başlı özelliklerinin
ortaya çıkmasına yol açacak, özellikle dini ve
sanatsal anlamda Antiochia (Antakya) ile özel
ve ayrıcalıklı bir ilişki oluşturmasına imkan
verecek ve doruk noktasını MS 637 yılındaki
Arap istilasında bulacaktır. MS 260 ila 637
arasında kalan dönem Mopsouhestia açısından
tamamlayıcı bir evre olarak kabul edilebilir.
Aynı evrede önceki yüzyıllardan kalan çeşitli
kurum ve organizasyon formlarından bazılarını
muhafaza etmeye devam etmiştir. Tam olarak
MS 559/560 yılında çıkarılmış bir kamu yazıtı
da (Dagron, Feissel 1987, 141–146, nr. 8)
kentin MÖ 67 yılında Romalıların gelişiyle
başlayan antik çağ evresinin tarihleme
unsurlarına dayanak oluşturan etkenlerden
bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. I.
Şapur’un talanından İslam’a geçiş imkanı
veren Arap fethi arasında geçen neredeyse 4
yüzyıllık zaman diliminde Mopsouhestia için
Eskiçağdan Ortaçağa uzun bir geçiş evresi
ortaya çıkmıştır. Bu süre zarfında kentte
Hellen-Roma kapsamına giren tipik yapılardan
bazıları etkinliklerini korumuş, bazen de yeni
kıyafetler giyinmek durumunda kalmıştır.
Bunlara Doğu’da ortaya çıkan travmatik bir
olay son vermiştir.
Eskiçağdan Orta Çağ’a geçişte görülen
önemli bir anlardan bir tanesi, Mopsouhestia’da
MS 4. yüzyılın ikinci yarısında görülmektedir.
Bu dönemde akropolis’te mekansal bir
dönüşüm yaşanmış, akropolisin tamamını
içine alan bir mabed ortaya çıkmıştır. Bu türden
bir dönüşüm özellikle doğu eyaletlerinde dini
ve sosyal hayatı derinden etkileyen büyük
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di Diocleziano in una nuova e meno estesa
provincia di Cilicia, afferente alla diocesi
d’Oriente, interviene a sancire l’appartenenza
alla sfera del Levante e del Vicino Oriente
che nel futuro caratterizzerà la città, favorirà
un rapporto privilegiato – specie nell’ambito
religioso e artistico – con Antiochia e
troverà il suo culmine nella conquista araba
del 637 d.C. Il periodo tra il 260 e il 637
d.C. può cioè essere considerato in modo
complessivo per Mopsouhestia, che nello
stesso tempo mantiene anche alcune delle
forme organizzative e istituzionali dei secoli
precedenti. Addirittura nel 559/560 d.C., in
un’iscrizione pubblica (Dagron, Feissel 1987,
141–146, nr. 8), ci si serve ancora come forma
di datazione dell’antica era cittadina che aveva
avuto inizio nel 67 a.C. con l’arrivo dei romani.
Nei quasi quattro secoli che intercorrono tra
il saccheggio di Shapur I e la conquista araba,
con il connesso passaggio all’Islam, si sviluppa
insomma per Mopsouhestia una lunga
transizione dall’antichità al medioevo, durante
la quale resteranno attive, a volte sotto nuove
vesti, alcune delle strutture tipiche della polis
ellenistico-romana, e a cui metterà fine un
evento traumatico che viene da Oriente.
Un momento cardine della transizione
dall’antichità al medioevo è rappresentato per
Mopsouhestia nel corso della seconda metà del
IV secolo d.C. dalla trasformazione dello spazio
dell’acropoli, cioè dal processo di conversione
del tempio che la sovrasta. Una conversione
questa che rientra all’interno di un fenomeno
di grande rilievo per la vita sociale e religiosa
soprattutto delle province orientali, e a cui
nel recente passato sono stati dedicati diversi
lavori (Bayliss 2004; Talloen, Vercateren 2011;
Busine 2013). In primo luogo la conversione di
un tempio pagano nell’antichità non significa
automaticamente e tout court distruzione e
rasatura da parte dei cristiani, come a volte
si è teso semplicisticamente a pensare, ma si
tratta di un processo che può anche prendere
alcuni decenni ed avere diverse sfaccettature e
non concludersi con una distruzione completa.
Questo è ad esempio il caso del tempio di
Asclepio ad Aigeai, odierna Yumurtalik, una
trentina di chilometri a sud di Misis sulla costa
mediterranea. Del tempio di Aigeai si legge
nella Vita di Costantino di Eusebio (3. 56. 1)
che a un cenno dell’imperatore vittorioso
sui pagani “quella meraviglia fu demolita,
abbattuta dall’esercito, insieme a colui che si

Res. 5 - MH15836SF2 kil maske.
Fig. 5 - Maschera fittile MH15836SF2.

Res. 6 - MH15AB1326SF02 kil heykelcik.
Fig. 6 - Statuina fittile MH15AB1326SF02.
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değişimlerin sonucunda görülmektedir. Bu
konuyla ilgili olarak yakın zamanlarda çeşitli
çalışmalar yapılmıştır (Bayliss 2004; Talloen,
Vercateren 2011; Busine 2013). İlk etapta,
Eskiçağda pagan bir mabedin dönüşümünün
Hristiyanlar tarafından otomatik ve hemen
tek bir hareketle (tout court) tahrip edilip
ortadan kaldırılmasıyla sağlandığı görüşü bir
bakıma doğru değildir. Bu türden yaklaşımlar
pek çok kez benimsenmiştir ancak bunun uzun
süreçler aldığını, hatta onlarca yıl sürdüğünü,
birbirinden farklı evreleri olduğu ve tamamen
ortadan kaldırma süreciyle tamamlanmadığını
belirtmek gerekir. Bunun bir örneği,
Misis’in güneyinde yaklaşık otuz kilometre
uzaklıkta bulunan bugün Yumurtalık denilen
antik Aigeai’daki Asclepius tapınağında
görülmektedir. Eusebius’un Constantinus’un
Yaşamı adlı eserinde Aigeai’daki mabetten
bahsedilmektedir (3.56.1).
Buradaki anlatıda paganlar üzerinde
muzaffer olmuş imparatordan söz edilmekte,
“şu göz alıcı eser, ordu tarafından yıkılarak
[Asclepius] mabedinin gizli saklı köşelerinde
kendilerini gizlemiş insanlarla birlikte ortadan
kaldırılmıştır” denmektedir. Ancak bu tahribat
top yekun bir nitelikte değildi çünkü bunun
sütunlarının bir bölümü bir kilise inşaatında

nascondeva nei suoi recessi [Asclepio].” Ma la
distruzione non dovette essere totale, perché
alcune colonne vennero successivamente
usate per la costruzione di una chiesa, e si
continuò a frequentare il sito fino al secolo
successivo da parte di pellegrini bisognosi di
cure (Bayliss 2004, 38–39; Talloen, Vercateren
2011, 354–355). Similmente nel caso del
tempio sull’acropoli di Mopsouhestia non
ci dovette essere una distruzione completa,
e si procedette in vario modo nel processo
di conversione. Alcuni blocchi appartenenti
all’edificio pagano vennero desacralizzati
attraverso l’incisione di una serie di piccole
croci (Fig. 7), alcune colonne risultano essere
state riutilizzate, e un complesso di culto
cristiano, comprendente almeno una basilica
e due cisterne, ne prese il posto (Fig. 8). L’inizio
dell’operazione di conversione si può datare
poco dopo la metà del IV secolo d.C., sulla base
di una moneta di bronzo di Costanzo II (Fig. 9a,
9b), rinvenuta in uno strato (US 1309) coevo
alla fondazione del muro di terrazzamento
che delimitava il margine sud-occidentale
dell’höyük.
Nel periodo tra il IV e il VI secolo d.C. il
cityscape di Mopsouhestia si arricchisce di
monumenti soprattutto cristiani, e forse anche

Res. 7 - Mopsouhestia akropolünde ele geçmiş mimari bir blok üzerinde, merkezi konumda, kutsamak amacıyla
kazınmış 3 küçük haç işareti.
Fig. 7 - Al centro tre piccole croci incise con funzione desacralizzante su un blocco architettonico sull’acropoli
di Mopsouhestia.
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kullanılmıştır. Geriye kalan kalıntıları daha
sonra bir yüzyıl boyunca bakım ihtiyacı
duyan inananlarca ziyaret edilmeye devam
edilmiştir (Bayliss 2004, 38–39; Talloen,
Vercateren 2011, 354–355). Benzer bir şekilde
Mopsouhestia akropolünde bulunan mabed
de top yekun bir tahribata uğramamış, farklı
aşamalarda görünen bir değişim süreci ortaya
çıkmış olmalıdır.
Pagan yapısına ait olan bloklardan bazıları
üzerine bir dizi küçük haç işaretleri yapmak
suretiyle kutsanmışlardır (Res. 7). Bazı ise
tekrardan kullanılmıştır Burada en azından
bir bazilika ve iki kuyudan oluşan Hristiyan
kültüne ait bir yapı kompleksi bunun yerini
almıştır (Res. 8). Bu dönüşüm sürecinin
başlangıcı MS 4. yüzyılın hemen yarısından
sonraki döneme tarihlenebilir. Bu tarihlemeye
dayanak oluşturacak bir buluntu Constantius
II dönemine tarihlenen bronz bir sikkedir
(Res. 9a, 9b). Höyüğün güney batı kenarını
sınırlayan teras duvarının temel yapısına
yaslanmış vaziyette duran bir tabakada (US
1309) ele geçmiştir.
MS 4-6. yüzyıllar arasında Mopsouhestia’nın

ebraici, dal complesso di culto sull’acropoli, a
vari sacelli funerari, all’aula decorata con un
mosaico pavimentale raffigurante l’arca di Noé,
mentre si restaurano e si continuano a utilizzare
edifici risalenti al periodo imperiale romano
già menzionati, a cui sono da aggiungere lo
stadio situato al margine orientale della città
e l’acquedotto che costeggiava a ovest la
necropoli. Nell’ambito dei secoli in questione
gli anni meglio testimoniati, in primo luogo
grazie al materiale epigrafico, sono quelli
dell’imperatore Giustiniano (527-565). A lui,
a quanto scrive Procopio (Aed. 5. 5. 4-7), va
attribuito uno dei vari restauri, dopo quelli di
Valeriano e Costanzo II, che conobbe il ponte
sul fiume Ceyhan a Misis, indispensabile alle
connessioni con la Siria e l’Oriente. Ancora
al tempo di Giustiniano risale la costruzione
di un edificio, non facilmente identificabile,
ricordato dalla stessa iscrizione che riporta
l’era cittadina come forma di datazione (cfr.
supra) e realizzato con fondi della città,
secondo una consuetudine diffusa nella polis
ellenistico-romana (Jacobs 2013, cap. 7.1).
La storia della città di Mopsouhestia si

Res. 8 - Geç Eskiçağa ait belli başlı anıtları gösteren Mopsouhestia akropolünün zirvesinin ortofotoğrafı (2017).
Fig. 8 - Ortofoto della sommità dell’acropoli di Mopsouhestia con indicazione dei principali monumenti del
complesso tardoantico (2017).
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kent görünümü, özellikle Hristiyan anıtlarla
zenginleşmiştir. Anıtlar arasında belki
Yahudilere ait yapılar da vardı. Akropol
üzerinde bir kült yapısı vardı.
Bunun içinde çeşitli gömü türbeleri yer
alıyordu. Avlusu mozaik tabanla bezenmişti.
Mozaikte Nuh’un gemisi betimlenmiştir.
Az önce de belirttiğimiz gibi, kökeni Roma
İmparatorluk dönemine kadar giden yapılar
halen o çağda kullanılmaya ve restore
edilmeye devam edilmiştir.
Bu anıtların arasına kentin doğu bölgesine
konumlanmış tiyatroyu ve batıda nekropole
kadar uzanan su kemerini de katmak gerekir.
İnceleme konumuz olan yüzyıllar kapsamında
konuyu ele aldığımızda en iyi bilinen dönemin,
epigrafik buluntular sayesinde, Iustinianus
(527-565) dönemi olduğunu belirtmek gerekir.
Procopius’un (Aed. 5.5.4-7) da yazdığı gibi,
Valerianus ve Constantius II’den sonra yapılan
çeşitli restorasyon faaliyetlerini ona atfetmek
gerekir.
Suriye
ve
Doğu
ile
bağlantılar
sağlanmasında önem taşıyan Misis’te Ceyhan
nehri üzerindeki köprüyü onarmıştır. Özelliği
tam olarak anlaşılmayan bir yapının inşaası
da Iustinianus zamanına kadar gitmektedir.
Bu inşaa faaliyeti yukarda sözünü ettiğimiz,
tarihleme ölçütü olarak kent era’sından
bahseden yazıtta kaydedilmiştir. HelenistikRoma dönemi polis’lerinde yaygın olarak
karşılaşıldığı üzere halkın kendi imkanlarıyla
yapılmıştır (Jacobs 2013, cap. 7. 1).
Mopsouhestia kentinin tarihi, MS 7.
yüzyılın ikinci yarısından sonraki onyıllarda
tamamlanmaktadır. Arap fethinden önce,
tam olarak MS 613 yılında Bizans İmparatoru
Herakleios, Antiochia surlarına dayanmış olan
Perslere karşı koyamayınca Kilikia’ya çekilmiş,
ancak düşmanlar tarafından takip edilerek
tekrar yenilgiye uğramıştır. Kilikia ve hemen
sonrasında Isauria böylece Perselerin eline
geçmiştir.
Herakleios, bunları Ninova (Musul)
yakınlarında yenilgiye uğrattığı MS 627 yılına
kadar burada kalmışlardır (Hild, Hellenkemper
1990, 43).
Sonraki yüzyıllarda çok yaygın olacak olan
bu el değişiklikleri, Kilikya ve Mopsouhestia
için Bizans’ın kısa süreli dönüşünden sonra
Arapların gelişiyle devam etmiştir.
Araplar, 636’da imparatorluk birliklerini
Yarmuk’ta yenmiş ve Herakleios’u Kilikya’ya
geri çekilmeye zorlamıştır.
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Res. 9 a-b - MH14A1309SF4 II. Constantius’a ait
bronz sikke.
Fig. 9 a-b - Moneta in bronzo di Costanzo II MH14A1309SF4.

conclude in pochi decenni nella prima metà
del VII secolo d.C. Prima della conquista araba,
già nel 613 d.C. l’imperatore bizantino Eraclio
sconfitto dai Persiani dinanzi alle mura di
Antiochia, si ritirò in Cilicia, ma vi fu inseguito
dai nemici e nuovamente sconfitto.
La Cilicia e poco dopo l’Isauria furono così
occupate dai Persiani, che vi restarono fino
al 627 d.C. quando Eraclio li sconfisse presso
Ninive (Hild, Hellenkemper 1990, 43).
Questi passaggi di mano che nei secoli
successivi sarebbero stati molto comuni
continuarono per la Cilicia e Mopsouhestia,
dopo il fugace ritorno dei bizantini, con l’arrivo
degli Arabi.

Bu kez imparator, ahaliyle birlikte Toroslara
çekilerek kentleri boşaltmış, düşmanların
ilerlemesini engellemek için Antakya ile
Mopsouhestia arasındaki bölgeyi ateşe
vermiştir. Araplar herhalukarda Kilikia’ya doğru
ilerlemiş ve MS 637’de ahalisi tarafından terk
edilmiş Mopsouhestia’ya girmişlerdir (Hild,
Hellenkemper 1990, 44; Honigmann 1991,
774). Sonraki yıllarda kent, MS 646 yılında
Halife Muaviye tarafından ziyaret edilmesine
rağmen yeni efendilerinin kayda değer her
hangi bir etkinliğine tanıklık etmemiştir. MS
684’te Mopsouhestia Bizans İmparatoru
4. Constantinus tarafından geri alınmıştır.
Arapların kesin olarak kenti ele geçirmeleri
MS 703 yılında ‘Abd Allah ibn Abdulmelik ile
mümkün olmuştur.
Mopsouhestia adı al-Massisa olarak
değiştirilmiş, Halife, gücünün bir göstergesi
olarak Höyüğün üzerine bir cami ve kale
yaptırmış, bir kiliseyi tahıl ambarına
dönüştürerek büyük bir garnizon kurmuştur
(Hild, Hellenkemper 1990, 353; Honigmann
1991, 774).
Daha da önemlisi, bizzat Abdullah ya da
onun ardıllarının olasılıkla 2. Constantius
tarafından Höyük üzerinde yapımına başlanan
eseri yeniden ele alarak yaklaşık 4 kilometre
uzunluğunda tahkimatlı bir surun inşasına
başlamalarıdır (Hild, Hellenkemper 1990, 353–
354). Bugün bile geçen yüzyılın ikinci yarısında
meydana gelen yıkımlara rağmen hala ayakta
duran özellikleri ile şehrin en çarpıcı ve yaygın
anıtıdır (Salmeri, D’Agata 2011, XXXV–XXXVII,
XLI–XLIII, LIII–LV).
Bizanslılardan Araplara ve kısa bir
süreliğine Selçuklulara ve ardından Tancred
Haçlılarına ve Rubenid’lere geçen anıt, çok
sayıda kuşatma ve el değiştirmeye konu olan
müstahkem bir sınır merkezi olarak yeni rolünü
de ifade etmektedir. Artık Helenistik-Roma
özellikleri taşıyan Mopsouhestia bu şekilde
gözden kaybolup gitmiştir. Adı al-Massisa’ya
dönüşmüş, dini değişerek Müslüman olmuştur.
Ayrıca kent işlevi de değişmiştir.
Artık İslam ve Bizans sınırının içinde etkinlik
göstermekte, Suriye ve Kilikia eyaletlerinde
geniş bir alanı kontrol etmekte, yalnızca
çatışmalar açısından değil, aynı zamanda
Müslümanlar ve Hıristiyan topluluklar arasında
alış veriş ve etkileşim özellikleri gösteren bir
yere dönüşmüştür (Eger 2017).
(İtalyancadan çeviren Recai Tekoğlu)

Questi ultimi sconfissero le truppe imperiali
allo Yarmuk nel 636, e costrinsero Eraclio
a ritirarsi in Cilicia. Stavolta l’imperatore
fece abbandonare le città della regione
dai loro abitanti che si ritirarono sul Tauro
e fece bruciare il territorio tra Antiochia e
Mopsouhestia per bloccare l’avanzata dei
nemici. Gli Arabi comunque presero la Cilicia
ed entrarono a Mopsouhestia nel 637 d.C.,
trovandola disabitata (Hild, Hellenkemper
1990, 44; Honigmann 1991, 774).
Gli anni seguenti non videro interventi
degni di nota dei nuovi padroni, nonostante
la visita del califfo Mu‘awihya nel 646, e
Mopsouhestia venne addirittura ripresa nel
684 dall’imperatore bizantino Costantino
IV.
L’entrata definitiva degli Arabi in città
avvenne nel 703 d.C. con ‘Abd Allah ibn
Abdalmalik: Mopsouhestia assunse in modo
stabile il nome di al-Massisa e il califfo, come
segno del proprio potere, fece edificare
una fortezza e una moschea sull’höyük, vi
trasformò una chiesa in granaio e vi stanziò
una nutrita guarnigione (Hild, Hellenkemper
1990, 353; Honigmann 1991, 774).
Ancora più rilevante è che lo stesso
‘Abd Allah o i suoi immediati successori,
riprendendo forse l’opera avviata da Costanzo
II sull’höyük, abbiano iniziato la costruzione
di una cinta fortificata di circa 4 km (Hild,
Hellenkemper 1990, 353–354) che ancora
oggi, nonostante le demolizioni della seconda
metà del secolo scorso, con i suoi tratti ancora
in piedi è il monumento più appariscente e
pervasivo della città (Salmeri, D’Agata 2011,
XXXV–XXXVII, XLI–XLIII, LIII–LV).
Un monumento che ne esprime anche il
nuovo ruolo di centro fortificato di frontiera,
oggetto di numerosi assedi e passaggi di mano
dai bizantini agli Arabi e per un breve periodo
ai Selgiuchidi, e poi ai Crociati di Tancredi e ai
Rubenidi.
La Mopsouhestia ellenistico-romana cessa
così di esistere.
Di essa cambia il nome in al-Massisa,
cambia la religione in musulmana, cambia
anche la funzione urbana che ora svolge
all’interno della zona di frontiera islamicobizantina, venuta a prendere il posto di
ampie aree delle province di Cilicia e Siria e
a costituire un luogo non solo di conflitto, ma
anche di scambio e interazione tra Musulmani
e comunità cristiane (Eger 2017).
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Phrygia Hierapolisi: Roma ve Bizans
Dönemleri’nde
kentsel
peyzajlarda
mekanların biçimi ve işlevi
Hierapolis di Frigia: forma e funzione degli
spazi nei paesaggi urbani di età romana e
bizantina
Grazia Semeraro

Salento Üniversitesi / Università del Salento

1.Giriş
Mekanların tanımı ve düzenlenmesi, içinde
yaşayan topluluğun sosyal karmaşıklığının en
çabuk yansımasını temsil etmesi nedeniyle
klasik dünyanın kentlerinin en önemli
yorumlarından biridir.
Teorik bakış açısından, konu, farklı
metodolojik yönelimlerin ayırt edilebildiği
zengin bir araştırma dizisinin konusudur.
Çeşitli insan faaliyetlerine yönelik mekanların
biçimini tanımlamayı amaçlayan daha
geleneksel kentsel-topografik yaklaşımlar, son
yıllarda kentsel organizmaya yansıyan sosyal
ve çevresel dinamikleri kavrama ihtiyacıyla
koşullandırılmış çalışmalarla birlikte yer
almaktadır (bkz. örneğin Sinclair et al. 2010).
‘Kentsel peyzaj’ kavramı, insan toplulukları
ve çevre arasındaki etkileşimi kent yaşamını
içeren dönüşüm dinamiklerinde önemli bir rol
olarak kabul eden bu bakış açısı değişikliğiyle
yakından bağlantılıdır.

