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GORDION 2012
G. Kenneth SAMS*
C. Brian ROSE
For permission and support for archaeological activities at Gordion in 2012, we
would like to express our sincere thanks to the General Directorate for Cultural Heritage
and Museums, especially Mr. Murat Süslü and Mr. Melik Ayaz. We also offer our
warmest thanks to the Museum of Anatolian Civilizations and its Director, Mr. Melih
Arslan, for the exemplary support and cooperation that we have enjoyed for many
years. Mr. Mehmet Akalın served as Representative of the Ministry of Culture and
Tourism. We are most grateful to him for his assistance in many ways, his enthusiasm,
and his good will. At the local level, we are thankful to Mr. Gürsoy Osman Bilgin,
District Governor for Polatlı, and Mr. Yakup Çelik, Mayor of the Municipality of
Polatlı, for their continuing interest and support.
As in past years, all activities were carried out under the general auspices of the
University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Richard
Hodges, Director, with cooperation from the University of North Carolina at Chapel
Hill and the Middle East Technical University in Ankara. Principal funding came from
the University of Pennsylvania Museum, the 1984 Foundation, the Samuel H. Kress
Foundation, the Kaplan Foundation, the Global Heritage Fund, and the National
Aeronautics and Space Administration (NASA) of the United States government.
Excavation again did not take place in 2012.
Geophysical Explorations
C. Brian Rose provides the following report on geophysical activities in 2012.
The use of remote sensing, especially electric resistivity and magnetometry, has
completely transformed our understanding of Gordion’s city plan and topographical
development during the Iron Age, and remote sensing activities during the summer of
2012 were extensive. There were two geophysical teams: one from the National
Aeronautics and Space Administration (NASA) in Washington DC and one from GGH
Geophysics in Freiburg, Germany.
The GGH team focused on the area between the Gordion citadel mound and Kuş
Tepe, the large mound that lies on the city’s northern border. This forms part of the
Lower Town, an area of 25 hectares (nearly 62 acres) that surrounds the citadel. The
mound of Kuş Tepe was originally a large mud-brick fort that was destroyed in the
Persian attack during the 540s BC, and the siege mound that the Persians built against it
can still be seen on its northern side.
The magnetic prospection conducted around Kuş Tepe yielded several striking
discoveries (Fig. 1). A possible gate in the city fortifications at the northeast was
detected, as was a road leading up to the gate, which appears to branch off into two
different roads moving toward the fort at Kuş Tepe. The fort included a polygonal
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fortified area directly to the south that enclosed several buildings. It seems unlikely that
such fortifications would have been established after Kuş Tepe was destroyed by the
Persians, so we should probably interpret it as a Middle Phrygian construction, and
possibly an arsenal. This is one of the areas targeted for excavation in the future.
To the northwest of the Lower Town lay another district usually referred to as
the Outer Town. Limited excavations by Mary Voigt there produced evidence of
domestic habitation, but the region has never been well understood. Several years ago,
Ben Marsh of Bucknell University speculated that the area was fortified, and this
summer we found additional evidence that bolstered that proposition. Magnetometry
detected another fortification wall that surrounded the Outer Town, as well as
indications of dense habitation, much denser than what one finds in the Lower Town.
This may have been where the majority of Gordion's population lived.
The NASA team turned their attention toward the fields of tumuli that line the
main road to the citadel. Many of these lie in the center of cultivated fields, and the
continuous plowing over and around the tumuli has endangered the wooden tomb
chambers contained within them. In order to safeguard the tumuli, we need to be able to
demonstrate to the authorities that the tomb chambers that are most threatened by the
plowing are still intact and have not been robbed. Altogether, twenty tumuli were
surveyed with magnetic prospection, and in many cases the tomb chambers were found
to be still intact. We hope to excavate a few of these in the course of the coming years,
but in the meantime, we can make a strong case to the authorities for measures that will
increase their protection.
The fields of tumuli that surround the citadel of Gordion have unfortunately been
the target of looters since antiquity, and this year was no exception. A considerable
amount of attention was focused on a tumulus that lies 11 km from Gordion, where the
NASA team had conducted magnetic prospection in 2011. An inspection in July of
2012 revealed that looters had dug a tunnel nearly 36 m long into the tumulus, where
they reached the stone packing that surrounded the wooden tomb chamber. Since this
was discovered toward the end of the season, we closed the tomb with earth and stone
and collapsed the tunnel; rescue excavations may begin next year.
A second tumulus near Dümrek (nearly 25 km to the north of Gordion) was
attacked by looters with a bulldozer. The upper section of a well-preserved corbeled
roof was damaged, but the majority of the tomb chamber escaped destruction.
Subsequent rescue excavations by Vahap Kaya of the Museum of Anatolian
Civilizations in Ankara yielded a two-chambered stone tomb of late Hellenistic date.
Very few well-preserved Hellenistic stone tomb chambers have been discovered in this
area, so the excavation was an important one, and we are all thankful to the Museum of
Anatolian Civilizations in Ankara for acting so quickly to protect it.
Architectural Conservation
Frank Matero, University of Pennsylvania School of Design, continued to
oversee conservation activities, with Elisa Del Bono serving as Field Director. As in
past years, conservation in 2012 focused on the ninth-century B.C. Early Phrygian
citadel, particularly the 100-meter-long Terrace Building, which once accommodated
food and textile production on a massive scale (Figs. 2-3). Each unit of the Terrace
Building is essentially of megaron type in plan, with a main room or hall fronted by an
antechamber; the two spaces were divided by a pair of cross-walls flanking a central
door. Along with other buildings of the Citadel, the Terrace Building had been
8...................................................................................................................................

destroyed in a tremendous fire that occurred around 800 B.C. The intensity of the heat
was so great that many stone building blocks were badly damaged, some even turned to
lime.
Consolidation continued in the first and second units of the eight-unit Terrace
Building (TB 1-2). Successful techniques and procedures developed by Ms. Del Bono
and her team over the past several years continued to be employed. Where necessary
because of excessive outward leaning, the walls were dismantled and rebuilt. As
necessary, blocks damaged by the fire, but still structurally sound, were mended using
epoxy resins and reset in their original positions. Structurally weak blocks were
replaced with new ones, which were given a distinctive dressing. The walls were then
topped by a soft capping, consisting of waterproof geotextile overlain by an earthen
mantle with wild plant life, a combination of annual plants and the low-growing
perennial grass poa; mudbrick borders serve to contain the soft capping material (Figs.
##-##). In the coming years, we plan to continue these procedures for the remaining
units of the Terrace Building. The same or a modified procedure can be applied to other
buildings of the Early Phrygian citadel.
The New Pottery Depot
Visitors to Gordion are well aware of the dilapidated state of the pottery depot
that has served the excavations for the last 60 years. The mud-brick structure may have
been state of the art when Rodney Young constructed it in 1958, but the shelves have
been inadequate for many years, and the ceiling has threatened to collapse for even
longer. The construction of a new depot, or Çanak Palas (“Pottery Palace”), as it is
usually called, was essential, and we were able to build one during the summer of 2012
with the assistance of several generous sponsors, including the 1984 Foundation, the
Selz Foundation, Limak Construction, Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak
Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ, IC İ ctaş İ nşaat Sanayi ve
Ticaret AŞ, Hasemoğlu İnşaat Sanayi Limited Şirketi, Aydıner İnşaat AŞ, and the
Turkish Ministry of Culture and Tourism (figs. xxx).
We owe a great debt to many other individuals who played a critical role in the
completion of this project. Dr. Charles Williams and Dr. Crawford Greenewalt, Jr. †
championed the project from its inception, as did Prof. Bülent Gültekin of the
University of Pennsylvania and Ebru Özdemir of Limak Construction. The building was
beautifully designed by Yavuz Özkaya and the new depot’s assembly and organization
were tirelessly overseen by Richard Liebhart, Gareth Darbyshire, Jessie Johnson, Lucas
Stephens, and Ken Jordan. Such a facility will be indispensable when excavation
resumes again next year, and there is now abundant space for the conservation and
photography of new discoveries there as well.
Research
In 2012, the following individuals carried out research at Gordion and Ankara
leading toward publication:
Mr. Peter Cobb, Late Bronze Age pottery
Dr. Gareth Darbyshire, iron objects
Ms. Alison Fields, Late Phrygian stratigraphy
Asistan-Dr. Ömür Harmanşah, Middle Phrygian architecture
Mr. Samuel Holzman, Phrygian ceramic cone mosaics
....................................................................................................................................9

Dr. Richard Liebhart, tomb under the “Midas” Tumulus
Dr. Kathleen Lynch, ancient Greek pottery
Dr. Scott Redford, Medieval pottery and other finds
Dr. Elizabeth Simpson, wooden objects (Museum of Anatolian Civilizations)
Dr. Shannan Stewart, Hellenistic pottery
Dr. Mary Voigt, excavation results
Dr. Martin Wells, Late Phrygian and Hellenistic architecture
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Fig. 1: The latest magnetic prospection results from Stefan Giese and Christian
Hübner (GGH). The citadel mound lies near the center of the image; Kuş Tepe is
at the top. The heavy black and gray lines indicate fortification walls.

Fig. 2: Plan of Early Phrygian citadel, ca. 800 BC. Terrace Building
at left.
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Fig. 3: Early Phrygian citadel, aerial view (Hexacopter) from
southeast; Terrace Building at left.

Fig. 4. Terrace Building 1, northwestern interior cross-wall, before
consolidation.
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Fig. 5. Terrace Building 1, northwestern interior cross-wall,
consolidation in progress.

Fig. 6. Terrace Building 1, northwestern interior cross-wall,
after consolidation.
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Fig. 7. Terrace Building 1, northwestern interior cross-wall,
installation of soft capping with mudbrick borders and plant
material.

Fig. 8. Terrace Building 2, southeastern interior cross-wall,
before consolidation.
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Fig. 9. Terrace Building 2, southeastern interior cross-wall, after
consolidation.

Fig. 10. Terrace Building 2, southeastern interior cross-wall,
installation of mudbrick border for soft capping.
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Fig. 11. Terrace Building 2, southeastern interior cross-wall, after
completion of soft capping.

Fig. 12. Terrace Building 1 (at right) and 2, general view from
south, after completion of 2012 interventions.
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Fig. 13. New pottery depot, at left, from northeast.

Fig. 14. New pottery depot, interior, looking over shelving.
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2012 YILI ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI
Erksin GÜLEÇ†*
İsmail ÖZER
Mehmet SAĞIR
İsmail BAYKARA
Serkan ŞAHİN
Üçağızlı Mağarası, Akdeniz kıyısında ve Hatay İli Samandağ İlçesi’nin yaklaşık
12 km. güneyinde, Suriye sınırına oldukça yakın bir bölgede yer almaktadır. Mağara,
Fransız Araştırmacı Angela Minzoni-Deroche tarafından 1989 yılında bulunmuş ve
1991 yılına kadar bu araştırmacı tarafından kazılmıştır. Bir süre ara verilen kazı
çalışmaları, 1997 yılında Hatay Müzesi Müdürlüğü ile ortaklaşa başlatılmış ve 2000
yılından beri Bakanlar Kurulu kazısı olarak Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığında devam
ettirilmektedir. Çalışmalara Arizona Üniversitesi öğretim elemanları da zaman zaman
katılmaktadırlar.
Üçağızlı Mağarası, Türkiye’deki Erken Üst Paleolitik Döneme tarihlendirilen iyi
korunmuş durumda depozitlere sahip ender buluntu yerlerinden biridir. Topoğrafik ve
ekolojik olarak Levant bölgesiyle büyük benzerlikler gösteren bu mağara bizlere
Güneybatı Asya’daki en erken Üst Paleolitik Dönemin (Öncül Üst Paleolitik Dönemi)
kanıtlarını sunmaktadır. Mağaradaki organik materyalin korunma durumu oldukça
iyidir. Zengin taş âletler ve faunal buluntular, süs eşyası olarak kullanılmış deniz
kabukları vd. bize ilk modern insanların davranışlarının anlaşılmasına ışık tutacak
önemli bilgiler vermektedir.
Kazı çalışmalarının 2012 yılı sezonu 05.07.2012-15.08.2012 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı kazısında Bakanlık temsilcisi olarak Kastamonu Müzesi
Müdürlüğü Uzmanı İsmail Çoban görev alırken, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Özer, Prof. Dr. Mehmet
Sağır, Araş. Gör. Serkan Ş ahin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden
Araş. Gör. Dr. İsmail Baykara, Araş. Gör. Dr. Zehra Özbulut, Ahi Evran Üniversitesi
Antropoloji Bölümü’nden Araş. Gör. Dr. Seçil Sağır, Antropoloji Bölümü lisans ve
lisansüstü öğrencileri Ali Akbaba, Gonca Gül, Fatma Nur Erbil, Engin Sönmez, Melike
Karakaya, Barış Özdemir, Ahmet Işık, Buket Kumru, Mine Geniş, Aşkın Turan,
Göknur Yılmaz, Sultan Menendiz, Zuhal Gökçe Şen, Hülya Uzuner, Cansel Coşkun,
Gürçin Gökçebağ ve misafir olarak Araş. Gör. Berkay Dinçer ve Ahmet İhsan Aytek
kazıya katılmışlardır.
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Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
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KAZI ÇALIŞMALARI
2012 yılındaki kazı çalışmaları mağaradaki tüm açmaların temizlik işlemleri ve
ardından açmalara grid sisteminin oturtulmasıyla başlamıştır (Resim: 1). Bu sene
özellikle mağaranın batı ve kuzey duvarlarına yakın açmalarda kazı çalışmaları
gerçekleştirilmiş ve buluntular Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) tekniğinde X, Y, Z
koordinat sistemine göre kaydedilmiştir. Böylelikle kazıdan çıkan tüm buluntuların
coğrafî konumu ve mağara içerisindeki dağılımları ve yoğunlukları belirlenerek,
bunlara ilişkin verilerin daha sağlıklı işlenebilmesi ve daha detaylı çalışmalar
yapılabilmesi mümkün olmuştur.
2012 yılı kazı çalışmaları -B2, -B3, -A2, -A3, -A4, A2, A3, C1, C2, D1, D2, D3,
D4, E1, E2, E3, F1, F2, F3, F4 açmalarında, 50 cm.lik plan kareler hâlinde ve kültür
tabakaları takip edilerek gerçekleştirilmiştir. Açma derinlikleri -165 / -200 cm.
arasındadır.
Çalışmalar mağaranın batı kısmında yer alan C, D, E ve F açmalarında ve
mağaranın iç kısmında yer alan –A ve –B açmalarında yoğunlaştırıldı. Bunlar içinde
yer alan ve duvar kısmına yakın olan D2 ve D3 açmaları, mağara duvarından akan sular
nedeniyle oldukça sertleşmiştir. F ve E açmalarının tamamı ise yumuşak koyu kırmızı
ve kahverengi toprakla kaplıdır. D açmalarından iyi korunmuş antropojenik materyaller
ele geçirmemize rağmen, diğer açmalarda malzeme sayısı oldukça düşüktür. Buna ek
olarak, E3 açmasında beyaz çizgiyle gösterilen, gelişigüzel yerleştirilmiş bir duvar
sırası ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Basitçe örülmüş olan bu duvarla oturma alanı ile
mağaranın ana kayası arasındaki alanın, -buradaki buluntuların niteliği açısındançöplük alanı olarak kullanılmış olabileceğini düşünmekteyiz.
Mağaranın en kuzey ucunda yer alan – A ve –B açmaları yumuşak koyu kırmızı
renkte toprakla karakterizedir. Bu açmalarda B1-B3 ve C tabaklarında çalışmalarımızı
sürdürdük. Her iki tabaka da oldukça yoğun antropojenik materyale sahiptir (Resim: 3).
2012 yılı Üçağızlı Mağarası kazı çalışmalarında toplam 1254 kalıntı
bulunmuştur. Bunlardan 662 tanesi taş âlet, 500 tanesi kemik ve 93 tanesi de denizel
kabuklu canlılardan oluşmaktadır (Grafik: 1; Resim: 4).

Grafik 1: C ve D tabakalarında buluntuların dağılımı
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Kazı çalışmalarımızda 2012 yılında bulduğumuz 1 metacarpal ve 1 izole dişle
birlikte bulduğumuz modern insana ait kalıntıların sayısı 20’ye yaklaşmıştır. Üçağızlı
Mağarası insan kalıntıları 195 bin yıl önce Afrika’da ortaya çıkan modern insanın
Avrupa’ya yayılımları sırasındaki süreçleri konusunda pek çok ipucu vermektedir.
Üçağızlı Mağarası kazısında ele geçirilen insan kalıntılarını değerlendiren yayın
çalışmamız tamamlanmak üzeredir.
2012 yılı taş âlet buluntuları arasında; C Tabakası Erken Ahmarian endüstrisinin
tipik âletleri olan dilgi ve dilgiciklerle karakterizedir. Buna ek olarak bu yılki
çalışmalarımızda ön kazıyıcılar, düzeltili dilgiler ve uçlar da ele geçirilmiştir. D
tabakası, geçiş özelliği göstermesine rağmen Ahmarian endüstrisinin içerisinde
değerlendirilmektedir ve bu endüstri prizmatik dilgi çekirdeklerden çıkarılmış dilgi
âletlerle karakterizedir. Ahmarian endüstriden ise yongalama sistemindeki farklılıktan
dolayı ayrılmaktadır. Bu dönemde doğrudan vurma tekniği ve baskı tekniği bir arada
kullanılmıştır. Ahmarian kültüründe ise baskı tekniği karakterizedir. Mağaranın kuzey
ucunda kaçak kazı yapılan alanın elenmesinden elde edilen taş âlet buluntuları arasında
ise Öncül Üst Paleolitik Döneme ait Levallois uçlar, Levallois dilgi ve yongalar,
Mousterian uçlar, Levallois tek kutuplu yakınsak Levallois çekirdekler bulunmaktadır.
Erken Ahmarian endüstrisine ait ise dilgiler, dilgicikler, tek veya çift platformlu
protoprizmatik dilgi çekirdekleri ele geçirilmiştir.
Üçağızlı’nın karasal faunasını yaban keçisi, karaca, alageyik, kızıl geyik, yaban
öküzü, yaban domuzu, tilki, ayı, kaplumbağa ve yabanî tavşan oluşturmaktadır. Patella
ve monodonta cinsine ait deniz kabukları ve balık kalıntıları mağaranın sucul faunası
hakkında bilgi vermektedir. Mağarada az sayıda da olsa büyüklü küçüklü kuşlara ait
kalıntılar da ele geçirilmektedir. Faunaya dayalı analizler Ahmarian (Erken Üst
Paleolitik) faunasının o dönemde Üçağızlı ve çevresinde sık bitki örtüsüne sahip, nemli
bir iklimin hüküm sürdüğüne işaret etmektedir. Öncül Üst Paleolitik faunası ise daha
serin ve kuru bir iklimin varlığını yansıtmaktadır. Bu yılki kazılarda ele geçirilen 500
adet hayvan kemiği üzerinde yapılan analizlerde önceki yıllardakine benzer fauna
bulgularına rastlanmıştır.
Bu yılki çalışmalarımız sırasında, arsa tahsisi daha önceden yapılmış olan alana
bir kazı evinin yapım çalışmaları da başlatılmıştır. Kazı sırasında, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, Hatay Valiliği, Samandağ Kaymakamlığı, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalarla
başlatılan prefabrik konut inşaatı tamamlanmıştır ve bu yıldan itibaren
konaklamalarımız bu mekânda gerçekleştirilecektir.
Kazı çalışmalarının bitiminin ardından mağaradaki henüz kazılmamış açmalar
naylon örtü ile kapatıldıktan sonra üzerleri bir miktar toprak ile örtülerek koruma altına
alınmıştır. Mağaradaki kazı çalışmalarına 2013 yılında da devam edilmesi
planlanmaktadır.
Üçağızlı Mağarası’ndaki kazı çalışmalarımızda elde ettiğimiz bulgularımızı
bilim dünyasına tanıtmak için şu ana değin yazmış olduğumuz 30’a yakın ulusal ve
uluslararası makalenin yanı sıra sempozyumlarda da sunumlar yapmaktayız. 2012
yılında ilk kez ülkemizde düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığımız 18th Congress of the
European Anthropological Association’un ana teması Üçağızlı Mağarası Kazısı idi. Bu
kongrede 35 farklı ülkeden bilim adamları 189 bildiri sunmuştur. Ayrıca bu yıldan
itibaren Üçağızlı Mağarası Kazısı çalışmalarını anlatan web sayfamız da yayınlanmaya
başlamıştır (http://www.ucagizli.com/).
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Resim 1: 2012 yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı başlangıcında alan temizliği ve
gridleme

Resim 2: Mağaranın batısında kazılan açmalar
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Resim 3: Mağaranın kuzeyinde kazılan açmalar

Resim 4: D2 açmasından bulunan geyik alt çenesi
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PANAZTEPE 2012 YILI ÇALIŞMALARI
Armağan ERKANAL-ÖKTÜ∗
Nazlı ÇINARDALI-KARAASLAN
Neyir KOLANKAYA-BOSTANCI
1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç
Çağından Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin
varlığını ortaya koymaktadır. Bu kültürel çerçevede, 2012 yılı kazı çalışmaları 19873,
19884 ve 19905-19916 yıllarında gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğinde deniz
seviyesinden yaklaşık 67 m. yükseklikte Akropol alanının kuzey kesiminde yeniden
başlatılmıştır7. 2012 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda 830 m2 lik bir
alanda çalışılarak, toplam kazılan alan 1130 m2 ye ulaşmıştır (Plan: 1).
Söz konusu kesimde daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar sırasında ele
geçirilen buluntulara dayanarak buradaki iskânın Erken Tunç Çağına kadar geri gittiği
anlaşılmaktadır. Bu alanlardaki kültürel kalıntılar ise yerleşmenin M.Ö. 2. binyılın ilk
yarısı ile Arkaik-Geç Klasik Dönemde yoğunlaştığını göstermektedir (Resim: 1).
Panaztepe’nin Akropol kısmının, nekropol alanlarında olduğu gibi kaçak
kazılarla yer yer büyük tahribatlar geçirdiği görülmektedir. Bu tahribatlardan en dikkat
çekeni tepenin en yüksek seviyesinde açığa çıkarılan Helenistik Döneme tarihlendirilen
tapınakta görülmektedir. Ayrıca Akropolün kuzeydoğu kesiminde yer alan sur duvarı
üzerinde izlenen ve kaçak kazıların verdiği tahribatın boyutları açık bir şekilde
görülmektedir.
Gerek kazılarda açığa çıkarılan iri blok taşlardan oluşan duvar uzantıları, gerekse
yüzeyde tespit edilen iri blok taşlar, söz konusu kalıntıların doğu-batı doğrultusunda
uzanan bir sur duvarının varlığını ortaya koymaktadır (Resim: 2). En az iki evreli
*Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Limantepe Kazı Evi, Denizci mahallesi, Harbiye Caddesi, No: 2, Çeşmealtı,
Urla-İzmir/TÜRKİYE erkanal@hacettepe.edu.tr.
Yrd. Doç. Dr. Nazlı ÇINARDALI-KARAASLAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 06800, Beytepe-Ankara/TÜRKİYE nazlic@hacettepe.edu.tr.
Yrd. Doç. Dr. Neyir KOLANKAYA-BOSTANCI, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 06800, Beytepe-Ankara/TÜRKİYE neyir@hacettepe.edu.tr.
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2011 yılı Panaztepe kazı çalışmaları, Prof. Dr. Armağan Erkanal başkanlığında ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü
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Arkeoloji bölümü öğrencileri Bahattin Adıyaman, Burcu Aktaş, Gözde Aydın, Fatma Nur Düzyurt, Beyza
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olduğu saptanan bu sur duvarı ana kaya üzerine oturtulmuştur. Önceki yıllarda
gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile surun kuzey kesiminde bulunan yaklaşık 20.10 m.lik
uzantısı, 2012 yılı çalışmaları sırasında 32.40 m.ye ulaşmıştır. Sur duvarı, 1.90- 2.00 m.
arasında değişen bir genişliğe ve 2.25-3 m. arasında bir yüksekliğe sahip olup zaman
içinde kuzey cephesinin tamir edilerek yeniden kullanım gördüğü anlaşılmaktadır.
Arazinin yapısından kaynaklanan bir eğim nedeniyle duvar güney yönde yükselerek
devam etmektedir. Surun dönüş yaptığı doğu kesiminde ise merdiven basamakları
şeklinde inşa edilen köşesinin büyük bir olasılıkla duvarın ağırlığını dağıtmak ve duvarı
sağlamlaştırmak amacıyla inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.
Akropolde mimarî kalıntıların en eski örneklerini kuzey kesimde ve surun ön
kısmında saptanan büyük bir yapı kompleksi oluşturmaktadır (Resim: 3). En az iki
evresi saptanan bu yapı kompleksi daha sonraki dönemlerin yapılaşmaları ve yoğun
erozyon nedeniyle büyük çapta tahribata uğramıştır. Tepe üzerindeki konumu ve
içerdiği kaliteli seramiğe dayanarak kompleksin M.Ö. 2. binyılın başına ait dönemin
yönetim ile ilgili resmî karakterli bir yapı olabileceğini düşündürmektedir (Resim: 4).
Gerek mimarlık tarihi açısından gerekse güney Aiolya Bölgesi araştırmaları için önemli
bilgiler veren bir megaron yapısı burada önem taşımaktadır. Megaron çevresinde
yapılan çalışmalarda sur dışında dokuz mekânlı bir yapı kompleksi açığa çıkartılmıştır.
Söz konusu durum, megaronun mekânlar ile bağlantılı olduğunu ve sur duvarı ile
kesintiye uğradığını ortaya koymaktadır. Bu mekânlarda çok sayıda in situ kapların ele
geçirilmiş olması bunların büyük bir yapının depo odaları olabileceğini
düşündürmektedir. Surun kuzey kesiminde yer alan ve günümüze oldukça bozulmuş
olarak ulaşan bu mimarî kalıntılar M.Ö. erken 2. binyıl kentinin varlığını ve karakterini
göstermesi açısından dikkati çekmektedir.
2012 yılı çalışmaların asıl amacı sur dışında gelişen M.Ö. 2. binyılın ilk yarısına
ait kalıntıların doğu uzantısının belirlenmesine yönelik olarak surun kuzeydoğu
yönündeki mimarî kalıntıların takip edilmesidir. Ancak söz konusu mimarî, gerek
yoğun erozyon gerekse surun altına doğru gelişen bir duvar parçası ve çeşitli seramik
örnekleriyle temsil edilmektedir.
Bu yıl yapılan çalışmaların asıl odağını Akropol’ün kuzey kesiminde uzun bir
süre kullanım gördüğü ve dik açılarla iki dirsek ile dönüş yapan, özgün biçiminde
büyük değişikliklerin olduğu söz konusu surun güney kesiminde gerçekleştirilen
çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında önceki yıllara ilâveten çok
sayıda duvar temeli açığa çıkarılmıştır. Mevcut bilgiler, mimarî kalıntıların kesin
çözümlenmesini gerçekleştirmek için henüz yeterli değildir. Ayrıca, duvar ilişkilerinin
kesin olarak anlaşılması, mekânların ve olası yapıların tespiti ve yorumlanması geniş
çaplı bir değerlendirmeyi de gerektirmektedir.
Bunun yanında, mevcut veriler sayesinde mekânların stratigrafik ilişkileri ve
kronolojileri hakkında bazı ön değerlendirmelerin yapılabilmesi mümkündür. Yapılan
ön değerlendirmelere göre burada en az dört farklı yapı katının olduğu netlik
kazanmıştır (Resim: 5).
1. Yapı Katı
Kazı alanının doğu kesiminde açığa çıkarılan ve ana kaya üzerine oturan 6 ve 7
No.lu duvarlar 1. yapı katına ait olup burada tespit edilen en erken mimarî kalıntılar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Duvarların korunan her iki ucu da 1 No.lu sur duvarı
tarafından tahrip edilmiştir. Özellikle 6 No.lu duvarın doğu kısmında bu tahribat açık
biçimde görülebilmektedir. 6 ve 7 No.lu duvarların söz konusu sur duvarı dışında, 23
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No.lu duvar tarafından da tahrip edildiği ve 26 No.lu duvar tarafından da kapatıldığı
saptanmıştır (Resim: 6).
2. Yapı Katı
2. yapı katı ise akropolün kuzey ve doğu kısmında uzanan ve olasılıkla tamamı
aynı sisteme ait olan 1-5 No.lu duvarlar ile temsil edilmektedir. Güneydoğudan gelen 1
No.lu sur duvarı batıya doğru bir dönüş yaparak 2 No.lu duvar ile organik bir bağlantı
oluşturmaktadır. Her iki duvarın birbiriyle birleştiği bu kısım kuzeydoğudan
desteklenerek bir diş çıkıntısı yapmaktadır. Genel görüntü 1 ve 2 No.lu duvarların,
dıştan bir koruma duvar çemberi ile çevrelendiğini düşündürmektedir ki bu dış sıranın
meyilli yapısı da bu düşünceyi destekleyen unsurlar arasındadır. 1 ve 2 No.lu duvarlar
ve dışlarındaki taş sırası genel görünüm itibarıyla örnekleri Klazomenai ve Phokaia’dan
bilinen Arkaik Dönem kent surlarını akla getirmesi açısından da oldukça önem
taşımaktadır (Resim: 7).
Özellikle 2 No.lu duvarın kuzeyinde bu sıranın genişliği artmış ve bu alanda
daha derin kodlarda mevcut olan M.Ö. erken 2. binyıla tarihlendirilen mimarî kalıntılar
sur duvarı ve onu çevreleyen duvar çemberi altında korunmuştur. Söz konusu sur
duvarının inşası sırasında taş ustasının yaklaşık 1 m.lik bir çalışma alanına ihtiyacı
olduğu genel olarak kabul edilebilir. Benzer bir çalışma alanına dış çember duvarı için
de ihtiyaç duyulmuş olmalıdır. Bu durumda her iki duvar arasındaki mesafe iyice daralır
ki bu alandaki M.Ö. erken 2. binyıla ait yapılaşma, olasılıkla bu inşaat faaliyetleri
sırasında (eğer orijinalde mevcut idilerse) tamamen tahrip edilmiş olmalıdır. Sur
duvarının kuzeyinde yer alan duvar ve taş çember arasındaki mesafe geniş olduğu için
bu kesimdeki mimari yapılaşma daha şanslı görülmektedir. Yine de söz konusu
duvarların özellikle kuzey sur duvarına yakın olan güney kısımlarında bu tahribatın
oluşturduğu eksiklikler dikkati çekmektedir.
Surun kuzey ve kuzeydoğunda gerçekleştirilen kazılarda ele geçirilen buluntular
arasında ağırlıklı olarak M.Ö. 6. yüzyıla ait olan örnekler yer almaktadır. Ancak az
miktarda M.Ö. 4. yüzyıl ve erken 2. binyıla tarihlenen seramik örnekleri de bunlar
arasında yerini almaktadır (Resim 8). Ayrıca surun gelişiminin izlenmesi sırasında
devam eden çalışmalarda Attika üretimi M.Ö. 4. yüzyıla ait kylix kulplarına sahip bir
cup kantaros (Resim: 9) ile üzeri spiral bezemeli bir guttus (Resim: 10) ele
geçirilmiştir.
3. Yapı Katı
Panaztepe Akropolü’ndeki ana mimarî yapılaşma ise 3. yapı katı olarak
tanımlanan ve sırtını kuzeye dayamış, güneye bakan bitişik beş adet mekân ile bunların
doğusunda uzanan ve olasılıkla aynı yapıya ait altıncı mekândan oluşan büyük bir yapı
kompleksi ile temsil edilmektedir (Resim: 5).
Söz konusu yapıyı oluşturan 1 No.lu mekân yaklaşık 48 m2.lik bir alanı
kaplamaktadır. Mekânın kuzeydoğu köşesinde ve batısında yer alan taş döşeme kısmen
korunmuştur. Söz konusu mekânın kuzeybatı kesiminde dikey taşların yerleştirilmesiyle
oluşturulmuş farklı bir mimarî oluşum dikkati çekmektedir. Duvar örgüsünde çatı
kiremidi parçalarının da kullanım gördüğü bölme söz konusu yassı taşların üzerine
oturtulmuş olup farklı bir evreye aittir. Bunun yanı sıra mekânın güneydoğu köşesinde
yaklaşık 0.50 m2 lik dörtgen bir oluşum açığa çıkartılmıştır. Ayrıca, mekânın güneyinde
tespit edilen ve taban döşemesi ile uyum gösteren in situ bir pithos ağız kenarı, söz
konusu pithosun mekânda zemin içerisine gömülü durumda orijinal bir tesisat olduğunu
26................................................................................................................................

göstermektedir. Bununla birlikte, mekân içinde dağınık durumda farklı iri boy pithos
parçalarının da kurşun perçinler ile tamir edildiğini gösteren örnekler de dikkat
çekmektedir.
Ayrıca mekânın kuzeybatı kısmında ise, orijinal döşeme seviyesi üzerinde dikey
plâka taşlarla oluşturulmuş M.Ö. 4. yüzyılın nispeten geç bir evresine ait olabilecek
sanduka benzeri bir mezar dikkati çekmektedir. Çevresinden çok sayıda M.Ö. 4. yüzyıla
tarihlendirilen çatı kiremidi parçalarının yanı sıra üzerinde beyaz renkte noktalardan
meydana gelen bezeme bulunan bir hydria (Resim: 11) ile bronz zincir ele geçirilmiştir.
Bu mekânda ele geçirilen seramikler arasında M.Ö. 6. ve 4. yüzyıl örnekleri
karışık olarak bulunmaktadır. Bunlar arasında özellikle gri mallar ile birlikte Khios ve
Klazomenai amphoraları, İonia tipi Geç Klâsik kantharos gövde ve kâse parçaları ile
Lidya etkili parçalar da önem taşımaktadır. Ayrıca M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına ait
üzerinde Thasos yazılı baskı alanı bulunan bir amphoraya ait dikey kulp parçası ile iki
adet p.t. ağırlık ele geçirilmiştir.
1 No.lu mekânın doğusunda yer alan 2 No.lu mekân yaklaşık 32.50 m2 lik bir
alanı kapsamaktadır. Bu mekânın güney duvarı üzerinde orijinal bir kapı açıklığı
bulunmaktadır ki bu açıklıktaki eşik taşı mekânın olası taban seviyesine işaret
etmektedir. Mekânın kuzey duvarı (17 No.lu) ise sur duvarına (2 No.lu) yaslanmış olup
ondan daha geç olmak durumundadır.
Bu mekânda ele geçirilen seramik örnekleri arasında M.Ö. 6. ve 4. yüzyıl
parçaları yine karışık olarak bulunmaktadır. Ancak genel olarak M.Ö. 4. yüzyıl
örneklerinin çoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir Ayrıca bir askosa ait, üzerinde
sıçrayan ceylan (?) figürü bulunan bir parça da dikkati çekmektedir (Resim: 12).
Bu 2. yapı katında, 1 ve 2 No.lu mekânların orijinal ortak duvarları arasında
kalan yaklaşık yarım metre genişliğindeki alan bir taş döşeme ile desteklenmiş ve bu
alanda bir peristasis oluşturulmuştur. Bu durumda 2 No.lu mekânın geç evrede de
kısmen kullanıldığı ancak işlevinin ve yapısının tamamen değiştirildiği anlaşılmaktadır.
2 No.lu mekân bu geç evrede kuzey-güney yönde ikiye ayrılmış ve güneydeki daha dar
gibi görünen iki adet mekân oluşturulmuştur. Kuzeydeki mekan yaklaşık 13.5 m2 (2 A
mekânı), güneydeki mekân ise 8.6 m2 boyutlarındadır (2 B mekânı). Ne yazık ki şu an
için bu değiştirmenin amacı ve yeni oluşturulan mekânların işlevlerini kesin olarak
anlayabilmek mümkün değildir. Ayrıca kuzey mekânı içinde depolama amaçlı kullanım
gördüğü düşünülen eski kullanıma ait iri boy bir pithos ana kaya üzerinde dağınık
durumda tespit edilmiştir. 2 No.lu mekânın güney bölmesinin doğu duvarının (28
No.lu) örgüsünde kullanılmış olan bir amphora bu duvar inşa edilirken yerleştirilmiş
gibi görünmektedir. Masa amphorası (Resim: 13) olarak da değerlendirilen bu kabın
benzerleri Atina Agorası’nda genellikle M.Ö. 425-400 yıllarına tarihlenmektedir.
2 No.lu mekânın doğusunda yer alan 3 No.lu mekân yaklaşık 41 m2.lik bir alanı
kapsamaktadır. Söz konusu mekânın kuzeybatısında kenarları dikey taşlar ile
desteklenmiş yassı plaka taşlardan oluşan bir döşeme yer almaktadır. Bu döşemenin
mekân içerisinde oldukça bozulduğu ve devam ettiği korunan taşlardan anlaşılmaktadır
Ayrıca, tıpkı 1 No.lu mekânda olduğu gibi mekânın güneydoğu köşesinde kapı girişine
yaslanmış bir platform dikkat çekmektedir. Mekânın kapı girişi dört blok taşın yan yana
muntazam olarak yerleştirilmesiyle meydana getirilmiştir. Taşların üzerinde dikdörtgen
biçimli söveler yer almaktadır.
Bu mekânda da homojen olmayan ve M.Ö. 4.-6. yüzyıllara tarihlendirilen karışık
nitelikli seramik örnekleri ele geçirilmiştir.
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3 No.lu mekânın doğusunda yer alan 4 No.lu mekân 45 m2.lik bir alanı
kapsamaktadır. Mekânın güney duvarı üzerinde bir kapı açıklığı mevcuttur. Ayrıca tıpkı
1 ve 3 No.lu mekânlarda olduğu gibi mekânın güneydoğu köşesinde dörtgen bir
platform bulunmaktadır.
Mekân içinde ele geçirilen seramik örnekleri, M.Ö. 4 ve 6. yüzyıl ile geç 7.
yüzyıla tarihlendirilmektedir. Söz konusu mekânda elde edilen veriler doğrultusunda
burada tespit edilen ve oldukça yoğun izlenen tesviye dolgularının başlangıcı M.Ö. 4.
yüzyıla tarihlendirilmektedir.
4 No.lu mekânın doğusunda bulunan ve diğerlerinde olduğu gibi bitişik nizamda
yerleştirilen 5 No.lu mekân yaklaşık 36 m2 lik bir alana oturmaktadır. Mekânın doğu
duvarı subasman seviyesinde yaklaşık 1 m. genişliktedir, ancak toikhobat seviyesinde
bu genişlik 0.60 m.ye kadar düşmektedir. Söz konusu yapı kompleksinin farklı kullanım
ve yapım modelini göstermesi açısından dikkati çeken en önemli özelliklerinden biri
mekanın kuzey duvarının sur duvarı olarak kullanım görmesidir. Ayrıca söz konusu
mekân içerisinden ele geçirilen 2 adet p.t. protom ve figürinler 1987 yılı çalışmaları
sırasında kayıtlara geçen buluntular arasında yer almaktadır. Bu mekâna ait taban
döşemesi üzerinde ele geçirilen az sayıda ve karışık durumdaki seramik parçaları M.Ö.
6. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Kuzey sur duvarı ile bağlantılı olarak yerleştirilen söz konusu mekânlar dışında
gerek arazinin topografik yapısı, gerekse yapı kompleksinin planlanışı açısından
bakıldığında doğu sur duvarına kuzey yönden dik açıyla bağlantı yapan mekân sıraları
burada farklı bir durumu da ortaya koymaktadır. Bunlar arasında yer alan ve 6 No.lu
mekân olarak tanımlanan bölüm henüz tam olarak kazılmadığı için boyutları net
değildir. Bununla birlikte tıpkı 1 No.lu mekânda olduğu gibi kısmen korunan bir taş
döşeme ve bununla uyumlu karşımıza çıkan in situ, taban altına yerleştirilmiş sadece
ağız kısmı belirlenen bir diğer pithos yer almaktadır. Bunun yanı sıra üzerinde üç tane
halka bulunan, dövme tekniği ile yapılmış, bronz çengel iğne ve M.Ö. 4. yüzyıla
tarihlendirilen lopas da buluntular arasındadır.
Büyük bir yapı kompleksi ile temsil edilen yapılaşmaya genel hatlarıyla
bakıldığında ana girişlerinin güney yönde oldukça kaliteli bir duvar işçiliğine sahip eşik
taşları ile giriş sağlandığı ve tüm mekânların güneyinde yer alan ortak bir avluya
açıldığı görülmektedir. Gerek mekânlara giriş, gerekse taban seviyeleri açısından
bakıldığında mekân girişlerinin avlunun taban seviyesine göre ayarlanmış olduğu
mevcut durumdaki verilerin varlığı ile desteklenmektedir. Hatta benzer durum dik bir
açıyla doğu sur duvarına bağlanan 6 No.lu mekân için de geçerli olmalıdır.
Farklı mekânlar arasında ortak duvarların varlığı ve bağlantılı duvarlardaki
organik taş örgü işçiliği tüm kompleksin tek bir defada ve beraberce tasarlanıp inşa
edildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, açık bir biçimde batı, kuzey ve doğu yönde
gelişerek birbirine dik açılarla bağlanan sur duvarlarından daha geç bir tarihe ait
olmalıdır. Bu yapı kompleksinin ne tip bir yapıya ait olduğunun şu an için kesin olarak
tespit edilmesi ise güçtür. Bunun yanında, en azından bir kuzey ve doğu kanadı bulunan
ve olasılıkla merkezî bir ortak avluya açılan bir yapı kompleksi ile karşı karşıya
olduğumuz da son derece açıktır.
4. Yapı Katı
Bunların dışında 4. yapı katında yer alan mekânlara ait bazı duvarların ikincil
kullanıma sahip olduğu ve mevcut mekânlara bazı eklemelerin yapıldığı gerçekleştirilen
ön değerlendirmeler sonucunda netlik kazanmıştır. Tüm bu oluşumların yüzeye yakın
28................................................................................................................................

olması yanında kaçak kazılar ve doğal tahribat nedeniyle arazi içerisinde dağınık ve
parçalar haâinde açığa çıkarılmış olmasından dolayı yapılan bu geç müdahaleler
tarafımızca 4.yapı katı olarak değerlendirilmiştir.
SONUÇ
Sonuç olarak Panaztepe ören yeri Gediz deltasındaki konumu ile tarihî coğrafya
açısından önemli merkezlerden biri olup İonya ile Aiolya bölgeleri arasında yer
almaktadır. Bu bölge genellikle Güney Aiolya olarak tanımlanmasının yanı sıra antik
kaynaklarda hakkında en az bilgi sahibi olunan bir bölge olarak da dikkati çekmektedir.
Bu açıdan bakıldığında,
2012 yılı çalışmalarının asıl odağını oluşturan ve
Panaztepe’nin Akropol alanı olarak tanımladığımız kesimde yürütülen çalışmalar
sonucunda M.Ö. 2. binyılın başına tarihlendirilen yapılaşmalar yanında özellikle
Arkaik-Geç Klasik Döneme tarihlendirilen yapı kompleksleri de önemli verileri ortaya
koymaktadır (Resim: 14).
Akropol olarak tanımladığımız ve 1987 yılında çalışmaların başlatıldığı bölgede
yani surun kuzey ve doğu kesimlerinde M.Ö. 2. binyılın başlarına tarihlendirilen gerek
mimarlık tarihi açısından gerekse Güney Aiolya bölgesi araştırmaları açısından önemli
bilgiler de ortaya konulmaya başlanmıştır. Bununla birlikte söz konusu mimarînin
özellikle Arkaik ve Klâsik Dönem mimarîsinin inşası sırasında tahribata uğradığı ve bu
dönem kalıntılarının altına doğru bozularak devam ettiği elde edilen sonuçlar arasında
yer almaktadır.
Surun güney kesiminde açığa çıkarılan ve sura bağlanan mimarî yapı
komplekslerinin birbiri ile olan ilişkileri bu yılki çalışmalarda daha iyi veriler ile ortaya
konulmaya başlanmıştır. Gerek yapılar arası ilişkiler gerekse farklı mimarî kesitlerin
topografya ve stratigrafik açıdan ortaya koyduğu veriler Arkaik ve Klasik Dönem
mimarîsini Panaztepe özelinde çevre kültür bölgeleri arasında özgün ve önemli bir
boyuta taşımaya başlamıştır. Akropol alanında önümüzdeki yıl program dâhilinde
sürdürülmesi planlanan çalışmalar güney ve doğu yönde mimarî restorasyon ve koruma
ağırlıklı olarak detaylandırılarak bilim dünyasına sunulacaktır.
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Plan 1: Panaztepe, topografik plan
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Resim 2: Sur Duvarı

Resim 3: Surun kuzey kesiminde M.Ö. 2.binyıla ait yapılaşma
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Resim 4: Surun kuzeydoğusunda ele geçirilen seramik örnekleri

Resim 5: Akropol genel planı
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Resim 6: 1. yapıkatı, mimarî kalıntılar

Resim 7: 2. yapıkatı, mimarî kalıntılar
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Resim 8: 2 yapıkatı, seramik örnekleri

Resim 9: M.Ö. 4 yüzyıl kantharos
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Resim 10: M.Ö. 4. yüzyıla ait

Resim 11: M.Ö. 4. yüzyıla ait hydria

üzeri spiral bezemeli guttus

Resim 12: Üzeri figürlü askos parçası

Resim 13: Masa amphorası
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Resim 14: Akropol, genel görünüm
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AÇÇANA HÖYÜK, ANTİK ALALAKH KENTİ 2012
YILI KAZI ÇALIŞMALARI
K. Aslıhan YENER*
Murat AKAR
Aççana Höyük, Antik Alalakh kenti 2012 yılı arkeolojik kazı ve araştırma
çalışmaları 28 Haziran-10 Eylül 2012 tarihlerinde bu makalenin yazarları olan K.
Aslıhan Yener’in başkanlığı ve Murat Akar’ın kazı başkan yardımcılığı altında
gerçekleştirilmiştir. Toplamda 9 ayrı 10 x 10 m.lik plan karede kazı çalışmaları
sürdürülmüş, Aççana Höyük Orta ve Geç Tunç çağı tabakaları 8 alanda incelenirken,
Alalakh tapınaklar bölgesinde yapılan yeni bir açma ile ise yerleşkede Demir Çağı II
tabakalarının olduğu saptanmıştır (Resim: 1). Mara Horowitz’in koordinasyonu altında
uluslararası bir ekibin katılımı1 ile sürdürülen yayın hazırlıkları devam ederken, Adana
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne geçtiğimiz yıllarda yaptığımız
ve onaylanan Amik Höyükleri Arkeopark projesi kapsamında ise höyük üzerinde
ziyaretçi patikaları ve çevre düzeni çalışmalarına başlanmış ve bilgilendirme panoları
yerleştirilmiştir2.
Arkeolojik Kazı ve Araştırma Çalışmaları
Alan 1
Aççana Höyük, Antik Alalakh kenti saray yapılarının bulunduğu ve Woolley
dönemi kazılarının gerçekleştirildiği höyüğün kuzey tepe düzlüğü kazı sistemimize göre
Alan 1 olarak adlandırılmaktadır. Alan 1’de toplamda 5 açmada sürdürülen kazı
çalışmaları ile Alalakh Orta Tunç, Geç Tunç ve Demir Çağı II dönemlerine tarihlenen
tabakalar incelenmiştir.
32.57 Açması3
32.57 açması “IV. Tabaka Sarayı” olarak bilinen anıtsal yapının avlusunda yer
almaktadır. Bu açmadaki kazı çalışmaları 2006 yılından beri sistematik olarak
sürdürülmekte olup Alalakh ve Yakın Doğu M.Ö. 2. binyıl kronolojisini yakından
*

Prof. Dr. K.Aslıhan YENER, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Koç Üniversitesi, Sarıyerİstanbul/TÜRKİYE, ayener@ku.edu.tr
Dr. Murat AKAR, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Koç Üniversitesi, Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE,
makar@ku.edu.tr
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gerçekleştirilmiştir. Projeye katılan uzmanlar: Dr. Mara Horowitz (Yerel Çanak Çömlek Uzmanı), Yrd. Doç.
Dr. Çiğdem Maner (Küçük Buluntu Uzmanı), Yrd.Doç. Dr Ekin Kozal (Kıbrıs Seramikleri), Dominique
Collon (Mühürler), Yrd.Doç Dr. Hasan Peker (Hititolog), Dr. Canan Çakırlar (Hayvan Kemikleri), Jonathan
Weiland (Antropolog), Marina Pucci (Demir Çağı Çanak Çömlek Uzmanı), Robert Koehl (Miken Çanak
Çömleği Uzmanı), Müge Bulu (Orta Tunç Çağı Çanak Çömlek Uzmanı) Mike Hayes (Veritabanı ve Küçük
Buluntu kataloğu). Gonca Dardeniz (Konservasyon), Ayça Sarıönder (Çizim). Asistanlar: Jessica Sue Wiles,
Katherine McBride, Kelsey Ajango. Arazi ekibi ve açma başkanları ilgili alanlarda belirtilmiştir.
2
Hatay Arkeoloji Müzesi’nden Uzman Arkeolog Ünsal Bolattaş Bakanlık temsilcisi olarak görev almıştır.
Hem kazı hem de arkeopark çalışmaları süresince bize sunduğu yardımlar ve destek için kendisine en içten
teşekkürlerimizi sunarız.
3
Açma başkanı Nurettin Bataray (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi), açma asistanı Christine Johnson (UCLA).
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ilgilendiren sorunsallara cevaplar bulabilmek hedeflenmiştir. Orta-Geç Tunç Çağı geçişi
ve Geç Tunç Çağı I tabakaları 4 mimarî evrenin açığa çıkarılması ile geçtiğimiz yıllarda
incelenmiştir4. 2010 yılı ile birlikte kazısına başlanan Orta Tunç Çağı II anıtsal yapı
kompleksinin çalışmaları ise 3 kazı sezonu boyunca devam etmiştir. 2010 ve 2011 yılı
bilimsel araştırma raporumuzda bahsettiğimiz 5. evre birden fazla alt evreye sahip,
kerpiç duvarları son derece iyi korunagelmiş bir yapı ile tanımlanmaktadır5. 5. evre
binası Alalakh VII. Tabaka Sarayı ve daha öncesi ile çağdaş olduğunu düşündüğümüz,
uzun bir dönem boyunca kullanılmış bir yapıdır.
KB-GD istikametinde inşa edilmiş yapının her yeni kullanım evresinde taban
seviyelerinin yükseldiği, oda alanlarına açılan kapı boşluklarının ise belli dönemlerde
kapatıldığı anlaşılmıştır. Taban seviyelerinde ise in situ buluntu yok denecek kadar
azdır. Bu da her tamir ve ara evrede yapının öncelikle temizlendiğini göstermektedir.
Genel karakterini koruyan yapı 5b, f ve g evrelerinde güneyde yer alan apsidal bir duvar
eklentisine sahiptir. 2010 ve 2011 yılı raporlarımızda bahsettiğimiz gibi apsidal duvar
kullanımı Alalakh’ta veya Yakın Doğu ve Anadolu mimarîsinde Orta Tunç Döneminde
rastlanan bir üslup değildir. Yapının, Alalakh kenti içerisinde İştar tapınağına olan
yakınlığı da göz önüne alındığında başka bir tanrıya adanmış bir tapınak binası
olduğunu söylemek mümkündür6.
5G Evresi
32.57 açmasında ulaşılmış en erken dönem 5g evresidir. Kuzeyde KB-GD
uzantılı ana kerpiç duvarlar ve güney kanatta açığa çıkarılan apsidal formlu kerpiç
duvar yapının genel planını oluşturmaktadır. Kuzey kanattaki oda alanının çok ufak bir
bölümü açma sınırları içerisinde yer almaktadır ve mekânın işlevi hakkında bilgi
verecek yeterli buluntuya sahip değildir. Kuzeybatı odası ise her evrede bir mutfak
olarak kullanılmıştır. Açmanın orta alanında yer alan 4. evre çöp çukuru ise yapının
kuzey ve güney kanatları arasındaki ilişkiyi sağlayan oda alanını tahrip etmektedir.
Apsidal duvarın çevrelediği güney alanda ince bir kerpiç duvar mekânı iki ayrı alana
bölmektedir. Taban seviyesinde gözlemlenen yanıklar ve bazalttan işlenmiş hilâl
biçimli bir taşın varlığı bu alanın bir işlik veya mutfak olarak kullanılabileceğine dair
kanıtlar sunmaktadır. Mekâna sokak alanına açılan bir kapı ile girilmektedir (Resim: 2).
5F Evresi
Mekân içinde gözlemlenen en büyük değişiklik apsidal duvar ile sınırlanan
güney kanattadır. İki farklı oda alanını oluşturan bölme duvarının kaldırılması ile
birlikte bu alanda apsidal duvarın formuna uygun yuvarlak forma sahip büyük bir fırın
inşa edilmiştir.
Alalakh’ta Geç Tunç I ve II Dönemine ait kare formlu iki katlı birçok endüstriyel
fırın açığa çıkarılmış ve incelenmiştir7. Yuvarlak forma sahip bu Orta Tunç Dönemi
fırını ise bulunan en erken dönem örnektir. Fırının üst ve çevre duvarlarına ait izler yok
denecek kadar azdır. Kalın pişmiş toprak tabanı ise iyi korunagelmiştir. Fırının inşası
sırasında yalıtım amaçlı olarak toprak taban altına kırık seramik parçaları
yerleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar ile birlikte bu seramik fırınının üç kez baştan inşa
edildiğini gösteren farklı taban seviyeleri tespit edilmiştir (Resim: 3-4).
4

Bkz. Yener 2008; 2009; 2010; 2011; Yener ve Akar 2012.
Akar ve Yener 2012:5-6; 2013a:7; 2013b:3.
Yener baskıda(a); Yener ve Akar 2013a: 6; 2013b:4.
7
Yener ve Yazıcıoğlu 2010: 31-32; Dardeniz 2012.
5
6
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Yapı içerisinde in situ malzeme grupları bulunmamasına rağmen açmanın doğu
kanadında yer alan sokak alanında iki adet silindir mühür ve ayak şeklinde taştan
işlenmiş muhtemel bir kolye ucu bulunmuştur. İki silindir mühürde yer alan temalar
birbirinden farklı olsa dahi ikisi de yerel olarak üretilmiş Kuzey Mezopotamya ve Eski
Babil üsluplu mühürlerdir.
32.57 açmasında açığa çıkarılan 5. evre binası ve alt evreleri, Orta Tunç II
Dönemi saraylar bölgesi mimarîsi hakkında son derece önemli ve yeni bilgiler
sağlamaktadır. Ancak yapı içerisinde in situ malzeme gruplarının olmaması ve yangın
tabakalarının tespit edilememesi de bu yapının yakılıp yıkılan VII. Tabaka Sarayı ile
olan ilişkisini anlamak için yeterli kanıtı sağlayamamaktadır8. Çanak çömlek
koleksiyonunda çok sayıda Orta Tunç II basit mal grupları, Suriye-Kilikya seramik
grupları mevcuttur. Suriye-Kilikya seramik koleksiyonu içerisinde yer alan bir at
figürünün dışkılama tasviri ise ele geçirilen sıra dışı örneklerden biridir (Resim: 5).
32.53 ve 32.54 Açmaları9
Alalakh Geç Tunç II Döneminin incelendiği 32.53 ve 32.54 açmalarında kazı
çalışmalarına 2003 yılından beri devam edilmektedir. 2008 yılı kazı sezonu ile birlikte
M.Ö. 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihlediğimiz anıtsal Kuzey Kale yapısının kazılması
tamamlanmış ve 32.54 açmasının doğu kanadında 2009 ve 2010 yılları ile birlikte erken
yapı katları incelenmeye başlanmıştır10.
İdrimi Hanedanlığı ve Alalakh’ın Mitanni İmparatorluğu’na vasal olarak hizmet
ettiği dönem IV. Tabaka Sarayı ve Kale yapısı ile temsil edilmektedir. Woolley
kazılarında ele geçirilen yazılı belgelere göre Kral İdrimi, Niqmepa ve Ilimilimma’nın
bu sarayda yaşadığı bilinmektedir11. Hattuşa’da ele geçirilen belgelerde ise I.
Şuppiluliuma’nın Kuzey Suriye seferlerinde karşı koyan Suriye koalisyon gücünde
Mukiş’i Itur-Addu temsil etmektedir. Itur -Addu’ya ait belgeler IV. Tabaka Saray ve
Kale yapısında bulunmamaktadır. Aynı şekilde, İdrimi heykelinde oğlu olarak bahsi
geçen Addu-Nirari’ye ait herhangi bir belge de bulunmamaktadır12.
Alalakh IV. Tabaka Sarayı ya Hitit istilâları ya da kentte gerçekleşen bir iç isyan
sonucu yakılıp yıkılmıştır. Yaklaşık MÖ 1400-1390 tarihlerinde gerçekleşmiş
olabileceğini düşündüğümüz bu olay ve sonrasına ait arkeolojik buluntular ve yayınlar
ise Woolley kazılarında son derece eksiktir. Mitanni egemenliğinin sonu ve Alalakh’ta
Hitit tabakalarının başlaması arasındaki döneme ait bulgular 2009-2010 yıllarında
gerçekleştirdiğimiz kazılarda açığa çıkarılmıştır. Yeni bulgulara göre Alalakh IV.
Tabaka Sarayı ve Kale yapısının yakılıp yıkılmasının ardından Woolley’nin tanımladığı
gibi bir Hitit tabakasının varlığından söz etmek mümkün değildir. Kale yapısının
tahribatın ardından üç farklı tamir evresi geçirdiği tespit edilmiştir. Bu üç alt evre (2a-bc) olarak tanımlanmış ve yayınlanmıştır13. Bu tabakaların varlığı yazılı belgelerde geçen
kral isimleri ve bu şahısların yaşamış olabileceği dönemlerin varlığını arkeolojik olarak
destekleyen bulgular sunmaktadır.
2012 yılı ile birlikte IV. Tabaka Kale yapısına ait alt evrelerin daha geniş bir
alanda incelenmesi hedeflenmiştir. Bu maksatla 32.54 açmasının batı kanadı ve 32.53
8

VII. Tabaka Sarayı ve erken dönem Orta Tunç Çağı tabakaları üzerine yeni veriler için bkz. Bulu 2012.
Açma Başkanları Turgay Sezgin, Eda Atasever, Selen İneci (Mustafa Kemal Üniversitesi).
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açmasının tümünü kapsayan kazı alanı ile birlikte toplamda 13 x 10 m.lik bir alanda
kazı çalışmaları tamamlanmıştır. 1. evreye ait Kuzey Kale yapısının kalın, derine inen
kerpiç duvarları ve dolgusu kaldırılmış ve açma stratigrafisine göre 2a, Woolley
terminolojisine göre de IV. Tabaka kale yapısının tamir evreleri olarak
tanımlayabileceğimiz yapı katı açığa çıkarılmıştır (Resim: 6).
1. evre Kuzey Kalesi ve 2a yapısı arasında karmaşık bir stratigrafik ilişki
mevcuttur. Kuzey Kale yapısı kerpiç tuğlalar kullanılarak inşa edilmiş Alalakh’taki en
büyük yapıdır. Bu yapının inşası sırasında 2. evreye ait mimarî öğeler 1. evre yapısının
temelini oluşturmuştur. 2a evresinin sağlam duran kerpiç duvarlarına zarar verilmemiş
ancak oda alanları olarak tanımlanabilecek bütün mekânlarda derin temel çukurları
açılıp bu alanlar kerpiç tuğlalar kullanılarak doldurulmuştur. Doldurulan alanlar ve
sağlam duran kerpiç duvarlar aynı seviyeye vardığında ise oluşan düz zemin üstüne
kerpiç tuğlalar dizilmiş ve böylelikle saraylar bölgesinin topografyası belirgin bir
şekilde yükseltilerek değiştirilmiştir. Bu tarz bir mimarî yaklaşım Alalakh’a yabancıdır.
Anadolu ve Suriye’de de bu üslûpla inşa edilmiş yapılara dair herhangi bir bilgi yoktur.
Şaşırtıcı bir şekilde bu üslûp sadece Mısır’da ve Doğu Akdeniz’de görülmektedir ve
Tunç Çağı kültürler arası ticaret ve etkileşimin mimarîdeki yansımasına dair bir örnek
olarak gösterilebilir14.
42.29 Açması15
Alan 1’de yer alan 42.29 açmasındaki çalışmalara 2009 yılında başlanmış ve
Geç Tunç II dönemine tarihlenen iki ayrı mimarî evre açığa çıkarılmıştır. 2012 yılında
42.10 açması ve 42.29 açmasının konumlandırıldığı ve Alalakh tapınaklarının var
olduğu bu bölgede kazı çalışmalarına devam edilmiştir. 42.29 açmasında 2. evre
mimarîsine ait kalıntıların kaldırılması ile birlikte M.Ö. 14. yüzyılın ikinci yarısına
tarihlenen 3 ve 4. evreler incelenmiştir.
4. Evre
4. evrede 42.29 açmasının kuzey kanadına denk gelen alanın uzun bir dönem
çöplük, güney alanın ise bir işlik olarak kullanıldığını anlamaktayız. Kuzey alanda açığa
çıkarılan bu çöplük alanından ele geçirilen çok sayıdaki seramik parçası ve hayvan
kemikleri bu bölgede oluşan atığın tapınaklarla ilişkili olduğuna dair kuvvetli bulgular
içermektedir. Çok sayıda kırmızı açkılı seramikler ve ithal Kıbrıs malları ve baskılı
seramik parçaları bu çöplükte bulunmuştur. Kendi içinde 3 ayrı atık dolgusu içeren 4.
evrede aynı zamanda bir çocuk mezarı açığa çıkarılmıştır. Bu mezarda bir Nuzi malı
kâse hediye olarak ölünün ayak ucuna bırakılmıştır (Resim: 7). Atchana Ware olarakta
tanımlanan Nuzi kaplarının elementel analizleri Harvard Üniversitesi ekipleri tarafindan
yapılmış olup Alalakh kaplarının Mitanni üretimi değil, yerel olduğu ortaya çıkmıştır16.
Açmanın güney kanadında ise bir endüstriyel fırın açığa çıkarılmıştır. İki katlı
yapılan bu tarz fırınlarda yanma odasından gelen sıcak hava, alt kattan üst kata taban
üzerinde var olan havalandırma deliklerinden aktarılmaktadır. İçi boş bulunan bu fırının
yanma odası ve diğer yarısı açma sınırları dışında yer almaktadır. Alalakh’ta höyüğün
birçok farklı bölgesinde açığa çıkarılan endüstriyel fırınlar, kentte üretimin belirli bir
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alan ile sınırlı olmadığına dair kanıtlar sunmaktadır17. Bu da, seramik, cam ve metal
endüstrilerinin hem tapınak ve saraylar bölgesinde hem de ticaret ve üretime ait
kanıtların bulunduğu alan 2, 3 ve 4’te sürdürülmüş olduğunu göstermektedir.
3. Evre
3. evreyi temsil eden mimarî kalıntılar açmanın kuzey kanadında yer almaktadır.
Burada açığa çıkarılan bir taş temel parçası ve seramik grubu bölgenin işlevinin
değiştiğine işaret etmekle beraber, bu evreye ait bilgiler son derece sınırlıdır. 3. Evre,
IV. Tabaka Sarayı’nın yakılıp yıkılması ve Mitanni egemenliğinin Alalakh’ta
kaybolduğu döneme denk gelebilir.
Alan 3
45.44 Açması18
Höyüğün kuzeydoğusu tepe düzlüğünde, Alan 3’te konumlandırılan 45.44
açmasında 2007 yılından beri sürdürülen kazı çalışmaları ile höyüğün stratigrafisi
incelenmektedir. 2012 yılı kazı çalışmaları ile Orta Tunç II Dönemi şehir duvarı, buna
bağlı domestik yapı ve şehir duvarının dış kısmında yer alan mezarlık alanı
incelenmeye devam edilmiştir.
5. Evre
2012 yılı itibarıyla kaldırılan Geç Tunç I Dönemi savunma duvarının ardından
Orta Tunç II Dönemine tarihlediğimiz masif ve payandaya sahip duvar (5. evre) ve
buna bağlı oda alanları açılmış, aynı zamanda da duvarın doğu yamacında tespit edilmiş
20 adet mezar kazılıp kaldırılmıştır (Resim: 8). Çok sayıda Orta Tunç II Dönemi
seramik mal gruplarının yanı sıra ş ehir duvarının dış kısmında yer alan terasta Eski
Babil üslûplu siyah kloritten yapılma bir silindir mühür de ele geçirilmiştir. Mezarlık
bölgesinde 45.45 açmasının dolgu toprağında ise M.Ö. 18. yüzyıla tarihlenen ve Kanesh
Ib ve Acemhöyük ile çağdaş olan Kargamış kralı, Aplahanda stilinde bir mühür baskısı
da ele geçirilen buluntular arasındadır19. Mühür VII veya VI. Tabaka’ya tarihlenen bir
şahit listesi içeren tabletin köşesine basılmıştır20.
Alalakh mezarlığı Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu bölgesi Orta Tunç ve
Geç Tunç I Dönemi ölü gömme adetlerini anlayabilmemizi sağlayabilecek en kapsamlı
şekilde kazılmış tek mezarlıktır. Mezarlık alanı kendi içinde karmaşık bir stratigrafiye
sahiptir. Sadece 45.44 açmasında yapılan çalışmalar ile 2007 yılından bu yana 100’den
fazla mezar açılmış ve sistematik olarak kazılmıştır. Neredeyse her mezar bir diğer
mezarı tahrip etmektedir. İlk gözlemlere göre bu basit mezarlarda çocuk, genç, yetişkin
ya da kadın-erkek ayırımı yoktur. Bunun dışında ikincil gömü âdetlerinin de olduğu
görülmektedir. İkincil gömü olduğunu düşündüğümüz mezarlarda uzun ve büyük bacak
ve kol kemiklerinin düzenli bir şekilde üst üste konduğu tespit edilmiştir. İkincil
gömülerin bir dinî ritüel ile ilgili ya da yeni bir mezarın kazımı sırasında açığa çıkarılan
kemiklerin saygı amacıyla tekrar gömülmesi ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Her
mezarda ölü gömme âdetlerine bağlı ‘S’ formlu basit kaplar hediye olarak bırakılmıştır.
Nadir olarak hayvan ve tanrıça figürinleri ve boncuklar da mezarlarda bulunmuştur.
Tipik bir Orta Tunç II formu olan ‘‘S’’ formlu kapların Geç Tunç I Döneminde
17
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kullanıldığı ve ölü gömme hediyelerinde tutucu bir yaklaşımın olduğu gözlemlenmiştir
(Resim: 9).
Alan 4
2006 yılından beri höyüğün güneybatı düzlüğünde sistematik olarak sürdürülen
kazı çalışmaları kapsamında toplam 6 açmada 3 ayrı Geç Tunç II Dönemi mimarî evresi
incelenmiştir. Geçtiğimiz yıllarda 64.72, 64.82 ve 64.83 açmalarında 2. evre Hitit
Kale21 yapısı kaldırılmış ve 3.evre domestik yapısının kazısı tamamlanmıştır. 2012 yılı
kazı programı kapsamında doğuya doğru olan 64.73, 64.84 ve 64.94 açmalarında ise
3.evre mimarîsinin incelenmesi hedef alınmıştır.
64.73 Açması22
3. Evre
Hitit kale yapısının kerpiçten yapılma kalın duvarlarının kaldırılması ile birlikte
3. evreye ait yapı katı açığa çıkarılmıştır. 2. evrenin aksine 3. evre mimarisi domestik
bir karaktere sahiptir. 64.73 açmasında açığa çıkarılan bu yapıya ait avlu alanında ise
çok sayıda ocak ve taştan dövme âletleri ele geçirilmiştir.
64.84 Açması23
64.84 açmasında 3. evre domestik yapıya ait olan dış duvar sistemi açığa
çıkarılmıştır. Bu süreçte 2. evre Hitit kale yapısına ait kerpiç duvarların derin temelleri
olduğu ve 3. evreye ait yapının temellerine zarar verdiği anlaşılmıştır. 64.84 açmasında
yer alan KB-GD uzantılı kerpiç duvarın Alan 4’ün doğal yamaç sınırını çizmektedir. Bu
duvarın doğu kısmında kalın bir dolgu tabakası kaldırılmasına rağmen 3. evre taban
seviyesine ulaşılamamıştır.
64.94 Açması24
Bu alanda yamacın eğimi ile birlikte 2. evreye ait kalın kerpiç duvarların çok
daha derine indiği ve 3. evre mimarîsini kesip tahrip ettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle,
açmanın orta alanında 3. evre mimarîsine ait öğeler tamamıyla tahribata uğramıştır. 3.
evrenin iyi koruna geldiği güney kanadın ise bir saklama ve işlik alanı olarak
kullanıldığı görülmektedir. Bu alanda bulunan bulla parçaları da bu öngörümüzü
destekler nitelikte kanıtlardır (Resim: 10).
64.94 açmasının batı kesiti içine giren bir çocuk mezarının kalıntıları açığa
çıkarılmıştır. İskelete ait kemikler iyi korunmamış ve dağılmış hâlde olsa da, çok sayıda
takı bu mezarda bulunmuştur. El ve bacak bileklerinde bronz bilezikler ve 1000’i aşkın
cam, fayans, taş ve midye türevlerinden yapılmış kolyeler, gümüş küpeler ve bir altınakik karışımı kolye ucu ele geçirilen buluntular arasındadır. Hitit kale yapısı ile ilişkili
olduğunu düşündüğümüz bu mezar Alalakh’taki en zengin buluntulara sahip
mezarlardan biridir (Resim: 11).
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Alalakh Demir Çağı Kronolojisi
2010 yılı çalışma sezonu ve 2011 yılı kazı çalışmalarının ardından Alalakh’ta
Demir Çağı I Dönemi olduğuna işaret eden seramik gruplarını 32.42 açmasında tespit
etmiştik. 32.42 açmasında ele geçirilen tabanlara döşenmiş, ikincil kullanımı olan bu
seramik grupları uzmanlar Robert Koehl ve Marina Pucci tarafından incelenmeye
devam edilmiş ve ele geçirilen karışık seramik grupları içinde sadece Demir I değil aynı
zamanda Demir II gruplarının da olduğu tespit edilmiştir. Bu da 32.42 açmasında açığa
çıkarılmış yapının Demir Çağı II Dönemine tarihlenmesi gerektiğini göstermiştir. Evde
seramik çalışmaları devam ederken Woolley kazılarının yapıldığı tapınak açmasının
güney kenarında1 gerçekleştirilen kazılarda ise Demir Çağı II tabakalarının varlığı tespit
edilmiştir. Bu sonuçlar Alalakh ve Yakın Doğu kronolojisini değiştirecek niteliktedir.
42.10 Açması2
Woolley dönemi kazılarında Alalakh tapınaklarının incelendiği Tapınak çukuru
VII. Tabaka Sarayı’nın güneyinde yer almaktadır. Bu geniş alanda Woolley ana toprağa
ulaşana kadar kazı çalışmalarına devam etmiş ve tapınaklar bölgesi stratigrafisini elde
etmiştir. 2003 yılından beri höyüğün birçok farklı bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalar
ile Alalakh kronolojisini değiştirecek sonuçlara ulaşılmış ve kentin M.Ö. 14. yüzyılın
sonunda terk edildiği ve sadece tapınakları kullanımının devam ettiği hipotezi ortaya
sürülmüştür. Bu konuya ışık tutmak amacıyla Woolley tapınak alanına olabildiğince
yakın olmak için şu an özel mülkiyet alanı içinde yer alan, toprak sahibi Cavit
Mıstıkoğlu’nun bahçesinde 12 x 8 metrelik bir açma açılmıştır. Bu açmada 1 metreden
fazla derinliğe ulaşılmış ve 3 ayrı Demir Çağı II tabakası tespit edilmiştir (Resim: 1213).
3. Evre
3. evre mimarîsini oluşturan temel mimarî öğeler açmanın doğu kanadında açığa
çıkarılmıştır. Bu alanda pişmiş ve yanmış tuğlaların ikincil kullanımı ile birlikte temel
görevi yapan apsidal formlu bir duvar açığa çıkarılmıştır. Apsidal forma sahip
duvarların Orta Tunç döneminden beri Alalakh’ta yaygın olarak kullanıldığını gösteren
bu yapı kompleksine ait taban seviyeleri tahribat görmüş durumdadır. Ancak batı
kanadında in situ bir tabak ve pişirme kabı ele geçirilmiş ve Demir II dönemine
tarihlenmiştir.
2. Evre
2. evreyi tanımlayan mimarî öğeler yalnızca açmanın KD köşesinde açığa
çıkarılan bir taş temelden oluşmaktadır. Karışık bir dolguya sahip olan 2. ve 3.
evrelerde ele geçirilen seramik grupları arasında Geç Hellas IIIC ve muhtemel bir Geç
Hellas IIIB:2 seramik parçası bulunmuştur. Basit stilde olan GHIIIB:2 seramik parçası,
Alalakh’ın tapınaklar bölgesinin M.Ö. 13. yüzyılda da kullanılmaya devam ettiğini
gösteren bir kanıt olarak düşünülebilir. Karışık topraktan gelen GHIIIC mal grupları ise
yerleşkede tapınaklar bölgesinde Erken Demir Çağının varlığına işaret etmektedir.
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1. Evre
Çok fazla tahribat görmüş olan 1. evreye ait taş temel parçaları ve in situ
saklama kapları bu son tabakanın Demir Çağı II Dönemine tarihlendiğini
göstermektedir. Bu tabakanın kazılışı sırasında dolgu toprakta bir Hitit İmparatorluk
Dönemi mühür baskısı ele geçirilmiştir. Bu baskıda tasvir edilen insan figürünün
yanında Luvice hiyeroglifte ‘Baş Katip Pilukatuha’ ismi yazılıdır. Prof. Dr. Ali ve
Belkıs Dinçol ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Peker’in yaptığı incelemelere göre mühür üslup
açısından M.Ö. 14. yüzyılın sonu, 13. yüzyılın başına tarihlenmektedir.
Alalakh Arkeopark Çalışmaları
Aççana Höyük’te 1930’lu yıllarda yapılan kazılarda açığa çıkarılan Orta ve Geç
Tunç dönemi sarayları ve şehir kapı sistemleri günümüze dek korunagelmiştir. Tamamı
kerpiçten yapılmış ve yangın tahribatı geçiren bu yapıların korunma ve sergilenme
çalışmaları için Amerika kaynaklı KAPLAN fonuna yaptığımız başvurucu sonucu elde
edilen maddî destek ile çalışmalara başlanmıştır.
2012 yılı çalışmaları kapsamında höyük üzerinde ziyaretçi patikaları ve 4 adet
bilgilendirme panosu hazırlanmıştır. IV. Tabaka Sarayı üzerinde yer alan çatı sistemi
onarılmış ve VII. Tabaka Sarayı’nın açıkta kalan kerpiç duvarları gelecek yıllarda
başlatılacak olan kerpiç restorayonu projesine kadar jeo-tekstil kullanılarak kapatılmış
ve koruma altına alınmıştır (Resim: 14).
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Resim 1: Aççana Höyük/Antik Alalakh Kenti
2012 yılı kazı alanları (Harita: Murat
Akar)

Resim 2: 32.57 Açması, 5g evresinin
havadan görünümü
(Fotoğraf: Murat Akar)

Resim 3: 32.57 Açması, 5f evresinin
havadan görünümü (Fotoğraf: Murat Akar)
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Resim 4: 32.57 Açması, 5g evresi, fırın
(Fotoğraf: Murat Akar)

Resim 5: Suriye-Kilikya seramiği
parçası, 32.57 açması
(Fotoğraf: Ian Cohn)

Resim 6: 32.53 ve 54 açmaları, kuzeydoğudan görünüm
(Fotoğraf: Murat Akar)
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Resim 7: 42.29 açması, 4.evre mezar buluntusu Nuzi/Atchana
Ware mal grubu kase (Fotoğraf: Murat Akar)

Resim 8: 45.44 açması, 5.evrenin kuzeybatıdan görünümü (Fotoğraf: Murat
Akar)
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Resim 9: 45.44 açması, yetişkin mezarı
(Fotoğraf: Murat Akar)

Resim 10: 64.94 Açması, 3. evrenin havadan görünümü
Fotoğraf: Murat Akar)
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Resim 11: 64.94 açması, 2.evre mezarında bulunan takılar
(Fotoğraf: Murat Akar)

Resim 12: 42.10 Açması, 3.evre hava fotoğrafı (Fotoğraf: Murat
Akar)
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Resim 13: Demir Çağı Seramik Grupları.

