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2004 YILI TAY‹NAT HÖYÜK KAZILARI

Timothy P. HARRISON*
Stephen BATIUK

Heather SNOW

G‹R‹fi
Tayinat Arkeolojik Projesi (TAP), Eski Ça¤da Orta Do¤u’daki kentsel kurumlar›n

tarihî geliflimini ve kent toplumunun yükseliflini incelemeyi amaçlayan bölgesel bir
araflt›rman›n bir parças›d›r. TAP, 1995’ten beri Türkiye’nin güneyindeki Amik Ova-
s›’ndaki arkeolojik incelemelerin sistematik olarak belgelenmesini sa¤layan Amuk Va-
disi Bölgesel Projesi (AVRP) çerçevesinde tasarlanm›flt›. ‹lk olarak 1930’larda fiikago
Üniversitesi heyetinin araflt›rmalar› sayesinde de anlafl›ld›¤› gibi Tayinat’ta Neo-Hi-
tit/Luwia baflkenti Kunulua’n›n genifl kal›nt›lar› bulunmaktad›r.

TAP’›n bulundu¤umuz aflamadaki hedefleri, (1) bilgisayarda (GIS yaz›l›m tekno-
lojisini kullanarak) mevkinin yerleflim alan› parametrelerini ve topografyas›n› aç›kça ta-
n›mlayan ana haritan›n ç›kar›lmas›, (2) mevkideki  görünür tüm arkeolojik kal›nt›lar›n
belgelenmesi, (3) çok say›da ölçülebilir yüzey kal›nt›lar›n›n toplanarak mevkinin yerle-
flim tarihçesinin belgelenmesi, (4) uzaktan alg›lamal› teknoloji (hem uydu görüntüleri
hem de zeminalt› araflt›rma (GP) teknikleri) kullan›larak yüzey alt›ndaki kal›nt›lar›n›n
belgelenmesi, (5) alt höyükte kapsaml› bir örnekleme çal›flmas›n›n bafllat›lmas›, (6) he-
deflenen kaz›lara bafllanmas›, (7) kaz› alan›nda de¤iflik yerleflim dönemlerine ait pale-
obotanik, faunal, seramik ve di¤er yüzey kal›nt›lar›n›n toplan›p birlefltirilmesi (8) yuka-
r›da ad› geçen projenin daha genifl kapsaml› amaçlar›n› gerçeklefltirmek için gerekli
olan ayr›nt›l› bölgesel k›yaslamalar› mümkün k›lacak mimarî ve eski eser kay›tlar›n›
kapsaml› bir veri taban›nda birlefltirmek olarak say›labilir.

‹lk üç hedef, AVRP araflt›rmas›n›n bir parças› olarak yürütülen kaz› mevsimleri-
nin odak noktas›yd›. Yüzey artefaktlar› (3) ve mimarî araflt›rmalar (2) 1999’da tamam-
land› ve topografya araflt›rmas› (1) da 2001’de bitirildi. 2002 ve 2003 mevsimleri özel-
likle uzaktan alg›lamal› tetkiklerle yap›lan araflt›rmalara ayr›lm›flt›r (4. Proje) (bu arafl-
t›rma mevsimlerinin ayr›nt›lar› için lütfen bkz. Harrison and Batiuk 2000; Harrison et al.
2003 and 2004). Ayr›ca, bu dönem boyunca, Antakya Müzesinde koruma alt›nda olan
koleksiyon ve topografik ve mimarî kay›tlarla, Tell Tayinat’ta geçmiflte ve süregelen sa-
ha çal›flmalar›ndan elde edilen eser kay›tlar›n› birlefltirecek kapsaml› bir veri taban›
oluflturmak üzere çal›flmalara bafllanm›flt›r (8. proje).

2004 mevsimi, öncelikle alt höyükteki örnekleme program›n›n bafllat›lmas›na
(5.proje) ve üst höyükteki kaz› çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›na (6.proje) ayr›lm›flt›r. Kaz›
mevsimi 14 Temmuz ve 31 Temmuz aras›nda gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rma ekibi  Dr.
Timothy Harrison (Proje Direktörü), Dr. David Lipovitch (Zooarkeolog), Dr. Hatice Pa-
mir (Mustafa Kemal Üniversitesi), Fiona Haughey (Nesne Ressam›), Stephen Batiuk,
Alper Bas›ran, Annlee Dolan, Brian Janeway, Tate Paulette, Heather Snow, ve Lynn
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Welton ‘den oluflmufltur. Ayr›ca projeye, Mustafa Kemal Üniversitesinden yedi arkeolo-
ji ö¤rencisi; Burçak Altunay, Suna Arkaz, Volkan Gül, Hüseyin Toprak, Yeliz Tan, ‹nanç
Yamaç ve Erhan Ya¤›z kat›lm›flt›r. Hükümet temsilcili¤ini Konya Müzesinden Say›n Ka-
z›m Mertek yapm›flt›r.