1.Introduzione
La definizione ed organizzazione degli spazi
è una delle più importanti chiavi di lettura delle
città del mondo classico, perché rappresenta
il riflesso più immediato della complessità
sociale della comunità che la abita.
Dal punto di vista teorico il tema è oggetto
di una ricca messe di studi in cui si possono
distinguere
orientamenti
metodologici
diversi. Ai più tradizionali approcci di tipo
urbanistico - topografico volti a descrivere la
forma degli spazi destinati alle varie attività
umane, si sono affiancati in anni più recenti
studi condizionati dall’esigenza di cogliere
le dinamiche sociali ed ambientali che si
riflettono nell’organismo urbano (vedi ad es.
Sinclair et al. 2010). La nozione di ‘paesaggio
urbano’ è strettamente connessa a tale cambio
di prospettiva, che riconosce all’interazione
fra comunità umane ed ambiente un ruolo
preminente nelle dinamiche di trasformazione
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Bu perspektifte Hierapolis (Res. 1),
Hellenistik Dönem’den Orta Çağ’a kadar,
kentin dokusundaki mekanların tanımı
ve kullanımının altında yatan karmaşık
eklemlenmeleri ve yerleşimin uzun ömrü
boyunca çeşitliliklerini keşfetmek için örnek
bir vaka çalışmasını temsil ediyor.
Bu çalışmada, zaman içindeki kamusal
alanların dönüşümüne özel dikkat gösterilerek,
kentsel organizasyonun ana gelişim hatları
analiz edilecektir.
Bu kategori, kült mekanlarından gösteri
yapılarına, meydanlara, kamu hizmet binalarına
(hamamlar, latrinalar, nymphaeumlar) ve
sokaklara kadar toplum tarafından ortak
kullanım gerektiren tüm anıtsal kompleksleri
içerir. Sadece konut yapıları değil, üretim
yapıları ve zanaat atölyeleri de kuşkusuz özel
alanlara dahildir.
Toplumun hizmetinde geniş bir alan olan,
ancak bireysel parsellerin özel mülkiyeti
yöneten kurallara tabi olduğu nekropolisler
ayrı bir tartışma konusudur.
2. Kentin kuruluşundan önce
Hierapolis’in Makedon kolonisi, Lykos
vadisine bakan bir traverten terasta, yakındaki
Laodikeia’nın neredeyse çağdaş kuruluşunu
da (D’Andria 2017; Şimşek 2017) içeren
bölgenin işgal sürecinin bir parçası olarak İ.Ö.
III. yüzyılda kuruldu (Ritti 2017, 274-276).
Daha sonra Hellenistik ve Roma kenti
tarafından işgal edilecek olan territorium,
önceki varlıkların bazı izlerini taşımaktadır.
Yakın zamanda yapılan araştırmalarla gün
ışığına çıkartılan Plutonion’un arkaik evresiyle
ilgili unsurlar özellikle önemlidir (D’Andria
2013; 2018a).
Hades kutsal alanı, antik kaynaklarda
tanımlanan, alanı geçen sismik fay sistemine
bağlı, zehirli gazların salındığı tehlikeli açıklığın
yer aldığı özel bir doğal oluşumun etrafında
kuruldu. Kentin en önemli kült mekânlarından
biri olan alan Hellenistik kentin kuruluşundan
önce bilinmektedir ve kullanım görmüştür,
geç antik çağa kadar da dini faaliyetlerin
merkezinde kalmıştır.
Çok yakın zamanda yapılan önemli bir keşif,
Hierapolis territoriumunun en eski evrelerini
örten kalın perdenin kaldırılmasını mümkün
kıldı.
Denizli Müzesi tarafından 2016 yılında
yapılan ve daha sonra Heyet tarafından
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che coinvolgono la vita delle città. In questa
prospettiva Hierapolis (Fig. 1) rappresenta
un caso di studio esemplare per esplorare
le complesse articolazioni sottese alla
definizione e uso degli spazi nel tessuto della
città e le loro variazioni nel corso del lungo
periodo di vita dell’insediamento, dall’età
ellenistica al Medioevo. In questo contributo
saranno analizzate le principali linee di
sviluppo dell’organizzazione urbana nel
corso del tempo, con particolare attenzione
alla trasformazione degli spazi pubblici.
Rientrano in questa categoria tutti i complessi
monumentali che presuppongono una
fruizione condivisa da parte della comunità,
dai luoghi di culto agli edifici di spettacolo, alle
piazze, agli edifici di pubblica utilità (terme,
latrine, ninfei) ed alle strade. Alla sfera degli
spazi privati si ascrivono senz’altro gli edifici
di tipo residenziale, ma anche gli impianti
produttivi ed i laboratori artigianali. Un
discorso a sé si deve poi fare per le necropoli,
un grande spazio al servizio della comunità in
cui i singoli lotti soggiacciono però alle norme
che regolano la proprietà privata.
2. Prima della città
La colonia macedone di Hierapolis viene
fondata nel III sec. a.C. (Ritti 2017, 274-276),
su un terrazzo di travertino prospiciente la
valle del Lykos, nell’ambito di un processo
di occupazione del territorio che coinvolge
anche la quasi contemporanea fondazione
della vicina Laodicea (D’Andria 2017a; Şimşek
2017).
Il territorio che sarà poi occupato dalla
città ellenistica e romana ha restituito scarse
tracce della frequentazione precedente. Di
particolare importanza sono gli elementi
relativi ad una fase arcaica del Ploutonion
messi in luce dalle ricerche recenti (D’Andria
2013; 2018a). Il santuario di Hades nasce,
infatti, intorno ad un peculiare fenomeno
naturalistico, in corrispondenza di un’apertura
nel terreno da cui fuoriescono pericolose
esalazioni di gas venefici, descritta dalle
fonti e collegata al sistema di faglie sismiche
che attraversa il sito. Uno degli spazi cultuali
più importanti della città è pertanto noto e
frequentato fin da prima della fondazione
della città ellenistica e resterà al centro di
attività religiose fino alla tarda antichità.
Un’importante, recentissima, scoperta ha

Res. 1 - Hierapolis. Genel plan (revizyon Scardozzi 2015).
Fig. 1 - Herapolis. Planimetria generale (rielaborata da Scardozzi 2015).
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sürdürülen kurtarma kazıları, Demir Çağı
ve Arkaik Dönemlerle ilgili bir kremasyon
nekropolisini ortaya çıkardı (Semeraro
2020).
Arkeolojik alanın kuzey sınırının en uç
kısmında (Res. 1,1), kuzey nekropolisin dışında,
Hellenistik-Roma kullanımına ait izlerin
bulunmadığı bir bölgede yer almaktadır.
Arkaik yerleşim henüz kesin olarak tespit
edilmemiş olsa da, bu durumda iki yerleşim
gerçekliği söz konusudur, Arkaik ve Hellenistik
Roma, arasında bir süreklilik yoktur. Kült
yeri ise, yerleşim tarihi açısından büyük
ölçüde bağımsız iki an arasında bağlantı
oluşturuyor gibi görünmektedir: bu işlev
şüphesiz Plutonion bölgesini ve yakınlardaki
Apollon Tapınağı’nı etkileyen doğal olayların
belirleyici rolüyle bağlantılıdır, kült alanı ve
çevre arasındaki ilişkinin, Hierapolis’in kültürel
peyzajının gelişim dinamiklerinde oynadığı
özel rolün kanıtıdır.
3. Hellenistik Dönem
İ.Ö. III. yüzyılda Seleukos girişimiyle Yunan
kolonisinin kurulduğu sırada kentsel yerleşim
planının temel çizgilerinin tanımlanmış olması
muhtemeldir (Scardozzi 2008, 31).
Erken evrelerle ilgili arkeolojik kanıtlar çok
azdır, zira sonraki dönemlerin inşaat faaliyetleri
sırasında korunması mümkün olmamıştır.
Ancak kentin ana kültlerine adanmış
mekanların Hellenistik Dönem’de tanımlanmış
olduğunu söylemek mümkündür.
Bu anlamda net kanıtlar, Apollon Kutsal
Alanı’ndaki (Semeraro 2007; 2012; 2014)
ve Plutonion’daki (D’Andria 2013; 2018a)
kazılarda ortaya çıkmıştır, her ikisi de kent
merkezini geçen sismik fay sistemi ile uyumlu
olarak yapılmıştır. Kendine özgü bu jeolojik
durum, ilk anıtsal düzenlemeleri de etkileyen,
Hellenistik Dönem’e ait kült faaliyetlerinin
çekim noktasını oluşturan bir unsurdur.
Hades Kutsal Alanı’nda, bazı sınırlama
yapılarıyla birlikte (temenos duvarı) inançlı
kişilerin karşılandığı alanlar (Kuzey Portiko,
D’Andria 2018a) oluşturulmuştur. Kült
katılımıyla ilgili ilginç veriler, Kybele kültüyle
bağlantılı Phryg geleneğinin tanınabileceği
bir kadın kültünün varlığını açıkça gösteren
taşınabilir buluntularla ortaya çıkartıldı
(D’Andria 2019b).
Poliadik tanrısallığa adanmış yakındaki
Apollon Kutsal Alanı’nda, bu evreye atfedilen
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permesso di squarciare il fitto velo che avvolge
le fasi più antiche del territorio di Hierapolis.
Gli scavi di emergenza condotti dal Museo di
Denizli nel 2016, poi ripresi e continuati negli
anni successivi a cura della Missione, hanno
messo in luce una necropoli ad incinerazione
relativa alle fasi dell’età del Ferro e arcaica
(Semeraro 2020). Essa è dislocata all’estremo
limite nord dell’area archeologica (Fig.1,
1), all’esterno della Necropoli Nord, in una
zona dove non vi sono tracce riferibili alla
frequentazione ellenistica-romana. Sebbene
l’insediamento arcaico non sia stato ancora
identificato con certezza, appare evidente che
in questo caso c’è una sostanziale soluzione di
continuità tra le due realtà insediative, quella
arcaica e quella ellenistica romana. Il luogo di
culto sembra invece costituire un trait d’union
fra due momenti sostanzialmente indipendenti
della vicenda insediativa: tale funzione è
indubbiamente legata al ruolo determinante
dei fenomeni naturali che interessano l’area
del Ploutonion e del vicino santuario di Apollo,
a riprova del ruolo specifico rivestito dal
rapporto fra spazio cultuale e ambiente nelle
dinamiche di sviluppo del paesaggi culturali di
Hierapolis.

nispeten çok sayıda yapı vardır (Semeraro
2007; 2012): bunların en önemlileri arasında
Augustus ve Severuslar Dönemleri’nde
gerçekleştirilen dönüşümlerde bile yapının
‘kalbini’ temsil etmeye devam edecek olan
A binasının traverten döşemesim (Res. 2) ve
Apollon Tapınağı’nın kuzeyinde gün ışığına
çıkartılan kurbanlar için ayrılmış önemli alan
yer almaktadır.
Bu evre için belgelenen özel alanlar, esas
olarak Roma kentinin kuzey kesiminde, daha
sonra Ticari Agora ve anıtsal Frontinus Kapısı
tarafından işgal edilecek alanlarda bulunan
üretim faaliyetleri için kullanılan yapılardan
oluşur.
Bu faaliyetler, sadece doğu stoanın
temelleri altında ortaya çıkartılan kabartma
kaplar için Hellenistik fırınlar (Semeraro 2017)
ile değil, aynı zamanda kapının yakınında
bulunan eserler (Ronchetta 2012; 2016,
Corritore 2016) ve Yolcunun Mezarı’nın
yakınında tespit edilen zeytinyağ üretim tesisi
ile de belgelenmiştir.
Mezarlık alanı ayrı bir durumu oluşturmaktadır: en önemli ailelere atfedilen ve Kuzey ve
Güney Nekropolislerinin başlangıç noktasında
yer alan büyük tümülüs mezarları (Res. 3) Hellenistik döneme aittir (Ronchetta 2017).

spazi per l’accoglienza dei devoti (porticato
nord, D’Andria 2018a). Dati interessanti circa
la frequentazione cultuale sono stati restituiti
dai reperti mobili che mostrano con chiarezza
la presenza di un culto femminile in cui si può
riconoscere la tradizione frigia connessa al
culto di Cibele (D’Andria 2019b).
Nel vicino santuario di Apollo, dedicato alla
divinità poliadica, sono relativamente numerose le strutture riferibili a questa fase (Semeraro 2007; 2012): fra le più importanti va
segnalato il pavimento di travertino dell’edificio A (Fig. 2) - che continuerà a rappresentare
il ‘cuore’ dell’edificio anche nelle successive
trasformazioni di età augustea e severiana - e
l’importante area destinata ai sacrifici messa
in luce a nord del tempio di Apollo.
Gli spazi privati documentati per questa fase
sono essenzialmente costituiti dalle strutture
per le attività produttive rinvenute nella parte
nord della città romana, in aree che saranno
poi occupate dalla agorà commerciale e dalla
monumentale Porta di Frontino. Tali attività
sono documentate non solo dalle fornaci
ellenistiche per vasi a rilievo scavate sotto
le fondazioni della stoà orientale (Semeraro
2017), ma anche dai depositi di materiali
rinvenuti nei pressi della porta (Ronchetta

3. Età ellenistica
E’ molto probabile che le linee essenziali
dell’impianto urbano siano state definite
al momento della fondazione della colonia
greca (Scardozzi 2008, 31), disposta per
iniziativa seleucide nel III sec. a.C. Le evidenze
archeologiche relative alle prime fasi sono
molto scarse perché l’attività edilizia dei
periodi successivi ne ha compromesso la
conservazione. E’ tuttavia possibile affermare
che gli spazi dedicati ai principali culti della città
vengono definiti già in età ellenistica. Chiare
evidenze in questo senso sono fornite dagli
scavi nel santuario di Apollo (Semeraro 2007;
2012; 2014) e nel Ploutonion (D’Andria 2013;
2018a), entrambi realizzati in corrispondenza
del sistema di faglie sismiche che attraversa il
centro della città.
La peculiare situazione geologica ha
funzionato da elemento attrattore delle
attività cultuali di età ellenistica, che
condizionano anche le prime sistemazioni
di tipo monumentale. Nel Santuario di
Hades vengono realizzate alcune strutture di
delimitazione (muro di temenos) insieme a

Res. 2 - Hierapolis. Apollon Kutsal Alanı. A Yapısı, ortasında bothros ile traverten döşeme.
Fig. 2 - Hierapolis. Santuario di Apollo. Edifico A, pavimento di travertino con bothros al centro.
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Daha sonra etraflarında sonraki evrelere
ait mezar yapıları gelişmiştir. Mezarlık olarak
kullanılmak üzere tasarlanan geniş alanların
yeri, kentin kuruluşu sırada tanımlanmış ve
planlanmış gibi görünürken, sonraki iç düzenlemeler, Geç Antik Çağlara ve Orta Çağ’a
kadar uzanan uzun yüzyıllar boyunca yeniden
tanımlanmış ve netleştirilmiştir.
4. Erken İmparatorluk Dönemi

Res. 3 - Hierapolis. Kuzey Nekropolis, Tümülüsler (2015 yılı drone çekimi, Torino Politeknik Geomatik Laboratuvarı – LabG4CH).
Fig. 3 - Herapolis. Necropoli Nord, Tumuli (ripresa da drone 2015, a cura del Laboratorio di Geomatica, LabG4CH, Politecnico Torino).
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Augustus ve Iulius Claudiuslar Dönemleri
(İ.Ö. 1. yy sonu – İ.S. 1. yy ortası), Roma
kentinin kamusal alanlarının tanımlanması
için çok önemli bir anı temsil etmektedir.
Yakın zamanda yapılan araştırmalar, tüm kenti
geçen plateianın anıtsal düzenlemesinden
gymnasion gibi komplekslerin (Ismaelli 2016)
ve tiyatronun ilk evresinin inşasına kadar, bu
aşamaya atfedilebilecek kamu yapılarının
önemli rolünü açıkça vurgulamıştır (Ritti
2017, 323: yazıt Augustus Dönemi, D’Andria
2012). Merkezi iktidarla ilişki ve Augustus ve
Iulius Claudiuslar hanedanının prenslerine
saygı, bu sürecin önemli bileşenleridir ve
zengin epigrafik belgelerle iyi bir şekilde
belgelenmiştir (Ritti 2017, 320). İthaf edenler,
Hierapolis’te mallarını topluma bağışlayan ana
figürler, kamusal önemi olan çeşitli eylemlerle
(anıtların adanması, imparatora adanmış
agonların kurulması, tanrıça Roma’ya ithaflar,
vb : Ritti 2017, 320) yeni merkezi iktidara
sadakatlerini ifade ediyorlar ve destek ile
yardımsever ilgisini kazanıyorlar.
Özellikle önemli olan, büyük bir anıtsal
proje çerçevesinde yapılan ve yoğun mermer
kullanımının damgasını vurduğu kutsal
alanlardan elde edilen verilerdir. Apollon
Kutsal Alanı’nda, orta terasın üç yapısının
ve bir bağlantı işlevi gören anıtsal merdiven
sisteminin, terasın batı kısmını tanımlayan Dor
portiko ve alt terasa hakim mermer theatronun
inşası bu evreye aittir (Semeraro 2007; 2012;
2016a) (Res. 4). Hierapolis toplumunun, kentin
en önemli kült mekanının güzelleştirilmesine
yaptığı katkı, yerel gelenekle koloninin
kurucularının geleneğinin yeni bir kült boyut
oluşturmak için birleştiği yerdir. Kutsal alanın
işgal ettiği alan, dört insulada toplam 9500
metrekare kaplar.
Güzergahların ve iç organizasyonun incelenmesi, mağaranın bulunduğu kayalık cephenin düzeni ve traverten theatronun inşasıyla
benzer bir anıtsal düzenleme projesinin aynı

2012; 2016, Corritore 2016) e da un impianto
per la produzione dell’olio identificato nei
pressi della tomba del Viaggiatore.
Un caso a sé è poi costituito dallo spazio
funerario: all’età ellenistica risalgono le
grandi tombe a tumulo (Fig. 3) che è possibile
riferire alle famiglie di maggiore rilievo e
che si aggregano nella parte iniziale della
Necropoli Nord e in quella Sud (Ronchetta
2017). Intorno ad esse si svilupperanno poi
nuclei di tombe riferibili alle fasi successive.
La destinazione delle grandi aree destinate
all’uso funerario appare definita e pianificata
già al momento dell’impianto della città,
mentre la successiva organizzazione interna si
andrà ridefinendo e precisando nel corso dei
lunghi secoli successivi fino alla tarda antichità
ed al Medioevo.
4. Prima età imperiale
La fase augustea e giulio-claudia (fine I
a.C. – metà I d.C.) rappresenta un momento
molto importante per la definizione degli
spazi pubblici della città romana.
Le ricerche recenti hanno ben messo in
evidenza il ruolo rilevante delle attività di
edilizia pubblica ascrivibili a questa fase, dalla
sistemazione monumentale della plateia che
attraversava tutta la città, alla costruzione
di complessi come il ginnasio (Ismaelli 2016)
fino alla realizzazione della prima fase del
teatro (Ritti 2017, 323, epigrafe fase augustea;
D’Andria 2012).
Il rapporto con il potere centrale e
l’ossequio ad Augusto ed ai principi della
dinastia giulio-claudia sono componenti
rilevanti di questo processo, ben illustrati
dalla ricca documentazione epigrafica (Ritti
2017, p. 320). Nei dedicanti si riconoscono le
principali figure dell’evergetismo ierapolitano
che esprimono attraverso varie azioni di
pubblica rilevanza (la dedica di monumenti,
l’istituzione di agoni intitolati all’imperatore,
dediche alla dea Roma etc.: Ritti 2017, 320)
la propria lealtà al nuovo potere centrale,
guadagnandone l’appoggio e la benevola
attenzione.
Particolarmente significativi sono, ancora
una volta, i dati restituiti dalle aree sacre che
vengono investite da un grande progetto di
monumentalizzazione, segnato dall’ampio
impiego del marmo. Nel Santuario di Apollo si
può ascrivere a questa fase la realizzazione dei
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Res. 4 - Hierapolis. Apollon Kutsal Alanı. Iulius Claudiuslar Dönemi’nin 3 boyutlu rekonstrüksiyonu (Bkz. Semeraro 2016b).
Fig. 4 - Hierapolis. Santuario di Apollo. Ricostruzione 3D fase giulio claudia (v. Semeraro 2016b).

dönemdeki nesnesi olan yakındaki Plutonion
(Res. 5) ile olan yakın ilişkiyi kavramamızı
sağlar ve Hades’in anıtsal heykelinin yer aldığı
mekanı birleştiren İon Portikosu’nun yapılmasıyla Nero Dönemi’nde doruğa ulaşır (D’Andria 2018a) (Res. 6).
Kült işlevli kamusal alanların önemli rolünü
en iyi yansıtan ögeler arasında imgeler teması
kesinlikle vurgulanmalıdır. Hierapolis’in kutsal
alanları, Ploutonion’un kutsal mağarasının
üzerindeki bir mekana yerleştirilmiş devasa
Hades heykeli gibi, güzergahları süsleyen ve
kültün odak noktalarını belirleyen heykeltraşi
belgeleri
kompleksin
önemini
ortaya
koymaktadır (D’Andria 2018b).
Apollon Kutsal Alanı, imparatorluk portrelerinden - Hadrianus’u (Bejor 1991, 53-54,
n. 24; Galli 2017, 517-523) tasvir eden devasa imparatorluk heykeli -, alanın anıtsallaştırılması programına katılan yardımsever
zengin kişilerin portre heykellerine (Pellino
2012b), Lysippos’un Eros heykeli gibi geçmişin şaheserlerinin kopyalarına, anathemata,
(Pellino 2012a) ve tanrının heykellerine kadar
gerçek bir heykel galerisine ev sahipliği yapmaktadır.
Bizans Dönemi’nde kutsal alanın uğradığı yıkım (aşağıya bakınız), heykellere ciddi
şekilde zarar verdi ve çoğunlukla küçük parçalara indirgedi.
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tre edifici del terrazzo mediano ed il sistema
di scalinate monumentali che funzionano
da raccordo, insieme al porticato dorico che
definisce la parte occidentale del terrazzo ed
al theatron di marmo che domina il terrazzo
inferiore (Semeraro 2007; 2012; 2016a) (Fig.
4). E’ evidente l’investimento della comunità
hierapolitana nell’abbellimento dello spazio
cultuale più importante della città dove la
tradizione locale e quella dei fondatori della
colonia si fondono per dare luogo ad una
nuova dimensione cultuale. L’area occupata
dal santuario corrisponde a circa quattro
isolati per un totale di mq 9500.
Lo studio dei percorsi e dell’organizzazione
interna consente di coglierne lo stretto
rapporto con il vicino Ploutonion (Fig. 5),
oggetto nello stesso periodo di un analogo
progetto di sistemazione monumentale che
vede la costruzione del theatron di travertino,
la sistemazione della facciata rocciosa in cui si
apre la grotta, e culmina in età neroniana con
l’erezione del porticato ionico che ingloba il
sacello con la statua monumentale di Hades
(D’Andria 2018a) (Fig. 6).
Fra gli aspetti che meglio riflettono il
ruolo rilevante degli spazi pubblici di tipo
cultuale è senz’altro da sottolineare il tema
delle immagini. Le aree sacre di Hierapolis
hanno restituito un rilevante complesso di

Res. 5 - Hierapolis. Apollon Kutsal Alanı ve Ploutonion (2015 yılı drone çekimi, Torino Politeknik Geomatik
Laboratuvarı, V. Ria tarafından hazırlandı).
Fig. 5 - Hierapolis. Santuario di Apollo e Ploutonion (ripresa da drone 2015, a cura del Laboratorio di Geomatica, Politecnico Torino, rielaborazione V. Ria).
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Buna rağmen, son yıllarda gerçekleştiren
ve halen devam etmekte olan sabırlı tanımlama ve kataloglama çalışmaları sayesinde 120’den fazla heykelin tespit edilmesi
mümkün oldu.
Yazılı ithaflar ve epigrafik belgelerle birlikte,
bu eserler, poliadik tapınağın toplumun politik
ve sosyal yaşamındaki baskın rolünü kavramak
için olağanüstü öneme sahip bir kaynağı temsil
ediyor.
En önemli belgeler arasında, Roma
imparatorlarının, Hellenistik krallar tarafından
tanınan kutsal alanlara verdiği önemli
bir ayrıcalığın, sığınma hakkının (asylia =
dua edenlerin kabulü ve kutsal malların
dokunulmazlığı) ve ilgili yararlanıcıların
tanınması sayılmalıdır (Ritti 2017, 294,
330).
Kutsal alan, kuşaktan kuşağa aktarılan
kurallara göre tanrıya yalvarışların talep
edildiği ritüel faaliyetlerin merkeziydi ve yakın
zamanda keşfedilen önemli bir epigrafik metin
aracılığıyla günümüze kadar ulaşmıştır (Guizzi
2017).
Kült alanlarının iç organizasyonunu
açıklamak için önemli bir okuma, adanmışlık
uygulamalarına
katılanlar
topluluğunun
oranıdır.

documenti scultorei che ne adornavano i
percorsi e segnavano i punti focali del culto,
come la colossale statua di Hades collocata
in un sacello al di sopra della cavità sacra del
Ploutonion. Le statue di questo complesso
riflettono da vicino la simbologia legata al
culto (D’Andria 2018b).
Il santuario di Apollo ospita invece una
vera e propria galleria di sculture, dai ritratti
imperiali – fra cui la colossale statua imperiale
raffigurante con tutta probabilità Adriano
(Bejor 1991, 53-54, n. 24; Galli 2017, 517523) -, alle statue ritratto di evergeti coinvolti
nel programma di monumentalizzazione
dell’area (Pellino 2012b), agli anathemata
che riproducono importanti capolavori del
passato come l’Eros di Lisippo (Pellino 2012a),
alle statue del dio. Le distruzioni subite dal
santuario in età bizantina (vedi infra) hanno
gravemente danneggiato le sculture, spesso
riducendole in minuti frantumi. Nonostante
ciò il paziente lavoro di riconoscimento e di
catalogazione portato avanti negli ultimi anni
e tuttora in corso ha permesso di riconoscere
più di 120 statue.
Insieme alle dediche iscritte ed ai documenti
epigrafici questi materiali rappresentano una
fonte di straordinaria importanza per cogliere

Res. 6 - Hierapolis. Nero Dönemi’nde Ploutonion (3 boyutlu rekonstrüksiyon, M. Limoncelli).
Fig. 6 - Hierapolis. Il Ploutonion in età neroniana (ricostruzione 3d M. Limoncelli).