Resim 14: Alalakh Arkeo Park Projesi kapsamında yeni yapılan patika ve
bilgilendirme panoları (Fotoğraf: Murat Akar).
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2012 YILI TRALLEİS KURTARMA KAZILARI
Emin YENER*
Aslı SARAÇOĞLU
Tralleis antik kenti 2012 yılı kazı sezonu çalışmaları, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Aydın Arkeoloji
Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarının ilk bölümü 10 Temmuz-30 Eylül 2012, ikinci
bölümü ise 1 Kasım-23 Aralık 2012 tarihlerinde yapılmıştır1.
2012 yılı kazı sezonunda üç farklı alanda kazı ve sondaj çalışmaları yapılmıştır.
Bunların ilkini Hamam-Gymnasium alanının kuzeyindeki Sütunlu Cadde kazı
çalışmaları (GYM D40 - D50, K90 - K100 - TRL12 SCI-SCXII Karolajları)
oluşturmuştur (Resim: 1-4). Bu caddeye ait çoğu sağlam ya da tamamlabilir nitelikteki
mimarî parçalar ortaya çıkarılmış, çizimleri yapılmış ve bu alanın restorasyon projesinin
hazırlanması yönünde ilk adım atılmıştır (Çizim: 1). Ayrıca 10 ve 11 No.lu Bizans
Dönemine tarihlenen dükkânlarda kazı çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 7-8).
Çalışmaların ikinci bölümünü restorasyon, koruma ve onarım çalışmaları
oluşturmuştur. Özellikle Hamam-Gymnasium alanındaki yapıların korunması,
sağlamlaştırılması ve tahribatın giderilmesine yönünde çalışmalar yapılmış ve tedbirler
alınmıştır. Bu amaca yönelik projelerin oluşturulması için yapıların mimarî çizimleri
tamamlanmış ve restorasyon çalışmaları için gerekli alt yapı oluşturulmuştur. Ayrıca
kentte temizlik, çevre düzenlemesi, alt yapı sorunlarının giderilmesi ve yapılarla ilgili
çizimlerin tamamlanarak kentin hâli hazır planının hazırlanması gerçekleştirilmiştir.
Hali hazır planların tamamlanmasının ardından gerekli izinler alınarak kentteki yapılara
ait yön ve bilgilendirme tabelaları hazırlanmıştır.
2012 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında toplamak
mümkündür.
1. Kazı ve Sondaj Çalışmaları
2. Restorasyon, Koruma ve Onarım Çalışmaları
3. Çevre Düzenleme ve Temizlik Çalışmaları

* Emin YENER, Arkeolog, Aydın Müzesi Müdür, Aydın/TÜRKİYE
Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU, Bilimsel Danışman, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın/TÜRKİYE.
saracogluasli@gmail.com
1
2012 yılı Tralleis antik kenti kurtarma kazıları çalışmaları, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Arkeolog Emin
Yener başkanlığında, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klâsik
Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu bilimsel danışmanlığında sürdürülmüştür.
Kazı çalışmalarına ekip üyesi olarak Yrd. Doç. Dr. Aynur Civelek, Araştırma Görevlisi Murat Çekilmez,
Araştırma Görevlisi Aydın Erön, yüksek lisans öğrencileri Arkeolog Yalçın Gülçin, Arkeolog Özgün
Başıbüyük, Arkeolog Fatih Öztürk ve Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri
katılmıştır. Yaklaşık 20 işçi ile sürdürülen 2012 yılı kurtarma kazısı çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Aydın Valiliği, Aydın İl Özel İ daresi, Aydın İ l Kültür
Müdürlüğü, Aydın Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, Aydın Ticaret Odası’nın
katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarında emeği geçen tüm ekip üyelerine ve Tralleis antik kenti
kazısına katkı ve destekte bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.
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4. Örenyeri Giriş, Bilgilendirme ve Yönlendirme Tabelalarının Hazırlanması
5. Alt Yapı Sorunlarının Giderilmesine Yönelik Çalışmalar
1. KAZI VE SONDAJ ÇALIŞMALARI
1. A. Hamam-Gymnasium Alanının Kuzeyindeki Sütunlu Cadde Kazı Çalışmaları
(GYM D40–D50, K90–K100–TRL12 SCI-SCXII Karolajları) (Resim: 1- 4)
Doğu-batı yönünde devam eden ve Bizans Dönemi dükkânlarına paralel
durumdaki caddenin 105 m. uzunluğunda, 12 m. genişliğindeki bölümünde kazı
çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaların ilerleyen dönemlerinde bu caddenin hem doğu,
hem de batı yönünde aşağıya doğru eğimli olarak devam ettiği belirlenmiştir. Sütunlu
Cadde’de yürütülen çalışmalarda çok sayıda granit sütun parçası, sütunların üst yapısına
ait kompozit başlıklar ve bağlantı kemerleri bulunmuştur (Resim: 4). Sağlam korunan
sütün üzerinde yapılan çalışmalarda sütunların 4.70 m. uzunluğunda, 64 cm. çapında bir
ölçüye sahip olduğu belirlenebilmiştir. Çalışmalarda 4 adet tamamlanbilir nitelikte, 32
adet ise kırık parçalar hâlinde sütun ele geçirilmiştir. Kırık parçalar üzerinde yapılan
çalışmalarda sütunların üst çaplarının 59 cm., alt çaplarının ise 64 cm. olduğu,
dolayısıyla da aşağıdan yukarıya doğru daraldığı belirlenmiştir. Zemindeki duruş ve
kırılma biçimlerinden bu sütunların kuzeyden güneye doğru düştükleri anlaşılmıştır.
Ayrıca sütunlara ait 5 adet kompozit sütun başlığı, 22 adet kemer boğu ortaya
çıkarılmıştır. Kompozit düzendeki başlıkların yükseklikleri 70 cm., alt çapları 50 cm.,
üst çapları ise 70 cm. olarak ölçülmüştür. Ele geçirilen eserlerin ölçülerinin alınmasının
ardından bu alanın çizimi gerçekleştirilmiştir2 (Çizim: 1). Sütunlu Cadde de mimarî
buluntuların yoğunluğuna rağmen zemine ait döşemenin pek iyi korunmadığı, sadece
belirli alanlarda yer yer mermer zeminin mevcut olduğu görülmüştür. Bununla birlikte,
dükkânların önünde doğu-batı yönde devam eden künk sistemi ortaya çıkarılmıştır.
Sütunlu Cadde de yürütülen kazı çalışmalarında az sayıda seramik ve mermer
eserlerle karşılaşılmıştır. Bunlardan biri kırık bir el parçasıdır (Resim: 5). Devam eden
çalışmalarda 154. 96 m. kodunda, açmanın güneydoğusundaki propylon salonuyla
bağlantılı, bazı yerleri tahribat görmüş iki basamaklı bir merdiven bulunmuştur (Resim:
6). Bunlardan alt basamağın uzunluğu 2. 75 m., genişliği ise 33 cm, üst basamağın
uzunluğu 2. 30 m., genişliği 30 cm. olarak ölçülmüştür.
1.B. 10 No.lu Dükkân Kazı Çalışmaları (Resim: 7)
2012 yılı kazı sezonunda çalışma yapılan alanlardan bir diğeri HamamGymnasium yapısının kuzeyindeki 10 No.lu dükkândır. Bu alanda 31. 07. 2012
tarihinde başlayan kazı çalışmaları, 14. 08. 2012 tarihine kadar devam etmiştir. 154.55
m. kodunda başlayan seviye indirme çalışmalarında seramik, kemik parçaları ve metal
objeler ele geçirilmiştir. 153.43 m. kodunda bir adet Bizans Dönemi sikkesi, 153.41 m.
kodunda bir sütun parçası ele geçirilmiştir. 153.39 m. kodunda ise çok sayıda demir ve
cam cürufa rastlanmıştır. Dükkânın batı duvarına yakın kısımda bir atık su kanalına
rastlanmış ve kanal içinden üç tane Bizans Dönemi sikkesi bulunmuştur. Yapılan kazı
çalışmalarında başka bir mimarî buluntuya rastlanmamış ve bu alandaki kazı
sonlandırılmıştır.
1.C. 11 No.lu Dükkân Kazı Çalışmaları (Resim: 8)
2012 yılı kazı sezonunda çalışma yapılan alanlardan bir diğeri HamamGymnasium yapısının kuzeyindeki 11 No.lu dükkândır. 19. 07. 2012 tarihinde başlayan
2

Mimar Merve Korkmaz’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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kazı çalışmaları, 10.08.2012 tarihine kadar devam etmiştir. Güney duvarı 6.86 m., doğu
duvarı 7.70 m. olan bu dükkânın batısında 1.28 m.lik bir kapı açıklığı bulunmaktadır.
Bu dükkândaki çalışmalarda bol miktarda moloz taş, tuğla, seramik ve cüruf
parçalarından oluşan bir dolgu toprak tespit edilmiştir. Dükkânın güneydoğusunda 153.
42 m. seviyesinde, moloz taş, tuğla, devşirme mermer parçaları ile örülmüş, Bizans
Dönemine ait bir atık su kanalına rastlanmıştır. Bu atık su kanalının üzeri, Roma
İmparatorluk Dönemine ait devşirme mermer mimarî parçalarla kapatılmıştır. Burada
yapılan çalışmalarda çok sayıda mermer mimarî parça ve ters çevrilerek kullanılmış
Lâtince bir yazıt parçası bulunmuştur. Sürdürülen çalışmalarda sonradan tahribata
uğramış, Bizans Dönemine ait tuğla taban bulunmuştur. Ayrıca kazı çalışmalarında
kurşun ağırlık parçaları, bir mermer kabartma parçası, mermer mimarî parçalar ile Geç
Roma ve Erken Bizans Dönemine tarihlenen sikkeler ele geçirilmiştir.
2. RESTORASYON, KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
2.1. Hamam-Gymnasium Alanındaki Caldarium Batı Duvarı (Üçgözler) Rölöve,
Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Yapımı İçin Çalışmaların Başlatılması
(Resim: 9)
Tralleis antik kentinde bugüne kadar gelebilen en önemli yapı, HamamGymnasium kompleksinin anıtsal batı duvarıdır. Kesme taş, traverten ve devşirme
mermer bloklarla inşa edilen yapı, anıtsal boyutlarda ve imparatorluk kültüyle
bağlantılıdır. Anadolu’daki önemli Hamam-Gymnasium komplekslerinden olan bu
örnek, hamam ve palaestrası aynı eksen üzerinde bulunan plan tipini yansıtmaktadır.
Yapı Antik Dönemde Tralleis’te yaşanan şiddetli depremler nedeniyle birçok kez
yıkılmış ve yeniden imar edilmiştir. Örneğin Hellenistik Dönemde inşa edilen yapı,
M.Ö. 26 yılında meydana gelen şiddetli depremde büyük oranda yıkılmıştır. Roma
İmparatoru Augustus Döneminde M.S. 26 yılında inşasına yeniden başlanmıştır.
Tralleis Gymnasiumu’nun batısında yapının hamam kısmı yer alır. Hamamın anıtsal
batı duvarı, halk arasında kemerli yapısı nedeniyle “üçgözler” olarak adlandırılmıştır.
Aydın kentinin simgesi durumundaki bu yapı günümüze gelene kadar geçirdiği doğal
afetler, zaman, çevre ve insan kaynaklı faktörler nedeniyle büyük ölçüde tahribata
uğramıştır. Yapıdaki tahribatın giderebilmesi ve restorasyon aşamaları ile ilgili
projelerin hazırlanabilmesi için 2012 yılı kazı sezonunda bir rapor hazırlanarak Genel
Müdürlüğümüze sunulmuştur. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
oluru ile “Aydın Tralleis Antik Kenti Hamam-Gymnasion Yapısı Giriş Kapısı Rölöve,
Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Yapımı” için çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca
2012 yılı kazı çalışmalarında Hamam-Gymnasium kompleks yapısının çizimi
tamamlanmış ve hâlihazır planı oluşturulmuştur (Plan: 1).
2.2. Hamam-Gymnasium Alanı Duvarlarında Koruma ve Onarım Çalışmaları
(Resim: 10-11)
Hamam-Gymnasium alanında tahribat nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan
duvarlarda korumaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Özellikle de bu onarımlarda
Hamam-Gymnasium alanının merkezinde yer alan gezinti mekânları ile bağlantılı
duvarlarda yoğunlaşılmış, doğal şartlar sebebiyle oluşan tahribatı gidermek amacıyla
orijinal taşlar ve harç kullanılarak çalışma yapılmıştır.

54................................................................................................................................

3. ÇEVRE DÜZENLEME VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmalarına başlanan ilk günlerde kent genelinde temizlik ve çevre
düzenlemesi yapılmış, antik kenti çevreleyen otlar temizlenmiş, yapıların ve
ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için uyarı levhaları ve ziyaretçilerin antik kenti
rahat biçimde gezebilmeleri için yürüyüş güzergâhları hazırlanmıştır (Resim: 12)
4.ÖRENYERİ GİRİŞ, BİLGİLENDİRME VE YÖNLENDİRME TABELALARININ
HAZIRLANMASI (Resim: 13-14)
Tralleis antik kentine gelen ziyaretçilerin kentteki yapılar hakkında bilgilenmesi
ve gezileri boyunca yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve yön
tabelaları hazırlanmıştır (Resim: 14). Bu amaçla Tralleis Ören Yeri Giriş Tabelası,
Topografik Tralleis Haritası, Tralleis’in Tarihçesi, Antik Dönemde Tralleis’te Bilim ve
Sanat, Tralleis’te Yapılan Kazı ve Araştırmalar, Hamam-Gymnasium Kompleksi, GeçRoma Erken Bizans Dönemi Dükkânları, Latrina, İmparatorluk Salonu gibi ana mekân
ve konularla ilgili başlıklar belirlenmiştir. Bu çalışmayı sürdürebilmek için kazı ekibi
tarafından tüm yapıların çizimleri tamamlanmıştır. Tabelalar belirlenen standartlara
uygun biçimde Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan
izinler doğrultusunda, Aydın İl Özel İdare’sinin sağladığı bütçe ile hazırlanarak
yerlerine yerleştirilmiştir.
5. ALT YAPI SORUNLARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
5.1. Kazı Evi ve Çevre Düzenleme Çalışmaları (Resim: 15-16)
2012 yılı kazı sezonunda, Aydın Valiliği3 ve Aydın Ticaret Odası’nın
katkılarıyla, Tralleis antik kenti kazı çalışmalarında görev alan personel ve öğrencilerin
konaklaması ve barınmasına yönelik konteynır alımı gerçekleştirilmiştir (Resim: 15).
Böylelikle kazı ekibi olarak alt yapı sorunlarımızın en önemlilerinden biri olan barınma
problemi ortadan kalkmıştır.
Ayrıca ziyaretçilerin kullanımına yönelik Aydın İl Özel İdaresi’nin desteği ile
danışma ve güvenlik konteynırı alımı yapılmıştır (Resim: 16). Alımı yapılan
konteynırlar, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan
izinler doğrultusunda yerleştirilmiş ve kazı evinin bulunduğu alanın etrafı tel örgüyle
çevrilmiştir.

3

Aydın Valisi Sayın Kerem Al’a kazı çalışmalarımza verdiği destekten dolayı kazı ekibi olarak teşekkürü bir
borç biliriz.
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Plan 1: Hamam-Gymnasium alanı hâlihazır planı

Çizim 1: Sütunlu Cadde

Resim 1: Sütunlu Cadde kazı çalışmaları
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Resim 2: Sütunlu Cadde, genel görünüm

Resim 3: TRL 12 SC V açması

Resim 4: Sütunlu Cadde mimarî yapı malzemeleri
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Resim 5: Sütunlu Cadde’de ele geçirilen
mermer el parçası

Resim 6: Palestraya geçişi sağlayan propylon girişi

Resim 7: 10 No.lu dükkân, genel görünüm
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Resim 8: 11 No.lu dükkân, genel görünüm

Resim 9: Hamam – Gymnasium kompleksi batı duvarı

Resim 10: Hamam-Gymnasium alanı onarım çalışmaları öncesi
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Resim 11: Hamam-Gymnasium alanı onarım çalışmaları
sonrası

Resim 12: Yürüyüş parkuru çalışmaları

Resim 13: Örenyeri giriş tabelası
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Resim 14: Tralleis Ören yeri bilgi levhaları

Resim 15: Kazı evi konteynır alanı genel görünüm
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OVAÖREN 2012 YILI KAZILARI
Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT∗
Dr. Yalçın KAMIŞ
Dr. Atakan AKÇAY
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi adına yürütülen Ovaören
kazı çalışmalarına 2012 yılında da devam edilmiştir.1 2007 yılında başlanan Ovaören
kazıları kapsamında, Yassıhöyük, Topakhöyük ve Teras Yerleşimi olmak üzere üç
farklı birimde (Resim: 1) çalışmalar yürütülmektedir. Geç Tunç ve Demir Çağı
tabakalarının yer aldığı Yassıhöyük, yaklaşık 1250 metre uzunluğunda bir sur ile
çevrelenmiş olup 13 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. En erken evresi Hitit Dönemine
tarihlenen kent surlarının Demir Çağında büyük çaplı iki tadilât geçirdiği tespit
edilmiştir. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar sur kalınlığının 4-4.5 metre arasında
değiştiğini, korunan yüksekliğin ise 7 metreye kadar ulaştığını göstermiştir. Söz konusu
yüksekliğin son 2 metresini, Demir Çağındaki en geç kullanım evresine ait kerpiç surlar
oluşturmaktadır.
Yassıhöyük'ün 350 metre batısında yer alan, geniş bir bataklık alanı ile
Yassıhöyük'ten ayrılan Topakhöyük ve Teras yerleşimi yaklaşık 17 hektarlık bir alanı
kapsamaktadır. Topakhöyük, 110 metre çapa ve 15 metre yüksekliğe sahip küçük
boyutlu bir höyüktür. Topakhöyük'ün özellikle güneyinde ve kuzeydoğusunda uzanan
Teras yerleşimi ise yüzeyden tespit edilebilen verilere göre yaklaşık 500x300 metre
boyutlarında bir alana yayılmaktadır.
Yassıhöyük Kazıları
2007-2011 kazı sezonlarında, Yassıhöyük Merkez Kazı Alanı (A Alanı) olarak
adlandırdığımız kesimde 6oo metrekarelik bir alanda çalışmalar yürütülmüştü. Bu
kazılar neticesinde, Yassıhöyük'te Geç Demir Çağı tabakası (3 evre), Orta Demir Çağı
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tabakası (3 evre) ve Geç Tunç Çağı tabakaları (2 evre) tespit edilmiş, Geç Tunç Çağı
tabakasında seramik parçaları dışında herhangi bir mimarî yapı kalıntısına
ulaşılamamıştı. Söz konusu alanda ana kaya seviyesine kadar inilmiş, kültür dolgusu
kalınlığının 4 metre civarında olduğu tespit edilmişti. Bu kapsamda 2012 yılında, ana
kaya seviyesini farklı alanlarda test etmeye yönelik çalışmalar planlanmış ve kentin
merkez noktasına denk gelen JF185 açmasında kazılar yürütülmüştür. Ayrıca 2011
yılında tespit edilerek kazılmaya başlanan, yerleşimin güney kesimindeki kent
kapısında da çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
JF-185 Açması
JF-185 Açması, A Alanı’nın yaklaşık 100 metre güneydoğusunda kent içerisinde
farklı bir yükselti olarak göze çarpan ve "C Alanı" olarak adlandırdığımız kesimde yer
almaktadır. 2012 yılı kazıları neticesinde JF-185 açmasında 1118.80 metre seviyesinde
başlayan kültür dolgusunun, 1114.90 metre seviyesindeki ana kaya seviyesine kadar
devam ettiği ve bu alandaki kültür dolgusu kalınlığının 4 metreye ulaştığı tespit
edilmiştir. Tarımsal faaliyetler sebebiyle büyük oranda tahribata uğramış ilk mimarî
evre (Resim: 2), temel seviyesinde korunmuş olan Geç Demir Çağının son evresine
(YH-Ia) aittir. Bu evredeki uzun dikdörtgen planlı, bitişik düzenli, taş duvarlı yapılar
(Çizim: 1) kuzeydoğu-güneybatı yönlüdür. Yapıların önemli bir kısmı diğer açmalara
doğru devam etmekle birlikte JF185 açması içerisinde 6 ayrı mekân tespit
edilebilmiştir. Bu mekânlardan dördü, açma içerisinde kalan kesimleri ile daha
bütünleşik bir plan göstermekte olup iki mekânın ise sadece köşe duvarları
görülebilmektedir. Mekânların bazılarının tabanları orta boyutlarda kireçtaşından yassı
bloklarla (Resim: 2) döşelidir. Söz konusu mekânlar aynı duvarları kullanan iki farklı
taban seviyesine sahiptir. 1118.26 metre seviyesindeki ilk taban seviyesi ardından,
yaklaşık 0.50 metre derinlikte 1117.73 metre seviyesinde ikinci evreye ait (YH-Ib) taş
döşemeli ikinci bir taban ile karşılaşılmıştır. Küçük yenileme ve tadilât evrelerinin
izlenebildiği iki evreli mekânların duvar genişlikleri 0.40-0.60 metre arasında
değişmekte olup en iyi korunmuş yükseklik 0.75 metreye kadar ulaşmaktadır. M2
numaralı mekânın büyük bir kısmı güneydeki açma içerisinde kalmakla birlikte, JF-185
açması içerisindeki batı duvarı 6 metre uzunluğunda, kuzey duvarı ise 4.5 metre
uzunluğundadır. M1 mekânı içerisinde yarı gövdesine kadar toprağa gömülü durumda,
YH-Ib evresine ait in situ bir küp, tek kulpu eksik şekilde ele geçirilmiştir. Ağız kısmı
taş bir kapak ile kapatılmış küp üzerinde açılmış tamirat delikleri kurşun ile birbirine
bağlanmıştır. Söz konusu tamir yöntemiyle kullanımına devam edilen küpün daha çok
kuru besin saklamaya yönelik olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan
içlerinden çok sayıda iri depolama küpüne ait seramik parçası ve hayvan kemiği
parçalarının ele geçirildiği mekânların depolama amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır.
JF-185 açması içerisinde üçüncü mimarî evre, sayıları sekize kadar ulaşan farklı
boyutlardaki çöp çukuru ve iki tandır ile temsil edilen Geç Demir Çağının üçüncü (YHIc) evresidir. 1117.50-1117.25 metre arasında taban seviyelerine sahip olan çöp
çukurlarının, YH-Ib evresine ait taş döşemeler ve duvarlar tarafından kapatılmış olduğu
görülmektedir. Bu alanın YH-Ic evresinde açık avlu alanı olarak kullanılmış olduğu
düşünülmektedir. Yassıhöyük'te Geç Demir Çağının erken evresinde (YH-Ic) konutların
ve depo yapılarının daha geniş açık alanlar ve işliklerle birlikte tasarlandığı, son
evrelerde ise çok daha geniş planlı yapıların hâkim olduğu, sıkışık bir mimari
planlamanın varlığı önceki yıllarda kazılan alanlarda da tespit edilmiştir.
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Yassıhöyük Geç Demir Çağı tabakası seramiği (Çizim: 2) içerisinde günlük
kullanım kapları, kaba nitelikli mutfak kapları ve iri boyutlu depolama küplerinin sayısı
daha nitelikli hamur ve yüzey özelliklerine sahip örneklere göre yoğunluk
göstermektedir. Açık kap tipleri içerisinde basit yuvarlak ağız kenarlı tabak ve çanaklar
(Çizim: 2, 1-4) en yoğun grubu oluşturmaktadır. Dışa çekik ağız kenarlı çanaklardan
(Çizim: 2, 5-8) bazılarının ağızları üzerinde kalın çizgisel boya bezeme görülmektedir.
Ağız üzerinde geometrik bezemelerin daha sık kullanıldığı tipler (Çizim: 2, 9-10) ise sprofilli çanak tipleridir. Omurgalı çanak tipleri (Çizim: 2, 11-12) ve ‘Akamenid Çanağı’
olarak da bilinen kap tiplerinin (Çizim: 2, 13-14) sayısı bu tabakada oldukça yoğundur.
Orta Anadolu Demir Çağı seramik repertuarı içerisinde yoğun kullanım gören kap
tiplerinden birisi olan kraterlerin2 Yassıhöyük'te de çok sayıda örneği ele geçirilmiştir.
Geç Demir Çağına tarihlenen krater örnekleri, çoğunlukla ağız üzerinde kapak
oturtmaya yarayan geniş oluklu ve oluk içerisinde boya bezemeli (Çizim: 2, 15)
örneklerden oluşmaktadır. Bezeme repertuarı içerisinde (Çizim: 2, 16-19) ise düzensiz
çizgisel bezemeler, nokta motifleri, rozet ve geometrik motifler yoğunlaşmaktadır.
Yassıhöyük Geç Demir Çağı seramiğinin en yakın paralelleri Kaman-Kalehöyük Demir
Çağı tabakasının 2a ve 2b evrelerinden bilinmektedir. Geç Demir Çağına tarihlendirilen
2a evresinin, 2a-1 katında ele geçirilen seramikler Kaman-Kalehöyük’te Frig Dönemi
içerisindeki doğu etkisinin (Pers/Akamenid) başladığı dönem olarak kabul edilmiştir.3
Yassıhöyük Geç Demir Çağının son iki evresindeki (YH-Ia, Ib) Akamenid tipi
çanakların yoğunluğu benzer bir etkinin Ovaören için de geçerli olabileceğine işaret
etmektedir. Ayrıca Kültepe'nin Demir Çağı geç safha seramiği4, Sultanhan Demir Çağı
geç dönem seramiği5, Maşathöyük 2. yapı katı6 ve Gordion-Yassıhöyük 4. tabaka
seramikleri7 ile Ovaören-Yassıhöyük Geç Demir Çağı seramiğinin yakın paralellikler
sergilediği görülmektedir.
Yaklaşık 30 cm. kalınlığında bir kültür dolgusu ve arkeolojik materyal ile
temsil edilen Orta Demir Çağı tabakasının (YH-II) nitelikli mimarî yapılarına JF185
açmasında ulaşılamamıştır. 1117.10-1116.80 metre seviyesinde kısmen korunmuş, Orta
Demir Çağının geç evresine ait (YH-IIa) dağınık bir duvar kalıntısı açığa çıkarılmıştır.
Geç Demir Çağı mimarî yapılarının aksine, güneybatı-kuzeydoğu eksende uzanan duvar
ile ilişkili seviyelerde polikrom boyalı örneklerin sayıları belirgin bir şekilde
azalmaktadır. Bu evrenin hemen altındaki iki çöp çukuru ve küllü alanlar ise Orta
Demir Çağının erken evresine (YH-IIb) aittir. Bu evrenin yer yer korunmuş tabanları
1116.60 seviyesine kadar inmektedir. Bahsi geçen mimarî evrenin altındaki seviyelerde
bulunmuş olan, yuvarlak formlu, bezemeli fildişi süs eşyası (Resim: 3) ise üzerindeki
sarmal motifler ve yaprak biçimli bezeme ile dikkat çekicidir. Söz konusu buluntunun
ele geçirildiği kontekste ağırlıklı seramik malzeme Orta Demir Çağının başlarına ait
olmakla birlikte, Geç Tunç Çağına ait seramik örnekleri de bu seviyeden itibaren ele
geçirilmeye başlamıştır. Herhangi bir mimarî kalıntıya bu seviyede ulaşılamamış olsa
da, fildişi süs eşyasının Geç Tunç Çağı tabakasına ait olduğu düşünülmektedir. Söz
konusu fildişi süs eşyasının en yakın benzerleri8 Alişar'ın Hitit İmparatorluk Dönem
2

Özgüç 1971: 21; Özgüç 1982: 54.
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6
Özgüç T. 1982: 21-22.
7
Voight 2012: 69.
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tabakasından bilinmektedir. Yassıhöyük Orta Demir Çağı seramik tipleri (Çizim: 3, 1-9)
ise, Geç Demir Çağı seramik tipleri ile tipolojik açıdan büyük benzerlikler
göstermektedir. Bu tabakaya ait boyalı seramikler tamamen monokrom boyalılardan
oluşmaktadır. Basit ağız kenarlı (Çizim: 3, 3-4) ve s-profilli örneklerin (Çizim: 3, 1-2)
birçoğunun ağızları üzerinde yarım yay, üçgen veya kalın çizgisel bezemeler
görülmektedir. Kabın ağzını tamamen çevreleyen bezemeler çoğunlukla iç içe yarım
daire veya dikine kalın çizgiler hâlindedir. Düz veya oluklu ağız kenarlı kraterlerin
(Çizim: 3, 5-6) gövdeleri, kulp bitimine kadar, astar üzerindeki geometrik bezemeler ile
süslenmiştir. Baklava dilimi, üçgen, dalga ve zikzaklar, dama tahtası (Çizim: 3, 7-9)
konsantrik daire, tekerlek, paralel ve çapraz çizgiler Alişar'da olduğu gibi9 en sık
kullanılan motiflerdir. Daha çok Alişar'ın 4bM ve 4cM tabakaları10 ile paralellikleri
bilinen Yassıhöyük Orta Demir Çağı seramiğinin, Alişar-4 geleneği içerisinde yer aldığı
anlaşılmaktadır. Alişar bu özelliği ile Orta Anadolu'da neredeyse tüm dönemler için en
önemli kaynak niteliğindedir. Doğuda Sivas-Malatya, batıda Kızılırmak kavsi, kuzeyde
Karadeniz ve güneyde Doğu Toroslar'a kadar ulaşan11 ve dolayısıyla Tabal Ülkesi’nin
tamamında yayılım gösteren12 bu seramik geleneği özellikle Demir Çağı tabakalarının
ayırım noktasını oluşturmaktadır. Diğer taraftan Kaman-Kalehöyük'ün Orta Demir Çağı
içerisinde M.Ö. 750-700 yılları aralığına tarihlenen 2c evresinin13, Yassıhöyük IIa
evresi ile büyük paralellikler gösterdiği anlaşılmaktadır. Yassıhöyük Orta Demir Çağı
seramiği ayrıca Gordion-Yassıhöyük 5. Tabaka,14 Boğazköy-Büyükkaya II15 ve Maşat
Höyük 3. tabaka16 ile paralellikler göstermektedir. Ovaören-Yassıhöyük'ün bu
kapsamda, surlarla çevrelenmiş kentsel dokusu ile Orta Demir Çağında Tabal Ülkesi'nin
önemli kentlerinden birisi olduğu anlaşılmaktadır.
Demir Çağı tabakalarının tespit edilmesi ardından JF185 açması, daha alt
seviyelere inebilmek amacıyla daraltılarak 5 x 10 metre boyutlarına düşürülmüştür.
Açma içerisinde 1-10/a-e plan karelerinde devam edilen çalışmalarda, Orta Demir Çağı
tabakasının yaklaşık 0.30 metre altında Geç Tunç Çağı tabakasına (Resim: 3-4, Çizim:
1) ulaşılmıştır. YH-III olarak adlandırılan ve Hitit İ mparatorluk dönemine
tarihlendirilen bu tabakanın Orta Demir Çağı'nın erken evresindeki tesviye
çalışmalarından yoğun biçimde etkilendiği anlaşılmaktadır. Birbirine paralel uzanan,
şimdilik mekânsal bir görüntü arz etmeyen taş sıralı iki duvardan (Resim: 3) doğuda
kalan kanat daha yüksek korunmuştur. İki evresi tespit edilen doğudaki duvarın
yüksekliği 1.10 metreye kadar ulaşmaktadır. Aynı temel üzerinde yükselen iki evreli
duvarın erken evredeki korunan yükseklik 0.40 metredir. 7 metre uzunluğundaki doğu
duvarına paralel uzanan batıdaki duvar ise 0.70 metre yüksekliğinde korunmuştur. Batı
duvarının ortasına denk gelen, yaklaşık 2 metre çapındaki çöp çukuru ise, Orta Demir
Çağının erken evresine ait olup hem söz konusu duvarı hem de taban dolgusunu tahrip
etmiştir. Yoğun bir küllü tabakanın tespit edildiği alanda ele geçirilen buluntular
arasında Geç Tunç Çağı'na tarihlenen, çoğunluğu yalın mal grubu örneklerinden oluşan
geniş yakalı tabak parçaları (Çizim: 3, 10), omurgalı çanaklar (Çizim: 3, 11) ve gaga
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ağızlı testi parçalar yer almaktadır. Taban seviyesi 1115.10 kodlarına kadar inen söz
konusu duvarın güneybatısında, açmanın güneybatı köşesine denk gelen alanda en üst
kısmı 1115.02 kodlarında korunmuş, pise tekniğiyle yapılmış bir başka yapının (Resim:
4) açma içerisinde kalan kuzey ve doğu duvarları kısmen açığa çıkarılabilmiştir. Önemli
bir kısmı güneye doğru genişleyen yapının temel seviyesinde korunmuş olduğu ve ele
geçirilen seramik örnekleri (Çizim: 3, 12-15) ışığında Erken Hitit Dönemine
tarihlendiği tespit edilmiştir. YH-IV tabakası olarak adlandırılan bu tabaka, şimdiye
kadar Yassıhöyük'te tespit edilmiş en erken yerleşim tabakası olup ana toprak seviyesi
üzerine oturmaktadır. 1114.90 metrede ulaşılan ana toprak seviyesi, açma içerisindeki 1
x 1 metrelik bir sondaj ile test edilerek 1113.59 seviyesine kadar inilmiş ve JF185
açmasındaki çalışmalar tamamlanmıştır.
Kent Kapısı ve Kent Suru Kazıları
Yassıhöyük, 5 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde taş bedenli, üst kısmı
kerpiç ile yükseltilmiş toplam 1250 metre uzunluğunda bir kent suruna sahiptir. Daha
önceki yıllarda yapılan çalışmalarda söz konusu kent surunun üç evreli olduğu ve en
erken evrenin Geç Tunç Çağına tarihlenebileceği tespit edilmişti. En erken evrenin sur
duvarlarında, kahverengi, volkanik karakterli sert kayaçlar kullanılmış olup gerek
kiklopik karakteri gerekse mimarî özellikleri açısından bu dönem surları diğer iki
evreden oldukça farklıdır. İkinci evrede kullanılan taş örgü, daha uzun ve dar
bloklardan oluşmaktadır ve 2010 yılında tespit edildiği üzere bu evrede surların bazı
bölümleri çapraz ahşap hatıllar üzerine oturtularak savunma sistemine daha statik bir
yapı kazandırılmaya çalışılmıştır. Üçüncü ve son evrede kullanılan taş kaynağı tüf
karakterli yumuşak kayaçlardan oluşmaktadır. Gerek boyutları gerekse düzensiz
işçilikleri ile ayrışan bu evrede kullanılan taş kaynağı, Yassıhöyük Geç Demir Çağı
yerleşim mimarîsinde kullanılan taş kaynağı ile aynıdır. Diğer taraftan 2010 ve 2011
yılı kazılarında Yassıhöyük kent surunun 750 metrelik bir kısmının yığma toprak ile
örtülmüş olduğu tespit edilmiştir. Şehrin kuzey ve doğu yönündeki taş surların üzerini
kuşatan bu yığma sur sistemi, muhtemelen Geç Demir Çağının son evrelerine
tarihlenmektedir.
Kentin güneydoğu kesimindeki Cingi Pınarı isimli su kaynağına bakan yamaç
üzerinde, bataklık alana doğru açılan ve yüksekliğini bugün kaybetmiş olan alanda,
2011 yılında açılmaya başlanan kent kapısının, 2012 yılı kazı çalışmalarında doğu ve
batı kanatları ile giriş koridoru tamamen açığa çıkarılmıştır. Her iki kanadı (Resim: 5)
da yüksek bir kule görünümündeki kapının, kent suru ile birleşen batı kanadı daha iyi
korunmuştur. Doğu kanadı ise yoğun bir tahribata uğramış olup kanadın sur ile
birleştiği kesim henüz tespit edilememiştir. Yaklaşık kare planlı kule görünümündeki
kapı kanatları, doğu-batı yönünde 6.15 metre, kuzey-güney yönünde 7.00 metre
uzunluğundadır. Kapının ön kesimdeki taş temellerinin yüksekliği 1.5 metreye kadar
ulaşırken, korunan yükseklikler iç bölümlerde 3.25 metre civarındadır. İki kapı kanadı
arasındaki genişlik ise, ön kesimde tam olarak 5.00 metredir. Şehrin iç kesimine doğru
4.35 metre uzunluğunda devam eden kanatlar asıl kapı aksına doğru yönelirken
daralmaktadır. Bu aşamadan sonra 2.65 metre daha devam eden giriş koridoru, 3.5
metre genişliğindeki esas giriş kapısı açıklığını oluşturmaktadır. Batı kanadında,
muhtemel ahşap kapıyı taşıyan söve bloğu in situ tespit edilmiş olup doğu kanadında ise
bir söve taşı henüz tespit edilememiştir. Yassıhöyük kent kapısının genişliği yan kuleler
ile birlikte 18 metreye ulaşmaktadır.
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2012 yılı kazı çalışmalarında Yassıhöyük kent kapısında (Resim: 5) birçok
tadilât evresi tespit edilmiştir. Şehrin geçirdiği istilâlar neticesinde oluşan tahribat
sonrasında yapıldığı anlaşılan küçük tadilâtın dışında, kapının esas olarak Geç Demir
Çağı içerisindeki son kullanım evresinde küçültülerek fonksiyon değişikliğine uğradığı
düşünülmektedir. En erken evrede 3.5 metre genişliğindeki birinci giriş kapısından
sonra yaklaşık 7 x 10 metre boyutlarında bir koridora ulaşılmakta ve aynı aks üzerinde
yine 2.5 metre genişliğinde ikinci bir giriş bulunmaktadır. İki kapı arasındaki geniş
koridorun, birinci kapıyı taşıyan ve güneye bakan ön yüzü 4 metre yüksekliğinde
korunmuş taş bedenli bir sur görünümündedir. Kalınlığı 2.5 metreye kadar ulaşan bu
yüzün batıdaki kent suru ile kesiştiği nokta tespit edilebilmiş olmasına karşın, doğudaki
sur ile kesişme noktası henüz açığa çıkarılamamıştır. Kent suru bu alanda tahribata
uğramış olabileceği gibi, şehir içine doğru daralma yapmış olma ihtimali de
bulunmaktadır. Birinci ve ikinci kapı girişleri arasındaki büyük sahanlık alanının
kuzeyde kalan ve ikinci kapıyı taşıyan duvarları son derece iyi korunmuştur.
Yassıhöyük kent girişinin, iç kapısını taşıyan ana duvar Orta Anadolu'da bugüne kadar
kazısı yapılmış Demir Çağı yerleşimleri içerisinde, gerek mimarî özellikleri gerekse
korunmuşluk durumu ile çok ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Volkanik karakterli,
kahverengi sert kayaçlardan kesme bloklarla oluşturulmuş taş temelin yüksekliği 0.80
metreye kadar ulaşmaktadır. Taş temel üzerindeki, üzeri çamur ile sıvanmış kerpiç
bloklar ise 3 metre yüksekliğinde korunmuştur. Söz konusu koridor içerisinde ele
geçirilen seramik örnekleri Orta ve Geç Demir Çağına tarihlenmekle birlikte dolgu
içerisinden az sayıda da olsa Geç Tunç Çağına ait seramik örnekleri de ele geçirilmiştir.
Yassıhöyük kent girişinin iki kapısı arasında kalan geniş sahanlık, muhtemelen
Geç Demir Çağının en son evresinde (YH-1a) düzensiz bir taş duvar ile küçültülmüş,
giriş kapıları daraltılmıştır. 3.5 metre genişliğindeki birinci kapı girişi bu evrede 1.70
metreye, 2. 5 metre genişliğindeki ikinci giriş ise 1.50 metreye kadar küçültülmüştür.
Erken evrenin iç koridor duvarlarında herhangi bir tahribat olmamasına rağmen son
evrede böyle bir düzensiz planlamayla kent girişinin daraltılması, anî bir baskın
tehlikesinden korunmaya yönelik bir düzenleme olabileceği gibi, kent kapısının şehre
giriş çıkışı sağlayan fonksiyonunu da yitirmiş olabileceği şeklinde yorumlanabilir.
Yassıhöyük'te sur sisteminin daha geniş alanlarda açılmasına yönelik çalışmalar
kent kapısının hemen doğusundaki açmalarda gerçekleştirilmiştir. Test sondajı
niteliğinde yapılan bu çalışmalardan, güney kapısının tahribata uğramış doğu kanadının
yaklaşık 10 metre kuzeydoğusunda açılan IL196 açmasında, kapı kanadına paralel
uzanan ikinci bir duvar tespit edilmiştir. Güneybatı-kuzeydoğu yönlü duvar son derece
düzgün bir işçilik göstermekte olup açılan kesimdeki uzunluğu 9 metredir. 2012 yılı
çalışmalarında, henüz sur ile olan bağlantısı açığa çıkarılamamış olan bu duvarın,
savunma sisteminin bir parçası olup olmadığı veya farklı bir yapıya ait olup olmadığı
önümüzdeki kazı sezonlarında tespit edilebilecektir.
Topakhöyük Kazı Çalışmaları
Ovaören'de daha önceki kazı sezonlarında ayrıntılı yüzey araştırması
gerçekleştirilen Topakhöyük'ün Kalkolitik Dönemden itibaren iskân görmeye başladığı
ve Orta Tunç Çağından itibaren yerleşimin genişlediği yönünde bir sonuca ulaşılmıştı17.
Bu sonucun test edilmesi amacıyla höyükte kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Höyüğün stratigrafik gelişiminin anlaşılmasını hedefleyen kazı çalışmaları, höyüğün
17
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nispeten daha dik bir yamaca sahip olan kuzey kısmında basamaklı açma
oluşturulmasına yönelik olarak GD-123b, GD-122b ve GD-122d açmalarında
yürütülmüştür (Resim: 6).
Söz konusu açmalarda yürütülen çalışmalar sonucunda üç tabaka tespit
edilmiştir. Yüzey toprağının hemen altında yer alması nedeniyle epeyce tahribata
uğramış olduğu anlaşılan birinci tabaka esas itibarıyla seramik buluntular ile temsil
edilmektedir. Birinci tabakada ele geçirilen seramikler, Orta Tunç Çağına (Asur Ticaret
Kolonileri Çağı) ait tipik örneklerden oluşmaktadır. Topakhöyük I. tabaka gibi, mimarî
kalıntıları kazılan alan içerisinde tespit edilemeyen II. tabaka, seramik buluntular ile
temsil edilmektedir. Bu tabakada ele geçirilen seramik örnekleri arasında bulunan boya
bezemeli seramik örnekleri dikkat çekicidir. Boya bezemeli seramikler, Hareli
Seramik18 (Çizim: 4, 1-2) ile düzensiz kafes motifi bezemeli örneklerden (Çizim: 4, 34) oluşmaktadır. Literatüre "Intermediate Seramiği"19 olarak geçen kafes motifi
bezemeli örnekler, gerek bulunduğu bölge gerekse de çark yapımı örnekler içermesi
nedeniyle Kayseri ve Yozgat'ta yoğun olarak bulunan Intermediate Seramiği'nden
ayrışmaktadır.
Bazı gruplarına kısaca değindiğimiz Topakhöyük II. tabaka
seramiklerinin ağırlıklı olarak, Orta Anadolu'nun güneybatı bölgesinde Erken Tunç
Çağı III'ün ikinci yarısında (M.Ö. 2200-1950) karşımıza çıkan seramik geleneğini
yansıttığı söylenebilir.
Topakhöyük I. ve II. tabakaların altında açığa çıkarılan III. tabakaya ait mimarî
kalıntılar, yapım tekniği açısından farklı özellikler sergileyen iki yapıdan oluşmaktadır
(Resim: 6). İ lk yapı GD-123b açmasının güneyinde, höyük konisinin merkezine daha
yakın olan bölümde kısmen açığa çıkarılmıştır. Orta boyutlu kireçtaşı bloklar ile daha
küçük boyutlu toplama dere taşlarından oluşturulan kısmen korunmuş temellerin üst
yapısının kerpiç olduğu, açmada yoğun miktarda kerpiç akıntıya rastlanmasından
anlaşılmaktadır. Taş temelleri kısmen açığa çıkarılabilen yapının biri doğuda, diğeri ise
batıda yer alan düzensiz planlı en az iki mekândan oluştuğu görülmüştür.
GD-123b açmasında açığa çıkarılan ikinci yapı, açmanın güneyinde yer alan ilk
yapıdan yaklaşık 1 metre genişliğindeki bir koridorla ayrılmaktadır. GD-123b
açmasında güneydoğu köşesi açığa çıkarılan yapının güney duvarının yaklaşık 2
metrelik bölümü açığa çıkarılabilmiştir. Oldukça iri boyutlu kireç taşı bloklar ve daha
küçük boyutlu kireçtaşlarından oluşturulduğu anlaşılan güney duvarının genişliği yer
yer 1 metreye kadar ulaşmaktadır. Güney duvarı ile birleşerek yapının köşesini
oluşturan kuzey-güney yönlü doğu duvarının yaklaşık 5 metrelik bölümü açığa
çıkarılmış olup bu duvarın önemli bir bölümü GD-122d açması içerisinde
uzanmaktadır. Güney duvarına oranla daha düzenli bir görünüm sergileyen doğu
duvarının genişliği yaklaşık 0.75 metredir.
GD-123b açmasında açığa çıkarılan ikinci yapının doğu ve güney duvarları
tarafından sınırlandırılan mekân içerisinde yürütülen çalışmalar, yapının işlevi ve iç
düzenlemesi konusunda önemli ipuçları sağlamıştır. Yapının iç kısmında yürütülen
çalışmalarda yer yer korunmuş yassı kireç taşı plakâlar mekânın içinin taş kaplama
olduğuna işaret etmektedir. Mekânın içinde taş kaplama dışında tespit edilen bir diğer
yapı unsuru ise dikme delikleridir. Yapı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda mimarî
düzenlemelere ilişkin veriler dışında, yapının işlevine işaret eden önemli bulgulara
ulaşılmıştır. Bu bulgulardan en önemlisi in situ parçalandıkları anlaşılan küplerdir. Bazı
18
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örneklerde kireç taşı kapakların da görülebildiği küpler, yapının depo amaçlı
kullanılmış olabileceğini göstermektedir.
Topakhöyük III. tabakada açığa çıkarılan seramiklerin önemli bir ölümünü el
yapımı kalın kırmızı astarlı tipik Orta Anadolu seramikleri oluşturmaktadır. III.
tabakada dikkati çeken bir diğer seramik grubunu az sayıdaki Orta Anadolu Metalik
Seramiği20 oluşturmaktadır (Çizim: 4, 5-7).
Teras Yerleşimi Kazı Çalışmaları
A Alanı (GF-148, GG-148a, GG-147c, GF-147d Açmaları)
A Alanı, Topakhöyük'ün yaklaşık 180 metre güneydoğusunda yer almakta olup
Teras Yerleşimi'nin en yüksek noktalarından biri üzerinde yer almaktadır. A alanında
yürütülen çalışmaların daha çok yatay düzlemde, Teras Yerleşimi geneline yayıldığı
anlaşılan Orta Tunç Çağı tabakasının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmesi
öngörülmüş ve GF-148, GG-148a, GG-147c, GF-147d açmalarında, bu amaca yönelik
olarak kazılar yürütülmüştür.
2009 yılında, A Alanı'nın kuzeybatısında yer alan GE-147 ve GE-148
açmalarında açığa çıkarılan 2 metre genişliğindeki seramik kırıkları ile döşeli yol ile bu
yolun her iki tarafında yer alan temel seviyesinde korunmuş mimarî kalıntılar, bu alanın
cadde ve sokak düzenlemesine sahip mimarî bir bütünlük (yapı adası) oluşturduğunu
ortaya koymuştur. Söz konusu mimarî düzenlemenin daha net anlaşılması amacıyla GF148, GG-148a, GG-147c, GF-147d açmalarında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda
yolun güneydoğusunda üç evreli olduğu anlaşılan yapılar ile karşılaşılmıştır (Çizim: 5).
Teras Yerleşimi Ia evresi olarak isimlendirilen kültür dolgusu yüzey toprağının
hemen altında başlamakta olup bu evreye ait mimarî kalıntıların Ovaören kazılarının
başlamasından önce alanda yürütülen tarımsal faaliyetlerden ciddî oranda zarar gördüğü
anlaşılmıştır. Ia evresine ilişkin en ciddî verilere GF-148/c-d ve GG-148/a-c
açmalarının kesiştiği alanda ulaşılmıştır. Söz konusu dört açmanın kesiştiği alanda açığa
çıkarılan dairesel planlı depo yapısı yaklaşık 1.8 metre çapında olup çeperleri taş
örgülüdür. Tabanı sıkıştırılmış toprak olduğu anlaşılan depo çukurunun içinde yürütülen
temizlik çalışmalarında, Orta Tunç Çağına tarihlenen yoğun çanak-çömlek buluntuları
ile karşılaşılmıştır.
Teras Yerleşimi Ib evresi olarak tanımlanan kültür dolgusuna ait mimarî
kalıntılar GF-148, GG-148a, GG-147c, GF-147d açmalarının tamamında açığa
çıkarılmıştır. Bu açmalarda açığa çıkarılan mimarî kalıntılar A ve B olmak üzere iki
farklı bütünlük hâlinde değerlendirilmiştir.
A yapısı olarak isimlendirilen mimarî bütünlüğün tamamı GF-148 açması
içerisinde açığa çıkarılmıştır. Yoğun tahribata uğradığı anlaşılan yapının korunan
kısımlarındaki taş temellerinin genişliği yaklaşık 35 cm.dir. Kuzeybatı-güneydoğu
ekseninde uzandığı anlaşılan A yapısının en az iki mekâna sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Kuzeyde yer alan mekan 3.2 x 1.4 metre boyutlarında olup A yapısının
giriş bölümü niteliğinde olabileceği düşünülmektedir. Yapının kuzeyinde yer alan giriş
mekânının tabanın taş döşemeli olduğu yer yer korunmuş döşeme plakâlarından
anlaşılmaktadır.
B yapısı olarak isimlendirilen yapı, GF-148, GG-148a, GF-147d ve GG-147c a
açmalarında açığa çıkarılmıştır. Hafif eksenden kayık olarak doğu-batı yönlü
genişlediği anlaşılan yapının, güneybatı köşesindeki eklenti gibi görünen trapezoidal
20
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planlı odası ile merkezde yer alan 5 x 5 m. boyutlarındaki odası tamamen açığa
çıkarılmıştır. Yapının doğusunda uzandığı anlaşılan diğer mekânın ise çok küçük bir
bölümü tespit edilebilmiştir. Bu mekân içerisinde görülen çevresi taş örgülü ahşap
dikme delikleri, bu kısmın sundurma şeklinde kullanılmış olabileceğine işaret
etmektedir.
Teras Yerleşimi Ib evresine ait bütünsel plan sunmayan duvar temellerine GF148b-d ve GG-148a açmalarında rastlanmıştır. Yapım tekniği açısından, Ib evresine ait
diğer yapılar ile ortak özellikler sergileyen bu temellerin plan özelliklerinin anlaşılması
kazılan alanların genişletilmesi ile mümkün olacaktır.
Ovaören Teras yerleşiminin ilk tabakasının en erken evresine ait buluntular
özellikle GF-148d, GG-148a, GF-147d ve GG-147c açmalarında yoğunlaşmaktadır. Ic
evresine ait zayıf duvar temelleri GG-147c açmasında, B yapısına ait temellerin altında
açığa çıkarılmıştır. Ib evresinin yapıları tarafından oldukça yoğun bir biçimde tahrip
edilmiştir. Ic evresine ait dikkat çeken diğer buluntular, GG-147c açmasında açığa
çıkarılan oval bir ocak, buna ait kül çukuru ile ocağın 20 cm. kuzeybatısında açığa
çıkarılan gövdesinin yarısına kadar zemine gömüldüğü görülen yarım çömlektir. Ic
evresine ait diğer bulgular GG-148a açmasında yoğunlaşmaktadır. Ib evresine ait
yapıların taban seviyelerinin altına inilmesinden sonra, bu alan yoğun bir küllü tabaka
ile karşılaşılmıştır. Küllü tabakanın içerisinde taşınabilir ocak ve ocak parçaları açığa
çıkarılmıştır.
Ovören Teras Yerleşimi I. tabakaya ait üç farklı mimarî evrede ele geçirilen
buluntular arasında ağırşaklar, tunç iğneler, çok yüzlü taş kalıp (Resim: 7), damga
mühür (Resim: 8) ile çeşitli tiplerdeki çanak çömlekler bulunmaktadır. Özellikle, üç
evreye ait çanak çömleklerin aynı nitelikleri sergilemesi evreler arasında fazla zaman
farkı bulunmadığını göstermektedir. A alanından ele geçirilen tüm çanak çömlek
buluntularının çok büyük bir bölümünü çark yapımı kırmızı astarlı veya yalın
(hamurunun renginde bırakılmış) Orta Tunç Çağı seramiği oluşturmaktadır (Çizim: 4,
8-12). Ancak, her üç evrede de bulunan az miktardaki (yaklaşık % 5) el yapımı Alişar
III seramiği, Kaniş Karumu'nun II. katı21 ve Acemhöyük III. tabaka22 ile paralellik
kurulmasını sağlamaktadır. Ayrıca, yine her üç evre de bulunan az sayıdaki Dalgalı Hat
Seramiği örneği de (Çizim: 4, 10-12) Kaniş Karumu'nun II. katı23 ve Acemhöyük III.
tabaka24 ile kurulan paralelliği destekler niteliktedir.
B Alanı (GT-137a Açması)
B alanında yürütülen çalışmalar Teras Yerleşimi stratigrafisinin belirlenmesi
amacıyla dikey eksende yürütülmüştür.
GT 137a açmasında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, derinliği yaklaşık 1.5
metreye ulaşan ilk tabakanın daha çok çöp çukurları ile karakterize olduğunu ortaya
koymuştur. İlk tabakaya ait bu dolgular içerisinde ele geçirilen çanak-çömlek parçaları
A Alanı'nda üç evresi tespit edilen I. tabaka örnekleri ile aynı nitelikleri taşımaktadır.
GT-137a açmasında I. tabakaya ait dolguların kaldırılmasından sonra, II.
tabakaya ait mimarî kalıntılar ile karşılaşılmıştır. GT-137a açmasının güneyinde
yoğunlaşan söz konusu mimarî kalıntılar, plan özellikleri tam olarak anlaşılamayan iki
farklı duvara ait taş temellerden oluşmaktadır. Kısmen korunmuş duvarlar ile temsil
21
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edilen II. tabakaya ait buluntular çanak çömlek parçaları ile sınırlıdır ve Topakhöyük II.
tabaka ile benzerlikler göstermektedir.
GT-137a açmasında yürütülen derinleşme çalışmaları sonucunda, II. tabakaya
ait duvarların temel seviyelerinin hemen altından itibaren taş sanduka mezarlar ile
karşılaşılmıştır (Resim: 9). M-3 ve M-4 numaraları verilen mezarların açılması
sonucunda, bu mezarların kendi zamanlarında soyularak içlerine taş doldurulmuş
olduğu görülmüştür. II. tabakaya ait duvarların M-3 ve M-4 numaralı mezarların üst
seviyelerine oldukça yakın olması, belki de bu mezarların II. tabaka sakinleri tarafından
soyularak doldurulduğuna işaret etmektedir. M-3 ve M-4 numaralı mezarların soyulmuş
olduğunun en belirgin göstergesi, M-3 numaralı mezarın batısında insan kemiklerinden
oluşan bir yığının tespit edilmiş olmasıdır (Resim: 10). Herhangi bir küçük buluntu
içermeyen M-3 ve M-4 numaralı mezarların dolgularından ve çevrelerinden ele
geçirilen çanak çömlek parçaları Topakhöyük III. tabaka ile benzerlikler taşımakta olup
Orta Anadolu Metalik Seramiği dikkat çeken gruplar arasındadır.
M-3 ve M-4 numaralı taş sanduka mezarlar mimarî açıdan değerlendirildiğinde,
her iki mezarın kenar sandukalarının oldukça iri boyutlu kireçtaşı levhalar ile
oluşturulduğu ve üzerlerinin aynı irilikteki kireçtaşından kapak taşları ile kapatıldığı
görülmektedir. Her iki mezarın uzunlukları yaklaşık 2 metre olup genişlikleri 1 metre
civarındadır. Teras yerleşimin III. tabakasının geç evresinde (IIIa) açığa çıkarılan
mezarlar taş sanduka tipindeki örnekler ile sınırlı olmayıp M-3 numaralı mezarın
güneyinde M-5 numarası verilen bir çömlek mezar tespit edilmiştir.
GT-137a açmasında taş sanduka mezarların tespit edilmesi ile birlikte, açmada
yürütülen derinleşme çalışmaları mezarların arasında kalan alan ile sınırlandırılmıştır.
Bu alanda yürütülen çalışmalar sonucunda M-6 numarası verilen hoker pozisyonunda
gömülmüş basit toprak bir mezar ile söz konusu mezarın hemen kuzeyinde sadece
temellerinin son sırası korunmuş zayıf bir duvar açığa çıkarılmıştır. IIIa evresinin
hemen altında tespit edilen mezar ve zayıf duvar, özellikle seramik malzemede bir
değişim tespit edilmemiş olması nedeniyle IIIb evresi olarak değerlendirilmiştir.
IIIb evresine ait mezarın ve zayıf duvarın kaldırılmasından sonra, taş sanduka
mezarlar arasında derinleşme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda,
söz konusu alanda çevreleri taş sıraları ile desteklenmiş iki adet küp mezar açığa
çıkarılmıştır. M-7 ve M-8 numaraları verilen mezarlarda perdah taşı, bileği taşı gibi
oldukça basit kabul edilebilecek mezar hediyelerine rastlanmıştır. M-7 ve M-8 numaralı
mezarların bir diğer dikkat çekici özelliği, mezar küplerinin ağızlarının zemine oturacak
şekilde ters çevrilmiş olması ve tahribat görmüş dip kısımlarının kireçtaşı kapaklar ile
kapatılmasıdır. IIIB evresinin hemen altında tespit edilen küp mezarlar ve mezarların
hemen yakınındaki duvarlar Teras yerleşiminin IV. tabakası olarak değerlendirilmiştir.
C Alanı (GP-125 Açması)
Topakhöyük'ün 40 metre doğusunda yer alan GP-125 açmasında, Teras
yerleşimi ve Topakhöyük bağlantısının daha net anlaşılması amacıyla kazı çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Açmada yürütülen çalışmalar, bu alanın oldukça pekişmiş nitelikli
bir kil dolguya sahip olduğunu ve bu dolgu içerisinde arkeolojik nitelikli buluntuların
varolmadığınıgöstermiştir.
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D Alanı (GE-158b Açması)
Topakhöyük'ün yaklaşık 250 metre güneydoğusunda yer alan GE-158b
açmasında gerçekleştirilen çalışmalar, Teras yerleşiminin güneydoğu sınırının
belirlenmesi ve bu alandaki kültür dolgusunun kalınlığının tespit edilmesi amacıyla
yürütülmüştür. Açmada gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Teras yerleşimin I ve II.
tabakalarının belirgin mimarî özellikler ile bu alanda temsil edilmediği anlaşılmıştır.
Ancak, açmanın üst seviyelerinde bu tabakalara ait bol miktarda çanak çömlek
parçalarına rastlanmıştır. Açmada yürütülen derinleşme çalışmaları sonucunda, GT137a açmasında iki örneği açığa çıkarılan taş sanduka mezarların bir benzeri açığa
çıkarılmıştır (Resim: 10).
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2012 YILI PHOKAİA KAZI ÇALIŞMALARI
Ömer ÖZYİĞİT*
02 Temmuz 2012 tarihinde başlanan Phokaia antik kenti 2012 yılı kazı
çalışmaları, 31 Aralık 2012 tarihinde son buldu1. Bu çalışmaları başlıca dört grupta
toplayabiliriz2.
I) Kazı Çalışmaları
A.1)
Oval Tapınaklar Kazıları
2)
Phokaia Athena Tapınağı Kazıları
3)
Kent Duvarları Kazısı
B. Koruma Kurulu Kararları Gereği Yapılan Kazılar
II) Restorasyon Çalışmaları
A. Kent Duvarlarının Restorasyonu
B. Athena Tapınağı Modelleme Çalışmaları
III) Kent Duvarları Önü Yol Projesi Çalışmaları
IV) Osmanlı Mezarlığı Çalışmaları
I) KAZI ÇALIŞMALARI
A- 1) Oval Tapınaklar Kazıları (Çizim: 1-2, Resim: 1-3)
Phokaia’da oval tapınakların izine ilk kez 2004 yılı kazıları sırasında rastlandı3.
Bu tarihe kadar Phokaia antik kentinde bir oval tapınağın varlığı bilinmiyordu. Arkaik
Dönem Athena Tapınağı’nın batısında, batı podium duvarının arkasında, tapınağın taş
dolgusu içerisinde yer alan oval tapınağın doğu duvarı, oldukça iyi durumda ortaya
çıkarılmıştı. Bu oval yapı, sonradan “ VI No.lu Oval Tapınak ” olarak adlandırdığımız
tapınaktır. Athena Tapınağı’nın dolgusu içerisinde arka bölümü korunan bu tapınak,
Athena Tapınağı’ndan çok daha eskidir. IIB h6-k6 plan karelerinde ortaya çıkarılan bu

* Prof.Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornovaİzmir/TÜRKİYE
1
Phokaia antik kenti 2012 yılı kazı çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın temsilcisi olarak İzmir
Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Ulaş Göçmen ile Aydın Müzesi’nden Arkeolog Erkan Dede görev yaptı.
Kazı ödenekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça
Belediyesi de çalışmalara önemli katkı sağladı. Özellikle sur restorasyon çalışmaları, İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin sponsorluğu sayesinde gerçekleşti. Bu çalışmalara yardım eden tüm kişi ve kuruluşlara
teşekkürü borç bilirim.
2
Bu çalışmalar, Başkan Vekili Yrd.Doç.Dr. Aynur Civelek, Başkan Yardımcısı, Yrd.Doç.Dr. Emre Okan,
Öğr. Gör. Sabri Arıcı, Muammer Demren, M.A. Gamze Özbütev, Haldun Toksöz, Kenan Doğan, İlknur
Kurum, Aslı Kökdemir, Nurhan Yıldırım, Uygur Akın, Serkan Ülbeği, Mehmet Bakır, M.A. Mete Mutlu
Şahan, Şeyma Canatar, Gözde Uğuz, Esin Aksoy arkeolog olarak katıldı. Heykeltraş-restoratör olarak Zafer
Dağdeviren ile Derya Ersoy Dağdeviren görev yaptı. Ayrıca çalışmalara Ege, Dokuz Eylül, Mustafa Kemal,
Mimar Sinan, Bilkent Üniversiteleri Arkeoloji Bölümü’nden öğrenciler de katıldı. Osmanlı Merzarlığı
çalışmaları ise Prof.Dr. Kadir Pektaş başkanlığındaki bir ekip tarfından yürütüldü. Osmanlı Dönemi mezar
taşları Prof.Dr. Zeki Arıkan tarafından okundu. Ayrıca bu alanda arkeolog olarak H.Ertan Aksoy da görev
yaptı.
3
Ö.Özyiğit, " 2004 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları ", 27.KST, 2.cilt, Ankara 2006, 74-75, Resim 3.
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oval tapınakta çalışmalar, 2005 yılında da sürdürüldü4. Yapı, Athena Tapınağı’nın
yapılışı sırasında batı podium duvarıyla kesilmiş ve batı bölümü tümden ortadan
kaldırılmıştı.
Athena Tapınağı’nın batı podium duvarının batısında, 2008 yılında çıkarılan
oval tapınaklarla ilgili daha kesin sonuçlara ulaşmak için 2012 yılında kazılar, yeniden
ele alındı. Bu kazılar, 10 Ağustos 2012 tarihinde başlayıp, yaklaşık 40 gün sürdü ve 18
Eylül 2012 tarihinde tamamlandı5.
2008 yılı kazıları sırasında Athena Tapınağı’nın tahrip katmanının kaldırılarak
düzlenen seviye, 1.70-1.80 m. idi. Kazılar, bu seviyeden başlamış, -0.30 m. derinliğe
kadar kazılmış bulunuyor. Tüm katmanlar, yaklaşık 2 m. derinlik içerisinde saptandı.
Kazılan üçgen alan, doğuda batı podium duvarı ve önündeki Arkaik Tapınak yoluyla
sınırlanır ve ortaya çıkan yapılar, büyük, düzgün dikdörtgen bloklardan yapılan bu
yolun altına girer. Batıda ise yapılar, Osmanlı Döneminde onarım geçiren Ceneviz kent
duvarı tarafından kesilir. Katmanlar güneyde ise, yükselen kayalık zeminle sınırlanır.
Bu kayalık zemin üzerinde temeller, korunamadığı için günümüze ulaşamamış
bulunuyor.
Athena Tapınağı’nın batı podium duvarı ile Ceneviz-Osmanlı kent duvarı
arasında yer alan üçgen alanda bulunan IIB g8-9, h7-9, ı7-8 plan karelerinde altı oval
yapı saptandı (Çizim: 1-2, Resim: 1-2). Bunların belki de tamamı tapınaktı. Tümü
batıya veya kuzey batıya bakıyordu. Arkalarını ise kayalık kütleye dayamışlardı ve
deniz kıyısındalardı. Söz konusu yapılara erkenden geçe doğru numara verildi. Buna
göre I No.lu Tapınak, ele geçirilen en eski kutsal yapıydı. Uzunluğu 7.5 m. ile 14 m.
arasında değişir. En alttaki bu oval tapınak, İ.Ö. II. binyılın ilk yarısındandır. Onun
üstündeki II. binyılın ortalarına tarihlenir. Onun da üstündeki Geç Tunç Çağından
olmalıdır. Diğer üçü ise Protogeometrik döneme aittir. Önceleri ince uzun olan oval
tapınaklar, Protogeometrik Dönemde genişler ve priform bir biçim alırlar. Son üç
Protogeometrik tapınağın altında Protogeometrik seramiğin bulunması ise, bize
Protogeometrik Dönemin 150 yıldan uzun bir süreyi kapsadığını gösterir. Bu konunun
yeniden incelenmesi gerektiği kanısındayız.
Bu oval tapınaklar, yukarıda söylediğimiz gibi genellikle batıya bakarlar ve
doğu-batı yönünde uzanırlar. İçlerinde en geçi en büyük olup en eski
peripteroslardandır. “ VI No.lu Oval Tapınak” olarak adlandırdığımız bu yapının
çevresi, bir sıra sütunla çevriliydi. Sütunları ahşaptan olmalıydı. Kaideleri ise tüf
taşındandı (Resim: 3). Yaklaşık 50 cm. çapındaki bu sütun kaidelerinin bir bölümü
Athena Tapınağı’nın dolgusu içerisinde, bir bölümü de dışında bulundu. Bu durum da
bize bu tapınağın Athena Tapınağı’nın inşasına kadar devam ettiğini gösterir.
A-2) Phokaia Athena Tapınağı Kazıları
2012 kazı mevsiminde Athena Tapınağı’nın batı podiumu içerisinde iki ayrı
alanda çalışıldı. Birinci alan, İ.Ö.6.yüzyılın başlarına tarihlenen Athena Tapınağı’nın
dolgusu içerisinde yapılan kazılardı. Arkaik dolgu altında IIB g6-g7 ve h6 plan
karelerinde ele geçirilen yapı katlarının Phokaia’daki peristasise sahip en eski oval
tapınakla ilgili olduğu saptandı.
4

Ö.Özyiğit, " 2005 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları ", 28.KST, 2.cilt, Ankara 2007, 349, Resim 13.