MERKEZ BATI ARAfiTIRMALARI
Tell Tayinat, Asi Nehri üzerindeki Demirköprü’nün 1.5 km. do¤usunda, nehrin

bat›ya dönerek Amik Ovas›’n›n güney yakas›n› çevreledi¤i yerde bulunan (Resim: 1-2),
deniz seviyesine yak›n, büyük bir höyüktür. Mevki, bir üst ve bir de alt höyükten olufl-
maktad›r ve alt höyük art›k Amuk’ta Asi Nehri’nin taflk›n ovas›nda tipik olarak görülen
kal›n bir mil tabakas› alt›nda kalm›flt›r. Bölge, Antakya-Reyhanl› karayolunun hemen
kuzeyinde yer almaktad›r ve takriben 500 m. (Do¤u-Bat›) ve 700 m. (Kuzey-Güney) bo-
yutlar›ndad›r.

Tayinat’ta Daha Önce Yap›lan Araflt›rmalar
Tayinat, fiikago Üniversitesi’nin Siro-Hitit kaz›lar›n›n bir parças› olan ve 1930’lar-

da büyük ölçekli kaz›lar›n yap›ld›¤› bir sahad›r (bu araflt›rmalar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi-
ler için Araflt›rma Sonuçlar› Toplant›s› ad› alt›nda daha önceden yay›nlanm›fl raporla-
ra bkz. Haines 1971; Harrison et al. 2005). fiikago Kaz›lar›, merkez bat›daki üst höyü-
¤ün ‹lk Tunç (‹.Ö. 3000-2000) ile Demir Ça¤›’n› (‹.Ö. 1200-550) içeren uzun bir yerle-
flim tarihini bar›nd›rmakta oldu¤unu göstermifltir. Bunun d›fl›nda, fiikago kaz›lar›n›n or-
taya ç›kard›¤› epigrafik bulgular (hem Luvian/Neo Hitit hem Aramaik) sahay›, Neo-Hi-
tit/Aramaik Dönemi Patina/Unki Krall›¤›’n›n baflkenti, Kunulua olarak belirlemifltir. Ka-
z›lar›n sonuçlar› büyük oranda yay›nlanmam›fl oldu¤undan Tayinat Arkeoloji Projesi
k›smen, bu önemli sahada bulunmakta olan genifl arkeolojik bulgular›n daha ayr›nt›l›
olarak belgelenmesi ve yeni araflt›rma sonuçlar› ile fiikago kaz› çal›flmalar›n› birlefltire-
cek nihaî bir rapor haz›rlanmas› amac›yla bafllat›lm›flt›r.

Tell Tayinat’›n büyüklü¤ü, karmafl›k yerleflim tarihi ve mevkide daha önce yap›-
lan kaz›lar›n çoklu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, bölgenin de¤iflik k›s›mlar›n›n arkeolojik
potansiyelinin de¤erlendirilmesinde kullan›labilecek en verimli ve ihtiyatl› yöntemin,
uzaktan alg›lamal› ölçüm âletlerinin kullan›m› olaca¤› düflünüldü. Topografya ve yüzey
inceleme sonuçlar› bir araya getirildi¤inde (GIS formatl› ve ilintili veri taban› ile bütün-
lefltirilmifl verilerle birlikte) araflt›rmalar›n, bu mevkinin merkez bat› bölgesi gibi, arke-
olojik aç›dan  çok yüksek potansiyele sahip k›s›mlar üzerinde yo¤unlaflmas› gerekti¤i
belirlendi.