130
HIERAPOLIS DI FRIGIA| Grazia Semeraro

Her iki kutsal alanda da törenlere katılanların sayısına bağlı olarak çeşitlendirilmiş işlevsel alanların varlığına bir göz atmak
mümkündür: Ploutonion theatronu 800 kişiyi
barındırabilirken, Apollon Kutsal Alanı theatronunda yaklaşık 250 kişi yer bulabiliyordu
(Res. 7).
Her iki durumda da, sayılar nispeten
azdır, -iki kült bağlamı arasındaki farklılıklara
rağmen- belki de derneklere ait olan sınırlı
inançlı grupların katılımına atıfta bulunan
bir durumdur. Öte yandan Apollon Kutsal
Alanı’nın orta terasında, üç tapınağın önünde
düzenlenen törenlere katılabilecek seyirci
sayısı çok daha fazlaydı (yaklaşık 3000)
(Semeraro 2016b).
Toplumun ritüel faaliyetlere daha fazla
katılımını varsayan bu durum, Apollon
kültünün poliadik karakterine bağlanarak
açıklanabilir.
Özellikle klasik dünyanın kentlerindeki
kamusal ve ticari yaşamın merkezi olan iki
agora gibi, kamusal alanların anıtsallaştırılması
kapsamında Erken İmparatorluk Dönemi’nde
gerçekleştirildi. Sivil agoranın izleri, post-klasik
dönem depremlerinin neden olduğu kentin
hidrojeolojik sistemindeki değişikliklerin bir
sonucu olarak oluşan termal kaynaklardan
biriyle beslenen göletin dibinde görülmektedir
(Res. 8) (Semeraro, 115; Ismaelli, Scardozzi,
Bozza 2017).
Bu düzenleme, her ne kadar fikir verici
olsa da, kentin en önemli kamusal işlevlerine
yönelik geniş bir alanda yer alan kompleks ve
kamu binaları hakkında kapsamlı bir bilgiyi
engellemektedir.
Su seviyesinin altında görünen unsurlara
dayanarak, sınırları belirleyen portikolardan
birinin I. yüzyıla tarihlendiği varsayımı yapmak
mümkündür.
Hierapolis’in ikinci ve çok daha büyük
agorası kuzeyde, kentin girişinde yer alıyordu.
Birinci yüzyıldan itibaren inşa edilen meydan,
kuzey, batı ve güney taraflarında ion düzeninin
görkemli portikleriyle çevriliyken, doğu
tarafına Küçük Asya mimarisinin en sıra dışı
tezahürlerinden biri hakimdir, Stoa-Bazilika
(Rossignani, Sacchi 2007; D’Andria, Rossignani
2012) olarak adlandırılır.
Yaklaşık 280 m uzunluğundaki bu yapı,
sfenks büstleri ile süslenmiş blokların üzerinde
(Res. 9), boğaları ısıran aslanların olduğu
figürlü başlıkların öne çıktığı, görkemli bir
mimari bezemeye sahip sütunlu bir ön kısmın

il ruolo predominate del santuario poliadico
nella vita politica e sociale della comunità. Tra
i documenti più significativi va senz’altro citata
la conferma da parte degli imperatori romani,
di un importante privilegio riconosciuto al
santuario dai sovrani ellenistici, il diritto di
asilo (asylía = accoglienza dei supplici ed
inviolabilità dei beni sacri) e gli associati
beneficî (Ritti 2017, 294, 330). Il santuario
era la sede degli atti rituali attraverso i quali
si richiedevano suppliche al dio, secondo
norme tramandate nel tempo e arrivate fino a
noi attraverso un importante testo epigrafico
recentemente scoperto (Guizzi 2017).
Un’importante chiave di lettura per
spiegare l’organizzazione interna delle aree
cultuali è rappresentata dal rapporto con
la comunità dei partecipanti alle pratiche
devozionali. In entrambi i santuari è possibile
intravedere la presenza di spazi funzionali
diversificati in base al numero di partecipanti
alle cerimonie: il theatron del Ploutonion
poteva ospitare 800 persone, mentre circa
250 erano gli spettatori che potevano trovare
posto sui sedili del theatron del santuario
di Apollo (Fig. 7). In entrambi i casi si tratta
di numeri relativamente ridotti, circostanza
che rimanda – sia pure con le differenze fra i
due contesti cultuali – alla partecipazione di
gruppi limitati di devoti, forse appartenenti
ad associazioni. Ben più ampio (circa 3000) è
invece il numero degli spettatori che potevano
assistere alle cerimonie ospitate nel terrazzo
mediano del santuario di Apollo, davanti ai
tre templi (Semeraro 2016b). Questo aspetto
può essere spiegato in riferimento al carattere
poliadico del culto di Apollo, carattere che
presuppone un maggiore coinvolgimento
della comunità cittadina nella partecipazione
alle attività rituali.
Nella prima età imperiale si colloca anche
la monumentalizzazione degli spazi pubblici
per eccellenza, le due agorai, centro della
vita pubblica e commerciale delle città del
mondo classico. Tracce dell’agorà civile
sono riconoscibili sul fondo del laghetto
alimentato da una delle sorgenti termali
(Fig. 8), formatosi a seguito dei cambiamenti
nel sistema idrogeologico della città indotti
dai terremoti di età post-classica (Semeraro
2008, 115; Ismaelli, Scardozzi, Bozza 2017).
Questa collocazione, sebbene sia suggestiva,
impedisce una conoscenza esaustiva del
complesso e degli edifici di carattere pubblico
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Res. 7 - Hierapolis. Apollon Kutsal Alanı, kazılar sırasında mermer theatron (2010).
Fig. 7 - Hierapolis. Santuario di Apollo, theatron di marmo durante lo scavo (2010).

merkeze hakim olduğu iki simetrik kanattan
oluşuyordu.
Traianus forumunun kentsel modellerini
çağrıştıran bu yapının üst kısmını Antoninus
Pius heykelinin bulunduğu bronz bir araba
taçlandırıyordu, bu aynı zamanda kentin
ekonomik refah seviyesinin ve ustaların
becerilerinin de bir ifadesiydi.
Meydanın geniş uzantısı, uzun varoluşunun
en müreffeh evrelerinden biri olan
İmparatorluk Dönemi’nde kentin yaşamını
canlandıran kamusal ve ticari faaliyetlerin
hacminin belki de en somut tezahürüdür. Bu
önemli kamusal alanı süsleyen anıtların açık
izleri, epigrafik belgelerde ve Proto Bizans
Dönemi’nde başlayan tüm agora alanını
etkileyen yıkımlardan mucizevi bir şekilde
kurtulan Asya eyaletinin kişileştirilmesi olarak
Attis heykelinde (Pellino 2011) görülmektedir
(aşağıya bakınız).
Bu mekanın gerçekleştirdiği işlevlerin
arasında, kent yaşamında temel bir rol
oynayan oyunlar ve agonistik faaliyetlerin de
olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır (Res.
10).
Bir dizi ipucuna dayanarak, aslında Stoa Bazilika’nın önündeki alanın atletik yarışmalar ve
gladyatör oyunları için kullanıldığını ve böylece
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sicuramente ospitati nel grande spazio
destinato alle più importi funzioni civiche
della città. Sulla base degli elementi visibili
sotto il livello dell’acqua, si può ipotizzare una
datazione nel I sec. di uno dei porticati che ne
definivano i limiti.
La seconda e molto più estesa agorà di
Hierapolis sorgeva nel zona nord, all’ingresso
della città. Costruita a partire dal primo secolo,
la piazza era circondata da imponenti porticati
di ordine ionico sui lati nord, ovest e sud,
mentre il lato est era dominato da una delle più
straordinarie manifestazioni dell’architettura
dell’Asia Minore, la cosiddetta stoà-basilica
(Rossignani, Sacchi 2007; D’Andria, Rossignani
2012). Lungo circa 280 m. questo edificio era
costituito da due ali simmetriche dominate
al centro da un avancorpo a pilastri con
una sontuosa decorazione architettonica,
in cui risaltano i capitelli figurati con leoni
che azzannano i tori, protesi al di sopra di
blocchi decorati con busti di sfingi (Fig. 9).
Un carro di bronzo con la statua di Antonino
Pio coronava la sommità di questo edificio
che evoca i modelli urbani del foro di Traiano
(Rossignani, Sacchi 2007, 380), esprimendo
contemporaneamente il livello di prosperità
economica della città e la estrema perizia

Res. 8 - Hierapolis. Arkeolojik alanın merkezindeki termal gölette görülebilen sivil agoranın yapıları.
Fig. 8 - Hierapolis. Strutture dell’agorà civile visibili nel laghetto termale al centro dell’area archeologica.

şimdiye kadar tanımlanamayan gerçek bir stadion veya amphitiyatronun eksikliğini telafi ettiğini varsaymak mümkündür (D’Andria 2001,
104-106; Rossignani, Sacchi 2007, 382).
Bu varsayıma göre, seyirciler Stoa Bazilika’ya
çıkan görkemli mermer merdivende bir yer
bulabilirken, oyunlar için ön tarafa hareketli
ahşap koltuklar yerleştirilmiş olmalıdır.
5. İ.S. III yüzyıl
Çok sayıda kamu yapısının inşa programı,
Severus imparatorlarının hükümranlığını da
şekillendirmiştir, kentin merkezi iktidarla
ayrıcalıklı ilişkisinin de etkisiyle kayda değer
bir refah seviyesini yaşamaktadır.
Septimius Severus’un oğullarının eğitiminden sorumlu sofist Elio Antipater gibi imparatorluk sarayında önemli mevkilere ulaşan
seçkin Hierapolis vatandaşlarının mevcudiyeti
de şaşırtıcı değildir.
Bu evreyi en iyi simgeleyen kamu yapısı
şüphesiz, Septimius Severus döneminde
önceki tiyatro yapısının yerine, önemli yapısal
ve bezeme değişiklikleriyle yeniden inşa edilen
tiyatrodur (Res. 11) (D’Andria 2012).
Zengin anlamlar ve sembolik referanslar
içeren bezemeler yeni sahne binasının

delle sue maestranze.
La grande estensione della piazza è forse
la manifestazione più tangibile del volume
delle attività pubbliche e commerciali che
animavano la vita della città nella fase
imperiale, una delle più prospere della
sua lunga esistenza. Dei monumenti che
adornavano questo importante spazio
pubblico restano tracce evidenti nella
documentazione epigrafica e nella statua di
Attis come personificazione della provincia
di Asia (Pellino 2011), rinvenuta intatta e
miracolosamente sfuggita alle distruzioni che
interessano l’intera area dell’agorà a partire
dalla fase protobizantina (infra).
Tra le funzioni svolte da questo spazio
è opportuno sottolineare quella legata alle
attività ludiche e agonistiche che rivestivano
un ruolo fondamentale nella vita cittadina.
Sulla base di una serie di indizi è infatti
possibile ipotizzare che lo spazio davanti
alla stoà-basilica fosse utilizzato per le
competizioni atletiche e per i giochi gladiatori
(Fig. 10), sopperendo così alla mancanza di
un vero e proprio stadio o anfiteatro, finora
non identificato (D’Andria 2001, 104-106;
Rossignani, Sacchi 2007, 382).
Secondo questa ipotesi gli spettatori avreb-
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bero potuto trovare posto sull’imponente scalinata di marmo di accesso alla stoà basilica,
mentre altri sedili mobili, in legno sarebbero
stati montati in occasione dei giochi anche sul
lato di fronte.
5. III sec. d.C.

Res. 9 - Hierapolis. Stoa Bazilika. Sfenksli başlıklar
(Fotoğraf, Alessandro Gandolfi).
Fig. 9 - Hierapolis. Stoà basilica. Capitelli con sfingi
(foto Alessandro Gandolfi).

bezemesinde
görülmektedir,
kentin
kuruluşuyla ilgili kültlerin ve mitlerin güçlü
bir şekilde hatırlatıldığı ve tanımlandığı
gerçek bir görüntü galerisidir (Apollon ve
Artemis sikluslarıyla süslenen birinci düzenin
podyumundaki sahne: D’Andria, Ritti 1985)
(Res. 12) ve kentin sosyal hayatında önemli
bir role sahip agonistik faaliyetler aracılığıyla
merkezi iktidarla olan ayrıcalıklı ilişkiler bir kez
daha teyit edilmektedir (Ritti 2017, 168).
Tiyatro, gösterilerin ve müzikal yarışmaların
yanı sıra, Severuslar Dönemi’nde seyircileri
korumak için orkestrayı caveadan daha
belirgin bir şekilde ayırarak yapılan yapısal
değişiklikler sayesinde gladyatör oyunlarına ve
venationese da ev sahipliği yapmıştır.
Zengin epigrafik belgeler, anıtın karmaşık
anlamlarını ve kentin kamusal yaşamında
üstlendiği merkezi rolü çözümlemek için yeri
doldurulamaz bir araçtır.
Birinci düzenin podyumunda Apollon
ve Artemis, ikinci düzende Demeter,
Persephone ve Plouton’a ait betimlerdeki (Di
Napoli 2002) en önemli kültlerin sikluslarını
gösteren olağanüstü kabartmaların yanı sıra,
Hadrianus’un kente olan yardımseverliğini
ifade ettiği yazıtlar da yer almaktadır, kentin
kutsal mallarının dokunulmazlığı gibi önemli
hak ve ayrıcalıklar burada teyit edilmektedir
(asylia) (Ritti 2017, 330).
Kent, neokoria (imparatorluk kültünün
koruması) gibi önemli ayrıcalıkları elde
etmesine olanak tanıyan imparatorluk evinin
nezdinde sahip olduğu zenginliğin ve yükselen
itibarının somut bir işareti olan kamusal
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Numerosi programmi di edilizia pubblica
caratterizzano il regno degli imperatori Severi
quando la città vive una fase di notevole
prosperità, favorita anche dal rapporto
privilegiato con il potere centrale. Non
estranea deve anche essere stata l’azione di
illustri cittadini di Hierapolis che raggiungono
posizioni di rilievo presso la corte imperiale,
come Elio Antipatro, il sofista a cui viene
affidata l’educazione dei figli di Settimio
Severo. Il monumento pubblico che meglio
simboleggia questa fase è senz’altro il teatro
(Fig. 11), ricostruito durante il regno di
Settimio Severo sul luogo del precedente
edificio teatrale, ma con significative
variazioni strutturali e decorative (D’Andria
2012). Ricca di significati e rimandi simbolici
è la decorazione del nuovo edificio scenico,
una vera e propria galleria di immagini di
elevato potere evocativo ed identitario
attraverso le quali si richiamano i culti e i miti
di fondazione della città (con il ciclo di Apollo
e Artemide che decora il podio del primo
ordine la scena: D’Andria, Ritti 1985) (Fig. 12),
e si riaffermano i rapporti privilegiati con il
potere centrale, attraverso la glorificazione
dell’attività agonistica (rilievo agonistico con
famiglia imperiale e personificazioni) che
giocano un ruolo di enorme rilievo nella vita
associativa della città (Ritti 2017, 168). Oltre
agli spettacoli ed alle gare musicali il teatro
ospitava anche giochi gladiatori e venationes,
grazie alle modifiche strutturali introdotte in
età severiana per separare più nettamente
l’orchestra dalla cavea, a protezione degli
spettatori.
La ricca documentazione epigrafica è
un insostituibile strumento per decifrare i
complessi significati del monumento ed il
ruolo centrale che assume nella vita pubblica
della città. E’ qui che trovano posto non solo
gli straordinari rilievi che illustrano i cicli dei
culti più importanti, da Apollo e Artemide sul
podio del primo ordine a Demetra, Proserpina
e Plutone nel secondo ordine (Di Napoli 2002),
ma anche le lettere imperiali come quella
con cui Adriano esprime la sua benevolenza

Res. 10 - Hierapolis. Stoa Bazilika önünde gladyatör oyunları (Çizim, Inklink- Firenze).
Fig. 10 - Hierapolis. Giochi gladiatori davanti alla Stoà basilica (dis. Inklink- Firenze).

alanlarla zenginleşmeye devam etmektedir.
Bu dönemde inşa edilen yeni yapılar
arasında plateia boyunca uzanan kamusal
işlevli görkemli çeşme Triton Nymphaeumu,
(Campagna 2018) ve Apollon Tapınağı’nın
yapısını
derinden
değiştiren
heybetli
Nymphaeum ve A yapısının yeniden inşası yer
almaktadır (Semeraro 2012; 2014; Campagna
2006; Campagna et al. 2016; Ismaelli 2017).
Her ne kadar bu iki anıt, poliadik kültün
oynadığı merkezi rolü yansıtsa da, külte
katılanlar için sağlanan daha küçük alan, çok
sayıda insanı barındırmaya uygun olmayan
kutsal alana giden iç güzergahların varlığı, alt
terasta theatronun yeniden düzenlenmesi,
ritüel alanda daha küçük inançlı grupların,
belki de dini dernek üyelerinin katılımını
öngören derin dönüşümleri de içermektedir.
Bu dönemde Roma dünyasına hakim olan
ve Phrygia bölgesinde ana tanrıça kültüyle
bağlantılı kadim geleneklerle birleştirilen gizem
odaklı maneviyatın yeni biçimlerinin genel
kabulü tüm bunlara aykırı olmamalıdır.

verso la città confermandole diritti e privilegi
importanti come l’inviolabilità dei beni del suo
santuario (asylia) (Ritti 2017, 330).
La città continua ad arricchirsi di spazi
pubblici, segno tangibile della ricchezza e
del crescente favore di cui gode presso la
casa imperiale che le permette di acquisire
ambiti privilegi come la neokoria (custodia
del culto imperiale). Fra i nuovi edifici
costruiti in questo periodo il Ninfeo dei
Tritoni, la maestosa fontana allungata lungo
la plateia con funzione pubblica (Campagna
2018) e l’imponente Ninfeo che viene a
modificare profondamente l’assetto del
Santuario di Apollo (Fig. 13), insieme alla
ricostruzione dell’edifico A (Semeraro 2012;
2014; Campagna 2006; Campagna et al.
2016; Ismaelli 2017). Sebbene questi due
monumenti riflettano il ruolo ancora centrale
rivestito dal luogo di culto poliadico, la più
ridotta area a disposizione dei partecipanti
al culto, la presenza di percorsi interni al
santuario non adatti ad accogliere numeri
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Res. 11 - Hierapolis. 2013 yılında restorasyon çalışmaları sonrasında Tiyatro.
Fig. 11 - Hierapolis. Teatro. La scena dopo i restauri conclusi nel 2013.

Res. 13 - Hierapolis. Apollon Tapınağı Nymphaeumu ve theatron.
Fig. 13 - Hierapolis. Ninfeo del tempio di Apollo e theatron.

6. Bizans Dönemi

Res. 12 - Hierapolis. Tiyatro. Podyumdan detay: Artemis siklusu sahnesi.
Fig. 12 - Hierapolis. Teatro. Dettagli del podio: scena dal ciclo di Artemide.
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Geç Antik Çağ’a damgasını vuran derin
dönüşümler,
Hierapolis
toplumunun
yaşamında ve kamusal alanları kullanımında
önemli yansımalara sahiptir. Kentleri barbar
istilalarının yaklaşan tehlikelerinden korumaya
iten imparatorluk fermanlarının ardından, İ.S.
IV. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen Bizans
Suru’nun kent yerleşimi dışında bıraktığı büyük
ticari agora kuzeydeki bölgenin geçirdiği köklü
değişimler için önemli bir ipucudur.
Kentin sosyal yaşamına yönelik en geniş
mekanın terk edilmesi, Geç Antik Dönem’e
eşlik eden önemli sosyal dönüşümlerin
belirtisidir ve İmparatorluk Dönemi’nin
en önemli ailelerine atfedilen yardım
faaliyetleriyle birlikte yerel yönetim sisteminin
giderek zayıfladığı görülmektedir.
Bu faaliyetler, bir önceki yüzyılın ortalarına
kadar kentin yaşamını şekillendirmiş, kamu
binalarının inşasına ve agonistik ve kültürel
faaliyetlerin finansmanına önemli ölçüde
katkıda bulunmuştu (Ritti 2017, 571).
Kentin tarihine her zaman damgasını
vuran depremlerin etkileri artık daha

elevati di persone, la riorganizzazione del
theatron nel terrazzo inferiore, suggeriscono
profonde trasformazioni nella sfera rituale che
sembra ora comportare il coinvolgimento di
gruppi più ristretti di fedeli, forse aderenti ad
associazioni religiose. A tutto questo non deve
essere estranea l’affermazione generale delle
nuove forme di spiritualità orientate in senso
misterico che pervadono il mondo romano in
questo periodo e che, che nell’area frigia, si
salda con le antiche tradizioni legate al culto
metroaco.
6. Età bizantina
Le profonde trasformazioni che segnano la
tarda antichità hanno riflessi importanti sulla
vita della comunità ierapolitana e sul modo di
utilizzare gli spazi pubblici.
Un importante indizio è costituto dalle
radicali modifiche subite dall’area nord,
dove la grande agorà commerciale viene
abbandonata e tagliata fuori dalle mura
bizantine, costruite verso la fine del IV sec. d.C.
a seguito degli editti imperiali che spingono le
città a difendersi dai pericoli incombenti delle
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belirgindir, gerçekleştirilmeyen restorasyon
çalışmaları nedeniyle büyük yıkıntıların izleri
korunmuştur. Olasılıkla IV. yüzyılın ortalarında
meydana gelen bir depremin ardından
çökmüş olan Stoa Bazilika inşaat malzemeleri
elde etmek için taş ocağı olarak kullanılmıştır.
Sismik olaylardan etkilenen diğer bazı
yapıların ise restorasyonları yapılmıştır ve
sadece arkeolojik kanıtlarla değil – Tapınak
Nymphaeumu’nda olduğu gibi - aynı zamanda
Tiyatro’da olduğu gibi epigrafik verilerle de
belgelenmiştir. II. Constans zamanında (Ritti
2017, 587) eyalet bütçesinden karşılanarak
Tiyatronun sahne binasının zorlu restorasyon
çalışmaları gerçekleştirilmiştir, V. yüzyılın
sonunda imparatorluk fermanlarıyla tiyatro
gösterilerine son verilinceye kadar önemli
kamusal işlevini yerine getirmeye devam
etmiştir.
Bizans kentinin ve kamu binalarının İ.S.
IV. ve VI. yüzyıllar arasındaki görüntüsü,
Hıristiyanlığın onaylanması ve Hierapolis’in
Havari Philippus’un figürüne bağlı bir kült
merkezi olarak üstlendiği önemli rol ile güçlü
bir şekilde yeniden şekillenmiştir.
Aziz Philippus tepesinde yükselen, Aziz’e

invasioni barbariche.
L’abbandono del più grande spazio
destinato alla vita associativa della città è
sintomatico delle trasformazioni sociali che
accompagnano il periodo tardoantico e che
vedono il progressivo affievolirsi del sistema
di governo municipale unitamente alle attività
evergetiche ascrivibili agli esponenti delle più
importanti famiglie di età imperiale. Tali attività
avevano caratterizzato la vita della città fino
alla metà del secolo precedente, contribuendo
in modo sostanziale alla realizzazione di edifici
pubblici ed al finanziamento delle attività
agonistiche e culturali (Ritti 2017, 571).
Gli effetti dei terremoti, che hanno sempre
scandito la storia della città, si colgono ora
con maggiore evidenza perché la mancanza di
interventi di restauro ne hanno conservato le
tracce in imponenti crolli. E’ il caso della stoàbasilica, crollata in seguito ad un terremoto,
probabilmente intorno alla metà del IV sec. e
utilizzata come cava a cui attingere materiali
edili. Altri edifici interessati da eventi sismici
sono invece oggetto di restauri, documentati
non solo dalle evidenze archeologiche - come
nel caso del Ninfeo del Tempio -, ma anche