5
Söz konusu kazılar, Arkeolog Serkan Ülbeyi denetiminde Arkeoloji Bölümü öğrencileriyle yapıldı.
Öğrencilerin büyük bir bölümü Ege Üniversitesi’ndendi.

82................................................................................................................................

Batı podium içinde çalışılan ikinci alan ise, Arkaik Tapınağın temel izlerinin
devamını ortaya koyabilmek için IIB f5-f6, g5-g6 plan karelerindeki III No.lu Osmanlı
Dönemi evinin altıdır.
a) Batı Podium İçinde Arkaik Tapınak Dolgusu Kazıları (Çizim:3, Resim:4)
2012 yılında Athena Tapınağı kazı çalışmaları sırasında oval tapınakların
tarihlerinin belirlenmesine çalışıldı. Bu kapsamda Athena Tapınağı’nın dolgusu
içerisinde kalan alanda 19 Eylül 2012 tarihinde başlatılıp 29 Kasım 2012’de
sonlandırılan çalışmalar sonunda büyük oval tapınağın Protogeometrik Dönemden
olduğu ve çevresinin ise, bir sıra ahşap sütunla çevrelenmiş olduğu anlaşıldı. Ortaya
konan tüm katmanlar, Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın dolgusu altında kalmış
olduğu için tarihleri Athena Tapınağ’ının tarihi olan İ.Ö. 600-590 tarihinden daha
öncedir. Diğer bir deyişle Athena Tapınağı’nın tarihi bu yapılar için terminus ante
quem’dir. Burada üç ayrı yapı katı saptandı:
I. Yapı Katı (Geç Protogeometrik Dönem - İ.Ö.8.yüzyıl)
I. yapı katının izlerine g6 ve h6 plan karelerinde rastlanır. Bu yapı katı, uzun
süreli olup iki evrelidir. Geç Geometrik Dönemden İ.Ö. 8. yüzyılın sonlarına dek
uzanır.
I. Evre (Geç Protogeometrik Dönem - İ.Ö. 8. Yüzyılın İlk Yarısı)
Oval tapınağı çeviren sütunların hemen arkasında yapılan bu yapının doğu-batı
doğrultusundaki ve 40-45 cm. genişliğindeki kuzey duvarının peristasise dokunmadığı
anlaşılıyor. Bu duvarın uzunluğu yaklaşık 2 m.dir. Duvar protogeometrik tabandan
yaklaşık 1 m. yükseklikte korunmuş durumdadır. I. yapı katının girişinin hemen
doğusundaki kuzey-güney yönlü doğu duvarının mevcut uzunluğu 1.40 m, kalınlığı da
35-40 cm. olarak ölçüldü. Oval tapınağın peristasisinden bu mekâna girildiği
anlaşılıyor; çünkü duvarın doğu bölümünde 80 cm. genişliğinde bir kapı görülür. Bu
kapının sonraki evrede kapatıldığı anlaşılıyor. Toprak harçla ve değişik boyuttaki
taşlarla oluşturulan bu mekân, güneye doğru genişliyordu ve tabanı da 1.56-1.74 m.
seviyesinde değişen tüf taşından, geniş plâka taşlarla döşeli olmalıydı. Bu taban taşları
ile üzerindeki katmana ilişkin 2.05 m. seviyesindeki taban arasında ele geçirilen
seramikler, türdeş nitelik gösterip II. binyıl seramikleri ile Protogeometrik Döneme
ilişkindir. Buradaki seramikler, Geç Protogeometrik Döneme ait olmalıdır. Bu
seramikler, bu zamanda oval tapınağın, peristasisin ve I. yapı katının var olduğunu
gösterir. Buna göre, İ.Ö. 9. yüzyılda peristasisli oval tapınak vardı. I. yapı katının tarihi
ise Geç Protogeometrik- Erken Geometrik Dönem olmalıdır, yani İ.Ö. 9. yüzyılın son
çeyreği ve 8. yüzyılın ilk yarısı içerisine tarihlenmelidir. VI numaralı oval tapınağın
yapıldığı zaman ise, yine Protogeometrik dönemde inşa edilmiş olan IV ve V numaralı
oval yapılardan sonradır. Protogeometrik dönemde IV, V ve VI numaralı oval
yapıların varlığı, diğer bir deyişle üç ayrı yapı katına ilişkin tapınak yapılarının 150
yıllık Protogeometrik dönem içerisine zaman yönünden sığması olanaksız görünüyor.
Buna göre Protogeometrik dönemin süresinin, yeniden dikkate alınması gerektiğine
inanıyoruz.
II. Evre (İ.Ö. 8. Yüzyılın İkinci Yarısı)
Bu evrede yapının ilk evredeki duvarlarının kullanıldığını görüyoruz; ancak giriş
kapısının kapatılmasıyla peristasisten yapıya girişin kaldırıldığını ve ana girişin batı
yönüne alındığını anlıyoruz. Ayrıca bu evrede taban seviyesinin daha yükseldiğini de
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görüyoruz. 2.05 m. seviyesinde çeşitli büyüklükteki yassı, tüf taşından plâka taşlarla
oluşturulan taban, bu evreyi özellikle temsil eder. Bu evre, yukarıda söylediğimiz gibi I.
evre ile II.evreye ilişkin taş plaka tabanlar arasında ele geçirilen çanak-çömleklerle
tarihlenir. II. evrenin taban taşları üzerinde ele geçirilen pişmiş topraktan bir ağırşak
(Env. Ph .2012/8) da İ.Ö. 8. yüzyıla tarihlenir. Öte yandan yine bu evreye ilişkin taş
tabanın üzerinde 2.05 m. seviyesinde ele geçirilen kısmen tümlenebilen kapalı bir kaba
ait çanak-çömlek parçaları da bu evrenin sonunu göstermesi yönünden önemlidir.
Ayrıca yine aynı plan karede (IIB g6) bu Geometrik Dönem kabının yaklaşık 2-2.5 m.
güneyinde III. yapı katına ilişkin eşik taşının arkasında I. yapı katının II. evresinin taban
taşları (2.27 m.) ile II. yapı katının taban taşları (2.57 m.) arasında 2.57-2.43 m.
seviyelerinde kısmen tümlenebilen bir mutfak kabı da yine I. yapı katının II. evresinin
sonunu göstermesi yönünden önem taşır. Her iki kap, aynı zamanda II.yapı katının da
başını göstermesi yönünden öneme sahiptir. Diğer bir deyişle II. yapı katının tarihi bu
iki kaptan sonradır.
Yine III. yapı katının eşik taşının arkasında I. yapı katının II. evresinin tabanı
üzerinde ele geçirilen pişmiş topraktan daire biçimindeki ağırlık (Env. Ph. 2012/1) ile
yine bu ağırlığın hemen yakınında yine aynı taban üzerinde ele geçirilen bir ağırşak
(Env. Ph. 2012/7) da aynı zamandan olmalıdır. Yukarıda sözü edilen I. yapı katının II.
evresine ait tabanın üzerinde ele geçirilen tümlenebilen iki kap ile bir ağırlık (Env. Ph.
2012/1) ile iki adet ağırşak (Env. Ph. 2012/7-8) aynı zamandan olup toplu buluntu
niteliği gösterirler. I. yapı katının II. evresinin sonunu belirlerler. II. yapı katı da bu
tarihten hemen sonra oluşturulmuş olmalıdır.
II. Yapı Katı (İ.Ö. 8. Yüzyıl Sonları - İ.Ö. 7. Yüzyılın İlk Yarısı)
II. yapı katı, I. yapı katının duvarlarını kullanmış olup ekleme duvarlara sahiptir.
I. yapı katına ilişkin kapatılan kapının bulunduğu köşede hemen bir ocağın
oluşturulmuş olduğu görülür. Bu ocağın boyutları 80x80 cm civarındadır. Üst kodu 2.70
m.ye kadar korunmuş durumdadır. Önündeki toprak zemin ise 2.50 m. civarındadır. Bu
ocağın yaklaşık 40 cm. kadar batısındaki 1.45 m. uzunluğunda ve 40 cm. genişliğindeki
bir duvar, ocak bölümünü önündeki mekândan ayırır. Kuzey-güney doğrultusundaki bu
duvarın daha da güneyinde yine bu yapı katına ilişkin diğer bir duvarın varlığını
görüyoruz. 30 cm. genişliğindeki, 1.60 m. uzunluğundaki bu duvarın batısının 2.57 m.
seviyesinde tüf taşından plaka taşlarla oluşturulan bir döşemeyle kaplı olduğunu
anlıyoruz.
III. Yapı Katı (İ.Ö. 7. Yüzyılın İkinci Yarısı)
III. yapı katı, Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın yapılmasından önceki son
yapı katıdır. Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın inşasıyla birlikte bu yapı katı ve
Protogeometrik Dönemden beri ayakta kalan VI numaralı oval tapınağın da sona
erdiğini görüyoruz. III. yapı katı zamanında I. ve II. yapı katlarına ilişkin birtakım duvar
ve ocak yapısının korunduğunu ve kullanıldığını görüyoruz. Yapılan değişiklik, aynı
plan karenin içerisinde fakat güney yönünde oluşturulan bir odadır. Bu oda yapılırken
içerisinde kalan II. yapı katına ilişkin duvar da iptal edilmiş ve bu odanın altında kalmış
bulunuyor. Söz konusu odanın doğu duvarını kaya kütlesi oluşturur. Üç yandan çevrilen
duvarlarla oluşturulan bu odanın maksimum uzunluğu yaklaşık 3m. dir. Genişliği ise 2
m. olarak ölçüldü. Odanın batı duvarının kuzey bölümünde 0,61 m. genişliğinde eşik
bulunur. Odanın en uzun duvarı kuzeyindeki duvarıdır. Bu duvar, kayaya doğru geniş
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bir açıyla dönüş yapar. Uzunluğu 3 m, genişliği de 0.40 m. dir. Söz konusu odanın
tabanının kısmen korunmuş ve 2.64-2.65 m. seviyesinde tüf taşından plâka taşlarla kaplı
olduğu anlaşılıyor. Bu odanın kuzeyinde, ocağın bulunduğu mekânın tabanının da 2.60
m. seviyesindeki tüf taşlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Ocaklı mekânın önündeki
mekanın tabanı ise toprak idi. Bu mekânın batı duvarı korunmamıştır; ancak kapısına
ilişkin güney tarafta, içinde kapı milinin döndüğü bir taş in situ bulundu. Bu taş, her iki
mekânın kapılarının batı yönünde yan yana olduğunu gösterir. Ocaklı mekânda taban
üstünde bulunan pişmiş topraktan bir ağırlık (Env. Ph. 2012/3) da yapının sonundan
olmalıdır (İ.Ö. 7. yüzyıl sonu). III. yapı katı, taban altından gelen ve İ.Ö. 7. yüzyılın ilk
yarısına tarihlenen seramiklerle tarihlenir. Buna göre İ.Ö. 7. yüzyılın içinde oluşturulan
III. yapı katı, İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olmalıdır. İ.Ö. 600 yıllarında da
büyük Athena Tapınağı projesi ile tapınak inşası sırasında yıkılmış ve tapınağın dolgusu
içerisinde son kalıntıları bize gelmiş bulunuyor.
b) Batı Podium İçinde III No.lu Osmanlı Evi Altındaki Bizans Katmanı Kazıları
Batı podium içinde çalışılan ikinci alan ise, Arkaik Tapınağın temel izlerinin
devamını ortaya koyabilmek için IIB f5-f6, g5-g6 plan karelerindeki III No.lu Osmanlı
Dönemi evinin altıdır. Yapılan kazılarda Bizans Dönemine ilişkin taş döşeli taban ve
duvar kalıntısı ele geçti. Bu alanda kazılar, Arkaik Athena Tapınağı dolgusuna kadar
kazıldı. Ele geçirilen tüm Bizans seramiğinin mermerden yapılmış Roma Dönemi
Athena Tapınağı’nın 1040 yılındaki depremle tahribinden sonraya ait olması gerekir.
A-3) Kent Duvarları Kazısı (Çizim:4, Resim: 5)
Yarımadayı çevreleyen kent duvarlarının son dönemi Osmanlılar’a aittir. Üç ayrı
evrede yapıldığını saptadığımız Osmanlı kent duvarlarının hangi tarihe kadar işlev
gördüğü, duvarların işlevini ne zaman yitirdiği konusunda yazılı kaynakların
hiçbirinden günümüze herhangi bir bilgi ulaşmadığını görüyoruz. Öte yandan kent
duvarlarının epeyce tahribata uğramış olması nedeniyle işlevini ne zaman yitirdiği
konusunda bir kanıt da görülmüyor. Altı bölüm olarak hazırlamış olduğumuz
projemizin I. ve II. Osmanlı kuleleri arasında kalan IV. bölümünde, bu konuyla ilgili
önemli kanıtlar ele geçirildi. 2010 yılında kazılarına başladığımız IV. bölümdeki
çalışmalar, 2012 yılında da sürdürüldü. 14 Temmuz ile 6 Ağustos 2012 arasında yapmış
olduğumuz bu kazılarda ortaya çıkan sonuçlar, bu konuya önemli ölçüde ışık tuttu. Kent
duvarının arka yüzünü bulmak amacıyla yapılan kazılarda, bu duvarların Osmanlı
Dönemi sonlarına kadar sürmediği ve daha önceki bir dönem içerisinde yıkılarak
işlevini yitirdiği, üzerindeki Geç Osmanlı Dönemi katmanlarının varlığından anlaşıldı.
Bölge tektonik bir yapıya sahiptir; bu nedenle yüzyıllar boyunca yörede
depremler olduğu görülür. Büyük depremlerin büyük zararlara yol açtığı bilinir. Sakız
(Khios), Midilli (Lesbos) adaları ile Anadolu’da İ zmir’den Foça’ya değin alandaki
depremlerin Foça’yı yıllar boyunca etkisi altına aldığını ve tahrip ettiğini biliyoruz;
ancak bu felaketlerin tarihleme yönünden arkeoloji bilimine büyük ölçüde yardım ettiği
bilinir; çünkü Foça’yı yerle bir eden büyük depremler, aynı zamanda arkeoloji bilimi
için önemli tarihleme kriterleridir. Bu sayede Phokaia Athena Tapınağı’nın tüf taşından
arkaik yapısının ne zaman sona erdiğini, mermerden yapılan Roma Dönemi yapısının
yapılış ve sona eriş tarihini belli depremler sonucunda saptamış durumdayız. Foça’daki
yine büyük depremlerin tarihi yarımadayı çevreleyen kent duvarlarını defalarca
yıktığını ve tahribine yol açmış olduğunu biliyoruz. 18. yüzyılın başlarında önce 1709
Mayıs’ında ve 30 yıl sonra 4 Nisan 1739 tarihindeki depremlerin, Foça’da büyük hasar
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meydana getirdiği ve Foça’nın dörtte üçünü yıktığı bilinir6. Bu depremlerden
yarımadayı çevreleyen kent duvarları da büyük ölçüde etkilendi ve birçok bölümde
duvarların öne doğru, yani denize doğru meylettiği görülür. Bu durum, projemizde II.
ve III. Osmanlı kuleleri arasındaki V. bölümde açıkça saptanmış bulunuyor. 2012
yılında bu bölümün restorasyonu sırasında söz konusu eğim giderilmeye çalışıldı. 18.
yüzyılın ilk yarısındaki bu büyük depremler üzerine İstanbul’da Osmanlı Hükümeti
konuyu ele aldı. 1740 tarihinde Ayazmend’den Kaz Dağı’na kadar sahildeki
yerleşimlerin kadılarına, zabitlerine, vilâyet ayanlarının iş erlerine ve Edremit zabitine
yazılan bir hüküm, depremin büyüklüğü konusunda önemli bir bilgi verir7. Bunlardan
anlaşıldığı üzere Foça Yarımadası’ndaki ve “ Dış Kale ” de denilen “ BURC-I CEDİT ”
kalelerinin içlerindeki camilerin önemli ölçüde hasar gördüğü anlaşılıyor. Bunların ve
kalenin onarımı için 1742 yılında İstanbul’dan yardım yapıldığı görülüyor. Foça
Yarımadası’nı çevreleyen kent duvarlarının son onarımı bu tarihe aittir. Bu onarım, aynı
zamanda Osmanlı Dönemindeki üçüncü ve son onarımdır. 1742 yılında dışa doğru yer
yer eğim veren surların desteklenmesi için payanda yapıldığını anlıyoruz.
Foça tarihi yarımadasını çeviren kalenin duvarlarının 1742 yılından sonra 18.
yüzyılın ortalarına doğru baştan aşağıya payandayla desteklenmesinden sonra bu kent
duvarlarının uzun süre kullanılmadığını görüyoruz. 24 Kasım 1772 tarihinde sabah
07:45 civarında 6.4 büyüklüğünde olan büyük bir deprem, Foça’da yine büyük tahribata
yol açtı8. Bu depremle Foça Kalesi’nin Beş Kapılar diye anılan beş kapısı ve içerideki
camiler yıkıldı. 1772 depremi bize göre Foça kent duvarlarının sonunu belirleyen bir
depremdir. Bu depremle Foça kent duvarlarının işlevini tamamen yitirdiğini görüyoruz;
çünkü I ve II. Osmanlı kuleleri arasında kalan projemizin IV. bölümünde yaptığımız
kazılarda Geç Osmanlı Dönemine ilişkin üç ayrı katmanla karşılaşmış bulunuyoruz. Bu
üç ayrı yapı katından en eskisi olan I. yapı katı, 1772 depreminden hemen sonra
yapılmış olmalıdır. Ayrıca IIB f12 plan karesinde bu yapı katının temel düzeyinde ele
geçirilen üç kulplu bir testi9, 18. yüzyılın son çeyreğine ait olup kent duvarları için
terminus ante quem’i oluşturur.
Yapılan kazılarda kent duvarlarının en alt bölümünün Bizans Döneminde toprak
harçla oluşturulduğunu, daha sonra Cenevizliler döneminde ise horasan harçla büyük
bir onarımdan geçirildiğini anlıyoruz. IIB d15 plan karesinde 4.13 m. seviyesinde ele
geçirilen bir Bizans Dönemi bronz sikkesi oldukça önemlidir. IV. Mikhail (1034-1041)
zamanından (1028-1041) olması dikkate değerdir10; çünkü 1039 ve 104011 yıllarındaki
7 büyüklüğüne yakın iki büyük depremin bölgede önemli hasarlara yol açtığı, çok
sayıda insanın öldüğü bilinir. Mermerden Roma Dönemi Athena Tapınağı da bu
zamanda yıkılmış olmalıdır. Nitekim, aynı depremle toprak harçla oluşturulmuş Bizans
Dönemi surlarının da büyük ölçüde zarar görmüş olması, büyük olasılık içerisindedir.
6

1709 ve 1739 depremleri için: N.N. Ambraseys ve C.F. Finkel, Türkiye’de ve Komşu Bölgelerde Sismik
Etkinlikler. Bir Tarihsel İnceleme 1500-1800, TÜBİTAK, Ankara 2003 (Çev. Müzeyyen Umur Koçak), (Kıs.
Ambraseys ve Finkel, 2003), 95ve 111.
7
Bu bilgi Prof.Dr.Zeki Arıkan'dan sözlü olarak alındı. Kendisine burada teşekkür ederim.
8
Ambraseys ve Finkel, 2003, 150,No. 326; Emre, Ö., ve diğ., MTA Rapor No: 10754, ; İzmir Yakın
Çevresinin Diri Fayları ve Deprem Potansiyelleri, 2005, 55.
9
Söz konusu üç kulplu testi (Kazı Env.No: Ph. 2012/101), bugün İzmir Arkeoloji müzesinde korunuyor. 3
yassı kulba sahip olup, ağız kısmında eksikliklerle mevcut yüksekliği 49.7 cm. dir. 1772 depreminden sonra
işlevini yitiren kent duvarlarından taşları söken kişilerce olasılıkla kırılmış olduğu için bırakılmış olabilir.
10
Bu bronz sikke (Kazı Etüd No: Etüd.Ph.2012/8), bugün İzmir Arkeoloji Müzesi’nde bulunuyor. Oldukça
korozyonlu olmasına karşın IV. Mikhail’e ait olduğu anlaşılıyor.
11
Ergin ve diğerleri, Türkiye ve Civarının Deprem Kataloğu, İstanbul 1967, 16, No: 130.
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Bu söz konusu sikkenin Bizans-Ceneviz katmanları arasında bulunmuş olması, bu
görüşü destekler niteliktedir.
Kent duvarının arka sınırını belirlemek amacıyla yapılan kazılar sırasında arka
duvarının ön duvarına göre daha aşağı seviyelerde korunmuş olduğu görülür. Kent
duvarının arka duvarının 3.20-3.40 m. seviyesine kadar indiği saptandı. Yapılan
kazılarda boydan boya çıkarılan arka duvar sınırı, surun genişliğini göstermesi
yönünden önemlidir. Buna göre genişliği 2.40 ile 2.80 m. arasında değişmekle birlikte
genellikle kent duvarının genişliği 2.40 m. olarak ölçüldü.
B- KORUMA KURULU KARARLARI GEREĞİ YAPILAN KAZILAR
İzmir II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı gereği iki
ayrı parselde kazılar yapıldı. Bunlardan Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 1053 ada, 5
parselde yapılan kazılarda arkeolojik veriye rastlanmadı; fakat Atatürk Mahallesi, 1249
ada, 3 parselde yapılan kazılarda ise önemli bulgularla karşılaşıldı.
Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi 1249 Ada, 3 Parselde Yapılan Kazılar (Çizim:5)
Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi’nde yer alan 1249 ada, 3 parsel kentin güney
bölümünde, Fener Burnu Yarımadası ile 1678 yılında yapılmış olan ve “ Dış Kale ”
diye anılan Osmanlı Dönemi kalesinin bulunduğu burun arasındaki koyun sahilinde yer
alır. Sahilden uzak değildir. Söz konusu alan Phokaia’nın Oryantalizan Dönem
atölyelerinin bulunduğu yere yakındır. Fener Burnu Yarımadası’nın anakaraya
bağlandığı bölgede 2002 yılında yapılan kazılarda Oryantalizan Dönem seramik
atölyesi ve fırınlarına rastlanmıştı. Kanalizasyon kazıları sırasında, bu atölyelerin
güneye ve raporu düzenlenen parsele doğru yayıldığı da anlaşılmıştı.
2012 yılının ikinci yarısında 1249 ada, 3 parselde gerçekleştirilen kazılarda
ilginç sonuçlara ulaşıldı. Söz konusu parselin Phokaia antik kentinin Oryantalizan
Dönem seramik atölyelerinin bulunduğu alanın devamı niteliğinde olduğu anlaşıldı.
Seramik bulgularının yanı sıra ortaya çıkarılan plan, şimdiye kadar karşımıza ilk kez
çıkmasıyla büyük bir öneme sahiptir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan parsel
boyunca kalıntıları çıkarılan yapının da yaklaşık olarak bu konumda uzandığı görülür.
Parselin boyutları yetmediği için tam planı ortaya konulamadı; ancak büyük bir bölümü
gün ışığına çıkarıldı. Yapının batı yönündeki uzantısı başka bir parsele girdiği için
kazılamadı. Büyük yapının yaklaşık kuzey-güney yönünde uzandığı ve 22 m.
uzunluğunda olduğunu sanıyoruz. En uzun duvarı doğu duvarı olup bu duvarın yaklaşık
19.67 m.lik uzunluğu ele geçirilmiş bulunuyor. Yapının enine uzunluğu da özgün olarak
ele geçirilemedi; ancak güneydeki dış duvarı, 11 m. uzunluğunda günümüze ulaşmış
durumdadır. Olasılıkla yapının eni 15 m. idi. Söz konusu bu büyük yapı, yaklaşık doğubatı doğrultusunda üç ayrı büyük mekândan oluşuyordu. Bu mekânlar, güneyden
kuzeye doğru A, B ve C mekânları olarak isimlendirildi. Yapının en ilginç yönü ise,
mekânların peristasis, yani “çift duvar” sistemiyle oluşturulmuş olmasıydı. Tüm
mekânlar, büyük bir olasılıkla çift duvar sistemine sahipti. Güneydeki ana mekânı en
büyük olup (A mekânı), içindeki çift duvar sistemine ait doğu-batı doğrultusundaki
duvar, 9 m., kuzey-güney doğrultusundaki duvar da 5 m. uzunlukta ele geçirildi. Bu
mekânın orijinal genişliği 6.60 m. olarak hesaplandı. Buna göre büyük olasılıkla bu
mekânın içerisinde çatıyı destekleyen ahşap destekler yer alıyordu. Ortadaki B mekânı
ise daha dar olup doğu-batı doğrultusunda uzanan bir alana sahiptir. Genişliği yaklaşık
4 m. kadardır. Kuzeyde kalan C mekânı da yine B mekânına benzer. Bu da ince uzun
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olarak doğu-batı doğrultusunda uzanır. Genişliği de B mekânı gibi yaklaşık 4 m. veya
biraz fazladır.
Duvarların örgü stilinin çeşitli büyüklükteki, genellikle yuvarlak moloz taşların
birbirlerine toprak harçla birleştirilmesiyle oluşturulduğu görülür. Temel düzeyinde ele
geçirilen duvarlar, 55-70 cm. genişliğine sahiptir. Buna göre bu yapı, büyük olasılıkla
tek katlıydı. Peristasis sistemindeki çift duvarların arası ise 60-70 cm.dir. Bilindiği
üzere peristasis sistemiyle Batı Anadolu’da Hellenistik Dönemde Priene ve Pergamon
antik kentlerinde karşılaşıyoruz. Arkaik Dönemde ise bu sistemin kullanılması enderdir.
Bayraklı da (Eski Smyrna) bir iki yerde bu sistem karşımıza çıkar. Mülkiyeti
ayırmaktan çok yapıyı nemden korumak için oluşturulan bu çift duvar sisteminin
Phokaia’daki bu örneği, belki de en eski ve tek örneğidir; bu nedenle bu yapı çok
önemlidir.
Söz konusu yapı, Phokaia antik kentinin güneyinde kalan büyük bir koyun
sahilinde denize paralel olarak uzanır. Öte yandan Oryantalizan Dönem atölyelerinin
uzantısında yer alır. Çift duvar sistemi (peristasis) de yapının içinde saklanan malların
denizin neminden korunması amacıyla oluşturulduğunu gösterir. Altında ve çevrede
çıkan seramiklerin yoğunluğu ve bozuk üretimler, bu alanın bir atölyeler mahallesi
olduğunu ortaya koyar. Buna göre bu yapı, belki de atölyelerde ihracata yönelik olarak
üretilen çanak çömleklerin depolandığı bir yapıydı. Belki de bu depoda daha başka
mallar da depolanıyordu; ancak şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki çanak çömlek
atölyelerinde üretilen mallar, bu koyda gemilere bindirilerek ihraç ediliyordu. Bu
deponun varlığı da bize bunu göstermektedir.
1249 ada, 3 parselde ele geçirilen seramikler katmanlara göre çeşitlilik
gösterirler. En üst katmanlarda Bizans, Roma ve Hellenistik Dönemine ilişkin seramik
parçaları göze çarpar.
Peristasis sistemli büyük Arkaik Dönem yapısının A ve B mekânlarını ayıran çift
duvar sisteminin üzerinde E2 plan karesinde 45 cm. ile 5 cm. seviyelerinde ortaya
çıkartılan Geç Roma Dönemine ilişkin bir seramik çöplüğü, bu alanın Geç Roma
Döneminde de seramik üretiminde kullanıldığını göstermesi yönünden önemlidir.
Büyük yapının altında çok yoğun olarak İ.Ö. 7. yüzyıla ilişkin Oryantalizan
Dönem seramikleri ele geçirildi. Bu seramikler içerisinde açık ve kapalı kaplar,
amphoralar, ayaklı ve ayaksız tabaklar, kaseler, skyphoslar, olpe ve oinokhoe gibi
kapalı kap formlarına ilişkin binlerce seramik parçası ortaya kondu. Bu seramiklerin
bantlar, palmetler, dil motifleri, rozetler, dağ keçileri, zikzaklar, spiraller, üç-dört
daireden oluşan konsantrik daireler, damla ve şua motifleriyle süslü olduğu görülür.
Oryantalizan Dönem seramiklerin İ.Ö. 7. yüzyıla ait olanları büyük yapının tabanı
altında İ.Ö.6.yüzyıla ve daha geç olanları ise taban üstünde görülür. Bütün bu
seramikler yerli Phokaia seramiği olup Kuzey İonia seramiğinin kesin olarak
saptanmasında büyük öneme sahiptirler. Peristasis sistemli depo olabilecek büyük
yapının İ.Ö. 6. yüzyılın başlarından veya İ.Ö. 600 yıllarından olması gerekir.
İzmir İ li, Foça İ lçesi, Phokaia antik kenti, Atatürk Mahallesi, III. derece
arkeolojik sit alanında kalan 1249 ada, 3 parselde yapılan bilimsel nitelikli arkeolojik
kazılar, Phokaia antik kentinin Oryantalizan Dönem seramik atölyeleri mahallesinin
Fener Burnu Yarımadası ile 1678 yılında yapılmış ve Dışkale diye anılan Osmanlı
Dönemi kalesinin üzerinde bulunduğu burnun arasındaki koyun sahilinde kaldığını
göstermesi yönünden önemlidir. Ayrıca Phokaia’dan tüm antik dünyaya bu seramikler
bu koydan ihraç ediliyor olmalıydı. Peristasis sistemli (çift duvar sistemli) bu yapı da bu
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işler için bir ihracat deposu olarak kullanılıyor olmalıydı. Çift duvar sistemli bu kadar
eski bir yapının Phokaia'da il
k kez ele geçirilmesi yönünden de bu parseldeki kazıların önemi oldukça
büyüktür.
II) RESTORASYON ÇALIŞMALARI
A- Kent Duvarlarının Restorasyonu (Resim: 6-8)
Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2011 yılının Haziran ayında İzmir II
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan Foça Kent
Duvarları restorasyon çalışmaları, 2012 yılının Mayıs ayı başında başladı. Önce nisan
ayı ortasından itibaren ön hazırlıklara başlandı. Şantiye kuruldu. Gerekli malzemeler
sipariş edildi. Mesleğinde güçlü taş ustaları bulundu ve onların yardımcısı olan işçiler
belirlendi. En önemlisi çalışacak uzman kadro saptanarak çalışmalar başlatıldı. Restore
edilecek kent duvarlarında orijinal olarak kullanılan harçlar (kireç, horasan ve toprak)
analiz edildi ve yeniden orijinaline uygun üretildi. Bu yeni harçlar, testten geçirilerek
dayanıklılık güçleri ortaya konuldu. Sonunda restorasyonda kullanılacak kireç, horasan
ve toprak harç örnekleri belirlenerek uygulamaya geçildi.
Foça Yarımadası Bizans, Ceneviz ve Osmanlı Dönemi kent duvarlarının onarımı
için altı bölüm belirlenmiş ve projeleri de buna göre yapılmıştı. Kent duvarlarının
onarımına ters yönden yani altıncı bölüm ile başlanmasına karar verildi. Mayıs ayında
başlanan restorasyon çalışmalarına yıl sonuna kadar devam edildi. Bu zaman içerisinde
sırasıyla 6. 5. ve 4. bölüm surlarının onarımları tamamlandı. Bu tamamlanan bölümler
içerisinde II. ve III. Osmanlı kuleleri de bulunuyor. 6. bölümden 4. bölümün sonuna
kadar yaklaşık olarak 128 m. uzunluğundaki bölümün restorasyonları yapıldı.
Kent Duvarlarında Tarafımızdan Öngörülen Restorasyon İlkeleri
1- Tümden tamamlama yok.
2- Günümüze gelen duvar dış yüzeylerinin tümü korunacak.
3- Tamamlamalar dış yüzeylerin korunmadığı yerlerde yapılacak.
4- Surun yüksekliği arkadan çok yüksek olmayacak.
5- Olabildiğince eski taşlar kullanılacak.
6- Çimento hiçbir zaman kullanılmayacak.
7- Onarılan duvarın taşlarının ışık-gölge oyunlarıyla daha iyi görülebilmesi
için derzler oldukça derin yapılacak.
8- Yeni yüzeylere eski görünüm vermek için eskitme yapılacak.
9- Duvarların üst yüzeyleri, tamamlanmadan yıkıntı görünümü arz eden bir
biçimde bırakılacak.
10- Onarılan bölümler, özgün yüzeylerden andezit taşından kırmızı bir çizgi
ile farklı dönemlerdeki duvarlar ise bazalttan siyah bir çizgi ile ayrılacak.
Foça Yarımadası Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemi kent duvarları onarımına
6. bölüm olan III.Osmanlı kulesi ile Beşkapılar denen bölüm arasında başlandı. Daha
sonra 5. bölüme geçildi. 5. bölüm ise II. ve III. Osmanlı kuleleri arasında bulunur. Bu
bölümde Ceneviz duvarları ile I. Osmanlı Dönemi onarımı ve III. Osmanlı Dönemi
onarımları gerçekleştirildi. Daha sonra ise I. ve II. Osmanlı kuleleri arasında kalan 4.
bölümün onarımına geçildi. Bu bölüm de tamamlandıktan sonra Osmanlı kulelerinin
yükseltilmesine başlandı. Önce III. Osmanlı kulesinin onarımı yapıldı. Daha sonra da II.
Osmanlı kulesinin onarımına geçildi. Her iki Osmanlı kulesinin ortak özelliği,
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kaidelerinin ana gövdelerinin tersine iri taş bloklarıyla inşa edilmiş olmasıydı. Yuvarlak
profilli iri ahşap hatıllar, katlar arasına tavan ve tabanı oluşturduğunun anlaşılması için
yerleştirildi.
Ceneviz Dönemi kent duvarlarında pembe renkli horasan harcının, Kanuni
Sultan Süleyman zamanındaki ilk Osmanlı onarımı ile 1709 ve 1730 yıllarındaki
depremlerden sonraki III. Osmanlı Dönemi onarımında yapılan payandada kireç harcın
kullanıldığı kesinlikle anlaşıldı ve bu harçların taklidi yapılarak uygulamaya konuldu.
C- Athena Tapınağı Modelleme Çalışmaları (Resim: 9)
"Phokaia Athena Tapınağı Projesi" kapsamındaki tapınağın bir bölümünü ayağa
kaldırma çalışmalarına şimdiden başlanmış bulunuluyor. Tapınağa ilişkin kazılar
sırasında ele geçirilen mimarlık elemanlarının çizimleri yapıldıktan sonra, kalıpları
uygun malzeme ile alınıp modelleme çalışmalarına geçiliyor. Heykeltraş - Restoratör
Zafer Dağdeviren ile Derya Ersoy Dağdeviren, bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar.
Ayrıca yeniden yapılan Athena Tapınağı mimarî elemanlarıyla Foça Kenti
meydanlarının yeniden düzenlenmesi ve güzelleştirilmesi tasarlanıyor. Athena
Tapınağı’nın İon başlığının orijinal kırık parçalarından yaratılan başlığın bütününe
ilişkin modelleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra kalıbının alınması çalışması
da gerçekleştirildi. İon başlığının altındaki yaprak başlığın modellemesi çalışmaları, ile
Athena Tapınağı’nın Ion ve yaprak başlıkları dışındaki diğer yapı elemanlarıyla ilgili
modelleme çalışmaları da yapıldı.
III) KENT DUVARLARI ÖNÜ YOL PROJESİ ÇALIŞMALARI
Restorasyonu yapılan Foça Yarımadası kent duvarlarının önünde yer alan sahil
yolu proje çalışmalarına 2012 yılı içerinde de devam edildi. Hazırlanan projenin ilgili
Koruma Kurulu’nun onayından sonra uygulamasına geçilecektir. Tasarlanan yolun
surlardan uzak olması ve denizin de alttan eski dönemlerde olduğu gibi yeniden surlara
kadar ulaştırılmış olması, surların insan eliyle tahrip edilmesini ve üzerine yazılar
yazılmasını engellemiş olacaktır. Ayrıca düzenlenecek bilgi panolarıyla da halk surlar
konusunda aydınlatılacaktır.
Projelendirmede Kybele Kaya Tapınağı'nın önünde I. Ceneviz kulesinin
yakınında halkın ve resmî makamların birtakım kültürel programları düzenlemesi için
küçük bir tiyatro niteliğinde olan bir odeon tasarlandı. Ayrıca bu odeonun girişine de
Athena Tapınağı’na ait griffon ve at protom heykellerinin yerleştirilmesi, küçük bir
parkla birlikte düşünüldü. Projede Beş Kapılar önünde ise zeminin deniz seviyesine
kadar düşürülerek kayıkhanenin önünde geniş bir meydan düzenlemesi öngörüldü.
Projenin başından sonuna kadar olan bölümde yaklaşık 16 köprünün yapılması
öngörüldü. Böylelikle denizin surların yakınına kadar gelebilmesi tasarlandı. Yine yol
üzerinde üçgen ahşap çıkma bölümlerle yolun yer yer genişletilmesi ve bu bölümler
üzerinde bilgilendirme panolarının yerleştirilmesi projenin diğer tasarımları içerisinde
yer aldı.
IV) OSMANLI MEZARLIĞI ÇALIŞMALARI (Resim:10)
Foça Osmanlı Mezarlığı’nda Prof. Dr. Kadir Pektaş Prof Dr. Zeki Arıkan’ın
öncülüğündeki bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar, 20.11.2012 tarihinde başlayıp
29.12. 2012 tarihinde sona erdi. Prof Dr. Zeki Arıkan tarafından da yazıtlar çözüldü.
Foça Osmanlı Mezarlığı’nda 40 gün süresince R6, R7, R8 ile S5, S6 ve S7 plan
karelerinde yapılan çalışmalar üç ana başlık altında toplanabilir:
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1-Mezarlıktaki şahidelerin niteliksel ve niceliksel özelliklerinin araştırılması.
2-Kazı.
3-Konservasyon çalışmaları.
Yapılan araştırmalarda kayıtları tutulan ve in situ erkek mezar taşları sarıklı,
fesli, kavuklu, bayan mezar taşları ise çoğunlukla sivri kemerli ve boyunlukludur.
10-15 cm. yüksekliğindeki toprağın kazılması sonucunda kırık parçalarla beraber
çok sayıda mezar taşı ortaya çıkarıldı. Bu taşların envanterleri tutuldu. Kırık parçalara
karışmaması için karolaj numaraları verildi ve 2013 kazı döneminde restorasyonu
yapılmak üzere belirlenen alana istiflendi. S5, S6 ve S7 plan karelerinde gerçekleştirilen
çalışmalarda yüzeyde kendini gösteren dört mezarın kazı ve konservasyonunun
yapılmasına karar verildi. Yüzey temizliği yapıldıktan sonra kazılara başlandı.
Mezarların konservasyonunun yapılması için iç kısımlarında ve kenarlarında
kazı çalışmaları yapıldı. S6 plan karesinde bulunan mezar yapısında yapılan kazı
çalışması sırasında sarıklı Osmanlı şahidesi bulundu. Dikkatli bir şekilde yürütülen
kazılarda mezarların moloz taşlarla örüldüğü aralarında da bağlayıcı olarak harç
kullanıldığı tespit edildi. Mezar yapıları temel seviyesine kadar kazılıp sınırları
belirlendikten sonra alandaki asıl kazılar tamamlandı.
Planlanan alanlardaki kazılar tamamlandıktan sonra mezar taşlarının yerlerinin
belirlenmesi için fotoğraf ve çizim işlemleri yapıldı. Daha sonra karelerin
düzenlenmesine ve ortaya çıkarılan mezar yapılarının konservasyonuna geçildi. Sağlam
durumdaki şahideler, envanter numaraları verilerek belirlenen yerlerine tekrar dikildi.
2012 yılında son bulan 370 envanter numarasından devam edildi. Diğer kırık parçalar
ise bir sonraki kazı döneminde restorasyonu yapılmak üzere ayrıldı.
S7 plan karesinde kazısı yapılan iki adet mezar taşının konservasyonuna
başlandı. Özgün hallerine sadık kalınarak yapılan konservasyonlarda mezarların mevcut
hali korundu ve yıkılan bölümleri ele alındı. Bu bölümler kaba yontu ve moloz taşlarla
tamamlandı. Kullanılan harçlarda daha önce yapılan analizler sonucu belirlenen
ölçeklerde karışımlar kullanıldı.
S7 plan karesindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra S6 ve S5 plan karesine
geçildi. Mezarların sınırları ve yıkılmış kısımlar belirginleştirildikten sonra
konservasyonuna başlandı. Kazı çalışmaları sırasında güneydeki mezardan çıkan 1155
tarihli şahide mevcut yerine dikildi. Yine güneydeki mezarın in situ durumundayken üst
bölümünde saptanan mezar taşı yerine tekrar yerleştirildi.
Kazı ve konservasyon işlemlerinin dışında mezarlıkta envanter çalışmaları da
yürütüldü. Daha önceki yıllarda tanımlaması yapılan şahidelerin arşiv kayıtları
bilgisayar ortamına geçildi. Düzenlenen envanter fişleri doğrultusunda şahidelerin
kitabeleri, ölçüleri, fotoğrafları ve çizimleri kayda girdi; bu fişlerde şahidenin genel bir
tanımına ve değerlendirmeye yer verildi. Envanter sisteminin daha sağlıklı olabilmesi
için mezarlığın ortasından geçen yol esas alınarak kabristanlık ikiye ayrıldı ve envanter
numaralarının bu iki pafta üzerinden verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre güney bölüme
"Pafta 1", kuzeyde kalan bölüme de "Pafta 2" adı verildi.
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Çizim 1: Arkaik Athena Tapınağı’nın batı podium duvarı
dışında ele geçirilen oval tapınakların planı.

Çizim 2: Oval tapınakların plan
restitüsyonlarının toplu olarak görünüşü.
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Çizim 3: VI No.lu Oval Tapınağın yanında, Arkaik Dönem Athena
Tapınağı’nın dolgusu içinde ele geçirilen üç farklı yapı katını gösteren plan.

Çizim 4: Kent duvarlarının I. ve II. Osmanlı kuleleri arasında kalan IV. bölümünün
arkasında ele geçirilen Osmanlı Dönemi yapı katlarının planı.
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Çizim 5: Foça, III. derece arkeolojik sit alanında, 3 pafta, 1249 ada, 3 parselde
yapılan kazılarda ortaya çıkarılan çift duvar sistemli depolama yapısı. İ.Ö. 600 yılları.

Resim 1: Phokaia Athena Tapınağı’nın ve Arkaik Dönem batı podium duvarı
ile kent duvarları arasındaki alanda ele geçirilen oval tapınakların
havadan görünümü.

94................................................................................................................................

Resim 2: Athena Tapınağı batı podium duvarı ile kent duvarları arasında ele
geçirilen I, II, III, IV ve V numaralı oval tapınakların yukarıdan görünümü.

Resim 3: Geç Protogeometrik Döneme tarihlenen VI No.lu Oval Tapınağı
çevreleyen ve ahşaptan olduğu düşünülen sütunların oturduğu tüf taşı kaideler.
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Resim 4: VI No.lu Oval Tapınağın yanında, Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın
dolgusu içinde ele geçirilen üç farklı yapı katına ilişkin kalıntılar (Geç
Protogeometrik Dönem - İ.Ö. 7. Yüzyılın ikinci yarısı).

Resim 5: Kent duvarlarında, I. ve II. Osmanlı kuleleri arasında kalan
IV. Bölümünün arkasında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkartılan 19.
yüzyıl yapı katı.
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Resim 6: Foça Osmanlı-Ceneviz Dönemi kent duvarlarının restorasyon
çalışmalarından bir görünüm.

Resim 7: II. Osmanlı kulesinin restorasyon çalışmaları
sonrası görünümü.
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Resim 8: III. Osmanlı kulesine restorasyon çalışmaları sonrası batı yönünden bir
bakış.

Resim 9: "Phokaia Athena Tapınağının Ayağa Kaldırılması Projesi" kapsamında
gerçekleştirilen tapınağa ilişkin Ion başlığının modelleme çalışmasından bir
görünüm.
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Resim 10: Foça Osmanlı Mezarlığındaki çalışmalar sonucunda ayağa kaldırılan
mezarlardan bir görünüm.
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI 2012 YILI
ÇALIŞMALARI
V. Belgin DEMİRSAR ARLI∗

Bursa İli, İznik ilçe merkezinde gerçekleştirilen İznik çini fırınları kazısının
2012 yılı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi öğretim üye ve öğrencilerinden oluşan
ekiple, Bakanlık temsilcisi olarak Eskişehir Müzesi Müdürlüğü uzmanı Emel
Özçelik’in katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı çalışmaları, BHD kodlu
kamulaştırılmış kazı alanında sürdürülmüştür.
2012 kazı sezonuna 22 Temmuz’da temizlik ile başlanmış olup 14 Eylül’de
çalışmalar tamamlanmıştır. 2012 yılı çalışmaları Bakanlık ödeneği dışında İstanbul
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri1 tarafından desteklenmiştir.
2012 yılı kazı sezonunda, BHD kazı alanında, çalışmalar öncelikle C16, D16,
I12 plan karelerinin doğu yarılarında ve G14 plan karesinin daha önceki yıllarda belli
bir noktaya kadar kazısı yapılmış güney yarısında gerçekleştirilmiştir. Kazı alanının
kuzey–batı plan karelerinde (C7, D7, C8, D8, F8, F9, G8, G9) ise detay kazıları, zemin
yoklama ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır (Çizim: 1) (Resim: 1).
Ayrıca alanının batı ve güney sınırlarında zaman içerisinde doğa şartlarının ve
özellikle ağır tonajlı araçların geçişlerinde oluşan baskı ve rezonansla meydana gelen
kaymalar hem kazı alanının hem çalışanların hem de yolu kullananların güvenliği
açısından tehlike oluşturmaya başlamış, bu nedenle bu bölümlerin de kazısı koruma
duvarlarının yapılabilmesi için bu sezon içerisinde tamamlanmıştır.
2011 kazı sezonunda batı yarıları kazılan C16 ve D16 plan karelerinin doğu
yarılarının kazısı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle C15 ve C16 plan karesinin kuzeyinde
ve D15 plan karesinin güneyinde doğu-batı yönünde ilerleyen duvar kalıntılarının izi
sürülmüş, bu duvarlardan C16 plan karesindeki duvar aynı plan kare içinde kuzey –
güney yönünde başka bir duvar tarafından kesilmiş, bu duvar kalıntısının doğusunda ise
bozulmuş bir harçlı tabaka ortaya çıkarılmıştır.
D15 plan karesindeki duvar ise D16 plan karesinin batısında bir yıkıntı
şeklinde 1.50 m.lik bir kesintiye uğramış plan karenin doğu sınırında kuzey güney
doğrultulu bir duvarla kesilerek sonlanmıştır. C16 ve D16 plan karelerindeki zemin
çalışmaları – 2.85 m. seviyesinde bitirilmiştir. C14 C15 C16 D14 D15 D16 plan
karelerine bir bütün olarak bakıldığında yakın dönemlerde yapılmış 4 fosseptik çukuru
ve 2 kireç dinlendirme havuzunun alanın bu bölümüne oldukça zarar verdiği
görülmektedir (Resim: 2).
2005 yılında -2.00m. kotuna kadar kazısı yapılan G14 plan karesinin güney
bölümünün kazısı bu yıl tamamlanmıştır. Plan karenin bu bölümünde -1.90m. kotunda
ortaya çıkarılmış olan muhtemelen birbirini kesen kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu
kuru duvar izlerinin alt bölümünde -2.30m. kotunda alanın güneyine doğru H14 plan
*Yrd.Doç.Dr.V.Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
34134 Laleli,İstanbul/TÜRKİYE. beldemar61@yahoo.com
1
24823 numaralı “ İznik Çini Fırınlarının Tespit ve Belgelenmesi” isimli proje.
∗
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karesi yönünde devam ettiği görülen harçlı çok düzgün bir tuğla işçiliği gösteren erken
dönem duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar takip edilerek yapılan seviye
indirme çalışmaları sırasında -2.80m. kotunda tek sıra taşlarla kuru duvar tekniğiyle
oluşturulmuş düzgün olmayan bir kare formu veren çapı yaklaşık 1.50m. olan bir kuyu
ortaya çıkarılmıştır. –3.70m. seviyesine kadar inen bu kuyunun da muhtemelen C14
plan karesinden itibaren güneye doğru F14 plan karesine kadar takip ettiğimiz erken
dönem yapısına ait bu duvarla bağlantısını kesintiye uğrattığını tahmin etmekteyiz
(Resim: 3).
Geçtiğimiz yıl batı bölümü kazılan I12 plan karesinde bu yıl doğu bölümde
çalışılmıştır. Bu alanda -1.10m. kotuna kadar dolgu toprağı ve -1.60 cm. kotunda ise
tuğla yoğunluğu fazla olan toprağı tesviye çalışmaları yapılmıştır. -2.55m. kotunda
dağınık tuğla taş zemin tespit edilerek kazı çalışmaları şimdilik bu kotta
sonlandırılmıştır (Resim: 4).
C7, D7, C8, D8 plan karelerinde öncelikle konservasyon çalışmalarına hazırlık
olarak zemin kotu düzenleme, zaman içinde kaybolmaya yüz tutmuş konturları
belirleme çalışmalarına ek olarak C7 plan karesinin kuzeybatı bölümünde daha önce
kaldırım çalışmaları sırasında çökme meydana gelen ve bu nedenle koruma duvarıyla
güvenlik altına aldığımız bu kısmın kazısı tamamlanmış ve bu bölümdeki kuyunun
kuzey ve batı bölümünü -2.10m. kotunda kuzey yönünde ilerleyen erken tarihli harçlı
duvarın oluşturduğu görülmüştür. Bu bölümün zemin kotunda ise tahribata uğramış
pişmiş toprak su künkleri bulunmaktadır.
D7 plan karesindeki çalışmalarda ise; G10 plan karesinden itibaren bir kavis
çizerek kuzey batıya doğru yönelen suyolunun bu plan karede de devam ettiği
görülmüştür. Çok düzgün olmayan taşlar, devşirme malzemeler (mermer levhalar,
sütun parçaları vb.), tuğlalarla oluşturulmuş bu suyolunun yapımı sırasında kendinden
önceki döneme ait bazı alt yapıları kırarak ya da kendine katarak devam ettiği tespit
edilmiştir.
Kendine has doku, yapı ve çevre koşulları nedeniyle zaman içerisinde duvar ve
kesit kayıpları, BHD kazı alanının temel sorunlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.
Tarihi boyunca kesintisiz kullanım gördüğü, ortaya çıkan girift bir katmanlaşmayla belli
olan BHD kazı alanında, bu katmanların açığa çıkarılması ve takibi esnasında, bazı
kalıntılar daha üst kodlarda kalmış ve dış etkenlerin olumsuzluklarına açık hâle
gelmiştir.
Alanda yapı malzemesi genel olarak devşirme, özensiz ve düşük kalitelidir.
Birleştirici olarak toprak çamur harcı kullanılmış olması alanın kırılganlığını daha da
artırmaktadır. Kesit ve duvar kayıpları yoğun olarak gözlenmekte bu da zaman
içerisinde BHD kazı alanının genel görünümünü aşırı bitkilenme, tozuma ve erozyon
neticesinde deforme olmuş bir kazı alanı görüntüsüne çevirmektedir. Kesit kayıplarıyla
oluşan deformasyonu engellemek için 2010 yılından itibaren başladığımız derz dolgu ve
keeping uygulamalarına bu yıl da devam edilmiştir. Tüm uygulamalarda hem gerekli
korumayı sağlamak, hem de alanın genel doku ve karakterine aykırı düşmemek için
sahaya özel harçlar üretilmiştir. Konservasyon uygulamaları sonrasında saha yeniden
temizlenmiş, zeminlere jeotekstil kaplama üzeri pomza serilerek çalışmalar
tamamlanmıştır (Resim: 5).
2012 kazı sezonunun buluntu değerlendirmesine geçmeden önce, özellikle
üzerinde durulması gereken bir nokta söz konusudur. İznik Müzesi depolarında bulunan
kazı buluntularımızla ilgili olarak, geçmiş tarihlerde gerek Müze Müdürlüğü gerekse de
Genel Müdürlükle yapılan görüşmelerde ve yazışmalarda, ortak bir tarih belirlendiğinde
....................................................................................................................................101

ya da kazı sezonunda, zaten her zaman çalışma planımızda belirttiğimiz, fakat müzenin
eleman sıkıntısı nedeniyle bir türlü gerçekleştiremediğimiz depo çalışması ile ilgili
olarak tarafımızdan pek de etik olmadığı düşünülen bir uygulamayla karşı karşıya
kalınmıştır. İznik Müze Müdürlüğü’nce 01.02.2012 tarihinde, Kazı Başkanlığına hiç
haber verilmeden, kazı alanımızda bulunan son yıllara ait (2010 ve 2011) etütlük
malzemenin bulunduğu depo olarak kullanılan konteynır açılmış ve içerisine müze
deposunda bulunan buluntularımız doldurulmuş ve yine kapatılmıştır. Bu durumdan,
2012 kazısı için İznik Müzesi’ne çalışmalara başlayacağımızı bildirmek için
gittiğimizde, yani 23 Temmuz 2012 tarihinde haberdar olunmuştur.
Sürmekte olan bir kazı yerine, önceliğin bitmiş ya da durdurulmuş olan
kazıların malzemelerinin boşaltılmasına verilmesi daha akılcı bir çözüm olarak
görülmekle beraber maalesef uygulamada böyle bir durumla karşılaşılmıştır. Parçaların
bir kısmının Müze’de ayrıldığı, bir kısmının da hiçbir tasnife tâbi tutulmadan konteynır
depoya konulduğu söylenmiştir. Sonuçta bu durumun büyük bir karışıklığa yol açtığı
kesindir.
Sonuç olarak 2012 kazı sezonunda öncelikle bu birbirine karışmış malzemenin
tasnifine geçilmiştir. İlk olarak müzede bulunan ve amorf olarak nitelenen malzeme
elden geçirilmiş, içlerinden bizim açımızdan önemli olanlar ayrılmıştır. İkinci olarak da
konteynırdaki malzeme değerlendirmeye tâbi tutulmuş ve nitelikli görülenlerden bir
bölümü çalışılmış, 2012 sezonunun yoğunluğu nedeniyle çalışılamayan kısmı ise
gelecek kazı sezonlarında değerlendirilmek üzere etiketli torbalarda kasalanarak kazı
deposuna yerleştirilmiştir.
Eski kazı sezonlarına ait malzemeler içerisinde bilinen bazı parçalarla aynı
kaba ait fragmanlara da rastlanmıştır. Ele geçirildiği kazı sezonlarında tümlemesi
yetiştirilemeyen bazı parçaların alçı tümlemeleri bu kazı sezonunda gerçekleştirilmiştir.
Bu tümlemenin dışında çok eksiği olan bazı parçalarda da sağlamlaştırma ve mevcut
parçaları bir arada tutmak için kısmi tamamlamalar yapılmıştır. Önceki kazı
sezonlarında ele geçirilen beyaz hamurlu buluntular arasında aynı kaba ait birleşmeyen
çok sayıda parçası bulunan, form, desen ve işçilik açısından ilgi çekici örnekler de
bulunmaktadır. İZN/97 BHD F8 12/Mb3 envanter numaralı mavi-beyaz teknikte
dekorlu kapak parçaları birleşmeyen 10 parçadır. Form veren büyük parça kendi
arasında birleşebilen 9 parçadan meydana gelmiştir. Ağız çapı yaklaşık 35. cm olan bu
kapağın tutamak kısmı kalın ve bombeli, gövdesi yayvandır. Bu kapakla aynı boyut ve
formda, neredeyse birbirlerinin eşi durumunda iki kapak daha mevcut olup parça
arayışları devam etmektedir. Yine 1997 yılında aynı plan kare (BHD F8) buluntuları
arasında yer alan bu söz konusu iki kapağa ait parçalar titizlikle ayrılmış, başka
parçaları da tespit edilerek birleşebilen parçaları yapıştırılarak kapaklar ayağa
kaldırılmıştır.
2012 kazı sezonunda ön değerlendirilmesi yapılan geçmiş yıllara ait parçalar
arasında çiniler de bulunmaktadır. Bunlar ve daha pek çok seramik buluntu, 2012 kazı
sezonunda alanda yapılan çalışmalar sırasında ele geçirilen parçaların
değerlendirilebilmesi için önümüzdeki sezonlarda çalışılmak üzere depoya
yerleştirilmiştir.
2012 yılı kazı sezonu sonunda yüzlerce parça arasından form ve desen
özelliklerine göre seçilen toplam 194 parçanın envanter fişleri hazırlanmış, kalan
parçalar 248 torba halinde tasniflenerek depoya kaldırılmıştır. Çalışılan eserlerin plan
karelere göre dağılımına bakıldığında buluntu yoğunluğunun geçen yıl batı yarısı
çalışılan D16 plan karesi ile F7 plan karesinde olduğu görülmektedir. 2010 ve 2011
102................................................................................................................................

yıllarının buluntu değerlendirmesine bakıldığında en çok buluntu veren plan karenin
D15 ve D16 olması fırınlara yakın olan bu bölgenin önemini ortaya koymaktadır.
2012 yılı buluntuları arasındaki İZN/12 BHD G14 T1 envanter numaralı
parçanın, geçen sezon ele geçirilen İlk Tunç Çağına tarihlenen Balta ile aynı özelliklere
sahip olduğu görülmektedir. Siyah taştan yontulan bu parçanın da geçen yılki gibi balta
olarak ya da üzerindeki çizikler nedeniyle bir şey ezmek için kullanıldığını
düşünmekteyiz (Resim: 6).
2012 yılının sikke buluntularının çoğu niteliksizdir. İçlerinden sadece bir
tanesi nitelikli olup Bizans Dönemine tarihlenmektedir. İznik darbı olan bu altın
sikkenin arka yüzünde Meryem, İmparator III. Ioannes Dukas’a (Vatatzes) (1222–1254)
taç giydirmektedir. Sikkenin ön yüzünde, genelde olduğu gibi, imparatorların Tanrı
tarafından korunduklarını ifade eden Pantokrator İsa’ya yer verilmiştir. Burada ilginç
olan geçen yıl kazılan I12 plan karesinin batı kısmında da aynı sikkenin bronz bir eşine
rastlanmış olmasıdır2 (İZN/12 BHD I12 Sk1) (Resim: 7).
İZN/12 BHD C8 Ke1 envanter numaralı üçgen biçimli kemik levha ise,
İstanbul Arkeoloji Müzesi Koleksiyonu’nda pek çok örneği bulunan, muhtemelen ahşap
üzerine raptedilerek kullanılan bir süsleme parçasıdır. İnce işçiliğe sahip kuş bezemeli
bu parça Orta Bizans Dönemine 11–12. yüzyıla tarihlenmektedir (Resim: 8).
Tarihleme konusunda kesin verilere sahip olmadığımız İZN/12 BHD D8 Mt1
numaralı bronz yüzük daire biçimli halka ve oval biçimli kaş kısmından oluşmaktadır.
Yaklaşık 2 cm. çaplı bu yüzüğün oval biçimli kaş kısmı biraz yüksek ve kabarık
biçimde ince bir bordürle çevrelenmiştir. 2010 kazı sezonunda ele geçirilen iki örneğe
göre daha sade bir görünüme sahip olan bu yüzüğü de onlar gibi genel olarak 10 ila 15
yüzyıl arasına tarihlemek yanlış olmayacaktır.
Kazıma dekorlu seramikler her dönem olduğu gibi 2012 kazı sezonunda da
hem Bizans hem de Erken Osmanlı Dönemine ait çok zengin örneklerle karşımıza çıkar.
Bizans Dönemine tarihlenen dairesel bezemeli, bitkisel kıvrımlı, geometrik geçmeli ya
da figürlü kaplar dikkati çeker sayıdadır.
Seramiklere kronolojik olarak bakmaya devam ettiğimizde ‘slip’ olarak
adlandırılan astar bezemeli örneklerden söz etmek gerekir. Slip tekniğinde ağırlığın
Osmanlı örneklerinde olduğu izlenmekle birlikte Bizans Dönemine ait uygulamalara da
rastlanmaktadır.
2012 yılı buluntularımız arasında mavi-beyaz teknikli parçalar ağırlıklı bir yere
sahiptir. Kalite, işçilik ve desen açısından çok değişik örneklerle karşılaşılır. Yanlış bir
isimlendirmeyle literatüre ‘Haliç İşi’ olarak geçen bu gruptan ilginç örnekler ele
geçirilmiştir. Sadece ağız kısmında az bir eksiği bulunan bu küçük boyutlu tabak (
İZN/12 BHD I12 H1) (Resim: 9) ve yine küçük ölçülü şişkin gövdeli kapalı formlu kap
İZN/12 BHD G7 H1 (Resim: 10) kaliteleri ile dikkat çekicidirler.
Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın ilkbaharın puslu renkleri olarak tanımladığı mor
ile zeytin yaprağı yeşilinin sır altında kullanıldığı ve yine yanlış bir isimlendirmeyle
dilimize ‘Şam İşi’ olarak yerleşen teknikten de dikkat çekici örnekler mevcuttur.
Bunlardan İZN/12 BHD I12 Ş1envanter numaralı parça bir önceki yılın parçalarıyla
birleşmiştir. İZN/12 BHD YÜZEY Ş1 envanter numaralı kâse dibi ise, özellikle dip

2
Z. Demirel Gökalp,” Bolu Arkeoloji Müzesi’ndeki Bizans Altın Sikkeleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi / Anadolu University Journal of Social Sciences, Cilt/Vol.: 11 - Sayı/No: 2, 147–156
(2011); A. Ödekan (Hazırlayan), Kalanlar 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye'de Bizans: The Remnants 12th and
13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, İstanbul 2007.
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kısmında firuzenin kullanımı ve bu teknikte hiç rastlanmayan bezeme şekliyle ilgi
çekici bir parçadır (Resim: 11).
2012 yılı buluntuları arasında kırmızı rengin sır altına başarı ile uygulandığı
çok renkli dekorlu tekniğe ait ilginç örnek mevcuttur. İZN/12 BHD D8 R5 (Resim: 12)
ve İZN/12 BHD F7 R7 (Resim: 13) envanter numaralı kapaklar hem desenleri, hem de
renklendirilmeleriyle çok kaliteli parçalardır. Desen olarak literatürden tanınmayan
parçaların ele geçirilmesi heyecan vericidir. Ayrıca bir önceki sezonda küçük etütlük
parçalar hâlinde bulunan örneklerin bu yıl gelen bir parçayla tümlenip formun ortaya
çıkması da sevindiricidir.
Yaklaşık 20 cm. çaplı, küçük boyutlu, dışa dönük kenarlı, beyaz üzerine siyah
konturlu yeşil ve mavi tonları ile renklendirilen stilize bitkisel motifli tabağın çok
benzer bir eşi 2010 yılı buluntuları arasında yer almaktadır. Bunlara benzer bir örnek de
Ömer Koç Koleksiyonunda bulunmaktadır 3 (Resim: 14).
Sebeplerini daha önce hep dile getirdiğimiz üzere, az örnekle karşımıza çıkan
çini parçalarına bakıldığında; en az iki örneğin üzerinde durmak gerekir. Bunlardan
biri; farklı kazı sezonlarında ele geçirilen, mercan kırmızısının çok başarılı kullanıldığı
karolar olup İstanbul’da Kocamustafapaşa’da Mimar Sinan’ın eseri Ramazan Efendi
Camii ile Topkapı Sarayı’nda III. Murat dairesinde kullanılan, ayrıca benzer
örneklerinin Sadberk Hanım ve Gülbenkyan Müzeleri gibi pek çok koleksiyonda da yer
aldığı bilinen çinilerdir.
Diğer parça ise merkezdeki bir rozetin etrafındaki içleri bahar dalları ile
bezenmiş dişli yaprakların oluşturduğu ulama bir desen olup İstanbul Ayasofyası’nın
içinde, I. Mahmud Kütüphanesi’nde ve Ayasofya’nın apsis duvarının güneyinde
bulunan 100x66 cm. boyutundaki çini panonun içinde, Kâbe ve Medine tasvirleri
dışında kalan boşlukların dolgulanmasında kullanılmıştır. Aynı karodan bir parça da
Gülbenkyan Müzesi Koleksiyonu’nda bulunmaktadır.
1943 yılında Türkiye’de sanat tarihi disiplininin kuruluşunda görev alan ve
2013 yılına yani bu yıl vefatına kadar çalışmalarına aralıksız devam eden, 1961 yılında
Diyarbakır İç Kale Artuklu Sarayı ile başlattığı Ortaçağ Türk Dönemi kazılarını 1963
yılından itibaren İznik’te sürdüren ve günümüze kadar devamını destekleyen Kazımızın
ilk başkanı hepimizin hocası, öğrencisi olmaktan onur duyduğum Prof. Dr. Oktay
Aslanapa’yı bu vesileyle saygı ve rahmetle anıyorum.

3
H. Bilgi, Ateşin Oyunu: Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç Koleksiyonlarından
İznik Çini ve Seramikleri, İstanbul, 2009, 488.

104................................................................................................................................

Çizim 1: BHD Kazı Alanı 2012 yılı planı

Resim 1: BHD Kazı Alanı, kuzeybatıdan genel görünüş (H.Arlı).
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Resim 2: BHD Kazı Alanı, C16, D16 plan kareleri (H.Arlı).

Resim 3: BHD Kazı Alanı, G14 plan karesi
(H.Arlı).
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Resim 4: BHD Kazı Alanı, I12 plan karesi
(H.Arlı).

Resim 5: BHD Kazı Alanı’ndaki koruma çalışmaları (H.Arlı).
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Resim 6: İZN/12 BHD G14 T1 envanter numaralı balta (?) (H.Arlı).

Resim 7: İZN/12 BHD I12 Sk1 envanter numaralı sikke
(ön yüz) (H.Arlı).

Resim 8: İZN/12 BHD C8 Ke1 envanter numaralı kemik
levha (H.Arlı).
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Resim 9: İZN/12 BHD I12 H1 envanter numaralı
tabak (H.Adıgüzel).

Resim 10: İZN/12 BHD G7 H1 envanter
numaralı kap parçası (H.Adıgüzel)

Resim 11: İZN/12 BHD YÜZEY Ş1 envanter
numaralı kase dibi (H.Adıgüzel).
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Resim 12: İZN/12 BHD D8 R5 envanter numaralı kapak parçası
(H.Adıgüzel).

