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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.

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.

I II
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Alalah’ta Tunç Çağı’nın son evrelerinde
kamusal ve özel alan olgusu
Amık̇’te Türk-İtalyan iş birliği: M.Ö. 16. ve 6. 
yüzyıllar arasında kültürel kimlikler

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.

Marina Pucci
Floransa Üniversitesi / Università degli Studi di Firenze

La piana dell’Amuq, (Amik Ovası, ca. 80- 
85 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-

Amik Ovası, (deniz seviyesinden yaklaşık 80-
85 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 

ALALAH | Marina Pucci
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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 2010-
2017 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 

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 gerçekl-
eştirilen çalışmalar, başlangıç evresinde 
1930’larda gün ışığına çıkartılan ve bir kısmı 
Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü bir kısmı 
ise Hatay Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edi-
len buluntuların incelenmesi üzerinde oda-
klanmıştır. 

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 

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 

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 araştırma-
ların iki yoğun faaliyet dönemi etrafında oda-
klandığını 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 çanak-
çömlek 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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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 çanak-
çömlek 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-

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 affron-
tata da diversi punti di vista, data la ricchezza 
delle evidenze architettoniche sia nel sito di 
Alalakh che nel sito di Chatal Höyük, l’enor-
me arco cronologico a disposizione (secondo 
e primo millennio a.C.) e l’abbondanza di ma-
teriali 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 2017-
2019 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 

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 çanak-
çömlek 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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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 fun-
zioni 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’a-
cropoli 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 

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).

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 

la comunità per soddisfare esigenze della col-
lettività (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 ac-
cessibilità (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 to-
pografia 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. 
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nella fase precedente di quest’area: dal mo-
mento 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 spora-
dica 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 organiz-
zazione dello spazio costruito, che appunto 
nella fortezza, non usufruendo di un cortile 
centrale ma con la presenza di numerose stan-
ze ceche richiedeva una maggiore illuminazio-
ne 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 cam-
biamento decorativo nei piatti durante il Bron-
zo tardo. Elementi di forte continuità si riscon-
trano 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 

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 yiyecek-
içecekleri 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 lo-
cale 3; c. - f. Fase locale 2.

(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 

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 çanak-
çömleklere 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) 
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Bu durumda yapının sürekli olarak orada 
bulunan bir asker alayı tarafından kullanılm-
adığı, 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.

Res. 5 - İtalyan ekip iş başında: Mariacarmela Montesanto, Margherita Carletti, Caterina Fantoni, Federica 
Lentini, Sara Nardi
Fig. 5 - Il gruppo italiano al lavoro: Mariacarmela Montesanto (PhD, Post doc), Federica Lentini (laureanda), 
Margherita Carletti (dottoranda), Caterina Fantoni (Scuola di Specializzazione in archeologia, Firenze), Sara 
Nardi (studentessa)

una guarnigione di soldati, ma che questa vi si 
spostasse solo in caso di necessità. 

Questo tipo di analisi, quantitativa e con-
testuale, qui applicata in modo parziale e 
molto puntuale, permetterà in futuro di de-
finire 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 cera-
mica ha consentito di documentare ed elabo-
rare 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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Hattuşa’nın Büyük Tapınak alanı: Yeni 
teknolojilerin uygulanması ile bağlantılı 
mimari inceleme projesi 

L’area del “Grande Tempio” di Hattusa: un 
progetto di analisi architettonica connesso 
con l’applicazione di nuove tecnologie 

Massimiliano Marazzi*, Carla Pepe*, Leopoldo Repola*, Andreas 
Schachner**
Napoli Suor Orsola Benincasa Üniversitesi*/Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa* 
Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul**/ Deutsches Archäologisches Institut Istanbul**

1. Il tempio 1 di Hattusa e la ricerca 
scientifica

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 

1. Hattuşa’nın 1. Tapınağı ve bilimsel 
araştırma

“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 arşivleme-
belge 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 
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