Res. 14 - Hierapolis. Aziz Philippus Kilisesi, 3 boyutlu rekonstrüksiyon (M. Limoncelli).
Fig. 14 - Hierapolis. Chiesa di San Filippo, ricostruzione 3D (M. Limoncelli).
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Res. 15 - Hierapolis. 104. insuladaki konut kompleksi. Manasse duası yazıtlı mekan (M. Limoncelli).
Fig. 15 - Hierapolis. Complesso residenziale ‘Insula 104’. La stanza con la preghiera di Manasse (M.
Limoncelli).

duyduğu saygıyı göstermek için her yerden
gelen hacılar için sembolik bir çekim noktası
görevi gören mezar ve şehitlik yerinin etrafına
yeni bir anıtsal kompleksin inşa edilmesiyle
kentsel peyzaj kökten değiştirilmiştir (D’Andria
2017b) (Res. 14).
Hellenistik Dönem’den beri kullanılan
düzenli sokak sisteminden saparak kenti kesen
yeni bir yol, sadece iki kiliseye (Martyrion ve
havarinin mezarının üstünde yer alan kült
yeri) değil aynı zamanda sekizgen hamam
gibi hacıları ağırlamayı amaçlayan yeni yapı
kompleksine gitmektedir (Caggia 2009).
Kutsal mucize yaratan azizin mezarını
ziyarete gidenleri ve özellikle azize adanmış
törenler ve dini bayramlarda kenti dolduran
inançlı kişileri ağırlamak için tasarlanmış
büyük bir kompleks söz konusudur (D’Andria
2017b; Ritti 2017, 575) .
Kilise hiyerarşisi tarafından sağlanan
önemli kaynaklar Aziz Philippus kompleksinin
inşasına tahsis edilmiştir, aynı zamanda kentin
kamusal yaşamına yön veren yeni bir sınıfa
dahil özel şahıslar tarafından da sekizgen
hamamın restorasyonuna yapılan katkıyı
hatırlatan epigrafik belgeler de mevcuttur
(Ritti 2017 , 575).
Söz konusu bu yeni sınıf, imparatorluk
görevlilerinin geldiği ve büyük topraklar ile
önemli ekonomik kaynaklara sahip olan sınırlı
bir sınıftır.
Tiyatronun yanındaki insulada görülen lüks
konutlar, olasılıkla bu sınıfın üyelerine aittir ve
bezeme ögeleri burada ikamet eden sakinlerin
yüksek yaşam standardını göstermektedir

dai dati epigrafici, come nel caso del teatro.
Un impegnativo restauro effettuato sotto
Costante II (Ritti 2017, 587) a spese della cassa
provinciale investe, infatti, la scena dell’edificio
teatrale che continuerà a svolgere la sua
importante funzione pubblica fino alla fine del
V sec., quando gli editti imperiali metteranno
fine agli spettacoli teatrali.
L’immagine della città bizantina e dei suoi
edifici pubblici fra IV e VI sec. d.C. è fortemente
riplasmata dall’affermarsi del Cristianesimo e
dal ruolo rilevante che Hierapolis assume come
luogo di devozione e centro di culto legato
alla figura dell’Apostolo Filippo. Un nuovo
polo monumentale viene realizzato intorno
al luogo della sepoltura e del martirio, con la
costruzione di un complesso di edifici che si
ergono sulla collina di San Filippo, innovando
radicalmente il paesaggio urbano della città e
ponendosi come punto di attrazione simbolica
per le folle di pellegrini che arrivano da ogni
dove a venerare il Santo (D’Andria 2017b)
(Fig. 14). Un nuovo percorso processionale,
che taglia la città, discostandosi dal regolare
sistema di vie disegnato fin dall’età ellenistica,
porta al nuovo complesso di monumenti che
includono non solo le due chiese (il Martyrion
e il luogo di culto sulla tomba dell’apostolo)
ma anche strutture destinate ad accogliere i
pellegrini come le terme ottagonali (Caggia
2009). Un intero complesso progettato per
accogliere i devoti che si recavano a visitare la
tomba del santo taumaturgo, e che dovevano
affollare la città soprattutto durante le
cerimoni e le feste religiose dedicate al santo
(D’Andria 2017b; Ritti 2017, 575).
Alla realizzazione del complesso di San
Filippo furono destinate cospicue risorse
erogate dalle gerarchie ecclesiastiche ma anche
da privati, come prova la documentazione
epigrafica che ricorda il contributo nel restauro
delle terme ottagonali di una coppia di cittadini
della classe curiale (Ritti 2017, 575), vale a dire
del nuovo ceto che domina ora la vita pubblica
della città. Si tratta di una classe ristretta, da
cui provengono i funzionari imperiali e che
detiene grandi proprietà fondiarie e rilevanti
risorse economiche.
Ai membri di questa classe sono riferibili le
lussuose residenze messe in luce nell’isolato
nei pressi del teatro, che illustrano bene
nell’apparato decorativo l’elevato tenore di
vita dei residenti (Zaccaria Ruggiu 2019). Le
case dell’insula 104 offrono la possibilità di
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(Zaccaria Ruggiu 2019).
104. insuladaki evler, kentteki en önemli
dini yapıların bezemesini yapan aynı ustalar
tarafından yapılan duvar resimleri ve mozaik
süslemelerin tarihlendiği dönem olan İ.S. V.
yüzyılda Hierapolis’in varlıklı sınıflarının özel
alanlarını yeniden inşa etme imkanı sunar
(Res. 15). Bu kompleksin en küçük odasında,
varlıklı mal sahibi tarafından yaptırılan ve
neredeyse tamamen korunmuş olan Manasse
duasının, bir tövbe duası, metni yer almaktadır
(D’Andria et al. 2005-2006). Bu, Hıristiyanlığın
başlangıcında özel dindarlığın en dokunaklı ve
en önemli belgelerinden birinin korunageldiği
son derece değerli bir keşiftir.

ricostruire lo spazio privato (Fig. 15) dei ceti
abbienti di Hierapolis nel corso del V sec. d.C.,
periodo a cui risalgono le pitture parietali e
le decorazioni musive realizzate dalle stesse
maestranze che decorano i più importanti
edifici di culto della città.
Nella stanza più piccola di questo complesso
il ricco proprietario aveva fatto dipingere il
testo di una preghiera penitenziale, il salmo di
Manasse, fortunatamente conservatasi quasi
per intero (D’Andria et al. 2005-2006). Un
prezioso rinvenimento che ci ha conservato
uno dei documenti più toccanti e più
significativi della religiosità privata agli albori
del Cristianesimo.
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Elaiussa’da mekansal yerleşimin zamanla siyasi otoritenin ihtiyaçlarına göre nasıl
değiştiğini anlamaya yarayan veriler gözlemlenebilmektedir.
Benzer konular önceki toplantılarda da
ele alındığı için burada aydınlatılacak olan
örneklerin bazıları yeni değildir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki birbirinden
uzak anıtsal merkezler için araştırılmaya devam
eden ve mekansal bağlantıları her zaman kesin
biçimde restore edilemeyecek olan yerleşim
alanına dair halen tamamlanmış bir topografik
sistem mevcut değildir (Res. 1).
Şehrin adı, orijinal merkezin şu an bir burun
olan alanda yükseldiğini ve buranın başlangıçta anakaraya yakın bir ada olabileceğini göstermektedir.
Anakara ile bağlantı sağlayan ince kıstak,
şehrin Roma İmparatorluğu döneminden
itibaren genişlediği alandır. Mevcut burun
bölgesindeki araştırmalar; lojistik, hukuki ve
peyzaj koruma açısından çeşitli kısıtlamalar ile

A Elaiussa si possono osservare utili testimonianze per comprendere quanto, nel corso
del tempo, la destinazione degli spazi muti a
seconda delle esigenze e della solidità dell’autorità politica. Temi analoghi sono stati affrontati anche in precedenti incontri, quindi alcuni
degli esempi che verranno illustrati non rappresentano una novità.
La premessa necessaria è che allo stato attuale non esiste ancora una griglia topografica completa dell’abitato, che è stato indagato
per nuclei monumentali distanti tra loro, di cui
non sempre la relazione spaziale è ricostruibile con certezza (Fig. 1). Il nome della città suggerisce che il nucleo originario dovette sorgere
su quello che attualmente è un promontorio,
e che originariamente doveva essere un’isola, molto vicina alla terraferma se non addirittura collegata ad essa da un sottile istmo;
quest’ultima è l’area in cui la città si estende
a partire dall’età imperiale romana. L’esplorazione dell’attuale settore del promontorio è
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karşı karşıyadır.
Bölgenin temel karakteri, arkeolojik park
oluşturma projesinin odağındaki peyzajın bir
unsuru olan kum tepeciğidir.
Ayrıca, Geç Roma ve Erken Bizans
dönemindeki işgaller önceki yapıları büyük
ölçüde tahrip etttiği için şehrin bu bölgesine
ait topografik ağ hakkında bir varsayımda
bulunmak güçtür.
Epigrafik belgeler şehir alanının dışında
küçük çekirdek yerleşimlerin de (komai) olduğunu göstermektedir.
Örneğin, Kanytelleis’ten bir mezar yazıtı
(Hicks 1891, 231, n.11) Kanytelleis’in idari olarak Elaiussa’ya bağlı olduğunu ve ölü gömme
kurallarının ihlali durumunda cezaların Elaiussa şehrinin yetkililerine ödendiğini göstermektedir.
Kent alanı içerisinde, mekanların yerleşim
düzenindeki gelişim ve değişimlerinin
görülebileceği ilk kısım, kamusal alandır (Res.
2).
Mevcut araştırmada bu gelişim, Roma
İmparatorluğu döneminde, muhtemelen
MS 2. yüzyıl sonundan itibaren, şehrin bu
bölümünün anıtsallaştırılmasına dair büyük
bir projenin parçası olan tiyatro, meydan
ve termal bina olan hamam ile karakterize
edilmektedir.

soggetta a diverse limitazioni, logistiche, giuridiche, e di preservazione del paesaggio. Il
settore è infatti caratterizzato dalla presenza
di una duna eolica, un elemento del paesaggio che insieme alle emergenze archeologiche
è al centro del progetto di creazione del parco
archeologico. Inoltre, l’occupazione di età tardo romana e protobizantina ha in gran parte
obliterato le strutture precedenti, per cui è
difficile ipotizzare la griglia topografica della
città in quest’area. La documentazione epigrafica, inoltre, testimonia che la città doveva
comprendere anche dei nuclei di abitato, komai, che da essa dipendevano, al di fuori del
sito: per esempio, un’iscrizione funeraria da
Kanytelleis (Hicks 1891, 231, n.11), suggerisce
la dipendenza amministrativa di quest’ultimo
centro da Elaiussa, che è la città alle autorità
della quale debbono essere versate le multe
per violazione delle norme sulle sepolture.
All’interno del sito, il primo contesto in cui
può vedersi l’evoluzione della destinazione
degli spazi è l’area pubblica (Fig. 2). Allo stato
attuale delle ricerche questa è caratterizzata, in età imperiale romana, probabilmente a
partire dalla fine del II sec. d.C., da un teatro,
da una piazza, e da un imponente edificio termale, che fanno parte di un grande progetto
unitario di monumentalizzazione di questo

Res. 1 - Elaiussa Sebaste, genel plan (Hazırlayan: M. Braini, Elaiussa Sebaste Kazı Arşivi).
Fig. 1 - Elaiussa Sebaste, pianta generale (Elaborazione M. Braini, Archivio Missione Elaiussa Sebaste).

Res. 2 - Kamusal alan (Elaiussa Sebaste Kazı Arşivi).
Fig. 2 - Area pubblica (Archivio Missione Elaiussa Sebaste).
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Res. 4 - Kamusal Alan, mozaik (detay) (Elaiussa Sebaste Kazı Arşivi).
Fig. 4 - Area Pubblica, mosaici (dettaglio) (Archivio
Missione Elaiussa Sebaste).

Res. 3 - Kamusal Alan, bazilika (Elaiussa Sebaste Kazı Arşivi).
Fig. 3 - Area Pubblica, le basiliche (Archivio Missione Elaiussa Sebaste).

Son iki alan, Geç Roma ve Erken Bizans
dönemlerinde bazilikalar ile kaplanmıştır.
Bu bazilikaların inşası Elaiussa’nın bu
bölümünü organizasyonel anlamda kayda
değer biçimde değiştirmiştir.
Araştırma devam etmekle birlikte, iki
kilisenin tek bir bazilika kompleksinin (Res. 3)
parçası olması muhtemeldir.
Bu durum, meydanın girişinin yanından
tiyatroya giden yolun planındaki değişikliği
veya en azından daralmayı açıklamaktadır.
Erken Bizans dönemi yapılarının inşasından
önceki alanın işgal safhalarını tespit etme
konusunda çeşitli problemler vardır. Tiyatroda
ve Roma Agorasının zemin katlarında mozaik
zemin kalıntıları - bazı örneklerde kayda değer
miktarda - bulunmuştur (Res. 4).
Tiyatro binasının doğusundaki analemma’nın altında bulunan mozaiklerin bir konuta ait olduğu konusunda pek şüphe yok iken
Agora’nın öncesindeki evre çok daha komplekstir: Roma İmparatorluk çağındaki kamu
binası, çeşmelerle çevrili anıtsal bir erişim ile
portikolu bir kare olarak tanımlanabilir; girişin
karşısında yer alan arka duvar, arka odalara
açılan, sadece kısmen araştırılan açıklıklara
sahiptir.
Merkezi tholos, meydanın ticari bir agora,

settore della città. Le ultime due aree sono
poi, in età tardoromana e protobizantina, occupate da basiliche, la cui costruzione modifica in maniera sostanziale l’organizzazione di
quest’area di Elaiussa. Le ricerche sono tuttora
in corso, ma è probabile che le due chiese facessero parte di un unico complesso basilicale
(Fig. 3), il che determina una variazione, o almeno una contrazione, nell’assetto della strada che, fiancheggiando l’ingresso della piazza,
conduceva verso il teatro. I problemi nell’individuazione della sequenza dell’occupazione
dell’area prima dell’impianto dei monumenti
di età protobizantina sono diversi. Resti di pavimenti musivi – in qualche caso di notevole
pregio – sono stati individuati sotto il teatro
e sotto i livelli pavimentali della cosiddetta
agorà romana (Fig. 4). Ci sono pochi dubbi
che i mosaici rinvenuti sotto l’analemma est
dell’edificio teatrale fossero pertinenti ad un
edificio residenziale, mentre per gli ambienti
precedenti all’agorà il discorso è più complesso: l’edificio pubblico di età romana imperiale
si può descrivere come una piazza porticata,
con un accesso monumentale fiancheggiato
da fontane; il muro di fondo, sul lato opposto
all’entrata, presenta delle aperture che portavano agli ambienti retrostanti, solo parzial-
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macellum şeklinde tanımlanmasını sağlayacak
öğelerden birini oluşturmaktadır.
Macellum’lar genellikle Küçük Asya’da
agoraların belli bölümlerinde ticari faaliyetlere
özgü alanlar olarak gelişmiştir.
Elaiussa örneğinde macellum öncesi
bir kamusal evrenin kanıtına sahip değiliz,
fakat Elaiussa Roma Dönemi Agorasına dair
hazırlanan bir yayında (Equini Schneider
2010, 31) temkinli ve biraz da kuşkulu biçimde
öne sürülen bir varsayıma göre, meydana
dönüşecek olan alanın ortasındaki çeşmenin
etrafında yer alan deniz motifli mozaikler ticari
işlevi olan, özellikle balık ürünlerinin satıldığı
bir mekanın zemini olabilir.
Bir arşitrav parçası üzerinde belirlenen
ve Kommageneli Antiokhos’dan bahsedilen
yazının keşfi ile “agorà” / macellum, hamam
ve tiyatro yapılarından oluşan kompleksin
inşasına yol açan müdahaleler öncesinde
alanın kamusal yönünün olduğuna dair bir
ipucu elde edilmiş olabilir.
Konteks buluntusu olmayan yazıt,
Antiokhos’un Kilikia’ya hükmettiği MS 1.
yüzyıla ait, çok uzak olmayan bir yerdeki kamu
binasından gelmiş olmalıdır (Borgia 2013).
Roma Hamamı ve Agoranın arkasında ye
alan Elaiussa nekropolü ile ilgili olarak, kayalık
bölümde kazılan mezarlarda belgelenen en
eski aşamalara ait ilişkin problemler birkaç
kez ele alınmıştır (Equini Schneider, Morselli
2013).
MS 1. ve 2. yüzyıllar arasına tarihlenebilen
aile mezarları, kamusal kompleksin inşasından
sonra ulaşılabilir olmaya devam etmiştir.
Nekropolün varlığı, burasının başlangıçta şehir

mente indagati. La tholos centrale costituisce
uno degli elementi sui quali si può basare l’identificazione della piazza come un macellum,
un’agorà commerciale. I macella si sviluppano generalmente, in Asia Minore, come spazi
specializzati in funzione commerciale in determinati settori delle agorai. Nel caso di Elaiussa
non abbiamo testimonianze di una fase pubblica precedente al macellum, a meno che non
si voglia considerare come plausibile l’ipotesi
avanzata in maniera molto prudente e dubitativa nella pubblicazione dell’agorà romana di
Elaiussa (Equini Schneider ed. 2010, 31) che i
mosaici a motivo marino che circondano una
fontana rinvenuta grosso modo al centro di
quella che diventerà la piazza, possano essere
la pavimentazione di un ambiente con funzione commerciale, in particolare quella di vendita di prodotti ittici.
Un indizio che suggerisce che l’area potesse
avere una connotazione pubblica prima degli
interventi che portarono alla costruzione del
complesso costituito dall’“agorà” / macellum,
dalle terme e dal teatro può essere rappresentato dal rinvenimento della nota iscrizione su
un architrave che riporta la titolatura di Antioco di Commagene, e che, se pure non è stata rinvenuta in contesto, certamente doveva
provenire da un edificio pubblico la cui collocazione non doveva essere in un luogo molto
distante, databile al I sec. d.C., periodo durante il quale Antioco regnò sulla Cilicia (Borgia
2013). Più volte è stato esaminato il problema
delle tombe scavate nel banco roccioso, che
appartengono alla più antica delle fasi documentate per le necropoli di Elaiussa, collocate
alle spalle dell’agorà e dell’edificio termale di
età romana (Equini Schneider, Morselli 2013).
Le tombe familiari, con corredi databili tra il I
e il II sec. d.C., continuano ad essere accessibili dopo la costruzione del complesso pubblico.La presenza della necropoli connota l’area
come uno spazio originariamente extra-urbano, inglobato nella città in un momento successivo del suo sviluppo, a conferma del fatto
che il nucleo originario dell’abitato dovette
sorgere sul promontorio. L’edificio residenziale, o gli edifici residenziali, testimoniati dalle
pavimentazioni musive, potrebbero quindi
essere interpretati come villae. L’intervento
pubblico oblitera in parte le strutture private
preesistenti, ma non preclude la continuità
funzionale dei monumenti funerari.
Nell’area del promontorio, una testimo-
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Res. 6 - Sütunlu Caddenin Rekonstrüksiyonu (Hazırlayan: M. Braini, Elaiussa Sebaste Kazı Arşivi).
Fig. 6 - Ricostruzione della via colonnata (Elaborazione M. Braini, Archivio Missione Elaiussa Sebaste).

Res 5 - Bizans Sarayı (Elaiussa Sebaste Kazı Arşivi).
Fig. 5 - Palazzo Bizantino (Archivio Missione Elaiussa Sebaste).

dışı bir alan olup sonraki dönemlerde şehre
entegre edildiğini ve şehrin orijinal merkezinin
burun üzerinde yükseldiğini teyit etmektedir.
Mozaik zeminlerle belgelenen konut yapıları,
villa (villae) olarak yorumlanabilir.
Kamusal müdahaleler, var olan özel yapıları
kısmen bozsa da, anıtsal mezar yapılarının
işlevsel devamlılığını engellememiştir.
“Bizans Sarayının” (Cassiani et al. 2018)
inşası, var olan yapıların organizasyonunu
değiştirme biçimi, kayalık burun bölgesindeki
mekan yön ve yerleşim değişimine dair açık bir
kanıt niteliğindedir (Res. 5).
Söz konusu yapı, hem yanda kuleleri olan
şehir surlarının olduğu bölümü, hem de kuzey
liman havzasında yoğunlaşan sütunlu yol
bölümünü içerecek şekilde gelişmiştir (Res.
6).
Sarayın inşasıyla birlikte şehrin ortak
kullanım alanı olan kamusal, iç ile dışı birbirine
bağlayan alan unsurlarının işlevinde dikkate
değer bir değişim meydana gelmiştir.
Adanın kıstak bölümündeki duvar
kompleksi kayalık burun bölgesine erişimi,
Küçük Asya kentlerinde olduğu gibi skenografik
arka planı temsil eden liman bölümündeki
sütunlu yol ise sarayın giriş kısmını oluşturur.
Limanla sınır olan yolun ve tahkimli yapıların

nianza evidente del cambiamento di destinazione degli spazi è rappresentata dal modo
in cui la costruzione del “Palazzo Bizantino”
(Cassiani et al. 2018) ha modificato l’organizzazione delle strutture preesistenti (Fig. 5).
L’edificio si sviluppa in modo da inglobare sia
un tratto delle mura urbiche, fiancheggiato
da torri, sia un settore della strada colonnata
che verteva sul bacino portuale settentrionale
(Fig. 6). Con la costruzione del palazzo si assiste ad una sostanziale modifica nella funzione di elementi che erano, certo, pubblici
ma che facevano parte dello spazio comune,
condiviso, della città, e che mettevano in comunicazione l’esterno con l’interno. Nell’area
dell’istmo, il complesso delle mura rappresentava l’accesso all’area del promontorio; nell’area del porto, la strada colonnata, che come in
molte città dell’Asia Minore, ne rappresentava
il fondale scenografico, diventa il vestibolo del
palazzo. Nel momento in cui parte della strada che costeggiava il porto, e parte delle fortificazioni diventano componenti dell’edificio,
sede di un’autorità amministrativa o militare,
il concetto di “pubblico” per queste strutture
cambia profondamente.
Nel quartiere residenziale e produttivo,
sempre sul promontorio, la riorganizzazione
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bir bölümü, idari veya askeri otorite makamı
olan bir yapının bileşeni haline geldiğinde, bu
yapılar için kullanılan “kamusal” kavramı ciddi
biçimde değişmektedir.
Burun bölgesindeki ikamet ve imalat
alanlarındaki ilk yerleşim izleri, poligonal
duvarlar, Olba prensliğinin sembollerini taşıyan
trilitik ana kapıların kalıntıları ve diğer maddi
bulgular ile belgelendiği üzere, Hellenistik
döneme ait izlerin Roma dönemindeki yeniden
yapılanmalar ile silinmesiyle sonuçlanmıştır
(Iacomi 2013).
Şehrin bu bölümünü karakterize eden
unsurlardan birisi, LR1 amphoralarının üretimi
için tasarlanan ve bazı odalarının üretim için
işlevsel hale getirildiği evlerin düzenini bir
dereceye kadar etkileyen büyük fırındır.
Konutlardan en az birinin gelişimi, yol
olarak tanımlanan alanı işgal edecek şekilde
genişlemeler içermiş, yol bazı yerlerde
kısıtlanmış, hatta bazı yerlerde bozulmuştur
(Res. 7).
Değişimler Bizans döneminde daha
kapsamlı hale gelmiş görünmektedir. Küçük
Hamam bölümündeki buluntuların kanıtlandığı
üzere, bu dönemde evlerin birçoğunun çevresi
doğal ve mütevazı birer üretim sahası olarak
kullanılmıştır (Res. 8).
Şu ana kadar edinilen bulgular, zeytinyağı
ve şarap üretimlerinin yanı sıra, cam ve metal
üretimine ait yapılanmaların varlığına dair
varsayımda bulunma imkanı vermektedir.
Son olarak, bölgenin mevcut durumu
değerlendirildiğinde kamusal alan ile özel alan
arasındaki ilişkinin bazı örnekleri verilebilir.
Elaiussa ile Korykos ve Çatiören’i birbirine
bağlayan kısmen toprak, kısmen asfaltlı
kullanılabilir durumdaki yolun kenarlarında
bulunan Nekropol, en çarpıcı örnektir.
Yolun her iki tarafında yer alan mezar

dell’area in età imperiale romana comporta la
rasatura di quasi tutte le preesistenze di età
ellenistica, testimoniate soprattutto dai rinvenimenti di materiali che rimandano alle prime
frequentazioni del sito, e da resti di strutture
murarie in opera poligonale e di portali trilitici
con simboli del principato di Olba, sulle terrazze dove si sviluppavano gli edifici (Iacomi
2013). Uno degli elementi che caratterizzano
questo settore della città è la grande fornace
destinata alla produzione di anfore LR1 e che
sembra influenzare in qualche misura l’assetto
delle case, all’interno delle quali alcuni ambienti diventano funzionali all’attività produttiva. Lo sviluppo di almeno uno degli edifici residenziali comporta ampliamenti che invadono
gli spazi identificati come percorsi viari, che in
diversi casi sembrano subire restringimenti, e
in qualche occasione anche obliterazioni (Fig.
7). Le modifiche degli spazi sembrano essere
più consistenti in età bizantina, quando molti
degli ambienti degli edifici abitativi vengono
trasformati per essere utilizzati come sede di
attività produttive di varia natura e di modesta entità, come testimoniato nell’area dell’edificio detto delle “Piccole Terme” (Fig. 8): la
documentazione finora acquisita permette di
ipotizzare, oltre alla presenza di impianti oleari e vinari, anche quella di strutture per la produzione di vetro e manufatti metallici.
Da ultimo, possono essere presentati alcuni casi del rapporto fra spazio pubblico e
spazio privato che riguardano la situazione del
sito al momento attuale.
L’esempio più eclatante è quello rappresentato dalla necropoli, che si sviluppa su
terrazze lungo percorsi viari – la strada che
collega Elaiussa con Korykos e la strada che
porta verso Çatiören – in parte bianchi, in parte asfaltati, che sono in uso e carrabili. Lun-
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anıtları ile modern kırsal evler bir arada
bulunmakta ve mezar yapılarının bazıları depo
olarak kullanılmaktadır.
Ayaş sakinlerinin arkeolojik değerlerle bir
arada yaşaması ile ilgili acil bir çözüm mümkün
görünmemektedir.
Ancak nekropolün rutin bakımının
yapılması sonrası, antik yapılarla kent ve peyzaj
yapılarının uyumu sağlanarak söz konusu yol
istisnai bir turist rotasına dönüştürülebilir.
Kayalık burunun kuzeyinde sahildeki
konaklama tesislerinden birinin yöneticileri
ile işbirliği yapılarak arkeolojik alan yönetimi
deneyi yapılmıştır.
İlgili kişiler, bahsi geçen alanda arkeolojik
siteye erişim sağlayan yeşil alanın temizlik ve
bakımına katkı sağlamaktadır.
Burun kısmındaki arkeolojik alan halka
açık olup, günlerini sahilde geçiren turistlerce
ziyaret edilmekte ve son yıllarda romantik
düğün fotoğrafları için de kullanılmaktadır.