Resim 13: İZN/12 BHD F7 R7 envanter numaralı kapak (H.Adıgüzel).
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ÇİNE-TEPECİK 2012 YILI KAZILARI
Sevinç GÜNEL*
Büyük Menderes Nehri’nin güneyinde, Çine Ovası’ndaki konumuyla Tepecik,
bulunduğu coğrafyanın tarihî ve tarihöncesi kültürlerini aydınlatan bir merkezdir.
Höyüğün stratigrafik yapısı, Tunç Çağları ve en erken Kalkolitik Çağa/Geç Neolitik
kültüre uzanan yerleşim sürecinin, belli bir kronolojik ayrımını vermektedir (Resim:1).1
2012 yılı kazıları, bu veriler ışığında, kültür tabakalarının açığa çıkarılması ve
kronolojinin oturtulmasına yönelik bir çalışma programı ile devam etmiştir. Kazıların
yanı sıra Almanya Kiel - Christian Albrechts Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’nden Prof.
Harald Stümpel ve ekibi tarafından Jeomanyetik, Jeoelektrik ve Jeoradar ölçümleri
uygulanmış ve neticeleri ışığında planları çıkarılmıştır (Resim: 2).2 2012 yılında
gerçekleştirilen diğer bir çalışma ise, arazide korumaya yönelik olup tahribata uğrayan
kalıntıların ayağa kaldırılması amacıyla yürütülmüş olan çalışmalardır.
I. Arazide Yürütülen Çalışmalar
I. 1. Geç Tunç Çağı, II 1 Kültür Tabakası
II. kültür tabakasının 1. yapı katına ait J/12 ve K/12 açmalarında 2008-2010 yılı
kazılarında tespit edilen ve içinde in situ pithosların ve çok sayıdaki kapların bulunduğu
dikdörtgen planlı bir yapının yanı sıra, yerleşmede ekonomik anlamda bir
organizasyonun varlığına ışık tutan kanıtları, 2011 ve bunu takip eden 2012 yılı kazıları
vermiştir.3 Yapının hemen batısında K/12 açmasının III-VIII/a-f plan karelerinde ufak
taşların oluşturduğu platform ve bu platformun batı yönünde, K/11 açmasında, iri
pithosların yer aldığı taş döşeli alan, depolama sistemiyle ilgili uygulamayı gösteren

* Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Beytepe – Ankara
/ TÜRKİYE, e-mail: sgunel@hacettepe.edu.tr.
1
Çine-Tepecik merkezinin bölge arkeolojisine kazandırılmasına ve kazıların gerçekleştirilmesine olanak
sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve her yıl olduğu gibi kazılarımıza destek olan Çine
Belediyesi’ne şükranlarımı sunuyorum. 2012 yılı kazılarında Bakanlık temsilcisi olarak Milas Müzesi’nden
Mehmet Yıldız görev almış ve kazı çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü öğrencilerinden oluşan bir ekiple yürütülmüştür. Kazı ekibinde yer alan Arkeolog Nurgül Özgün,
öğrenciler İlgi Kayacı, Çiğdem Yiğit, Zeynep Betül İmamoğlu, Uğur Arslan, Gülçin Körükçü, A. Buğra
Yeşilkavak, Bertan Coşkun, Erdi Karagöz, Başak Ülkü ve Banu Deksizer’e özverili çalışmalarından dolayı
teşekkür ederim.
2
Höyükte Jeofizik çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi’nin destekleriyle (Proje No: 012 01 701 001) gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle başta Rektörümüz Sayın
A. Murat Tuncer’e ve Bilimsel Araştırmalar Birimi’ne teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca projenin yürütülmesi
ve elde edilen neticelerin rapor hâlinde sunulması aşamasındaki çalışmaları nedeniyle Prof. Harald Stümpel’e,
Christina Klein’a, Ercan Erkul’a ve emeği geçen tüm jeofizik ekibine içten teşekkür ederim.
3
Günel , S., “Menderes Bölgesinde M.Ö. 2. Binyıl Kenti: Çine-Tepecik”, Colloquium Anatolicum XI, 2012:
56-59, Res. 1; Günel, S., “Çine-Tepecik 2010 Yılı Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, (23-28 Mayıs
2011), Ankara 2012: 20-25, Res. 2, 6-7; Günel, S. “Çine-Tepecik: New Contributions on Late Bronze Age
Cultures in Western Anatolia”, NOSTOI (baskıda).
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kanıtlardır.4 Gerek yapı ve gerekse taş platform alanı, birbiriyle bağlantılı bir kullanıma
hizmet etmektedir. Yüksekliği 1.20 m. olan iri pithoslar, yapıya ait Hitit hiyeroglifli
mühür baskıları5 ve ayrıca Miken boya bezeli derin kâseler ve aralarında figürlü
kraterlerin de bulunmuş olması, bu alandaki yapılaşmanın bölgelerarası kültürel ve
ticarî ilişkilerde etkin olduğunu desteklemektedir.6 Bu alanın güneyinde, L/12
açmasının IV-VIII/h-i plan karelerinde, 4.50 m. uzunluğunda ve 2 m genişliğine sahip
kısmen açılmış bir yapı ve batı yönünde L/11 açmasının, V-X/a-i plan karelerinde tespit
edilen duvar uzantıları 1. yapı katına ait bu yerleşmenin güney yönünde genişlediğini
göstermiştir.
II 1 kültür tabakasına ait L/11 açmasında açığa çıkarılan mimarî kalıntılar,
birbirini kısmen kesen duvarlarıyla iki evreli bir yapılaşmaya işaret etmektedir. VIIVIII/a-i plan karelerinde doğu-batı doğrultusunda tespit edilen duvar, 0.40-0.45 m.
kalınlığındadır. Her iki kenarda farklı boyutta beyaz taşların yerleştirildiği, içte ise, ufak
taşların oluşturduğu bir duvar örgüsüne sahiptir. Duvar uzantısının VIII/ı-i plan
karelerinde levha biçimli düzgün taşların dik olarak yerleştirildiği gözlenmektedir. Bu
duvar tekniği, II 1’e ait ‘magazin’ olarak tanımlanan yapının özellikle kuzey duvarında
da uygulanmıştır. Buna göre, gerek ‘magazin’ gerekse L/11 açmasında bir yapıya ait
olan yaklaşık 8 m.lik uzunluğa sahip duvar, II 1 yapı katından tanınan duvar örgü
tekniğini yansıtmaktadır. Söz konusu bu duvar uzantısı, batı yönünde VII/b’de daha alt
seviyelerde takip edilmiştir. Bu kalıntıların üst seviyelerinde, VI-VII/e-f plan karelerde,
5.50 m.lik uzantısı açığa çıkarılan duvar ise, geç evrenin yapısına ait olmalıdır. Bu
mimarî kalıntılarla bağlantılı in situ bir çömlek, oldukça iyi durumda ele geçirilmiştir
(Resim: 3). Ağız kenarı üstte olacak şekilde dik durumda açılan kaba nitelikteki bu
çömleğin çevresi, yuvarlağa yakın bir görünüm veren taşlarla sınırlanmıştır. Mevcut
mimari kalıntılar, bu alanın günlük yaşama ait bir yapılaşmayla bağlantılı olduğunu
göstermiştir. Bu alanda yerli seramiğe ait kapların yanı sıra, Miken boya bezeli kap
parçaları ve ayrıca boya bezeli bir matara yer alır. Korunan parçaya göre matara,
mercimek biçimli gövde formunda, kalın kabartma bir bantla sınırlandırılmış olup M.Ö.
2. binyılı matara tipinin karakteristik bir örneğini temsil etmektedir. Çağdaşı diğer
bezeli mataralarda olduğu gibi, gövdede konsantrik daireler oluşturan bant bezeme,
boyunda birbirine paralel bantlarla ağız kenarına değin devam etmektedir. Yerli
seramikle bir arada ele geçirilen Miken boya bezeli seramik buluntuları, höyüğün

4
Günel , S. “Menderes Bölgesinde M.Ö. 2. Binyıl Kenti: Çine-Tepecik”, Colloquium Anatolicum XI, 2012:
58-59, Res. 9-10 ; Günel, S. “Çine-Tepecik 2011 Yılı Kazıları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı I (28 Mayıs1Haziran 2012), Ankara 2013: 379.
5
Günel, S.- S. Herbordt, “Ein hethitischer Siegelabdruck aus Çine-Tepecik“ Archäologischer Anzeiger, 2010:
1-11.
6
Burada sözü edilen ve yayınlanmış olan mühür baskılarından ilki, Arzawa/Mira ülkesinin güneyinde bir
kent olarak Tepecik merkezini öne çıkarmaktadır. Hitit hiyeroglifli bu mühür örneğinin yanı sıra Bir Hitit
prensinin yer aldığı ikinci mühür, Prof. Herbordt tarafından okunmuş ve ayrıca figürlü Miken kraterleri
tarafımdan çalışılmış olup, Archäologischer Anzeiger süreli yayınının önümüzdeki sayısında bilim dünyasına
tanıtılacaktır; Günel, S. – S. Herbordt, “Mykenische Kraterfragmente mit figürlichen Darstellungen und ein
Siegelabdruck eines hethitischen Prinzen aus der spätbronzezeitlichen Siedlung von Çine-Tepecik“,
Archäologischer Anzeiger (baskıda).
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stratigrafik gelişiminde II 1’e ait yerleşmenin Miken kaplarıyla benzer malzeme-teknik
ve beeme stiline sahiptir.7
I. 2. Orta Tunç Çağı, II 2 Kültür Tabakası
Geç Tunç Çağı kültür tabakasından (II 1) erkene uzanan kalıntıları, 1. yapı
katına ait taş platformun hemen batısında, 2011 yılında K/11 açmasındaki derinleşme
çalışmalarında kısmen tespit edilen ve 2012 yılında buluntularıyla açığa çıkarılan
kanıtlar ortaya koymuştur. Kültür tabakalarının ayrımına göre, II 2’ye ait bu kalıntılar,
yer yer düzgün bir uzantıyla takip edilen yangın tahribatına bağlı izleri de
göstermektedir. Bu alanda yerli seramiğin kırmızı ve devetüyü seramik grubuna ait
kâse, testi ve bir matara, Batı Anadolu M.Ö. 2. binyılı seramik geleneğinin malzemeteknik ve kap formlarını yansıtmaktadır. Aynı alanda, bir arada kırık durumda ele
geçirilen pithos parçaları ise, antropomorfik kap geleneğine ait bir örneği vermektedir.
Kırmızı astarlı ve perdahlı pithos, oval gövdeli, silindirik boyun kısmına sahip ve basit
ağız kenarlıdır. Korunan yüksekliği 0. 98 m.dir. Pithosun ağız kenarının alt hizasında,
boyun üzerinde, kaş-burun ve gözlerin kabartma olarak verildiği yüz işlenişi görülür.
Ayrıca her iki yanda kulaklar ve kulak memesinde yuvarlak bir eklenti şeklinde
verilmiş küpe dikkati çekmektedir. Pithosun gövdesinde ise, sağ kolun öne doğru
uzandığı, el ve parmakların detaylı işlendiği ve hatta bilek kısmında kalın bir bantla
verilmiş bir takı-bileklik görülmektedir. Bütün bu detaylarıyla pithos, gerek boyutu ve
gerek boyun ve gövdeyi kapsayan tasvir anlayışı açısından görkemli bir görünüm
kazanmıştır.8 Anadolu’da Neolitik kültürden itibaren uzun bir kronolojik süreçte ve
geniş bir coğrafyada görülen insan yüzlü ve insan biçimli kap geleneği, kaplar ve
kapaklar üzerindeki uygulamalarıyla çeşitlilik göstermekte ve zengin bir repertuvar
oluşturmaktadır. Orta Tunç Çağı seramik gelişiminde ise, bu geleneği İç Anadolu ve
Batı Anadolu’dan tanınan örnekler vermektedir. Tepecik pithosu bu dağılım alanında,
Orta Tunç Çağı antropomorfik kap grubuna yeni bir örnek kazandırmaktadır.
I. 3. Erken Tunç Çağı, III. Kültür Tabakası
I. 3. 1. Yerleşme
II. Kültür tabakasının 2. yapı katından daha erkene ait kalıntılar, K/12 ve L/12
açmalarında yürütülen çalışmalarda tespit edilmiştir. 2011 yılında, yoğun yanık kerpiç
parçalarının ele geçirildiği derinliklerde bir yapıya ait mimarî kalıntılar kısmen
açılmıştır.9 Bu yapının tamamen açığa çıkarılması ve yapı planının elde edilmesine
yönelik kazılar, L/12 açmasında derinleşilmemiş olan VI-X/a-i plan karelerinde devam
etmiştir. Söz konusu bu yapının doğu duvarı ve güneydoğu köşesi, 1. yapı katına ait
mimarînin alt seviyelerinde takip edilmiştir. Buna göre, yapının kuzey duvarın korunan
uzunluğu 6.50 m. olarak belirlenmiştir. 2012 yılı kazıları kapsamında söz konusu bu
yapıya ait açığa çıkarılan doğu duvar, 12 m.lik bir uzantı vermiştir (Resim: 4). Bu
yapıya ait güney duvarın ise, 2 m.lik uzantısı takip edilebilmiştir. Duvarlar, 0.70 m.lik
bir kalınlığa sahiptir. Yapıda,
yoğun olmak üzere yanmış kerpiç parçalarına
7
Günel, S., “Mycenaean cultural impact on the Çine (Marsyas) plain, southwest Anatolia: the evidence from
Çine-Tepecik”, Anatolian Studies, 60: 25-49 (2010); Günel, S. “Çine-Tepecik: New Contributions on Late
Bronze Age Cultures in Western Anatolia”, NOSTOI (baskıda).
8
Pithosla ilgili restorasyon çalışmaları tamamlandığında görsel olarak yayınlarımızda ayrıntılı tanıtılacaktır.
9
Günel, S. “Çine-Tepecik 2011 Yılı Kazıları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı I (28 Mayıs-1Haziran 2012),
Ankara 2013: 380.
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rastlanmıştır. Özellikle yapının güneydoğu köşesi ve güney duvarına yakın iç kısımda
yanmış kerpiçler, yangınla bağlı tahribatın etkisini ortaya koymaktadır. Mevcut
kalıntılar III. ve IV. kültür tabakasına ait olmak üzere iki evreli bir yapılaşmaya işaret
etmektedir. Bu ayrımı, seramik buluntuları da destekler niteliktedir. Yapıda ele geçirilen
seramik, Erken Tunç Çağı başı ve daha erkene ait Kalkolitik Çağ sonuna tarihlenen bir
malzeme vermektedir. Yapının erken evresinde, kaba nitelikte çömlekler ve öğütme
taşları yoğun gelmiştir. Bu yapı evresinin mimarîsinde, dere taşı kullanımı dikkati
çekmektedir. Erken evreye ait mevcut kalıntılar, IV-VI/a-h plan karelerinde daha
belirgin olarak seramik buluntularıyla netleşmektedir. Bu evrede, üzeri kabaralı kulplar,
mantar kulplar ya da boynuz kulp geleneği, IV kültür tabakasının varlığına işaret
etmektedir.10
I. 3. 2. Mezarlar
2010-2011 yılında K/11 açmasında tespit edilen Erken Tunç Çağına ait G 11; G
12 ve G 13 mezarlar, kuzey ve güney yönünde uzanan bir mezarlık alanının varlığını
ortaya koymuştur.11 K/11 açmasının I-II/d-e plan karelerinde, ufak boyutta taşların ve
aynı zamanda kap parçaları ve hayvan kemiklerinin oluşturduğu alan, iri boyutta bir
pithosu çevrelemektedir (Resim: 5-6). Güneybatı-kuzeydoğu yönünde yarısı korunmuş
durumda açığa çıkarılan bu pithosun ağız ve boyun kısmı korunmuş, gövde kısmen ele
geçirilmiştir. Pithosun boyun kısmında, dikey-yuvarlak kesitli kulplar yer almaktadır.
Korunan kısmına göre pithos, 0.90 m yüksekliğinde ve 0.40 m. ağız çapında, basit
ağızlı, geniş ve kısa-silindirik boyunlu olup oval gövde formuna sahiptir. Pithos
içindeki toprağın temizlenmesi sırasında sadece pithosun dip kısmına yakın alanda,
bacak kemiğine rastlanmıştır (Resim: 6). Mevcut kemikler, erişkin bir kadın bireye ait
olduğunu göstermiştir (G 26).12 Pithosun ağız kenarında, ele geçirilen ufak boyutlu bir
kap ise, mezar eşyası olmalıdır.
Mezarların güney yönündeki uzantıları, L/11 açmasında mezarlarla takip
edilmiştir. L/11 açmasının, I-II/h-i plan karelerinde açılan bir pithos, güneybatıkuzeydoğu doğrultusunu vermektedir. Pithosun yarısına yakın bir kısmı korunmuştur.
Pithos içindeki toprağın temizlenmesi işleminde, yetişkin bir bireye ait iskelete
rastlanmıştır. Yarı hoker durumda olan bu iskelete ait kemikler, erişkin bir kadın bireye
ait olduğunu gösterir. Oldukça iyi korunmuş olan iskeletle ilgili dikkati çeken bir
özellik, diz kapaklarının altında kalın cidarlı pithosa ait bir parçanın yerleştirilmiş
olmasıdır. G 19 olarak tanımlanan bu gömüde herhangi bir mezar eşyasına
rastlanmamıştır. Bu pithosun güneyinde, hayvan kemikleri ve kap parçalarının yer
aldığı ufak taşlardan oluşan buluntu konteksi, diğer pithos mezarlarda (G 13 ve G 26)
olduğu gibi, belli bir ölü gömme geleneğiyle ilişkili bir uygulamaya işaret etmiştir. G 19

10
Günel, S.,“Çine-Tepecik Kazıları Işığında Bölgenin Tarihöncesi Kültürleri Üzerine Bir İnceleme”,
Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimi. Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar, ed. A. Öztan-Ş. Dönmez, Bilgin
Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2011: 217-232; Günel, S., “New Contributions regarding Prehistoric
Cultures in Meander Region: Çine-Tepecik” Western Anatolia before Troy. Proto-Urbanisation in the 4th
millennium BC, eds. B. Horejs – M. Mehofer, (baskıda).
11
Günel, S., “Çine-Tepecik 2010 Yılı Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı I (23-28 Mayıs 2011) Ankara
2012: 26-27, Res. 9-10; Günel, S. “Çine-Tepecik 2011 Yılı Kazıları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı I (28
Mayıs-1Haziran 2012), Ankara 2013: 380-381, Res. 3.
12
Çine-Tepecik kazı Ekibinde, iskeletlerle ilgili çalışmaları yürüten Hacettepe Üniversitesi, Antropoloji
Bölümü öğretim üyesi, Dr. Ali Metin Büyükkarakaya’nın mezarlara ait iskeletlerle ilgili yapmış olduğu
değerlendirmeleri için teşekkür ederim.
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No.lu pithos mezarın hemen güneybatısında, III/g plan karesinde daha ufak boyutta bir
çömlek mezar tespit edilmiştir (Resim: 7). G 27 olarak tanımlanan bu çömlek, G 19
No.lu pithos mezar gibi, güneybatı-kuzeydoğu yönündedir. Basit ağızlı, kısa-silindirik
boyunlu ve geniş gövde formuna sahip, 0.43 m. yüksekliğinde ve ağız çapı 0.20 m. olan
bu çömlek, iyi korunmuştur. Çömleğin ağız kısmı güneybatı yönünde olup düzgün bir
kapak taşıyla kapatılmıştır. Ayrıca çömleğin ağız kısmının hemen önüne gelecek
şekilde iri bir taş yerleştirilmiştir. Bu çömleğin içinde bebek bireye ait kemikler ise, çok
kötü durumda ele geçirilmiştir. L/11 açmasında gerek G 19 gerekse G 27 No.lu
mezarlar yetişkin ve bebek bireye ait iskelet kalıntılarıyla mezarlık alanının güney
yönünde uzandığını ortaya koymaktadır. Her iki mezarın bulunduğu alanda, kemik
sapıyla birlikte korunmuş bronz bir delgi ve farklı boyutlarda olmak üzere, pişmiş
toprak figürin başlarına ve gövde parçalarına rastlanmıştır (Resim: 8-9). Bu
figürinlerde, üçgen baş yapısı ve yüz detayında ise, sadece kabartma olarak verilmiş
burun işlenişi görülmektedir. Mezarlarla bağlantılı olduğunu düşünülen bu figürinler,
tip açısından daha çok Kiklad adalarının mermer figürinleriyle benzerlik gösterir.
Ancak Tepecik’te Kalkolitik yerleşmede ele geçirilen, daha önceki senelerde tanıtılmış
olan figürinler de dikkate alındığında, bu örneklerin, Batı Anadolu’nun figürin
repertuvarını zenginleştirmesinin yanı sıra üretimi - gelişimi ve kronolojisi açısından
Ege dünyasının bölgelerarası etkileşimlerinde, Batı Anadolu’yu ön plana çıkaracağı
açıktır. Pithos ve çömlek mezarların yanı sıra, L/12 açmasında, VIII/a-b plan karesinde,
basit toprak mezarda (G 21), doğu-batı yönünde açığa çıkarılan iskeletle ilgili
incelemeler, bireyin orta erişkin bir kadın olduğuna işaret etmektedir. Bireye ait
omuzlarda eklem rahatsızlığı belirlenmiştir. Bu mezarın doğusunda, L/12 açmasının
VIII-IX/d-e plan karelerinde, diğer basit-toprak mezar (G 24) yine doğu-batı yönünde
ve benzer konumda, genç erişkin bir kadın bireye aittir. Kafatasının hemen yanında, gri
astarlı ve parlak perdahlı bir testi, mezar eşyası olarak bulunmuştur (Resim: 10). Bu
iskeletin güneyinde, üçüncü basit-toprak mezar ise, M/12 açmasında I-II/d-e plan
karelerinde tespit edilmiştir. Bu mezarda iskelet, diğerlerinden farklı olarak kuzeygüney yönündedir. Erişkin bir kadın bireye ait bu iskelette, sinüzit, eklem ve omurlarda
eklem rahatsızlığı ve ayrıca sol ön kemiğinde iyileşmiş bir kırık olduğu belirlenmiştir.
Öte yandan basit-toprak mezarların doğusunda, L/13 açmasında I-II/a-b plan
karelerinde açılan çömlek mezar (G 20), birden fazla gömünün uygulandığına işaret
etmektedir. Mezarda en az üç bireye ait kemik parçalarına rastlanmıştır. En son
gömülen birey, 9-12 aylık bir bebektir. Kafatasının iç yüzeyinde enfeksiyon izleri tespit
edilmiştir. Diğer gömü, altı aylık bir bebeğe ait olu, bu bireyde de enfeksiyon
oluşmuştur. Üçüncü gömü ise, yeni doğan bireyin kemik parçalarıyla anlaşılmıştır.
Çömlek mezarda iskeletlerle bir arada ele geçirilen kurşun halkalar ve aynı zamanda
deniz kabuğundan bir boncuk, bebeklere ait mezar eşyalarıdır.
2010-2011 yılına ait mezarların yanı sıra 2012 yılı kazılarında tespit edilen bu
mezarlar, basit-toprak, çömlek ve pithos olmak üzere üç ana mezar tipini ortaya
koymaktadır. Bu mezarlara ait iskeletlerle ilgili incelemeler ise, bebek, çocuk ve kadın
bireylerin gömüldüğüne işaret etmektedir. Bebeklerin çömlek mezarlara, çocuk ve
kadın bireylerin ise, basit-toprak ve pithos mezarlara gömülmesi geleneği
uygulanmıştır. Ayrıca pithos mezarların çevresinde, ritüel bir uygulamaya işaret eden
kapların, hayvan kemiklerin ve buluntular arasında pişmiş toprak insan ve aynı
zamanda hayvan figürinlerin yer aldığı buluntu konteksi yine ortak bir özellik olarak
ölü gömme geleneği kapsamında değerlendirebileceğini göstermektedir. Şu ana kadar
tespit edilen erken dönem mezarlarına ilişkin kronolojik ayrım, genel olarak höyüğün
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Erken Tunç Çağının belli bir döneminde ve aynı zamanda Kalkolitik Çağ sonunda
mezarlık olarak kullanım gördüğüne işaret etmektedir. Ancak mezarların kullanım
süreci, mezar ve buluntularla ilgili çalışmalar tamamlandığında daha detaylı bir
değerlendirmeyle verilebilecektir.13
I. 4. Kalkolitik Çağ, IV. Kültür Tabakası
2012 yılı kazı programında, höyüğün en erken yerleşim sürecini veren
kalıntılarına, K/11 açmasının I-X/f-i plan karelerinde derinleşme çalışmalarıyla
ulaşılmıştır. K/11 açmasında, VI-X/f-i plan karelerinde seramik buluntularında
malzeme-teknik ve bezeme stilinde belirgin farklılıklar, höyüğün stratigrafik
gelişiminde IV. kültür tabakasının varlığını ortaya koymuştur. Gri renkte içe eğik ve
basit ağız kenarlı çanakların yoğunlaştığı, üzerinde yuvarlak kabartmalı iri kulpların ve
aynı zamanda boynuz kulpların yer aldığı buluntular, Kalkolitik Çağ yerleşmesinin
malzemesidir. Bu buluntu grubu, Batı Anadolu ve Ege dünyasından da tanınan
Kalkolitik Çağ kültürünün seramik geleneği ile paralellik göstermektedir. Bu dağılım
alanında, özellikle perdah bezemeli seramik örnekleri, Batı Anadolu’da Gülpınar,14
Beşik-Sivritepe,15 Kumtepe IA,16 Malkayası Mağarası,17 Samos-Tigani,18 Ege’de ise,
Kalymnos -Vathy III,19 merkezleriyle benzer kap formu ve bezeme stilini vermektedir.
K/11 açmasında VI-X/f-i plan karelerinde tespit edilen mevcut kalıntılar, IV kültür
tabakasına ait Orta Kalkolitik süreci yansıtmaktadır. Höyükte IV. kültür tabakasına ait
yerleşmeyle paralellik gösteren seramik ve özellikle perdah bezeli kap parçaları,
malzeme-teknik, bezeme stili ve form açısından Orta Kalkolitik Dönemin özelliklerini
vermiştir. Gerek kaplarda uygulanan süsleme geleneği, gerekse kulplar, Tepecik
yerleşmesinin kronolojik ayrımında, şimdilik en erken Orta Kalkolitik sürece uzandığını
desteklemektedir. Bu grupta ‘Cheesepot’ tipi kaplara ait bazılarında yılan tasvirinin
görüldüğü tutamaklar, bezeme zenginliğini yansıtır. Benzer örnekler, Tepecik
merkezinin batısında Latmos bölgesinden de tanınmaktadır.20 Seramiğin yanı sıra konik
gövdeli ve ip delikli tutamak kulba sahip mermer kaplar ve pişmiş toprak bir model ve
ayrıca benzer seviyelerde ele geçirilen kemikten balık biçimli bir amulet ve bir arada
bulunmuş taş boncuklar, Kalkolitik insanının takı sanatına ışık tutmaktadır (Resim: 11).
13

Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Umay Oğuzhanoğlu’nun hazırladığı
doktora tezi kapsamında, Tepecik kazılarını ziyaret etmiş ve mezarlarla ilgili malzemenin bir kısmını
incelemiştir. Kendisinin yapmış olduğu bu çalışma ve bilgi paylaşımı nedeniyle Umay Oğuzhanoğlu’na
teşekkür ediyorum.
14
T. Takaoğlu, The Late Neolithic in the Eastern Aegean. Excavations at Gülpınar in the Troad, Hesperia
75, 2006: 298, 305, Res. 10: 26.
15
Lamb, W., “Schliemann’s prehistoric sites in the Troad”, Praehistorische Zeitschrift 23, 1932: 127, Res.
13: 5.
16
Korfmann, M., “Troia-Ausgrabungen 1995”, StTroica 6, 1996: 51, Res. 44:1.
17
Peschlow-Bindokat, A., Tarihöncesi İnsan Resimleri Latmos Dağları’ndaki Prehistorik Kaya Resimleri,
Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul 2006: 85, Res. 82:a-b.
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Felsch, R. C. S., Das Kastro Tigani, Die spätneolithische und chalkolithische Siedlung, Philipp von
Zabern, Mainz am Rhein1988: 49, Pl. 19:5, pl. 57: 143; 56, 168-169, pl. 27: 1-2, pl. 62: 255; 65, 68, 185, 191,
Pl. 38: 4-5, Pl. 41: 3; Pl. 68: 367-368; Pl. 71: 435-437.
19
Benzi,M., A Forgotten Island: Kalymnos in the Late Neolithic Period, in: H. Erkanal, H. Hauptmann, V.
Şahoğlu and R. Tucel (ed.), Proceedings of the International Symposium. The Aegean in the Neolithic,
Chalcolithic and the Early Bronze Age, (October 13th-19th 1997- Urla /İzmir), Ankara 2008: 88, 92-93, Res.
20.
20
Karş için bkz.: Peschlow-Bindokat, A., Tarihöncesi İnsan Resimleri Latmos Dağları’ndaki Prehistorik
Kaya Resimleri, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul 2006.
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Bu malzeme grubu ışığında, çevre kültür bölgeleriyle yapılan karşılaştırmalar,
Tepecik’te IV. kültür tabakasının Orta Kalkolitik ve sonrasına ait bir dönemi temsil
ettiğini göstermektedir.
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118................................................................................................................................

Resim 3: L/11 açması; II 1 kültür tabakası – kaba nitelikli
bir çömlek

Resim 4: K/12 – L/12 açmaları; III. kültür tabakası – mimarî kalıntılar

....................................................................................................................................119

Resim 5: K/11 açması; G 26 No.lu pithos mezar

Resim 6: K/11 açması; G 26 No.lu pithos mezar

120................................................................................................................................

Resim 7: L/11 açması; G 27 No.lu çömlek mezar
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2012 YILINDA THYATEİRA ANTİK KENTİ VE
HASTANE HÖYÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR
Engin AKDENİZ*
Manisa’nın Akhisar İlçe merkezinde yer alan (Harita: 1) Thyateira antik
kentinde 2012 yılı arkeolojik çalışmalarının fiili kısmı Temmuz ve Ağustos aylarında
sürdürülmüş, Genel Müdürlüğümüzden alınan izinle Aralık ayı içerisinde ise Manisa
Müzesi denetiminde açmaların etrafı ahşap çit ile çevrilmiştir.
Başkanlığım altındaki ekipte başkan yardımcısı olarak Mersin Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr.Ümit Aydınoğlu görev almış, Bakanlığı İstanbul I Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu elemanı Arkeolog Selda Yıldız Kat temsil etmiştir1. Ekip
arkeolojinin yanı sıra sanat tarihi, jeofizik, jeoloji, antropoloji, arkeozooloji, epigrafi,
mimari gibi farklı disiplinlerden uzmanlardan oluşmuştur2.
a) Harita ve Topoğrafya Çalışmaları
Harita Mühendisi Agah Şerif Topoğraf ile Nurçin Ulusoğlu Topoğraf tarafından
Tepe Mezarlığı ve Hastane Höyüğü’nün SİT ilan edilmiş bölümleri ile sonrasında
Hastane Höyüğü’nün SİT ilan edilmemiş kısımlarının, yani tüm yayılım sahasının
haritalandırma çalışmaları tamamlanmıştır (Harita: 2).
b) Mimari Belgeleme ve Restitüsyon Çalışmaları
Yrd.Doç.Dr.Ümit Aydınoğlu, Mimar Yrd.Doç.Dr.Gökçe Şimşek, Mimar Kıyas
Tökmeci tarafından Tepe Mezarlığı ağırlıklı olmak üzere belgeleme ve restitüsyon
çalışmaları yapılmıştır. Böylece sütunlu caddenin batısındaki portikonun restitüsyon
önerisi geliştirilmiştir (Çizim: 1).
c) Çevre Düzenlemesi Çalışmaları
Tepe Mezarlığı ören yeri olarak ziyarete açık olmasına karşın anlaşılmaz bir
şekilde uzun zamandır bir kenara atılmış vaziyette burada duran çok sayıdaki mimarî
*Kazı ekibi, Prof.Dr.Engin Akdeniz, Prof.Dr.Hasan Malay; Prof.Dr. M. Erkut Kara, Doç.Dr.Erkut Turan,
Doç.Dr. Serpil Eroğlu, Yrd. Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Yrd.Doç.Dr.Safiye Akdeniz, Yrd.Doç.Dr.Zeynep
Oral Çakmakçı, Yrd.Doç.Dr.Gökçe Şimşek, Yrd.Doç.Dr.Sinan Mimaroğlu, Arş. Gör. Dr.M. Ziya Görücü,
Araş.Gör.Dr.Aydın Erön, Harita Mühendisleri Agah Şerif Topoğraf, Nurçin Ulusoğlu Topoğraf, Mimar
restoratör Kıyas Tökmeci, Arkeolog Ahmet Mörel (MA), Arkeolog Umut Bilen (MA), Arkeolog Miray
Mimaroğlu, Arkeolog Özlem Düzenli, Arkeolog Şadiye Atıcı, Sanat Tarihçi Seren Erdil, Sanat Tarihçi Şeyma
Omaklılar, Tarihçi Mustafa Kuzucuk, Manisa İl Genel Meclisi Kültür ve Turizm Komisyonu Başkanı
Kefayettin Öz, Akhisar Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Güven ve öğrencilerden oluşmuştur.
Kazı ekibi, Prof.Dr.Engin Akdeniz, Prof.Dr.Hasan Malay; Prof.Dr. M. Erkut Kara, Doç.Dr.Erkut Turan,
Doç.Dr. Serpil Eroğlu, Yrd. Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Yrd.Doç.Dr.Safiye Akdeniz, Yrd.Doç.Dr.Zeynep
Oral Çakmakçı, Yrd.Doç.Dr.Gökçe Şimşek, Yrd.Doç.Dr.Sinan Mimaroğlu, Arş. Gör. Dr.M. Ziya Görücü,
Araş.Gör.Dr.Aydın Erön, Harita Mühendisleri Agah Şerif Topoğraf, Nurçin Ulusoğlu Topoğraf, Mimar
restoratör Kıyas Tökmeci, Arkeolog Ahmet Mörel (MA), Arkeolog Umut Bilen (MA), Arkeolog Miray
Mimaroğlu, Arkeolog Özlem Düzenli, Arkeolog Şadiye Atıcı, Sanat Tarihçi Seren Erdil, Sanat Tarihçi Şeyma
Omaklılar, Tarihçi Mustafa Kuzucuk, Manisa İl Genel Meclisi Kültür ve Turizm Komisyonu Başkanı
Kefayettin Öz, Akhisar Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Güven ve öğrencilerden oluşmuştur.
2
Yardım ve desteklerinden ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akhisar Belediyesi’ne teşekkür ederiz.!
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blok, epigrafik malzeme ören yerinin kuzey duvarına düzgün bir şekilde yerleştirilmiş
ve temizlenmiştir.
Hem Tepe Mezarlığı hem de Hastane Höyüğü’ndeki açmaların etrafı koruma
kurulu onayıyla ahşap çit ile çevrilmiştir. Tepe Mezarlığı girişindeki eskiyen ören yeri
bilgilendirme panosunun yerine yenisinin ve ören yerinin değişik kısımlarına birkaç
yeni tabelanın daha konulması işi ile ören yerinin turistik amaçlı ziyaretler sonucu
yıpranmasını önlemek maksadıyla bir yürüyüş parkurunun yapılması projesi de
hazırlanarak ilgili koruma kuruluna sunulmuştur.
d) Kazı Çalışmaları
Thyateira antik kentinde 2012 yılında gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar,
Akhisar ilçe merkezinin en işlek iki noktasını oluşturan Tepe Mezarlığı ören yeri ile
Hastane Höyüğü’nde sürdürülmüştür.
Tepe Mezarlığı’ndaki Kazı Çalışmaları
Tepe Mezarlığı’nda bugüne kadar hiç incelenmeyen, daha alttaki kültür
tabakalarını saptamak amacıyla alanın turizme açık olduğu da dikkate alınarak en uygun
yer olan ŞŞ8 açmasında çalışılmaya karar verilmiştir (Resim: 1,2, Çizim: 2). Yüzeyin
uzun yıllar burada faaliyet gösteren Orman İdare binasından dolayı parke döşeme taşları
ve betonla kaplı olması çalışmaları güçleştirmiştir. İlkin yüzeydeki bu döşeme ve beton
kaldırılmaya çalışılmıştır.
Çalışmalar ilerledikçe bu alanın eski Orman İdare binasının yapımı sırasında
çok ciddî bir şekilde tahrip edildiği anlaşılmıştır. Modern binanın temelinin ve bodrum
katının doğrudan Roma yapısının içine yerleştirildiği ve bu sebeple Roma yapısının
çoğu kısmının yok edildiği ortaya çıkmıştır. Modern binanın yapımı sırasındaki tahribat
sadece duvarların yıkımı ile sınırlı kalmamış, bu alandaki kazılar sırasında çıkardığımız
dört kamyon dolusu taş ve kaya, sağlam bir temel atmak gayretiyle Roma yapısının
kalan kısmının da taş ve kayayla doldurulduğunu göstermiştir.
Dört evreli Roma yapısının özellikle kuzeydoğu kesimindeki c bölümünde çok
sayıda sağlam kap ile tümlenebilir durumda kap parçaları bulunmuştur. Seramik
örnekleri arasında M.S. 1-4 yüzyıllar arasına ait kandiller, çömlekler, tavalar, M.S. 4 ila
7. yüzyıl arasına tarihlenen amphoralar, kapaklar, küpler ile sayıca çok fazla sayıda
olmamakla birlikte M.S. 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenebilecek terra sigillata parçaları ve
Roma Dönemi boyunca güncelliğini korumuş olan bir diğer ince seramik geleneği olan
kırmızı astarlı kaplardır. Tepe Mezarlığı kazılarında terra sigillatalardan daha yoğun
olarak ele geçirilen bu gruba ait seramikler üzerinde sınıflandırma çalışmaları
sürdürülmekle beraber genel konteks içinde M.S. 2.-4. yüzyıllarda kullanılmış
oldukları söylenebilir.
Tepe Mezarlığı’nda ele geçirilen, hayvan kemiklerinden yapılmış çok sayıdaki
kaşık, iğne ve kozmetik âletlerin benzerlerinin Hastane Höyüğü’nde de bulunması,
ayrıca müzenin Akhisar ilçe merkezinde yaptığı kazılarda elde edilen bazı sonuçlar,
Thyateira’da Roma Döneminde gelişmiş bir kemik işleme atölyesinin varlığını
düşündürmektedir (Çizim: 3).
Sütunlu Cadde’nin bulunduğu alanda 20. yüzyıl başlarına ait olduğu düşünülen
yol döşemesi tespit edilmiştir (Resim: 3). Döşeme, yer yer 2,38 m. ile 1.89 m. arasında
değişen genişliği ile kuzeye doğru 21,75 m. uzunluğunda devam etmekte, SS 10 plan
karesinde yer alan ve Tepe Mezarlığı sektörünün etrafını çevreleyen doğu çevre
duvarının yakınındaki kazı çalışması yapmaya olanak tanımayan çam ağacının
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bulunduğu alanda doğuya doğru dönüş yapmaktadır. Yapılan çalışmalar sırasında Geç
Bizans Dönemine ait bir sikke ele geçirilmiştir.
Tepe Mezarlığı’nın doğu ve güney kesitlerinde uzun yıllardır kötü bir görünüm
oluşturan, çevre duvarının hemen önündeki yığma toprakların kaldırılmasını amaçlayan
temizlik kazıları sırasında basit toprak gömüler açığa çıkarılmıştır (Resim: 4).
Doç.Dr.Serpil Eroğlu başkanlığındaki çalışmalarda alanda açığa çıkarılan 13 mezarda
16 birey tanımlanmıştır. 1 No.lu mezardan bir kadın ve kadın iskeletinin kafatasının
sağında yeni doğmuş bir bebek açığa çıkarılmıştır. 6 No.lu mezara ait in situ konumu
bozulmuş kafatasının altından yığıntı olarak açığa çıkarılan ve bir çocuğa ait kemikler
6/B olarak numaralandırılmıştır. Yine 9 No.lu mezarın yanında yığıntı olarak ele
geçirilen kemiklerin 13-14 yaşlarında yeni yetme bir bireye ait olduğu tespit edilmiş ve
9/B olarak numaralandırılmıştır.
Mezarlardan bir kısmında ahşap izlerine ve in situ çivilerin bulunması, bireylerin
en azından bir bölümünün tabut içine gömüldüğünü göstermektedir. Bu durum olağan
şartlarda genellikle İslâm gömülerinde karşılaşılmayan bir uygulama olan tabut
kullanımının Tepe Mezarlığı’nda varlığını göstermektedir. Ancak, açığa çıkarılan
iskeletlerin defin yönlerine bakıldığında, İslâmî kuralların uygulandığı belirlenmiştir.
İskeletler cesedin başı batıda olmak üzere, doğu-batı doğrultusunda sırt üstü yatırılarak,
omuzlardan hafif sağa dönük olarak ve baş güneye bakar vaziyette defnedilmiştir. Eller
leğen kemiği hizasında gövdeye paralel olarak uzatılmıştır. Sadece iki gömü güneybatıkuzeydoğu doğrultusunda sırt üstü yatırılmış olarak kafatası kuzey-batıya bakar şekilde
gömülmüştür.
Tepe Mezarlığı ören yerinin çevre duvarlarının yapımı sırasında bazı mezarların
tahrip edildiği anlaşılmıştır. Bu sebeple çok sayıda iskelet eksik durumdadır.
İskeletlerin yaş ve cinsiyet tespitleri yapıldıktan sonra, iskelete yansıyan patolojik
bulgularla ilgili ilk gözlemler kaydedilmiştir. İskeletlerin yaşı, 6 çocuk, biri yeni
doğmuş olmak üzere 2 bebek, 1 yeni yetme, 5 erişkin ve 2 genç erişkin olarak tespit
edilmiştir. İskeletlerde cinsiyet tayini genç erişkinlikten itibaren yapılabildiği için
erişkin ve genç erişkin 7 bireyin cinsiyeti, 2’si kadın 5’i erkek olarak tahmin edilmiştir.
İskelete yansımış olan hastalıklara ilişkin ilk gözlemler, mevcut bireylerin sağlık
sorunları olduğunu göstermektedir. 6 çocuktan 5’inde (% 83.3) ve bir genç erişkin
bireyde demir eksikliği anemisinin göstergesi olan ve göz çukuru tavanlarında
deformasyona (cribra orbitalia) yol açan lezyonlar tespit edilmiştir. Yine 6 çocuktan
5’inin ve 2 bebekten 1’inin alt bacak kemiklerinin yüzeyinde enfeksiyona bağlı
dejenerasyon (periostitis) gözlenmiştir. İki erişkin bireyin omurlarında çöküntü
(schmorl nodülü) ve bir erişkin bireyin omurunda dejenerasyon belirlenmiştir. Mezar
8’de 11-12 yaşlarında bir çocuğa ait iskeletin kafatasında 47x17 mm. çaplarında
çöküntü biçiminde bir travma tespit edilmiştir. Çene ve dişleri bulunan erişkinlerde
(Mezar 2, 5 ve 6A) ölüm öncesi diş kaybının fazla olduğu, hatta mezar 2’den çıkarılan
bir bireyin tüm dişlerini yaşarken kaybettiği belirlenmiştir. Bununla birlikte dişlerde
çürük ve periodontal rahatsızlıklar da dikkate alındığında, mevcut iskeletlerde ağız ve
diş sağlığının kötü olduğu söylenebilir. Açığa çıkarılan iskeletlerin demografik yapısı
da bu bireylerin kötü yaşam koşullarında yaşadıklarını göstermektedir.

Hastane Höyüğü Kazıları
2011 yılında başlatılan topoğrafya ve haritalandırma çalışmaları tamamlanmış.
Höyüğün gerçek boyutları net olarak anlaşılmıştır (Harita: 2, Resim: 5). Böylece,
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anlaşılmaz bir şekilde höyüğün, sadece duvarlarla çevrelenmiş devlet hastanesi arazisi
içerindeki kısmının SİT ilân edildiği ortaya çıkmıştır. Höyüğün bu hâliyle yalnızca üçte
birinin SİT ilân edildiği belirlenmiştir. Höyük, kuzeydoğu-güneybatı yönünde 355 m.,
doğu-batı yönünde ise 360 m. boyutlarında olup günümüz ova seviyesinden yaklaşık 10
m. yüksekliktedir.
Höyüğün yüzeyinin hemen tamamının asfalt ve betonla kaplanmış olması
sebebiyle arkeolojik kazılar teknik açıdan zor şartlarda sürdürülebilmiştir. İlk olarak
yüzeyi örten asfalt ve beton kaplamalar ya da taş döşemeler sökülmüş, ardından hastane
yapımından önce höyük üzerinde varlığı bilinen 1-2 katlı kerpiç ve basit betonarme
evlerden oluşan bir mahallenin alt yapı kalıntıları kaldırılmaya çalışılmıştır. Hastane
sahasını genişletmek amacıyla bu evlerin kamulaştırılarak yıkıldığı öğrenilmiştir.
Hastane Höyüğü’nde, höyüğün güneybatısındaki L 28, M 28, kuzeydoğusundaki
D 34 plan karelerinde çalışılmıştır. L 28 plan karesinde 107,83 m. seviyesinde başlayan
çalışmalar 102,30 m. seviyesine inilmiş, böylece kazı sonunda L 28 plan karesi a
bölümünde 5,53 m.lik bir derinliğe ulaşılmıştır. İlk olarak höyük üzerindeki modern
yapılaşmaya ait caddenin asfaltı, yapı kalıntıları, döşemeler, su boruları, evlerden
bağımsız olarak bahçede yapıldıkları anlaşılan tuvaletlerin taşları ve fosseptik çukurları
tespit edilmiştir. 104,53 m. seviyesinde 1,66 cm. uzunluğunda, 1,03 cm. enindeki bir
kısmı korunmuş, modern evlerin yapıldığı döneme ait bir istinat duvarı olduğu
anlaşılmıştır. Açmanın kuzeyindeki bu istinat duvarının bir mezarın üzerine yerleştiği
anlaşılmıştır. 102,46 m. kotunda, ciddî şekilde tahribata uğramış durumdaki bu mezar
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktaydı. İskeletin gövde kısmından aşağısının
modern istinat duvarının altında kaldığı, istinat duvarının mezarın üzerine yerleştirildiği
tespit edilmiştir (Resim: 6). İskeletin ölçüleri kafatasından istinat duvarı altında kaldığı
kısma doğru 56 cm., iki omuz arası 44 cm., kafatası 22 x 18 cm. (?) ve omuz dirsek
arası 30 cm. olarak ölçülmüştür. Hastaneye ait istinat duvarının mezar yapısını
neredeyse tam ortadan ikiye böldüğü, iskeletin bel hizasından itibaren üst kısmının
tahribattan kurtulurken batı kısmının duvar dolgusunun altında kalarak yok olduğu
anlaşılmıştır. Kafatasına mezar armağanı olarak bırakılmış Roma Dönemine tarihlenen
bir kadın ziynet eşyasına ait saç bandı tunç üzerine altın kaplama yöntemiyle yapılmış
olup altın kaplamalı kil boncuk parçaları ve bu parçaların bağlandığı tunç eklentiler ile
süslenmiştir.
Hastane Höyüğü’nün güneybatı kısmında, L28’in hemen güneyinde bulunan
10x10 m. boyutlarındaki M 28 plan karesinde 107.62 m. seviyesinde başlayan
çalışmalar 101.74 m seviyesinde sonlandırılmıştır (Resim: 7). Yaklaşık olarak 5.88 cm.
derinliğe ulaşılmıştır. Tıpkı L28’de olduğu gibi, M 28’de de modern dönemlere ait çok
ciddî tahribatla karşılaşılmıştır. Alanın güney kısmında ise 104.00-103.88 m. seviyeleri
arasında Roma Dönemine ait pişmiş toprak künk-kanal sistemi açığa çıkarılmıştır.
Yaklaşık 5.60 cm. uzunluğundaki künk sisteminin güneydoğu-kuzeybatı yönünde
devam ederek batıya doğru yöneldiği saptanmıştır. Künk sisteminin üzeri, düzensiz
boyutlu, yığma görünümlü taşlar ile ikinci kez kullanılan düz çatı kiremitleri ve kapama
kiremitleri ile örtülmüştür. Kiremitlerin kırık olması nedeniyle boyutları ve kalınlıkları
yaklaşık olarak alınabilmiştir. Kiremitlerin boyutları 57x26 cm., 23x11 cm., 41x15 cm.
arasında kalınlıkları ise, 4.5 cm., 5.5 cm., 3.5 cm. arasında değişmektedir. Künk kanal
sisteminin etrafını çevreleyen kiremitlerin bir alt sırada da devam ettiği tespit edilmiştir.
Ancak ölçüleri alınamamaktadır. Künklerin üzeri kapalı olması nedeniyle ancak iki
künkün boyutları alınabilmiştir (40 cm. uzunluk).
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M28 ve L28 açmasındaki kazılarda Osmanlı, Bizans, Roma, Hellenistik ve Tunç
çağlarına ait seramik buluntular tuğla metal, cam, çakmaktaşı, taş, kemik, metal ve cam
cürufları ile fresko parçaları bulunmuştur. Seramik parçaları dışında diğer pişmiş toprak
buluntular arasında Bizans Dönemine ait pişmiş toprak ekmek mührü ve seramik
fırınlamada kullanılan üç ayaklar önemlidir. Fresk parçalarında sadece bitkisel motiflere
rastlanırken paçaların oldukça kaliteli olduğu beyaz bir sıva üzerine sarı, mavi, lacivert,
bordo, turuncu, krem yeşil renklerde yapılmıştır. Bezeme olarak nokta ve ince-kalın
bantlardan oluşan geometrik, ayrıca yapraklardan oluşan bitkisel motifler kullanılmıştır.
L28 ve M28 açmalarında Tunç Çağının ilk, orta ve son evresine ait çok sayıda
seramik parçası ele geçirilmiştir. Ağız kenarı, kulp, gövde ve taban parçalarından
oluşan eserlerde İlk Tunç Çağında koyu renk yüzeyli mallarla, STÇ’ında altın yaldızlı
mallar önemlidir. 103.14-102.20 m. seviyeleri arasında bulunan gerek OTÇ, gerekse
STÇ formları arasında “S” profilli çömlekler yaygındır. Henüz mimarî tabaka olarak
saptanamasa da Tunç Çağının her üç evresine ait seramik parçaların yoğun olarak
bulunması, jeofizik çalışmalardan da tespit edildiği şekilde 6 ila 8 metreden sonra ciddî
bir mimarîyle karşılaşılacağı bilgisinden dolayı gelecek yıllar için umut vericidir. Bu
sene höyükte ulaşılan en derin seviye, günümüz yürüme düzleminden yaklaşık 5,50
metredir.
Hastane Höyüğü’nün kuzeydoğusunda yer alan D 34 plan karesinin a bölümünde
5x5 m.lik bir alandaki çalışmalara 112,12 m. seviyesinde başlanmış olup 109,11 m.
seviyesinde bu alanda yapılan çalışmalar sonlandırılmıştır (Resim: 8). Yaklaşık olarak 3
m.lik bir seviye kazılmıştır.
Bu alanda, düzgün kesilmiş ve işlenmiş taş bloklar ve temel taşı olarak
kullanıldığı anlaşılan nispeten daha az işlenmiş dağınık durumda mimarî parçalar tespit
edilmeye başlanmıştır. Roma Dönemine tarihlenen bu parçalardan birinin üzerine
çizilmiş “MH” harfleri taşçı işareti olması açısından önemlidir. Taş bloklar genelde
dikdörtgen prizması seklinde kısmen de kare prizma biçiminde ve yüzeyleri işlenmiş,
çoğunun kenet yerleri hatta kenetleri tespit edilmiştir.
Hastane Höyüğü’nde L28 ve M28 plan karelerinde ele geçirilen ve Prehistorik
devirlere tarihlenen seramik buluntuları İlk, Orta ve Son Tunç Çağlarına aittir (Resim:
9, 10). Prof.Dr.Engin Akdeniz tarafından yapılan incelemelere göre özellikle Orta Tunç
Çağı ve Son Tunç Çağı seramiklerinde gümüş taklidi mallar ile altın taklidi mallar
önemli yer tutmaktadır. İ lk Tunç Çağı seramikleri genellikle koyu renk yüzeyli
mallardan oluşmaktadır. El yapımı seramikte çanak, çömlek ve kâse formları tespit
edilmiştir. Bu seramiklerde henüz bölgenin tipik kap formu olan Yortan türü
kavanozlara (jar) ve üç ayaklı hiçbir parçaya henüz rastlanmamıştır. Ancak yüzey
özellikleri Yortan’ın da dâhil olduğu Kuzeybatı Anadolu ile benzer olup siyahkahverengi renkte ve çoğunlukla perdahlıdır. İlk Tunç Çağının son evresine ait
olduğunu düşündüğümüz birkaç parça seramik ise kırmızı astarı ile dikkat çeker. Bu
mallar yavaş dönen bir çarkta çekilmiş olmalıdır. Orta Tunç ve Son Tunç Çağı
seramiklerinde çanak ve çömlek formları esastır. Her iki dönemde de kullanılmakla
birlikte daha çok STÇ’de yoğun miktarda mika içeren bir kil hamurunun tercih edildiği
anlaşılmaktadır. Ayrıntılı tasnif ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
Thyateira kazısı 2012 yılı Antik, Geç Antik ve Ortaçağ seramikleri üzerine
Yrd.Doç.Dr.Sinan Mimaroğlu tarafından yapılan incelemelere göre erken Osmanlı
Dönemini temsil eden az sayıdaki seramik özellikle Hastane Höyüğü’nde D 34 plan
karesinde yapılan çalışmalar sırasında ele geçirilmiştir. Bu parçalar, kiremit renkli, az
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gözenekli, sert hamur yapısına sahiptir. Yeşil tonlarında sırlanmış halka formlu kaide
örneklerinde üç ayak izleri ve sırlanma sırasında oluşmuş patlamalar görülmektedir.
Hastane Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmalarında bulunan üç ayaklar az sayıda
olmasına rağmen bir seramik üretimine işaret etmesi açısından önemlidir. Üzerleri
damga motifleri ile bezeli olan bu üç ayaklar olasılıkla ele geçirilen diğer sırlı
seramiklerin yapımında kullanılmışlardır. Genel kontekst içinde değerlendirdiğimizde
bulunan seramikler ve üç ayakların Saruhanlı Beyliği Dönemine ait olduğu
düşünülmektedir. Yine bu alanda ele geçirilen Osmanlı Dönemine ait lüleler ve nargile
ağızlıkları önemlidir. Formlarına göre çok farklı alt gruplardan oluşan lüleler genelde
kırık olup çeşitli desenlerle bezenmiştir.
Geç Roma-Roma Dönemi seramikleri, 2012 yılı çalışmalarında sayısal olarak en
yoğun grubu oluşturmaktadır (Çizim: 4). Kazısı yapılan tüm alanlarda ele geçirilen bu
dönemlere ait seramikler Tepe Mezarlığı’nda ŞŞ-8 plan karesinde, homojen olarak
tabakasında ele geçirilmiştir. Yapılan ön değerlendirme çalışmaları sonrasında ortaya
çıkan seramik grupları şu şekildedir:
Servis, Saklama ve Pişirme Kapları
Bu forma sahip kaplar Thyateira kazısında oldukça yoğun olarak bulunmuştur.
Ele geçirilen örneklerin tümü amorf parçalar hâlindedir. Bu parçalar üzerinde yapılan
değerlendirme çalışmaları sonucunda form tipolojisi oluşturulmuştur.
Tavalar
Kullanıldıkları alana göre iki grup altında ele alınabilir. Birincisi geniş ağızlı
yayvan ve fazla derin olmayıp sığ olan kızartma tavaları, ikincisi ise daha dar ağızlı ve
biraz derince olan sos tavalarıdır. Bu gruba ait ele geçirilen örneklerin tümü amorf ağız,
dip ve kulp parçalarından oluşmaktadır. Yapılan ön çalışmalar sonrasında ele geçirilen
tavalara ait profillerin M.S. 1.-4. yüzyıllarda kullanıldıkları düşünülmektedir.
Çömlekler
Pişirme kapları içinde en yaygın kullanım gören formlardan birisidir. Ele
geçirilen kapların büyük çoğunluğu amorf hâlde olmakla birlikte tümlenebilecek
çömleklere ait parçalar ayrı torbalar hâlinde toplanmıştır. Bu gruba ait ağız profilli
parçalar dikkate alındığında, çömleklerin genel konteks içinde M.S. 1.-4. yüzyıllarda
kullanıldıkları söylenebilir.
Depolama Kapları
Amphoralar
2012 yılında çalışılan tüm alanlarda ele geçirilmiştir. M.S. 1. yüzyılın sonundan
itibaren bilimsel literatürde Peacock-Williams 45 olarak adlandırılmış tek kulplu
amphoralar görülmeye başlanmıştır. Başlangıçta tek kulplu olan bu amphoralar,
İmparatorluk Döneminde form tipolojisi geçirmiş ve M.S. 4. yüzyıldan itibaren iki
kulplu üretilmişlerdir. Bu amphoralara LR3 (Late Roman Amphora 3) adı verilmektedir.
Tepe Mezarlığı alanında yapılan çalışmalar sırasında tek kulplu amphoralara ait
parçalar tümlenebilir halde yoğun olarak ele geçirilmiştir. Bu tip amphoraların üretim
yerleri Ephesos, Tralleis ve de Sardeis kenti olarak kabul edilmektedir.
Roma İmpratorluk Döneminde kullanılmaya başlanan DR 24 amphoralarından
geliştiği düşünülen LR 2A amphorası Thyateira kazısında tek örnekle sınırlıdır. M.S. 2.
yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanılan bu amphoralar özellikle Ege Bölgesi’nde
....................................................................................................................................129

bulunan merkezlerde M.S. 4.-7. yüzyıl tabaklarından oldukça yoğun olarak
bulunmuşlardır. Bunun yanı sıra kazılarda ele geçirilen amorf hâlde amphora dip
parçaları üzerindeki değerlendirme çalışmalarına devam edilmektedir.
Küpler
Bu forma ait parçalar az sayıdadır. Kalın cidarlı hamura sahip bu kaplar
Thyateira için henüz tipolojik bir veri sunmamaktadır.
Leğen / Tekne
Mutfakta bilhassa peynir ve hamur gibi gıdaların hazırlanmasına dönük
kullanılan kaplardır. Kazısı yapılan alanda ele geçirilen bir adet tümlenebilir örnek bu
gruba aittir.
Kapak
Thyateira kazısında tüm veya tüme yakın pişirme ve depolama kapları için
kullanılan kapaklar/tıkaçlar ele geçirilmiştir. Pişirme kaplarında kullanılan çeşitli
çaplarda kapaklar kazısı yapılan alanda oldukça yoğun olarak ele geçirilmiştir. Fazla
sayıda ele geçirilen bu grupta görülen formlar yaygın ve uzun süre kullanım
görmüşlerdir.
Terra Sigillatalar
Thyateira kazısında bu gruba ait örnekler az sayıda olmakla birlikte bir tipoloji
oluşturacak düzeydedirler. Bu seramikler için kullanılan ifade çoğunlukla kırmızı ya da
kızıl-kahve renkli astar ile kaplanmış ince seramikler için kullanılmaktadır. Thyateira
kazısında ele geçirilen örnekler üzerinde detaylı araştırmalar sürdürülmekle birlikte
genel konteks içinde bu tip kapları M.S. 2-3.yüzyıllara tarihlemek uygun olacaktır.
Roma Kırmızı Astarlı Kapları
Sigillatalara ilâveten bir diğer ince seramik geleneği Roma Dönemi boyunca
güncelliğini korumuş olan Roma kırmızı astarlı kaplarıdır. Bunlarda birçoğu servis
kapları olarak sınıflandırılabilmekte ve içki kapları (fincan ve geniş ağızlı bardaklar) ya
da yiyecek servis kabı (tabak ve kâseler) olarak kullanılmışlardır. Yaygın olan süsleme
tekniği astarlanmış yüzeyler içerir. Thyateira kazılarında sigillatalardan daha yoğun
olarak ele geçirilen bu gruba ait seramikler üzerinde sınıflandırma çalışmaları
sürdürülmekle beraber genel konteks içinde M.S. 2.-4. yüzyıllarda kullanılmış
olduklarını söyleyebiliriz.
Thyateira kazılarında ele geçirilen kırmızı astarlı seramiklerin değerlendirme
çalışmalarında Hayes’in 1972 yılında yaptığı yayın temel alınmıştır. Bu sınıflandırmaya
göre Thyateira kazılarında ele geçirilen kırmızı astarlı Geç Roma C grubuna ait
seramiklerin genel olarak M.S. 380’den itibaren tarihlendirilmeleri düşünülmektedir.
Kandiller
Roma Dönemine ait amorf hâlde kandil gövde parçalarının yanı sıra tüm ve tüme
yakın kandiller bulunmuştur.
Yrd.Doç.Dr.Filiz İnanan tarafından Bizans seramikleri üzerine yapılan
çalışmalara göre, Zeuksippus Ailesi seramiklerinin monokrom gruplarına dâhil olan 1
adet amorf ağız ve gövde parçası, 4 adet sarı ve yeşil sır akıtmalı, kazıma dekorlu gövde
parçası ile tek sırlı ve bezemesiz 12 adet ağız ve amorf gövde parçası tespit edilmiştir.
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Çok az sayıdaki Bizans seramiği hakkında henüz ayrıntılı bir değerlendirme yapma
imkânı olmasa da bu parçaların tümünün 13. yüzyıl ikinci yarısından sonraya
tarihlendirebilecek özellikler taşıdığı görülmektedir.
e)Jeofizik Çalışmaları
Yrd.Doç.Dr.Fethi Ahmet Yüksel tarafından Jeofizik yöntemlerden biri olan
Jeoradar (Yerradarı-GPR) yöntemi kullanılmıştır. Yapılan jeofizik çalışmalar
sonucunda iki (2D) ve üç boyutlu (3D) Jeoradar yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Bu
çalışmalar sonucunda Thyateira antik kentinin altındaki kalıntılar hakkında değerli
bilgiler edinilmiştir. Alanlara göre değişmekle birlikte günümüz seviyesinden yaklaşık
6-8 m. aşağıda mimarî yapı öğelerinin varlığına dair veriler elde edilmiştir. Bu veriler
kazı sonuçlarıyla da paraleldir.
f) Arkeozooloji Çalışmaları
Prof.Dr.Erkut Kara ve Doç.Dr.Erkut Turan başkanlığında sürdürülen
çalışmalarda, 2011 yılı başlangıç kazısında çıkarılmış yüzey temizliği kemikleri ile
2012 dönemi yüzey temizliği ile arkeoloji kazılarda bulunan toplam 1375 parça hayvan
kemiği birlikte incelenmiştir. İncelenen bu kemiklerin veya kemik parçalarının 326
adedi yüzey temizliği veya dolgu/moloz toprağından çıkarılmıştır. Çıkarılan
kemiklerdeki fregmentasyonun fazlalığı nedeniyle tam bir hayvana ait iskelete
rastlanmamıştır.
Kazı alanında, çalışmaların yürütüldüğü alanlardan Tepe Mezarlığı’nda en çok
sığır (Bos sp.) kemiğine, Hastane Höyüğü’nde ise koyun (Ovis sp.) ve keçi (Capra sp.)
kemiklerine rastlanmıştır. Her iki alanda da domuz (Sus sp.) kemiklerinin de fazla
olduğu görülmüştür. Tek tırnaklı (Equus sp) ve etçil (carnivora) hayvan kemiklerine bu
açmalarda çok az sayıda rastlanmıştır. Kuş (Aves sp.) kemiklerinin özellikle Hastane
Höyüğü bölgesinde daha fazla olduğu görülmüştür. Kemikler incelendiğinde genelinin
tavuk-horoz (Gallus sp.) olduğu, bunun dışında 1 adet karga (Corvidae sp.), 1 adet
güvercin (Columba sp.) ve 2 adet türü tespit edilemeyen kuş türüne ait kemik
görülmüştür.
Özellikle tepe mezarlığı bölgesinde ortaya çıkarılan sığır (Bos sp.), koyun (Ovis
sp.), keçi (Capra sp.), domuz (Sus sp.) ve kuş (Aves sp.) kemiklerinde çok sayıda
kasaplık izler (bıçak, satır izi vs.) gözlenmiştir. Yemek artığı olan bu kalıntıların,
parçalanmış hâlde çeşitli iskelet kısımlarından oluştuğu görülmüştür. At ve eşek
kemiklerinde kasaplık izlere rastlanmamıştır.
Kemiklerin çok düzgün bir şekilde kesildiği testere izlerine (77 adet) ise yine
özellikle tepe mezarlığı bölgesinde rastlanmıştır. Âlet ve süs eşyası yapmak amacıyla
kullanılmış ve işlenme artığı olan bu kemik parçaları incelendiğinde büyük hayvanların
uzun kemiklerinin kullanıldığı, tür ayrımı yapılabilenlerde sığırlara (Bos sp.) ait radius,
ulna ve metapodia kemiklerinin kullanıldığı görülmüştür. Kazıda bu kemiklerden
işlenerek hazırlanmış çok sayıda kozmetik âlete rastlanmıştır.
Ayrıca tatlısu kabukluları hakkında da incelemeler yapılmıştır. Tespit edilebilen
kabukluların tapes sp. ostrea sp, pecten maximus gibi türlerden olduğu gözlemlenmiştir.
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g) Jeoloji Çalışmaları
Araş.Gör.Dr.Mahmut Ziya Görücü, Thyateira antik kentinde kullanılan taş
cinslerinin kaynak belirleme çalışmaları ve laboratuvar analizlerini tamamlanmıştır.
h) İzmir II No.lu KVK’nin Talebi Üzerine Yapılan Çalışma
Akhisar ilçe merkezinde 119 ada, 1 parselde İzmir II numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun talebi üzerine konunun daha ayrıntılı
değerlendirilebilmesi maksadıyla arkeolojik kazı, temizlik ve çizim çalışmaları
yapılmıştır.
ı) Karahöyük Dağı Eteklerinde Yapılan Çalışmalar
Karahöyük Dağı’nın kuzey-kuzeydoğu eteklerinde, Akhisar’ın yaklaşık 10 km.
güneyinde yer alan mezarlık sahasında kaçak kazılar yapıldığına dair bilginin tarafımıza
ulaşması üzerine, durumdan Manisa Müzesi Müdürlüğü haberdar edilmiş, Müze
müdiresi ve elemanlarıyla birlikte araziye gidilmiş, alanda son derece geniş bir sahanın
mezarlık olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Buradaki bir oda mezarda Müze
Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapılmasına karar verilmiş ve kazı başkanlığı ile
ekip üyelerince fiilen kazıya yardımda bulunulmuştur. Mezarlık sahasının içerisinde
Kybele tapınımıyla ilgili olduğu anlaşılan taş merdivenler ve sunak alanları da buranın
önemini artırmaktadır.
KAYNAKÇA
DUYURAN 1969; R. Duyuran, “Akhisar Tepe Mezarlığında Yapılan Arkeolojik
Araştırmalar”, Türk Arkeoloji Dergisi XVII - 2, Ankara, 1969, 73-76.
DUYURAN 1974; R. Duyuran, “Akhisar Tepe Mezarlığında Yapılan
Arkeolojik Araştırmalar II”, Türk Arkeoloji Dergisi XX - 2, Ankara, 1974, 1727.
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Harita 1: Thyateira antik kentinin uydu görüntüsü, Google-Earth'ten alınmıştır.

Harita 2: Hastane Höyüğü'nün yayılım sahasını gösterir harita
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Çizim 1: Restitüsyon önerisi

Çizim 2: Tepe Mezarlığı ören yeri, ŞŞ8 plan kare, Roma
Dönemi yapıları

134................................................................................................................................

Çizim 3: Kemik âletler.

Çizim 4: Roma Dönemi seramikleri.
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Resim 1: Tepe Mezarlığı ören yeri (Türk Hava Kurumu)

Resim 2: Tepe Mezarlığı ören yeri ŞŞ8 açması.

Resim 3: Tepe Mezarlığı ören yeri, taş döşeme, 20.yy.
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Resim 4: Tepe Mezarlığı ören yeri
geç dönem gömüsü.