Buna ba¤l› olarak 2002 y›l›nda, detayl› uzaktan alg›lama çal›flmalar›, proton
manyetometresi kullan›larak alt höyükte gerçeklefltirilmifl ve araflt›rmalar 2003 y›l›nda
üst höyü¤ü de içine alacak flekilde geniflletilmifltir. (detaylar için bkz. Harrison et al.
2003 and 2004). Manyetik alg›lama çal›flmalar›  beklenenin üzerinde sonuçlar vermifl
ve önemli ön gözlemler ç›karma olana¤›n› sa¤lam›flt›r. Bunlardan bafll›cas›, yeralt›nda
tabii olmayan, sunî flekilleri gösteren çok say›da manyetik bozukluklar›n saptanmas›-
d›r. Bu manyetik veriler noktasal olarak çizildi¤inde alt höyük bulgular› ile üst höyükte-
ki fiikago kaz›lar›n›n  verileri aras›nda bölgesel referanslama kullan›ld›¤›nda belirli bir
uyumunun varl›¤›ndan sözedilebilir.

2004 Y›l› Kaz›lar›
Sonuç olarak 2004 y›l›nda merkez bat› bölgesinin güney k›sm›nda uzaktan alg›-

lama yöntemleri ve  topografik incelemelerle ortaya ç›kan bilgileri araflt›rmak için tetkik
kaz›lar› yap›lm›flt›r (Resim: 3). Bu kaz›lar 3 x 20 metre büyüklü¤ündeki bir hendek ve
10 x 10 m.lik parsellerle (G4.55 ve G4.56) s›n›rl› olmas›na karfl›n, uzaktan alg›lama ve-
rilerini do¤rulayan ilginç sonuçlar elde edilmifl ve fiikago kaz›lar› s›ras›nda bulunan De-
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mir Ça¤›na (Resim: 4-7), ait tap›na¤›n örttü¤ü çok iyi korunmufl ‹lk Tunç ve Demir Ça-
¤› I’e (Resim: 8-9) ait kal›nt›larla birlikte Ege kültürü ile ilintili zengin materyalin ortaya
ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Bütünüyle (Resim: 10-12) 2004 kaz›lar›nda yedi ayr› mimarî ve
yerleflim tabakas› tespit edilmifltir.

Yedinci katman olarak da adland›r›lan en eski katmana, G4.55 parselinin bat›
k›sm›ndak› s›n›rl› bir bölgede eriflilmifltir.Parselin bat› kenar›nda uzanan befl s›ra yük-
sekli¤indeki balç›kla s›vanarak örülmüfl tu¤la duvar (G4.55:31) kireç s›va ile s›vanm›fl-
t›r (G4.55.30). Burada bulunan basit ve boyal› seramik parçalar› Erken Bronz IVB ve-
ya Amuq J Dönemi olarak tarihlendirilebilir.

Bu ‹lk Tunç Ça¤› yerleflim tabakas› üzerinde, Demir Ça¤› I’e (Amuq N Dönemi)
ait dört ayr› tabakan›n var oldu¤u  belirlenmifltir. Bunlardan ilki olan alt›nc› katmana
araflt›rman›n yap›ld›¤› her iki parselde de rastland›, ancak k›smen kaz›ld›.Tu¤la duva-
r›n üstü (G4.55:29=G4.56:33) tek s›ra tu¤la ile örülmüfl ve iki s›ra yüksekli¤e kadar ko-
runmufl olarak kaz› alan›n›n kuzey kenar›nda ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu duvar, G4.55 par-
selinin ortas›ndan kuzeydo¤u istikametinde devam ederek G4.56 parselinin kuzey
ucunda kaz› alan›n›n d›fl›na do¤ru devam etmektedir.

Beflinci katmana yo¤unlukla G4.56 parselinde rastland›. Bu parselin bat› taraf›n-
da yap›lan kaz›larda ortaya ç›kar›lan kuzey, bat› ve do¤u duvarlar› (G4.56.23; Resim:
8-9), alt›nc› fazda k›smen kaz›lan G4.56.33 duvar›n› tamamen örtmekteydi. Bu duvar-
lar 1 x 2 m. boyutlar›nda küçük bir oda oluflturmaktad›r. Bu yap›n›n duvarlar›, güney is-
tikametine do¤ru devam etmekte olup yap›n›n sondaj alan›n›n d›fl›na do¤ru devam et-
mekte oldu¤unu düflündürtmektedir. G4.55 parselindeki bir duvar parças› (G4.55.27)
bu döneme ait oldu¤u duygusunu verse de stratigrafik olarak incelenmedi. Bu tabaka-
da Ege Bölgesi’nden gelme olas›l›¤› yüksek olan boyal› seramik parçalar›n yan› s›ra
çok miktarda yöresel Miken IIIC:1 (Resim: 10-11) tarz›n› yans›tan tek renkli parçalar,
silindir fleklinde deliksiz dokuma tezgâh› a¤›rl›klar› (Resim: 12), ve Anadolu’nun yüksek
platolar›nda üretilen renkli seramik gereçlere rastlanm›flt›r.