Res. 7 - Yerleşim Alanı, plan (Hazırlayan: M. Braini – H. Asena Kızılarslanoğlu (Elaiussa Sebaste Kazı Arşivi).
Fig. 7 - Quartiere Residenziale, pianta (Elaborazione M. Braini – H. Asena Kızılarslanoğlu; Archivio Missione
Elaiussa Sebaste).

go entrambi i percorsi, i monumenti funerari
convivono con le case del paese moderno, e
talvolta sono utilizzati come depositi o come
vasche. Una soluzione immediata per favorire la convivenza della comunità di Ayaş con le
emergenze archeologiche non è realizzabile,
ma una leggera manutenzione ordinaria delle
aree di necropoli, e sistemazioni delle stesse
con arredi urbani e di paesaggio che valorizzino gli edifici antichi potrebbe trasformare
le strade in questione in eccezionali percorsi
turistici. Un esperimento di gestione dell’area
archeologica con la collaborazione di privati è stato realizzato nella zona settentrionale
del promontorio, dove i gestori di una delle
strutture ricettive sulla spiaggia partecipano
alla pulizia e alla manutenzione del verde negli spazi di accesso all’area archeologica, che
è aperta al pubblico, frequentata assiduamente dai turisti che trascorrono le loro giornate
sulla spiaggia, e in qualche occasione, negli
ultimi anni, scenario per romantiche foto di
matrimoni.
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Res. 8 - Küçük Hamam, plan (Hazırlayan: M. Braini, Elaiussa Sebaste Kazı Arşivi).
Fig. 8 - Piccole Terme, pianta (Elaborazione M. Braini, Archivio Missione Elaiussa Sebaste).
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Şehri diğer insan yerleşimlerinden
(kamplar, köyler gibi) ayıran ilginç bir özellik
özel alanların yanında kamusal alanların da
bulunmasıdır.
Özel ve kamusal alan ayrımı kesin değildir,
topluluktan topluluğa ve aynı topluluk içinde
de zamanla değişebilir. Genel tanımları
itibariyle kamusal alan “tüm vatandaşlar
tarafından, kullanım ve yararlanma amacı ile
erişilebilen” alan olarak tanımlanırken özel
alan “yasalar ya da gelenekler çerçevesinde
girişine izin verilenlere açık” alan olarak
tanımlanır (Birch, 2008, 118). Hem modern
hem de antik şehirleri incelerken kamusal
alanlar sosyal kimliklerin tanımlandığı ve
tartışıldığı bir arena olarak görülür (Lefebvre
1974; Low 2000).
Kamusal ve özel alan ayrımı soyuttur ve
modern zamanda olduğu gibi antik çağda
da kimi zaman zıtlık gösterir. Çalışılacak

Una caratteristica distintiva delle città,
rispetto ad altri insediamenti umani quali
accampamenti e piccoli borghi, è la presenza
di spazi pubblici opposti a spazi privati. La
distinzione tra pubblico e privato non è
assoluta ma varia tra una comunità e l’altra e,
nel tempo, all’interno di una stessa comunità.
Definizioni generali distinguono spazio
pubblico come “luogo accessibile a tutti i
cittadini, per il loro uso e per svago”, dallo
spazio privato quale luogo “il cui accesso è
consentito per legge o consuetudine” (Birch
2008, 118; orig. in inglese). Nello studio della
città antica e moderna, lo spazio pubblico
è visto come l’arena in cui si definiscono e
negoziano le identità sociali (Lefebvre 1974;
Low 2000).
Tentare di definire un’opposizione tra
pubblico e privato rimane un esercizio
astratto e di frequente questa opposizione è
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bölge ve tarihsel kontekst belirlense
bile bu iki alanın tanımı antik yazarların
sezgisel ve yorumlamacı mizacı yanında
modern araştırmacının yorumuna da
açıktır (e.g. Garfinkle 2007). Kentsel alanın
değerlendirilmesinde ulaşılabilirlik genellikle
kamusal ve özel alan arasında ki ayrım yapmak
için iyi bir kriterdir. Aslında, erişilebilirlik
politik fonksiyon ile çekişme halindedir. Dini
ya da seküler, kentsel otorite tarafından belirli
bir alana erişim çok kısıtlı bir durumda olabilir
(saray, tapınak gibi) ancak yine bu aynı alan
hem antik toplumun kendisi hem de modern
araştırmacılar tarafından topluluğun, sıklıkla
şehir merkezlerinde olmak üzere, en yüksek
seviyedeki temsili olarak görülebilir ve böylece
doğal olarak kamusal alan olarak kabul
edilirler. Diğer yandan endüstriyel üretim ya
da eğitimle ilgili alanlar, her iki fonksiyonda
da ev dışı bireylerin erişimine açık olan bu
alanlar, sıklıkla özel evlerle ilişkilendirilir.
Bu yüzden kamusal ve özel alan arasındaki
bu ince ayrımı anlayabilmenin yolu, elde
yeterince veri olduğu durumda, arkeolojik
kontekst üzerinde dikkatli bir analiz yapmaktır.
Niğde Kınık Höyükteki son on yılda yapılan
kazılarda Geç Akhamenid ve Erken Hellenistik
(KH-Dönem III) aynı zamanda Geç Hellenistik
Dönem (KH-D II) için kamusal alan ve özel
alan konusuna eğilebilecek yeterince kanıt
olduğunu düşünmekteyiz.
Niğde Kınık Höyük yerleşimi, Kappadokia
Volkanik Bölgesinde, Bor Düzlüğünün kuzey
ucuna yakın bir noktada, Melendiz Dağlarını
Keçiboyundan Dağından ayıran Altunhisar
Vadisinin ağzında bulunmaktadır (Res. 1).
Yerleşim yaklaşık 9 hektarlık bir dikdörtgen
teras üzerinde bulunan 1 hektarlık dairesel bir
höyük ile doğu, batı ve kuzeyinde yayılan alan
ile yaklaşık 24 hektar bir alanı kaplamaktadır.
Kınık Höyük çok katmanlı bir höyüktür ve erken
3. binyıldan 1. binyıl sonuna kadar yerleşim
görmüştür. Bu tarihten sonra artık düzenli bir
yerleşim görmemiş ancak Selçuklu ve Osmanlı
Dönemleri boyunca sezonluk ve düzensiz bir
yerleşim görmüştür (d’Alfonso, Castellano,
2018). MÖ 1. binin ikinci yarısına ait yerleşimin
(KH-D III-II) büyük bir bölümü 2011-2019
yılları arasındaki 9 sezonda ortaya çıkarılmıştır.
Kınık Höyük’te bu tarihler ve özellikle de Geç
Hellenistik Dönem için kentsel alanın farklı
kullanımları ve şehir planında kamusal ve
özel alanın anlamı ile ilgili bazı öneriler ortaya
koymak mümkündür. Bu zaman aralığında

contraddetta nei fatti sia per quanto riguarda il
mondo moderno sia per quello antico. Anche
nel caso di un contesto storico e geografico
determinato, le due definizioni dipendono
dalla vena interpretativa degli autori antichi
così come degli studiosi moderni (e.g.
Garfinkle 2007).
Nello studio dello spazio urbano,
l’accessibilità è in genere considerata un buon
criterio per distinguere pubblico e privato.
L’accessibilità spesso però contrasta con la
funzione politica. L’accesso a uno spazio
dedicato ai vertici dell’autorità urbana, sia essa
divina o secolare, può essere molto limitato,
ma allo stesso tempo tali spazi, spesso posti
al centro delle città (palazzo, tempio), sono
in genere considerati dagli abitanti antichi
– e dagli studiosi moderni – come la più alta
rappresentazione della comunità, e dunque
aventi natura pubblica. Invece, funzioni quali
la produzione di larga scala o l’istruzione,
che prevedono l’accesso di individui esterni
al nucleo familiare, nell’Asia anteriore antica
avvenivano spesso in abitazioni private. I
confini sfumati tra spazio pubblico e privato
sono dunque meglio compresi attraverso
l’analisi di contesti specifici supportati da
evidenze sufficienti per affrontare questo
argomento. I dieci anni di scavo a Niğde-Kınık
Höyük hanno fornito elementi sufficienti per
una discussione riguardo a spazio pubblico e
privato solo per il periodo tardo Achemenide
e antico ellenistico (KH-P III), e per il periodo
tardo ellenistico (KH-P II). Il sito di Niğde-Kınık
Höyük si trova ai limiti settentrionali della
piana di Bor, in corrispondenza dell’imbocco
della valle di Altunhisar, che divide il gruppo
dei Melendiz dal monte Keçikboyundan, nella
zona vulcanica Cappadocica (Fig. 1).
Il sito è composto da un monticolo
circolare (ca. 1 ha) collocato su una terrazza
squadrata (ca. 9 ha), e una più vasta area
circostante, per una superficie totale di ca.
24 ettari. Niğde-Kınık Höyük è caratterizzato
da livelli di occupazione di un arco temporale
dall’inizio del terzo millennio fino alla fine
del primo millennio a.C. In seguito, il sito non
fu più un centro urbano, e fu occupato solo
sporadicamente e su base stagionale durante
l’epoca Selgiuchide e nella prima epoca
Ottomana (d’Alfonso, Castellano 2018).
I livelli di occupazione del tardo primo
millennio (KH-P III-II) sono stati esposti
estensivamente durante le nove campagne di
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Res. 1 - Anadolu coğrafi haritasında Niğde Kınık Höyüğün yeri (grafik uygulama L. Castellano).
Fig. 1 - Carta geografica dell‘Anatolia indicante la posizione di Niğde-Kınık Höyük (elaborazione grafica L. Castellano).

şehir Dratai/Tracias adındaydı ve yaklaşık
3500-4000 kişilik bir nüfusa sahipti (Trameri,
d’Alfonso, baskıda, dipnot 3). Bu döneme ait
kalıntılar höyüğün kuzey (A ve E sektörleri) ve
güney bölümleri (B sektörü) ile höyüğün batı
teras bölümünde (D sektörü) ele geçmiştir.
Bazı bölümleri halen tam olarak kazılmış
olmasa da bu açmalarda ele geçen buluntular
höyükte MÖ 1. binin ikinci yarısındaki farklı
alanların kullanımı ile ilgili kanıtlar ortaya
koymaktadır (Res. 2).
Kuzey Anıtsal Alan
Akhamenid ve Hellenistik Dönemde
Kınık Höyük 1 m. kalınlığında bir sur duvarı
ile çevriliydi. Bu duvarın taş temeli ve alt
bölümünün bir kısmı korunmuştur. Şehrin
kuzey bölümünde bir kapının varlığını ortaya
koyabiliyoruz. Höyüğün bu bölümünde anıtsal
yapılar ve büyük açık bir alan bulunmaktaydı.
Höyüğün kuzey-batı ucunda yapılan kazılarda
MÖ Geç 4. yy-3. yy ve MÖ 2. yy ortası-1. yy
sonuna tarihlenen en az iki ana kullanım

scavo tra 2011 e 2019. Per questa epoca, e in
particolare per il periodo tardo ellenistico, è
possibile proporre alcune considerazioni sui
diversi usi dello spazio urbano e sul significato
da attribuire ai concetti di pubblico e privato.
In questo periodo la città, identificabile
con il toponimo Dratai/Tracias, aveva una
popolazione stimata in 3500-4000 individui
(Trameri, d’Alfonso 2020). Gli scavi hanno
identificato resti appartenenti a questo
periodo nell’area nord (Cantieri A ed E) e
nell’area sud (Cantiere B) del monticolo e
nella parte più occidentale della terrazza
(Cantiere D). Sebbene limitate in estensione,
queste aree di scavo offrono informazioni
significative per la ricostruzione del diverso
uso dello spazio all’interno dell’insediamento
durante la seconda metà del primo millennio
a.C. (Fig. 2).
L’area monumentale settentrionale
In epoca Achemenide ed Ellenistica, la
cittadella del sito era circondata da un muro

157
KINIK HÖYÜK | Burak Yolaçan - Andrea Trameri - Lorenzo d’Alfonso

Res. 2 - Kazı alanları ve jeofizik araştırmaların topoğrafik planı, Eylül 2020 (L. Davighi).
Fig. 2 - Rilievo topografico degli scavi e delle prospezioni geofisiche, settembre 2020 (L. Davighi).

evresine sahip, büyük bir yapının odaları
ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı ölçüleri, yapım
tekniği ve buluntuları ile dikkat çekicidir
(Trameri, d’Alfonso, baskıda).
KuzeyBatı (KB) Yapısının erken evresine
ait yan yana dört oda ortaya çıkarılmıştır
(Oda Ar 2-5). Odaların ölçüleri, duvar kalınlığı
ve genel planı yapının ev ile ilgili kullanımını
ihtimal dahilinden çıkarmaktadır (Res. 3).
Yapıda ele geçen dikkat çekici buluntulardan
dolayı birbiri ardına evrelere sahip bu
alanın bir kutsal alan kompleksinin parçası
olduğunu düşünmekteyiz. En önemli kontekst
Ar3 odasından gelmektedir; 3 adet tam
terracotta büyükbaş hayvan figürini ve riyolit
taşından bir şahin heykelciği zeminin altına
bilerek yerleştirilmiştir (Res. 12). Bu şahin
heykelciğinin paralelleri Gordion’da kırık ele
geçmiş bazı örneklerde ve Ovaören Yassı Höyük
IV tabakasındandan, MÖ 6. yy’a tarihlenmiş,
bir alabaster heykelcikte görülmektedir
(Şenyurt, Akçay 2018, 574 fig. 7). Ar5 odasında
benzer bir grup buluntu, ikincil kontekstlerde,
parçalar halinde ele geçmiştir. En geç
evresinde bu odanın kapısı örülmüş ve içindeki

di cinta di ca. 1.5 m di spessore, di cui sono
conservate solo le fondazioni in pietra.
L’accesso alla cittadella è da collocarsi nella
parte settentrionale del sito. All’interno del
muro si trovavano edifici monumentali e gli
spazi di ritrovo della città (Fig. 3).
Alla sommità delle pendici nord-ovest del
monticolo, gli scavi hanno esposto diversi
vani di un edificio di notevoli dimensioni, con
almeno due livelli di occupazione principali,
rispettivamente attribuiti al tardo IV-III
secolo a.C. e a metà del II-fine I secolo a.C.
Questo edificio è significativo per dimensioni,
caratteristiche costruttive e strutturali, e
ritrovamenti (Trameri, d’Alfonso 2020). Sono
stati scavati quattro vani del livello più antico
dell’ Edificio Nord-Ovest (vani Ar2-5). Le
dimensioni dei vani, lo spessore murario, e la
pianta generale permettono di escludere un
carattere domestico.
Interpretiamo l’edificio come parte di un
santuario, sulla base di ritrovamenti distintivi
in tutte le fasi di occupazione fino al suo
abbandono. Il contesto più significativo è
il vano Ar3, da cui proviene un deposito di
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Res. 3 - A ve E sektörleri Geç Hellenistik Dönem planı (topografik plan L. Davighi, jeofizik araştırma Geometrik
Mühendislik, grafik uygulama L. d’Alfonso).
Fig. 3 - Pianta di fase dell’età tardo ellenistica dei cantieri A+E (rilievo topografico di L. Davighi; prospezioni
geofisiche Geometrik-muhendislik; elaborazione grafica L. d’Alfonso).

alan belli bir düzen gösteren atık depozitleri
ile doldurulmuştur. Alternatif olarak üst üste
gelen toprak ve yanık tabakaları görülmektedir.
Bu yanık tabakaları olağan dışı bir şekilde
yoğun miktarda hayvan kemikleri, zoomorfik
terracotta figürin, heykelcikler ve kap
parçaları içermektedir. Figürinlerde büyükbaş
hayvanlar temsil edilirken heykelcikler ve
kaplarda ağırlıklı olarak kuşlar en çok da yırtıcı
kuşlar görülmektedir (Res. 4). Bunlar olasılıkla
kutsal alandaki sunu malzemeleriydi; hayvan
kemikleri ve yanık buluntular ile birlikte atılmış
olmaları bir ritüel davranışını ifade etmektedir.
Hayvan kalıntıları, kurban, ziyafet ya da toplu
yemekleri ifade edecek şekilde, sınırlı cins ve
yaş çeşitliliği göstermektedir (Crabtree et al.
2018).
MÖ 2. yyın ortasında bir öncekinin üzerine
yeni bir yapı inşa edilmişti (Res. 3). Bu yeni
yerleşim evresi farklı bir seramik buluntu
grubu ve sikkeler, metal objeler, boyalı sıvalar
ve terracotta kadın figürinleri gibi buluntu
kategorileri ile karakterize edilmektedir.
Yapının batı bölümü büyük bir teraslı depolama
alanına dönüştürülmüş ve birkaç pithos bu

tre figurine di bovidi, intatte, in terracotta,
e una statuetta di falco in pietra vulcanica,
deposti volontariamente sotto un pavimento
in battuto (Fig. 4). Il falco ha paralleli di epoca
frigia a Gordion e ad Ovaören Yassı Höyük
(Livello IV), per una stautetta di rapace in
alabastro datata preliminarmente al 6° secolo
a.C. (Şenyurt, Akçay 2018, 574, Fig. 7). Un
gruppo numeroso di frammenti di artefatti
zoomorfi è stato rinvenuto nel vano Ar5.
Durante l’ultima fase di occupazione del vano,
le porte furono murate, e lo spazio così chiuso
fu progressivamente riempito da butti che
creano una sequenza molto caratterizzante.
Strati di suolo alternati a spessi strati di cenere
contengono una quantità inusuale di ossa
animali, frammenti di figurine in terracotta e
vasi zoomorfi, statuette e ceramica.
Le figurine rappresentano soprattutto
bovidi, mentre le statuette di più grandi
dimensioni e i vasi zoomorfi raffigurano
pressochè esclusivamente uccelli, soprattutto
rapaci. I resti animali limitati a capridi e bovidi,
mostrano selezione di età e di porzioni da
consumo alimentare (Crabtree et al. 2018)

159
KINIK HÖYÜK | Burak Yolaçan - Andrea Trameri - Lorenzo d’Alfonso

Res. 5 - Elbisesinin eteklerini tutan bir tanrıçayı tasvir eden altın kolye (Kınık Höyük Kazı Arşivi).
Fig. 5 - Medaglietta d’oro raffigurante una dea alata
che solleva la veste (KH-Archaeological Project).
Res. 4 - KuzeyBatı Kutsal Alanında zemin altına yerleştirilmiş riyolit şahin heykelciği ve terracotta büyükbaş
hayvan heykelcikleri (Kınık Höyük Kazı Arşivi).
Fig. 4 - Una statuina in riolite di un falco e tre bovidi di terracotta deposti al di sotto del pavimento in battuto
del sacello del Santuario Nord-Ovest (KH-Archaeological Project).

alanda in situ olarak ele geçmiştir (Oda Ar10).
Bu teras batı yönünde aynı fonksiyona sahip
büyük bir avlu ile genişletilmiştir. Doğuda, yeni
inşa edilmiş bir oda batı duvarı boyunca bir
oturma sırası ve iyi işçilikli, dairesel bir ocak
ile karakterize edilir. Bu oturma sırasının içine
yerleştirilmiş olan iki farklı bronz sikke grubu
(30 ve 37 adet sikke) bulunmuştur. Odanın
içindeki depozitler içinde de çok sayıda sikke
ele geçmiştir ayrıca üçüncü bir sikke grubu
da (60 adet sikke) ocağın yanındaki küçük bir
çukurda ele geçmiştir. Nümismatik çalışmaya
göre bu üç sikke grubu da MÖ 36 civarında
gömülmüştü. Diğer bazı buluntuların yanında
bu odadan üzerinde bir tanrıçanın olduğu altın
bir kolye de ele geçmişti (Res. 5).
Daha önce bahsedilen terracotta kadın
figürinlerinin hepsi kalıp yapımı olup ya bir
tanrıçayı (bir örnekte Aphrodite) ya da kadın
tapınanları tasvir etmektedir. Yapım teknikleri
ve ikonografileri ile bu figürinler, bölgenin,
Kappadokia Kralı Ariaramnes ve ardılı
Ariarathes III tarafından ilk defa teşvik edilen
Hellenizasyonun bir parçası olan Hellenistik
görsel üslubun uyarlanmasını ifade etmektedir.