Resim 5: Hastane Höyüğü (Türk HavaKurumu)

Resim 6: Hastane Höyüğü, L28 plan karesi
Roma Dönemi mezarı.
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Resim 7: Hastane Höyüğü, L28 plan karesi

Resim 8: Hastane Höyüğü, D34 plan kare
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Resim 9: Hastane Höyüğü İlk Tunç Çağı seramikleri

Resim 10: Hastane Höyüğü, İlk Tunç Çağı seramikleri
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Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2012 tarih ve 143445 sayılı kazı izni
doğrultusunda, Bakanlık temsilcisi Doğukan Bekir Alper’in gözetiminde ve
başkanlığımdaki ekipçe 24.08.2012 – 07.10.2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.1
İlk çalışma yılı olan, 2012 kazı yılı sezonunda yapılan çalışmalar 4 etap olarak
sürdürüldü:
•
•
•
•

Belgeleme
Temizlik
Kazı
Geçici koruma işlemleri

Belgeleme
Kazı öncesinde 2011 yılında çalışması yapılmış olan alanların ve bu dönemde
çalışması yapılacak olan alanların fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir.
Temizlik
Belgeleme aşamasından sonra kale üzerinde genel bir temizlik çalışması
yapılarak yabanî otlar, çalılıklar ve kazı faaliyetlerinin aksatacak veya engelleyecek
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Kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsis ettiği ödenekle yapılmış olup Selçuk Üniversitesi Total Station
ve lazer metre gibi çizim malzemesi, Silifke Belediyesi ulaşım, el arabası, kazma ve kürek gibi malzeme
desteğinde bulunmuş, Silifke Kaymakamlığı da bürokratik işlemler gibi konularda kazıya destek vermişlerdir.
Ayrıca Silifke Müzesi çalışanları ve özellikle Müdire İlhame Öztürk' ün özverili katkıları olmuştur. Ayrıca
kazıya Sanat Tarihçisi Zeynep Kübra Ketil, Şengül Bayar, Ogün Oruç, Erdem Karadeniz, İlker Gümüş ve
Adem Orta lisans öğrencileri; Nuri Gündoğdu, Nevruz Biçen, Kübra Uçun, Gülnur Kurt ve Serpil Tüzyılmaz
katılmıştır. Başta Bakanlık yetkilileri olmak üzere tüm kurumlara teşekkürü bir borç bilirim.
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durumda olan her türlü yabancı maddelerin temizlenmesi ile kazıya başlanmıştır
(Resim: 1).
Kazı Çalışmaları
A-21 Mekânı (Mescit)
Kalenin orta bölümünde bulunan, kuzey-güney uzantılı, 12 m.x8,80 m.
ölçülerinde, dikdörtgen planlı yapılmış ve kazılar sonrasında kalenin mescidi olduğu
anlaşılan mekândır (Çizim: 3). Bu mekânın hemen kuzeyinde kesme blok taşlardan
inşa edilmiş tonozlu üst örtüye sahip dikdörtgen planlı bir sarnıç bulunmaktadır.
Bu alanda çalışmalar öncelikle mekân üzerinde bulunan otların ve moloz taşların
temizliğiyle başlamıştır. Mekânın güneyinde bulunan doğu-batı uzantılı duvarın iç
bölümünde ana zemine ulaşabilmek üzere seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan
çalışmalarda mekânın güneyinde 7.20 m. ölçülerinde bir duvar kalıntısına rastlanmıştır.
Duvarın, daha çok moloz taşlar ve toprak sıva kullanılarak örüldüğü görülmüştür.
Güney duvarının orta bölümünde 1.30 m. derinliğinde çokgen yüzeyli, yüzeyleri 31 cm.
uzunluğunda düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiş bir mihrap ortaya
çıkarılmıştır. Mihrap doğu beden duvarının 139 cm. batısında, mekânın ortasında yer
almaktadır. Mihrabın bulunduğu mekânın güney duvarının üst seviyesinden 2.30 m. ve
güneybatı köşesinden 2.00 m. derinliğe kadar inilmiştir. Ayrıca, mekânın güney beden
duvarından içe taşıntılı, doğudan 1.35 cm., batıdan 40 cm. kalınlığında olan ve
doğudan batıya doğru daralan bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarda mihrap ile
doğu beden duvarı arasında iki adet niş tespit edilmiştir.
Söz konusu ortaya çıkarılan nişlerden, I. niş; A-21 mekânının doğu beden
duvarının 60 cm. batısında olup 50 cm. x 55 cm. ölçülerindedir. II. niş ise, doğu beden
duvarının 16 cm. batısında olup 58 cm. x 53 cm. ölçülerine sahiptir. I. niş ile II. niş
arası 44 cm.dir. Mihrap ve nişler üst seviyeden -95 cm. seviyesinde tespit edilmiştir. A21 mekânında yapılan kazı çalışmaları sırasında çokgen kenarlı, zemin döşemesi olan
birkaç tane opus sectile parçasına rastlanmıştır. Bu nedenle, mekânın güney ve batı
duvarının kesiştiği noktada sondaj açılmıştır. Açılan sondaj neticesinde zemin
döşemesine rastlanmayınca açılan sondaj tekrar kapatılmıştır. Bu alanda yapılan kazı
çalışmaları neticesinde mekânın 12 m. x8,80 m. ölçülerinde olduğu ve ana zeminin
güneyde -2,40 m., kuzeyde -2,20 m. derinlikte olduğu anlaşılmıştır. Açmadan çıkarılan
düzgün kesme taşlar A-2 mekânında muhafaza edilmek üzere taşınmıştır.
Bu alanda, Osmanlı Dönemine ait sırlı ve sırsız seramik parçalarına ve mekânın
ortasında herhangi bir işlevi olmayan 1.70 m. uzunluğunda, 31 cm. çapında bir mermer
sütun parçasına, ayrıca zemin seviyesinde, üst örtüyü taşıyıcı eleman olarak kullanılan
malzemenin tabanının üzerine bastığı mermer sütun parçasına da rastlanmış olup
bulunan mimarî öğeler açmanın içinde bırakılmıştır (Resim: 2).
A-21 Mekânı I. Yol (Doğu-Batı)
A-21 Mekânının batısında bulunan ve doğu-batı uzantılı, genişliği 2.05 m. olan
ve çevresindeki yapıların duvarlarının yaklaşık 1 m.lik kısmı görülebilen ve mekânlar
arası ulaşımı sağlayan kale içi ulaşım yolunun olduğu alandır (Resim: 3).
Bu alanda yapılan çalışmaların hedefi, yol üzerindeki toprak ve taşların alınarak
yolun açılması ve diğer mekânlara kolayca ulaşımının sağlanması hedeflenmiştir.
Yoldaki kazı çalışmaları doğuda çalışan bir ekip ve batıda çalışan bir ekip tarafından
sürdürülmüştür. Yolun kuzey tarafında 125 cm. ölçülerinde kapı açıklığı, 55 cm. duvar
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kalınlığı olan bölüme rastlamıştır. Nihayet bu alanda yapılan kazı çalışmaları sonucunda
yol açılmıştır.
Mekân içerisinde üzerinde bordür olduğu düşünülen kesme bir blok taş ve
seramik parçaları bulunmuştur.
A5-1-2-3-4-5 No.lu Mekânları
Kalenin batısında, kuzey duvarının güneyinde yer alan ve yan yana sıralanmış
mekânlardır. Kazı çalışmalarına bu alanın doğusunda bulunan 1. mekânda başlanmıştır.
Diğer mekânlarda da olmak üzere moloz taşların temizlenmesiyle toprak tabana
ulaşılmış ve seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Birbirine bitişik bu yapı topluluğunun
duvarları kısmî oranda korunagelmiştir. Açılan mekânlar dikdörtgen planlı mekânlardır
(Resim: 4).
2 No.lu mekanda kuzeye doğru yapılan kazı çalışmaları sonucunda, kuzey ve
doğu duvarlarının kesişim noktası ortaya çıkarılmıştır. Mekân, kuzeyden 200 cm.,
güneyden 585 cm., batıdan 275 cm. ve doğuda 680 cm. ölçülerindedir.
3. No.lu mekânda yapılan çalışmalarda duvarlar kısmen ortaya çıkarılmıştır.
Kazı çalışmaları güneyden kuzeye doğru ilerlerken uzunluğu 320 cm., genişliği 150 cm.
olan bir yol ortaya çıkarılmıştır. Çalışma doğu duvarının ortaya çıkması ile duvar
boyunca güney tarafa doğru ilerlemektedir. Ayrıca mekânda iki küçük oda daha ortaya
çıkarılmıştır.
4. ve 5. No.lu mekânlarda seviye inme çalışmaları yapılmış olup mekânların 150
cm. ve 200 cm. arasında değişen duvar kalıntılarına rastlanmıştır.
Bu alanda, Osmanlı Dönemine ait sırlı ve sırsız seramik parçalarına
rastlanmıştır.
A5-6 No.lu Mekân
A5-6 No.lu mekân, kalenin batısında, kuzey duvarının güneyinde yer alan, yan
yana sıralanmış ve A5- 5 No.lu mekânın batısında yer almaktadır.
A5-6 No.lu mekânın yüzeyinde bulunan moloz taşların temizlenmesiyle toprak
tabana ulaşılarak seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda kuzey
duvarı 440 cm, doğu duvarı 410 cm, güney duvarı 433 cm. ve batı duvarı 285 cm. olan
bir mekân ortaya çıkarılmıştır.
Mekânın beden duvarı kalınlığı 55 cm. yüksekliği 85 cm. dir. Mekânın güney
duvarının batı köşesinde 110 cm. genişliğinde, 80 cm. yüksekliğinde bir kapı açıklığı
ortaya çıkarılmış ve ayrıca bu alanda, Osmanlı Dönemine ait sırlı ve sırsız seramik
parçaları bulunmuştur.
A5-7 No.lu Mekân
A5- 7 No.lu mekân, kalenin batısında, kuzey duvarının güneyinde yer alan, yan
yana sıralanmış ve A5- 6 No.lu mekânın batısında yer almaktadır.
A5- 7 No.lu mekânın yüzeyinde bulunan moloz taşların temizlenmesiyle toprak
tabana ulaşılarak seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda kuzey
duvarı 433 cm, doğu duvarı 376 cm. olan bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Mekânın
kuzeybatı tarafında 75 cm. genişliğinde bir açıklığın olduğu görülmüştür. Mekânın
güneyi koridora açılmaktadır. Bu alanda, Osmanlı Dönemine ait az sayıda sırlı ve sırsız
seramik parçaları ile zemin döşemesi olarak kullanılan opus sectile parçası
bulunmuştur.
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A5-8 No.lu Mekân
A5-8 No.lu mekânı konum itibarı ile komutan konutunun doğusunda, A8-2
yolunun kuzeyinde, 2. kuyunun doğusundaki ilk mekân olup kuzey-güney
doğrultusunda bir alanı kaplamaktadır (Resim: 5).
A5-8 No.lu mekânın yüzeyinde bulunan moloz taşların temizlenmesiyle
mekânın, güneydoğu köşesinden kapının eşik kısmını bulmak, zemini tespit etmek ve
mekânı ortaya çıkarabilmek için seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan
çalışmalarda kuzey duvar, 310 cm. doğu duvarı, 390 cm. güney duvarı 350 cm. batı 500
cm. olup 130 cm. derinliğe inilerek bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Mekânın doğu ve
güneyden olmak üzere kapı açıklığının bulunduğu görülmüştür. Mekânın kapı
açıklığından itibaren doğuya doğru 220 cm. ilerlenmiş ve zemin tespit edildikten sonra
mekânın güney duvarının ortasındaki açıklıktan A5-1. Yol’a doğru seviye inme
çalışmaları yapılarak 140 cm. ilerlenmiştir. Mekânın güneyinde bulunan kapı
açıklığından itibaren güney yönünde genişletmeye devam edilerek, A8-II. Yol ile
açmanın güneyindeki açıklık birleştirilmiştir. Açmanın güney kapı açıklığı ile A8-II.
Yol arasındaki mesafe 365 cm. olup dar bir koridor şeklindedir. Ayrıca koridorun
doğusunda 122 cm. olan kapı açıklığı yer almaktadır. A5-8 mekânının güneyinde yer
alan yer alan koridor kuzey-güney yönünde uzanmakta olup ikinci kuyunun doğusunda,
A5-8 mekânına batı dış duvarından bitişik ve dairevî şekildedir. Plan olarak ters D
şeklinde, orta kısmı geniş olup kuzey duvarı, A5-8 mekânıyla birleşmektedir.
Bu alanda, mekânın kuzeyinde sağlam durumda olan kemer parçası ortaya
çıkarılmış olup Osmanlı Dönemine ait sırlı ve sırsız seramik parçaları ile ve metal
objeler bulunmuştur.
A5- 9 No.lu Mekân
A5- 9 No.lu mekân, kare planlı olup A5-8 No.lu mekânının doğusunda yer
almaktadır.
Mekân yüzeyinde bulunan moloz taşların temizlenmesiyle mekânın batı duvarı
köşesinden güneye ve kuzeye doğru seviye inme ve alan genişletme çalışmaları
yapılarak zemin tespitine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda kuzey
duvarı 470 cm.,doğu duvarı 850 cm., güney duvarı 470 cm., ve batı duvarı 840 cm.
olan bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Mekânın kuzeybatı tarafında 75 cm. genişliğinde bir
açıklığın olduğu görülmüştür. Mekanın güneyi koridora açılmaktadır. Bu alanda,
Osmanlı Dönemine ait az sayıda sırlı ve sırsız seramik parçaları ile zemin döşemesi
olarak kullanılan opus sectile bulunmuştur (Resim: 6).
Mekânın, güney duvarına 200 cm. mesafede, 37 cm. uzunluğunda, 24 cm.
çapında mermer sütun parçası ile küçük parçalar hâlinde süsleme elemanı olarak
kullanılan parçalar ortaya çıkarılmış olup ayrıca sırlı ve sırsız seramik parçaları ile
metal objeler de bulunmuştur.
A5-10 ve 10A No.lu Mekân
A5- 10 No.lu mekân, A5-9 No.lu mekânının doğusunda hemen bitişiğinde yer
almaktadır. A5-10 mekânının kuzey duvarına bitişik olan mekân A5-10A No.lu mekân
olarak adlandırılmıştır (Resim: 7 ve 8).
A5- 10 No.lu mekânın yüzeyinde bulunan moloz taşların temizlenmesiyle
mekânın, güneybatı köşesinden kapının eşik kısmını bulmak, zemini tespit etmek ve
mekânı ortaya çıkarabilmek için seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan
çalışmalarda mekânın güneybatısında, 115 cm. genişliğinde bir kapı aralığı ile 450 cm.
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uzunluğunda, 65 cm. genişliğinde olan güney duvarı, 400 cm. uzunluğunda doğu
duvarı, 330 cm. uzunluğunda batı duvarı ve 490 cm. uzunluğunda olan kuzey duvarı
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca mekânın güney duvarında, kapı aralığının 120 cm.
doğusunda; güney duvar kalınlığı 65 cm., batı duvar kalınlığı 60 cm. olan 70 cm.
eninde, 60 cm. derinliğinde bir niş tespit edilmiştir.
Mekân içerisinde güney duvardan 130 cm, doğu duvardan 110 cm. mesafede
silindir formlu, 27 cm. çapında, 55 cm. uzunluğunda bir yulak ile 32 cm. uzunluğunda
ve 7 cm. kalınlığında simeli bir taş mimarî parça ortaya çıkarılmıştır.
Mekânda yapılan kazı çalışmalarında A5- 10 mekânının iki bölümlü olduğu
tespit edilmiştir. Bu mekân içerisinde de bulunan moloz taşlar temizlenerek toprak
zemine ulaşılınca mekânı ortaya çıkarmak ve zemini tespit edebilmek için seviye inme
çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda mekânın güney duvarında, 110 cm.
genişliğinde bir kapı aralığı ile 528 cm. uzunluğunda, 62 cm. genişliğinde olan güney
duvarı, 330 cm. uzunluğunda doğu duvarı, 330 cm. uzunluğunda batı duvarı ve 568 cm.
uzunluğunda olan kuzey duvarı 110 cm. derinliğe inilerek ortaya çıkarılmıştır. Mekânın
güney duvarı A5-9 No.lu mekân ile kesiştiği ve A5-9 mekânının kuzeydoğu duvarının
bu mekâna taşıntı yaptığı ve mekânın ovalleştiği görülmüştür. Daha önce, A5-10 No.lu
mekânın kuzey duvarında bir sekme ya da duvar kalıntısı tespit edilen bu alanın A510A mekânın girişine ait merdiven sekileri olduğu anlaşılmıştır.
Mekân içerisinde güney duvardan 70 cm. mesafede, pişmiş topraktan yapılmış
kırık vaziyette bir 52 cm. çapında küp ile 30 cm. çapında, 45 cm. uzunluğunda taş yulak
ve sırlı-sırsız seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır.
A5- 11 No.lu Mekân
A5-11 No.lu mekânın A5-10 No.lu mekânının güneyinde yer almaktadır.
Mekân içersinde bulunan moloz taşlar temizlendikten sonra mekânda seviye
inme çalışmaları yapılmış olup mekânın 60 cm. olan yüksekliği yanından geçen yolun
seviyesine indirilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalarda mekânın kuzey duvarında,
110 x 65 cm. ebadında bir kapı aralığı ile 710 cm. uzunluğunda güney duvarı, 460 cm.
uzunluğunda doğu duvarı, 460 cm. uzunluğunda batı duvarı ve 730 cm. uzunluğunda
olan kuzey duvarı 110 cm. derinliğe inilerek ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9).
Mekân içerisinde, 70 cm. eninde, 130 cm. uzunluğunda ve 20 cm. yüksekliğinde
bir seki tespit edilmiştir. Ayrıca mekânın batı duvarının zemin seviyesinde duvar içinde
40 cm. uzunluğunda, 32 cm. çapında ortası delik silindirik bir mimarî eleman ve amorf
durumda seramik parçaları bulunmuştur.

A5- 12 ve 13 No.lu Mekânlar
A5- 12 No.lu mekân A5-11 No.lu mekânının güneydoğusunda yer almaktadır.
Mekân içerisinde bulunan moloz taşlar temizlenerek toprak zemine ulaşılınca
mekânı ortaya çıkarmak ve zemini tespit edebilmek için seviye inme çalışmaları
yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucu 320x200 cm. ebadında, 110 cm. derinliğinde bir
mekân ortaya çıkarılmıştır.
Açmanın kuzey duvarına bitişik 22 cm. yüksekliğinde, 75 cm. uzunluğunda, 45
cm. eninde, ortası 35 cm. çapında delik bulunan mermer bir sütun kaidesi bulunmuştur.
Sütun kaidesi acanthus yaprağı, yumurta silmesi motifi ile süslenmiş olup ortasında haç
motifi kazıma tekniği ile betimlenmiştir. Ayrıca mekânın kuzey duvarına yakın bir
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yerde 46x36 cm. ebadında, 20 cm. derinliğinde ve 19 cm. çapında bir adet oyuk taş
bulunmuştur (Resim: 10 ve 11).
A5- 14-15 No.lu Mekânlar
A5- 15No.lu mekân A8-II. yolun güney başlangıcında yer almaktadır.
Mekân içerisinde bulunan moloz taşlar temizlenerek toprak zemine ulaşılınca
mekânı ortaya çıkarmak ve zemini tespit edebilmek için seviye inme çalışmaları
yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda mekânın kuzey duvarında, 110 x 65 cm. ebadında bir
kapı aralığı ile 520 cm. uzunluğunda güney duvarı, 450 cm. uzunluğunda doğu duvarı,
450 cm. uzunluğunda batı duvarı ve 730 cm. uzunluğunda olan kuzey duvarı 110 cm.
derinliğe inilerek ortaya çıkarılmıştır. Mekânın güney duvarında 60x40 cm. ebadında,
80 cm. yüksekliğinde bir niş ile kuzey duvarında delikli bir taş bulunmaktadır (Resim:
12).
Bu alanda, Osmanlı Dönemine ait sırlı sırsız seramik parçaları, üzerinde motifler
bulunan mermer bir mimarî parça ve kuzey duvarının ortasında silindirik formlu bir taş
parçası bulunmuştur.
A5- 16 No.lu Mekân
A5- 16 No.lu mekân A5-15 No.lu mekânının doğu duvarına bitişik olup A8-II.
Yol’un batısında yer almaktadır.
Mekân içerisinde bulunan moloz taşlar temizlenerek toprak zemine ulaşılınca
mekânı ortaya çıkarmak ve zemini tespit edebilmek için kuzey köşesinden seviye inme
çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda mekânın, 55 cm. duvar kalınlığı olan, 280
cm. uzunluğunda güney duvarı, 440 cm. uzunluğunda doğu duvarı, 660 cm.
uzunluğunda batı duvarı ve 320 cm. uzunluğunda olan kuzey duvarı 115 cm. derinliğe
inilerek ortaya çıkarılmıştır. Mekânın kuzeyinde ortada üç adet niş yer almaktadır. Ocak
olarak kullanıldığı tahmin edilen nişlerin eni 70 cm., 84cm., 50 cm. olup derinlikleri
65 cm., 50 cm., ve 40 cm. dir. Bu alanda, Osmanlı Dönemine ait sırlı sırsız seramik
parçaları bulunmuştur.
A5- 17 No.lu Mekân
A5- 17 No.lu mekân, A5-15 ve 16 No.lu mekânların doğu duvarına bitişik olup
A8-II. Yol’un batısında yer almaktadır.
Mekânın çevresini belirlemek üzere yüzeyinde bulunan moloz taşlar
temizlenerek ve toprak zemine ulaşılarak seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Batı
duvarından kuzey-güney doğrultusunda mekân içinde seviye inme çalışmaları
neticesinde, 75 cm. derinliğe ulaşılmıştır. 440 cm. uzunluğunda doğu duvarı, 410 cm.
uzunluğunda kuzey duvarı, 425 cm. uzunluğunda güney duvarı, 325 cm. uzunluğunda
batı duvarı olan bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda, Osmanlı Dönemine ait sırlı
sırsız seramik parçaları bulunmuştur.
A5- 18 No.lu Mekân
A5- 18 No.lu mekân güneybatısında, A5-17 No.lu mekânın doğusunda A8-II.
Yol’un güneydoğusunda yer almaktadır.
Mekân içerisinde bulunan moloz taşlar temizlenerek toprak zemine ulaşılınca
mekânı ortaya çıkarmak ve zemini tespit edebilmek için seviye inme çalışmaları
yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda mekânın güneybatısında 102 cm. genişliğinde,
kuzeydoğu duvarında ise 110 cm. genişliğinde bir kapı aralığı tespit edildi. Mekânın
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ortasında doğu batı doğrultusunda bir duvar kalıntısı tespit edildi. Duvar kalıntısı, kuzey
duvardan 230 cm. güneyde ve güneydoğu köşeden 160 cm. kuzeyde bulunmaktadır.
Mekân içinde kuzeybatı köşeden 80 cm. güneydoğu köşeden 95 cm. derinliğe kadar
inilmiş olup 358 cm. uzunluğunda güney duvarı, 465 cm. uzunluğunda doğu duvarı,
455 cm. uzunluğunda batı duvarı ve 420 cm. uzunluğunda olan kuzey duvarı 110 cm.
derinliğe inilerek ortaya çıkarılmıştır.
Bu alanda, Osmanlı Dönemine ait sırlı sırsız seramik parçaları, üzerinde kartal
başı motifli süsleme taşı ve mekân içinde bir adet işlik bulunmuştur.
A5- 19 No.lu Mekân
A5- 19 No.lu mekân güneybatısında, A5-18 No.lu mekânın kuzeyinde A8-II.
Yol’un güneydoğusunda yer almaktadır.
Mekân içerisinde bulunan moloz taşlar temizlenerek toprak zemine ulaşılınca
mekânı ortaya çıkarmak ve zemini tespit edebilmek için seviye inme çalışmaları
yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda mekânın güney duvarı tam olarak açılmış olup 440
cm. uzunluğunda olduğu tespit edilmiştir. 102 cm. genişliğinde, kuzeydoğu duvarında
ise 110cm. genişliğinde bir kapı aralığı tespit edildi. Mekânın doğu duvarı 490 cm., batı
duvarı 520 cm., kuzey duvarı ise 200 cm. olarak ortay çıkarılmıştır. Mekânda 80 cm.
derinliğe inilmiştir. Ayrıca batı duvarında 70 cm. x70 cm. ölçülerinde, derinliği 60 cm.
ve zeminden 25 cm. yükseklikte olan bir niş ve 65 cm. x30 cm. ölçülerinde lov taşı
ortaya çıkarılmıştır.
A5-20 No.lu Mekân
A5- 20 No.lu mekân, A5-12 No.lu mekânın güneyinde A8-II. Yol’un
güneydoğusunda yer almaktadır.
Mekân içerisinde bulunan moloz taşlar temizlenerek toprak zemine ulaşılınca
mekânı ortaya çıkarmak ve zemini tespit edebilmek için seviye inme çalışmaları
yapılmış olup yapılan çalışmalar neticesinde 85 cm. derinliğe kadar inilmiş, duvar
genişliği 55 cm. olan, 420 cm. x 210 cm. ebadında bir mekân ortaya çıkarılmıştır.
Mekânın 115 cm. uzunluğunda, 85 cm. yüksekliğinde kapı açıklığı tespit edilmiştir. Bu
alanda sırlı ve sırsız seramik parçaları ile 55 cm. uzunluğunda, 10 cm. genişliğinde
mimarî bir parça ele geçirilmiştir.
A8-7 No.lu Açması
A8-7 Açması çalışma sonunda üç bölümden oluştuğu görülmüş ve 7a, 7b ve 7c
olarak adlandırılmıştır.
A8-7a No.lu Mekân
A8-7a No.lu mekân, A8-1. Yol’un güneyinde, A8-3 mekânın doğusunda yer
almaktadır. Bu mekânda, üzerinde bulunan moloz taşların toplatılmasıyla birlikte seviye
inme çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan seviye inme çalışmaları neticesinde, çok
düzgün olmayan planı ile kuzeyde 330 cm., güneyde 500 cm., doğuda 400 cm. ve batıda
390 cm. ölçülerinde ve -170 cm. derinliğinde olan bir mekân olduğu tespit edilmiştir.
A8-7b No.lu Mekân
A8-7b No.lu mekânı, A8-1. Yol’un güneyinde, A8-7a mekânın kuzey duvarına
bitişik olarak yer almaktadır. Bu mekânda, üzerinde bulunan moloz taşların
toplatılmasıyla birlikte seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan seviye inme
çalışmaları neticesinde, çok düzgün olmayan planı ile 440 cm. x 370 cm. ölçülerinde ve
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150 cm. derinliğinde olan bir mekân olduğu tespit edilmiştir. Mekânın doğusunda 130
cm. ölçülerinde bir girişi bulunmaktadır. Ayrıca yapılan kazı çalışmalarında mekânın
güneybatısında merdiven ortaya çıkarılmıştır. Mekânın kuzeydoğu köşesinde 42 cm. x
28 cm. ölçülerinde üzerinde çarkıfelek motifleri yer alan mermer malzeme ile sırlı ve
sırsız seramikler bulunmuştur.
A8-7c No.lu Mekân
A8-7c No.lu Mekân, A8-7a ve A8-7b mekânlarının doğusunda bulunan ve A8-1
Yol'un güneyinde koridor şeklinde adlandırılan alandır. Bu alanda doğuya doğru seviye
inme çalışması yapılarak ilerlenmiş olup güneyden 140 cm. derinliğe kadar ulaşılmıştır.
Mekânların duvar kenarına doğru olan kısımda güneyde seviye inme çalışmaları
sırasında üç basamaklı merdiven ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra iki açma arasındaki
koridor şeklindeki geçiş yerinin taşları temizlenerek mekânın güney duvarından kuzey
duvarına doğru 320 cm. ilerlenmiştir. Açılan bu mekânların çeşitli yerlerinde sırlı ve
sırsız seramikler bulunmuştur.
A8-8 No.lu Mekân
A8-8 No.lu mekân, A8-1. Yol’un güneyinde, A8-7 mekânın doğusunda yer
almaktadır. Bu alandaki kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz taşlar temizlenerek
başlanmıştır.
Mekânın güneybatısında 80 cm. kalınlığında köşe duvarı ve
güneydoğusunda 85 cm. olan bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar
neticesinde 585 cm. x 360 cm. ölçülerinde bir mekân olduğu anlaşılmıştır. Bu açmanın
kuzeydoğusunda 60 x 30 ölçülerinde sütun parçası, batı duvarının orta kısmında taş
gülle ve bir adet pipo bulunmuştur.
A8-9 No.lu Mekân
A8-9 No.lu mekân, A8-8 mekânın doğusunda, su taksim kuyusu (2. kuyu)
güneyinde yer almaktadır. Bu alandaki kazı çalışmalarına açma içerisindeki moloz
taşlar temizlenerek başlanmıştır. Mekânın güneybatısında 80 cm. kalınlığında köşe
duvarı ve güneydoğusunda 85 cm. olan bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. Yapılan
çalışmalar neticesinde 585 cm. x 360 cm. ölçülerinde bir mekân olduğu anlaşılmıştır.
Bu açmanın kuzeydoğusunda 60 x 30 ölçülerinde sütun parçası, batı duvarının orta
kısmında taş gülle ve bir adet pipo lülesi bulunmuştur.
A8- 10 No.lu Mekân
A8- 10 No.lu mekân, A5 ve A8 mekânlarını ayıran koridorun batısında, A8-II.
Yol’un kuzeyinde yer almaktadır.
Mekân yüzeyinde bulunan moloz taşlar alındıktan sonra doğu-batı yönünde
seviye inme çalışmaları başlamıştır. Mekânın doğu duvarında derinliği 65 cm. genişliği
42 cm. zeminden yüksekliği 27 cm. olan bir niş tespit edilmiştir. Mekânın doğusunda
110cm. genişliğinde70 cm. duvar kalınlığı olan bir kapı aralığı ortaya çıkarılmıştır.
Mekân içinde 85 cm. kadar derinliğe inilmiş olup mekânın 530 cm. uzunluğunda batı
duvarı, 400 cm. uzunluğunda kuzey duvarı, 565 cm. uzunluğunda doğu duvarı ve 360
cm. uzunluğunda güney duvarı ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda metal objeler ve sırlı ve
sırsız seramik parçaları bulunmuştur.
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A8- 11 No.lu Mekân
A8- 11 No.lu mekân, A5 ve A8 mekânlarını ayıran koridorun batısında, A8-12
No.lu mekânın batısında, A8-II. Yol’un kuzeyinde yer almaktadır.
Mekân yüzeyinde bulunan moloz taşlar alındıktan sonra mekânın duvarları
belirlenerek doğu-batı yönünde seviye inme çalışmaları başlamıştır. Mekân içinde 95
cm. kadar derinliğe inilmiş olup mekânın 350 cm. uzunluğunda batı duvarı, 420 cm.
uzunluğunda kuzey duvarı, 280 cm. uzunluğunda doğu duvarı ve 180 cm. uzunluğunda
güney duvarı ortaya çıkarılmıştır. Mekânın güneydoğu köşesinde dışa doğru bir eğimin
olduğu görülmüştür.
Bu alanda metal objeler, nal, ahşap parçaları, köşegen zemin döşeme taşı, 52 cm.
uzunluğunda 35 cm. çapında sütun parçası ve sırlı ve sırsız seramik parçaları
bulunmuştur.
A8- 12 No.lu Mekân
A8- 12 No.lu mekân, A5 ve A8 mekânlarını ayıran koridorun batısında, A8-11
No.lu mekânın doğusunda, A8-II. Yol’un kuzeyinde yer almaktadır.
Mekân yüzeyinde bulunan moloz taşlar alındıktan sonra mekânın duvarları
belirlenerek doğu-batı yönünde seviye inme çalışmaları başlamıştır. Mekan güneybatı
köşesinde 95 cm. x 44 cm. ebadında 21 cm. derinlikte mekan içi işliği ortaya
çıkarılmıştır. Mekânın kapı aralığı doğusunda bulunmuştur. Mekân içinde 105 cm.
derinliğe inilmiş olup batıdan-doğuya 425 cm. x 445 cm. ebadında bir mekân ortaya
çıkarılmıştır.
Bu alanda batı duvarının orta noktasında 22 cm. genişliğinde, ortası çukur ve
muhtemelen döven taşı olarak kullanılan silindirik formlu 20 cm. uzunluğunda bir taş
parçası, bir adet zemin döşeme taşı ve ayrıca mekânın kuzey duvarı önünde yuvak taşı
denilen 55 cm. uzunluğunda, 25 cm. genişliğinde silindirik formlu bir taş parçası ile
sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur.
A8- 13 No.lu Mekân
A8- 13 No.lu mekân, A8-12 No.lu mekânın batısında, A8-II. Yol’un kuzeyinde
yer almaktadır.
Mekânın çevresini belirlemek üzere yüzeyinde bulunan moloz taşlar
temizlenerek ve toprak zemine ulaşılarak seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Mekânın
batı duvarında 100 cm. genişliğinde kapı aralığı ortaya çıkarılmıştır. Mekânın kuzey
duvarı uzunluğu 230 cm. doğu duvarı tam düz olamamakla birlikte uzunluğu 730 cm.
güney duvarı uzunluğu 160 cm. dir. Mekânın duvar genişliği 70 cm. olup derinliği ise
140 cm. dir. Mekânın kuzey duvarına yakın 220 cm. x100cm. ebadında 40cm.
yüksekliğinde bir seki tespit edilmiştir.
A8-14 No.lu Mekân
A8-14 No.lu mekân, A-7 mekânın güneyinde, A8-10 mekânın doğusunda, A8-12
mekânını bitişik olarak kuzeyinde yer almaktadır. Mekân 180 x 220 cm. ölçülerinde
dikdörtgen bir mekândır. Açmada pipo parçası seramik parçaları bulundu.
A8- 1. Yol
A-8 mekânının güneyinde ve doğu-batı uzantılıdır. Bu alanda batıdan doğuya
doğru seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar neticesinde 460 cm. derinliğe
ulaşılmıştır. Zemin, 2011 yılı kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan kuyu ile aynı
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seviyeye ulaşmıştır. Bu yolun açılması ile birlikte A5-1. Yol ile batısında bulunan A8-1.
Yol birleştirilmiş oldu.
Osmanlı Dönemine ait sırlı ve sırsız seramik parçaları, muhtelif boylarda metal
çiviler bulunmuştur.
A8- II. Yol Mekânı
A8- II.Yol A5 ve A8 mekânlarının güneybatısında bulunan ve doğu-batı uzantılı,
mekânlar arası ulaşımı sağlayan kale içi ulaşım yolunun olduğu alandır.
Bu alanda yapılan çalışmaların hedefi, yol üzerindeki toprak ve taşların alınarak
yolun açılması ve diğer mekânlara ulaşımın kolayca sağlanması hedeflenmiştir. Yoldaki
kazı çalışmaları doğuda çalışan bir ekip ve batıda çalışan bir ekip tarafından
sürdürülmüştür. Yapılan çalışma neticesinde güneye doğru yolun 680 cm. uzunlukta,
170 cm. genişliğinde olduğu tespit edilmiştir. Yolun kuzey kesişim uzunluğu 930 cm.
yolun güney kuzey doğrultusundaki mesafesi 250 cm. dir. Yolun batı tarafında tespit
edilen ve mekanlara açılan kapı aralığı 102 cm. dir. Yol üzerinde yer yer zemin
döşemesine rastlanmıştır. II. Yol açması çalışmaları sırasında, A5-20 mekânının
güneybatı köşesinden A5-18 mekânı arasından doğuya doğru bir yolun olduğu ve bu
yolun A8- 7C mekânına ait duvarla kesiştiği tespit edilmiştir. II. Yolun güneybatı
köşesinden doğuya doğru 370 cm. uzunluğunda, 190 cm. eninde bir koridor olduğu
görülmüştür. Mekân içerisinden üzerinde sarmaşık motifleriyle bezenmiş 20 cm. x 20
cm. ebadında bir taş parçası ortaya çıkarılmıştır.
A21- I. Yol- I. Mekân
A21- I. Yol-I. Mekân, kalenin kuzeyinde bulunan ve doğu-batı uzantılı olan A-3
mekânın güneyinde yer almaktadır.
Mekânın çevresini belirlemek üzere yüzeyinde bulunan moloz taşlar
temizlenerek ve toprak zemine ulaşılarak seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Mekân
kuzeyinde 55 cm. genişliğinde bir kapı aralığı ve ayrıca kapının doğu kenarında
mekânın içinde 26 cm. eninde bir merdiven kalıntısı tespit edilmiştir. Mekânın güney
duvar kalınlığı 65 cm., uzunluğu ise 580 cm. olduğu görülmüştür.
A21 1. Yol 2. Mekân
A21 1. Yol 2. mekân, A-3 mekânın güneyinde A21- 1. Yol 1. mekânın batısında
yer almaktadır. Çalışma boyunca mekânın kuzey duvarı 535cm. güney duvarı 590cm.
batı duvarı 477cm. doğu duvarı 477cm. olarak belirlenmiştir. Açmada seramik
parçaları, metal objeler, sütun başlığı ve mimarî öğeler bulundu.
A21 1. Yol 3. Mekân
A21 1. Yol 3. mekân, A21- 1. Yol’un kuzeyinde, A21 1. Yol 2. mekânın
güneyinde yer almaktadır. Çalışmalar sonunda batı duvar uzunluğu 300 cm. kuzey
duvarı A21 1. Yol 1. Mekân kapı hizasına kadar 320 cm. ve güney duvarı 220 cm.
olarak ölçülmüştür. Güney ve kuzey duvar kalınlığı 70 cm. olarak tespit edildi. Derinlik
üst seviyeden ortalama 140 cm. ölçülmüştür. Açmada mozaik parçaları ve seramik
parçaları çıkarıldı.
A21- 1. Yol 4. Mekân
A21- 1. Yol 4. mekân, A21 1. Yol 2. Ve 3. mekânın batısında, 1. Yol
koridorunun doğusunda yer almaktadır. Mekân 3.50 x 4.90 m ölçülerindedir. Mekânın
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güneybatı köşesinden başka bir mekâna açıldığı görüldü. . Kapı 125 cm. aralığında
Açmada taş suluk çıkarıldı. Sırlı ve sırsız seramik parçaları bulundu.1 demir sikke ve 2
parça halinde bıçak parçası çıkarıldı.
A21- 1. Yol 5. Mekân
A21- 1. Yol 5. mekânı, A21- 1. YOL 2. mekânın batısındadır. Mekân 5.20 x
4.20 cm. ölçülerinde, doğu duvarında yer alan kapı açıklığı 110cm. mekânın güney
duvarına yakın bir yerde 60 cm. uzunluğunda 30 cm. çapında bir sütun gövdesi
bulunmuştur. Güney duvarında kemer parçası olduğu düşünülen 50cm. ölçülerinde bir
mimarî parça çıkarıldı.
A21- 1. Yol 6. Mekân
A21- 1. Yol 6. mekân, A21 1. Yol Koridor batısında, A5-1. Yol kuzeyinde, A-5
mekânın güneyinde yer almaktadır. Kuzey kapı açıklığından 220cm. kuzey duvarında
110 cm. genişliğinde kapı açıklığına rastlandı. Açmada metal objeler, kaide, sırlı ve
sırsız seramik parçalar çıkarıldı.
A21-1. Yol 7. Mekân
A21- 1. Yol 7. Mekân çalışma sonunda iki mekân olduğu anlaşıldığından
çalışma sonunda 7a ve 7b olarak adlandırılmıştır.
A21- 1. Yol 7A Mekân
Açma konum itibarı ile A21-1. Yol’un kuzeyinde A21-1.Yol 8 No.lu mekânın
doğusunda, A21-1.Yol 6 No.lu mekânın batısında bulunmaktadır. Mekân 355 x 465 cm.
ölçülerindedir. Açmanın güney duvarı ve batı duvarı ortasında kuzeybatı köşede kapı
açıklıkları yer almaktadır. Mekânın kuzey doğusunda tespit edilen kapı açıklığı
açılarak, 7B mekânı ile olan bağlantısı sağlanmıştır. Açmada seramik parçalar ve taş
mimarî parçalar çıkarıldı.
A21- 1. Yol 7B Mekân
A21- 1. Yol 7b mekânı, A21- 1. Yol 7a mekânın güneyinde ve A21- 1.yol 6.
mekânın batısında yer almaktadır. Açmada çeşitli sırlı ve sırsız seramik parçaları ortaya
çıkarıldı. Doğu duvarı 265 cm., güney duvarı 390 cm. batı duvarı 350 cm. kuzey duvarı
380 cm.dir. Mekânın kuzeybatı köşesinde ve güneybatı köşesinde kapı açıklığı yer
almaktadır. Kuzeybatıdaki kapı 65cm. güneybatıdaki kapı 105cm. genişliğindedir.
Duvar kalınlığı 60cm. olup mekânda 100cm. derinliğe inildi. Bu mekân 7A mekânının
kuzeyinde yer almakta ve 150cm. kalınlığında bir duvarla 7A mekânından
ayrılmaktadır. Mekânda bir niş bulunmuştur niş 45x40cm. ebadındadır.
A21- 1. Yol 8. Mekân
A-21-1. Yol 7A mekânının batısında yer almaktadır. 7A mekânı batı duvarı
ortasındaki açıklıktan batı yönüne doğru ilerlenerek 7A ve 8 No.lu açmalar arasında
bağlantı sağlandı. Doğu duvarda yer alan kapı açıklığının ölçüsü 208 cm.dir. Açmada
25x50cm. ölçüsünde sütun parçası ortasından kırık birleşir durumda kemer taşı,
28x77cm. ölçülerinde dikdörtgen formlu, silmeli taş mimarî parça ( alınlık taşı) , lüle
parçası ve sırlı sırsız seramik parçaları bulundu. Mekânın kuzey duvarı, 260cm. doğu
duvarı 55cm. güney duvarı 380cm. batı duvarı 515 cm. ölçülerindedir.
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Resim 1: Temizlik esnası

Resim 2: A21 (Mescit)
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Resim 3: A21 1. Yol (Doğu-batı)

Resim: 4 A5-1,2,3,4,5,6,7 No.lu Mekânlar

Resim 5: A5- 8 No.lu Mekân

Resim 7: A5- 10 No.lu Mekân

Resim 6: A5- 9 No.lu Mekân

Resim 8: A5- 10A No.lu Mekân
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Resim 9: A5-11 No.lu Mekân

Resim 11: A5-13 No.lu Mekân

Resim 10: A5-12 No.lu Mekân

Resim 12: A5-14 No.lu Mekân

Çizim 1: Silifke Kalesi genel planı ve kazı çalışması yapılan alanlar
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Çizim 2: 2011 ve 2012 yılında kazısı yapılan alanlar

Çizim 3: A 21Mekânı ( Mescit planı)
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2012 YILI ASSOS KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI
Nurettin ARSLAN*
Assos kazı çalışmaları 2 Temmuz - 10 Ekim tarihlerinde geçekleştirilmiştir.
Kazılarda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
Arel Üniversitesi, Cottbus, Münih, Freiburg, Heidelberg ve Mainz üniversitelerinden
araştırmacı ve öğrenciler görev almışlardır1. Bakanlık temsilcisi olarak Çanakkale
Arkeoloji Müzesi'nden Arkeolog Musa Tombul görev yapmıştır. Kazı çalışmaları
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yeşim Tekstil, Efes ve Behramkale Köyü Muhtarlığı
tarafından desteklenmiştir. 2012 yılında agoradaki Kuzey Stoa, tapınak; agora dışında
konut alanında kazı ve düzenleme çalışmaları, akropolisin mimarî kalıntılarının kent
planı üzerine işlenerek kullanım evrelerinin araştırılması, kentin güneyi ve doğusundaki
bölgede yüzey araştırması ve haritalama çalışmaları, onarımlar ve depo düzenlemesi
olmak üzere farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Kuzey Stoa
Mehmet AYAZ
Baykal BAŞDEMİR
Agoranın kuzeyindeki iki katlı stoanın batısında; iç mekânda kazılara 2012
yılında devam edilmiştir. Kuzey Stoa’nın zemini altındaki erken yapının boyutları,
yapım yılı ve fonksiyonunun belirlenmesi için mekânın doğusuna doğru kazı alanı
genişletilmiştir. Kazılar sırasında tabakaların daha ayrıntılı araştırılması için çalışma
alanı üç bölüme ayrılmıştır (Resim: 1).
Yapının stylobatı ile 2 ve 3 numaralı sütunlar arasında kalan 5 m. x 8 m.
ölçülerindeki birinci alan 146.18 m. den 145.90 m. ye (yürüme zemini seviyesi) kadar
kazılmıştır. Bu alanda ele geçirilen seramikler -az sayıda siyah astarlı M.Ö. 4 - 2.
yüzyıla ait seramikler yanında- M.S. 2. yüzyıl ile M.S. 6. yüzyıl başları arasına aittir2.
Seramikler ve sikkeler bu alanın son kullanımının M.S. 6. yüzyıl başlarında sona
erdiğini desteklemektedir.3
Stoanın kuzey duvarı önünde stylobat seviyesi üzerinde kalan ikinci alan (9.55 x
2.15 m) 146.78 m. den 145.90 m. ye kadar (stylobat seviyesi) kazılmıştır. Bu alanda
146.58 m. de kül, kireç ve moloz taşlarla oluşturulmuş bir zemin döşeme 2 m. x 2 m.
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boyutlarındaki alanda iyi korunmuş olarak günümüze ulaşmıştır. 145.96 m. de oldukça
az sayıda seramik ve çatı kiremidi parçası içeren kil ile oluşturulan stoanın asıl
zeminine rastlanmış ve bu alandaki çalışmaya son verilmiştir.
İkinci çalışma alanında da başta seramikler olmak üzere sikke ve kemik objeler
ele geçirilmiştir. Az sayıdaki siyah astarlı seramikler Klâsik ve Hellenistik devirlere
aittir. Ancak bu alandaki buluntuların çoğunluğu yine M.S. 2 - 6. yüzyıllara tarihlenen
amphora, kandil, pişirme kapları ve servis kaplarından oluşmaktadır. Burada ele
geçirilen çok sayıdaki bronz sikkeden (147 adet) iyi korunmuş örneklerin de aynı
yüzyıllara ait oldukları belirlenmiştir.
Üçüncü çalışma alanında Kuzey Stoa’nın altındaki erken yapının ölçüleri ve
özellikle inşası hakkında bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı
yönünde uzanan bu erken yapının temelini açığa çıkarmak üzere üçüncü sütunun doğu
kenarında kuzey-güney yönünde yer alan 2.12 x 3.10 m. boyutlarındaki alanda kazı
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu alan 146.78 m. den 144.95 m. ye (ana kaya) kadar
kazılmıştır (Resim: 2, 3).
Söz konusu alanın üst seviyesindeki yaklaşık 2 m. lik moloz yığını kaldırıldıktan
sonra altındaki toprak dolgu içerisinde Orta ve Geç Roma/Erken Bizans buluntuları ele
geçirilmiştir. 146.00 m. de stoa kuzey duvarından 2.88 m, 3. sütundan 2 m. uzaklıkta
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan erken yapının temel duvarına rastlanmıştır.
3. sütunun kuzeyinde ve güneyinde yaklaşık 144.95 m. de ana kayaya ulaşılmıştır.
Ana kaya üzerine oturan erken yapının temeli 0.45 x 0.49 x 0.30 m. ölçülerinde
ve kenarları çerçeve şeklinde işlenmiş bosajlı blok taşlardan oluşmaktadır. 145.22 m.
kotta kline için yapılmış küçük taş bloklara rastlanmıştır. Stoa’nın zemin altı, (145.93 145.07 m.) moloz taşlar, diğer yapıların artığı olan taşlar ve toprak ile doldurulmuştur.
Dolgu altındaki 145.07 - 144.95 m. arasındaki tabaka sıkıştırılmış ince kumdan
oluşmaktadır. 144.95 m. de ise kum ve kilden oluşan çok sert bir başka zemin ile
karşılaşılmıştır. Bu zemin erken bir yapıya aittir. Erken yapı zemininin üzerinde 145.07
m. ile 144.95 m. arasındaki sıkıştırılmış kum tabakasının erken yapının kullanımı ile
ilişkili olduğu düşünülmektedir. Erken yapı duvarının güneyinde, duvara yaklaşık 3.80
m. uzaklıkta, yürüme zemini üzerinde yan yana 9 ve 12 cm. çaplarında ve birbirilerine
16 cm uzaklıkta iki çukur ortaya çıkarılmıştır. Bu çukurların çatıyı destekleyen ahşap
direklere ait yuvalar olabileceği fikri ağır basmaktadır.
Kuzey Stoa’nın zemini ile erken yapının zemini arasındaki dolgu içerisinde az
sayıda Arkaik, Klâsik ve Hellenistik devirlere ait seramikler ele geçirilmiştir.
Seramikler servis kapları, amphoralar ve maltızlardan oluşmaktadır. Dolgu arasında
aşırı derecede korozyona uğramış 2 adet sikke ele geçirilmiştir. Hellenistik seramiklerin
en geç örnekleri M.Ö. 2. yüzyıl ortalarına aittir. Elde edilen arkeolojik bulgular Kuzey
Stoa’nın yapım tarihi için önerilen görüşleri desteklemektedir.4
Erken yapının sıkıştırılmış zemini ile ana kaya arasında kalan 15 cm.
kalınlığındaki tabakada ele geçirilen çok az sayıdaki seramikler gri ve siyah astarlı
kaplardan oluşmaktadır. Seramikler yardımı ile söz konusu erken yapının M.Ö. 4.
yüzyıl sonları veya M.Ö. 3. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir.

4

J. J. Coulton, The Architectural Development of the Greek Stoa, Oxford 1976, 70; F. E. Winter, Studies in
Hellenistic Architecture, Toronto 2006, 214.
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Agora Tapınağı
Caner BAKAN
Bugüne kadar Hellenistik Devirde bir yapı programı çerçevesinde M.Ö. 2.
yüzyılın ortalarında inşa edildiği kabul edilen tapınak çevresinde kazı yapılarak cella
önünde küçük bir sondaj açılmıştır. Kime ait olduğu henüz bilinmeyen bu yapının
duvarlarının Roma Devri özellikleri gösterdiği ve çok sayıda devşirme blok taşların
kullanıldığı görülmüştür (Resim: 5). Duvar özellikleri ve buluntular bu yapının M.S. 2.
yüzyıla ait olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu tapınağın altında daha erken evreye
ait başka bir yapının varlığının araştırılması için cella önünde yapılan açmada da ana
kayaya kadar ulaşılmıştır. Bu açmada Roma Devri buluntularının elde edilmesi nedeni
ile tapınağın altında erken bir yapının mevcut olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu
verilerin dışında tapınağın agoranın batı kapısına ait temel üzerine farklı bir açı ile
konumlandırıldığı görülmektedir (Resim: 6). Elde edilen arkeolojik bulgular, agoranın
batı kenarında yer alan bu yapının M.S. 2. yüzyılda inşa edildiğini güçlü bir şekilde
desteklemektedir. Böylece Assos agorasında tipik bir Hellenistik Devir agora
modelindeki tapınağın mevcut olmadığı ortaya konmuştur.
Şehir Yüzey Araştırması
Maria Eva KASUBKE
Assos'un Yunan ve Roma devirlerindeki kent gelişim modeli için sur içerisindeki
yerleşmede yüzey araştırmalarına devam edilmiştir. 2012 yılında kentin doğu
yönündeki makilerle kaplı alan ile şimdiye kadar agoranın kuzeyi ve geçen yıllarda
araştırılmamış olan batı ve güney kesimlerinde yoğun olarak araştırmalar
gerçekleştirilmiştir (Resim: 7)5.
Bu bölgede toplam 365 adet duvar kalıntısı 1:1000 ölçekli yeni kent planına
ilâve edilerek (Resim: 8)6 102 adet mimarî parçanın kataloğu hazırlanmıştır. Yüzeyden
toplanan seramik parçaları istatistiksel olarak değerlendirilerek seçilmiş parçaların
çizim ve fotoğrafları çekilip kayıt altına alınmıştır. Bu çalışma sonucunda 42 adet yeni
seramik formu 2010 yılındaki seramik kataloğuna eklenmiştir. Yüzey araştırmasında
tespit edilen duvar kalıntıları, objeler ve seramiklerin değerlendirilmesi ve istatistiklerin
yapılması ile kentin iskân tarihi konusunda bilgiler elde edilmiştir. Seramiklerin
üretildikleri atölyelerin belirlenmesi için kil numuneleri alınmıştır. Roma ve Geç Antik
Dönem yapılarında kullanılan harçlardan örnekler alınarak kimyasal analizlerinin
yapılması planlanmıştır. 2012 yılında yüzeyden görülebilen yapıların duvarlarının harita
üzerine işlenmesine devam edilerek; 2010-2011 yılında hazırlanan antik kent iskân
planı üzerine ilâveler yapılmıştır7.
Kesme taştan inşa edilen büyük yapılar agora ve çevresinde yer almaktadır.
Kentin güneybatı ve kuzeydoğusunda büyük yapıların izlerine rastlanmamıştır. Antik
limanın yukarısında, kentin güneyindeki arazide tekil büyük bir yapının varlığı
konusunda bazı kanıtlar elde edilmiştir. Bu tür büyük yapılar agoranın doğusundaki

5

Kentin doğu ve güneyindeki yoğun makiler ile kaplı alanların araştırılması mümkün olmamıştır.
Leica GPS 1200 ve GLONASS uydu sisteminin kullanılması ile ölçümlerdeki doğruluk sapması bir iki cm’
ye indirilmiştir.
7
M. Kasubke, Der Stadtsurvey 2010 und 2011, bkz.: N. Arslan – K. Rheidt, Assos. Bericht über die
Ausgrabungen und Forschungen zur Stadtentwicklungsgeschichte 2006 bis 2011, AA 2013/1, 160-170.
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yoğun makilerle kaplı alanda da beklenmelidir. Kuzeydoğu ve güneydoğudaki eğimli
yamaçlarda, kentin güneydoğusu ve tiyatronun batısında benzer özelliklere sahip teras
ve bina duvarlarının varlığı gözlenmiştir. Kentin erken evresine ait olan bu duvarlar
kimi zaman büyük kimi zaman da küçük polygonal taşlardan özenli bir şekilde
yapılmıştır. Büyük iri taşların kullanıldığı duvarların teraslar, küçük taşlı duvarların ise
konutlar olduğu tahmin edilmektedir.
Kent planlaması konusundaki soruların cevaplarını aramak üzere 2012 yılında üç
sondaj açılmıştır (Aç. 30, 31, 32 ve 34, Resim: 9). 30 numaralı sondaj 4 numaralı
kapının güney batı kenarında gerçekleştirilmiştir. Bu açmada surun içinde yürüme
seviyesindeki su kanalının araştırılması ve aynı zamanda sur duvarının tarihlenmesi için
arkeolojik kanıtların elde edilmesi hedeflenmiştir. M.Ö. 4. yüzyıla ait bir dolgu
yanında8 sur duvarının daha eski bir evresi bu sondajda incelenmiştir. Agoraya uzanan
doğu-batı yönündeki ana caddenin güneyinde Hellenistik Devre ait büyük bir yapının
önünde gerçekleştirilen 31 numaralı sondajda sokak ağının araştırılması hedeflenmiştir.
Yaklaşık 30 cm. derinliğinde bir kenarında su kanalı olan ve zemini parke taşı ile kaplı
sokak ile karşılaşılmıştır.
Agoradan doğuya doğru uzanan caddenin araştırılması amacı ile 32 numaralı
sondaj açılmıştır. Bu açmada kesme taşlarla örülmüş duvarların arasındaki alanların
büyük dörtgen plâka taşlar ile döşeli olduğu görülmüştür. Akropolisin doğu
yamacındaki üst terasta yapılan yüzey araştırması sonrasında, bu alanın daha ayrıntılı
incelenmesi ve cadde ağının tespiti için 34 numaralı açma yapılmıştır.
Bugüne kadar kentin gelişim kronolojisinin belirlenmesi için yüzey araştırması
ve özellikle bina kalıntılarında araştırmalar yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda seçilecek
belli alanlar ve yapılarda gerçekleştirilecek olan arkeolojik sondajlarla özellikle çok iyi
korunmuş erken yapıların daha ayrıntılı araştırılması hedeflenmektedir.
Akropolis Topografyası
Klaus MÜLLER
Assos'un en yüksek noktasında yer alan iskân alanındaki araştırmalara, kullanım
ve yapılaşma evrelerinin tespiti için geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam
edilmiştir. Akropolisin etrafını kuşatan surun duvar örgüsü farklı safhalar
göstermektedir. Aynı durum bu alanın kullanımı için de geçerlidir. Surların kullanımı
konusunda Antik Çağda üç, Antik Çağ sonrası ise iki evre tespit edilmiştir.
En yeni surların büyük bir bölümü Athena tapınağının mimarî bloklarından
oluşmaktadır. Büyük olasılıkla Geç Bizans Devri kale duvarları akropolisin doğu ve
kuzey yönünde yer almaktadır ve kalenin bu kısımları bugün de en iyi korunan
kalıntılardır. Bizans Devri surlarının çok az bir kısmı korunmuş kesme taşlardan oluşan
Antik Çağ duvarlarını takip etmektedir. Bizans Devri surları akropolisin daha alçak
olan batı ve güney yönlerini kuşatmaktadır. Antik Çağa ait duvarların akropolisin güney
ve güneybatı yönlerindeki kalıntıları takip edilebilmektedir. Bu duvarların poligonal
duvar örgüsüne sahip oldukları görülmektedir. Daha erken bir evrede güney ve
güneybatı yönde ana kaya üzerindeki bir duvarın yapımı için kesildiği görülmüştür.
Kaya üzerindeki temel izi takip edildiğinde yine kısmen korunmuş duvarın poligonal
örgüde olduğu tespit edilmiştir. Mimarî buluntular bu alanın kullanım evrelerindeki
değişime rağmen bir uyum içinde devam ettiğini ortaya koymaktadır. Antik buluntulara
8

Çok kesin tarihleme yapmak henüz mümkün değildir.
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şimdiye kadar sadece tapınağın çevresinde rastlanmıştır. Akropolis üzerindeki
kalıntılardan bütün tepenin Bizans Devrinde büyük ölçüde yeniden düzenlenerek daha
erken mimarî kalıntıların tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Antik Çağa ait yapıların
kalıntıları, sadece ana kaya üzerinde kesilmiş temel izleri dışında yok denecek kadar
azdır (Resim: 10).
Geç Antik Çağ Mahallesi Konut Alanı
Oğuz KOÇYİĞİT
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da konut alanında yapı evrelerinin
saptanmasına, alanın kuzey-güney yönündeki yapılaşmasının anlaşılmasına
çalışılmıştır. Bu amaçla konut alanın hemen üzerindeki terasın kuzey uzantısında yer
alan mekânlarda, Geç Antik Çağa tarihlenen zemin seviyelerinin altına inilmiş ve erken
dönem özellikleri gösteren bazı duvarlar ile karşılaşılmıştır. Duvarlar, ön yüzleri kabaca
işlenmiş orta boy taşlarla iki sıra hâlinde poligonal duvar tekniğiyle inşa edilmiştir.
Birçok benzeri Arkaik Devire tarihlenen bu duvarları tespit etmek üzere yapılan
sondajda ele geçirilen buluntulara göre duvarların Hellenistik öncesi, olasılıkla Arkaik
Devirde kullanılmış olabilecekleri anlaşılmıştır.
Konut alanındaki en erken duvarların poligonal örgülü olduğu görülmüştür. Söz
konusu erken yapılar plan şemalarına ve teras alanının düzenine uygun olarak, genelde
kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu ekseninde yönlendirilmişlerdir.
Olasılıkla bu alanda Hellenistik öncesi devirlerde oluşturulan yerleşim düzeni, sonraki
devirlerde aynen korunmuş ve benzer plan şemalarına sahip evler üst üste binerek
uzunca süren bir yerleşim dokusu oluşturmuşlardır.
Erken evreye ait yapı kalıntısı, üst terasın batı kenarında, yaklaşık olarak 0.90 m.
yüksekliğe kadar korunmuş bir duvardır. Duvar, kuzeybatı-güneydoğu yönünde
uzanmaktadır (Resim: 11). Orta boy poligonal taşlardan iki sıra hâlinde inşa edilmiştir.
Kuzeybatıda Geç Antik bir duvar tarafından kesilmekte, güneydoğuda ise olasılıkla
çağdaşı olan daha küçük ve basitçe yapılmış bir başka duvar ile birleşmektedir. Duvarın
tarihlenmesi için önünde yaklaşık olarak 2.50 x 1.5 m. ölçülerindeki bir alanda sondaj
çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında, duvarın taban seviyesinde birleştiği
sıkıştırılmış topraktan sert bir zemin ile karşılaşılmıştır. Bu zemin üzerinde yer alan
dolgu toprağından ise yoğun seramik ele geçirilmiştir.
Söz konusu seramiklerin grubunun büyük bir bölümünü perdahlı gri mallar
oluşturmaktadır. Bu seramikler genelde kalın cidarlı olup gri veya siyah killidir. Dış
yüzeyleri ise perdahlanarak kapların düz ve parlak bir görünüm elde etmeleri
sağlanmıştır. Bazı örneklerinde ise, gövde ve ağız üzerinde perdahlanmadan önce
kazıma şeklinde yapılmış dalga ve zikzak motifleri de bulunmaktadır. Benzer örnekler
Larisa, Bayraklı / Smyrna, Gordion, Dasklyeion ve Assos Nekropolisi’nde M.Ö. 7. ve 6.
yüzyıllara tarihlenmiştir. M.Ö. 9. ve 8. yüzyılla tarihlenen gri seramikler Troya VIII
tabakasında ele geçirilmiştir (Resim: 12).
Arkaik Devire ait boyalı ve kazıma figürlü, kap parçaları ise, perdahlı gri
seramiklere nazaran sayı olarak az da olsa ele geçirilen önemli buluntular
arasındadırlar. Bu seramiklerle birlikte siyah figür tekniğiyle yapılmış vazo parçaları
sondaj alanının tarihlendirilmesine yardımcı olmaktadır.
Konut alanında erken dönemlere tarihlenen yapı kalıntıları, yine alanın
kuzeyinde, Geç Antik Çağa tarihlenen bir konut yapısının, tabanı yassı taşlardan
yapılmış döşemesinin altında ortaya çıkarılmıştır (Resim: 13). Burada, Geç Antik
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Çağda inşa edildiği anlaşılan taş tabanın altındaki tabakalanmayı öğrenmek amacıyla,
dar alanda açılan bir sondaj sonrası, yine erken dönem özellikleri gösteren bir duvar
yapısı açığa çıkarılmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki bu duvar, olasılıkla az
önce değindiğimiz duvar ile bağlantılı olup üzerine binen geç dönem yapılarından
dolayı bu bağlantıyı tespit etmek imkânı olmamıştır. Ancak, burada yapılan kazılar
sonrası, duvarın ana kayaya oturduğu tespit edilmiş olup ele geçirilen, az önce
bahsettiklerimizin benzeri çok sayıdaki perdahlı gri seramik, bu duvarın da Hellenistik
öncesi bir evreye ait olduğunu göstermiştir.
Savunma Duvarları ve Kent Planı
Haiko TÜRK
2012 yılında, geçen yılki ölçüm ve çizimlerin kontrolleri öncelikli olarak
yapılmıştır. Bunun yanında batı kapısına (T5) odaklanılmıştır (Resim:8). Kentin
doğusundaki 9 numaralı kulenin kent yönündeki bölümünde yapılan temizlik sırasında,
etrafa dağılmış olan ve bugüne kadar bilinmeyen çok sayıda mimarî eleman üzerinde
gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Üçe bölünmüş pencere açıklığı ve kulenin alt
katının kapısı tespit edilmiştir (Resim: 14). Bu kulenin yanında, 10 numaralı kuledeki
araştırmalarda söz konusu kulenin alt katında bir mekânın mevcut olmadığı
görülmüştür. Her iki kule ile batı kapısına etkileyici bir görünüm kazandırılmıştır.
Dışarıdaki araziden simetrik görünen kuleler kentin iç bölümünde asimetrik olarak inşa
edilmiştir. Kapının inşasında, dışarıdan gelenleri etkilemek amacı ile böyle bir
uygulamanın yapıldığı anlaşılmaktadır. 9 numaralı kulenin altındaki mekân hem bu
kapının önemini hem de fonksiyonunu anlamaya katkı sağlamaktadır. Batı kapısının
mimarî elemanları ile doğu yönündeki 8 numaralı kapı karşılaştırıldığında, kentin iki
büyük kapısı arasında ortaklıklar ve farklılıklar tespit edilmiştir. 8 numaralı kapının
kent yönündeki girişinin üzerinde yer alan kemer taşı sayesinde surun yüksekliğini
belirlemek mümkün olmuştur. Böylece kentin doğusundaki surların savunma sistemi
hakkında yeni görüşler elde edilmiştir. Kapının güneyindeki merdiven batı kapısında da
mevcut olup ikinci kattaki gözetleme kulesine ulaşımı sağlayan ortak özelliktir.
Kapı 7'nin iç kısmında yer alan kemer ile kesilen kemer taşının
rekonstrüksiyonu, bu kapının üzerindeki gözetleme bölümünün varlığını ortaya
koymaktadır. Batı kapısındaki 4 evre özelliklerinin doğu yönde de var olduğunu
gösteren çok net kanıtlara ulaşılmıştır. Doğu kapısı büyük bir olasılıkla kentin
güneydoğu bölgesi ve liman bağlantısı için oldukça önem taşımış olmalıdır.
Kentin kuzeybatısındaki 1 numaralı kapının çevresinde yer alan (T1) çok
sayıdaki sura ait mimarî blokların üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ön tarafta kullanımı
şimdiye kadar açıklanamayan iki grup mimarî taş blok yer almaktadır. Bunlardan ilk
grup 5. evreye ait dörtgen taş bloklar olup ikinci grup ise surun iç kısımında kullanılan
taşlardan oluşmaktadır. Bloklardan bir bölümündeki ahşap dübel yuvaları, ahşap bir
iskele ve ahşap dübeller ile ilişkili olmalıdır. Blokların üst yüzeyleri pürüzlü bırakılarak
duvarın çekirdek bölümü moloz taş ve toprak ile doldurulmuştur. Kentin batı yönündeki
4 numaralı kapının yanında yer alan 30 numaralı açmada, olasılıkla surun erken
evresine ait olan ve kesme taştan oluşan üç blok taşa rastlanmıştır. Bunun erken bir
kapıya ait olup olmadığını söylemek için açmanın boyutu küçük kalmıştır. Ancak surun
dışındaki ana kaya üzerine açılan temel yuvası, erken evreye ait surun izleri olarak

160................................................................................................................................

kabul edilmektedir9. Akropolisin kuzeydoğusundaki yamaçlarında, geriye kalan sur
duvarı kalıntılarının 2008 ve 2009 yıllarında dokümantasyonu yapılmış ve kentin üç
boyutlu planı üzerinde surun eksik kısımları tamamlanmıştır. Böylece kent surlarının bir
bütün hâlinde algılanması mümkün olmuştur. Daha önce kayıt altına alınan ana kaya
üzerindeki duvar izleri birbirlerine bağlanmıştır.
Bu duvarların kontrolleri arazi çalışmaları sırasında yapılmış ve 2009 yılında
kayaya oyulmuş çok sayıdaki temel izlerinin birbirlerine bağlandığı görülmüştür. Bu
duvarların yamaçlardan yukarı doğru devam ederek doğu tepesindeki kule 18' e kadar
ilerlediği tespit edilmiştir. Bu alanda yer alan 3 metre genişliğindeki sandık tipi duvar,
dörtgen veya poligonal taşlar kullanılarak örülmüştür. (Resim: 15).
Onarım, Koruma ve Depo Düzenlemeleri
Osman ÇAPALOV
2012 yılında rölöve ve planları tamamlanan; duvarları moloz taş ve kireç harcı
ile örülmüş olan Bizans Devri kalıntılarının duvar onarımları gerçekleştirilmiştir.
Akropolis üzerindeki bir sarnıç ve deponun temizliğinin ardından, yıkılan ve hava
koşulları nedeni ile bozulmaya yüz tutmuş duvarlar kireç harcı kullanılarak onarılmıştır.
Böylece bu yapılardaki bozulmalar dondurulmuştur. Akropoliste tapınağın güneyindeki
eski kazı toprağının bir bölümü taşınmış ve bu alanda kısmen korunmuş kaldırım taşları
onarılmıştır. Akropolis dışında Ayazma ve Batı kiliselerinin duvarlarında benzer
onarımlar gerçekleştirilmiştir. Batı Kilisesi’nin narteks bölümündeki opus sectile
döşemenin temizliği yapıldıktan sonra üzeri jeotekstil ve kum ile kapatılmıştır.
Kazı depolarının çatı ve duvarları yeniden elden geçirilmiş; depolar, taş ve
seramik deposu olarak yeniden düzenlenerek raf sistemi yapılmıştır. Eski kazılarda
bulunmuş olan seramikler, üzerinde çalışmalar yapmak üzere sınıflandırılmıştır.
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Resim 1: Kuzey Stoa, kazılan alanlar

Resim 2: 2012-3 Kodlu alanın kuzey-güney (C-D) kesiti
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Resim 3: Stoanın dolgu tabakası ve erken yapının yürüme
zemini

Resim 4: Çandarlı Seramiği ve Light Colore Ware
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Resim 5: Agora Tapınağı, genel görünüm

Resim 6: Agora kapısı temeli ve tapınağın stylobatı
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Resim 7: Assos hava resmi, 2012 yüzey araştırması bölgesi

Resim 8: Assos kent planı
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Resim 9: 30 Numaralı sondajın doğu profili

Resim 10: Assos Akropolisi’nin evreleri planı
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Resim 11: Poligonal duvar

Resim 12: Gri seramik
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Resim 13: Geç Antik konutun altındaki poligonal duvar

Resim 14: 9 numaralı kuledeki pencere yeri
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Resim 15: Arazideki kayalar üzerindeki duvar yuvaları
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Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Machteld J. Mellink Tarsus-Gözlükule Kazı Fonu katkısı
ile yürütülmüştür.3
Çukurova’nın batısında bulunan modern Tarsus kentinin güneyinde yer alan
Gözlükule Höyüğü’nde 2012 yılı kazı çalışmalarına doğu tepesinde yer alan ve C716,
C717, C706, C707 ve B797 olarak adlandırılan toplam beş açmada yaklaşık 500
metrekarelik bir alanda devam edildi. Kazılardan elde edilen bulguları Orta Çağ,
Roma/Geç Antik ve Klâsik Öncesi katmanlar olarak üç kısımda ele alacağız. Ancak
bundan önce kazı alanın orta kısmında C706 ve 07 açmalarında yer alan ve günümüzde
yapılmış olan bir tahribatın izlerinden bahsetmek gereklidir: Muntazam sınırlı ‘T’
şeklindeki tahribat 2010 yılında tespit edilmişti.4 Modern olduğu kesin olan bu
tahribatın boyutunu tam olarak ölçmek amacıyla 2012 sezonunda bu bölgede 1m. x
2m.lik test sondajı açılmıştır (Resim: 1). Bu sayede tahribatın en az 4 m. derinliğe kadar
ulaştığı anlaşıldıktan sonra çukurun günümüzde oluştuğu kesin olan dolgusunun büyük
bir kısmı kaldırılmıştır. Buradan çıkarılan muazzam miktardaki topraktan ele edilen
küçük buluntu sayısı yok denecek kadar azdır. Ayrıca 2 m. derinlikte hem Ortaçağ hem
Tunç Çağına tarihlenen niteliksiz parçalardan oluşan yoğun bir seramik atık tabakasına
rastlanmıştır. Bütün bu veriler sonucunda edinilen izlenim bu büyük çukurun, höyüğün
arkeolojik katmanlarını tahrip etmek suretiyle yakın zamanda açıldığı ve buradan çıkan
arkeolojik malzemenin içinden niteliklileri ayıklandıktan sonra niteliksiz çanak çömlek
parçalarının çukur geri doldurulurken tekrar içine yığılmış olduğudur. Kimler tarafından
ve neden yapıldığı konusunda elimizde hiç bir bilgi bulunmayan bu tahribatı ancak
arkeolojik yöntemlerle belgelemiş olduk. 2012 yılı çalışmalarında henüz dolgunun
tamamı boşaltılamamış olup tahrip edilen alanın dibine ulaşılamamıştır.
Ortaçağ
2012 yılında yürütülen kazılarda açmalarda artık azalarak rastlanan Erken İslâmî
Döneme ait katmanlarda çalışılmaya devam edilmiş ve ekseriyetle bozuk olarak ele
geçirilen bu kalıntılar belgeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırılmıştır. 2007
yılından beri açığa çıkarılan Ortaçağ kalıntılarını bir arada gösteren plan 2012 yılı
kazıları sonrasında güncellendi (Çizim: 1).
Açığa çıkarılan alanın yapı kalıntıları bulunan kapalı mekânlar ve çöp ve atık
çukurları olan açık alanlar olarak ikiye ayrıldığı önceki yıllarda tespit edilmişti. 2008
yılından itibaren kısım kısım ele geçirilen Erken İslâmî Döneme ait çok odalı binanın
ayrıntıları 2012 kazıları ile daha iyi anlaşılmaya devam edilmiştir. Örneğin C7 06
açmasında binanın belki de batı sınırını belirleyen kuzey-güney istikametinde uzayan
duvarının temeli açığa çıkarılmıştır. C7 17 açmasının doğu kenarında Abbasî katmanları
tahrip eden, en erken 12. y.y.a tarihlenen frit hamurundan yapılmış çanak çömlekler
dolayısıyla Geç Ortaçağa tarihlediğimiz iki amorf atık çukuru tespit edilmiştir. 2007
yılında bu çukurlardan birinin üzerine kadar yayılan, devşirme opus sectile ve haç
betimli kırık bir mezar taşı kullanılarak yapılmış yer döşemesi ve one bağlanan atık su
kanalı5 demek ki en erken Geç Ortaçağa ait olmalıdır.
C7 16 açmasının kuzey kısmında 2010 senesinde kaldırılan kil sıvalı taban
silsilesinin altından ortaya çıkarılan drenaj sistemi, atık suları, üstü kiremit ve
3

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri’ne destek ve katkıları için teşekkür ederiz.
Özyar, A., E. Ünlü, S. Karacic, Ç.Külekçioğlu, T. Pilavcı, Tarsus-Gözlükule 2010 Yılı Kazısı, Kazı
Sonuçları Toplantısı 33 (2) 2012: 424 çizim 2.
5
Özyar, A., G. Danışman, E. Kuruçayırlı, E. Ünlü, “Tarsus-Gözlükule 2007 Yılı Kazısı-Tarsus-Gözlükule
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4

....................................................................................................................................171

düzlenmiş taşlarla kapatılmış drenaj çukuruna yönlendiren iki kanaldan oluşmaktadır
(Resim: 2). Drenaj çukuru giderek genişleyen, gene kırık kiremit ve döşeme taşlarından
yapılmış üst üste oturtulmuş 7 halkadan oluşmaktadır. Böylece Ortaçağ katmanlarının
atık su tesisatına ait ele geçirilen kalıntılar artmış olup işlevleri ile ilgili yapısal
farklılıkları da belirginleşmeye başlamıştır.
2012 yılında Tarsus Müzesi’ne teslim edilen 55 envanterlik eserin 11 tanesi
Erken İslâmî kontekstlerde ele geçirilmiştir. Abbasîler’in kullandığı sırsız bezemesiz
gündelik çanak çömlek tipolojisine 2012 yılında bulunan yeni örnekler eklenmiştir
(Resim: 3). Pişmiş topraktan üretilen diğer bir buluntu grubunu kandiller teşkil
etmektedir. Önceki yıllarda bulunan, Geç Antik kandil tipinin Erken İslâmî Dönemde
devamı olan tutamaklı, sırsız, ancak bezemeli örneklerinden kullanımdan dolayı uç
kısımları isli, iki adet ele geçirilmiştir (Resim: 4). Geçen yıllarda bulunan tarak, delikli
bir boynuzdan yapılmış tutamak, kalın kemik çubuk ile tipik Abbasî oyuncak bebek
kafası gibi farklı işlevli kemik objeler gurubuna 2012 kazılarında içiçe geçen daire
bezemeli bir de tutamak ve üzeri benzer şekilde işlenmiş, muhtemelen iplik üretimine
işaret eden üç adet kemik ağırşak eklenmiştir (Resim: 5). Bu katmanlarda ele geçirilen
bronz eserlerden en iyi korunmuş olanları arasında iki ucu yuvarlatılmış ve ortası
boncuk bezemeli bir tıp âleti ile bezemesiz halka şeklinde bir bronz yüzük sayılabilir
(Resim: 6). 2007’den beri ele geçirilen her biri farklı işlevi olan bronz tıp âletlerinin
sayısı bu örnek ile beraber 8 olmuştur.
Geç Antik
Erken İslâmî katmanların hemen altında Geç Antik Döneme tarihlendiği artık
kesinleşmiş olan yapı kalıntıları bulunmaktadır. Bunların Ortaçağ tabakaları tarafından
yer yer tahrip edildiği ve fakat kısmen temellerinin yeniden kullanıldığı anlaşılmıştır.
Bu sebeple Abbasî Dönemi yapıları Geç Antik binaların oryantasyonuna sadık
kalmıştır. Ayrıca Erken İslâmî duvarların da özellikle temel çukurları ve dolguları
itibarı ile Geç Antik Dönem yapı tekniği geleneğinin devamı olduğu belirlenmiştir.
Bozuk olarak ele geçirilen Geç Antik yapı katında açığa çıkarılan duvarların hangi tür
yapılara ait olduğu henüz belirlenememiştir (Çizim: 2).
Roma Dönemi
C 7 16 açmasında Geç Antik yapı katının altında farklı oryantasyona sahip
duvarlar bulunmuştur (Çizim: 2). C7 17 açmasında ise Geç Antik duvar kalıntılarının
altında, 2010 yılında kaldırılan çift gözlü derin bir fırın tarafından tahrip edildiği tespit
edilen ve artık 7-8 metrekarelik bir alana yayıldığı anlaşılan, M.S. 3.-4. yüzyıllara
tarihlenen adak gömü alanı 2012 sezonunda boşaltılmaya devam edilmiştir (Resim: 7).
Bu alanın altında ise bir dizi iyi kalite kesme yapıtaşı kısmen in situ açığa çıkarılmıştır.
Bunların stratigrafik olarak M.S. 3.-4. y.y.dan öncesine ait olması muhtemeldir.
Roma Dönemi adak gömü çukurunda 2012 sezonunda ele geçirilen tüm, tüme
yakın ve fragman hâlinde kandil sayısı 2010’da da olduğu gibi yüzlercedir. Bu minik
kandillerin çoğunluğu bezemesiz veya herhalde kullanılarak aşınmış kalıplardan dolayı
fazla belirgin olmayan bir şekilde bezemeli olarak üretilmişlerdir. Bir kısmı ise son
derecede belirgin figüratif bezemeye sahiptir. Bunların tüm olarak ele geçenleri
arasında yaban domuzuna sırtından saldıran bir av köpeği, oturan yeleli arslan, arslan
ile Eros ve ayakta çıplak kadın ve erkek tasvirleri dikkat çekmektedir (Resim: 8). Gene
Roma Dönemine tarihlenebilen figürinlerden henüz tüm olarak bulunanı olmamıştır.
Geçen sezonlarda ele geçirilen örtülü yaşlı kadın kafası, şişman erkek yüzü, oturan
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tombul çocuk fragmanlarına ilâveten 2012’de miğferli ve sakallı bir erkek başı
bulunmuştur. Adak gömüleri arasında 2010 yılında ele geçirilen idol benzeri damla
şeklinde ve rozet bezemeli, yuvarlak biçimli objelerden 2012 sezonunda da örnekler
bulunmuştur (Resim: 9). Aynı tabakalarda tüm olarak ele geçirilen bronz objeler
arasında bezemeli bir yüzük, topuz başlı bir çuvaldız ile ahşap veya deriden yapılmış bir
nesnenin üzerinde yer alması muhtemel bir bezeme bulunmaktadır.
Klâsik Dönem Öncesi
Höyük dokusunda klâsik öncesi katmanları görsel olarak tanımlayan sarı, killi
toprak yer yer de olsa artık tüm açmalarda belirginleşmiştir (Çizim: 3). . Hem Roma
Döneminde hem de Geç Antik ve müteakiben Ortaçağda kazı alanımızın kuzeyinde yer
alan C7 16 ve 17 açmalarının kuzey kısımları derin bir şekilde teraslanarak
kullanılmıştır. Bu sebepten ötürü bu alanlarda Geç Tunç Çağına ait olan sarı, killi
toprağa henüz inilememiştir. Açmaların açığa çıkarılan güney kısımda ise henüz
mimarî bir bütünlük teşkil eden kalıntılar olmasa da, in situ olduğu aşikar olan taş
öbeklerine rastlanmıştır.
Geç Tunç tabakalarına ait en belirgin mimarî kalıntılar C7 07 açmasında yer
almaktadır. Geçen sezon açığa çıkarılan kuzey-güney istikametinde uzayan, dış yüzleri
kabaca şekillendirilmiş 2-3 sıra taş dizinlerinden oluşan duvarın güneyde doğuya doğru
köşe yapan kısmı ele geçirilmiştir. Duvarın bu kısmının hemen kuzeyinde, duvarı takip
eden taşlar belki de alt tabakaya ait bir duvarın üstü olabilir.
Bu alanda 2009 yılından beri ağız kısmı açıkta olan büyük pithos’un ise bu taşlar
kesilerek içine yerleştirildiğini gösteren çukur izi 2012’de nihayet tespit edilmiştir.
Çukur boşaltıldıktan sonra bu büyük küp konservatör eşliğinde açığa çıkarılmıştır.
C7 07’nin hemen güneyinde yer alan B7 97 açmasında da bu döneme tarihlenen
yapı kalıntıları 2010 sezonunda belgelenmeye başlanmıştı. Açmanın en güneyinde
geçen yıl içinde hatıl bir dikme için açılan çukur da bulunan yanmış kerpiçli bir
bölgenin altından önce bir çakıltaşlı tabaka, altından da orta boy taşların kullanıldığı
bozuk bir taş döşeli alan ele geçirilmiştir. Aynı tabakalaşmanın açmanın güneydoğu
köşesinde de devam ettiği bellidir. Bir diğer kalıntı ise bu alanın hemen kuzeyinde,
henüz bir kısım taşları açığa çıkarılan taş dizinidir.
C7 06 açmasının güneyinde Ortaçağ katmanları tarafından tahrip edilmiş, Geç
Tunç tabakasına ait bir yanmış kerpiç molozu ve içine açılmış Geç Tunç IIb çöp çukuru
açığa çıkarılmıştır. 2010 sezonunda, burada olduğu gibi B7 97 açmasında da sarı killi
toprağı oluşturan tahribat görmüş yapıların enkazı içine açılmış birkaç Geç Tunç IIb
çöp çukuruna rastlanmıştı.
Bu tabakalardan ve özellikle de çöp çukurları gibi bozulmamış bir konteksten
elde edilen tipik Geç Tunç II Hitit çanak çömlekleri ve yerel üretim Miken tipi Geç
Hellas IIIc örneklerinden daha önce bahsedilmişti. Bunlardan farklı olarak 2012
sezonunda yukarıda değinilen büyük küp tümlenebilmiştir (Resim: 10). Form olarak
tipik Hitit Imparatorluk Dönemi küplerinden biraz farklı olan bu saklama kabı, hem
stratigrafik açıdan hem de ağız ş ekli itibarıyla İmparatorluk Çağının hemen sonrasına
tarihlenmektedir. Bir ilginç ayrıntı da bu pithos’un içinden ebat olarak içine tesadüfen
düşemeyecek kadar büyükler de dâhil olmak üzere irili ufaklı taşların çıkmasıdır.
Pithos’un omzunda ise fırınlanmadan önce çizilerek yapılmış iki adet hiyeroglif,
Luvice işaret mevcuttur. Boynuna kadar gömülerek saklama kabı vazifesi gören bu
küpün üzerindeki yazının depo kullanımı sırasında görülmek üzere yapılmadığı bellidir.
İstanbul Üniversitesi’nden Hititolog Yard. Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan’ın ilk
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belirlemelerine göre6 soldaki işaretin üzeri kırık olmakla beraber, her ikisi de
okunabilmektedir: soldaki ayak şeklindeki işaretin ideografik değeri PES’tir ve /ti/ sesi,
sağdaki üçgen ş eklindekinin ideografik değeri ise BONUS’tur ve /su/ sesi verir.
Keramikler üzerinde yer alan yazı örneklerine gerek Boğazköy, gerek diğer Hitit
merkezlerinde rastlandığını belirten Doğan Alparslan bunlar arasında hem ölçü belirten
hem de şahıs veya yer ismi veren örneklerin mevcut olduğunu belirtmiştir.
B7 97 açmasının güneyindeki Geç Tunç IIb çöp çukurlarından birinde ise taştan
üretilmiş ayak veya çizme biçimli bir mühür ele geçirilmiştir (Resim: 11). Bilek
kısmında bir deliği bulunan bu yaklaşık 3 cm. uzunluğunda ve 2cm. yüksekliğindeki
mührün tabanı çizgi bezeme ile işlenmiştir. Tarsus’taki Goldman döneminde ele
geçirilen örnekten veya Küllüoba7 iç batı Anadolu örneklerinden bildiğimiz üzere, ayak
biçimli mühürler Anadolu’da İlk Tunç Çağı sonundan itibaren kullanılmaktadır. Taştan
yapılmış, delikli ve tabanı hiyeroglif Luvice yazılı bir örnek ise Geç Tunç Çağı
Boğazköy kazılarında Sarıkale düzlüğünde ele geçirilmiştir.8
C7 07 açmasında ele geçirilen iki ucu delikli, hilâl şeklindeki pişmiş toprak
tezgâh ağırlığı da Goldman dönemi Geç Tunç tabakalarında toplu hâlde bulunan
örneklerine benzer.9
2004 yılında üniversitemize Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 6 hangarı
Tarsus-Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi ve Deposu olarak kullanılmak üzere tahsis
edilen eski çırçır fabrikasının restorasyon çalışması Kalkınma Bakanlığı’nın sağladığı
kaynak ile 2011’de başlamıştır. Hâlihazırda ilk hangarı depo olarak kullanılmakta olan
tarihî fabrikanın diğer 5 hangarının restorasyonu da sona ermek üzeredir. Restorasyon
çalışmaları sırasında ahşap iksalı çatı sisteminin ancak bir bütün olarak onarılabileceği
anlaşıldıktan sonra kalan mekânların üniversitemize tahsis edilme hususu gündeme
gelip gerekli başvurular yapılmıştı. Bu çok kademeli süreç 17 Haziran 2013’te başarı ile
sonuçlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı’nın devam eden desteği ile binanın tümünün
restorasyonu önümüzdeki yıllarda tamamlanacaktır ve onarımı sonra erdikten sonra bir
zamanlar atıl kalan bu tarihî çırçır fabrikası tam teşekküllü bir araştırma merkezi olarak
kullanıma açılacaktır.
Çalışmalarımıza izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, kazı temsilcimiz Niğde Müzesi görevlilerinden Arkeolog
Murat Tektaş’a, Tarsus Müzesi Müdürlüğü’ne ve bu müzedeki değerli arkadaşlarımıza
yaptıkları katkı ve destekleri için en içten teşekkürlerimizi ekip olarak sunarız.