Beflinci katman, dördüncü katmana ait çeflitli büyüklükteki duvar parçalar›ndan
oluflan bir tabaka ile (özellikle G4.55:15 – G.4.56:36/38) örtülmüfltür. Her ne kadar iyi
korunmufl olsa da dördüncü katman›n kal›nt›lar› daha sonra ikinci katmana ait Demir
Ça¤› tap›na¤›n›n ana bina ve yan binalar›n›n (Bina II) yap›m› s›ras›nda ve üçüncü kat-
mana ait açmalardan büyük zarar görmüfltür. Dördüncü katmana ait duvarlar kuru örül-
müfl olup yer yer befl ilâ yedi s›ra yüksekli¤e kadar eriflmektedir. Stratigrafik ba¤lant›-
s› belirgin olmamas›na ra¤men bu döneme ait oldu¤u düflünülen birtak›m yap›lara rast-
lanm›flt›r. Bunlar›n aras›nda, büyük b›r olas›l›kla silo olarak kullan›lan kil ve kireçle s›-
vanm›fl çukur (G455:23; Resim: 13), daha büyük ve kilden yap›lm›fl çukurun
(G4.56:34/37) yan›ndaki döfleme tafllar› ya da platform (G4.56:20; Resim: 8-9) vard›r.
Yüzey ve buna ba¤l› toprak katmanlar›, özellikle silo benzeri çukurda bulunan kül ka-
l›nt›lar› bunlar›n dördüncü katmana ait oldu¤unu belirleyen hayvan ve bitki örtüsünü
do¤rular niteliktedir. Çömlek ve di¤er bulunan kal›nt›lar ise beflinci ve alt›nc› katmanla-
ra ait özellikleri korumaktad›r.

Üçüncü katman, ikinci ve dördüncü katmanlar›n aras›na s›k›flm›fl kar›fl›k bir dö-
nemi gösterir. En belirgin özellik, kaz›lan çukurlard›r. G4.55 parselinin bat› bölümünde
bulunan (G4.55:19) a¤z› k›smen konkav flekilli s›vanm›fl bir parça ile kapat›lm›fl bulu-
nan (G4.55:16) içi kül dolu büyük çukur, bunun en iyi örne¤idir. Demir Ça¤› I’e özellik-
leri gösteren baz› seramik buluntular d›fl›nda bu döneme ait hiçbir duvar ya da ayakta
kalan yap›ya rastlanmam›flt›r.

Sondaj alan›n›n kuzey ucunda, 1930’larda fiikago Üniversitesi kaz›lar›nda orta-
ya ç›kar›lan ve megaron tarz›nda bir tap›nak olarak tan›mlanan geç dokuzuncu yüzy›l
BCE veya Demir IIB (Amuq Oc faz›) olarak tarihlendirilen Bina II’nin kuzey duvar›
(G4.55:9=G4.56:2; Resim: 4-7) oldu¤u saptanan büyük tu¤la bir yap›n›n kal›nt›lar› or-
taya ç›kart›lm›flt›r. Bir zamanlar aslan figürlü kaideleri olan bir çift sütunu olan bu yap›
y›llar içinde korunamam›flt›r (Resim: 7). Kaz›lar›m›z, bu tap›na¤›n (G4.55:2/3/4; Resim:
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4-6) zemini kesme tafl döfleli merkez odan›n bir k›sm›n›, bu oday› ana giriflten ay›ran
kirifli (G4.55:5/13; Resim: 5) ve binan›n basamakl› giriflini oluflturan iki düz tafltan ya-
p›lma (G.4.56:3; Resim: 6) döflemeyi ortaya ç›karmay› baflarm›flt›r (Resim: 7). II. De-
mir Dönemine ait oldu¤u belirlenen seramik bulgular ve fiikago Üniversitesi’nin Amuq
Ob ve Oc dönemleri olarak belirledi¤i döneme ait çok miktarda piflmifl kil parçalar›na
rastlanm›flt›r.

Birinci katman ise Son Demir Ça¤›na ba¤lanmakla beraber tar›m alan› olmas›
nedeniyle birikintiler, kaz› bölgesindeki üst tabaka (G4.55:1/6/7=G4.56:1) ile kar›flm›fl-
t›r.