e sono in linea con un’interpretazione in
contesto di sacrificio, e/o di banchetti e pasti
collettivi. La presenza di artefatti zoomorfi
frammentari, di ciotole in ceramica e di resti
animali selezionati, suggerisce un contesto
cultuale e rituale.
A metà del 2° secolo a.C. un nuovo
edificio fu costruito immediatamente sopra
il precedente (Fig. 3). Questo nuovo livello di
occupazione è caratterizzato da un diverso
orizzonte ceramico, e nuove categorie di
materiali, come monete, oggetti in metallo,
frammenti di intonaci dipinti, e figurine fittili
femminili.
La parte occidentale dell’edificio fu
trasformata in una terrazza di stoccaggio e
diversi pithoi sono stati ritrovati ancora in situ
(vano Ar10). Ad ovest della terrazza Ar10 era
un’ampia corte con la medesima funzione.
A est dell’area di stoccaggio, un vano si
caratterizzava per una panchetta o podio
costruito lungo il muro ovest e un focolare
circolare ricavato al centro del pavimento.
Due depositi di monete (30 e 37 pezzi) sono
stati rinvenuti all’interno della panchetta.
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Bu buluntular aynı zamanda bu yapının bir ya
da daha fazla tanrıça ile bağlantılı olduğunu
da ortaya koymaktadır. Buluntuların yanında
mimari teknikte de görülen arkaizan öğelere
bakarak KB Yapısının daha önceki yerel bir
kültün Hellenleşmiş bir yeniden yorumlanmış
haline ev sahipliği yaptığını düşünmekteyiz.
KB Yapısının kazıları bu alanın Hellenistik
dönem tabakalarını daha geniş olarak
araştırmaya itmiştir; 2016 yılında KB Yapısının
güney ve doğusunda E sektöründe çalışmalara
başladık. Açmaların birinde, KB yapısının doğu
yüzüne saplanan sur duvarının kuzey bölümü
ortaya çıkmıştır (Res. 6). Bu duvarın güney
yönünde taş döşeli bir meydan ortaya çıkmıştır.
Doğu-batı yönünde 20 m uzunluğundaki
meydanın genişliğinin şimdilik 7 metresi
ortaya çıkmıştır, meydanın güney sınırı henüz
ortaya çıkarılamamıştır.
2019 yılındaki kazılarda meydanın
doğusunu sınırlayan, kuzey-güney yönlü bir
taş duvar ortaya çıkmıştır.
Bu duvarın kuzey-doğusunda düzgün
bloklar ve moloz dolgu ile oluşturulmuş
dikdörtgen küçük bir yapı ya bir heykel kaidesi
ya da bir altar olarak yorumlanmıştır (Res.
7).
Daha geç bir evrede taş döşeli meydanın
bir kısmında bir dizi çukur açılmıştır.
Bu çukurlarda bir kaç taştan yapılmış

Molte altre monete erano sparse nei depositi
della stanza, e un terzo deposito (60 monete)
si trovava all’interno di una piccola buca a
fianco del focolare.
Lo studio numismatico indica che le
monete furono depositate attorno all’anno 36
a.C. Tra i vari ritrovamenti di questo vano un
pendente in foglia d’oro rappresentava una
divinità femminile frontale alata (Fig.5).
Le figurine femminili, prodotte a stampo,
rappresentano una dea (in un caso certamente
Afrodite), o in alternativa oranti e devote.
Queste figurine, per manifattura e
iconografia, certificano l’adozione di un
vocabolario visuale ellenistico, che era parte
della prima ellenizzazione di questa regione,
promossa dai re Cappadoci Ariamne II e dal
successore Ariarate III. E’ possibile che, in
ultima istanza, l’edificio fosse collegato al culto
di più di una divinità femminile. Considerando
i tratti conservativi delle architetture, così
come i caratteri locali di alcuni dei materiali,
il culto praticato nell’Edificio Nord-Ovest si
configura come una reinterpretazione in senso
ellenizzante di un più antico culto locale.
I risultati degli scavi dell’Edificio Nord-Ovest
hanno portato a indagare estensivamente
l’area a sud e ad est di esso. La trincea di scavo
aperta verso est ha rivelato le rimanenze di
un muro difensivo in pietra, che procede in
direzione est-ovest.
A sud del muro, gli scavi hanno esposto
una grande piazza in ciottolato che misura 20
m da est a ovest, e si estende verso sud per
almeno 7 m (il limite meridionale non è stato
ancora raggiunto: Fig. 6).
La campagna del 2019 ha rivelato la
presenza di un muro nord-sud in blocchi
squadrati di pietra che delimita il lato est della
piazza. A nord-est dell’edificio a cui questo
muro appartiene, i resti di una struttura
quadrangolare in blocchi squadrati, riempita
da pietrisco, sono stati interpretati come la
base per una statua o un altare (Fig. 7).
In fasi più tarde, parte del pavimento
della piazza fu tagliato a nord, e una serie
di fosse vennero scavate tagliando parte
della pavimentazione in pietra e dei livelli
sottostanti. Da queste fosse provengono
diverse statue di rapaci ma anche un’iscrizione
in greco posta su una base di statua, che
menziona pratiche curative associate a Zeus,
il che suggerisce la presenza anche di questo
culto nel sito.

161
KINIK HÖYÜK | Burak Yolaçan - Andrea Trameri - Lorenzo d’Alfonso

Res. 6 - Meydan ve KuzeyBatı Kutsal Alanına doğudan bakış (Kınık Höyük Kazı Arşivi).
Fig. 6 - La piazza ed il Santuario Nord-Ovest visti da est (KH-Archaeological Project).

yırtıcı kuş heykeli ele geçmiştir. Bu heykellerin
birinin yanında taş bir kaidenin üzerinde
Yunanca bir yazıt ele geçmiştir. Tanrı Zeus’un
önünde iyileştiğinden bahseden bir kişinin
adağının bulunduğu yazıt alanda bu kültün
varlığını da ortaya koymaktadır. Bu heykeller
ve yazıt bu tanrı ile ilişkili sunular olarak kabul
edilmektedir.
Meydanın kullanımının daha da geç bir
evresinde çukurların bulunduğu alan meydanın
güney bölümündeki bir yapıdan, olasılıkla bir
sel ile gelen çamur ve moloz ile örtülmüştür.
Bu dolgunun içinde el yapımı, kaba hamurlu,
terracotta büyükbaş hayvan figürinlerine ait
yüzlerce parça ele geçmiştir.
Bu buluntuların ön çalışması 30 cm
üzerinde büyük boyutlu başların, 10 cm
civarında küçük boyutlu protomların ve bir kaç
tane de gerçek boyutuna yakın hayvanlara ait
bacak parçalarının varlığını ortaya koymuştur
(Res. 8a). Çoğu başın üzerinde detaylı dizgin
motifleri işlenmiştir; adeta bu hayvanlar
kurbanlık olarak süslenmişler gibi.
Aynı moloz dolgu içinde 3 adet de
antropomorfik terracotta aplik büst ele
geçmiştir. Bunlardan biri Athena’yı, diğeri
Dionyssos’u sonuncusu da yanında satyr
maskesi olan bir maenad’ı tasvir etmektedir
(Res. 8b).
Bu üç büst de büyük boyutlu hayvanların
gerdanlarına aplik olarak eklenmek üzere
tasarlanmıştır.
Bildiğimiz kadarıyla ünik bir örnek olan bu
uygulama bu terracotta buluntuların gerçekten
de bir kutsal alana ait olduğunu ve Hellenistik
Kınık Höyük’te Olympik pantheonun alınıp
adapte edildiğini göstermektedir.
Konutlar ve Üretim Alanları

Res 7 - Meydanın kuzeydoğusundaki altar ya da heykel kaidesi (Kınık Höyük Kazı Arşivi).
Fig. 7 - Basamento di altare o statua a nord-est della Piazza (KH-Archaeological Project).
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Höyüğün güney yarısında 2011 yılında
B sektörü açılmıştır. 9 yılda Akhamenid ve
Erken Hellenistik tabakalarına ait 300 m2, Geç
Hellenistik tabakanın ise 700 m2lik bölümü
ortaya çıkarılmıştır. Bu sektörün tabakalanması
kuzey sektöründen daha karmaşıktır. Alanın
kuzey bölümünde, 1. binin ortasına ait, 3
odalı ve avlulu büyük bir yapı ile güneyde
düzensiz boyutlarda birkaç yapı ortaya
çıkarılmıştır. Tüm bu yapılar pyroteknik ve
mekanik enstalasyonlar ile ilişkilidir. Bu üretim
alanının doğası henüz netliğe kavuşmamasına
rağmen metal ve özellikle demir işçiliği
olası görülmektedir. 4. yy’ın içlerinde bir

Statue e iscrizioni sono interpretati come
votivi associati al culto della divinità.
In una fase ancora successiva, l’area
della piazza fu coperta da macerie e fango
provenienti dal centro del sito, più a sud.
Tra le macerie, si sono scoperte centinaia di
frammenti di bovidi in terracotta, prodotti a
mano con impasti grossolani, ricchi di inclusi.
Uno studio preliminare della collezione
permette di distinguere teste bovine di grandi
dimensioni (maggiori di 30 cm in lunghezza),
protomi di piccola taglia, pure di bovidi (ca. 10
cm), e qualche frammento di zampe bovine a
dimensione quasi naturale (Fig. 8a).
Gran parte delle teste bovine presenta
intricati motivi con briglie, decorati con motivi
a punteruolo e incisi; animali così decorati
potrebbero rappresentare capi sacrificandi
e abbelliti per l’occasione e l’eventuale
processione.
Tre piccoli busti antropomorfi, ritrovati
negli stessi strati, sono appliques; sono un
busto di Atena, uno di Dioniso, e un terzo di
menade con maschera di satiro (Fig. 8b).
Le appliques decoravano il collo dei buoi
di più grandi dimensioni, come parte delle
decorazioni. Questi ultimi ritrovamenti
suggeriscono che le terracotte siano pertinenti
a un contesto santuariale, e testimoniano della
ricezione e adozione del pantheon Olimpico
nella Kınık Höyük tardo ellenistica.
Abitazioni
cittadella

e

aree

produttive

della

Il Cantiere B è operativo dal 2011 nella
zona sud della città alta. In nove campagne,
si sono esposti 300 m2 dell’occupazione
Achemenide e antico ellenistica, e 700 m2
per il tardo ellenismo. La stratigrafia di questo
cantiere è più articolata rispetto all’area nord
del monticolo.
Tre vani e la corte di un edificio di grandi
dimensioni sono stati esposti nel centro del
cantiere per l’epoca più antica, mentre a sud
si trovano diversi edifici di varie dimensioni,
tutti con installazioni pirotecniche legate ad
attività produttive la cui natura è ancora in
fase di studio, ma sembra plausibile che si
tratti di lavorazione dei metalli – in particolare
il ferro.
Durante il IV secolo a.C. l’intera area fu
trasformata, gli edifici demoliti, e al di sopra di
uno strato artificiale ricco di cenere e materiale
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zamanda tüm alan dönüştürülmüştür; tüm
yapılar yıkılmış ve tüm alan karbon ve kül
açısından zengin bir dolgu ile kaplanarak yeni
bir teraslama yapılmıştır. Bu terasın kuzey
bölümü höyüğün merkezine doğru, yaklaşık
10 m çapında, eğimli bir atık alanı olarak
kalmıştır.
Bu alan 1. bin sonuna kadar kullanımda
kalmıştır. Hemen güneyinde teras üzerinde
bir dizi pyroteknik yapıları; hem fırın hem
de kiln görülmektedir. MÖ 2.-3. yy içinde
bu alan dikdörtgen tek odalı mekanlar ile
karakterize edilmiştir. Kazısı yapılmış olan iki
tek odalı yapıyı (yaklaşık 3,5 m. uzunlukta) 1
m. genişliğinde taş döşeli bir yol ayırmaktaydı;
hem dış (güney) hem de iç (kuzey) yönde
basamaklar vardı (Res. 9).
Tek odalı bu mekanlar höyüğün kenarında
inşa edilmişti, höyüğün merkezi bu yapılardan
daha alçak bir seviyede kalmaktaydı. Yapım
tekniği çok zayıftır; taş temeller üzerine tek
sıra kerpiç duvar yapılmıştır. Tek odalı Ar8
yapısının buluntuları tamamen pişirme kapları
ve bir ocağa yakın ele geçmiş olan ayaklı bir
bazalt havandan oluşmaktadır ve bu yapıların
konut özelliğini doğrulamaktadır.
Bu evlerin kuzeyinde üçüncü bir yapı, ya
tek başına bir ev ya da ek bir yapı (Res. 10) açık
bir alanı sınırlamıştır.
Buluntular, sınırlı alan ve zayıf mimari
tekniği höyüğün kuzeyindeki zengin kutsal alan
ile tamamen zıttır. MÖ 2. yy’ın sonu-1. yy’ın
başında Geç Hellenistik sur duvarı alanı ikiye

ovest dell’area adibita a butto, vi sono resti di
piccoli edifici di pianta irregolare.
A nord-ovest del butto si trovava invece
un edificio bilocale, integralmente esposto,
e resti di altri piccoli edifici, con un viottolo
orientato a nord in terra battuta (Fig. 10).
Planimetrie e assemblaggi supportano la
funzione domestica di questi edifici, ma le
strutture murarie (ca. 70 cm) sembrano meglio
costruite rispetto alle case monocellulari a
sud. Nell’edificio maggiore, un’istallazione
angolare in pietre, forse utilizzata per i rifiuti,
un fornetto e una giara interrata sono i soli
elementi di carattere produttivo associati a
queste abitazioni sulla città alta.
I risultati delle prospezioni geo-magnetiche
suggeriscono l’esistenza di un piccolo blocco
di edifici contigui all’abitazione bilocale. Ad
est, oltre un vicolo, doveva esistere un altro
edificio solo parzialmente esplorato.

combusto, fu ricavato un terrazzamento.
La parte settentrionale di questa terrazza
pendeva leggermente verso il centro del sito,
formando nell’area centro-orientale del sito
una vasta depressione adibita a butto del
raggio di ca. 10 m.
L’area rifiuti rimase in uso fino alla fine del
primo millennio. A sud di questa, la terrazza
era occupata in origine da una serie di impianti
pirotecnici, sia fornetti che forni e fornaci per
uso industriale.
Durante il III e il II secolo, esistevano in
quest’area due abitazioni monolocali a pianta
quadrata (ca. 3.5 m di lato), separate da un
viottolo con scalini, pavimentato a grandi
ciottoli (Fig. 9).
Queste architetture sono piuttosto povere,
con fondazioni in pietra e murature di una sola
fila di mattoni crudi. L’assemblaggio della casa
Br8 consisteva esclusivamente in ceramica
da cucina e un mortaio in basalto, rinvenuto
vicino a un focolare, e conferma la natura
domestica dell’edificio.
A nord delle abitazioni, un terzo edificio,
forse una rimessa, fiancheggiava uno spazio
aperto verso nord.
I materiali poveri, gli spazi limitati e le
tecniche architettoniche semplici di queste
strutture contrastano con quelle delll’area
monumentale a nord.
Tra la fine del II o all’inizio del I secolo a.C.
fu eretta una cerchia di mura che divide l’area
di scavo in due parti: dentro le mura, a sud-

Res. 9 - B sektörü Geç Hellenistik Dönem planı
(Kınık Höyük Kazı Arşivi).
Fig. 9 - Pianta di fase tardo ellenistica del Cantiere
B (KH-Archaeological Project).

Res. 8 - Boğa heykelciği başı ve bir eşek üzerindeki Silenos’u gösteren kabartma aplik (Kınık Höyük Kazı Arşivi).
Fig. 8 - Testa di statua di toro e applique rappresentante Sileno poggiato all’asino (KH-Archaeological Project).

bölmüştür; duvarların içinde, atık alanının
güneyinde, düzensiz, küçük yapıların kalıntıları
bulunmuştur. Atık alanının kuzeyinde 2 odalı
bir yapı tamamen kazılmış, hemen yanında
kuzey-güney yönlü sıkıştırılmış topraktan bir
yol ile iki yanında bazı küçük yapıların kalıntıları
ortaya çıkarılmıştır. Bu yapıların planları ve
buluntuları konut işlevini düşündürmektedir
ancak 70 cm kalınlığındaki duvarları daha
güneydeki tek odalı ya da düzensiz yapılardan
daha iyi teknikte yapılmıştır.
Bir odanın köşesindeki taş duvarlı bir
atık alanı ve 2 odalı yapının hemen önünde
bir fırın ile gömülmüş bir kap bu evlerdeki
üretim ile ilgili yegâne özelliklerdir (Res. 10).
Jeomanyetik araştırmalar bu yapının kuzeyinde
benzer yapılardan bir yapı bloğu olduğunu
düşündürmektedir. Doğuda ise açık çalışma
alanına açılan bir yolun hemen karşısında
başka bir yapının kalıntıları tanımlanmıştır.
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L’occupazione della città bassa
Gli scavi nel cantiere D, ai limiti ovest della
terrazza del sito, hanno esposto diversi livelli
di occupazione. In una trincea di 12 x 10 m,
sono emersi i resti di una grande abitazione
di IV secolo a.C.; di essa si conoscono un vano
centrale – forse una cucina – parte di un vano
a nord e un annesso esterno a est.
La casa, e in particolare il cortile est
annesso, ebbero uno sviluppo irregolare
nel tempo, con molte modifiche minori (Fig.
11).
Esistono sottili muri separatori e strutture
produttive, come un forno circolare voltato di
circa 1 m, diversi forni più piccoli, una macina
del tipo “di Olinto” e un’area pavimentata in
pietra. Il repertorio di materiali è molto diverso
da quello dei piccoli edifici mono o bilocali
della città alta esposti nel Cantiere B.
Da un lato, un buon numero di pesi da
telaio indica attività di produzione tessile nell’
edificio del cantiere B. Dall’altro, importiazioni
di ceramica di lusso, come un frammento di
lekythos attica di V secolo e figurine fittili, come
una parte di un thymiaterion antropomorfo,
trovano paralleli solo nell’area nord della
cittadella.
La successiva occupazione tardo ellenistica
si conserva solo nella zona nord-est della
trincea, ma i depositi di decine di pesi da
telaio e sporadici oggetti di lusso importati
suggeriscono che questa occupazione avesse
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Aşağı Şehir Yerleşimi
Höyüğün teras alanının en batı ucundaki
D sektörü kazıları başka bir yerleşim konteksti
ortaya koymuştur. 12 m. X 10 m. ölçülerindeki
bir açmada büyük bir evin kalıntıları ortaya
çıkarılmıştır. MÖ 4. yy’a tarihlenen ev benzeri
bir oda, olasılıkla bir mutfak, kuzeyinde
büyükçe bir odanın bir kısmı, doğuda da bir
dış oda tanımlanabilmiştir. Ev, özellikle de
doğudaki açık oda, süreç içinde düzensiz bir
biçimde gelişmiştir; bazı küçük düzenlemeler,
bölme duvarları, 1 m çağındaki dairesel
kubbeli fırın, küçük ocaklar, taş döşeli bir alan
ile Olynthus değirmeni gibi üretim ile ilgili
öğeler görülmektedir (Res. 11). Ayrıca evin
buluntuları da höyüğün güneyindeki tek ya
da 2 odalı evlerin buluntularından farklıdır.
Bir yandan çok sayıda tezgâh ağırlıkları evde
tekstil üretimi olduğuna işaret etmektedir.
Diğer yandan da 5. yy Attik lekythos parçası,
terracotta figürinler, thymiaterion parçası gibi
kaliteli ithal buluntuların paralelleri sadece
KB kutsal alanının zengin buluntuları arasında
görülmektedir. Geç Hellenistik mimarinin
açmanın sadece kuzey doğusunda korunmuş
olduğu düşünülürse, onlarca tezgâh ağırlığı
ve kaliteli ithal mallar bu yerleşim tabakasının
doğasının 300 yıl öncesi ile aynı olduğunu

natura simile a quella dell’edificio del livello
precedente e meglio conservato.
Gli scavi del Cantiere D indicano che l’occupazione della città bassa era caratterizzata da
unità domestiche ampie ed articolate, in cui
avevano luogo diverse attività oltre al ricovero e al consumo dei pasti, come il trattamento
di prodotti agricolo-pastorali, la produzione di
cibo, la produzione tessile, e i riti di culto domestico.
Discussione
L’edificio di tardo primo millennio esposto
nel Cantiere D nel terrazzamento della città
bassa di Kınık Höyük è un esempio di abitazione
di un nucleo familiare. Nonostante gli scavi
nella città bassa siano di estensione limitata,
possiamo presumere che gli abitanti di Dratai/
Tracias risiedessero principalmente nella città
bassa in abitazioni simili a questa.
Alcune attività produttive anche destinate
a consumo esterno avvenivano, in queste case
e nei loro annessi.
Invece, nella cittadella, l’organizzazione
degli spazi e delle attività ad essi collegate
erano profondamente differenti.
All’interno di una cerchia di mura, nella zona
nord della cittadella, gli scavi hanno rivelato