6

Sözlü iletişim.
Efe, T. The Interaction Between Cultural/Political Entities and Metalworking in Western Anatolia during the
Chalcolithic and Early Bronze Ages. Der Anschnitt. Beiheft 15. Anatolian Metal II (Bochum 2002) 49-66, fig.
8, 6-7. Goldman, H. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. II (Princeton 1956): s. 238 fig. 393:19.
8
Schachner, A. Boğazköy-Hattusha 2006 yılı çalışmaları, Kazı Sonuçları Toplantısı 29 (3) 2006: Resim 7.
9
Goldman, H. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus Vol. II, Princeton 1956, s. 324, fig. 441.11.
7
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geniş bir çanakta ilk karşılaşılan en büyük boyutlu yerleşimdir (Resim:1). Dolayısıyla
höyüğün stratejik konumu son derece önem arz etmektedir.
A Yapısı Çalışmaları
A Yapısı, Tatarlı Höyük Sitadeli’nin güneydoğusunda yer alır ve çalışmalarına
2007 kazı sezonunda başlanmıştır2 (Resim:2a). İ yi korunmuş duvarları ve görkemli
inşası ile Tatarlı Höyük suruyla birlikte Sitadel’de dikkat çeken yapıların başında
gelmektedir.
Yapı M.Ö. II. binyılın sonlarında terk edilmiş, Demir Çağında yapının
çevresindeki alanlarda yerleşim izlerine rastlanmıştır. Ancak Hellenistik dönemlerde
Demir Çağı mimarîsinin ciddî bir şekilde tahrip edildiği görülmüştür. Bunun dışında
yapının çok yoğun bir şekilde Demir Çağı ve Hellenistik çöp çukurları için kullanıldığı
görülmektedir ki, bu durum A yapısı çalışmalarında birtakım zorluklar oluşturmaktadır.
A Yapısı’nda esas olarak iki ayrı yapım aşaması ve bu aşamalara ait birkaç alt
evre tespit edilebilmiştir.
Yapı kompleksinin M.Ö. II. binyıl özelliklerini belirtmeden önce Hellenistik
Dönemde yapının etrafındaki yapılaşmalardan bahsetmek gerekecektir. A Yapısının
kuzeyinde (Resim:2c), uzun kenarı boyunca, batısında ve yine yapının M.Ö. II.
binyıldaki geç evre girişinin doğusunda, yapıya dayandırılmış Hellenistik Döneme ait
mekânlar açığa çıkarılmıştır. Genelde özensiz duvar işçiliğine sahip mekânlarda
kullanılan malzemenin bir kısmı yapıdan karşılanmıştır. Birçoğu tek odalı olan
mekânların duvar kalınlıkları 50 ila 70 cm. arasında değişmektedir. Çift sıra orta boy
bazalt taşlarla oluşturulmuş olan duvarlarda, birleştirici unsur olarak çamur harç
kullanılmıştır.
Mekân içlerinde ele geçirilen malzemeler; yapıların işlik veya atölye olarak
kullanıldığını gösteren çok sayıda p.t. ağırlık ve ağırşaklar, delici ve kesici âletler ve
yine aynı alanlardan çıkarılan demirden mızrak ve keskilerden oluşmaktadır
(Resim:2b).
Genelde odanın bir köşesinde duvar dibine yerleştirilmiş ocağı ile tespit edilen
mekânlara 2012 kazı sezonunda bir yenisi daha eklenmiştir. Diğerlerinden farklı olarak
söz konusu mekânda ocak, A Yapısı’na dayandırılan asıl odanın bitişiğindeki küçük bir
odada tespit edilmiştir (Resim:3a).
A Yapısı’nın kullanıldığı M.Ö. II. binyılda ise; Geç Evresi olan II. Evresi’nde
kalınlıkları 1.40-1.50 m. olan duvarlarda kiklopik bazalt taşlar kullanılmıştır. Dış
yüzeyleri düzgünce işlenmiş taşların iç yüzlerine aynı özen gösterilmemiştir. Yapının
doğuda yer alan girişinde bazalt taşların yanı sıra, beyaz kireç taşları aralıklı olarak
yerleştirilmiş, böylece girişe bir görsellik katılması amaçlanmıştır (Resim:3b).
Yapıda erken evreye ait korunan duvar yükseltilerinin temel olarak kullanıldığı
tespit edilmiştir.
20 mekânı saptanmış olan geç evre yapısının girişi simetrik olup yapı batıya
doğru asimetrik bir anlayışla inşa edilmiştir (Resim:3c). Girişin her iki tarafında dışarı
çıkıntı yapan bir mekân ve bunların arkasında küçük mekânlar yer almaktadır. Söz
konusu bu küçük mekânların içlerinin Hellenistik Dönemde çöp çukuru olarak
kullanıldığı görülmüştür.

2

Tatarlı Höyük ile ilgili yayınlar için bkz: Girginer,K.S.-Girginer,Ö.O. et.al. 2010: 453vd.; Girginer,K.S.Girginer,Ö.O. et.al. 2011a: 128vd.; Girginer,K.S.-Girginer,Ö.O. et.al. 2011b: 65vd.; Ünal,A.Girginer,K.S.2010: 275vd.; Girginer,K.S.2012: 110vd. Ayrıca bölge için bkz: Ünal,A.-Girginer,K.S.2007.
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Sonuçta Geç Evrede bu alandaki yapı kompleksinin planında küçülmeye gidilmiş
ve bazı mekânların üstleri kapatılarak odalar işlevsiz bırakılmıştır. Yaklaşık 20x19 m.
ölçülerinde olan bu geç evre yapısı GTÇ’na tarihlenmektedir.
A Yapısı’nın I. ya da Erken Evresi’nde ise, şu ana kadar 22 mekân tespit
edilebilmiştir (Resim:4a).
Yapılan çalışmalarda erken evrede yapının daha çok depo niteliği taşıdığı,
mekânlarda ele geçirilen büyük depolama küplerinden anlaşılmaktadır. Geçen yıllarda
ele geçirilen pithoslarda olduğu gibi bunların ağız kenarlarının hemen iç kısımlarında
kabartma olarak yapılmış birtakım işaretler bulunmaktadır (Resim:4b). 6 No.lu
mekânda büyük küp parçaları ile birlikte arkeobotanik sonuçlarına göre yoğun miktarda
ve çeşitli tiplerde üzüm çekirdekleri tespit edilmiştir. Üzüm dolayısıyla şarap üretiminin
olabilirliği Tatarlı Höyük M.Ö. II. binyıl yerleşmelerinin kutsallıkla ilgili işlevleri için
de önemli bir konudur3.
10 No.lu mekânın kuzey duvarında bir kapı aralığının, geç evrede küçük taşlarla
örülerek kapatıldığı tespit edilmiştir. Buna göre 10 No.lu mekândan kuzeyindeki küçük
mekânlara bir geçiş verilmiştir. Erken evrenin duvar kalınlıkları 1.60-1.70 m. olarak
değişmektedir ve geç evrenin aksine bu evrede duvarlar, orta boy bazalt taşlardan ve bu
taşların aralarına küçük taşlar ile destek verilmek suretiyle örülmüştür. Çamur harcın
birleştirici unsur olarak kullanıldığı duvarlarda, taş işçiliği çok özenli değildir
(Resim:4c).
Yapının erken evresi yaklaşık olarak 35x25 m. boyutlarındadır. 2013 yılında
yapının kuzeyindeki çalışmaların dışında, doğusunun da açılmasıyla A Yapısı planının
tam olarak ortaya konulması amaçlanmaktadır.
2012 yılı A Yapısı çalışmalarında OTÇ’ye ait ele geçirilen buluntuların içinde,
işlenmiş kemik âletler, bronzdan çok sayıda iğne ve deliciler yanında, p.t. kadın
figürinlerine ait parçalar ele geçirilmiştir (Resim:5a-b). Bunların dışında biri A
Yapısı’nın 8 No.lu mekânı içinde, diğeri de yapının hemen batısında olmak üzere
Hellenistik Çağ çöp çukurlarının hazırlanışı sırasında karışarak yukarı kodlara kadar
gelmiş olan 2 adet Geç Kalkolitik Çağ’a ait damga mühür bulunmuştur4 (Resim:5c).
2012 yılındaki bir diğer çalışma Tatarlı Höyük’ün batısındaki sur sisteminde
yapılmıştır (Resim:6). İlk olarak 2009 yılı çalışmalarında Sitadel’in batısında tespit
edilen M.Ö. II. binyıla ait sur sistemi ile ilgili önemli veriler elde edilmiştir.
Sur duvarının iç ve dış hattını oluşturan taş sırası büyük boyutlu kimi zaman da
kiklopik niteliğindeki bazalt taşlardan oluşmaktadır. Taş duvarın cephe örgüsü şu an
için 3 sıradır. Kuzeydoğu-güneybatı hattında 25 m.lik bir hat çizen ve 2 m. kalınlığında
olan duvar, söz konusu bu hat boyunca iki kez doğuya doğru çekilmek suretiyle testere
dişi özelliği kazandırılmıştır. Tatarlı Höyük sur duvarının bugüne kadar açığa çıkarılmış
olan bölümündeki ilk kırılma kuzeyde yer almaktadır (Resim:7a). Bu noktadan sonra
sur duvarı güneybatıya doğru uzanmaya devam ederken, 2. kırılma noktası ilk kırılma
noktasının 8.80 m. güneyinde yer almış ve duvar bu noktada doğuya doğru 2 m.
çekilmiştir.
Tatarlı Höyük’ün testere dişi şeklindeki sur duvarı güneye doğru 25 m.
yöneldikten sonra duvar doğuya doğru dönmektedir. Bu dönüş ile beraber sur duvarının

3

Tatarlı Höyük arkeobotanik araştırmaları ile ilgili bkz: Aslan,F.-Çakan,H. et. al. 2012: 133-134.
Tatarlı Höyük kazılarında 2007-2012 yıllarında ele geçirilen zengin silindir ve damga mühür koleksiyonu,
K.Serdar Girginer ve Dominique Collon tarafından, “Stamp Seals and Cylinder Seals from Tatarlı Höyük”
başlığıyla yayına hazırlanmaktadır.

4
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farklı bir form etrafında şekillendiği anlaşılmaktadır. Bu form şimdilik kazemat
sistemini düşündürmektedir.
Tatarlı Höyük’ün sur sisteminin hücrelerini oluşturan bu duvarlardan iç ve dış
duvarın kalınlığı 1.20 m., eni ise 1.30 m. olarak ölçülmüştür. Doğu ve batı hücre sandık
duvar geleneğine uygun olarak inşa edildikten sonra, bunların içi toprak ile
doldurulmuştur. Ortadaki hücrenin içinde yapılan çalışmalarda, batı duvar dibinde
büyük bir bölümü tahribata uğramış bir taban döşemesi tespit edilmiştir. Bunun dışında
bu sistemin güneydoğusunda ise Demir Çağı eklentileri görülmektedir. M.Ö. II. binyıla
tarihlenen Sitadel sur sisteminin doğusunda ise Demir Çağında yapılmış bir eklenti
tespit edilmiştir (Resim:7b). Bu alanın önündeki çalışmalarda toplu olarak M.Ö.13.yy.a
ait ve 2. kullanımı esnasında mühür yüzeyi silinmeye çalışılmış bir Hitit düğme mührü,
üzeri çizi bezemeli kemik delici, p.t. iki ağırşak ile kurşun bir ağırşak ve frit ile
fayanstan yapılmış boncuklar ele geçirilmiştir (Resim:7c).
Sur sisteminin güneyindeki yamaçta BB 173 açmasında ise, OTÇ tabakasında
çalışılmış ve bu alandan bir silindir mühür ile bronzdan bir hançer ve yine bronzdan
iğneler ele geçirilmiştir (Resim:8).
2012 yılında Sitadel’deki bir diğer önemli sonucu höyüğün kuzeydoğusunda
M.Ö. II. binyıla ait girişlerinden birisinin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Bu alandaki
giriş, topoğrafik olarak Sitadel’in en uygun yerine konumlandırılmıştır, zira höyüğün
kuzeyi ve batısında eğim çok fazladır ve bu durum Yukarı Şehir için doğal bir koruma
oluşturmaktadır (Resim:9).
Rampalı girişi oluşturan taş döşemede ölçüleri 20 ila 40 cm. arasında değişen,
orta büyüklükte bazalt poligonal taşlar ve birleştirici unsur olarak çamur harç
kullanılmıştır. Ortaya çıkarılan döşeme yaklaşık olarak 5,5 m. genişliğindedir ve her iki
taraftan döşemeyi sınırlandıran duvarlar ile döşemenin desteklendiği görülmektedir.
Döşemeyi sınırlandıran duvarlardan kuzeydeki net biçimde ortaya çıkarılmıştır. Söz
konusu bordür niteliği taşıyan duvarın uzunluğu 6.20 m, genişliği ise 1 m.dir. Korunan
yüksekliği 20 cm. olan duvar, çift sıra bazalt taşlar kullanılarak örülmüştür. Döşemeyi
sınırlayan güney bordürün ise şu ana kadar yapılan çalışmalarda sınırlı bir kısmı ortaya
çıkarılabilmiştir.
Ortaya çıkarılan rampalı giriş ve kuzeyde onu sınırlayan duvar, girişe paralel
yapılmış yaklaşık 7,5 m. uzunluğundaki duvar ile kesişmektedir. Söz konusu duvar ve
duvarın iç tarafında, duvara bitişik inşa edilmiş 3x3 m. boyutlarındaki mekân, olasılıkla
savunma sisteminin bir parçasıdır. Höyüğün güneybatısındaki savunma sisteminden
farklılık gösteren bu oluşum, kapı güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynamış
olmalıdır.
Bu taş döşemeli ve rampalı giriş, Aşağı Şehir ile Sitadel’in bağlantısını sağlayan
önemli bir kapıdır. Ayrıca 7 pınarlı kent olan Tatarlı Höyük’ün 3 No.lu Çınaraltıpınarı
II su kaynağına inen güzergâhı üzerinde yer almaktadır (Resim:10a).
Bu alandaki çalışmalarda, eğimden dolayı in situ ele geçirilemeyen Geç Demir
Çağına ait bir Astarte figürünün parçası bulunmuştur (Resim:10b).
Sitadel’in orta kesimlerinde 2011 yılında başladığımız AV-182 açmasında da
çalışmalarımız sürdürülmüştür. Bu alanda çok yoğun bir şekilde Hellenistik Dönem çöp
çukurlarıyla karşılaşılmış, bu çukurların Demir Çağı tabakasını tahrip ettiği tespit
edilmiştir (Resim:10c). Sayıları 15’i bulan bu çukurlardan Hellenistik Döneme
tarihlenen gözyaşı şişeleri, şişeler, ağırlıklar ve kandillere ait parçalar ele geçirilmiştir.
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Tatarlı Höyük Seramik Çalışmaları
Tatarlı Höyük’te bugüne kadar yapılan çalışmalarda ele geçirilen seramik
malzeme bize höyükte Kalkolitik Çağdan Hellenistik Dönem sonuna kadar kesintisiz
bir yerleşimin olduğunu ortaya koymuştur. Tatarlı Höyük’ün 2007-2012 yıllarında
yapılan kazılarda ele geçirilen Hellenistik Dönem seramikleri Çukurova Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğr. Gör. Hayriye Akıl tarafından doktora
çalışması olarak hazırlanmaktadır. Höyüğün erken dönem, özellikle M.Ö. II. binyıl
seramikleriyse yine aynı bölümün Arş.Gör. Özlem Oyman-Girginer tarafından
değerlendirilmektedir. Demir Çağı seramikleri ise Melis Çobanoğlu-Aklan tarafından
çalışılmaktadır.
Hellenistik Dönem, Tatarlı Höyük Sitadeli’nde en üst kültür tabakasıyla temsil
edilmektedir1. 2012 yılında Sitadel’de yapılan çalışmalarda, daha önceki yıllarda açığa
çıkarılan İçe Dönük Ağızlı Kâse ve Balık Tabakları ile Doğu Sigillata A grubu içinde,
K.M. Kenyon sınıflandırmasına göre Form 12 olarak adlandırılan sığ tabaklar bu yıl da
ele geçirilen seramikler arasında yoğun grubu oluşturmaktadır. Bu formların yanı sıra
yine Tatarlı Höyük’ün Hellenistik Dönem kap repertuvarını yansıtan yalın astarlı
kapların yanında, Megara kâse parçaları ile Batı Yamacı stilinde bezemeli kap parçaları
bulunan örnekler arasında yer almaktadır (Resim:11). Bu döneme ait tabakların bazıları
üzerinde graffito örnekleri dikkat çekmektedir. Bu örnekler genellikle tek harf ve imza
monogramlarından oluşmaktadır.
Sitadel’de özellikle Hellenistik Dönem mimarîsinin ve çöp çukurlarının
tahribinden dolayı mimarî özelliklerini henüz bir bütün olarak ortaya koyamadığımız
Demir Çağına ait seramik buluntular arasında, devetüyü, krem ve az sayıda kırmızı
astarlı kap parçaları ele geçirilmiştir. Bunlar arasında üzerinde genellikle siyah ya da
kızıl-kahve renkte boya ile yapılan ince ve kalın yatay bantlar, konsantrik daireler,
yatay ve dikey dalga bezemeli kaplar yoğun grubu oluşturmaktadır.
GTÇ seramikleri 2012 çalışmalarında höyüğün batısındaki sur açmalarından ele
geçirilmiştir. Ele geçen formların büyük çoğunluğu tabak ve içe dönük ağızlı çanak
formlarından oluşur. Hitit merkezlerinin pek çoğunda karşımıza çıkan ‘drab ware’ mal
grubu yine çoğunluktadır ve tabak formlarının bazılarının üzerlerinde Hitit tabakalarına
sahip yerleşimlerde rastladığımız çömlekçi işaretlerini görmek mümkündür. Bunlar
dışında ‘spindle bottle’ ve matara formlarına ait parçalar da tanımlanmıştır (Resim:12a).
Benzerleri Hitit İmparatorluk Çağına tarihlenen merkezlerden bildiğimiz tek kulplu bir
adak kabı da bu senenin buluntuları arasındadır (Resim:12b)3.
2012 yılı kazılarında OTÇ dönemine ait seramikler, A Yapısı, basamaklı açma
ve höyüğün batısındaki BA 173 ve BB 173 alanlarındaki çalışmalarda bulunmuştur. Bu
döneme ait formlar çoğunlukla basit içe dönük ağız kenarlı çanak, fincan, yonca ağızlı
testi, ağzı dışa çekilmiş çizi bezemeli ya da yalın çömlek ve pişirme kaplarından
oluşmaktadır (Resim:13a). Bu formlar içinde Suriye-Kilikyalı olarak tanımlanan mal
grubu belirgindir. Benzerlerini Gözlükule, Yümüktepe, Kinet Höyük, Sirkeli Höyük ve

1

Hellenistik dönem bu hâliyle ve yerleşim modeli bakımından Çukurova höyüklerindeki aynı dönem
tabakaları ile benzerlikler göstermektedir: Bkz. Goldman,H.1950: 152vd.; Ahrens,A.-Kozal,E.2008: 94-99;
Kreutz,N.2009: 140-154; Batman,A.2007: 1 vd.
2
Kenyon,K.M.1957: 309-313, fig.73.
3
GTÇ’ye tarihlenen malzeme grubunun karşılaştılabileceği merkezler için bkz: Gözlükule için
Goldman,H.1956; Yümüktepe için Garstang,J.1953 ve Sevin,V.-Köroğlu,K.2004; Kinet Höyük için Gates,M.H.2001 ve Gates,M.-H.2006; Sirkeli Höyük için Novak,M.-Kozal,E.2013 ve Boğazköy için ise Parzinger,H.Sanz,R.1992.
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Tell Açana gibi yerleşimlerde gördüğümüz4 krem üzerine kahverengi-siyah tonlarında
geometrik bezemeler uygulanan bu kaplar içerisinde gözlü testiler önemli bir yer
tutmaktadır (Resim:13b). Yapılan çalışmalar bazı OTÇ formlarının kullanımının
GTÇ’ye kadar uzandığını göstermektedir. OTÇ-GTÇ geçişi bölgedeki birçok kazı
yerinde olduğu gibi Tatarlı Höyük için de belirgin değildir.
Sonuç
6 yıllık çalışmalarımız sonucunda eski kullanılan isimlerinin Yedioluk veya
Yedigöz olduğunu tespit ettiğimiz Tatarlı Köyü’nde yer alan Tatarlı Höyük’ün
Hellenistik çağlarda Hierepolis-Kastabala ve Anazarbos’un hinterlantında zengin bir
kasaba olduğunu ve daha çok dokumacılıkla uğraşıldığını, Demir Çağında sur sistemine
eklentiler yapıldığını belirtmek mümkündür (Resim:14). Ancak M.Ö. II. binyılda
önemli büyüklükte bir Kizzuwatna kentiyle karşı karşıya bulunduğumuzu ve M.Ö. II.
binyılın her döneminde yerleşim gören bu kentten elde edilen bulguların bizi Tatarlı
Höyük = Lawazantiya lokalizasyonuna götüreceği düşüncesini koruduğumuzu ifade
etmek istiyoruz (Resim:15).
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Resim 1: Tatarlı Höyük’ün (Sitadel) güneydoğudan görünüşü.

Resim 2a: Sitadel A Yapısı. 2b: Hellenistik Dönem tezgâh ağırlıkları, bronz
ve demir âlet ile silâhlar. 2c: A Yapısı’nın kuzeyine yaslanmış Hellenistik
yapılar.
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Resim 3-a: A Yapısı’nın kuzeyinde Hellenistik mekân ve ocağı. 3b:
A Yapısı II. Evre’nin doğudaki anıtsal girişi. 3c: A Yapısı II. Evre / Geç
Evre’nin planı.

Resim 4-a: A Yapısı I. Evre / Erken Evre’nin planı. 4b: A Yapısı’nın Erken
Evresi’nde ele geçirilen pithos ve ağız kenarlarındaki işaret. 4c: A Yapısı
6, 8 ve 10 nolu mekânlarının taş duvar örgüleri.
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Resim 5-a: A Yapısı OTÇ kemik buluntuları. 5b: A Yapısı OTÇ bronz
buluntuları ve p.t. tanrıça figürin parçası. 5c: A Yapısı’ndan çöp çukurlarının
açılması sırasında karışan (sol) Geç Ubeid (M.Ö.4500), (sağ) Amuq F
(M.Ö.4500-3400) damga mühürleri.

Resim 6: Sitadel’in batısında yer alan M.Ö. II. binyıl sur sistemi.
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Resim 7-a: M.Ö.II. binyıl sur sistemi. 7b: M.Ö.II. binyıl sur sisteminin doğusunda
yer alan Demir Çağı onarımı. 4c: Demir Çağı onarımının bulunduğu alandan elde
edilen M.Ö. 13.yy.’a ait Hitit düğme mührü, kemik delici, p.t. ve kurşun ağırşaklar
ile frit ve fayanstan boncuklar.

Resim 8: Sitadel sur açmaları OTÇ buluntuları; M.Ö. 18.yy. silindir
mührü ve baskısı, bronz hançer ve iğne.
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Resim 9: Tatarlı Höyük’ün kuzeydoğusunda bulunan
ve Aşağı Şehir yerleşmesi ile Pınarlar’a inen taş
döşemeli ve rampalı yol.

Resim 10-a: Tatarlı Höyük Sitadeli ile Aşağı Şehri
ve 7 pınarı gösteren uydu görüntüsü. 10b: Geç
Demir Çağına ait Astarte figürin parçası.10c:
Sitadel’in merkezinde yer alan AV-182 açması.
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Resim 11: Sitadel Hellenistik Dönem seramikleri.

Resim 12-a: Tatarlı Höyük Sitadeli GTÇ tabakalarından elde
edilen seramikler. 12b: AV-182’den elde edilen GTÇ adak kabı.
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Resim 13-a: OTÇ seramik formları ve Kilikya Boyalıları. 13b: OTÇ seramiklerinden
birkaç örnek form.
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Resim 14: Tatarlı Höyük Sitadeli 2012 yılı kazıları sonundaki vaziyet planı.

Resim 15: Tatarlı Höyük Sitadeli hava fotoğrafı.
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POMPEİOPOLİS 2012 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Latife SUMMERER*

Pompeiopolis antik kenti Kastamonu İli Taşköprü İlçesi’nin 3 km. batısında
bulunan Zımbıllı Tepe üzerinde yer alır. Pompeiopolis’ in yeri 19. yy. başında tespit
edilmesine rağmen, burada daha önce hiçbir bilimsel çalışma yapılmamıştır. Antik
kentte başkanlığımız altında 2006 yılından bu yana günümüze kadar devam eden kazılar
gerçekleştirilmiştir. İlk beş yıl (2006-2010) çalışmalarının sonuçları kitap hâlinde
yayımlanmıştır1.
2012 için öngörülen çalışma programı, Kastamonu Müzesi ile iş birliği içinde,
hiçbir değişiklik yapmadan gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarına 10 Temmuz’da
başlanıp 15 Eylül’ de bitirilmiştir. V, A, E ve O sektörlerindeki kazı açmalarının
yanında (Resim: 1), jeoradar ölçümleri sürdürülmüş, malzeme etütleri yapılmış,
restorasyon, onarım, tanzim ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı
çalışmalarından alınan sonuçlar gayet verimlidir.
Kazı Çalışmaları
V Sektörü
2006 yılından bu yana kazı çalışmaları sürdürülen V sektöründeki Geç Antik
Devre ait sivil konut (villa suburbana) yaklaşık 1/3 oranında ortaya çıkarılmıştı2.
2012 yılı sezonunda çalışmalar villanın üç yerinde yoğunlaştırılmıştır: Bunlar bir
yerinde taban ısıtma tesisi olan mekân (L), giriş kapısı olduğu düşünülen Q ve daha
önce bir sarnıcın bulunduğu bodrum katı olan K ve O mekânlarıdır (Resim: 2). Bu
bölümler önceki senelerde daha yüksek bir kotta devam eden portikoyu (F) araştırmak
için kısmen ortaya çıkarılmıştı. Açmanın batı tarafında, M mekânın yanında 86 m.
uzunluğunda bir alan daha açılmıştır. Sistematik bir şekilde tahrip edilip sökülen bir
yapı kompleksinden korunabilen tabanda yer yer çok renkli geometrik desenli mozaik
döşemelerine rastlanmıştır. Bu mozaik orta avluyu çerçeveleyen portikoların
tabanındadır (Resim: 2).
Bunun yanında villa açmasının batı sınırının orta kısmında V 6 adı altında bir
alan daha açıldı. Burada muhtemelen geç devreye ait moloz taş örülü duvar kalıntısına
yapının ilk devresine ait bir su sarnıcının tuğla duvarlarına ve çok iyi korunmuş kırmızı
*
Prof. Dr. Lâtife SUMMERER Kastamonu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Kuzeykent-Kastamonu/TÜRKİYE e-mail: lsummerer@kastamonu.edu.tr
Kazıya Kastamonu Müzesi’ni temsilen Erol Kale, bunun yanında Roma Tre Üniversiten Prof. Dr. Luisa
Musso, Dr. Laura Buccino, Dr. Massimo Brizzi, Dr. Benjamin Westwood, Antonio Abate, Zürih
Üniversitesinden Prof. Dr. Christian Marek, Dr. Ursula Kunnert, Prof. Dr. Alexander von Kienlin, Münih
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jörg Fassbinder, Roland Linck, Ferhat Çevik, Julia Koch, Harvard
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ruth Bielfeldt, Elizabeth Mittchell , Kocaeli Üniversitesi’nden Aydın Cura,
Burdur Üniversitesi’nden Hakan Kuşçu ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Ayşegül Ünal katılmıştır.
1
L. Summerer, Pompeiopolis I: Eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach fünf
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Önceki yılların kazı sonuçları için bkz. L. Musso et al., L’edificio abitativo alle pendici orientali dello
Zımbıllı Tepe, in: L. Summerer, Pompeiopolis I: Eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach
fünf Kampagnen (2006-2010) (Langenweißbach 2011)75-120.
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sıvalarına rastlanmıştır. Ancak solmayı önlemek için burasının açılmamasına karar
verilmiştir.
V 5’in kuzey tarafı 2011 yılında da yığıntı topraktan arıtılmış ve praefurnium
(ateş ocağı) girişine ulaşılmak istenmişti (mekân L), ancak bu girişin villada daha sonra
yapılan bir tadilât sonucunda bir duvarla kapandığı görüldü (Resim: 2). V 5’ in bir
bölümü derinleştirildi ve kuzeydoğuya doğru genişletildi. Buradaki bir metreye varan
dolgu toprak boşaltıldı; ve bu dolgu toprağın içinde yoğun seramik, tuğla ve hayvan
kemiklerine rastlandı.
Bodrum katlarını teşkil eden K ve O mekânlarının içinde 2 metreye varan
döküntü tabakasının boşaltılması sonucunda ahşap yer döşemesi bulunan bir taban açığa
çıkarılmıştır (Resim: 3). Mekânın orijinal tabanını teşkil eden bu döşeme üzerinde
bulunun tohumların arkeobotanik araştırması sonucu bu mekânda mercimek, buğday ve
diğer tahılların stoklandığı tespit edildi. Çatının çökmesinden ve duvarların kısmen
yıkılmasından sonra bu mekân başka yerlerden getirilen yapı enkazlarıyla doldurulmuş
olup bu dolgu içinde çeşitli mermer mimarî elemanlar arasında bulunan bir mezar
yazıtının iki parçası daha önceki yıl bulunan yazıt parçalarıyla birleştiği tespit
edilmiştir.
Elde edilen bu verilere dayanarak şöyle bir yorum yapılabilir: Yarısı yer altında
kalan 13,30 m. x 4,40 m. büyüklüğündeki bodrum katının güney bölümü ilk devrede
sarnıç olarak kullanılıyordu. Daha sonra buradaki kuzey duvarı kaldırılarak ve mevcut
mekân genişletilerek burası bir erzak kileri hâline getirildi ve burası villa’ da meydana
gelen yangına kadar bu şekilde kullanıldı.
Açmanın kuzey doğusunda terrakotta döşemeli bir mekân (Q) ortaya çıkarıldı
(Resim: 1). Bu mekânın daha önce mermer duvar plâkalarıyla kaplı olduğu anlaşılmıştı.
Burada rastlanılan harçtaki izlerden yağmalanmış mermer kaplamaların 12-14 cm.
kalınlığında olduğu anlaşıldı. Bu mekânın işlevi ve buranın villanın diğer bölümleriyle
olan ilişkisi nenüz net bir şekilde anlaşılamamakla beraber, burasının su kullanılan
küçük bir mekân olduğu (mutfak veya banyo) ve villanın en görkemli ve zengin
devresinden kaldığı düşünülmektedir.
Bu yıl açılan alanlarda elde edilen verilere göre batıdan doğuya inen eğimli
araziyi teraslayarak üzerine oturtulan mekânlar burada bir yamaç evi olduğuna işaret
etmektedir.
Kazılara paralel olarak villanın etrafında 3500 m2 lik bir alanda jeoradar (GPR)
uygulamıştır. Bu ölçümlerde açmanın batı kısmında yaklaşık 80 cm derinlikte bir dizi
dikdörtgen planlı yapı kalıntısı tespit edilmiştir.
Bunun yanında V sektörünün hemen doğusunda kalan üzeri şu anda betonla
kaplı, eskiden pancar deposu olarak kullanılan alanda yapılan ölçümde de peristil tipi
bir ev ve dikdörtgen planlı mekânlar tespit edilmiştir (Resim: 3).
O Sektörü
Zımbıllı Tepe‘nin batı kesimlerinde 2007 ve 2008 yıllarında uygulanan
jeomanyetik ölçümlerde3 ‘O sektörü’ diye adlandırılan alanda iki adet yarım daire planlı
tiyatro tipi bina olduğu tespit edilmişti (Resim: 4). Bu veriyi arkeolojik yönden de
kontrol etmek için 10x10 m. ebadında üç açma yapılmış ve O1 açmasında tahmin

3
J. Fassbinder, Geophysikalische Prospektion in Pompeiopolis, in: L. Summerer, Pompeiopolis I: Eine
Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach fünf Kampagnen (2006-2010) (Langenweißbach
2011) levha 5.
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edildiği gibi tiyatro Cavea’sının batı kolu açığa çıkarılmıştır. Tiyatronun çapı yaklaşık
65 metre olarak hesaplanmıştır.
O 1 açmasının güney bölümünde düzgün kesme taşlardan örülmüş analemma
duvarı bulunmuştur. Ayrıca bu bölümde skene denilen ve bir parodos geçidi ile ayrılan
sahne binasının zeminine ulaşılmaya çalışılmıştır. Analemma duvarının batı bölümü
muntazam işlenmiş, büyük dört köşe taş bloklarla örülmüşken, doğu bölümü ve üst
kısmı ise devşirme taşlardan ibarettir (Resim: 5).
Analemma düzgün kesme taşlarla örülmüş ve çıkıntılı olarak düzenlenmiştir.
Blokların üzerine düzgün bir yazı ile ‘T’ harfi kazınmıştır. Bir taş ustası işareti olduğu
düşünülen bu ‘Tau’ harfi oturma sıralarında da görülmektedir. Analemma duvarının
önünde bulunan geç döneme ait bir fırında çok sayıda seramik ve bir mobilya veya
kutudan çıkmış olabilecek kemikten korint usulü küçük bir sütün başlığı bulunmuştur.
Ayrıca 1,4 m. derinlikte, mimarî yapı parçalarından yapılan kuzey-güney
istikametinde bir duvar görülmüştür. Bu “duvar” bir mimarî taş blok, iki arşitrav ve bir
ufak aedikula (1m. uzunluğunda 45cm. yüksekliğinde 26 cm. kalınlığında aedikula
ölçüleri; 58cm x 33 cm. ebadında) ile yan yana dizilmiş vaziyette bulunmuştur. Bu
mermer mimarî parçaların skene binasına ait olduğu düşünmektedir.
Cavea’ da üç sıra mermerden yapılmış seyirci oturma yerleri ve 4 sıra merdiven
basamakları (kerkides) oldukça iyi korunmuş bir şekilde açığa çıkarılmıştır. En üst
düzeyde dördüncü ve beşinci basamak sıraları yarı yağmalanmış vaziyette bırakılmıştır.
Hava fotoğraflarında görüldüğü gibi oturma sıralarının yukarıdaki dolgu bölümden en
az 4-5 basamak daha yukarı devam ettiği tespit edilmiştir. Açığa çıkarılan en alt sıranın
basamakları kabartma bezemelerle süslüdür. Oturma sıraları daha aşağıya doğru devam
etmekte olup orkestraya henüz ulaşılamamıştır.
Bu tiyatro binası hem yapı malzemesi hem de işçiliği bakımından üstün kalite
göstermektedir ve Roma Döneminin Karadeniz Bölgesi’nde ender rastlanan muhteşem
bir tiyatro yapısı örneğidir.
Ele geçirilen arkeolojik veriler tiyatro binasının muhtemelen 5. yy. da işlevini
kaybettiği ve Cavea’ nın devşirme malzeme, taş ve toprakla doldurularak yeni bir zemin
elde edildiğine işaret eder.
E Sektörü
Magnetometre ölçümlerine göre agora olarak yorumlanan alanda bulunan bir
hamam yapısında hypokaust sistemi ve mozaik taban kalıntıları ortaya çıkarılmıştı
(Resim: 5). Burada arkeolojik durumun ve yapı evrelerinin daha iyi anlaşılmasını
sağlamak için daha önceki yıllarda açılmış olan E1 ve E2 açmaları birleştirildi ve bu
bölüm E3 olarak adlandırıldı.
E3 açmasının en üst tabakasında yoğun pişmiş toprak kiremit parçalarına ve harç
kalıntılarına rastlandı. Bunun yanında seramik, kemik, mermer ve cam parçaları, harç,
midye kabukları, çiviler, tessera, sikkeler ve erken Bizans Dönemine ait bir adet ağırlık
bulundu (Resim: 6).4
E sektöründe ortaya çıkarılan yapı kalıntıları, tuğla duvarlar, su haznesi, alttan
ısıtılabilen ve mozaik döşemeli mekân burada Erken İmparatorluk Devrine ait bir
hamam yapısı olduğunu kanıtlıyor.
4

Ağırlığın üzerindeki N ‘nomísmata’ için kullanılan bir kısaltma, H ise ağırlığın 8 Solidi, yani Nomismata
eşit olduğunu gösteriyor. 6-7 yy, tarihlenen benzer ağırlıklar için bkz O. Tekin ve G. Baran Çelik, İstanbul
Archeaological Museums Greek, Roman, Byzantine and İslamic Weights in the Department of Bronye
Objects (İstanbul 2013) Kat. 113-212, Levha 23.
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Açmada bulunan çiviler, karbonlaşmış ahşap parçaları, demir cüruflar, buranın
en son yerleşim evresinde bir imalâthane olarak kullanıldığına işaret ediyor. Nispeten
sık sikke ve ağırlık buluntuları ise alanın en geç antik devirden itibaren ticarî amaçla
kullanıldığını gösteriyor.
Yapı evrelerinin daha iyi incelenmesi ve mekân işlevlerinin tespiti için burada
önümüzdeki yıllarda kazı çalışmaları genişletilecektir.
A Sektörü
A 10 açmasının amacı 2006 yılında burada bulanan üzerinde haç kazılı kayrak
taşın mimarî bağlamını anlamaktı (Resim: 7)5. Açmanın en geç kullanım tabakası
düzlenmiş bir toprak zemini oluşturur. Bu zemin açmanın tümünü kaplayıp çimen
tabakasının 20 cm. altındadır. Gün yüzüne çıkarılan buluntular (çiviler ve karbonlaşmış
ağaç parçaları), burada ahşap bir binanın olduğunu gösterir.
Açmada 3,5 x 6 metre ebadında, 50 cm. derinliğinde zemine döşenmiş pişmiş
toprak plâkalardan ibaret olan taban ortaya çıkarılmıştı. Bu yer döşemesi plâkaların
üzerinde kiremit çöküntüsü bulunmuş ve bu yüzden burası bir iç mekân olarak
tanımlanmıştır. Bu zemin birbirine 3,5 m. mesafede bulunan devşirme taş ve tuğla ile
örülmüş iki paralel duvar arasında kalmaktadır. Duvarların bugüne ulaşan yüksekliği 50
cm.yi bulur. Batı duvar (M1) bir metrelik uzunlukta bir farklılık gösterir ve pişmiş
toprak zemine doğru 10 cm. öne çıkar. Bu bölgede, M1’in hem doğu ve hem batısında
pencere camı parçaları bulunduğu için burada bir pencerenin bulunduğu
düşünülmektedir.
Pişmiş toprak plâka zemin 996, 900 m. yükseklikte olup tepenin çimen
tabakasının yarım metre altındadır. Pişmiş toprak plâkaların boyları değişir: en büyük
boy plâkalar 52x56 cm, en küçük boy plâkalar ise 12x13 cm. ölçülerindedir. Ancak
sistematik bir döşeme şekli görülmez. Ayrıca 2006’da açılan A2 açmasında üç adet
kayrak taş plâka kısmen ortaya çıkarılmıştı. Bunların bir tanesinin üzerine kazınan haç
işareti ve yanına oyulan dairesel delik burada bulunan bir mezara işaret eder.
Bu zeminin yarım metre altında yoğun bir tuğla tabakası ve içinde uzun çatı
ahşaplarının bulunduğu bir yangın katmanının tespit edilmesi, bu iki açmanın altında bir
öncel yapı olduğunun kesin kanıtıdır. Bu önceki yapının yanmasından sonra,
muhtemelen 5. ile 6. yy.da buraya pişmiş toprak taban döşenmiştir. Ayrıca bu alanın bir
kilisenin nartex denilen giriş kısmı olduğu düşünülmektedir. Ancak bir önceki evreye
ait yapının duvarlarına henüz ulaşılamamıştır.
Restorasyon ve Koruma Önlemleri
Kazıya paralel olarak ortaya çıkarılan duvarların, pişmiş toprak yer döşemeleri
ve mozaiklerin konservasyon ve onarımı İtalyan Restoratör Giuseppina Bertolotto
tarafından gerçekleştirildi. Küçük eserler Alman restoratörler Constanze Thomas ve
Hagen Schaaf tarafından yapıldı. Kazı sezonu bitiminde bütün açmalarda mimari
kalıntılar 2000 m2 jeotekstil kullanılarak sarıldı, üzerine mıcır denilen hafif çakıl taşları
döküldü, açmaların çevresine çit gerildi ve su birikimini önlemek için on santim
derinlikte drenaj açıldı.

5

L. Summerer, Pompeiopolis (Paflagonya) 2006 Yılı Çalışmaları, in: 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 28.
Mayıs-1 Haziran 2007 Kocaeli (Ankara 2008) 243–264.
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Resim: 1: Zımbıllı Tepe’nin arazi modeli; jeofizik ve kazı açmalarının
yerlerini belirten plan (Alexander von Kienlin/ Georg Herdt)

Resim 2: V açmasının mimarî planı (Massimo Brizzi)
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Resim 3: Geç Antik Döneme ait villada erzak kileri olarak kullanılan mekânın
ahşap döşemesi (Massimo Brizzi).

Resim 4: Tiyatronun batı köşesinin hava fotoğrafı (Roy Hessing)
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Resim 5: E açmasının hava fotoğrafı (Roy Hessing)

Resim 6: E açmasında bulunan ağırlık (Roy Hessing)
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GÖKÇEADA UĞURLU-ZEYTİNLİK KAZISI
2012 YILI ÇALIŞMALARI
Burçin ERDOĞU∗
Onur ÖZBEK
Nejat YÜCEL
2009 yılında başlayan Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik kazılarına 2012 yılı yaz
aylarında devam edilmiştir. Kazı ekibi, proje başkanı Prof. Dr. Burçin Erdoğu (Trakya
Üniversitesi, Edirne), başkan yardımcısı Doç. Dr. Onur Özbek (Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi), Dr. Denis Guilbeau (Paris X Üniversitesi), Dr. Soultana Valamoti
(Selanik Üniversitesi), Arkeolog Nejat Yücel (İstanbul Üniversitesi), Arkeolog Gülay
Yılankaya-Erdoğu, Mimar İncila Öztürkcan, Uzman Kerem Demir (Denizli
Üniversitesi) ile Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri
Melek Kuş, Burcu Birinci, Abdurrahman Sönmez ve Erkan Gürçal’dan oluşmuştur.
Bakanlık temsilcisi olarak Antalya Müzesi’nden Arkeolog Ferhan Büyükyörük görev
almıştır. 2012 yılı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu’nun
sağladığı destekle yürütülmüştür. Söz konusu kurumlara yapmış oldukları destek için
teşekkür ederiz.
Yaklaşık 250 x 200 m. boyutlarındaki Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinde Neolitik
ve Kalkolitik Çağlara tarihlendirilen 5 ana kültür evresi ve 9 tabaka saptanmıştır. 2012
yılı çalışmaları, yakın zamanda su kanalı açılarak tahrip edilmiş olan kesimde,
yerleşimin doğu yakasında yoğunlaşmıştır.
KAZI ÇALIŞMALARI
BB20-21 Açması
Neolitik Çağa tarihlendirilen V. evrenin geç dönemlerine ait “Bina 2” olarak
adlandırılan yapının kazısına devam edilmiştir. “Bina 2” taş temelli, yaklaşık 5x4 m.
boyutlarında bir yapıdır. Binanın doğu ve batı duvarları 1 m. kalınlığındadır. Yaklaşık
70 cm. kalınlığındaki güney duvarı su kanalı tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Bu
kesimde binanın köşesine bastion yapıldığı gözlemlenmiştir. 60 cm. kalınlığındaki
kuzey duvarı bir teras duvarı gibi uzanmaktadır ve yarım metre yüksekliğe kadar
çıkmaktadır. Binanın bu kısmında duvar içine yerleştirilmiş şömine tarzında bir ocak
vardır. Daha sonra bu kesime duvar örülerek ocak iptal edilmiş, ocak iptal edilirken bir
cilâlı taş balta özel olarak ocağın üzerine yerleştirilmiştir. Kuzey duvarına paralel
uzanan doğu duvarı ile bitişik 1 m. kalınlığında başka bir duvar daha vardır ve binanın
doğusunda muhtemelen sundurma biçiminde bir avlu oluşturmaktadır.
Binanın tabanı sıkıştırılmış toprak tabandır. Çok sayıda yontma taş âlet, hayvan
kemiği ve çanak çömlek parçaları ortaya çıkarılmıştır. Gene binanın içinde toplu hâlde
patella vulgata tipi deniz kabukları bulunmuştur. Yontma taş âletlerin içinde
obsidiyenden yapılmış İç Anadolu kökenli dilgiler vardır. Binanın içinde in situ kemik
âletler ve bir küçük cilâlı taş balta bulunmuştur. Binanın içinde saptanan hayvan
∗Prof. Dr. Burçin ERDOĞU. Trakya Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 22030 Edirne/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Onur ÖZBEK. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, Çanakkale/TÜRKİYE.
Nejat YÜCEL (MA). İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, Doktora öğrencisi,
İstanbul/TURKİYE.
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kemiğinden yapılmış figürin başı ünik bir buluntudur. Kilden yapılmış sokma başlı
figürinlerin baş tarafına geçirildiği düşünülen bu kemik baş üzerine burun kabartma
hâlinde yapılmış, göz ve kaşlar ise kırmızı aşı boyası ile belirtilmiştir. Bu tip kemikten
figürin başlarına Balkanlar’da rastlanmazken, Anadolu’da sadece Höyücek
yerleşmesinde saptanmıştır. “Bina 2” içinde bulunan diğer önemli buluntu ise insan
kabartmalı bir çanak çömlek parçasıdır. Kırmızı astarlı açkılı parçanın üzerine bir kadın
figürü betimlenmiştir. Figürün baş tarafı yoktur. Geniş kalça ve iri göğüsler
betimlenmiştir ve bir kol kalçanın üzerine doğru gelmektedir. Binanın içinde saptanan
önemli bir buluntu da malahitten yapılmış küçük bir boncuktur. Dereköy ve Tepeköy
arasında Mutlu deresinde malahit oluşumları gözlemlenebilmektedir.
Binanın doğusundaki avluda bulunan stilize boynuzlu bir hayvan başı şeklinde
yapılmış ip delikli tutamaklı çanak parçası da önemlidir. Bu tip uygulamaların
benzerleri gene sadece Anadolu’da Göller Bölgesi Neolitik Dönem yerleşmelerinde
görülmektedir.
“Bina 2”nin tabanında ve bina dolgusunda ortaya çıkarılan çanak çömleklerin %
80’i kırmızı astarlı ve açkılıdır. En yaygın form kenarları hafif S kıvrımlı kâse ve
çanaklardır. Kapların üzerlerinde bazen dikine yerleştirilmiş küçük tüp biçimli
tutamakların yanında ay biçimli veya yuvarlak tutamaklar da görülür. V. Evre çanak
çömleklerinin benzerlerine özellikle Trakya’da Hoca Çeşme’nin erken tabakalarında,
Doğu Marmara’da Aktopraklık ve Menteşe gibi aynı döneme tarihlenen yerleşmelerde
rastlanmaktadır.
CC21 Açması
BB 20-21 Açması’nın güneyine açılan 5x9 m.lik CC21 Açması’nda tahribat
görmüş Kalkolitik (Evre III) tabakanın hemen altında kuzeybatı-güneydoğu
istikametinde uzanan taş temelli bir yapı saptanmıştır. Sadece küçük bir kısmı kazılan
yapının iki evreli olduğu ve köşelerinin uzun payandalarla desteklendiği
gözlemlenmiştir. Yapının dışında 4x3 m.lik alanda sondaj açılmış, sondajda V. Evrenin
erken dönemlerine ait yer yer akıntı niteliğinde irili ufaklı taşlardan oluşan dağınık taş
gruplarına rastlanmıştır. Çanak çömlekte azalma gözlemlenmiş, yoğun hayvan
kemiğine rastlanmıştır.
BB-CC19 Açması
Geçen kazı sezonunda 2x3 metrelik BB-CC19 sondaj açmasında, 2 metre
derinlikte büyük, düzgün kesme taşlarla yapılmış, yer yer yarım metre yüksekliğe kadar
korunmuş bir duvar ile taban üzerinde 50x50 cm. boyutlarında yuvarlak bir ocak
bulunmuştu. Bu sondaj açması 2012 kazı sezonunda genişletilerek 6x6 m.lik bir açmaya
dönüştürülmüştür. Açmanın genişletilen kısmında yüzeyin hemen altından açılan su
kanalları tarafından epeyce tahrip edilmiş Kalkolitik Dönem (Evre III) duvarları ortaya
çıkarılmıştır. Kalkolitik tabakanın altındaki Neolitik tabaka geniş alanlarda
açılamamıştır. Açılan kısımda çeşitli düzlemlerde yanık katmanları ve 4 ocak kalıntısı
daha bulunmuştur.
CC-DD19-20 Açması
CC-DD 19-20 plan karelerine denk gelen alanda 9x9 m. boyutlarında yeni bir
açma daha açılmıştır. Bu açmada “Bina 3” olarak isimlendirdiğimiz yaklaşık 9x8 m.
boyutlarında çok odalı bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Yapının doğu tarafı höyük üzerinde
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yapılan tarım sonucu epeyce tahribata uğramıştır. Kuzeydoğu-güneybatı istikametine
uzanan yapıya ait 4 oda kazılmış ve binanın bir bölümü kazılmayan alanda kalmıştır.
1 No.lu oda binanın en büyük mekânıdır ve yaklaşık 3x6 m. boyutlarındadır.
Odanın tabanı sarı renkli bir toprakla sıvanmış ve duvar köşelerine büyük kesme
taşlarla yer döşemesi yapılmıştır. Odanın kuzeybatı köşesinde bulunan kapı bir basamak
ile başka bir mekâna veya avluya açılmaktadır. Bu kısımda da tavanı tutmak için ahşap
bir hatılın yerleştirildiği söve taşı ile düzgün taşlarla oluşturulmuş yuvarlak bir platform
bulunmuştur. Odanın kuzeybatı köşesindeki kapının hemen yanında taş döşeme
üzerinde 2 öğütme taşı ve bir vurgu taşı durmaktadır. Odanın kuzey duvarına doğru
ahşap bir hatılın yerleştirildiği söve taşı bulunmuştur. Kuzey duvarı tek sıra taştan yay
biçiminde oldukça ince örülmüştür. Odanın güneydoğu köşesinde taş döşeme üzerinde
2 adet büyük boy kemik âlet saptanmıştır. Odanın güneybatı köşesinde ise
Spondylus’tan yapılmış büyük bir bilezik parçası bulunmuştur.
2 No.lu oda 1 No.lu odanın güneyinde yer alır. Yaklaşık 90 cm.lik bir kapı
aralığı ile geçilmektedir. Binanın bu kısmı yapılan yoğun tarım nedeni ile tahribata
uğramış olduğundan bu mekâna ait bilgilerimiz kısıtlıdır. 2x6 m. boyutlarındaki odanın
tabanının sarı renkli bir toprakla sıvandığı anlaşılmaktadır. Binanın batısında ise bir
birlerine geçişi bulunan 3 ve 4 No.lu odalar yer alır. 3 No.lu odaya giriş dışarıdan
yaklaşık 90 cm.lik bir kapı aralığı ile yapılmaktadır. 2 ve 3 No.lu odalar arasındaki
duvar tek sıra taştan yay biçiminde oldukça ince örülmüştür. Yaklaşık 1,5x3 m.
boyutlarındaki bu oda “Bina 3”’ün en küçük odasıdır. Odanın tabanı sarı-beyaz renkli
bir sıva ile sıvalıdır. Odanın kuzeybatı köşesinde oldukça parçalanmış bir depo kabı
bulunmuştur. Odanın doğu köşesinde ise 2 adet serpantin taşından keski ortaya
çıkarılmıştır. 3 No.lu odadan 4 No.lu odaya giriş 70 cm.lik bir kapıdan olmaktadır. 4
No.lu oda 2x3 m. boyutlarındadır. Odanın kuzeydoğu köşesinde taştan kare biçiminde
bir platform vardır.
Kalkolitik Çağa (Evre III) ait “Bina 3”te bulunan çanak çömlekler kırmızı
alacalı, siyah ve gri renklidir. Kapak formları ile dört ayaklı, kulak gibi tutamakları olan
kaplar, kutu biçimli kaplar ve mahmuz tutamaklar karakteristiktir. Bezeme yaygındır.
Baskı, çizgi ve kazıma bezemeler daha çok dört ayaklı kulak gibi tutamakları olan
kaplar ile kutu biçimli kapların üzerine uygulanmıştır. Spiral, meander, dama tahtası,
baklava motifi gibi motiflerin yanı sıra haç motifi gibi motifler de vardır. Bina 3’ten
gelen radyokarbon tarihleri M.Ö. 5500-5300’ü vermiştir. Bu dönemde adada
Balkanlar’ın Erken Vinça ve Karanovo III Dönemi ile çağdaş yerel bir kültürün olduğu
anlaşılmaktadır.
JEOFİZİK ÇALIŞMALARI
Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik jeofizik araştırmaları GEOim LTD. adına Prof. Dr.
Mahmut Drahor başkanlığındaki ekip tarafından yerleşimin doğusu ve batısında iki ayrı
sektörde gerçekleştirilmiştir. Yerleşimin doğusunda 10x10 m. boyutlarında V-AA 1620 açmalarına denk gelen 43 plan kare içinde manyetik gradyometre ölçümleri
yapılmış, çalışma sırasında hat aralıkları 0.5 m. ve ölçüm aralıkları da 0.25 cm. olarak
belirlenmiştir. İkinci sektör höyüğün batı kısmındadır ve 10x10 m. boyutlarında O-S 610 açmalarına denk gelen 24 plan kare içinde benzer hat ve ölçüm aralıklarında
ölçümler yapılmıştır. Özellikle doğudaki sektörde bazı yapıların izleri belirgin olarak
görülmüştür. Yüzey buluntularına göre muhtemelen Kalkolitik Çağa (EVRE III)
tarihlendirilen 20x5 m. boyutlarında çok büyük bir yapı ile onun etrafında “Bina 3”e
benzer çok odalı yapılar gözlemlenebilmektedir.
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Arazi çalışmalarına paralel olarak sürdürülen atölye çalışmaları 2012 sezonunda
çanak çömlek, yontma taş ve işlenmiş deniz kabukları üzerinde yoğunlaşmış, ayrıca
arkeobotani çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. 2012 kazı sezonunda flotasyon (suda
yüzdürme) işleminde ortaya çıkan bitki kalıntıları Selânik Üniversitesi’nden Dr.
Soultana Valamoti tarafından incelenmiştir. Neolitik Çağda tarıma alınmış bitkiler
arasında Einkorn buğdayı (Triticum monococcum), arpa (Hordeum vulgare) ve Bezelye
(Pisum sativum) saptanmıştır. Ayrıca incir gibi meyve türleri de gözlemlenmiştir.
Yontma taş endüstrisi çalışmaları Dr. Denis Guilbeau tarafından
yürütülmektedir. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda toplam 12281 adet yontma taş
incelenmiştir, fakat bunların içinden sadece 6886 tanesi tanımlanabilir kontekstlerden
gelmektedir. Tüm tabakalarda yonga endüstrisi hâkimdir ve âlet sayısının az olduğu
gözlemlenmiştir. V. Evrede toplam 1699 adet yonga, 461adet dilgi bulunmuştur.
Yongalardan sadece 83’ü dilgilerin ise 90 tanesi alettir. Dilgilerin çoğu baskı tekniği ile
çıkartılmıştır. IV. Evrede toplam 1988 yongadan sadece 131’i ve 205 dilgiden 50 tanesi
âlettir. Yontma taş âlet endüstrisinin hammaddesi çakmaktaşıdır. Çok küçük bir oranda
obsidiyene de rastlanır. 2012 kazı sezonunda tüm obsidiyen örnekleri Marina Miliç
tarafından X-Ray Fluorescence kullanılarak analiz edilmiştir. Melos adası ve İç
Anadolu Göllüdağ obsidiyen kaynağından gelen örneklerin yanı sıra ilk defa İç Anadolu
Nenezi Dağ kaynağından gelen örnekler de saptanmıştır. Uğurlu-Zeytinlik Nenezi Dağı
obsidiyeninin ulaştığı en batıdaki yerleşimdir. Nenezi Dağı obsidiyeninden yapılmış
mermi biçimli çekirdek ünik bir buluntudur. “Karanovo dilgisi” olarak bilinen ve
Balkanlar’ın Erken Neolitik Çağ yerleşmelerinde de görülen büyük ve kalın dilgiler bu
kazı sezonunda da bulunmuştur. Kalkolitik Çağa tarihlendirilen III. Evrede âlet
sayısının arttığı gözlemlenmiştir. 1953 adet yongadan 285 tanesi, 111 dilgiden ise 54
tanesi âlettir. Âletler içinde özellikle kazıyıcı ve dilicilerin arttığı gözlemlenmiştir.
SONUÇ
Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinde 2012 yılı çalışmaları ile üçüncü kazı
ve dördüncü araştırma sezonu tamamlanmıştır. Ortaya çıkarılan buluntulara göre adaya
ilk yerleşenlerin Batı Anadolu’dan geldikleri, daha sonra ada kendi kültürünü
oluşturduğu söylenebilir. Devam etmesi planlanan kazılar sonucunda Uğurlu-Zeytinlik
yerleşmesinin Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Anadolu, Balkanlar, Ege Adaları ve Kıta
Yunanistan ile olan ilişkileri daha detaylı ortaya çıkacaktır.
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Resim 1: Uğurlu-Zeytinlik’in topografik planı ve kazılan alanlar

Resim 2: Neolitik Çağa ait Bina 2
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Resim 3: Kalkolitik Çağa ait Bina 3

Resim 4: Doğu alanı gradyometre görüntüsü ve 20x5 m.
boyutlarındaki yapı.
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Resim 5: Kemikten figürün başı ve deniz kabuğundan pendant
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DASKYLEİON 2012 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Kaan İREN*
Handan YILDIZHAN

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Ergili Köyü sınırları içinde kalan; Manyas
Gölü’nün hemen kıyısındaki Daskyleion’da 2012 yılı çalışmaları, 25 Haziran-19 Eylül
2012 tarihlerinde Bakanlık temsilcisi Arkeolog Deniz Toprak, arkeologlar, arkeoloji ve
restorasyon öğrencilerinin oluşturduğu bir ekip ile yürütülmüştür.
Daskyleion antik kenti 2012 yılı arkeolojik çalışmaları, Hisartepe (Daskyleion)
Höyüğü ve höyüğün 11 km. doğusunda yer alan Kocaresul Tümülüsü olmak üzere iki
ayrı alanda gerçekleştirilmiştir.
HİSARTEPE (DASKYLEİON) HÖYÜĞÜ’NDEKİ ÇALIŞMALAR
Hisartepe Höyüğü üzerindeki çalışmaların büyük bir bölümü, varlığı ilk kez
2003 yılında tespit edilen Pers Dönemine ait yapı kompleksinde, akropolisin doğu
surlarında ve höyüğün kuzey doğu eteklerinde yer alan fiyordun oluşturduğu teras
düzlemi üzerindeki AF17 plan karesinde yürütülmüştür (Harita: 1).
YAPI KOMPLEKSİNDEKİ ÇALIŞMALAR
2012 yılı Pers Dönemine ait yapı kompleksindeki çalışmalara, kompleksin
sınırlarının belirlemesi, sahip olduğu planın tespit edilebilmesi amacıyla höyüğün
güneyinde yer alan G 32-33/ H 32-33, H 34 ve H 34 /I 34-35 plan karelerinde devam
edilmiştir. Bu plan karelerde gerçekleştirilen çalışmalarda, A mekânı adı verilen yeni
bir mekân ile karşılaşılmıştır. 2007-2009 yıllarında açığa çıkarılmış olan ve kuzeyden
güneye doğru uzanmakta olan C ve B mekânlarının da güneyinde yer alan bu A mekânı
ile ilk defa Daskyleion’da bir yapının planı tam ve eksiksiz olarak anlaşılabilmiştir. Bu
yapıya “üç mekânlı yapı” (Resim: 1) adı verilmiştir. Yapının avlu ve yollarına ilişkin
alanların kazılmaya başlanması 2003 yılına kadar gider. Ancak yapının tamamı 2012
yılında yürütülen çalışmalar ile ortaya çıkarılmıştır.
2012 yılında sürdürülen yapı ile ilişkili çalışmalar sonucunda, Pers Dönemi
içinde inşa edilen bu üç mekânlı yapının iki evreli olduğu, M.Ö. 4. yüzyılda ise bu
yapının üzerine farklı bir aks ile oturan yeni bir yapının inşa edildiği tespit edilmiştir.
Üç Mekânlı Yapının Birinci Evresi
Güneyden kuzeye doğru A, B ve C mekânlarından oluşan üç mekânlı yapının
evreleri arasındaki farklar daha çok A mekânında takip edilmektedir.
Birinci evreyi (Çizim: 1) ve ikinci evrede C mekânı duvarlarındaki farklılıkları
izlemek kolay değildir; Yapı M.Ö. 4. yüzyılda (olasılıkla M.Ö. 396 Agesilaos tahribi)
tahribata uğramıştır. Ardından Hellenistik ve Bizans Dönemlerinde yapıdan taşların
*

Doç Dr. Kaan İREN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kötekli –
Muğla/TÜRKİYE, kaaniren@mu.edu.tr.
Yrd. Doç. Dr. Handan YILDIZHAN, Nevşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Nevşehir/ TÜRKİYE hndnyildizhan @yahoo.com
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çekilmesi ve Gönen fay hattı üzerinde bulunan Daskyleion’daki yer hareketleri,
duvarların akslarında bazı kaymalara sebep olmuştur. Planın yer yer takip
edilememesine rağmen, doğu ve kuzeydeki 1, 72 m. kalınlığındaki duvarların
uzanışından ve köşe yapmasından buranın kapalı bir mekân olduğu anlaşılmaktadır.
Üç mekânlı yapının kuzeybatı duvarının büyük bir kısmı tahribat görmüş
durumdadır. Yapının batıdaki korunagelmiş olan duvarı da A mekânını
çevrelemektedir. Duvarın korunagelen kısmı bir eşikten ve 66-70 cm. kalınlığındaki
duvardan anlaşılmaktadır. Ayrıca bu evrede böylelikle A mekânından bir giriş olduğu
ve bu girişle güneybatı-kuzeydoğu eksenli bir koridora girildiği, bu koridorun ise C
mekânına açıldığı, ancak yanlarından geçilen B ve A mekânlarından da sarı killi bir sıva
ile sıvanmış ince siyah balçık duvarlarla (pisé tekniği) ayrıldığı gözlemlenmiştir. Gerek
C mekânını içinden gelen malzemeler, gerekse C ve B mekânının hemen altında iyi
tarihlenebilen bir tahrip tabakasının1 bulunması yapının birinci evresinin 6. yüzyılın
ikinci yarısında, daha kesin olarak 3. çeyreğinde yapıldığını göstermektedir. Bu evreden
sonra A mekânının önüne denk gelen giriş kapatılmış, olasılıkla korunmamış olan
güneydoğu tarafına taşınmıştır.
Üç Mekânlı Yapının İkinci Evresi
Yapının ikinci evresinde (Çizim: 2) ise yapının güneybatı duvarı tamamen
tahribat görmüş olduğu için, bu evrenin planı tam anlaşılamamaktadır. Yapının bu
evrede en azından C ve B mekânlarının, duvarlarının 1.72 m. kalınlığından dolayı, iki
katlı, buna karşılık A mekânında bu derece kalın bir duvar gözlemlenmediğinden A
mekânının ise tek katlı olduğu düşünülebilir.
İkinci evrede üç mekânlı yapının kuzeybatı duvarı kuzeyden kalınlaştırılmıştır.
Bu sırada A mekânında zeminin üzerine inşa edilen 1,12 m. kalınlığındaki kuzeybatıgüneydoğu eksenli bir duvar A mekânını ortadan ikiye bölmüştür. Bu duvarın
yapılmasındaki amacın, A mekânını ikiye bölmek değil, yapının güneybatı dış duvarını
kuzeye kaydırmak olduğu, bu yeni duvarın ise yapının güneybatıdaki dış duvarı hâline
geldiği düşünülmelidir. Daskyleion’un üzerinde kurulu olduğu tepe güneyden sürekli
toprak kaybetmiş, hâlen de kaybetmektedir. Bu nedenle yapının güney duvarı belki de
sık sık tahribat görmüş olmalıydı. Daskyleionlular’ın, duvarlarını sık sık kaybetmek ve
yeniden inşa etmek yerine bu duvarı daha kuzeye doğru çekmiş olmaları kuvvetle
muhtemeldir.
A mekânının güneyinde, 2005 yılında açılmış olan N6A5 isimli açma ile H 3233 plan karesi arasında kalan H 34 plan karesinde kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Bu
alandaki çalışmalarda şu sonuçlara ulaşılmıştır; A mekânının M.Ö. 6. yüzyıl ortasına
tarihlenen tabanı ile hemen güneyinde N6A5 açmasında yer alan yapının M.Ö. 4.
yüzyıla ait tabanı arasında 70 cm. fark bulunmaktadır. N6A5 açmasındaki yapının 4.
yüzyıldan daha erkene tarihlenen başka bir tabanı daha açığa çıkarılmıştır. Bu taban ile
A mekânında yer alan taban kıyaslandığında söz konusu tabanın 1,30 m. aşağıda yer
aldığı tespit edilmiştir. Bu da bize şunu göstermektedir ki, A mekânı ile birlikte yapı
derin bir kot farkıyla bitmektedir. Yani üç mekânlı yapı güneydoğudaki zeminden 6,5
m. kadar (1,30 m. + (2 katlı yapı= 5 m.) yüksekte bulunmaktadır. Bu yapı elbette dolgu
toprağın üzerine yapılmış olmalıdır. Gönen fay hattı ve yoğun yağışlı bölge iklimi