ÖRNEKLEME ÇALIfiMALARI
2004 y›l›nda, büyük ço¤unlu¤u Asi Nehri’nin tafl›mlar›ndan kaynaklanan alüv-

yonlar›n alt›nda kalan, alt höyük ve civar›n›n maruz kald›¤› etkileri araflt›rma ve bölge-
nin çöküntü profilini saptama  çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Bu çal›flmalar ayr›ca nehrin
eski devirlerde ve günümüzdeki yata¤›nda oluflan de¤iflimleri ve etkilerini anlamam›z-
da yard›mc› olacakt›r. Zaman s›n›rlamas›na ve sondajlaman›n yap›ld›¤› alandaki yüzey
bitki örtüsünün yo¤unlu¤una ra¤men  alt höyükte ve üst höyü¤ün bat› bölümünde, de-
rinlikleri 2 ile 8 metre aras›nda de¤iflen 16 sondaj çukuru aç›lm›flt›r. (Resim: 3). Do¤u
bölümünde aç›lan ve yüzeyden 8 metre derinli¤e kadar inen çukurlarda, Erken Bronz
ve ve Demir Ça¤›na kadar giden bulgulara rastlanm›flt›r. Buna karfl›l›k, üst höyü¤ün ba-
t› bölümünde aç›lan sondaj çukurlar›nda, eski devirlerde bu bölgede su kanal› veya göl
yata¤› oldu¤unu düflündüren kum ve kabuk art›klar›na rastlanm›flt›r. Örnekleme çal›fl-
malar›n›n önümüzdeki sezon geniflletilerek devam edilmesi beklenmektedir.

ANTAKYA MÜZES‹ ESK‹ ESER KAYITLARI
2004 sezonunda, Antakya Müzesi’nde halen korunmakta olan fiikago kaz›lar›n-

dan ç›kar›lan eserlerin envanter kay›tlar›n›n tutulmas›na devam edilmifltir. 2003 y›l›nda
bafllat›lan bu çal›flman›n amac›, Tell Tayinat için gelifltirilen bölgesel veri taban›nda bu-
lunan eski eserlerle ilgili  bilgi eklemektir. Bu bulgular bugüne kadar yay›nlanmad›¤› için
say›m çal›flmalar›nda her eski eserin ayr›nt›l› olarak belgelenmesine de karar verilmifl-
tir. Buna göre her parçan›n foto¤raf› çekilmifl, bütün parçalar›n tan›mlar› ve ayr›nt›l› çi-
zimleri eklenmifltir.

2004 kaz› mevsiminde, fiikago kaz›lar›ndan ç›kar›lan ve aras›nda çift aslanl› sü-
tun taban› ve yöreyle ilgili di¤er mimarî buluntular›n da bulundu¤u 125 eski eserin, kay-
da geçirilmesi sa¤lanm›flt›r. 2003 y›l›n›n çal›flmalar› ile birlikte Antakya Müzesi’nde bu-
lunan ve Tell Tayinat’a atfedilen 460 eserin yar›s›n›n kay›tlar›n›n tutulmas› ifllemleri ta-
mamlanm›flt›r. Sezon bitiminde tüm Tayinat bulgular›n›n dijital foto¤raf kay›tlar› müz-
eye teslim edilmifltir.

SONUÇ GÖZLEMLER‹
Özet olarak 2004 y›l› kaz›lar› jeomanyetometrenin ucuz ve çok verimli bir uzak-