Res. 10 - Höyüğün merkezinde, B sektörü kuzeyinde iki odalı bir konut, Geç Hellenistik Dönem (Kınık Höyük
Kazı Arşivi).
Fig. 10 - Abitazione bilocale dal centro della cittadella, Cantiere B Nord, età tardo ellenistica (KH-Archaeological Project).
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düşündürmektedir. D sektöründeki kazılardan
anlayabildiğimiz kadarıyla yapının bulunduğu
alan birbirine bitişik, büyük konut yapıları
ile karakterize edilmekteydi. Bu konutlarda
yaşayanlar yapılarını konut işlevi dışında tekstil
üretiminden tarımsal ürünlerin işlenmesine,
yiyecek üretiminden domestik kültlere kadar
çeşitli amaçlarla kullanıyorlardı.
Tartışma
Kınık Höyüğün batısındaki alanda D
sektöründe kazılmış olan 1. binin ortası ve
sonuna ait yapı iyi düzenlenmiş bir ev örneğidir.
Detaylı araştırmaların eksikliğine rağmen
Dratai/Tracias’ın nüfusunun aşağı şehirde
benzer evlerde yaşadığını düşünüyoruz.
Bu evlerde ve ek binalarında bazı üretim
faaliyetleri özel ölçekte yapılıyordu. Buna
karşılık şehrin merkezinde alan organizasyonu
ve ilişkili aktiviteler tamamen farklıydı.
Höyüğün üstü mevcut yamacın kenarından
geçen 1,5 m kalınlığındaki bir sur duvarı ile
çevrilmişti.
Bu alanın kuzeyinde büyük bir meydan ve
büyük bir yapı kompleksinin (KB Yapısı) bir
kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı hem kült ve
ziyafet hem de olasılıkla şarap olmak üzere
büyük miktarda depolama işlevine sahipti.
Meydanın doğu ucunda bir altar ve gömülmüş
olan heykellerin bulunmuş olması alanda en
azından bir adet kült işlevine sahip yapının
daha olduğunu göstermektedir. Höyüğün bu
bölümü domestik kullanıma ayrılmamıştı ve
her ne kadar KB Yapısındaki depolama işlevi
kutsal alan içine erişim ve dolaşım konusunda
kontrol ve düzenlemenin varlığını düşündürse
de yapının şehir için kurumsal rolü ve şehirde
yapılacak her türlü toplanma faaliyeti için
(alaylar, toplanmalar, Pazar, ziyafet vb)
kullanılacak olan bir meydanın hemen
yanındaki konumu ile şehir içinde kamusal
ya da toplumsal bir alan olarak algılandığının
güçlü bir göstergesidir. Anıtsal kamusal
alanın güneyinde B sektörü kazıları küçük bir
mahalle içinde, birbirleri ile bitişik düzende,
aralarında eklentiler ya da evsel üretim için
yer bırakılmadan yapılmış, iyi inşa edilmiş
ancak görece küçük evlerin varlığını ortaya
koymuştur.
Bu evler belki de höyükte görevli din
adamları ya da höyükte bulunacak her türlü
resmi görevlinin yaşadığı evlerdi. Güneye
doğru ilerlediğimizde, duvarların içinde,

un’ampia piazza e parte di un vasto edificio
(Edificio/Santuario Nord-Ovest) associato
a due funzioni: una è presumibilmente il
culto, legato anche ad attività collettive (pasti
comunitari, banchetti); la seconda attività è la
raccolta e stoccaggio su larga scala di prodotti,
in particolare di vino.
La presenza di un altare e di statue sepolte
nella parte est della piazza indica che almeno
una seconda area di carattere cultuale doveva
esistere in questa zona.
La porzione settentrionale della cittadella
non aveva dunque funzione abitativa, e
nonostante le aree di stoccaggio del Santuario
Nord-Ovest implichino una qualche forma
di regolamentazione e controllo all’accesso
e circolazione dei prodotti stoccati – magari
limitati al santuario – il ruolo istituzionale
e religioso di queste aree poste nel centro
cittadino, e la presenza di una larga piazza
adibita a forme di aggregazione comunitaria
(processioni, assemblee, mercati, feste),
indicano comunque la percezione di
questo quartiere quale spazio pubblico e
comunitario.
A sud dell’area pubblica con caratteri
monumentali, gli scavi nel Cantiere B-nord
hanno mostrato invece la presenza di un
piccolo quartiere con abitazioni di piccole
dimensioni ma ben costruite, ma prive
di annessi e istallazioni adibite ad attività
produttive in ambito domestico.
Gli edifici forse servivano da spazi abitativi
per il clero, o per altre categorie di ufficiali
incaricati dell’amministrazione degli edifici del
quartiere sacro a nord, e/o del centro cittadino
in senso più ampio.
Spostandoci a sud, all’interno delle mura,
uno spazio aperto di dimensioni relativamente
ampie (ca. 30 m) ospitava ad est una discarica
circolare a cielo aperto (ca. 10 m).
Ai limiti meridionali della cittadella, dal III
secolo in poi, troviamo abitazioni monocellulari di fattura estremamente povera.
Queste sono associate direttamente alle
aree produttive a cielo aperto, caratterizzate
da installazioni pirotecnologiche di diverse
forme e dimensioni.
Queste abitazioni erano forse destinate al
personale addetto al lavoro fisico e produttivo
che sosteneva il mantenimento e all’effettivo
funzionamento delle istituzioni religiose del
settore nord della cittadella.
Si nota dunque una marcata differenza nella
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Res. 11 - Aşağı Kentteki ev (D1 sektörü); D1.3d seviyesi planı (L. Davighi) ve D1.4 seviyesi görüntüsü (KHArchaeological Project).
Fig. 11 - L’abitazione della città bassa (Settore D1); pianta della fase D1.3d (L. Davighi) e immagine della fase
D1.4 (KH-Archaeological Project).
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görece büyükçe bir açık alanın (yaklaşık 30
m) doğu bölümünde yaklaşık 10 m çapında
dairesel bir alan atık alanı olarak kullanılmıştır.
Bunun güneyinde özellikle 3. yy ve sonrasına
ait tek odalı, oldukça fakir evler ortaya
çıkarılmıştır. Bu evler büyük açık üretim
alanları ve buralarda bulunan fırınlar ve
farklı boyutlardaki ocaklar gibi üretimle ilgili
yapılarla direkt ilişkidedir. Bu evler, höyüğün
kuzeyinde bulunan kutsal alanların bakımı ve
işlerliğini devam ettirmesi için gerekli fiziksel
ve üretim faaliyetlerini yürüten işçilerin
evleri olarak yorumlanmıştır. Dratai/Tracias’ın
aşağı şehri ve üstü arasında belirgin çizgilerle
çekilmiş bir işlev ve gelir ayrılığı olduğu
açıkça görülmektedir, bu ayrım aynı zamanda
höyüğün içinde de belirgindir.
Kınık Höyükten gelen arkeolojik kanıtlar,
her ne kadar değerlendirme konusunda ilk
sonuçlar olsa da, klasik yazarlar ve modern
araştırmacılar tarafından, Orta Anadolu’daki
bazı yerleşim merkezlerinin tamamen kutsal
alanları çevresinde şekillendiğini şeklinde
ortaya konan tabloyu yansıtmaktadır.
Hellenistik ve Roma dönemleri boyunca
kutsal alanlar yerel krallıkların direkt koruması
altındaydı ancak bu seküler güçten alışılmamış
derecede bağımsızdılar ve aynı zamanda,
oldukça geniş toprak sahipliğine bakılırsa,
ekonomik özgürlüğe de sahiptiler. Strabon’un
Coğrafyası ve diğer antik ve epigrafik
kaynaklara göre tarihçiler Anadolu’ya özgü ve
polis’e alternatif bir şehir modelinin varlığını
tartışmışlardır. Bu, Rostovtzev tarafından
“tapınak-şehir”
olarak
tanımlanmıştır
(Rostovtzev 1941, 505) ve artık Geç Hellenistik
ve özellikle Roma Dönemi hierai poleisi ile
ilişkilidir (Boffo 1985; Beate Dignas 2002, 22447). Orta Anadolu’da, baskın roldeki bir kutsal
alanın varlığı ve diğer sivil ya da yönetimsel
kurumların daha az önemli olması ya da
tamamen yoklukları ile tanımlanan şehirler,
Hitit İmparatorluğundaki kutsal şehirlere
kadar giden bir Anadolu geleneğinin devamı
olarak görülmektedir (Archi 1975). Bu zengin
epigrafik ve tarihsel bilginin aksine arkeoloji
bize Orta Anadolu’daki bu kutsal şehirlerin
nasıl organize edildiğine dair çok az bilgi
sağlamıştır. Bu açıdan Kınık Höyük kazıları bu
ilginç şehir tipi ve kurumlarının birbirleri ile
nasıl etkileşime geçtiği ve alan kullanımını nasıl
tasarlandığı konusunda yeni bir perspektif
sağlayabilir.

distribuzione di spazio, funzioni e ricchezza
degli assemblaggi tra città bassa e cittadella
a Dratai/Tracias, ma anche all’interno della
cittadella stessa.
I dati archaeologici da Kınık Höyük,
sebbene ancora preliminari, sembrano
confermare alcune ricostruzioni proposte
dagli autori classici e dagli storici moderni,
i quali propongono che alcuni centri urbani
dell’Anatolia centrale fossero organizzati
interamente attorno e in funzione dei loro
santuari.
In epoca ellenistica e romana, i santuari
anatolici erano sottoposti al patrocinio delle
dinastie locali, ma dovevano godere di un
livello di indipendenza dal potere secolare
piuttosto ampio, ed erano indipendenti anche
economicamente, grazie a possedimenti
territoriali molto vasti su scala regionale.
Sulla base della Geografia di Strabone e di
altre fonti antiche ed epigrafiche, gli storici
hanno proposto l’esistenza di uno specifico
modello di insediamento alternativo alla
polis ellenistica, e caratteristico dell’altopiano
centro-anatolico.
Si tratta, nella definizione di Michail I.
Rostovtzeff del temple-state (Rostovtzeff
1941, 505), corrispondente al concetto delle
hierai poleis di epoca tardo ellenistica e
soprattutto romana (Boffo 1985; Dignas 2002,
224–47).
La presenza di insediamenti nell’Anatolia
interna, definiti dal ruolo prominente di un
centro santuariale e dal minore impatto
o l’assenza di altre istituzioni civiche o
amministrative, si può comprendere e
derivare da una tradizione locale anatolica
di lungo corso, che risale fino alle città sacre
dell’impero Ittita (Archi 1975).
A differenza della più ampia e dettagliata
varietà di informazioni derivanti dalle fonti
epigrafiche e storico-letterarie, l’archeologia
ha fornito informazioni molto limitate su
come questi centri sacri erano organizzati
nell’Anatolia interna.
In questo senso, gli scavi di Kınık Höyük
forniscono nuove prospettive su come
questo particolare tipo di insediamento e le
sue istituzioni interagivano su scala locale, e
definivano l’uso degli spazi urbani, pubblici e
privati.
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1997 yılında Thomas F.Mathews ve AnnieChristine Daskalakis Mathews tarafından
yazılan ve Kapadokya’nın kalbinde, Ortahisar
yakınlarındaki
Hallaç
Manastırı
Kaya
Kompleksi’nin doğasının yeniden tanımlandığı
bir makale yayınlandı (Mathews, Daskalakis
Mathews 1997) (Res. 1).
O güne kadar bir manastır olarak kabul
edilen kompleks, o gün bir manastır olmaktan
çıkıp, laik bir yapıya dönüşmüş; o güne kadar
bir manastıra has olarak tanımlanan mekanlar,
o günden sonra laik, seçkin bir ikametgahın
yaşam alanları ve temsil mekanları olarak
yeniden tamamlanmıştır.
Bu şekilde, yirminci yüzyılın tamamı
boyunca bölgede mevcut olan Bizans’a ait
her bir kaya yerleşimine bütünüyle “kutsal
manastır” kimliği biçen anlayış da çürütülmüş
olmuştur (Ousterhout 2017, 20, 271).
Bu doğru. Kapadokya manzarasını

Nel 1997 vede la luce il saggio di Thomas
F. Mathews e Annie-Christine Daskalakis
Mathews, saggio nel quale si ridefinisce
la natura del complesso rupestre di Hallaç
Manastir, situato nei pressi di Ortahisar, nel
cuore della Cappadocia (Mathews, Daskalakis
Mathews 1997) (Fig. 1).
Il complesso, ritenuto fino ad allora
un monastero, come confermato dalla
denominazione turca “Manastir” (Rodley
1985), cambia pelle, da monastica a laica;
lì dove si riconoscevano gli spazi di un
monastero, ora si identificano gli spazi di
rappresentanza e dell’abitare propri di una
residenza dell’élite secolare. Si sfata così quella
visione “pan-monastica” che nel corso di tutto
il Novecento aveva finito per assorbire in sé
l’identità di ogni qualsivoglia insediamento
rupestre di origine bizantina presente nella
regione (Ousterhout 2017, 20, 271).
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Res. 1 - Hallaç Manastır Kompleksi, dışı (Kapadokya, Tuscia Üniversitesi Heyeti Arşivi).
Fig. 1 - Complesso di Hallaç Manastir, esterno (Archivio della Missione dell’Università degli Studi della Tuscia
in Cappadocia).

Res. 2 - Hallaç Manastır Kompleksi, planı (Ousterhout 2017, 281).
Fig. 2 - Complesso di Hallaç Manastir, pianta (Ousterhout 2017, 281).

kapsamlı ve çeşitli bir şekilde karakterize
eden bu yerleşim yerlerinden, en eski ve
öncü Guillaume de Jerphanion’ınkilerden
başlayarak (De Jerphanion 1925-1942; JolivetLévy 2015), en yakın zamana kadar onları
ilgilendiren araştırmalar, kutsal mirasın, yani
kiliseler ve şapellerin, özellikle de onları
süsleyen resimlerin keşfine sürekli ayrıcalık
kazandırmıştır (Thierry 1983-1994; Thierry
2002; Jolivet-Lévy 1991; Jolivet-Lévy 2001;
Restle 1967; Wharton Epstein 1986).
Hallaç Manastırı kompleksi ters bir T
planına sahiptir (Res. 2); bu simetrik yerleşim,
beşik tonozlu büyük, enine giriş ile aynı
hizada yer alan sütunlu salon (Res. 3) ya da
diğer temsil için kullanılan odalar dizisi gibi
büyük mimari etkiye sahip, her biri bir anıtı
andıran mekanlardan oluşmaktadır. Kilise
ise, kompleksin sağ tarafında, müstakil bir
konumda yer almaktadır (Rodley 1985, 1126).
Hallaç Manastırı bölgede izole bir durumda
değildir. Çevresinde, Mathewslar’ın (Mathews,
Daskalakis Mathews 1997), yine aynı yerde,
doğudaki kayalık Kapadokya topraklarında yer
alan ve Lyn Rodley’nin 1985 yılında, “avlulu”
plan olarak adlandırdığı aynı planimetrik

şemanın kullanılmış olması sebebiyle aynı
grupta olduklarını söylediği diğer yedi
ayrı yapıyı da laik olarak nitelendirmekten
çekinmemiştir (Rodley 1985).
Aynı yıllarda Robert Ousterhout, Akhisar
yakınlarında, batı Kapadokya bölgesinin bir
şeridinde, inşa edilmiş ve kazılmamış kilisenin
ender bir örneği olan Canlı Kilise çevresinde
ve ona bağlı kaya yerleşimleri üzerinde
araştırmalar gerçekleştirmiştir.
Çalışmalardan elde edilenler, 2005 yılında
(Ousterhout 2005). Hazırladığı ve 2011 yılında
revize etttiği inceleme yazısında yerlerini
almış, araştırmacı, 2017 yılında baskıya verdiği
ve bir metodoloji belirlediği incelemesinde söz
konusu kompleksi, Kapadokya’nın görsel ve
maddi mirası içine yerleştirmiştir (Ousterhout
2017, 1).
Veronica Kalas’ın 2000 yılında Peristrema
Vadisi’nin kaya mimarisi üzerine yazdığı
doktora tezinin alt başlığı olan Society and
Settlement, tercih edilen araştırma türünü
ve metodolojisini açıkça ortaya koymaktadır
(Kalas 2000).
O zaman kadar hiç aşılmamış olan, Kayalık
Kapadokya’da keşişlerin alanı ile diğerlerinin
alanı arasındaki sınır da ancak yakın
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È vero. Di tali insediamenti che caratterizzano in modo esteso e variegato il paesaggio
cappadoce, le ricerche che lo hanno riguardato, a cominciare dalle più antiche e pioneristiche di Guillaume de Jerphanion (De Jerphanion 1925-1942; Jolivet-Lévy 2015) fino
ad arrivare alle più recenti, hanno privilegiato
ininterrottamente l’esplorazione del patrimonio di carattere sacro, dunque chiese e cappelle e, in particolare, lo studio del corredo pittorico che le ammanta (si segnalano: Thierry
1983-1994; Thierry 2002; Jolivet-Lévy 1991;
2001; Restle 1967; Wharton Epstein 1986 ;
Giovannini 1971).
Il complesso di Hallaç Manastir
presenta una pianta a T rovesciata (Fig.
2). L’impianto simmetrico è qualificato da
ambienti monumentali, di grande impatto
architettonico, come la sala con colonne (Fig.
3) in asse con il grande vestibolo trasversale
con volte a botte o la serie degli altri ambienti
di rappresentanza, mentre la chiesa sorge
in posizione staccata sul lato destro del
complesso (Rodley 1985, 11-26).
Hallaç Manastir non è un caso isolato.
Contestualmente ad esso, infatti, i Mathews
non esitano a riconoscere la medesima

destinazione laica a quegli altri sette complessi,
situati ugualmente nel territorio della
Cappadocia rupestre orientale (Mathews,
Daskalakis Mathews 1997), che Lyn Rodley nel
1985 aveva avuto la perspicacia di raggruppare
insieme in quanto apparentati dall’impiego
del medesimo schema planimetrico, da lei
definito “a corte” (Rodley 1985).
Nel giro degli stessi anni, nei pressi di Akhisar,
nel territorio della Cappadocia occidentale,
Robert G. Ousterhout conduce il suo survey
intorno alla Canlı kilise, raro esempio di chiesa
costruita e non scavata, e sull’insediamento
rupestre ad essa collegato. Le ricerche e gli
studi che ne scaturiscono confluiranno nella
monografia edita nel 2005 (Ousterhout 2005,
riedizione 2011) e costituiranno la direzione
metodologica alla quale esplicitamente
si riallaccerà lo studioso nell’introdurre
quell’opera complessiva sul patrimonio
visuale e materiale della Cappadocia che egli
darà alle stampe nel 2017 (Ousterhout 2017,
1). Risale all’anno 2000 la tesi di dottorato di
Veronica Kalas sull’architettura rupestre della
valle di Peristrema, il cui sottotitolo Society
and Settlement chiarisce bene quale sia il
tipo di ricerca e di metodologia scelto (Kalas
2000).
Si data, dunque, solo in tempi recenti,
a cavallo dell’anno 2000, l’apertura del
confine, fino ad allora rimasto indistinto, fra lo
spazio dei monaci e lo spazio degli altri nella
Cappadocia rupestre.
Da allora è accaduto che, da una parte, i
riflettori della ricerca abbiano sempre più
alimentato l’orizzonte delle indagini di tipo
territoriale (ad es. Kalas 2006; 2007; 2009a;
2009b; Ousterhout 2017) e, dall’altra, che la
consapevolezza della pluralità, eterogeneità,
complessità connaturate agli spazi degli
insediamenti rupestri abbia fatto così tanta
strada da rendere, quella consapevolezza, non
più un’idea sporadica ma visione condivisa da
quanti lavorano sotto qualsivoglia aspetto e
direzione alla conoscenza della Cappadocia
rupestre.
Questo è l’orizzonte contro cui si staglia
oggi il profilo delle ricerche intorno al
patrimonio materiale cappadoce. Rispetto al
passato, si tratta certamente di un profilo più
frastagliato, più articolato in direzioni diverse,
e però ugualmente legato a condizioni comuni
di partenza, vuoi che le ricerche mirino alla
comprensione dell’habitat rupestre nella
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Res. 3 - Hallaç Manastır Kompleksi, sütunlu salon (Kapadokya, Tuscia Üniversitesi Heyeti Arşivi).
Fig. 3 - Complesso di Hallaç Manastir, sala con colonne (Archivio della Missione dell’Università degli Studi della
Tuscia in Cappadocia).

zamanlarda, 2000 yılına girişte açıkça ortaya
çıkmıştır.
O zamandan sonra, bir yandan araştırmanın
odak noktası bölgesel araştırmaların ufkunu
gittikçe genişletmiş (Kalas 2006; 2007; 2009a;
2009b; Ousterhout 2017), diğer yandan da
kaya yerleşim alanlarının doğasında bulunan
çoğulluk, heterojenlik ve karmaşıklığın
farkındalığı oldukça belirgileşmiştir.
Bu farkındalık, artık dağınık bir fikir
olmaktan çıkmış, kayalık Kapadokya’yı
mercek altına alan her araştırmacı tarafından
paylaşılan bir vizyon haline gelmiştir.
Bu, bugün Kapadokya’nın mirasına ilişkin
araştırma profilinin önüne çıkan ufuk bu
yönde yeralmaktadır.
Geçmişle karşılaştırıldığında, bu kesinlikle
daha aşamalı, farklı yönlere doğru uzanan bir
profil ile karşı karşıyayız.
Çalışmalar ister kayalık habitatı bütünüyle
anlamayı amaçlasın, ister kutsal alanla ilgili
resim süslemeleri ve anıtların incelemelerini
derinleştirsin, hepsi de yola çıkış noktasıyla
yakından ilgilidir.
Yukarıda belirtilen genel başlangıç
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sua globalità, vuoi che continuino a favorire
l’approfondimento di monumenti e pitture
connessi alla sfera del sacro. A proposito
delle comuni condizioni di partenza a cui s’è
accennato, mi limito a indicarne tre:
1. La natura rupestre degli spazi propri
della Cappadocia. Qualunque sia la loro
destinazione (chiese, residenze civili, aree
funerarie ecc.), si ricordi che quegli spazi non
sono costruiti ma scavati nel grembo della
roccia e che sono il risultato di una sequenza
di fasi progettuali ed esecutive che culmina in
quel tipo di architettura che si ama definire
“architettura in negativo”.
2. La scarsa o nulla probabilità di potersi
giovare dei risultati derivanti dal ricorso allo
scavo stratigrafico praticato nei contesti del
costruito. Quest’ultimo è infatti incompatibile
con la natura rupestre della Cappadocia
dove la conformazione degli spazi si ottiene
sottraendo materiale – il tufo che viene
estratto dal cuore delle rocce – e non
addizionandone.
3. La mancanza di fonti scritte, fatte salve
le iscrizioni che ricorrono nei contesti pittorici

noktaları ile ilgili olarak şu üçünü belirtmekle
yetineceğim:
1. İnceleme konusu olan mekanların kayalık
yapısı. Ne amaçla gerçekleştirilmiş olsalar da
(kiliseler, sivil konutlar, mezar alanları vb.), bu
alanların inşa edilmediğini, kayanın koynuna
oyulduklarını ve bunların bir dizi tasarım ve
uygulama aşamasının sonucu olduğunu ve bu
yapılarda “düşük teknolojili mimari” türünde
doruk noktasına ulaşıldığını unutmamalıyız.
2. Arkeolojik kazıların kullanımından
kaynaklanan sonuçlardan yararlanma olasılığı
çok az veya hiç yoktur. Kapadokya’nın kayalık
doğası göz önünde bulundurulduğunda,
stratigrafik kazı uygun ve uygulanabilir türden
olmaktan çıkmaktadır.
Alanlar, inşa edilirkenden farklı olarak,
malzemeekleyerek değil, malzeme, yani bu
durumda kayaların içinden tüf çıkartılarak
elde edilmektedir.
3. Kiliseler içinde bazı görsel bağlamlarda
tekrarlanan yazıtlar dışında yazılı kaynak
bulunmamaktadır.
Kapadokya’daki
Tuscia
Üniversitesi
Araştırma ve Koruma Ekibi de vizyonunu
ve faaliyetlerini bu plana dayandırmaktadır
(Andaloro 2020b).
Çalışmalarının birinci bölümünü, 20062010 yılları arasında, yoğun olarak Nevşehir ili
topraklarında ve daha sonra Şahinefendi’nin
iki sit alanında ve Göreme’deki Açık
Hava Müzesi’nde gerçekleştiren Tuscia
Üniversitesi, ikinci bölümünde ise, önce
Şahinefendi’deki Kırk Şehitler Kilisesi’nde
(2007-2013) Andaloro, Pogliani, Valentini
2013), ardından da Yeni Tokalı Kilisesi’nde yer
alan resim süslemelerinin halen devam eden
restorasyonuna yoğunlaştırmıştır.
Şahinefendi’deki araştırmaların amacı,
keşişlerin mekânları ile diğerlerinin mekânları
arasında, kutsal ve kutsal olmayan mekânlar
arasındaki ilişki ve bütünlüğü incelemek
olmuştur.
Keşişlerin mekanları özetle ve sembolik
olarak temsil edilir, Kırk Şehitler Kilisesi’nin
üstündeki konik yapıya oyulmuş hücreden
ibarettir örneğin (Res. 4-5), tıpkı Kızılçukur
Vadisi’ndeki Keşiş Nicetas’ın hücre-şapeli
(Andaloro 2020a, 70, res. 20-21.) (Res. 6) ve
Paşabağı’ndaki Aziz Simeon’unki (Gülyaz 2020,
194-196, res. 5-7) gibi.
Sizlere büyük bir zevkle sunduğum,
keşişlerin değil de diğerlerinin alanları, özellikle
Beş Parmak Manastırı adlı kaya kompleksinin

all’interno delle chiese.
È su questo sfondo che proietta la propria
visione e le proprie attività la Missione di
ricerca e conservazione dell’Università della
Tuscia in Cappadocia (Andaloro 2020b). Le
proietta lungo un duplice binario, il primo,
riservato al survey condotto dal 2006 al 2010
nel territorio della provincia di Nevşehir e, in
seguito, nei siti di Şahinefendi e dell’Open Air
Museum a Göreme; il secondo, incarnatosi
nel restauro dei dipinti murali della chiesa dei
Quaranta Martiri a Şahinefendi, tra 2007 e
2013 (Andaloro, Pogliani, Valentini 2013), poi,
della Chiesa Nuova di Tokalı, dove i lavori sono
ancora in corso.
Obiettivo del survey a Şahinefendi è stata
la ricerca integrata fra spazi dei monaci e
spazi degli altri, fra spazi sacri e non. Lo
spazio dei monaci intendo rappresentarlo,
sinteticamente e simbolicamente, mostrando
la cella scavata nel cono sopra la chiesa dei
Quaranta Martiri (Figs. 4-5), comparabile alla
cella-cappella dell’eremita Niceta nella valle
di Kızılçukur (Andaloro 2020a, 70, figs. 20-21)
(Fig. 6) e a quella di San Simeone a Paşabağı
(Gülyaz 2020, 194-196, figs. 5-7). Lo spazio degli
altri che ho il piacere di presentarvi è frutto
dell’esplorazione accurata e sistematica del
complesso rupestre denominato Beş Parmak
Manastırı e degli ambienti scavati entro i molti
coni sparsi ai suoi piedi e nell’area circostante
la chiesa dei Quaranta Martiri. L’esplorazione
dell’insediamento è opera congiunta degli
storici dell’arte, architetti rilevatori, chimici,
restauratori, fotografi della Missione con in
prima linea l’archeologo Giuseppe Romagnoli
insieme a Michele Benucci.
Alla luce delle ricerche compiute si
conferma la destinazione laica del complesso
a corte di Beş Parmak come pure il suo essere
un esempio fra i più significativi di residenza
aristocratica (Figs. 7-8).
Il complesso è stato analizzato in tutti i
suoi spazi noti e in quelli indagati con l’ausilio
del rilievo digitale. Per l’elegante cappellina
si è proposta, a ragione, una datazione
leggermente più tarda rispetto al nucleo
principale del complesso, da assegnare
comunque entro l’XI secolo (Benucci,
Romagnoli 2020, 168, figs. 2-4). D’altra parte,
l’analisi condotta sull’insediamento dei coni
che si sviluppano su un fronte di 200 metri
ha permesso di rilevarne la natura di villaggio
rupestre, dotato di tutte le caratteristiche
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Res. 4 - Şahinefendi’deki Kırk Şehitler Kilisesi’nin kazıldığı koni (Kapadokya, Tuscia Üniversitesi Heyeti Arşivi,
2006).
Fig. 4 - Cono in cui è scavata la chiesa dei Quaranta Martiri a Şahinefendi (Archivio della Missione dell’Università degli Studi della Tuscia in Cappadocia, 2006. Foto di Rodolfo Fiorenza).