1
İren, K., “A New Discovery in Dascylium: the Persian Destruction Layer” ,in: P. Matthiae et al.(der),
Proceedings of the 6th Inernational Congress of the Archaeology of the Ancient Near East, 5. May-10 May
2009, Spenza, Universita di Roma, Weisbaden, (2010), 249-264.
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düşünüldüğünde bu tür bir yapının yenilenmeler geçirmeden uzun süre kullanılması
oldukça zordur. Nitekim derin kot farkı olan güney tarafında yapının ve aynı zamanda
A mekânının güney duvarı en az iki defa çökmüştür. Yapı ustaları en sonunda çareyi 5.
yüzyıl içinde A mekânının duvarını kuzeye doğru 1 m. geriye çekmekte bulmuştur.
Akropolis’te şimdiye kadar ele geçirilen buluntular (kült yolu, adak çukurları,
tanrı ismi kazılı parçalar, pektoral, Kybele tapınak modeli vb.) çoğunlukla kutsal
aktivitelere ya da yönetimsel aktivitelere işaret (bullalar) etmektedir. Bu sebeple üç
mekânlı yapının da işlevinin bu iki amaçtan birine yönelik olduğu düşünülebilir.
Üç Mekânlı Yapı Üçüncü Evresi
M.Ö. 4. yüzyılda ise üç mekânlı yapının hemen üzerine farklı bir aks üzerine
oturan, duvarları yer yer takip edilebilen yeni bir yapı inşa edilmiştir. A mekânının
güney duvarının hemen üzerine, batı kısmında alttaki duvar ile aynı noktadan çıkıp
doğuya doğru farklı bir aks ile devam eden bir duvar inşa edildiği görülmektedir
(Çizim: 3).
Avlular ve Adak Çukurları
G 32-33/ H 32-33, H 34 ve H 34 /I 34-35 plan karelerinde 2012 yılında
sürdürülen çalışmalarda, daha önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılmış olan ve “kült
yolu” adı verilen döşemeli alanın sınırları da güneye doğru takip edilmiş, güneybatı
kısımda tamamen tahribat görmüş olduğu noktaya kadar açığa çıkarılmıştır. Yukarıda
anlatılan üç mekânlı yapının da tam olarak ortaya çıkarılması ile beraber, bu döşemeli
alanın bir avlu olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Avluda çok sayıda drenaj kanallarını
da görmek mümkündür.
Avlunun mimarîsine bakıldığında en az 3 evre tespit edilmiştir. İlk evrede
sınırları belli taşlardan oluşan ve etrafı sarı renkli sıva ile sıvanmış bir yapılanma söz
konusudur. Bunun ne amaçla yapıldığı belli olmamakla beraber, sınır taşlarının olması
bu yapılanma olmadan çevresindeki avlunun inşa edilmeyeceğine işaret etmektedir.
Avlunun inşa edildiği dönem ikinci evredir. Avludaki üçüncü evre ise küçük taşlardan
yeni bir döşemenin yapıldığı bir tamirat evresidir.
Daha önceki kazı sezonlarında da akropolisin çeşitli noktalarında yumuşak ana
kayaya oyulmuş bazı adak çukurlarına rastlanmıştır. Kabaca oyulan bir çukurun içine
yerleştirilen adaklar, genellikle seramik kaplar, tezgâh ağırlıkları, figürünler ve
idollerdir. 2012 yılında da bu adak çukurlarından biri daha G 32-33 plan karesinde
ortaya çıkarılmış ve adak çukurlarıyla ilgili önemli bir olgunun anlaşılmasını
sağlamıştır. Adaklar on dört adet tüm veya tüme yakın durumdaki kaplardan (Resim: 2)
oluşmaktadır ve bunlar M.Ö. geç 7. yüzyıldan M.Ö. 4. Yüzyıla kadar
tarihlenebilmektedir. Bu durum adak çukurlarının birden fazla kez değişik dönemlerde
tekrar açılarak kullanıldıkları görüşünü destekler niteliktedir. Çukurun ritüel sırasında
tekrar açılması sırasındaki adakların bir kısmı kırılmış veya küreklenen toprak ile
atılmış olabilir. Bu durum bazı kapların tüm, bazılarının ise eksik hâlde bulunmuş
olmasını açıklamaktadır. Bununla beraber kabın bir kısmının hatta çoğu zaman
tamamının çukurda bulunmuş olması, yeni adak adayanların çukuru temizlemeden
kendi adaklarını yerleştirdiğini de göstermektedir.
AKROPOLİS DOĞU SURLARINDAKİ ÇALIŞMALAR
P30-R30 / P31-R31 plan karelerinin sınırları içerisinde yer alan Bizans Sur-Kule
Giriş kapısı (Çizim: 4) ilk defa 1993 yılı kazılarında ortaya çıkarılmıştır. 2010 yılında
....................................................................................................................................213

kuzey kuleye ait sur duvarlarının kule ile olan bağlantısı ve surun kuzey duvarının
izlediği hat tespit edilmiştir. 2012 yılında ise kuzey kuleye oranla daha yoğun tahribat
görmüş güney kule ile surun bağlantı noktasını saptamak ve surun güneye doğru devam
edip etmediğini anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Güney kulenin güneyinde sürdürülen çalışmalar sonucunda, sur duvarının batı
bölümde kule ile 90 derecelik bir açı ile birleştiği kulenin güneybatı köşesinin oldukça
korunmuş olduğu ancak sur duvarına ait taşların aksında kaymalar olduğu
gözlemlenmiştir.
Sur duvarının doğusundaki çalışmalarda, kulenin doğu yüzü tamamen tahribata
uğramış olduğu için, sur duvarı ile kulenin birleşme yerini saptamak mümkün
olmamıştır. Ancak bu alanda yürütülen çalışmalar sırasında 31.45 m. seviyesinden
itibaren Bizans Dönemi seramiklerinin kesildiği, 31.45-31.20 metreler arasında in situ
kiremitler ile birlikte; bir adet sikke, bir adet yüzük, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bir adet
Thasos, bir adet Samos amphorası (Resim: 3) ve az sayıda Attika üretimi seramik
parçaları ele geçmiştir. Aynı alanda devam eden çalışmalarda 31.13 m. seviyesinde
kireç taşından yapılmış düzgün yüzeyli bir döşeme (Resim: 4) açığa çıkarılmıştır.
Döşeme taşlarının niteliği ve yapısının, akropolisteki Pers Dönemine tarihlenen yapı
kompleksine ait avluların döşeme taşları ile yakın benzerlikler taşıdıkları görülmektedir.
Doğuya doğru eğim yapan bu döşemenin tamamının açığa çıkarılması sırasında 31.05
m. de aralarında 4 cm. kalınlığında açık renkli bir toprak bırakılarak ortalama 6 cm.
kalınlığında tabakalar hâlinde üst üste ve yan yana dizilerek “tuğla biçiminde” inşa
edilmiş koyu kahverengi toprak bloklarla (Resim: 4) karşılaşılmıştır. Benzer duvar
yapım tekniğini akropoliste yer alan yapı kompleksinin duvarlarında da görmek
mümkündür. Manyas Gölü’nün çevresindeki bataklık araziden alındığı tahmin
edilebilen kuzgunî siyah renkli balçıktan yapılan bu tür tuğla duvarlar dünyada
bilinmekte ve hâlâ kullanılmaktadır. Balçıktan üretilmiş bu tür duvar yapım tekniğine
pisé duvar tekniği denmektedir. Bu teknik Neolitik Çağda hatta Obeyd kültüründe bile
bilinmektedir2.
AKROPOLİS DOĞU ETEĞİNDEKİ ÇALIŞMALAR
Jeofizik ve jeolojik araştırmalar ışığında 2012 yılında akropolisin doğu eteğinde
yer alan fiyordun oluşturduğu teras düzleminde gerçekleştirilen çalışmalar AF 17 plan
karesinde sürdürülmüştür. Bu plan karede, Hisartepe Höyüğü’ nün ilk çağda bir
yarımada olabileceği bilgisi dikkate alınarak, göl ile ilişkili herhangi bir yönetimsel ya
da dinsel işleve sahip bir yapı olup olmadığı araştırılmıştır.
Plan karede sürdürülen çalışmalarda, plan karenin kuzeybatısında 3.90 x 2.20
cm. ölçülerinde işlik olabileceği düşünülen bir mekân ve işliğin yan kısımlarında
yürüme zemini oluşturmaya yönelik döşemeler (Resim: 5) açığa çıkarılmıştır. İşliğin
kuzeyinde mekâna girişi sağlayan, devşirme işlenmiş blok taşlardan inşa edilmiş üç
basamaklı bir merdiven yer almaktadır. İşliğin güney kısmında ise ikinci giriş ya da
mekânın önünde sundurma görevinde olabilecek bir taş sırası ile karşılaşılmıştır. Bu taş
sırasının önünde 30 cm. derinliğinde, 96 x 60 cm. çapında doğu-batı doğrultusunda
uzanan andezit taşlardan oluşturulmuş bir havuz açığa çıkarılmıştır. AF 17 plan
karesinde sürdürülen çalışmalarda, havuzun su ihtiyacını karşılayan drenajlı bir künk
sisteminin (Resim: 5) varlığı tespit edilmiştir. Künk sisteminin havuzun üzerine
2

Akdeniz,E., “Halaf ve Obeyd Kültürleri Üzerine Gözlemler”, Anadolu Araştırmaları, 17/2, (2004), 2.

214................................................................................................................................

kesildiği, sistemin bu bölümden 2 m. sonra güney kesite bir drenaj yaparak devam ettiği
tespit edilmiştir. Bu künk sistemini kentin ana su kaynağı hatlarından birine ya da bir
nymphaion’a giden bir boru hattı olarak düşünmek yanlış olmayacaktır. Künk
sisteminin açığa çıkarılması sırasında ele geçirilen bir adet Skamandria sikkesi sistemi
MÖ 4. yüzyıla tarihlemektedir. İşliğin güneyinde varlığı tespit edilen künk sisteminin,
işliğin güneyinde yer alan döşemeyi tahrip ederek devam ettiği tespit edilmiştir. Bu
veriler göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu döşemeler ve onunla bağlantılı işlik
künk siteminden daha önce yapılmış olmalıdır.
Plan karenin güneybatısında sürdürülen çalışmalarda ise, batı kesitten çıkan ve 5
m. sonra L yapacak şekilde güney kesite giren 1.20 m. genişliğinde bir duvarın varlığı
tespit edilmiştir. AF 17 açmasının batısında yer alan ve 2007 yılında kazı çalışmaları
sürdürülen B Açması’nda da varlığı tespit edilen bir başka duvar ile aynı aksta bulunan
bu duvarın, B Açması’nda yer alan duvarın devamı olduğu düşünülmekte ve yaklaşık
40 m. uzunluğunda bir yapıya ait olduğu tahmin edilmektedir. Her iki duvarın da açığa
çıkarılması sırasında ele geçirilen malzemelerin M.Ö. 5. yüzyıl ağırlıklı oldukları tespit
edilmiştir. Bu durum söz konusu duvarın ait olduğu yapının, Pers Döneminde
Daskyleion’un aşağı şehrinde inşa edilmiş olan oldukça büyük planlı bir yapı olduğunu
düşündürmektedir.
DOĞU NEKROPOL ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR
2012 yılı Hisartepe Höyüğü’nde sürdürülen kazı çalışmalarının yanı sıra,
Bandırma Arkeoloji Müzesi yürütücülüğünde ve Daskyleion kazı heyetinin bilimsel
başkanlığında Daskyleion’un 11 km. doğusunda yer alan Kocaresul Tümülüs’ünde
(Resim: 6) de kazı çalışmaları sürdürülmüştür.
Jeofizik ölçümler sonucunda tümülüsün kapısının doğuya baktığı tespit
edilmiştir. Daskyleion’un nekropol alanında yer alan ve kazısı yapılan tümülüslerinden
(Kösemtuğ, Yeniköy Bayırı I, Bağlar, Koru ve Tepecik Tümülüsleri) elde etiğimiz
bilgiler; mezar odalarının girişinin Manyas Gölü’ne ve Daskyleion’a doğru
konumlandırılmış olduğudur. Bu açıdan bakıldığında Kocaresul Tümülüsü mezar
odasının girişinin doğuya bakması nedeniyle farklı bir konumlandırmaya sahip olduğu
görülür. Mezar odasının giriş kapısının güneyi ve kuzeyi, benzerine Tepecik
Tümülüs’ünde de rastladığımız ancak bu defa poligonal duvar işçiliğe sahip duvarlar
(Resim: 6) ile desteklenmiştir.
Kocaresul Tümülüsü’nü Daskyleion çevresinde yer alan ve kazısı yapılmış
tümülüslerden ayıran bir diğer özelliği ise oldukça küçük boyutlu tek mezar odasıdır.
Tümülüsün mimarîsinde kullanılan malzeme Prokonnessos (Marmara Adası)
mermerinden olup, mezar odasının çatısı yalancı tonoz tekniğiyle (Resim: 7) inşa
edilmiştir.
Mezar odası içinde yer alan 3 kline Kocaresül Tümülüsü’nün içindeki klinelerin
(Resim: 8) bezemeleri daha çok volütler, palmetler, lotuslar, meanderler ve Lesbos
kymationları gibi doğu esinli Yunan bezemelerini andırmaktadır. Bu tip boyalı ve
Kocaresul
bezemeli klineler Lydia mezarlarındaki klineleri andırmaktadırlar3.
Tümülüsü mezar odasında yer alan Lydia geleneğine göre yapılmış olan bu üç kline,
Anadolu’da bilinen söz konusu klinelerin en süslü ve en iyi korunmuş örnekleridir.
Buna rağmen, tümülüs içinde yer alan buluntuları, ağırlıklı olarak Kıta Yunanistan’dan
ithal seramiklerin (Resim: 9) oluşturması oldukça dikkat çekicidir. Bu ithal seramikler
3

Cahill, N. D., Lidyalılar ve Dünyaları, İstanbul (2010), 276, Res. 2
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yardımıyla tümülüs, ilk gözlemler ışığında M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısına
tarihlendirilebileceği gibi tümülüsün birden fazla kez gömü amaçlı kullanılmış
olduğuna dair arkeolojik veriler de göz önünde bulundurulmalıdır. Buluntular arasında
bol sayıda bronz ok ucunun ele geçmesi Lydia ölü gömme geleneğinde asla
karşılaşılmayan bir özellik4 olması bakımından da farklı bir durumu yansıtmaktadır.
Kocaresul Tümülüs’ünde Pers sanatı ile bağlantı kurulabilecek belki de tek
nokta, mimari açıdan bakıldığında cephe lentosu üzerindeki boğa boynuzu şeklinde
stilize edilmiş profil detayında (Resim: 10) görülür. Bu profilin yakın benzerleri
Kyros’un mezarında, Aktepe Tümülüs’ünün kapı lentosunda, Phokaia’daki Taş Kule
Anıtı’nda ve aynı zamanda Daskyleion’da ele geçirilen Magos kabartmalı stelde
görülebilir.
Kocaresul Tümülüsü’nde yürütülen çalışmalar sırasında, tümülüsün ana hatlarını
belirleyen bir krepis duvarı tespit edilmiştir. Krepis duvarının doğusunda olasılıkla
mezar kapatıldıktan sonra, bir seremoni gerçekleştirildiğini gösteren gri monokrom
seramik buluntular açığa çıkarılmıştır. Buna benzer bir uygulama ile önceki yıllarda
kazılan Kösemtuğ Tümülüsü’ünün dromosu önünde de karşılaşılmıştır. Ayrıca gri
monokrom seramiklerin tümülüs mezar dışına bırakılması geleneği, Lydia Bölgesi’nde
yer alan Lydia tümülüslerinde de tespit edilmektedir.
Tümülüs’te yer alan Lydia, Yunan ve Pers özellikleri, Pers Satraplık Merkezi
Daskyleion’un çevre yerleşimler ve kültürler ile olan yakın ilişkilerini en iyi şekilde
yansıtan arkeolojik veriler olarak karşımıza çıkarken aynı zamanda Pers sanatının
özelliklerini yansıtması bakımından da tarihî referans oluşturmaktadır.

4
Roosvelt, C., “Anıtsal Mezarlık”. Son Tunç Çağından Hellenistik Döneme Anadolu’nun Arkeoloji Atlası,
Arkeo Atlas 2, İstanbul (2012), 127.
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FİLYOS-TİOS KAZI ÇALIŞMALARI 2012
Sümer ATASOY*
Şahin YILDIRIM
2012 yılı Filyos-Tios Kazısı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye
İşletme Merkezi Müdürlüğü’nün, T.C. Zonguldak Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü’nün
destekleri ile gerçekleştirilmiştir.
2012 yılı kazı çalışmaları antik tiyatro, akropolde bulunan Roma tapınağı ve
Klâsik Dönem yerleşim alanı ile Bizans kilisesi çevresinde gerçekleştirilmiştir.
I. ANTİK TİYATRO VE NEKROPOL ALANI ÇALIŞMALARI
Yaşar Serkal YILDIRIM
2012 yılı kazı sezonunda antik tiyatroda yapının güney doğusunda bulunan
Çaycuma-Filyos karayolunun zarar görme ihtimali olması nedeniyle herhangi bir kazı
gerçekleştirilememiş olup yolun hemen kenarında bazı kalıntıları gözüken ve Roma
Dönemi’ne tarihlendirilen değirmen yapısı çevresinde ve yine tiyatronun doğusunda,
modern mezarlığın yanında bulunan, Sefercik Mahallesi’ne giden asfalt yolda ortaya
çıkarılan mezar yapısında kazılar gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). 2013 yılında modern
yol genişletildiği taktirde tiyatrodaki kazı çalışmaları devam ettirilecektir.
1. Mezar Yapısı
Roma Dönemi tiyatrosunun doğusunda, modern mezarlığın yanında, Sefercik
Mahallesi’ne giden asfalt yolun mezarlıkla birleştiği noktada, Filyos Belediyesi, ilgili
Koruma Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda su tesisatı yenileme çalışmaları
yaparken bulunan bir mezar yapısında kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Buradaki
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çalışmalar, 11 Temmuz Çarşamba günü başlamış ve 12 Temmuz Perşembe günü
tamamlanmıştır.
Bu bölgede ilk olarak 9,80 m. uzunluğunda, 1,30m. derinliğinde ve 1,50 m.
genişliğindeki su tesisatı yenileme çalışmaları sırasında açılan kanal çukurunun
güneydoğu ucunda çalışmalar başlatılmıştır. 46,98 m. kotunda pembe renkte
kumtaşından yapılmış mezar kapağını oluşturan taşlara ulaşılmıştır. Doğu-batı
doğrultusunda uzanan mezar yapısının bütünüyle ortaya çıkarılabilmesi için yaklaşık 4 x
2 m. ölçülerinde bir açma açılmıştır. İçme suyu kanalının batı tarafında, 47.85 m.
kotunda başlayan kazı çalışması, asfalt dolgunun bittiği mezar yapısının tamamen
görüldüğü 46.98 m. kotunda sonlandırılmıştır. Yaklaşık 2,02 x 0,92 x 0,17 m.
boyutlarındaki mezar kapağı bütünüyle ortaya çıkarıldıktan sonra, mezarın hemen
güneybatı ucunda, 47,19 m. kotunda, daha önceki yıllarda açılmış Filyos’taki askerî
radar üssüne giden, çift sıra hâlinde döşenmiş kablo hattına ait beton kanalın geçtiği
görülmüştür. Açma içerisinde güneybatıya doğru devam ettiği anlaşılan bu betondan
yapılmış kanalın mezarı tahrip etmiş olduğu, mezarın içinin soyulmuş olduğu
anlaşılmıştır. 0,30 m. genişliğindeki beton kablo kanal hattının hemen güney tarafında
47,15 m. kotunda 1,57 m. uzunluğunda ve yaklaşık 0,45 m. kalınlığında moloz taşlardan
yapılmış bir duvar bulunmuştur (Resim: 1).
Mezar yapısının kapak taşları dört parçadan oluşmaktadır. Bu kapak taşları,
gerekli belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra kaldırılmıştır. Mezarın içerisinin daha
önce tahrip edilmesi ve soyulması nedeniyle bütün mezarın karıştırılmış olduğu ve
özellikle batı kısmının dolgu toprakla dolduğu görülmüştür. Mezarın içerisinden dağınık
hâlde insan iskeletine ait kemik ve seramik parçaları ile büyük ölçüde korozyona
uğramış bazı küçük metal parçaları bulunmuştur.
Mezar yapısı, 0,74 m. genişliğinde, 1,92 m. uzunluğunda ve 0,65 m.
derinliğindedir. Mezar yapısının duvarları farklı boyutlardaki andezit taşlarının
isodomik düzende örülmesi ile meydana getirilmiştir. Mezar yapısının duvarlarının ön
ve yan yüzlerinin düzgün işlenmiş olduğu; ancak arka yüzlerinin ise işlenmeden
bırakıldığı görülmüştür. Gerekli belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra sondajın ve
açık olan kanalın etrafı güvenlik şeridi ile çevrelenmiş ve gerekli uyarı levhaları
konularak fotoğrafları çekilmiştir.
2. Değirmen Yapısı
Çaycuma-Filyos karayolunun doğu yamacındaki bir kesitte bulunan kavisli bir
taşın çevresinin müteakip defalar defineciler tarafından yoklandığının kazı bekçileri
tarafından bildirilmesi üzerine bu çevrede kazı çalışmaları başlatılmıştır. Yamacın
hemen üzerinde 2 x 2,5. m. boyutlarında bir açma açılmış ve 52,13 m. kotundan itibaren
de bu açmada seviye inilmesine başlanmıştır. Bu kazı çalışmaları neticesinde 50,13 m.
kotunda un öğütülmesine yarayan bir öğütme taşı ortaya çıkarılmıştır. Öğütme taşı; 0,70
m. yüksekliğindedir. Ağız çapı 0,83 m. çapında olup kaideye doğru daralan bir forma
sahiptir. Taşın üst tarafı tahılların öğütülmesi amacıyla 0,35 m. kadar bir derinliğe
sahiptir. Ağzın iç kısmında ise çapı 0,50 m. olan, içi yivli bir çark bulunmuştur. Bu
çarkın tam ortasında da demir bir yuva bulunmaktadır. Bu taşın hemen altında yuvarlak
kaidesi ile öğütme taşı arasına da bir tuğlanın yerleştirilmiş olduğu görülmüştür. Hemen
öğütme taşının altında 50,06 m. kotunda öğütme taşının da içinde yer aldığı yapının
zeminine ulaşılmıştır. Bu zemin, halk arasında “kayrak taşı” denilen pembe renkte
düzenli bir forma sahip olmayan yassı taşlar ile kaplanmıştır (Resim: 2, Çizim: 2).
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Bu işliğin sınırlarını tespit edebilmek için açma sınırları doğuya doğru
genişletilmiştir. Bu genişletilen kısım da 51,60 m. kotunda yaklaşık 0,50 m. çapında ters
dönmüş bir hâlde, oldukça kötü durumda bir sütun başlığı bulunmuştur. 51,33 m.
kotuna kadar devam eden bu sütun başlığının altında kuzey-güney doğrultulu, açmayı
çaprazlama olarak kesen moloz taşlardan oluşturulmuş bir duvar kalıntısı bulunmuştur.
Moloz taşlardan yapılmış bu harçlı duvarın 50,30 m.ye kadar indiği tespit edilmiştir. Bu
duvarın önündeki alanda sadece kuzey batı tarafında bir adet yassı, pembe renkte
döşeme taşı bulunmuştur. Onun dışında herhangi bir zemin döşemesi bulunamamıştır.
Açma içerisinde en üst kot olan 52,13 m. den zemin seviyesi 50,02 m.ye kadar
altı adet farklı tabaka tespit edilmiştir. Bunlardan özelikle 50,30 m. ile 50,02 m.
arasından gelen V. ve VI. yangın tabakaları içerisinden bol miktarda seramik, demir
çivi, ve çeşitli metal parçaları ele geçirilmiştir. Öğütme taşının özellikle batı tarafında
demir çivi ve yanık tabakasının yoğunluğu artmaktadır. Öğütme taşının hemen 0,65 m.
güneydoğu köşesinde 50,10 m. kotunda ise, zemin üzerinde in situ demir bir menteşe
bulunmuştur. Yapının devamı özel mülkiyet içerisinde kaldığı için açılamamıştır.
Değirmen yapısı içersinde bulunan seramik ve sikkeler M.S. II. ve III. yüzyıllara aittir.
Bundan dolayı bu yapının bu tarihler arasında kullanıldığı düşünülmektedir. Buradaki
çalışmalar, 27 Temmuz Cuma günü başlamış ve 4 Ağustos Cumartesi günü
tamamlanmıştır.
I. Akropolde Yapılan Çalışmalar
II A. Roma Tapınağı
A. Kadir BARAN
Recep KENDİRCİ
Nil DİRLİK
2011 yılında tapınağın ön cephesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları bu yıl
kaldığı yerden devam etmiştir. Öncelikle tapınağın güney cephesinde yer alan sıvalı
tabandan itibaren detaylı temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Temizlik çalışması
esnasında 5/19-12 No.lu açmadan cam, metal ve Bizans Dönemi’ne ait olabilecek sırlı
seramik parçaları bulunmuştur. Temizlik çalışmalarından sonra geçen yıl 4. tabakada
kapanışı yapılan 5/19-13 No.lu açmanın bu yıl 5. tabaka kazısına başlanmıştır. Açmada
harç tabana ulaşılmak istenmiş ve 6 cm. toprak kazıldıktan sonra harçlı tabana ulaşılarak
5. tabakada kapatılmıştır.
Temizlik çalışmalarına 5/19-18 No.lu açmada (Resim: 3) devam edilmiştir.
Yüzey temizliği yapıldıktan sonra Tapınağın batı sınırını bulabilmek amacıyla 5/19-18
No.lu açmanın 1. tabaka kazısına ve geçen sene 2. tabakada bırakılan 5/19-19 açmasının
3. tabaka kazısına başlanmıştır. 5/19-18 No.lu alanda 30 cm.’lik hafriyat toprağının
kaldırılmasından sonra 1. tabakaya geçilmiştir. Alan eğimli olduğundan dolayı alanda
seviye alınırken çeşitli yükseklikler ortaya çıkmış ve bu sebeple alanın her yerinde aynı
ölçülerde toprak kazılmamıştır. Alanın en yüksek yerinden alınan kot 65,164’tür. 1.
tabaka kazı çalışmaları sonunda metal cüruf parçası, cam parçaları, metal çiviler ve
seramik parçaları bulunmuştur. 5/19-18 açmasının 2. tabaka çalışmalarında açmanın
güneydoğu profilinin hemen önünde M.S 3. ya da 4. yüzyıla tarihlendirilebilecek bir
bronz sikke ele geçirilmiştir. 2. tabaka kazısı çalışmaları esnasında alanın kuzey
kesiminde duvar hattı ortaya çıkarılmıştır. 5/19-18 No.lu açmadan devam eden duvar
hattı üzerinde, aynı 5/19-13 No.lu alandaki gibi harç kalıntıları bulunmaktadır.
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Bununla beraber tapınağın basamağı olduğu düşünülen 65 cm. genişliğinde 257
cm. uzunluğunda bir blok taş ortaya çıkarılmıştır. Açmada 3. tabaka kazısı yapılırken
açmanın kuzey kesiminde harçlı yolun hemen önünde depo kabı bulunmuştur. Depo
kabı kuzey ipinden güneye doğru 350 cm. batı ipinden doğuya 357 cm.’dir. Olasılıkla
Bizans Dönemi’ne ait bir ev yapısının tabanına yerleştirilmiş kabın hemen önünde
bulunan Bizans seramiği, kabı tarihlendirmekte yardımcı olmuştur. Ayrıca 3. tabaka
kazısı esnasında 5/19-19 No.lu açmada görülen Bizans dönemi olası ev tabanına ait taş
blokların devamı 5/19-18 No.lu açmada da bulunmuştur. Açmada ocak olduğu
muhtemel olan moloz taşlardan bir taş kümesi bulunmuştur. Hemen arkasında ortaya
çıkarılan depo kabıyla birlikte düşünüldüğünde bu taş kümesinin ocak olması
muhtemeldir. Açma seviyesi Geç Bizans Dönemi yürüme düzleminde bırakılmıştır.
5/19-19 açmasının 3.tabaka kazısında ise Korinth düzenine ait işlenmiş mermer
parçalar yoğun olarak çıkmıştır. Bununla birlikte Roma seramiklerine de rastlanmıştır.
Korinth başlık parçaları içeren bu 3. tabaka 25 cm. kalınlığındadır. Bu alanda 5.
tabakaya kadar çalışmalarımız devam etmiştir. Ancak malzeme yoğunluğunun diğer
tabakalarda oldukça azaldığı gözlenmiştir. Herhangi bir buluntuya rastlanmayan 5.
tabakada kil tabana ulaşılmıştır.
Daha sonra 5/19-15 ve 5/19-20 olmak üzere iki yeni açma oluşturulmuş ve
ölçümler yapılmıştır. Buna göre 5/19-15 açmasının en yüksek kesiminin kotu 66.116 en
alçak noktasının kotu ise 65.846’dır. 5/19-20 açması ise düz bir zemine sahip olup
yüzey seviyesinden alınan kot 65.980’dir. Tapınağın doğu kanadında podyum ve
basamak tabanlarının nerede bittiği bulabilmek ve tapınağın ön sınırını belirleyebilmek
için bu iki açmada çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu iki alanın temizlik çalışmalarının
ve fotoğraf çekiminin bitirilmesinden sonra 5/19-15 açmasının 1. tabaka kazısına
başlanmıştır. Yoğun bitki kökü, çatı kiremidi parçaları ve irili ufaklı taşlar içeren bu
tabakanın toprağı yumuşak ve kahverengi ile koyu kahverengi arasında değişmektedir.
Oluşturulan 5x5’lik açmanın kuzeyi daha önce kazıldığı için güneyinde 3.30 x 2 m.’lik
bir alanın kazısı yapılmaktadır. 1. tabaka toprağı içinde yoğun çivi parçaları Bizans
Dönemi’Dönemi’nene tarihlendirilen sırlı seramik parçaları ile yoğun taş, tuğla ve
kiremit parçaları ortaya çıkarılmıştır. Alanda kuzey-güney doğrultulu 40-45 cm.
kalınlığında taş sırası ortaya çıkarılmıştır. 5/19-20 açmasının kazısının başlaması ile taş
sırasının bu açmanın kuzey batı köşesine doğru dönüş yaptığı anlaşılmıştır. Ancak bu
taş sırası olasılıkla geç dönem yapısına ait yıkıntılardır. Taşların birbirinin üzerine
oturmaması ve eğiminden dolayı bu yıkıntı taş sırası temizlenip fotoğraflaması
gerçekleştikten sonra 2. tabaka kazıları esnasında kaldırılmıştır. Açmanın 2. tabaka
kazılarının sonucunda podyum temelinin devamı ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle,
tapınağın podyum sınırları anlaşılmıştır. Bu alanın kazısı sona erdirilmiştir.
5/19-20 açmasının toprak yüzeyi üzerinde daha önce yapılan inşaattan kalma
çakıl taşları, döküntü taşlar ve harç kalıntılarına rastlanmıştır. Alanın güney kesiminden
kuzeye doğru 2.10 cm. uzunluğunda ve 3.20 genişliğindeki alanda modern dönem
inşaatı için harç karıldığı anlaşılmıştır. Harç tabakası yüzeyden 30 cm. derinliğindedir.
Açmanın açılış kotu 68.777’dir. 1. tabaka içerisinde Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen
seramik parçaları, kemik parçaları ve 11 adet çivi ile 1 adet ahşap bağlantı için
kullanılan metal parça bulunmuştur. Toprak renginin koyu kahverenginden siyaha doğru
değişen renk almasıyla ve toprağın daha yumuşak bir form almasıyla 2. tabakaya
geçilmiştir. 2. tabakanın açılış kotu 68.747’dir. 2. Tabaka çalışmalarında da alanda yine
çok sayıda çivi çıkmaktadır. Ayrıca cam parçalarıyla birlikte bir adet metal kolye ucu
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bulunmuştur. Bunların yanı sıra yine Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen sırlı seramik
parçaları ve kemik parçaları da buluntular arasındadır.
Bunların dışında 68.740 kotta bıçak formunda metal parçalar ve 1 adet metal
iğne bulunmuştur. Yapılan tabaka kazısı esnasında 5/19-20 No.lu Alanın güney
kesiminden kuzeye doğru 2.10 cm. uzunluğunda ve 3.20 m. genişliğindeki alanda
modern dönem inşaatı için harç karıldığı anlaşılmış ve bu sebeple açmanın kuzey ve
güney yönlerinin stratigrafisinin farklı geliştiği görülmüştür. Bu sebeple açma içerisinde
kuzey ve güney yönünde kazılar gerçekleşirken ortak bir tabakalaşma gözlenmemiştir.
Tapınağın son basamağına ait temellerin devamını ve bu basamağın doğu yönüne doğru
gelişen dönüşünü bulabilmek amacıyla açmanın güney yönünde çalışmalar devam
ettirilmiştir. 68.692 kotla 4. tabakaya gelindiğinde bu alanda tapınağın son basamağı
ortaya çıkarılmıştır.
Bu alanın kazısı tamamlanmış ve kuzey kesimin kazısına devam edilmiştir.
Kuzey kesimde ise 2. tabaka kazılarında ise yıkıntı taşların dibinde bir adet bronz sikke
bulunmuştur. 68.739 kotta bulunan sikke olasılıkla Bizans Dönemi’ne aittir. 3. tabakaya
gelindiğinde yine bronz bir sikke ve ağırlık olduğu düşünülen dairesel formlu metal
aplikeli taş obje buluntular arasında yerini almıştır. Bununla beraber bir adet taş kap da
yine bu tabakanın buluntularındandır. Açmada 4. tabaka kazıları gerçekleştirilirken 4.
tabakanın başlangıcında işlenmiş mermer Korinth başlığı paçaları bulunmuştur. 5.
tabakaya kadar gerçekleştirilen bu alanda tapınağın son basamak taşına ulaşılamamıştır.
Ancak tapınağın doğu cephesine doğru basamak dönüş temelinin köşesi bulunmuştur.
Böylece bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda tapınağın podyum ve basamak sınırları
netlik kazanmıştır. Tapınağın batı sınırını bulabilmek amacıyla daha önce 5/19-18 No.lu
açmada gerçekleştirilen ve bulunan basamağının devamını görebilmek için
çalışmalarımız açma 5/19-17’de sürdürülmüştür. Kazıda ilk tabakada yaklaşık 30 cm.lik
hafriyat toprağı ve günümüz çöplerinden atıklar alınmıştır. Bununla birlikte açmanın
kuzeydoğusunda bulunan kum yığını batıya kadar 2 m. ve güneye doğru 3.70 m. kadar
açma içine geçmiştir. Bu kum yığınının kaldırılmasından sonra açmanın orijinal
kontekstine ulaşılmıştır. Açma doğudan batıya yükselmektedir. Açmada yoğun bir
tahribat söz konusudur. 1. tabakanın döküntü toprağı içinde antropomorfik riton parçası
ele geçirilmiştir (Resim: 4).
Açmada 2. tabaka toprağı açmanın kuzey kesiminden gelirken açmanın güney
kesiminde direk 3. tabakanın açık kahverengi toprağına ulaşılmaktadır. Bu da açmanın
güneyinde 2. tabakanın tahrip edildiğini göstermektedir. Bu alandaki açık kahverengi
toprak içerisinde Korinth başlığına ait mermer parçaları ve üst yapı parçaları
bulunmuştur. 3. tabakada tapınağın ön yüzündeki en alt basamakların devamı
bulunmuştur. Tapınağın önündeki bu en alt basamaklar hakkında önemli bir özellik de
tam orta kesiminde yer alan blokların önlerinin aşınmış olduğudur. Bu da tapınağa gelen
ziyaretçilerin aşınmamış yan bloklardan ziyade orta kesimdeki bu blokları kullandığı
anlamına gelmektedir. Bir özellik de bu blokların arkasındaki taş sırasının yüksek
olmasıdır. Bu yüksek kesim üzerine bir blok daha geldiğinde basamaklar arasındaki
yükseklik fazla olacaktır. Bu bağlamda en alttaki basamak sırasının üstüne bir blok daha
oturduğu düşünülmüştür. Yapılan çalışmalarda 5/19-19 açması içinde en alt basamak
bloklarının önünde yer alan kireçtaşı bloğun bu sıra üzerinden düştüğü düşünülmüş ve
kireçtaşı bloğun genişliği ile basamak bloklarının genişliği karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma sonucunda blok genişliklerinin 65-67 cm. olduğu ve tam önündeki
basamak bloğu ile uyum gösterdiği anlaşılmıştır. Böylece en alttaki basamak sırasının
üstüne bir blok daha oturduğu düşüncesi kanıtlanmıştır. 5/19-17 açmasının
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kuzeydoğusunda tapınak podyum temellerine ait harçlı taban aranırken oval biçimli ve
güney duvarı tapınak basamaklarına dayanmış geç Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen
çöp ya da tuvalet çukuruna rastlanmıştır.
Tapınağın ön basamaklarının en batıdaki köşesinin bulunması amacıyla 5/19-11
açması içerisinde 150 x 200 m. ölçülerinden bir sondaj çalışması başlatılmıştır. Aynı
zamanda 5/19- 17 açmasının hemen önünde yer alan 5/19-22 açması içerisinde de
tapınağın altarından herhangi bir kalıntı bulmak amacıyla 2 x 2 m. ebadında bir sondaj
başlatılmıştır. Tapınağın doğu köşesinde bulunan 5/19-20 açmasında basamakların
seviyesi 64.571’dir. 5/19-11 sondajında ise 2. tabaka seviyesi 64.841’dir. Bu durumda
5/19-11 açmasında ulaşılan son basamağın sınırı 5/19-20 açmasındaki basamak kotuna
göre göre 27 cm toprak altındadır. Ancak 5/19-11 açmasında 2. tabakanın 60 cm.
toprağı alınmasına rağmen tapınağın basamak bloklarına ulaşılamamıştır. Bu da geç
dönemde bu alanın tahrip edildiği anlamına gelmektedir. Fakat açmanın kuzeydoğu
köşesinden harç kalıntıları bulunmuştur böylece tapınağın önünde görülen harç basamak
temellerinin burada son bulduğu anlaşılmıştır. 2. tabaka toprağı 60 cm. ile oldukça
kalındır. Geç dönemin yoğun çöpünü içeren tabakada yoğun hayvan kemiği ve pişirme
kaplarına rastlanmıştır. Bununla birlikte tabakanın sonuna doğru Bizans Dönemi’ne ait
bir sikke bulunmuştur. Bu tabakanın altında kahverengi 3. tabaka toprağına ulaşılmıştır.
5/19-22 sondajında ise 4. tabakaya kadar inilmiştir. 3. tabaka toprağının
alınmasıyla taban dolgusunun kiline ulaşılmıştır. Açmanın kesitinden bakıldığında taban
dolgusunun hemen üzerinde Bizans tabakasının yer aldığı görülmüştür. Bu durum Roma
Dönemi tabakasının Bizans Dönemi’nde tahrip edildiğini göstermiştir. Altarın olması
gereken bu alanda Roma Çağı tabakalarının tahrip edilmesinden dolayı altar
bulunamamıştır.
Yapılan ölçümler ve çalışmalar sonucunda tapınağın uzunluğunun 30.40 m.
genişliğinin 15.10 m. olduğu anlaşılmış böylece tapınak sınırları belirlenmiştir. Tapınak
yapısının planı net olarak anlaşılabilmiştir(Çizim: 3, 4, 5).
II B. Bizans Kilisesi
Durmuş GÜR
Akropolde bulunan doğu-batı doğrultulu kiliseye hemen batısında yer alan bir
narteksten girilmektedir. Ana mekân ise bir naostan ibarettir. Güneyinde doğu-batı
doğrultulu mezar şapeli bulunmaktadır. Kilisenin ana bölümünü oluşturan naos, 16,30 x
7,20 m. boyutlarındadır. Narteksten naosa batıda bulunan üç kapıyla girilir (Resim: 5,
Çizim: 6). Kilisenin güneyinde yer alan mezar şapeline ise yine güney yönünde bulunan
1,00 m. açıklığındaki bir kapı yardımıyla girilmektedir. 2012 yılında bu bölgedeki
kazılara nartheks bölümünün güneyinde bulunan iki mekân ve kilisenin batısında yer
alan teras duvarında yapılan çalışmalarla devam edilmiştir. Kilisenin naos ve apsis
duvarlarında devşirme blok taş malzeme kullanılmış, kilisenin mezar şapeli ve ek
yapılarında ise moloz taşların ve kiremitlerin harç kullanılarak inşa edildiği
gözlemlenmiştir.
Bu yıl özellikle akropol üzerinde gerçekleştirilen kareleme sistemi içerisinde 513 No.lu grid sınırları içerisinde kalan, 13-23 No.lu ek yapı alanları üzerinde çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. 23 numaralı grid alanı içerisinde kalan ek mekân, 4,00 m. x 7,00 m.,
13 No.lu mekan ise, 4,50 m. x 4,00 m. boyutlarındadır. Günümüze kalmış duvar
yüksekliği ortalama 60 cm. kadardır. Kazılarda elde edilen veriler sonucunda bu ek
yapıların ana kilise yapısından daha sonraki bir dönemde inşa edilmiş olduğu tespit
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edilmiştir. Ortalama duvar kalınlığının 55 cm. civarında olduğu bu kilise ek yapıları,
nartheksin hemen güneyinde yer alır ve iki mekândan oluşur. Ek mekânlar üzerinde
55,50. m. kotunda başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları 55 m. kotunda sonlandırılmıştır.
Bu mekânların zemininde farklı boylardaki mermer, kayrak taşı ve andezit
taşların zemin olarak kullanıldığı görülmektedir. Üst örtüsüne ait herhangi bir bilgiye
sahip olamadığımız ek mekânların içerisinden çok sayıda çatı kiremit parçaları ve demir
çivi parçaları tespit edilmiştir. Muhtemelen ahşap bir çatı ile örtülü olan bu mekânların
üst bölümleri çatı kiremidi ile kapatılmıştı. M.S. 12.-14. yüzyıllara tarihlendirilen sırlı
ve sırsız seramik parçalarının yoğunlukta olduğu bu alan içerisinde bir de çocuk mezarı
tespit edilmiştir. Kilisenin iç mekânı ve çevre bölümleri, bu alanlarda bulunan sikke,
seramik ve çeşitli küçük buluntulardan dolayı M.S. 11 ve 14. yüzyıllar arasında
mezarlık alanı olarak kullanılmıştır.
Basit bir toprak gömü şeklinde olan bu çocuk mezarı, kilise ek yapılarından
güneyde yer alan bölümünde, yapının kuzey duvarının dibinde bulunmuştur. İskeletin
boyutlarına bakılarak 2 ya da 3 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu düşünülen bu mezarın
içerisinden dağınık hâlde çeşitli kemik ve kemik kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.
Kafatası, ribs, fibula gibi birkaç kemik parçasından oluşan gömünün çevresinde M.S.
10.-12. yüzyıllara tarihlendirilebilecek sırlı seramik parçaları bulunmuştur.
II C. Teras Duvarı
Durmuş GÜR
Kilisenin hemen batısında yer alan teras duvarının ortaya çıkarılması amacıyla
bu bölgede de kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kilise ve tapınağın bulunduğu teras
ile bir alt teras arasında yaklaşık 4 m. kadar kot farkı bulunmaktadır. Roma Dönemi
tapınağının temenos duvarı olarak da düşünülen bu duvar üzerinde ilk olarak yüzey
temizliği çalışmaları yapılmıştır. Alan yüzeyi bitki örtüsü ve atık malzemelerden
arındırıldıktan sonra burada bulunan 5-12 No.lu açmada kazı çalışmaları
gerçekleştirilmiştir (Resim: 6).
Çalışmalar sonucunda bu bölgede 3 m. genişliğinde, 4m. yüksekliğinde ve 30 m.
uzunluğunda alt bölümleri büyük kesme taş andezit bloklarından üst bölümleri ise
devşirme malzemelerden inşa edilmiş büyük bir duvar yapısı ortaya çıkarılmıştır. Duvar
ortaya çıkarılırken bulunan M.S. 10.-14. yüzyıllara tarihlendiren sırlı ve sırsız seramik
parçaları, bu duvarın temenos duvarı olması dışında, kilisenin batı bölümüne bir atrium
kazandırmak için yapılmış olabileceğini de düşündürmektedir. Bu duvarın üst kotlarında
bulunan taşlar, burada bulunan ağaçların köklerinin deforme etmesinden dolayı oldukça
kötü durumda ortaya çıkarılmıştır. Bu alandaki çalışmalar 2013 yılı kazı sezonunda
devam ettirilmek üzere gerekli güvenlik ve koruyucu önlemler alındıktan sonra
sonlandırılmıştır.
II D. Klasik Dönem Yerleşim Alanı
Durmuş GÜR
Gürcan LAÇİN
Akropol, Filyos Nehri’nin denize döküldüğü vadinin batısında, antik kentin
doğusunda, Karadeniz’e doğru uzanan ortalama 70 m. yüksekliğindeki kayalık ufak bir
yarımadadır. Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru teraslar hâlinde yükselen bu tepenin
özellikle kuzeybatı bölümü keskin kayalıklara sahiptir. Akropolün güneyinde ise
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oldukça dik bir uçurum yer alır. Bu bölümde Ortaçağ kalesine ait sur duvarlarının
hemen kuzeyinde kentin erken dönem yerleşim izlerine rastlanmıştır.
Bu alan 2006 yılından bu yana kazılmaktadır. Bu seneki çalışmalar erken dönem
yerleşimine ait duvarların mekân birlikteliğini sağlamaya yönelik olmuştur. 5-24 No.lu
grid alanı içerisindeki 18-20 ve 25 No’lu plan karelerde çalışmalar gerçekleştirilmiştir
(Resim: 7). Bu alanlarda yapılan çalışmalarda üst kotlarda Bizans Dönemi’ne
tarihlendirilen duvar kalıntıları tespit edilmiştir. Tamamen devşirme malzemelerden
inşa edilmiş olan Bizans Dönemi temel kalıntıları açma alanının kuzey bölümüne doğru
devam etmektedir. Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen duvar kalıntıları moloz taş ve harç
kullanılarak inşa edilmiştir. Planları tam tespit edilemeyen mekânların içerisinden üst
örtüye ait çok fazla çatı kiremidi parçası tespit edilmiştir. Tespit edilen kiremit
parçalarının formları aynıdır.
Çok fazla sayıda demir çivi ve çivi parçasının bu alanda bulunmasından dolayı,
burada ahşaptan yapılmış bir çatı kalıntısının çöktüğü düşünülmektedir. Bu ahşap çatıya
ait olması muhtemel kiremitler form olarak dikdörtgen biçimli ve 55x30 cm. ölçülerinde
olup yaklaşık 4 cm. ile 6 cm. arasında değişende bir kalınlığa sahiptirler.
Bu alanda tespit edilen Bizans Dönemi seramikleri sırlı ve sırsız, farklı tipte kap
parçalarına aittirler. Daha çok taşıma kaplarına ait olan sırsız seramikler içerisinde
amphora parçaları oldukça yoğun oranda temsil edilmektedirler. Sırlı seramikler ise
M.S. 12.-14. yüzyıllara tarihlendirilmektedirler.
Yüzeyden itibaren belirli kotlar hâlinde gerçekleştirilen seviye inme çalışmaları
sonucunda bu alanda Geç Bizans, Orta Bizans, Roma, Helenistik, Klasik ve Geç Arkaik
Dönem küçük buluntuları tespit edilmiştir. Roma ve erken dönem seramik kapları
özellikle üçüncü ve dördüncü tabakalarda gözlemlenmektedir. Üçüncü ve dördüncü
tabakalar içerisinden M.Ö. 6. yüzyılın sonundan M.S. 3. yüzyıla kadar tarihlenen
seramik parçaları tespit edilmiştir. Tespit edilen erken dönem seramikler içerisinde
yaban keçisi üslubu, İonia kyliksleri, Batı Anadolu Arkaik seramik kap parçaları, Attika
siyah figür seramik kap parçaları, Attika kırmızı figür kap parçalarına ait buluntular
tespit edilmiştir. Karadeniz kıyı şeridinde az sayıda kazı çalışması yapılmış olması
sebebiyle Tios akropolünde tespit edilen küçük buluntular kayda değerdir. Çok fazla
Ortaçağ Dönemi’ne ait bulgu elde edilmesi Karadeniz Bölgesi’ndeki Bizans Ticareti ve
yerleşimi hakkında da kayda değer bilgiler sunmaktadır.
II. Antik Limanda Yapılan Çalışmalar
Yaşar Serkal YILDIRIM
Üçüncü kazı alanı ise Tios’un antik limanına giden caddede gerçekleştirilmiştir.
Roma Dönemi’nde kentin en önemli caddesi durumunda olan bu yolun yolun liman ve
tiyatro boyunca kuzey-güney doğrultulu uzandığı görülmektedir. Bu bölgedeki
çalışmalar, kent planında 10-14 No.lu plan kareler içerisinde yer alan açmalarda
gerçekleştirilmiştir. Burada 7,40 m. uzunluğunda 6,60 m. genişliğinde bir açma
açılmıştır. 2007 yılında kazılan alanın hemen kuzeyinde çalışılmıştır.
Liman Yolu’nun üstüne uzunlamasına ortalayacak şekilde Ortaçağda yapılmış
olan sahil surunun batısında kalan açma otlardan temizlendikten sonra 2,45 m.
seviyesinde büyük boyutlu plâka taşlardan oluşmuş liman caddesinin döşemeleri ortaya
çıkarılmıştır. Yolun döşeme taşlarının her birinin farklı boyutlarda olduğu ve özellikle
caddenin doğu bölümünün üzerine gelecek şekilde Ortaçağ surunun inşa edildiği
gözükmektedir (Resim: 8, Çizim: 7).
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Yolun tam olarak genişliğini tespit etmek için açmanın batı tarafında yapılan
genişleme çalışmaları sırasında 2.40 m. seviyesine inildiğinde liman caddesinin
döşemelerinin sur duvarından 3,65 m. kadar sonra kesildiği tespit edilmiştir.
Açmanın kuzey tarafında devam eden çalışmalar sırasında yol döşemesinin
hemen batı sınırında 2.41 m. seviyesinde 10 cm. kalınlığında ve 40 cm. uzunluğunda
pithos ağzı parçası ve hemen yanında da aynı seviyede üzerinde geometrik şekillerin
olduğu 85 cm. x 50 cm. x 30 cm. boyutlarında mimarî bir parça bulunmuştur.
Buluntular genel olarak liman caddesinin taban seviyesinden ya da alt kotlarında ele
geçirilmiştir.
2012 yılı içeresinde gerçekleştirilen çalışmalardan bir tanesi de fotogrametrik
belgelemedir. Microlight adındaki bir hava aracı vasıtasıyla antik kentteki bütün
yapıların ayrıntılı bir şekilde hava fotoğrafları çekilmiştir.
Arazi çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kazı yapılan bütün alanlarda
ortaya çıkarılan mimarî kalıntıların üzerleri jeotekstille kapatılmış, tel örgü ve benzeri
güvenlik önlemleriyle kazı alanlarına giriş çıkışlar sınırlandırılmış, kazı evinde yapılan
etüt çalışmalarının da bitmesiyle birlikte 2012 kazı sezonu, 11 Eylül 2012 tarihinde sona
erdirilmiştir.
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Çizim 1: Tiyatro çevresinde gerçekleştirilen kazı alanları.

Çizim 2: Değirmen yapısında bulunan öğütme taşının plan ve görünüşleri.
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Çizim 3: Tapınağın 2012 bulgularının işlendiği planı.

Çizim 4: Akropolis Tapınağı, orijinal plan olasılıkları, solda
peripteros, sağda pseudo-peripteros plan.
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Çizim 5: Tapınağın veriler doğrultusunda hazırlanmış planı ve restitüsyonu.

Çizim 6: 2012 yılında kazı çalışması yapılan kilise bölümleri.
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Çizim 7: Liman caddesinde ortaya çıkarılan döşemenin planı.

Resim 1: Sefercik Mahallesi’nde ortaya çıkarılan mezar yapısının açılmadan
önceki durumu.
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Resim 2: Öğütme taşı ile kazı alanının üstten görünüşü.

Resim 3: Tapınaktaki 5/19-18 No.lu açmadan bir görünüm.
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Resim 4: Tapınak kazısı sırasında bulunan antropomorfik kap.

Resim 5: Akropoldeki Bizans Kilisesi’nde 2012 yılında çalışma yapılan alanlar.
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Resim 6: 2012 yılında kazı çalışması gerçekleştirilen teras duvarı.

Resim 7: 2012 yılında Klâsik Dönem yerleşim alanında gerçekleştirilen kazı alanları.
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Resim 8: Liman caddesinde ortaya çıkarılan döşeme taşları.
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SAGALASSOS'TA 2012 YILI KAZI VE RESTORASYON
ÇALIŞMALARI
Marc WAELKENS
Rob RENS
Julian RICHARD
Hendrik ULENERS
Inge UYTTERHOEVEN
Roel Van BEEUMEN
Ine JACOBS
Johan CLAEYS
Sven VAN HAELST
Elizabeth MURPHY
Peter TALLOEN
Joeri THEELEN
Erik RISSER
Ebru TORUN
Semih ERCAN
Jeroen POBLOME