tan alg›lama yöntemi oldu¤unu belirlemifl ve bu yöntemle üst höyü¤ün merkez bat› böl-
gesindeki Tunç ve Demir Ça¤› katmanlar›na ulafl›labilmifltir. Ayr›ca Tell Tayinat’›n yer-
leflim tarihinin de¤iflik evrelerine ait kültürel kal›nt›lar›n korunmas› konusunda daha sis-
tematik araflt›rmalar›n yap›lmas›na zemin haz›rlam›flt›r. Sonuç olarak, Tayinat Arkeoloji
Projesi, bu önemli bölgede uzun dönemli kaz›lar›n bafllamas› ve zengin arkeolojik bul-
gular›n korunmas› için gerekli çal›flmalara öncülük ederek bölgenin turistik de¤erini de
olumlu yönde etkileyecektir.
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‹limler Araflt›rma Kurulu taraf›ndan verilmifltir. Araflt›rman›n yürütülmesi için gerekli iz-
ni veren Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürü Say›n Nadir Avc›’ya ve bakanl›k
temsilcisi Say›n Kâz›m Mertek’e yard›mlar›ndan dolay› teflekkür ederim. Ayr›ca
arazisinde kaz› yapmam›za büyük bir cömertlik örne¤i göstererek izin veren Say›n
Kâz›m Kuseyri’ye de teflekkür ederim. Bu sezonun baflar›l› sonuçlar›na Mustafa Kemal
Üniversitesi ö¤rencilerinin katk›lar› büyüktür. Antakya Müzesi’ndeki Tayinat kolek-
siyonuna ulafl›m›m›za izin verdi¤i için Antakya Müzesi Müdürü Say›n Hüseyin Dinçer’e
ve özellikle Say›n Faruk K›l›nç’a koleksiyondaki eski eserler üzerindeki özverili yard›m-
lar› ve de¤erli zamanlar› için çok teflekkür ederim. Son olarak da Mustafa Kemal
Üniversitesi’nden Dr. Hatice Pamir’e kaz› boyunca gösterdi¤i ilgi, destek ve önerileri
için ve tecrübeli ö¤ütleri ve dostlu¤u için Say›n Reflit Kuseyrio¤lu’na da teflekkür etmeyi
borç bilirim.

B‹BL‹YOGRAFYA
HAINES, R.C.

1971 Excavations in the Plain of Antioch II:  The Structural Remains of
the Later Phases:  Chatal Hoyuk, Tell al-Judaidah, and Tell Ta’yinat.
Oriental Institute Publications, No. 92.  Chicago: University of Chicago
Press.

HARRISON, T. and S. BATIUK.
2000 “The 1999 Amuq Valley Regional Project Survey.”  Araflt›rma
Sonuçlar› Toplant›s› 18: 181-86.

HARRISON, T., BATIUK, S., and L. PAVLISH.
2003 “The 2002 Ta’yinat Archaeological Project Geomagnetic Survey.”
Arkeometri Sonuçlar› Toplant›s› 19: 121-30.

HARRISON, T., BATIUK, S., and L. PAVLISH.
2004 “2003 Tayinat Jeomanyetik Araflt›rmas›.”  Arkeometri Sonuçlar›
Toplant›s› 20: 153-58.

HARRISON, T., BATIUK, S., and L. PAVLISH.
2005 “The Ta‘yinat Survey, 1999-2002.”  Pp. 183-205, in The Amuq
Valley Regional Projects. Vol. I: Surveys in the Plain of Antioch and Oron-
tes Delta, Turkey: 1995-2002. Edited by K. Asl›han Yener.  Oriental Ins-
titute Publications, No. 129.  Chicago: Oriental Institute of the University of
Chicago.

357



358

Resim 1: Amik Ovas›’n›n topografik haritas›

Resim 2: Tell Tayinat ve çevresinin hale uydu görüntüleri 
(J.Casana taraf›ndan düzenlenmifltir)
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Resim 3: Tell Tayinat’›n kaz› bölgelerini gösteren topografik haritas›

Resim 4: I. ve II. binan›n bulundu¤u bat› merkez bölgesinin plan›
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Resim 5: II. binada kuzey duvar›n bir k›sm›n›n korundu¤unu ve merkez odan›n 
taban›n› gösteren plan

Resim 6: G4 Bölgesindeki, 55 ve 56 No.lu açmalardaki II. binan›n korunmufl 
kal›nt›lar›n›n plan›
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Resim 7: ‹ki aslan kolonlu kaidelerin
bulundu¤u II. binan›n
yeniden inflaat›n›n plan› (F.
Haughey taraf›ndan çizil-
mifltir)

Resim 8: 56. açman›n I. Demir Ça¤›na 
ait havadan çekilmifl mimarî 
foto¤raf›

Resim 9: 56. Açmadaki I. Demir Ça¤›na ait mimarî yap›n›n plan›
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Resim 11: I. Demir Ça¤›na ait amfora

Resim 13: I. Demir Ça¤›na ait saklama çukuru ve 4. alan faz›n›n 
mimarî yap›s›

Resim 12: I. Demir Ça¤›na ait silindir 
fleklindeki a¤›rl›klar

Resim 10: Miken IIIC:1 tarz›nda çan    
fleklinde kâseler