Res. 5 - Şahinefendi’deki Kırk Şehitler Kilisesi’nin üstündeki cella (Kapadokya, Tuscia Üniversitesi Heyeti Arşivi).
Fig. 5 - Cella sopra la chiesa dei Quaranta Martiri a Şahinefendi (Archivio della Missione dell’Università degli
Studi della Tuscia in Cappadocia).

176
CAPPADOCIA| Maria Andaloro

eteklerinde ve Kırk Şehitler Kilisesi’ni
çevreleyen alanda bulunan çok sayıda konik
yapı içine oyulmuş mekanların dikkatli
ve sistematik bir şekilde araştırılmasının
sonucudur. Yerleşim alanının keşfinde ekibin
sanat tarihçileri, mimarları, haritacıları,
kimyagerleri, restoratörleri, fotoğrafçıları
ve Michele Benucci ile ön planda arkeolog
Giuseppe Romagnoli birlikte çalışmasıdır.
Yapılan araştırmalar ışığında Beş Parmak
kompleksinin laik bir yapı ve aristokrat ailelerin
ikametgahının en önemli örneklerinden biri
olduğu teyid edilmiştir (Res. 7-8).
Kompleks, gün yüzüne çıkan tüm mekanları
ve dijital rölyef çalışmaları yardımıyla detaylı
bir şekilde incelenmiştir.
Zarif görünümlü şapel, doğal olarak,
ana kompleksten biraz daha önceki, ama
yine de 11. yüzyıla kadar olan bir dilimde
tarihlendirilmiştir
(Benucci,
Romagnoli
2020, 168, res. 2-4) 200 metrelik bir cepheyi
kaplayan konik oluşumlar üzerinde yapılan
inceleme, Orta Bizans döneminde bölgenin
kırsal köylerinin tüm temel özellikleriyle
donatılmış bir kayalık köyün doğasını tespit
etmeyi mümkün kılmıştır (Benucci, Romagnoli
2020, 168-169, res. 5-6) (Res. 9).
Göreme’deki Açık Hava Müzesi’nin yer
aldığı alanda yapılan saha araştırmalarında
iki ana alan üzerine odaklanılmıştır: Kılıçlar
Vadisi’ne bakan, içinde Tokalı Eski ve Yeni
Kilise külahlarının göze çarptığı alan ve Aynalı
konut kompleksi. İlk alanla ilgili olarak, Aziz
Eustathios Kilisesi ve Tokalı Kilise etrafındaki
yerleşim alanı üzerinde yapılan kapsamlı
araştırmalar, çeşitli amaçlarla kullanılan
mekanlar ağını, geniş mezarları ve Kılıçlar
Vadisi’ndeki su yapılarını - drenaj tünelini,
sarnıç-tüneli – ışığa çıkartmıştır.
Mekanlar, Roberto Bixio ve Cenova
speleoloji grubunun üyeleri ile ekibin
arkeologları tarafından bulunmuştur (Bixio,
Bixio, De Pascale 2020, 134-141, res. 3, 9-14,
16-24).
Aynalı adlı önemli avlu kompleksinin Marco
Carpiceci (Roma Üniversitesi “La Sapienza”)
tarafından lazer tarayıcı ile 3 boyutlu bir
araştırması yapılmış ve arkeologlar Romagnoli
ve Benucci arkeologları tarafından sistematik
bir çalışma içine yerleştirilmiştir (Benucci,
Romagnoli 2018, 244-245, res. 4-5).
Aynalı örneğini temel alarak avlulu
kompleksler dizisine ilişkin üç genel meseleyi
özetlemeye çalışacağım.

fondamentali dei villaggi rurali della regione
in età mediobizantina (Benucci, Romagnoli
2020, 168-169, figs. 5-6) (Fig. 9).
Riguardo al sito dell’Open Air Musem
di Göreme l’attenzione è stata posta su
due nuclei: sull’area prospiciente la valle di
Kılıçlar, all’interno della quale spicca il cono
della Vecchia e Nuova Chiesa di Tokalı, e sul
complesso residenziale di Aynalı. Riguardo
al primo nucleo, le ricerche condotte
capillarmente sull’insediamento attorno alla
chiesa di Sant’Eustachio e al cono della Tokalı
kilise hanno rivelato una fitta rete di ambienti
di varia destinazione, la presenza di vaste
aree funerarie e, infine, l’esistenza di strutture
idriche nella valle di Kılıçlar – dal cunicolo
di drenaggio al cunicolo cisterna-traforo –,
rinvenute, queste ultime, da Roberto Bixio
e collaboratori del gruppo speleologico di
Genova insieme agli archeologi della Missione
(Bixio, Bixio, De Pascale 2020 134-141, figs. 3,
9-14, 16-24).
Dell’importante complesso a corte di
Aynalı è stato prodotto un rilevo 3D con laser
scanner a cura di Marco Carpiceci (Università
di Roma “La Sapienza”) e impostato uno
studio sistematico da parte degli archeologi
Romagnoli e Benucci (Benucci, Romagnoli
2018, 244-245, figs. 4-5).
Da parte mia, tenendo a mente proprio
l’esempio di Aynalı, provo a sintetizzare il
punto su tre questioni di carattere generale
che riguardano la serie dei complessi a
corte.
1. La datazione
Come tutti gli altri complessi a corte, anche
quello di Aynalı – situato poco fuori la chiostra
delle rupi ad esedra dell’Open Air Museum,
all’inizio del percorso della valle di Göreme –
risale all’XI secolo.
Tale datazione si allinea con la stagione di
grande vitalità che nei secoli X e XI si afferma
nella Cappadocia rupestre, stagione caratterizzata da benessere economico, sviluppo
sociale, feconda produzione architettonica e
pittorica. È il tempo in cui risiedono nel territorio famiglie importanti della nobiltà terriera e militare, come i Phokas, gli Skepides,
i Melissenoi ecc., e quando, in concomitanza
con questa temperie, fanno la loro comparsa
negli apparati pittorici le figure di laici in qualità di committenti e donatori, come vediamo
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1. Tarihlendirme hakkında
Diğer tüm avlulu kompleksler gibi, Göreme
Vadisi patikasının başlangıcında, Açık Hava
Müzesi’nin exedra falezlerinin hemen dışında
yer alan Aynalı Kompleksi de 11. yüzyıla kadar
uzanmaktadır. Bu tarih, 10. ve 11. yüzyıllarda
ekonomik refah, sosyal gelişme, verimli mimari
ve resim süslemeleri ile karakterize edilen
kayalık Kapadokya’da kendini gösteren büyük
bir canlılığın yaşandığı dönem ile uyumludur.
Bölge, Phokalar, Skepideler, Melissenoslar vb.
gibi toprak sahibi ve asker soylulardan oluşan
önemli ailelerinin bölgede ikamet ettiği bir
bölgedir. 11. yüzyıla ait resim süslemelerinde,
Çarıklı’nın narteksinde gördüğümüz gibi
müşterileri ve bağışçıları gibi laik figürler
ortaya çıkmaktadır (Jolivet-Lévy 1998).
2. Cephenin varlığı hakkında
Kayalık kıyıların uzun duvarları içine oyulan
konut kompleksleri dizisinde, erozyondan
kaynaklanan başarısızlıklara ve genellikle
kötü koruma durumuna rağmen, çok anıtsal,
morfolojik açıdan zengin, hala okunaklı olan
yontulmuş cephelerin varlığı görülmektedir.
Geniş cepheler, muhteşem bir şekilde yan
yana, bazen iki sıra halinde dizilmiş at nalı
kemerler sistemi içinde plastik öğelerle

nel nartece della Çarıklı kilise (Jolivet-Lévy
1998).
2. La facciata
La serie dei complessi residenziali, scavati
entro le lunghe pareti dei banchi rocciosi, è
annunciata costantemente dalla presenza di
facciate scolpite, molto monumentali, morfologicamente ricche, ancora leggibili nonostante i guasti dovuti all’erosione e allo stato
di conservazione spesso non buono. Facciate
scenografiche, di grande estensione, animate
dalla presenza di elementi plastici entro un
sistema che ha il suo fondamento nelle spettacolari sequenze di archi a ferro di cavallo –
disposte talora su due ordini – e nel quale si
annuncia forte l’impronta culturale di radice
islamica (Ousterhout 2017, 351-353) (Figs. 1,
7). La presenza della facciata in accordo alle
residenze signorili laiche si contrappone al
fenomeno dell’assenza di facciata al cospetto
dell’organismo chiesa; la facciata ‘manufatta’
dei palazzi, elusa costantemente in presenza delle chiese scavate – dalle più antiche in
poi –, cede il passo, a mio parete, alla facciata ‘naturale’ che è la parete di quel cono, di
quel banco roccioso, di quella falesia nel cui
grembo si annida la chiesa (Andaloro 2015,
193-194, 197, figs. 8-11) (Fig. 4).

Res. 6 - Kızılçukur’daki keşiş Nicetas’ın cella-şapeli (Kapadokya, Tuscia Üniversitesi Heyeti Arşivi).
Fig. 6 - Cella-cappella dell’eremita Niceta a Kızılçukur (Archivio della Missione dell’Università degli Studi della
Tuscia in Cappadocia).
Res. 7 - Beş Parmak Avlulu Kompleksi, dışı (Kapadokya, Tuscia Üniversitesi Heyeti Arşivi).
Fig. 7 - Complesso a corte di Beş Parmak, esterno (Archivio della Missione dell’Università degli Studi della
Tuscia in Cappadocia).
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3. Quale pittura

Res. 8 - Beş Parmak Avlulu Kompleksi, planı (Benucci, Romagnoli 2020, Res. 3).
Fig. 8 - Complesso a corte di Beş Parmak, pianta
(Benucci, Romagnoli 2020, fig. 3).

hareketlendirilmiştir.
Bu kemerlerde İslam dinin kökünde var
olan güçlü bir kültür öğesi görülmektedir
(Ousterhout 2017, 351-353) (Res. 1, 7).
Laik ikametgahlarda karşımıza çıkan
cepheler, kiliselerde görülmemektedir.
Laiklerin ikametgahlarında “el işi ile
yapılan” cephelere, en eski dönemlerden
başlayarak konik yapılara oyulmuş kiliselerde
yer verilmemiş, kanımca kiliselerde, koynunda
dini mekanı barındıran konik yapının “doğal”
duvarı cephe olarak kabul edilmiştir (Andaloro
2015, 193-194, 197, res. 8-11)(Res. 4).
3. Resim süslemesi seçimi hakkında
Avlulu kilise kompleksleri, Kapadokya’nın
mağara
kiliselerinde
görmeye
alışık
olduğumuz o geniş bir yüzeyi kaplayan,
önemli resim süslemelerinden yoksundur ve
laik mekanlarda resimli süslemelerin varlığı
nadirdir. Aynalı Kilisesi’ndeki süslemeler son
derece dekoratif bir karaktere sahiptir.
Kompleksin büyük salonunda, örneğin
Göreme’deki Açık Hava Müzesi’ndeki Santa
Barbara Kilisesi gibi diğer anıtlarda da
karşımıza çıkan ve bir üçgenin tekrarlanmasına
dayanan boyalı şeritler bulunmaktadır.
Nerede kullanılmış olursa olsun, üçgen basit
bir dekoratif motif olarak kabul edilir; ancak
öyle değildir.
Bu geometrik figür sadece bir üçgen
değildir, konik yapıları temsil eder.
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Le chiese dei complessi a corte sono prive
di quegli estesi e importanti apparati pittorici
che siamo abituati a incontrare nelle chiese
rupestri della Cappadocia ed è rara la presenza
di pitture negli ambienti a carattere laico.
Nella chiesa di Aynalı le pitture hanno
carattere eminentemente decorativo. Nella
grande sala trasversa del complesso ricorrono
fasce dipinte fondate sull’iterazione del
triangolo secondo una grammatica che
ritroviamo anche in altri monumenti come,
ad esempio, nella chiesa di Santa Barbara
nell’Open Air Museum a Göreme.
Ovunque ricorra, il triangolo è ritenuto un
motivo di carattere semplicemente decorativo;
invece no, non si tratta della raffigurazione di
figure geometriche ma di coni ‘veri’, chiamati
a comporre squisiti ‘paesaggi’, paesaggi
che sono la memoria all’interno – nella sala
scavata, nella chiesa scavata – del paesaggio
trapunto di coni che si incontra, appena fuori
della soglia, all’esterno (Andaloro 2020a, 7173, figs. 22-25, in part. figs. 24-25) (Figs. 1011).
Il rapido excursus sullo spazio degli altri,
condotto attraverso il lavoro svolto dalla
Missione dell’Università della Tuscia in
Cappadocia, mostra le potenzialità di questo
tipo di analisi territoriale.
Sulla scia del modello realizzato a
Şahinefendi, è nostra intenzione produrre
un censimento degli insediamenti rupestri
limitatamente ad un’area quale l’Open
Air Museum e la relativa mappatura e
documentazione
visiva,
costituita
da
fotografie, planimetrie e, laddove possibile,
da rilievi 3D (Sull’area dell’Open Air Museum
cfr. Ousterhout 2017, in part. 455-464).
Una volta compiuta tale esplorazione,
saremo allora davvero pronti per la relazione
su “Lo spazio pubblico, lo spazio privato” in
Cappadocia, in armonia con lo spirito che ha
animato la scelta del tema per il presente
convegno del 2020.
E, però, prima di concludere questo
intervento, si accolga la proposta di un salto,
di uno scarto di registro qual è quello esistente
fra il lavoro delle missioni archeologiche e
l’immaginazione di un artista.
***

Res. 9. Şahinefendi (kayalara oyulmuş) Köyü (Kapadokya, Tuscia Üniversitesi Heyeti Arşivi).
Fig. 9. Villaggio rupestre di Şahinefendi (Archivio della Missione dell’Università degli Studi della Tuscia in Cappadocia).

Oyulmuş mekanın, oyulmuş kilisenin
içinde, hemen dışarıda, kapının eşiğinin
hemen dışında karşımıza çıkan manzaranın bir
temsili niteliğindedir (Andaloro 2020a, 71-73,
res. 22-25) (Res. 10-11).
Kapadokya’daki Tuscia Üniversitesi ekibin
yürüttüğü çalışmalar aracılığıyla diğerlerinin
alanına yapılan hızlı gezi, alanın sınırlarını
ve potansiyelini gözler önüne sermektedir
Şahinefendi’de oluşturulan modelin izini
takip ederek, Açık Hava Müzesi (Ousterhout
2017, 455-464) gibi bir alanla sınırlı tüm
kaya yerleşimlerinin bir sayımı, haritalanması
ve ilgili görsellerle belgelendirilnmesi
çalışmalarımızın amaçları arasındadır.
Bu keşif tamamlandığında, Kapadokya’daki
“Kamusal Alan, Özel Alan” hakkındaki
raporu hazırlamış olacağız. Bu rapor ayrıca
2020 konferansının konusu ile uyum içinde
olacak.
Yazımı tamamlamadan önce, arkeoloji
ekibinin çalışmaları ile bir sanatçının hayal
gücü arasında gidip gelen bu satırları zevkle
okumanızı ümit ettiğimi bildirmek isterim.
***
1 Haziran 1969’da yönetmen Pier Paolo
Pasolini, yapımcı Franco Rossellini ve Maria
Callas, Pasolini’nin Kapadokya’da çektiği
Medea filminin çekimlerinin açılışını yapıyorlar.
Filmde Kapadokya, Medea’nın gerçek vatanı
ve altın postunun ülkesi olan Colchis’in yerini
alıyor.
Medea’da Pasolini efsanevi masalın akışını
Kapadokya’nın manzaralarına bağlar (Res.

Il primo giugno 1969 Pier Paolo Pasolini,
il produttore Franco Rossellini e Maria Callas
inaugurano le riprese del film Medea che il
regista – Pasolini – ambienta in Cappadocia,
il luogo che funge da Colchide, la regione che
è la vera patria di Medea e terra del vello
d’oro.
In Medea il poeta, pittore, storico dell’arte,
riscrittore di miti, Pasolini fa scorrere il racconto
raccordandolo ai paesaggi della Cappadocia
per le scene all’esterno (Fig. 12); situa la città
di Ea, capitale della Colchide, nell’area che
corrisponde all’Open Air Museum di Göreme,
dissemina i pezzi del Palazzo Reale nelle chiese
bizantine scavate nelle sue rocce.
Ed ecco che l’aula regia – dove hanno luogo
le apparizioni della famiglia reale al cospetto
dei sudditi – corrisponde alla chiesa Göreme
n. 25, gli appartamenti di Medea alloggiano
nella Yılanlı kilise o chiesa dei Serpenti, i
cubicula delle stanze da letto della famiglia
reale – del re Eeta, della moglie e dei figli
Apsirto e Medea – sono gli altari della chiesa
di Santa Barbara (Fig. 13), la sala dove si svolge
il convivio della famiglia reale e del seguito
è il refettorio connesso alla Karanlık kilise e,
infine, il tempio che custodisce il vello d’oro
è la chiesa della Meryem Ana nella Valle di
Kılıçlar (Andaloro 2020c).
Pensando alla tematica del nostro
Convegno, viene a galla come Pasolini
definisca con naturalezza la rappresentazione
di un campionario quanto mai diversificato di
spazi della Cappadocia rupestre che fungono,
lo ripeto, da aula regia, da appartamenti della
sacerdotessa Medea, da stanza da letto, da
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Res. 10 - Kapadokya’da konik peyzaj (Kapadokya, Tuscia Üniversitesi Heyeti Arşivi).
Fig. 10 - Paesaggio con coni in Cappadocia (Archivio della Missione dell’Università degli Studi della Tuscia in
Cappadocia).

12); Colchis’in başkenti Ea şehrini Göreme
Açık Hava Müzesi’ne karşılık gelen alanda
konumlandırarak, kayalara oyulmuş Bizans
kiliseleri içerisine Kraliyet Sarayı’nın parçalarını
dağıtır. Ve işte kraliyet ailesinin tebaasının
huzuruna çıktığı kraliyet odası, Göreme
Kilisesi’nin bulunduğu yere yerleştirilmiştir.
Medea’nın daireleri, Yılanlı Kilise’nin içindedir.
Kraliyet ailesinin, yani Kral Aetas, karısı ve
çocukları Apsirto ve Medea’nın yatak odaları,
Azize Barbara Kilisesi’nin sunaklarıdır (Res.
13).
Kraliyette ziyafetlerin verildiği salon,
Karanlık Kilise’ye bağlı yemekhane alanı ve
son olarak da altın postu barındıran tapınak
da, Kılıçlar Vadisi’ndeki Meryem Ana Kilisesidir
(Andaloro 2020c).
Konferansımızın “Kamusal Alan, Özel Alan”
temasını düşündüğümüzde, Pasolini bize,
yatak odaları, tapınaklar, yemek odaları, kamu
alanları gibi kayalık Kapadokya’nın bazen
kutsal bazen de laik mekanlarını sunmuştur.
Pasolini her Ea kentinin meydanını
canlandırmak
istediğinde,
Kapadokya’yı
yeniden yaşatıyordu: tarım kutlamalarında ya
da Kral Eeta ve tebaasının altın postu bulmak
için kentten her ayrılışı için yapılan törende
kortejlerin geçtiği (Res. 14), hayvanların ve
insanların birbirine karıştığı o meydan. filmde
Ea kentinin canlı meydanı için, Orta Çağ’da
keşişlerin ve laik halkın içini doldurduğu,
günümüzde de turistlerin akınına uğrayan
Açık Hava Müzesi’nin bulunduğu alan
kullanılmış.
Filmi “gerçekliğin yazılı dili” olarak teorileştiren şair ve sanatçı Pasolini, bizim için
arkeolojik, tarihi, filolojik, tarihsel ve sanatsal olarak birçok araştırma sonucu hakkında
artık çok şey bildiğimiz bölgeyi yıllar önce
bizlerle paylaşmış oluyor ve bunu, Kapadokya’da keşişlerin ve diğerlerinin sınırlarının
araştırılmaya başladığı 2000 yılından kısa bir
süre önce yapıyor.
Pasolini ayrıca bize, arkeologlar ve sanat
tarihçileri olan bizlerin henüz aramadığımız ve
bulamadığımız o mükemmel halk meydanını
armağan ediyor.

Res. 12 - Gül Vadisi peyzajı önünde Pasolini ve ekibi
(Mario Tursi’nin fotoğrafı).
Fig. 12 - Pasolini e la troupe davanti al paesaggio
della Valle delle Rose (fotografia di scena di Mario
Tursi).

tempio, da sala da pranzo, spazi che sono
ora di carattere pubblico ora privato, laico o
sacro. E però l’invenzione più ardita e la più
profetica, Pasolini se la gioca ogni qual volta
sceglie d’inquadrare la piazza della città di Ea:
piazza dove convergono i cortei – vuoi per la
festa dell’agricoltura, vuoi per l’adunanza del
popolo in vista della partenza di re Eeta e del
suo seguito alla riconquista del vello d’oro
(Fig. 14) –, piazza del mercato con la sua bella
mescolanza di popolo e di animali. La piazza
così viva della città di Ea corrisponde al piano
dell’Open Air Museum, oggi appannaggio
esclusivo dei turisti, fitto, nel Medioevo, di
comunità monastiche e non. Da parte sua,
Pasolini, poeta e artista che teorizza il film
come “lingua scritta della realtà”, anticipa i
tempi di quella conoscenza che per noi corre
sui binari della ricerca – archeologica, storica,
filologica, storico - artistica – immaginandola,
e riuscendo a farlo, alcuni decenni prima
rispetto agli anni 2000 in cui ha inizio in
Cappadocia il percorso storiografico volto a
individuare il confine fra lo spazio dei monaci
e lo spazio degli altri.
In più, Pasolini ci regala la piazza, il posto
pubblico per eccellenza che noi, archeologi
e storici dell’arte, non abbiamo ancora né
cercato né trovato.

Res. 11 - Aynalı Kompleksi’nin enine uzanan salonu, direk başlığının boya ile yapılmış konik peyzajı (Kapadokya, Tuscia Üniversitesi Heyeti Arşivi).
Fig. 11 - Sala trasversa del complesso di Aynalı, capitello di parasta con un ‘paesaggio’ di coni dipinto (Archivio
della Missione dell’Università degli Studi della Tuscia in Cappadocia).
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Res. 14 - Göreme Açık Hava Müzesi Sit Alanı, Pasolini’nin Medea filmi, Ea kentinin meydanı (42,13. dakikanın
fotogramı).
Fig. 14 - Il sito dell’Open Air Museum di Göreme che, nel film Medea di Pasolini, è la piazza della città di Ea
(fotogramma al minuto 42.13).
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