1. Giriș
Marc WAELKENS
Sagalassos 2012 yılı çalışmalarında kazılar, arazi konservasyon ve diğer
bilimlerin çalışmaları toplam 9 hafta (01 Temmuz– 31 Ağustos) sürmüştür. Çalışmalara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak
Sayın Tevfik Göktürk katılmıştır. Kendisine ve her sene olduğu gibi geçen sezon da
çalışmalarımıza gösterdiği destek, ilgi ve yardımları için Burdur Müze Müdürü Sayın
Hacı Ali Ekinci’ye şükranlarımızı sunarız. Kazı sezonu sonrasında, restorasyon
çalışmalarına 22 Eylül 2012 tarihine kadar devam edilmiştir.
2012 yılında, Roma Hamamı, Macellum, Yukarı Agora, Kent Konağı alanlarında
önceki senelerde başlanmış kazılara devam edilmiştir. Kent çeperinde ise, daha önceki
kazılarda belirlenmiş Neon Kütüphanesi doğusu konut alanı ve yine önceki yıllarda kazı
çalışmaları yürütülmüş Doğu Dış Mahalle (Çömlekçiler Mahallesi) alanlarında açmalar
gerçekleştirilmiştir.
2. Sagalassos'ta Sürdürülen Kazı Çalışmaları
2.A. Yukarı Kent
M. WAELKENS
Erken İmparatorluk Dönemi’nden itibaren demos (vatandaşlar) için toplanma
merkezi olan Yukarı Agora zamanla demokratik ve politik karakterini, Augustus'un yeni
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vergi sistemiyle ortaya çıkan oligarşik bir yönetimin başlaması nedeniyle kaybeder.
Girişlerine kapıların ya da kemerli girişlerin inşası ile 'politik' agoralar dışarı kapatılmış
peristilli avlulara dönüşür. M.S. 1. yüzyılın başından itibaren Meclis binasının
(Bouleuterion) Propylon'u Sagalassos'un Yukarı Agora'sının kuzeybatı köşesini
kapamıştır. Agora’ya kuzeydoğudan yaklaşan caddenin üzerinde, muhtemelen Augustus
Dönemi’ne ait kemerli bir giriş yer alır. Meydanın güneybatı girişine, Caligula
Dönemi’nde (bkz. 4.1) bir vatandaş bu imparator adına bir 'zafer' takı inşa ettirmiştir
(M.S. 37-41; M.S. 43 senesinde bu tak İmparator Claudius'a ithaf edilmiştir). M.S. 46
senesinde benzeri bir kemerle agoranın güneydoğu girişi de kapanmıştır. Bu tarihten
itibaren agora, imparatorları, valileri ve yerel üst tabakanın üyelerini onurlandıran
düzinelerce heykelle doldurulmuştur. M.S. 500 civarında gerçekleşen bir deprem
sonucunda heykel kaideleri ve parçaları meydandan kaldırılmış ve agora tekrar halkın
kullanımına geçmiştir. M.S. (602 – 610) arasında Phokas Dönemi’nde gerçekleşen bir
başka deprem buradaki bütün ticari faaliyetleri bitirinceye kadar agora pazar yeri olarak
kullanılmıştır. Anadolu'da yer alan Roma kentlerinde yaygın olarak görüldüğü gibi,
kuzey kenar hariç, agora üç yanda portikolarla çevrilidir. Kuzeyde ise, Orta Antoninler
Dönemi’ne ait görkemli bir çeşme yer alır. Bu çeşme olasılıkla Augustus Dönemi’ne ait,
bir teras duvarına dayalı daha erken bir anıtsal çeşmenin yerine inşa edilmiştir. Batı ve
doğu kenarlarda yer alan portikolar büyük olasılıkla Augustus Dönemi’nde inşa edilmiş
olsa da, günümüze ulaşabilen portikolar Geç Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir.
Meydanın güney yönünde yer alan üçüncü bir portiko ise aşağıda tartışılacaktır.
2. A. 1. Yukarı Agora - Güney
Ine JACOBS
Yukarı Agora'nın güney sınırında yer alan bir yapının altında gerçekleştirilen
sondaj çalışması esnasında bulunan ve M.Ö. 3. yüzyıl sonu ile ikinci yüzyıl başına
tarihlenen pişmiş toprak kap parçaları meydanın bu kesiminin erken tarihlerde de
kullanıldığına işaret etmektedir. Yaklaşık M.Ö. 300 senesine tarihlenen bir Pazar Binası,
Hellenistik Agora'nın kuzey sınırını belirler; ayrıca burada, bu döneme ait yazılı kararlar
yer alır. Agoranın güneyindeki alanın en erken yerleşimi, bu alanın yaklaşık 800 sene
boyunca sürekli olarak kullanılması nedeniyle muhtemelen asla tarihlenemeyecektir.
Günümüze ulaşan binanın bir öncül yapısı M.S. 2. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiştir;
ancak elimizdeki bilgilerin büyük bölümü daha sonraki yüzyıllara aittir. M.S. 5.
yüzyılın yaklaşık ikinci yarısında burada büyük bir portikonun varlığı kanıtlanmıştır. Bu
dönemde, alan kuzey-güney yönlü bir duvarla ikiye bölünmüştür. Duvarın arkasında
kalan alan küçük odalara bölünmüştür. Bu odaların bir kısmında ortaya çıkarılan sıva
üzerine canlı renkler ile boyanmış duvar resmi kalıntılarına dayanılarak bunların kabul
mekânı işlevi olduğu tahmin edilmiştir. Kazı çalışmaları sonucunda en doğuda ortaya
çıkarılan oda (Oda 16) ise M.S. 5. yüzyılın sonu ile 6. yüzyılın üçüncü çeyreği arasında
yeniden düzenlenmiştir. Bu dönemde mekânın güneybatı köşesine bir dolium
yerleştirilmiştir. Bunu diğer kaplar takip etmiştir (Resim: 1). 6. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren, ikinci kata çıkan bir taş merdivenin inşa etmek amacıyla yapının
merkezinde yer alan bir odanın (Oda 17) içi doldurulmuştur. Henüz bu ikinci katın ne
kadar geniş bir alana yayıldığı belirlenememiştir. Bunun ardından M.S. 7. yüzyılın
başında gerçekleşen bir deprem nedeniyle yapı hasar görmüştür. Geçen sene belirlendiği
üzere bu dönemden sonra da çöp ve atıklar Oda 7'nin kuzey duvarına doğru atılmıştır.
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Bu da duvarların kısmen ayakta kaldığına işaret etmektedir. Geç Osmanlı Dönemi’nde
yapının kuzeybatı köşesi Sagalassos kalıntılarından geçen kervan yoluna hizmet veren
bir depolama ve mal sağlama tesisi olarak kullanılmıştır.
2. A. 2. Macellum
Julian RICHARD
2005 senesinden beri kazı çalışmaları sürdürülen Macellum (Gıda Pazarı) Yukarı
Agora'nın güneydoğusunda, daha aşağı bir kotta yer alan teras üzerinde bulunmaktadır.
Yapıya ait iyi korunagelmiş ve üzerinde İmparator Commodus'a atıf metni bulunan
yazıt bize kare formundaki Macellum'un merkez avlusunu saran dört portikonun yerel
bir seçkin tarafından M.S. 2. yüzyılın sonuna doğru inşa edildiğini göstermektedir.
Bulunan bir başka yazıt ise avlunun döşemeleri ile merkezindeki yuvarlak bir çeşmenin
kent tarafından finanse edildiğini göstermektedir. M.S. 5. yüzyılın ikinci yarısında
avlunun üç yanını sınırlayan dükkânlarda geniş çaplı bir yenileme çalışması
gerçekleştirilmiştir. Stratigrafik depozitlerin büyük bölümü yapının en son kullanıldığı
ve ardından terk edildiği döneme yani M.S. 6. yüzyıl sonu – 7. yüzyıl başına
tarihlenmektedir. 2012 programı dâhilinde gerçekleştirilen kazıların hedefi yapının
kuzey kanadın (portiko ve dükkânlar) araştırmaktır (Resim: 2). Kuzeydoğu köşede
Macellum’un girişi bulunmuştur. Giriş, doğu duvarında anıtsal bir giriş yer alan 6.30 m.
(K-G) x 3.80 (D-B) ebadında bir mekândır. Bu mekâna ait, 4.60 m. yüksekliğinde bir
propylon'un yıkılmış mimarî öğeleri keşfedilmiştir. Propylonun 6.20 m. uzunluğundaki
stylobatı üzerinde in situ dört kaide yer alır. Propylon, iki dış uçta birer pilaster, ortada
ise iki yarım sütundan oluşmuştur. Pilasterler ve yarım sütunlu payeler sade bir alınlığı
taşıyan 'kompozit' sütun başlıklarına sahiptir. Sütun başlıklarının süslemelerine
bakıldığında muhtemelen orijinal inşa dönemine tarihlenir. Hemen önünde aşağı kenti
Yukarı Agora'ya bağlayan basamaklı caddeye paralel devam eden ve geçişi sağlayan bir
anıtsal merdiven yapısı bulunmalıdır. Ancak, holün kuzey ve batı duvarları hizasında
gerçekleştirilen iki sondaj kazısı aynı yöne doğru devam eden daha erken döneme ait iki
odanın varlığını ortaya çıkarmıştır. Bu mekânlara giriş muhtemelen daha önce
bahsedilen basamaklı caddeden verilmiştir. Bunların, daha sonra üzerleri örtülen ve
kısmen Macellum'un kuzeydoğu bölümü ile birleştirilen bir sıra dükkâna ait olması
ihtimali vardır. Sondajlar esnasında ortaya çıkarılan sikkeler ve pişmiş toprak kap
parçaları bu duvarların inşasını Augustus Dönemi’ne tarihler. Kuzeybatı köşede yer alan
bir arşitravın üzerinde bulunan yazıtta -Commodus'a atfedilmiş metninin yanı sıra-,
Augustus Dönemi’nde Yukarı Agora'nın inşası ve döşenmesini sağlayan dört
aristokrattan birisi olan 'Krateros Kallikleou' ismi de yer alır. M. Waelkens'in görüşüne
göre bu şahsın belki de Macellum'un öncül yapısı olarak bahsi geçen erken dükkânların
inşası ile ve (belki basamaklı bir cryptoporticus aracılığı ile) bir bağlantı noktasının
inşası ile ilişkisi olduğuna işaret etmektedir.
Giriş holünün batı yönünde muhtemelen dükkân olarak tanımlanabilen iki adet
uzunlamasına oda ortaya çıkarılmıştır: doğuda Oda 13 ( 8.50 m doğu-batı x 2.95 / 3.20
m. kuzey-güney) ve hemen yanında, batıda Oda 14 (7 m. doğu-batı x3.50 / 3.80 m
kuzey-güney). Her iki mekâna kuzeyde yer alan portikodan birer kapı ile girilir. Oda
14'ün kuzey duvarında, zeminden yaklaşık 2.45 – 2.50 m yüksekte bulunan kiriş
oyukları ile aynı duvarın üst kısmında görülen üç adet pencere başlangıcı ise Yukarı
Agora'ya devam eden cadde yönüne bakan ve üst katta bulunan bir açıklığa işaret
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etmektedir. Oda 13'ün doğusunda bir tür tezgâh ile kuzey duvarı boyunca devam eden
alçak bir oturma bankı yer almaktadır. Bu tezgâhın üzerinde bulunan ve aralarında
işlenmemiş boynuzlar; en az iki delici nesne, minyatür bir el baltası ve bir bıçaktan
meydana gelen metal nesneler; kesme sırasında kullanılan bir tür yumuşak taş bulunan
bir kısım alet-edevat yığını ise küçük çaplı bir hayvan kemiği ve boynuzu işleme
zanaatkârlığına işaret etmektedir. 2012 senesinde ortaya çıkan yapıların tamamında yapı
teknikleri M.S. 5. yüzyılda gerçekleşen yeniden yapılanma dönemine aittir. Daha önce
kazı çalışmaları tamamlanan portikolara ait odalarda görüldüğü gibi, M.S. 6. yüzyılın
sonu 7. yüzyılın başında terk edilmelerinin ardından, Phokas Dönemi’nde gerçekleşen
(M.S. 602 – 610) depremden önce bu mekânlar dökülen kalın atık yığınları ile
doldurulmuştur.
2. A. 3. Kent Konağı Kazıları
Inge UYTTERHOEVEN
Roel VAN BEEUMEN
2012 senesinde Kent Konağı’nda sürdürülen kazı çalışmaları Anadolu'da
kamusal olmayan bir yapı içerisinde bilinen en büyük peristilli avulardan birisi olan
Avlu LXIX üzerine odaklanmıştır (Resim: 3). 490m²’lik avlunun 320m²’si açılmıştır.
M.S. 4. yüzyıl sonu, 5. yüzyıl başına tarihlenen peristilli avlu, konağın yeni 'özel'
kanadının merkezini oluşturmaktadır. Doğu ve batı kenarlarında 7, kuzey ve güney
kenarlarında 6 sütunu vardır. Zemini mozaik (opus tesselatum) döşenmiş, duvarları çok
renkli mimarî betimli resimler ile süslenmiştir. Kuzeyde yer alan Oda LXXV(yak 4.10
m x ?) ve LXXVI'ya (2.50 m) avludan giriş yapmak mümkündür. Oda LXXVII (4.20 m
x 4.58 m (K)/1.15 m (G)) ise muhtemelen tonozlu bir mekân olan LXXIX'a (3.30 m x
1.42 m) daha aşağı kattan ulaşımı sağlayan bir merdivendir. Bu merdiven 'Kent
Konağı'nın yedinci ve sekizinci katlarını birbirine bağlar. Oda LXXVIII ise, Oda
LXXIX'un üst katındaki bir mekândır. Avlunun güneyinde, mermer kaplı bir banyo
küveti bulunan apsisli bir caldarium (Oda LXXXII) portiko alanına kısmen taşar
(kazılan alan yak. 4.00 x 2.55 m). Güney portikonun çevresinde iki tanesi (Oda LXXX
ve LXXXI) hâli hazırda tanımlanan başka mekânlar da mevcuttur. M.S. 6. yüzyılın
sonu, 7. yüzyılın başında, Phokas Dönemi (M.S. 602/5 – 610) depreminden önce bu
alanda ciddî mimarî müdahaleler olmuş, lüks peristyliumun görünümü ve düzeni
değişmiştir. Mozaik zeminin kaldırılmasının ardından batı portiko yaşama alanı ve ahır
olarak (Oda LXXXIII, 8.0 m x azamî. 2.78m; Oda LXXXIV 5.0 m x azamî 2.71 m).
birbirinden ayrılmıştır. Ancak bundan kısa bir süre sonra alan tek bir mekân h’aline
getirilmiş ve içine küçük bir yemek pişirme bölümü yerleştirilmiştir. Bunların yanı sıra,
her birisi batı portikonun zemininin altından su boruları ile beslenen ve sırt duvarından
düzenli uzaklıkta bulunan yedi yapı öğesi inşa edilmiştir ('su dağıtımı'?, 'çatı taşıma
destek unsuru?) Alanda en son eylem olarak, tuğla ve kiremitlerin ve Caldarium
LXXXII'den sökülen mermer zemin döşeme taşlarının batı portikoya taşınmış ve burası
boyunca yığılmış olduğu belgelenmiştir.
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2. A. 4. Kütüphane'nin Doğusu'nda Gerçekleştirilen Kazı Çalışmaları
Hendrik ULENERS
Jeroen POBLOME
Neon Kütüphanesi’nin doğusunda 2012 kazı mevsimi süresince ‘Kütüphane’nin
Doğusu’ olarak adlandırılan kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu konum, 1993 ve
1991 kazı mevsimleri süresince zamanında yangın nedeniyle yok olmuş Geç Roma
Dönemi’ne ait bir yerleşim biriminin küçük bir kısmının açığa çıkarılması nedeniyle
seçilmiştir. 2012 kazılarında, büyük bir kamusal yapı ortaya çıkarılmıştır. Malzemelere
ve inşa tekniklerine bakılırsa, bu yapı büyük olasılıkla Neon Kütüphanesi'nin M.S. 200
civarında yeniden inşa edilmesi ile çağdaştır. Şu ana kadar anıtsal yapının eşiğinin
merkezi girişine ait köşe kaidesi en çok tanımlanabilir öğedir. İçeride, mozaik bir zemin
ile zemin dolgusu kısmen ortaya çıkarılmıştır. Kamusal yapının temellerinde
gerçekleştirilen sondaj çalışmaları Sagalassos'un doğu kesiminin yerleşime açıldığı
döneme tarihlenebilen tabaka ve duvar kalıntılarını ortaya çıkarmıştır. M.S. 4. yüzyılın
ortalarına doğru yapı kamusal işlevini yitirmiş ve önüne mozaik zemine sahip bir
sütunlu cadde inşa edilmiştir. Zemin, Neon Kütüphanesi’nin önünde bulunan iki renkli
geometrik desenli mozaik zeminle benzerlik gösterir. Yeniden düzenleme çalışmaları
esnasında, daha önce halka açık olan yapı içinde birden fazla oda inşa edilmiştir.
Doğuda yer alan odanın özellikle arka bölümünde kısmen in situ ele geçirilen buluntular
M.S. 5. yüzyıla tarihlenebilmektedir. Bu oda muhtemelen küçük çaplı bir tekstil atölyesi
olarak kullanılmıştır. Kazı çalışmaları kısmen 1990'larda gerçekleştirilen odanın
batısından elde edilen malzeme M.S. 4. yüzyılın sonundan 6. yüzyılın başına kadar bu
alanda kullanım olduğuna dair kanıt sunmaktadır. Bu odada, M.S. 5. yüzyıl sonu - 6.
yüzyıl başına tarihlenebilen bir sıra depolama kabı ve birçok âlet in situ bulunmuştur
(Resim: 4). Önde yer alan oda bir dokuma tezgâhına ait nesnelerin yanı sıra ev içi
beslenme alışkanlıklarını belgeleyen çok iyi korunagelmiş makro-botanik kalıntıları
içermektedir. Bu birim, arkasında ardiye odası bulunan bir ev olarak tanımlanmaktadır.
Bu ev birimi M.S. 5. yüzyılda bir yangın sebebiyle yok olmuştur. Felâketin ardından
M.S. 6. yüzyılda her iki odada da zemin düzleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu
alanlar artık üstü açık mekânlar olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mekânlar içerisinde
buğday öğütülmesine dair izler bulunmuştur.
2. B. Aşağı Kent'te Gerçekleştirilen Kazı Çalışmaları: 'İmparatorluk
Hamamları'
Rob RENS
M. WAELKENS
2012 kazı mevsiminde sürdürülen çalışmalar 'İmparatorluk Hamamları'nın en
büyük salonuna odaklanmıştır. Bu yapı grubu muhtemelen M.S. 120-165 senelerinde,
Aşağı Agora'nın doğusunda yer alan doğal bir tepenin üzerine inşa edilmiştir. Haç
formundaki Frigidarium I’in (Resim:1) merkezi (17.2 x 17.2) 'kulesi'ni kuzey – güney
yönlerinde iki uzun (60+ m) kol, doğu – batı yönlerinde ise daha kısa iki kol simetrik bir
şekilde kesmektedir. Merkez kulenin dört köşesinde kesme taş bloklardan inşa edilmiş
büyük payeler yer alır. Mekânın kuzey ve güney kollarında yer alan 4.80 m.
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yüksekliğindeki daha alçak payeler arasında simetrik nişler bulunur. Bu holün 60 metre
uzunluğundaki kuzey ve güney kollarına benzer ebat ve plana sahip bir başka mekân
Efes'te yer alan ve çağdaşı olan Antonine Vedius Gymnasium yapı grubunda da
görülmektedir. Diğer yapıda hâlen korunmuş olarak nişlerin içinde görülen oturma
bankları, apodyteria (soyunmalık) sıraları olarak tanımlanmaktadır. Salonun batı
kolunda yaklaşık on kişiye hizmet verebilecek sıralar ile çevrelenmiş küçük, yarım
dairesel soğuk su havuzu yer almış olmalıdır. Daha uzun olan doğu kolu ise neredeyse
bütünüyle bir soğuk su havuzu (natatio: 11.75m x 11.55m; yak. 1.2 m derinlik) ile
doldurulmuştur. 2012 kazılarında batı kolun güneybatı köşesinde gerçekleştirilen bir
sondaj çalışması 1.20 m. derinliğinde, muhtemelen havuzun harç dolgusunu oluşturan
yaklaşık 8 cm. kalınlığında bir beyaz harç tabakasını ortaya çıkarmıştır. Havuzun batı
kısmı, M.S. 10 – 30 seneleri arasında faaliyet gösteren 'Eski Hamam' yapısının
yıktırılması çalışmaları ile ilişkili olan tabakalarla doludur. Eski Hamam yapısı,
Hadrianus Pisidia İmparatorluk Kültü'nün merkezi (neokoros) olarak Sagalassos'u
seçtikten sonra Pisidia'nın her köşesinden gelen ziyaretçileri ağırlamak durumunda
kalan Sagalassos'un daha geniş hamam ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen
'İmparatorluk Hamamları' ile aynı doğal tepenin üzerinde yer almıştır. Bu harç
tabakasının altında büyük olasılıkla daha eski duvarlar yer almaktadır.
Devasa Frigidairum I' in kıyafet değiştirmek amaçlı kullanılan nişleri arasında
yer alan 60 m. uzunluğunda ve 16.6 m. genişliğindeki (merkez 'kulenin' açıklığı 17.2
m.) geniş gezi alanı (ambulacrum) M.S. 4. yüzyıldan 5. yüzyıla geçerken, eğitim ya da
sadece sosyalleşme amaçlı bir üstü örtülü palaestra kullanılmış olabilir, çünkü birkaç
servis kapısı haricinde bu mekândan İmparatorluk hamamlarının kalanına geçiş
sağlanmamaktadır. Mekânda aynı zamanda yıkanma faaliyetleri durmuş ve muhtemelen
çok amaçlı bir kamusal alan, ‘demosion’ olmuştur. Güney apodyterium'un her bir
nişinde, bu dönemin ardında neredeyse 5.5 metre uzunluğunda, Hadrianus, Antoninus
Pius ve Marcus Aurelius ile eşlerine ait akrolitik (mermer ve bronz) heykeller yer
almıştır. M.S. 5. yüzyılın büyük bölümünde haçın doğu kolunda yer alan natatio'nun
doldurulmasıyla, burada ahşap oturma sıraları olan küçük bir tiyatro ya da kentin son
Meclis salonu inşa edilmiştir. M.S. 5. yüzyılın sonundan M.S. 541'de kenti etkisi altına
alan salgın hastalığın başlangıcına kadar toplumsal şölenlerin hazırlandığı bir mutfak
olarak görevini sürdürmüştür. Başlangıçta İmparatorluk kültünden geriye kalan popüler
bir gelenek olan kurban etinin dağıtılmasına devam edilse de, muhtemelen zamanla
Hıristiyan şölenleri esnasında, fakirlere bağışlanan yemeklerin dağıtılmasında
kullanılmıştır. Salgın hastalığın ardından Frigidarium I bir daha toplu yemekler için
kullanılmamıştır, ancak doğu kolu, mermeri yakarak kireç elde etmek için kullanılan iki
kireç ocağının (ve kireç söndürmek için iki kireç çukurunun) içinde bulunduğu bir
atölye hâline çevrilmiştir. Bunların yanı sıra bronz eritmek için kullanılan altı adet daha
küçük fırın ortaya çıkarılmıştır. Phokas Dönemi’nde (M.S. 602 -610) gerçekleşen
deprem bu faaliyetlere son verene kadar devasa heykellerin büyük bölümü kireç elde
etmek için yakılmış ya da metal kısımları eritilmiştir.
Önceki kazılarda Kuzey Apodyterium'unun batısında yer alan nişler ile hemen
önlerinde yer alan salonda neredeyse bütün hâlde bir mozaik zemin ortaya çıkmıştır.
Aynı odanın merkezinde ve güney doğusunda yer alan nişler ile arada yer alan gezi
alanı 2012'de açığa çıkarılmıştır. Güneydoğu nişte yine bronz ocakları bulunmuştur.
Kuzey Apodyterium'un doğu yarısında yer alan mozaik zemin, onları taşıyan tonozların
M.S. 7. yüzyıl başında gerçekleşen deprem esnasında hasar görüp yıkılmış olmalarından
dolayı daha çok zarar görmüş olsa da, gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda
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Frigidarium I yapısının daha erken dönemlerine ait veriler elde edilmiştir. Bunun
sonucunda Kuzey Apodyterium'un, Güney Apodyterium'a göre yaklaşık 0.60 m daha
aşağıda yer aldığı görülmüştür. Bu devasa alanın zemininin, stratigrafik kanıtlara göre
M.S. 500 civarında gerçekleşen depremin ardından düzlendiği ve günümüzde görülen
zeminin 6. yüzyılın başında döşendiği belirlenmiştir. Geometrik, siyah – beyaz motifli
bantlar Frigidarium I'in iki apodyteria'ya bölündüğüne işaret etmektedir: bir merkezi
açıklık ile sol kol (sağ kol doldurulan natatio'nun üzerinde yukarıda anlatılan yapılara
ev sahipliği etmektedir ve zemini asla mozaik ile döşenmemiştir). Dahası, her iki
Apodyteria içinde, karşılıklı nişler ile yan yana duran iki payenin çevresinde farklı
süslemesi olan bir geometrik desen mevcuttur. Bu sayede eskiden Frigidarium olarak
kullanılan yapının sonradan zemin örtüsünde de yansıması görülen bir demosion'a
çevrildiği görülmektedir.
2. C. Doğu Dış Mahalle’de Gerçekleştirilen Kazı Çalışmaları
Kent merkezinin üzerinde, tiyatronun doğusunda yer alan ve daha önce
'Çömlekçiler Mahallesi' olarak bilinen platonun sadece atölyelere ayrılmış bir bölge
olmadığı, aynı zamanda kentin en eski ve en büyük nekropollerinden birisi olan Doğu
Nekropolü’ne de ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.
2. C. 1. Alan F
Johan CLAEYS
Jeroen POBLOME
Alan F içinde 2012 kazı mevsiminde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, iç mekânı
1990 senesinde kazılmış olan tonozlu bir aile mezarının çevresine odaklanmıştır; alan,
Sagalassos'un Doğu Dış Mahelle'sinin yamaçlarının yukarısında yer almaktadır. Daha
önce gerçekleştirilen kazı çalışmaları bu bölgede daha çok mezar bulunduğuna işaret
ederken, daha düşük kotta bulunan alanın Erken İmparatorluk Dönemi’nden itibaren
çömlekçilik altyapısı tarafından kısmen işgal edildiğini göstermiştir. 2012 kazılarında
Klâsik Dönem’den Helenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerine kadar kullanılan
teraslanmış bir gömü alanının 215 m2'si açılmıştır. Klâsik Dönem’de, daha alçak kotta
bulunan terasta en az bir, daha yüksek ihtimalle beş yetişkin, doğu – batı yönünde sırt
üstü gömülmüştür. Aynı teras üzerinde bir adet kötü korunagelmiş kremasyon kabının
kalıntıları ortaya çıkmıştır. Geç Roma Dönemi’nde soyulan, kesmetaş bloklardan
örülmüş ve Π -formunda bir yapı ise Geç Helenistik Dönem’e tarihlenir. Orijinal
planında bu yapının içinde muhtemelen birden fazla ostothekai (taş kremasyon tabutu)
bulunması ihtimali yüksektir. Bu yapının hemen doğusunda, kuzey teras duvarının bir
çıkıntı alanında bir niş girintisi inşa edilmiştir. Niş girintisi muhtemelen taştan ya da
pişmiş topraktan bir kül kabını muhafaza etmektedir. Bu anıtların önünde gün ışığına
çıkarılan Orta Helenistik Dönem’e ait in situ bir pithos’un tabanı mevcuttur. En son
evrede ölüler yakılıyor olsa da, arta kalan vücut kalıntıları bir kül ve kemik kalıntısı
kabında saklanmak üzere toplanmamaktadır. Cenaze ateşi ise sonradan 24 adet tuğla ile
örtülerek merhumun vücudunun anatomik düzeninin korunması sağlanmıştır. Derin bir
çukurun yüzeyinde daha fazla kremasyona uğramış kemik kalıntısı bulunmuştur.
Açmanın güney sınırında ise (en M.S. 2 yüzyıl başlarına ait) bir lâhitin parçaları kırılmış
olarak bulunmuştur. Her ne kadar içinde bulunan dokuz gömülü vücudun varlığı M.S. 4.
yüzyıla kadar uzanan bir kullanıma işaret etse de, yukarıda bahsi geçen tonozlu mezar
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yapısı da orijinal olarak M.S. 2. yüzyılda inşa edilmiş olabilir. Son olarak daha düşük
kotta yer alan teras içinde birbirinden bağımsız iki adet gömü mezarı M.S. 4. yüzyılda
inşa edilmiştir.
2. C. 2. Alan PQ 1: Naiskos Mezarı
Johan CLAEYS
Jeroen POBLOME
PQ 1 alanı Doğu Dış Mahalle’nin orta çukurluğunun kuzey yamacında yer alan
bir çıkıntı üzerindedir. 7.35 m. uzunluğunda ve 5.45 m. genişliğindeki naiskos (bir
podyum üzerine inşa edilen tapınak formunda mezar, bkz. Resim: 7) ve çevresindeki
temenos duvarı 1999 senesinde keşfedilmiş olsa da, 2000 – 2002 kazı mevsimlerinde
gerçekleştirilen kazı çalışmaları daha çok komşusu olan pişmiş toprak kap atölyelerine
odaklanmıştır. 2002 – 2012 senelerinde bu bölgede kazı çalışmaları
gerçekleştirilmemiştir. 2012 kazı mevsiminde ise temenos duvarının sınırları
belirlenmiştir, ancak kazı çalışmalarının asıl hedefi yapının üst gövdesinin ortaya
çıkarılmasıdır. Sırt duvarının bir kısmı hâlen 1.5 m. yüksekliğine kadar ayakta
durabilirken, mezarın ön yüzü daha kötü korunagelmiştir; mezarın iki ön sütununun
sadece kaideleri hâlen görülebilmektedir. Mezar odasına oldukça yüksek bir eşikten
geçilerek ulaşılır. Duvarlar boyunca lâhitler tarafından taşınan üç platform inşa
edilmiştir. Naiskos Mezarı'nın podyumu ve içinde bulunan dört mezar odası da (cella
dışında) sağlamdır. Doğu ve batı platformlarının altında bulunan iki mezar odasına da
cella'nın içinden ulaşılabilir. Her ikisi de Antik Dönem’de yağmalanmıştır: batıda yer
alan odada (artık) insan kalıntısı bulunmamış olsa da, doğuda yer alan odada üç
yetişkine ait kalıntılar dağıtılmış olarak bulunmuştur. Merkezde yer alan en büyük
mezar odasına da, podyumun önünde yer alan dar, uzun bir koridordan ulaşılmaktadır.
Keşfi esnasında bu giriş hâlen büyük bir taş blok ile kapatılmıştır. İ çinde, duvarların
hizasında iki adet mezar odası bulunmuştur; ancak bütün (iskelet ve ahşap) organik
malzeme toza dönüşmüştür. Mezar odasının orijinal inşa dönemi M.S. 2. yüzyılın ikinci
yarısına tarihlense de, M.S. 500 civarına kadar kullanım görmüştür.
2. C. 3. Alan PQ 2
Sven VAN HAELST
Johan CLAEYS
Jeroen POBLOME
Alan PQ 2 Sagalassos Doğu Dış Mahallesi’nin merkezinde yer almaktadır
(Resim: 8). Bu bölgede gerçekleştirilmiş jeofizik tarama çalışmaları sonucunda,
çevresinde bulunan pişmiş toprak kap atölyeleri ile mezar anıtları arasında hem
boyutları hem de pişmiş toprak kap fırınlarının eksikliği ile dikkat çeken dörtgen bir
yapının varlığına dair izlere ulaşılmıştır. Yapı M.S. 1. yüzyılın ilk yarısında inşa
edilmiştir ve orijinal olarak 10.85 x 12.80 m. ebadındadır. Özgün güney sırt duvarının
yakınlarında, bu büyük salonun merkezinde yer alan bir başka yapıya, bir su borusu
hattı uzanmaktadır. Bu yapının sadece temelleri korunagelmiş ve aslî işlevi henüz
belirlenememiştir. Yapının iç planı, orijinal inşa evresinden kısa bir süre sonra
değiştirilmiştir. Özgün iç duvarlarından çıkıntı yapan daha yeni moloztaş duvarlarla
yapının geniş salonu birden çok mekâna bölünmüştür. Büyük ihtimalle aynı dönemde
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orijinal güney duvarı ile merkezinde yer alan yapı da düzlenmiş, bundan sonra da yapı
güney yönüne doğru 15.3 m. uzunluğa ulaşıncaya kadar genişletilmiştir. Kuzey girişi
kapatılmıştır ve yeni güney duvarında yer alan anıtsal eşiğe bakılırsa yapının içi kısmen
doldurulmuştur. M.S. 2. yüzyıl sırasında yapının doğu duvarının dışında çok miktarda
pişmiş toprak kap (çoğunlukla beslenme malları) ve direy atıklarından meydana gelen
büyük bir çöplük yığılmıştır. M.S. 4. ve 5. yüzyıllarda bina terk edilmiş ve kısmî olarak
yıkıldığı bir evrenin ardından sökülmüştür. 5. ve 6. yüzyıllar esnasında yapının merkezi
çöplük olarak kullanılmıştır. Şimdilik yapı hakkında tanımlanamayan bir gruba hizmet
eden toplantı salonu tanımı yapılmaktadır.
2. C. 4. Alan PQ 3
Elizabeth MURPHY
Johan CLAEYS
Jeroen POBLOME
Alan PQ 3, Doğu Dış Mahalle’nin orta çukurluğunun güneydoğu köşesinde yer
almaktadır. Gerçekleştirilen jeofizik yüzey taraması çalışmaları bu alanda muhtemelen
metal işleme atölyesi olduğuna işaret eden geniş çaplı bir manyetik düzensizlik
göstermektedir. Ancak kazı çalışmaları tamamlanan beş adet 5 m x 5 m. ebadında açma,
düzensizliğin doğal ofiyolit çıkıntısından kaynaklandığını kanıtlamıştır. Buna rağmen
PQ 3 alanı Doğu Nekropolü'nün bu kesiminin, kente ulaşımı sağlayan geniş yol, zanaat
faaliyetleri ile ilişkisi ve alanın kronolojik gelişimi ile ilişkisi hakkında daha kesin
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu alanda insan varlığına dair en erken kanıtlar, M.S. 1. yüzyılda
durdurulan ofiyolitik kilin çıkarılması faaliyetleri ile ilişkilidir. Bundan sonra burada
genellikle gömü faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Konumunun kente ulaşımı sağlayan ana
yollardan birisinin yanında bulunması, M.S. 1. ve 2. yüzyılda inşa edilen bir sıra büyük
gömü grubunun yerinin seçilmesini etkilemiş olabilir. Anıtsal mezar yapılarının iç
mekânları PQ 1'de görülen Naiskos Mezarı ile benzerlik gösterebilir. PQ 3 alanı
yüzyıllarca bozulmadan korunmuş, çevresi düzlenmiş ve en son olarak binanın yapı
malzemeleri başka yerde kullanılmak için alınmıştır. Bu alan Geç Roma/Erken Bizans
Dönemi’nde muhtemelen tarım faaliyetleri için kullanılmıştır.
2. C. 5. PQ 4'te gerçekleştirilen Kazı Çalışmaları
Peter TALLOEN
Jeroen POBLOME
Doğu Dış Mahalle’nin doğusunda yer alan, yaklaşık 15 m x 21.5 m. ebadındaki
poligonal taş örgüsüne sahip bir yapı, tarihleme ve kullanımın belirlenmesi amacıyla
seçilmiştir. Yapı grubunun içinde ortaya çıkarılan 19 gömü, Roma İmparatorluk
Dönemi’ne ait bir mezar binası olarak tanımlanmasını sağlamıştır (Resim: 10). M.S. 1.
yüzyılın sonuna doğru, orta sınıf kadınlara ait iki adet gömü bulunmuştur. Bu mezarlar
yapı grubunun temelini oluşturur ve diğerleri arasında en eskileridir. Yapının kuzey ve
doğu duvarları da bunların konumlarına uygun bir şekilde planlanmıştır. Duvarla
kapatılmış alanın içinde M.S. 2. yüzyılın başına doğru çömlekçi atölyelerinden toplanan
atık malzemesi ile bir zemin döşenmiş, ve yapı grubunun içinde birden fazla mekân elde
etmek amacıyla ayırma duvarları inşa edilmiştir. Tamamlanmasının ardından mezar
yapısında, sırasıyla M.S. 2. yüzyıl başına ve 3. yüzyıl sonu – 4. yüzyıla tarihlenen iki
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ayrı kullanım evresi görülmüştür. İçeride bulunan gömülerin tamamı, genellikle doğu
yönüne doğru yapılan, vücutları gömmek için ahşap tabutların kullanıldığı bireysel basit
çukur gömüleridir. Bu tabutların içine aralarında sikkeler, pişmiş toprak ve cam
unguentaria, süs eşyaları bulunan mezar hediyeleri yerleştirilmiştir. Mezarlık dâhilinde
birbirinden farklı yaş grupları mevcuttur, yetişkin kadın ve erkeklerin yanı sıra ergenler,
çocuklar ve bir tane de bebek bulunmaktadır. M.S. 5. yüzyıla ait gömü ve malzeme
kanıtlarının bulunmaması, yapı grubuna duvar bloklarının yıkılmasına neden olan
sismik bir olayın ardından bir terk edilme evresinin gerçekleştiğine işaret etmektedir.
Bundan sonra, M.S. 6. yüzyılın ilk yarısında yapı grubu yakınlarda gerçekleştirilen taş
kesme faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar ile doldurulmuş ve daha sonra kullanılması
engellenmiştir.
3. Topografik Yüzey Taraması ve Harita Çalışmaları
Joeri THEELEN
3.1. Topografik Öğelerin ve İrtifanın Yeniden Ölçülmesi
2012 kazılarında var olan topografi haritasında yer alan çeşitli öğelerin yeniden
ölçülmesi tercih edilmiştir. Kazı alanları yakınında yer alan bütün taş platformları;
nekropoller içinde yer alan lâhitlerin tamamı; bu bölge için yeni ve geliştirilmiş bir
yükselti modeli yaratmak için Doğu Dış Mahalle’de kot ölçümleri yapılmıştır. Daha
kesin ölçüm yapabilen âletlerle gerçekleştirilen bu belgelemeler Sagalassos'un
hâlihazırda kullanılmakta olan topografi haritasında bulunan ölçümlerle kıyaslanabilir
ve/veya yerlerine kullanılabilir. Normal topografi ölçümlerinin yanı sıra Sagalassos'ta
kullanılmakta olan yerel koordinat sistemi ile evrensel UTM 36 K koordinat sistemi
arasındaki bağlantıyı geliştirecek yeni bir alan kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir.
3. 2. Fotogrametrik Tekniklerle 3B Görselleştirme
Bu kazı mevsimi esnasında ortaya çıkarılan yapıların ve çok sayıda yeni lâhdin
3B modellerini yaratmak amacıyla yeni bir program kullanılmıştır. Bu program oldukça
kesin bir 3B model yaratmak için çok sayıda fotoğraftan faydalanmaktadır. Fotoğraflar
üzerinde görülen çok sayıda damalı hedef sayesinde jeoreferanslı modeller yaratılır.
Zamanla değişik alanların gerçek ortofotoğraflarını oluşturacaktır. 2012 senesinde,
'İmparatorluk Hamamları'nın büyük bölümü (Duvarların yaklaşık %50'si); Doğu Dış
Mahalle’de keşfedilen lâhitlerin tamamı (PQ Alan F, PQ 3 ve PQ 4); PQ Alan F'in locus
kayıtları (Resim: 11) bu teknikle belgelenmiştir. Lâhitler açığa çıkarılmalarının çeşitli
aşamalarında fotoğraflanmışlardır. Bu teknik sayesinde klasik (loci ve buluntuların
ölçümlerinin geleneksel topografya tarama teknikleri ile yapıldığı ve eserlerin alanda
mimarlar tarafından çizildiği) locus kayıt sistemi yerine güvenilir ve daha ucuz bir
alternatif elde etmek mümkün olacaktır.
4. Yukarı Agora Restorasyonları
4.1.Yukarı Agora Claudius Kemeri Anastilosis Projesi
Ebru TORUN
Yukarı Agora’nın güneybatı girişinde yer alan İmparator Claudius’a ithaf edilmiş
anıtsal kemerin kazısı 2010 yılında tamamlanmış, kemere ait taşlar yıkıldıkları durumda
bulunmuştur. Anıtsal kemerin iki payesine ait kaide taşları ise in situ ortaya çıkmıştır.
Taş belgeleme, rölöve, restitüsyon çalışmaları ve denemeler sonucunda kemerin toplam
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52 taşının tümünün mevcut olduğu belgelenmiştir. Her bir taşın özgün konumu
inceleme ve yerinde denemelerle belirlenerek güvenilir restitüsyonu elde edilmiştir.
Kemer açıklığı 3.06 m. kaide altından korniş üzerine yüksekliği 6.16 m.dir.
Payeleri kaide seviyesinde 1.13 x 8.5 m. plan ölçülerine sahiptir. Korniş seviyesinde
tüm yapının plan ölçüleri 6.30 x 1.64 m.dir. Kemerin kendisi 11 adet kemertaşından
oluşur. Frizin batıya bakan yüzünde askerî motifli rölyefler; doğu yüzünde, yani
agoraya bakan cephede ise yazıtlar yer alır. İlk inşa edildiğinde frizin ortasında, anıtın
İmparator Caligula’ya ithaf edildiğinden bahseden bir yazıt yer almış olmalıdır. Bu
yazıtın silinmiş olduğu friz taşı üzerindeki izlerden görülmektedir. Bunun yerine frizin
her iki ucuna birer yeni yazıt yapılmıştır. Güneydeki Lâtince, kuzeydeki Grekçedir ve
İmparator Claudius ve kardeşi Germanicus’tan bahseder.
Yapılan değerlendirmede, taşların korunmuşluk durumları, yapılması gereken
onarım ve tamamlamalar, bunlar için gerekli teknik, malzeme, bütçe, ustalık, uzmanlık
ve zaman gibi kıstaslar göz önüne alınarak kemerin ayağa kaldırılabileceği sonucuna
ulaşılmıştır. Anıtın ayağa kaldırılması, taşlarının korunması için de en geçerli yoldur.
Bu kıstaslar çok önemli olmakla birlikte, antik kentlerde bir yapının tamamen veya
kısmen ayağa kaldırılması kararında yalnızca bu pratik kriterler yeterli sayılmamalıdır.
Yapı özelindekilerin yanı sıra, kent ölçeğinde yapılacak değerlendirmeler
atlanmamalıdır. Çalışılan ören yerinin kendine has özellikleri, topografik yapısı, anıt
ayağa kaldırıldığında kent genelinde üçüncü boyutta yaratacağı fiziksel etki, antik
kentin algılanmasında oluşacak fark ve belki en önemlisi ören yerinin bir arkeolojik
‘yer’, bir ‘harabe’ olarak değerine ve ziyaretçiye verdiği duyguya etkisi göz önüne
alınmalıdır. Özellikle Sagalassos gibi, antıların iyi korunmuş durumda ortaya çıktığı ve
hemen hemen her yıkılmış sütun veya duvarın pratikte ayağa kaldırılmasının mümkün
olduğu antik kentlerde anastilosis konusunda seçici, sürdürülebilir, planlı ve tutarlı bir
yaklaşım tesis edilmelidir. Bu yaklaşımla, Claudius Kemerin’nin kendi içindeki önemi
ve konumu, ayağa kaldırıldığında Sagalassos ören yerine ve Yukarı Agora’ya etkisi de
tartışılmış ve incelenmiştir. Mimarî ve tarihî değerinin yanı sıra, Sagalassos’ta kent
planlamasının çeşitli evreleri, kentin seçkinlerinin imara katkıları hakkında sunduğu
kanıtlar da anıtı önemli kılar. Ayağa kaldırılmasının Yukarı Agora’nın ölçeğinin
algılanmasına, buranın bir kent meydanı olarak okunmasına, Sagalassos harabelerinin
teraslara yayılmış kent dokusu içinde Heroon’dan Macellum’a ve aşağı kente uzanan
batı siluetine yapacağı olumlu katkılar belirlenmiştir. Claudius Kemeri’nin anastilosis
projesi bu geniş çaplı değerlendirme sonucunda hazırlanmıştır.
2010 - 2011 sezonları, belgeleme, inceleme, taş onarımları, restitüsyon ve
yapının deneme amaçlı kurulmasına ayrılmıştır. Kemer 2012 kazı sezonunda Antalya
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun izinleriyle, 01 Haziran – 22 Eylül günlerinde
korniş seviyesine kadar kurulmuştur. Yatay ve dikey bağlantılarda cam elyafı ve epoksi
harcından yararlanılmıştır. Eksik kısımlar, aynı tür kireçtaşından pantograf kullanılarak
özgün taşa tam uyacak şekilde yontulmuş ve birleştirilmiştir. 2013 sezonunda üst
düzene ait bloklar kesin olarak yerleştirilecektir (Resim: 12). Son olarak taş
yüzeylerinde ince temizlik, sağlamlaştırma ve dolgu işleri yapılarak proje
tamamlanacaktır.
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4.2. Yukarı Agora Yapılarının Restorasyonu
Semih ERCAN
Antoninler Çeşmesi restorasyon projesinin 2010 yılında tamamlanmasından
sonra, anıtsal çeşmenin çevresinde yer alan Yukarı Agora yapılarının restorasyonuna
2011 yılında başlanmıştır. Yaklaşık 6 yıl sürdürülmesi planlanan restorasyon
çalışmalarının amacı, Yukarı Agora alanında yer alan bütün anıtsal yapıların -onursal
sütunlar, heykel kaideleri, kemerli ve tonozlu giriş kapıları ve portikolar- restore
edilerek mümkün olduğunca yeniden ayağa kaldırılması, agora zemininin de
düzenlenerek, antik kentin politik merkezi olan Yukarı Agora’yı suyu akan çeşmesi ve
bütün anıtsal yapılarıyla yeniden canlandırmak ve ziyaretçilere bir açık hava müzesi
olarak sergilemektir.
İmparator Augustus Dönemi’nde agoranın yeniden düzenlemesini yaptıran soylu
aile üyeleri adına inşa edilen yaklaşık 12 m. boyundaki onursal sütunlar, Yukarı
Agora’nın 4 ayrı köşesinde yer almaktadır. Bu onursal sütunlardan ‘Kuzeydoğu Onursal
Sütun’ ve hemen önünde yer alan ‘Exedra’ (oturma yeri) yapısının restorasyonları 2011
yılında tamamlanmıştır. 2012 yılı restorasyon çalışmalarında öncelik, ‘Kuzeybatı
Onursal Sütun’ ve ‘Tonozlu Kuzeydoğu Kapısı’na verilmiştir. 2012 yılı çalışmaları
sonucunda, ‘Kuzeybatı Onursal Sütun’un eksik kısımları, özgün taşa benzeyen taşlardan
yontulan 6 adet yeni taş ek ile tamamlanarak anıtsal sütun ilk kez ayağa kaldırılmıştır.
Anıtsal sütunun restorasyonu, blokların arasına depreme karşı tasarlanmış bağlantıların
yerleştirilmesi ve estetik ve son bitirme işlemlerinin yapılması ile 2013 yılında
tamamlanacaktır. Yukarı Agora’nın üç giriş kapısından biri olan ‘Tonozlu Kuzeydoğu
Kapısı’nın mimarî araştırmalarına 2011 yılında başlanmıştır. 2012 yılında mevcut
blokların yapısal restorasyonlarının tamamlanmasından sonra, blokların yapıdaki
yerlerinde denenmesine başlanmıştır. Bu denemeler sonucunda mevcut restitüsyon
çizimi daha da geliştirilmiştir. Yapıdaki eksik kısımların tamamlanmasıyla hız
kazanacak projenin 2013 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Antoninler
Çeşmesi’nin önünde yer alan ve M.S. 100 civarında inşa edildiği sanılan, Medusa ve
girland bezemeli heykel kaidesinin restorasyonuna 2012 yılında da devam edilmiştir.
Ayrıca Geç Roma Dönemi’ne ait Doğu Portiko’nun kuzey kısmında da restorasyon
çalışmalarına başlanmıştır. 2011 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, planlandığı
gibi 2016 yılında tamamlanabilirse, Yukarı Agora mimarî ve kentsel ölçekte bir
bütünlüğe kavuşacak ve en anlaşılır antik kent merkezlerinden biri haline gelecektir
(Resim: 13).
Teşekkür
Bu araştırma Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve
gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma finansal açıdan Belçika Üniversitelerarası
Çekim Kutupları Programı’nın CORES ağı (IAP 6/22+ 7/09); Leuven Üniversitesi
Araştırma Ödeneği (BOF-GOA 07/02); G.0421.06 numaralı Flanders Bilimsel
Araştırma Ödeneği; Leuven Üniversitesi Projesi (GOA 13/04); G.0562.11 numaralı
Flanders Bilimsel Araştırma Ödeneği ve Hercules Vakfı (AKUL/09/16) ile
M.Waelkens'e Flaman hükümeti tarafından yapılan Methusalem bağışı tarafından
desteklenmektedir. J. Poblome 2011 – 2014 senelerinde Francqui Araştırma Profesörü
olarak atanmıştır.
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Resim 1: Yukarı Agora Oda 16'da bulunan 5. yy. sonu-6.yy başına ait pişmiş
toprak kaplar.

Resim 2: 2012 senesinde kazı çalışmaları yapılan alanın havadan görünümü1:
Giriş salonu; 2: Oda 13: 3: Oda 14; 4: Kuzey Portiko.
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Resim 3: Peristilli avlu LXIX: Güneybatıdan genel görünüm.

Resim 4: Kütüphanenin Doğu alanında, batıda yer alan odada in situ ortaya
çıkarılan buluntular.
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Resim 5: Frigidarium I'in Kuzey Apodyterium'unun ağır hasar görmüş
6. yüzyıla ait mozaik zemininin görünümü.

Resim 6: 2012 kazı mevsimi, farklı alanların ve ilgili
öğelerin şematik olarak belirtildiği PQ alan F hava
fotoğrafı.
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Resim 7: Naiskos Mezarı’nın doğu – batı kesiti.

Resim 8: PQ 2'nin güneyden genel görünümü.
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Resim 9: 2013 kazı mevsimi, PQ 3'ün hava fotoğrafı.

Resim 10: PQ 4'te yer alan mezar kompleksinin hava fotoğrafı.
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Resim 11: Farklı üst loci kayıtlarından meydana gelen bir mozaik ile
oluşturulmuş PQ Alan F'in gerçek ortho fotoğrafı.

Resim 12: Korniş seviyesine kadar ayağa
kaldırılan Claudius Kemeri’nin
batı cephesi.
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Resim 13: Yukarı Agora’nın kuzey kısmının 2012 yılı çalışmalarından
sonra görünümü.
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OLYMPOS KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
B. Yelda OLCAY UÇKAN*
Olympos 2012 yılı kazı, temizlik ve onarım çalışmaları Roma Caddesi (S6VI F1-2, G1-2, H1-2) Giriş Yapı Kompleksi (S5-IX) Episcopion (Piskoposluk
Merkezi; S7/VII) ve Nekropol Caddesinde sürdürülmüştür1 (Çizim: 1).
Geçtiğimiz yıllarda yürütülen Roma mimarîsi araştırmaları kapsamında,
Olympos’un Roma Dönemi kent dokusuna yönelik elde edilen verilere dayanarak, 2011
çalışma döneminde başlatılan Güney Kent Köprü Caddesi kazı çalışmalarına, 2012
sezonunda devam edilmiştir (Resim: 1). Elde edilen veriler caddenin batı kanadında bir
stoanın olduğunu düşündürmektedir. Bu bölümün Ortaçağda yeniden düzenlendiği,
stylobat üzerine harçlı moloz taş tekniğiyle duvarlar örüldüğü görülmektedir (Resim: 2).
Döşeme taşlarının üzerinde ortaya çıkarılan seramik ve sikkelerin tümünün M.S. 6.
yüzyıl ve sonrasına ait olması, caddenin Ortaçağda da kullanıldığını düşünmemizi
sağlar. Ayrıca stoanın olması, buna bağlı olarak düzgün taş döşeme düzenlemesi
caddenin köprüyle birleştiği yerde bir meydanın olabileceğini düşündürür.
2012 yılında kazı çalışmaları tamamlanan bir diğer alan, kentin günümüzdeki
girişinde yer alan Giriş Yapı Kompleksi’dir (Resim: 3). Giriş Yapı Kompleksi kazısı,
sivil yaşamın bir parçası olarak olasılıkla üretim ve ticaretin hatta belki konaklama
işlevine de sahip ikinci katıyla ilgili önemli veriler ortaya koymaktadır. Yapılan kazı
çalışmaları sırasında, işlevsel ve tarihsel olarak birbirleriyle paralellik gösteren başta
günlük kullanıma hizmet eden seramik kap parçaları olmak üzere cam kap parçaları,
maden objeler, taş eserler ve sikke buluntuları ele geçirilmiştir. Tüm eserler aynı
zamanda Erken Bizans Dönemi (6-7. yüzyıl) özellikleri göstermektedir. Kompleksin
içinde M16 olarak tanımlanan mekânın tamamı açıldıktan sonra karşılaşılan yapılanma,
*

Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
26470-Eskişehir/ TÜRKİYE byolcay@anadolu.edu.tr
1
2012 yılı Olympos ören yeri kazı çalışmaları Anadolu Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nden Dr.Yalçın Mergen, Pamukkale Üniversitesi’nden Arş. Gör. Muradiye Öztaşkın,
Öğr.Gör. Gökçen Öztaşkın, Anadolu Üniversitesi’nden doktora öğrencileri Seçkin Evcim, Atilla Tekin,
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, doktora öğrencisi Öğül Emre Öncü, Restoratör Emrah Şengün,
Tekniker Melih Can Evcim, Sanat Tarihi yüksek lisans öğrencisi Mehmet Cihangir Uzun, Sanat Tarihçileri
Sinan Sertel, Meltem Erdul Mergen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi J.Yağmur
Peker, Sanat Tarihi lisans öğrencileri Ebru Çelik, Dalgın Eşer, İremnur Kurban, Samet Solhan, Aziz Karakuş,
Sevinç Özen, Berna Yıldırım, Mehmet Kurt, Erdem Yıldırım, Bakanlık temsilcisi olarak Antalya
Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Ünal Çınar’ın katılımıyla 01 Nisan – 30 Eylül 2012 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarının ardından onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları Antalya Müze
Müdürlüğü denetiminde 15 Mart 2013 tarihine kadar sürdürülmüştür. Çalışma iznini veren Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Anadolu Üniversitesi Proje Birimi’ne, maddî
destek sağlayan Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED)’ne, Olympos
Kazıları Kurumsal Sponsoru Tantur (TUI Türkiye) A.Ş.’ye, TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Programı)
kapsamında işçi desteği sağlayan İŞ-KUR’a, çalışmalara maddî ve ayni destekte bulunan Başak Kiremit, ICF
Airports, Nazar Nordic, Güven A.Ş., KYK (Kütahya Yapı Kimyasalları), BP Türkiye, Mikrop Ajans ve
GATAB’a teşekkür ederiz.
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üretim işlevine yönelik bulgular içermesi nedeniyle önemlidir (Resim: 4). Ortaya
çıkarılan bu mekânın eğimli bir zemine sahip olması ve zemin döşemesinin su geçirmez
bir harçla bağlanmış olması, yıkama ve temizlemeyle ilgili bir işleve sahip olduğunu
düşündürmektedir. Giriş Kompleksi’nin iki katlı bir yapı olduğunu ortaya koyan önemli
verilerden biri M6 mekânındaki 2. kata çıkmayı sağlayan 4 basamaklı merdiven
kalıntısıdır (Resim: 5). Mekânda ortaya çıkarılan tuğla döşemeli zemin ise ilginç bir
bulgudur. Diğer mekânlarda olduğu gibi yapının avlusunda gerçekleştirilen kazıda asıl
amaç restorasyon çalışmalarından önce yapının işlevini aydınlatmak ve mekânın
Ortaçağda kullanım gören orijinal zemin seviyesine ulaşmak olmuştur. Yapılan
çalışmalar sırasında ortaya çıkan ilginç bulgu ise 6 blok kesme kireç taşından oluşan
dikdörtgen planlı bir mekânın içinde çakıl taşlarından yapılmış yunus balığı
betimlemeleri görülen taban mozaiğidir (Resim: 6). Ayrıca bu mekân içerisinde taban
mozaiğine açılmış ve muhtemelen taban mozaiğiyle birlikte yapıldığı düşünülen 60 cm.
çapında kuyuyla karşılaşılmıştır. Bu durum mekânın suyla ilişkili bir düzenlemeye
times korunması, zararlı bitkilerden kurtarılması amacıyla Kumluca Orman İşletme
Şefliği koordinasyonunda yapılan bitki temizliği 2012 sezonunun önemli bir bölümünü
oluşturmuştur. Söz konusu temizlik çalışmaları Kuzey Kentte I No.lu yapı adası ile
XVIII No.lu yapı adası arasında kalan alanda; ayrıca Güney Kentte XXIII-XXVII No.lu
adalarda gerçekleştirilmiştir. (Çizim: 3). Bitki temizliği sonrası kuzey kentte açılan ve
‘Nekropol Caddesi’ olarak tanımladığımız alandaki mimarî yapılar ile cadde ve sokak
dokusu özgün bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır (Resim: 9-10).
Temizlik sonrası ortaya çıkan yapılarda statik sorunlar düşünülerek öncelikli
olarak mevcut hâllerinin korunması ve sağlamlaştırılmasına yönelik olarak projeler
hazırlanmış ve Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeleri
doğrultusunda çalışmalar sürdürülmüştür. Yüzyıllar boyunca bitki örtüsü ile doğal
etkilere kapalı olan duvarların bütünüyle açılması, özellikle bol yağış ve sert rüzgârları
ile bilinen bölgede riskli durumlar oluşturabileceğinden sağlamlaştırmaya öncelik
tanınmıştır. Söz konusu çalışmalarla kentin kuzey bölümündeki bu özgün doku ve
Episcopeion ile olan organik ilişkisini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Episcopeion’un
batısında yer alan bu yapı komplekslerinin ziyaret ve şifa merkezlerinin yakınında yer
alması beklenen hizmet birimleri olması muhtemeldir.
2012 sezonu uzun soluklu planlanmış; kazı ve temizlik çalışmalarının yanı sıra
koruma, sağlamlaştırma ve onarım çalışmaları da sürdürülmüştür. (Resim: 11). Onarım
çalışmalarına altlık oluşturacak şekilde kuzey kentte açılan Nekropol Caddesi
üzerindeki yapıların, kazısı tamamlanan Giriş Kompleksi’nin, nehir kıyısındaki rıhtım
duvarlarının ve Akropol’ün sağlamlaştırma projeleri kazı ekibi tarafından
hazırlanmıştır. Söz konusu projeler, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nca onaylanmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir. Bunun yanı sıra özellikle
ören yeri girişinden denize doğru giden yürüme yolu üzerindeki duvarlarda düzenleme
çalışması gerçekleştirilmiştir. Kazısı tamamlanan alanlarda risk oluşturan duvarlar ve
özellikle kemerler için koruma önlemleri alınmıştır.
Sağlamlaştırma çalışmaları öncelikli olarak yapının bitkilerden arındırılması,
tehlike arz eden duvarların sabitlenmesi ve duvar yüzeylerinin temizlenmesine
yöneliktir. Sonraki aşamada ise tarihî yapı restorasyon harcı tatbik edilerek duvarların
sağlamlaştırılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Kullanılan harç, yapı harçlarının analizi
sonrası elde edilen verilere dayalı olarak özel imal edilmiştir. Söz konusu çalışmalara
2013 sezonunda da devam edilecektir.

262................................................................................................................................

Çizim 1: Olympos plan taralı kent planı.
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Çizim 2: Olympos antik kenti Episcopeion, kazılan alanlar.

Çizim 3: Olympos ada yapılanması.

264................................................................................................................................

Resim 1: Olympos 2012, Köprü Caddesi, kuzeybatı genel görünüm.

Resim 2: Olympos 2012, Köprü Caddesi, Ortaçağ mekânı.
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Resim 3: Olympos 2012, Giriş Kompleksi kazı sonrası, genel görünüm.

Resim 4: Olympos 2012, Giriş Kompleksi kazı sonrası, M16 mekânı kanal
düzenlemesi.
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Resim 5: Olympos 2012, Giriş Kompleksi kazı sonrası, M6, doğu, merdiven
kalıntısı ve tuğla döşeme.

Resim 6: Olympos 2012, Giriş Kompleksi, avlu, taban mozaik.
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Resim7: Olympos 2012, Episcopeion kazı sonrası havuz ve çeşme yapısı.

Resim 8: Olympos 2012, Episkopeion, vestibule, kapı açıklığı.
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Resim 9: Olympos 2012, Nekropol caddesi, temizlik öncesi.

Resim 10: Olympos 2012, Nekropol caddesi, temizlik sonrası genel görünüm.
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Resim 11: Olympos 2012, Nekropol Caddesi, Tonozlu Mezar, sağlamlaştırma
çalışmaları.
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PATARA 2012 YILI KAZI VE KORUMA
ÇALIŞMALARI
Havva İŞKAN*
Şevket AKTAŞ
Erkan DÜNDAR
Serap ERKOÇ
Hakan KIZILTAŞ
Mustafa KOÇAK
Semih ORHAN
Ayça POLAT BECKS
Urs PESCHLOW
Feyzullah ŞAHİN
Christof SCHULER
Klaus ZİMMERMANN

Patara ören yerinde 2012 yılı çalışmaları 9 Nisan 2012 tarihinde başlamış ve 29
Eylül 2012 tarihinde sona ermiştir. Arazideki fiilî kazılar 174 gün süre ile yapılmış,
ancak süregelen deniz feneri podyumu onarımı ve çevre düzeni uygulama projeleri bu
tarihlerin öncesinde ve sonrasında devam etmiştir. Kazı ve restorasyon çalışmalarımız
M. Modestus Takı, Tepecik Bey Sarayı, Liman/Hurmalık Hamamı Palaestrası (?), Ana
Su Deposu, M52 Anıt Mezarı, Prytaneion, Kaynak Kilisesi ve Mezarlık Alanı
(Temenoslu Alan) olarak gerçekleşmiş; ayrıca Agora Batı Stoası mermer duvar
kaplamalarının restitüsyon denemeleri ile epigrafi ve seramik çalışmalarımız da
sürdürülmüştür1.
*
Prof. Dr. Havva İŞKAN IŞIK, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 07058 Kampus
Antalya/TÜRKİYE e-posta: havva@akdeniz.edu.tr
1
Kazı çalışmalarımıza ilk yarısında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Erdal Yiğit, ikinci yarısında ise
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan Fatih Özdel Bakanlık temsilcisi olarak katılmışlardır.
Değerli meslektaşımız Fatih Özdel’e örnek kişiliği ve mükemmel görev anlayışı nedeniyle tüm ekibim adına
içten teşekkür ederim. Patara kazılarına verdikleri destek için Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay’a, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Murat Süslü ile Genel Müdürlüğümüzün tüm mensuplarına
şükranlarımızı sunarım. DÖSİM Müdürlüğümüze de Müdür Sayın Murat Usta nezdinde hem kazı ödeneğimiz
için, hem de onarımlarımız için ayırdıkları ödenekler için pek çok teşekkür ederim.
Kaş Kaymakamı Sayın Selami Kapankaya İŞKUR tarafından istihdam ettirilen 19 işçiyi Patara kazılarında
görevlendirerek, çalışmalarımıza çok büyük bir destek sağlamıştır. Kendisine Patara’ya diğer her konuda
verdiği destek için de teşekkürü borç biliyorum. Nezdinde Kaş Kaymakamlığı mensuplarına, özellikle de tüm
malî işlerimizi yönetip yönlendiren İlçe Özel İdare Müdürü Sayın Ahmet Korkut ile uzmanlar Sayın
Süleyman Erdoğan ve Hüseyin Tekin’e kalpten teşekkür ederim. Ayrıca her konuda verdikleri destek için
Antalya Valisi Sayın Dr. Ahmet Altıparmak ile Vali Yardımcısı Sayın Recep Yüksel’e de teşekkür ederim. Bu
sene kazı çalışmalarımıza İŞKUR tarafından çalıştırılan işçiler bağlamında 5 kişilik bir kontenjan tanıyan ve
desteğini bizden esirgemeyen Antalya İl Kültür Müdürü Sayın İbrahim Acar’a, Müdür Yardımcısı Sayın
Metin Karakaş ile Antalya Müze Müdürü Sayın Mustafa Demirel’e ve Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürü Sayın Melike Gül ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Sayın Mehmet Ali
Özgün ile çalışma arkadaşlarına da özel bir teşekkür borçluyum.
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü bu sene de bizim için çok önemli olan iaşe desteğini sürdürmüş ve ayrıca
üniversitenin iki aşçısını kazıda görevlendirerek kazıya bir araç tahsis etmiştir. Bu nedenle başta Rektörümüz
Sayın Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe olmak üzere üniversitemizin idarî birimlerine şükranlarımı sunuyorum.
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Modestus Takı Kazı ve Düzenleme Çalışmaları
Şevket AKTAŞ
Semih ORHAN
Kentin kuzey girişinin simgesi niteliğindeki bu tak, dört ayak üzerine oturan 19
m uzunluğunda ve 10 m. yüksekliğinde üç geçişli anıtsal bir giriştir (Resim: 14). Kuzey
yüzündeki üst silmede yer alan yazıtından, “Lykia ulusunun metropolisi Patara halkı
tarafından Lykia ve Pamphylia Eyaleti Genel Valisi C. Trebonius Proculus Mettius
Modestus için dikilen bir onur takı” olduğu anlaşılmaktadır. Cladius ve sonrası
dönemler, özellikle başkent Patara başta olmak üzere, diğer büyük Lykia kentlerini
üzerinde Roma hâkimiyetinin ve Romanizasyon uygulamalarının hızla yayıldığı bir
süreç olarak bilinmektedir. Bu süreçten sonra Roma’nın buralara olan katkısı Lykia
genelinde yapılaşmaya da yansımıştır. Mettius Modestus Takı da bu sürecin bir ürünü
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tak’a ait eksik blokların tespiti ve restorasyonda kullanıma hazır hâle
getirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Tak'a ait, kuzey yüzde yer
alması gereken 1 tane triglif-methop bloğu dışında bugüne kadar eksik olan 9 adet blok
bulunmuş ve belgeleme işlemleri yapılarak restorasyonda kullanıma hazır hâle
getirilmiştir. Bulunan blokların 5 tanesi geison, 4 tanesi triglif-methop bloğudur. Ayrıca
Tak'ın attikası üzerine konulduğunu düşündüğümüz yazıtlı heykel kaidesine ait bloklar
ile kuzey cepheden kopmuş eksik konsol bloğu da ortaya çıkmıştır. Tak’ın üst yapısına
ait kırık bir köşe geison bloğunun üzerinde bulunan kenet, yapının Antik Dönemde
restorasyon geçirdiğini kanıtlamaktadır. Ancak bu restorasyonun olası bir deprem
sonrasında mı yapıldığı yoksa taşıma sırasında meydana gelen kırılmadan mı
kaynaklandığı tam olarak anlaşılamamaktadır.
Tak’ın batı ayağı güney önünde yapılan kazı çalışmalarında, doğusunda daha
önceki yıllarda tespit edilen Doğu Portik'in simetriğinin yer aldığı anlaşılmıştır (Resim:
15). Portik genişliği 5.00 m. olup İon düzeninde yapılmıştır ve arka duvarı mermer
levhalar ile kaplanmıştır. Batı Portik'te bulunan kırık bir köşe İon başlığı parçası, yapı
yazıtı ile aynı dönemi işaret etmektedir. Portiğin, Tak ve havuz güney duvarına organik
yapıda bağlandığı düşünüldüğünde, Tak’ın tarihinin, üzerindeki yazıtla da doğrulandığı
gibi Traianus Dönemi olduğu anlaşılmaktadır. Tak’ın önünden güneye doğru uzanan,
doğu ve batısı portiklerle düzenlenen caddenin genişliği ise 22.80 m. olarak
ölçülmüştür.
Batı Portik stylobatına, arazinin eğimine göre farklı yükseklikte 4 krepisle
çıkılmaktadır. Yüksekliği ölçülebilen üç krepisten en altta yer alan 0.29 m., alttan ikinci
krepis 0.32 m., en üstte yer alan stylobat basamağı ise 0.36 m.dir. Tak'tan güneye doğru
devam eden Portik'te arkeolojik veriler değerlendirildiğinde birkaç evrenin olduğu
Kazımız yereldeki en büyük desteğini, her zaman olduğu gibi Patara Muhtarı Sayın Arif Otlu’dan almıştır.
“Ekmek paramızı” bile karşılayan muhtarımıza ve Ova Belediye Başkanı Sayın Tevfik Taner ile Sayın
Muzaffer Otlu’ya tüm destek ve dostlukları için çok teşekkür ederim. Aquasun Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Serdar Akaydın, bizim için önemi büyük olan traktörümüzün artık onarılamayacak kadar
eskimiş olan lastiklerini yenilemiştir. Kendisine ve Avukat Sayın Aytaç Küçükünal’a bu nedenle teşekkür
ederim. Onursal kazı başkanımız Prof. Dr. Fahri Işık, “Patara. Likya Soyunun Başkenti” adlı kitabından sonra
“Uygarlık Anadolu’da Doğdu” isimli kitabının satış gelirlerini de Patara kazılarına bağışlamıştır. Kendisine ve
baskı giderlerini üstlenen Kenan Işık’a söylenecek her teşekkür, bu örnek davranışın gölgesinde kalmaktadır.
2013 yılında Patara Kazılarının 25. yılını da tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı ve esen bir biçimde
geçirmek en büyük dileğimizdir.
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anlaşılmaktadır. İlk yapım aşaması Mettius Modestus Takı ile birlikte düzenlendiği
orijinal evredir. Bu orijinal evreyi doğrulayan veriler; hem Tak yapısına organik yapıda
bağlı olması, hem de yukarıda Tak’ın tarihlendirilmesinde bahsedilen kırık İon köşe
başlığının ait olduğu dönemdir. İkinci evre, stratigrafik bilgiler ışığında takip
edilmektedir. Bu evrede portik stylobatının kullanım dışı kaldığı görülür. Stylobat
üzerinden başlayarak yanık katmanına kadar devam eden bir evredir. Olasılıkla bu evre
M.S. 141 depremi ile ilişkili olmalıdır Son evre ise, yanık katmanı üzerinde yer alan çok
yoğun yapı göçüğüdür. Göçüğün içinde kalın ve kare formlu olmasıyla M.S. 3. yüzyıla
ait özellik gösteren, pişmiş toprak yapı tuğlaları ve az miktarda çatı kiremidi yer
almaktadır. Bu aynı zamanda bu alanda takip edilebilen son evredir. Yıkımdan sonra
portiğin kullanılmadığı anlaşılmıştır. Portik'te birden fazla evre olması, buranın her
dönem kullanılabilecek özellikte kamu alanı olmasıyla açıklanabilir.
Tepecik Akropolisi ‘Bey Sarayı’
Erkan DÜNDAR
B. Ayça POLAT BECKS
Tepecik Akropolisi 2012 yılı kazılarına, 2003-2004 ve 2006-2007 yıllarında
kazısı yapılan “Bey Sarayı”nda devam edilmiştir. Bu sezonda yapının stratigrafik açıdan
yeniden değerlendirilmesi, evrelerinin tespiti, fonksiyonu ve bununla bağlantılı olarak
yapı planının kesin olarak çıkarılması hedeflenmiştir (Resim: 8). Patara’daki en erken
mimarî, seramik ve küçük buluntuları veren bu yapıdaki çalışmalar 3 ana alanda
yoğunlaşmıştır. Bunlar; A. Batı/Erken Teras, B. Doğu Teras, C. Bey Sarayı ‘B’ odası.
A. Batı/Erken Teras: Bey Sarayı kompleksinin bir üst kotunda yer alan Batı
Teras, aynı zamanda tepenin kayalık zirvesiyle doğudan bitişmektedir. Yönlendirilişi
açısından Bey Sarayı ile uyumsuz olan teras duvarı kaba işli kiklopik taşlardan tek sıra
hâlinde örülmüştür. Bununla birlikte teras duvarında kuzeye gidildikçe daha küçük
taşların kullanıldığı da gözlenir. Konumu, alandaki diğer yapılar ile olan ilişkisi ve
stratigrafisi ile Bey Sarayı kompleksinden erken olduğu anlaşılan terasın tarihi ve
fonksiyonunun kesin olarak belirlenmesi amacıyla çalışmalar iki ana alanda
gerçekleştirilmiştir. Terasın güneyinde, kiklopik duvarın arkasındaki çalışmalarda ele
geçirilen M.Ö. 6. yüzyılın ortalarından terrakotta figürin başları ve M.Ö. 6. yüzyıl
sonlarından protom parçaları, Batı Teras’ın erken evre dolgusundan gelen önemli
buluntular olarak karşımıza çıkmaktadır.
Batı Teras’ın güney batısında, ana toprak içine derinleştirilmiş, yönlendirilişi
açısından teras duvarı ile uyumlu olmayan kare bir mekânın yarısı açığa çıkarılmıştır.
Yapı içerisinde gerçekleştirilen kazılarda ağırlıklı olarak M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllara ait
seramiklerle karşılaşılmıştır. Çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise ağırlıklı
olarak MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen seramikleri ile yine M.Ö. 6. yüzyıla
tarihlenen mermerden yapılmış küçük bir kros parçası, çok sayıda kadın protomu ve
çeşitli figürün parçaları ele geçirilmiştir.
Terasın orta kesimlerinde, bir üst kottaki Doğu Roma (Bizans) yapısı hizasında
açılmış büyük çukurlar tespit edilmiştir. Malzemesi ile Geç Roma Dönemine dek tarih
veren bu çukurlar, alanın muhtemelen Geç Antik Dönem’de yeniden yapılanması
sırasında mevcut yapıların tahribi sonrası oluşturulmuş olmalıdır.
Batı terasın kuzeyinde gerçekleştirilen çalışmalarda, alanın güneyine göre farklı
bir mimarî yapılanma ile karşılaşılmıştır. Bu alanda açığa çıkarılan en ilgi çekici mimarî
öğe, terasın orta kesimlerinde tespit edilen ve derinliği 2,80 m.yi bulan oval yapıdır.
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Doğu-batı doğrultulu, duvarları boyunca girişi bulunmayan bu yapı, Batı Teras’ın arkaik
dolgusu içine derinleştirilmiştir. Duvarları dış yüzde düzensiz, içte ise özenli bir işçilik
sergileyen yapı kısmen ana kaya içine derinleşmektedir ve duvarlarında kayadan
yararlanılmıştır. Girişinin üstte olduğu düşünülen yapının tabanı da sekili olarak ana
kayanın şekillendirilmesi ile oluşturulmuştur. İç dolgusunda yapılan kazı çalışmalarında
M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllardan M.Ö. 2. yüzyıl sonlarına kadar çoğunlukla mutfak ve
depolama kaplarından oluşan seramik buluntulara rastlanmıştır. Bu geniş dönem
aralığına karşın buluntu yoğunluğu M.Ö. 3. ve 2. yüzyılları gösterir. Oval yapı olasılıkla
depolama amaçlı olarak M.Ö. 4. yüzyıl sonları ve 3. yüzyılda yapılmış ve M.Ö. 1.
yüzyıl başında alanın geç dönem kullanımıyla ilişkili olarak düz bir alan yaratmak için
doldurulmuş olmalıdır.
B. Doğu Teras: Tepecik Bey Sarayı’nın doğusunda bulunan yapı 19,35 x 7,2 m.
ölçülerinde dikdörtgen bir plan gösterir. 2007 yılı kazılarında açığa çıkarılan yapının
güney iç bölümünde gerçekleştirilen sondaj sonucunda tespit edilen ve erken evre
olarak yorumlanan duvarın yapı bütünü ile ilişkisinin ortaya konması ve işlevine dair
detaylı bilgi edinilmesi amacıyla teras içerisinde açılan 2 sondajla 2012 yılı çalışmaları
yürütülmüştür. Yapılan bu sondajlarda söz konusu duvarların terasın dış duvarları ile
organik bağı olduğu ve dış duvarların sağlamlaştırılması amacıyla yapıldığı anlaşılmış,
böylece tüm terasın tek bir kerede inşa edildiği tespit edilmiştir (Resim: 9).
Doğu Teras’ta yapılan her iki sondajda da terasın dolgusuna dair izler; dış ve iç
duvarların inşası sonrası içinin taş kırıkları ve toprakla doldurulduğunu göstermiştir.
Dolgu malzemesi arasında M.Ö. 8. yüzyıl sonu ve M.Ö. 6. yüzyıl sonu arasına
tarihlenen seramikler ele geçirilmiştir. Dolguda ele geçirilen en geç malzeme M.Ö. 500
yılından geçe inmemektedir. Hem seramikler hem de alandaki muhtemel külte işaret
eden protom ve figürin parçaları, terası dolduran malzemenin yakınlardan, olasılıkla
hemen batıdaki Bey Sarayı’nın onarımı öncesi çıkan malzemeler olduğuna işaret
edebilir. Sarayın güneybatı köşesinde güçlendirme amacıyla, doğu teras duvarının dış
yüzündekilerle uyumlu bosajlı bloğun kullanılmış olması, sarayın bu dönemde onarım
gördüğünün en önemli kanıtlarından biridir. Doğu Teras dolgusunda M.Ö. 5. yüzyıla
işaret eden buluntuların ele geçirilmemesi, terasın en geç M.Ö. 490-480 yıllarında
yapıldığını düşündürür.
C. Bey Sarayı ‘B’ Odası: Bey Sarayı’nın kuzeyinde bulunan ve ‘B’ odası olarak
isimlendirilen mekânın kazısının önceki kazı sezonlarında tamamlanmaması ve yine bu
mekânın kuzeyinde bulunan yapı duvarlarının tam olarak açığa çıkarılmaması nedeniyle
bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda, öncelikle yapı kompleksine kuzeyden
bitişen sur bedeninin yapıyla ilişkisinin ortaya konması amacıyla bu bölümde kazı
çalışmalarına başlanmıştır. Surun yapı hendeğinin kompleksin kuzey duvarı içine
derinleştiği ve kuzeydoğu köşesini tahrip ederek kısmen Doğu Teras ile bitiştiği
görülmüştür. Yapı hendeği içerisinde M.Ö. 3. yüzyılın 1. yarısına tarihlenen seramikler
bulunması nedeniyle, surun M.Ö. 3. yüzyıl ortalarında yapıldığı anlaşılmıştır. Bey
Sarayı’nın kuzey alanında gerçekleştirilen ikinci etap çalışmalarında, ‘B’ odasının
kuzeyinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda doğu-batı
doğrultulu birbirine paralel üç duvar tespit edilmiştir. Bunlardan en güneyde olanının
Bey Sarayı kompleksinin erken evrede kullanılan kuzey duvarı olduğu görülmüştür.
Orta duvarın, Bey Sarayı’ndaki yenilemeler esnasında, olasılıkla M.Ö. 4. yüzyılda inşa
edildiği düşünülmektedir. En kuzeydeki duvar ise güneye bakan iç yüzünün düzensiz,
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kuzey yani dış yüzünün düzenli bloklarla örülü olması nedeniyle, kompleksi diğer
yönlerde olduğu gibi kuzey yönünde de çeviren bir terasa ait olmalıdır.
Liman Hamamı Palaestra (?) Çalışmaları
Serap ERKOÇ
Antik kentin kuzeydoğusunda konumlanan hamamda 2012 yılı çalışmaları
yapının doğusunda yer alan 28.60x40.00 m. ölçülerindeki Palaestra'da (?) Kuzey 1.ve 2.
Alan ile Güney 1., 2. ve 3. olarak adlandırılan alanlarda gerçekleştirilmiş; her iki alanın
da yedişer adet mekân ile sınırlandırıldığı tespit edilmiştir (Resim: 1-2). Ta. 6.58 m. ile
Ta. 4.26 m. seviyelerindeki dolguda tespit edilen altı tabakada oldukça fazla sayıda
seramik, sikke, cam vb. ele geçirilmiştir. Özellikle harç üzeri yer yer mermer kaplama
levhalarının korunduğu tabanın hemen üzerindeki (1) numaralı tabaka içinde ele
geçirilen ve M.S. 5.-7. yüzyıllar arasına tarihlendirilen en geç tarihli malzemeler,
Palaestra (?) olarak adlandırılan bu bölümün kullanımının ne zaman sona erdiğini
göstermesi açısından önemlidir. Diğer tabakalarda ele geçirilen malzemeler ise
Palaestra'nın (?) bu dönemden sonra ilk olarak seramik ve demirci işliği olarak
kullanıldığını, ardından ise özellikle mekânların içlerinin kireç ocaklarına
dönüştürüldüğünün tespitine imkân tanımıştır.
Alanın kuzey yarısında ortaya çıkan mekânların güney ön Ta. 5.32 m.de yönleri
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu tuğla bir duvarın yıkıntısına rastlanmıştır. Palaestra’nın
(?) orijinal kullanım dönemine ait olduğundan şüphe duyulmayan bu tuğla duvar
yıkıntısının hemen altında tespit edilen ve içinde kum katkılarının bulunduğu yaklaşık
15 cm.lik tabaka ile tuğlalarının düşme biçimleri, yapının olası bir deprem-tsunami
sonucunda yıkılmış olabileceğinin düşünülmesine neden olmuştur. Bu bağlamda ekip
üyemiz İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Cenk Yaltırak
tarafından bu tabakadan analiz için örnekler alınmıştır2. Palaestra'nın (?) tam doğu
merkezinde ise 7.60 cm. uzunluğunda ve 2.60 cm. genişliğinde apsidal bir duvara
rastlanmıştır (Resim: 3). Söz konusu duvarın batı iç kısmında biri tam merkezde,
diğerleri ise kuzey ve güneyde olmak üzere 1.45x1.20x65 cm. ölçülerinde toplam 3 adet
niş yer almaktadır. Apsidal duvarın tabanının da, yine Palaestra'nın (?) tabanı gibi harç
üzeri mermer kaplama olduğuna dair izlere rastlanmıştır.
2012 yılında hamamın doğusunda konumlanan ve şu an için Palaestra (?) olarak
adlandırılan bu bölümde yapılan çalışmalar sırasında hem güney hem de kuzeydeki
mekânları oluşturan duvarlara ait blok taşların olasılıkla Antik Dönem’de geçirdiği
yangın sonucunda mukavemetlerini yitirmiş olmaları, bu duvarların geçici de olsa ahşap
kalaslarla desteklenmelerini zorunlu kılmıştır. Bunun yanı sıra çalışması tamamlanan
alanların tabanlarında korunmuş olarak ele geçirilen mermer kaplama levhaların doğa
koşullarından etkilenip birbirlerinden ayrılmalarını önlemek için üzerleri jeotekstil ile
kapatılarak kenarları ahşap kalaslarla desteklenmiş ve üzerleri dere kumu ile
güçlendirilmiştir.

2
Bu analizin sonuçları; hem sözü edilen bu tuğla yıkıntısının olası bir deprem-tsunami ile yıkılıp
yıkılmadığının tam olarak belirlenmesine imkân tanıyacak hem de, eğer böyle bir durum söz konusu ise,
Patara geneli içinde hangi dönemde yaşanılan bir deprem-tsunami ile bağlantılı olabileceğinin ortaya
çıkarılmasına da yardımcı olacaktır. Ayrıca bu analizin sonuçları bu tabakadan tarafımızca steril bir biçimde
toplanan arkeolojik verilerle de desteklenerek, tuğla duvarın tam olarak ne zaman yıkılmış olabileceğine dair
kesin bir tarihlendirme yapabilmemize imkân tanıyacaktır.
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Ana Su Deposu
Hakan KIZILTAŞ
Ana Su Deposu kazı çalışmalarında 2011 yılında kazı sezonunun bitişi ile
tamamlanamayan 9 adet 3x3 m. boyutlarındaki açmanın bitirilmesi ile yapının iç ve dış
duvarlarının tam olarak ortaya çıkarılıp belgelenmesi amaçlanmıştır (Resim: 4).
Kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı olarak inşa edilen yapı dış hatları itibarıyla
22x37 m.; iç hatları itibarıyla ise 17.5x33 m. ebadındadır. Duvar kalınlığı 2.00-2.20 m.
arasında değişmektedir. Yapının orijinal duvar yüksekliği bilinmemekle birlikte en iyi
korunmuş olan kuzeydoğu bölümde yükseklik 3.30 m.dir. Yapının denizden yüksekliği
en yüksek yerinde Ta: 37.54 m, zeminde ise yapı içinde 20 cm.lik bir eğim göstermekle
birlikte en düşük yerinde Ta: 34.00 m.dir. Yapının duvar örgüsünde köşelerde işlenmiş
iri blokların, diğer bölümlerde ise irili ufaklı şekilsiz taş ve harç kullanıldığı
gözlemlenmektedir. Yapının iç kısmının tamamen açılması ile birlikte zeminin ilk önce
ince bir harç ile sıvandığı, daha geç bir dönemde ilk harca göre daha kalın bir harç ile
onarım gördüğü tespit edilmiştir. Zemindeki bu harç büyük oranda korunmuştur.
Yapının dış kısmındaki kazılar esnasında, özellikle güneydoğu duvarın dışında tespit
edilen künk sırası, kent içi su dağıtımı hakkında bilgi kazanmamızı sağlamıştır. İyi
durumda korunmuş olan künk dizini kentin doğu yamaçlarındaki Roma Dönemi
villalarının olduğu alana doğru gitmektedir. Çalışmalarda yapının iç kısmında E-7
açmasının zemininde Flavius’lar Devri Eyalet Valisi L. Luscius Ocra’yı onurlandıran
bir yazıt ile E-9 açmasında bir İmparator Titus başı bulunmuştur. Ayrıca 9 No.lu kesit
bloğundan aslan üzerinde oturan bir Kybele kabartması ile genelde az sayıda seramik ve
künk parçası ele geçirilmiştir. Yapının dış kısmındaki çalışmalarda ise, güneydoğu
alanın kazısında, 3 adet iyi korunmuş bronz sikke, bronz ok ucu, yüzük taşı, bütüne
yakın korunmuş kandil ve sağlam durumda korunmuş künk dizinleri bulunmuştur. Su
deposunun içinde ortaya çıkarılan 9 adet in situ sütun, yapının üst kısmının bir çatı ile
örtüldüğünü göstermektedir. Ancak kazı çalışmalarında çatı sistemi hakkında net bir
veri elde edilememiştir. Yapının en az 2000 tonluk bir su tutma kapasitesine sahip
olduğu görülmektedir. Tek başına bu veri bile, deponun kentin su iletim sistemi içinde
merkezî bir görev üstlendiğini ortaya koymaktadır. Patara su yolları sisteminin en
önemli parçalarından biri olan ana su deposunun ilk yapım tarihi ile onarım evrelerine iz
verecek bir bulguya rastlanmamıştır. Güneydoğu duvarın dış kısmındaki kazı
çalışmalarında ele geçirilen 3 adet sikke M.S. 3. yy. 2. çeyreğine tarih vermektedir.
Yapının dış kısmının eğimli olması ve akıntı toprak düzenli bir kontekst yakalamayı
imkânsız kılmış olsa da, su deposunun kentin özellikle Geç Helenistik Dönem’de artan
su ihtiyacını karşılamak amacı ile arkasındaki havzanın suyunu biriktirmek için inşa
edildiği güçlü bir olasılıktır.
M52 Anıt Mezarı
Mustafa KOÇAK
M52 anıt mezarı, Mettius Modestus Takı’nın yaklaşık 65 m .kuzey-doğusunda
yer almaktadır. Çalışmalara başlamadan önce üst yapının, hyposorion’un üst örtüsü ile
beraber tamamen yıkılmış durumda olduğu, batı duvarı içerisinden çıkan bir incir
ağacının yapının bu bölümünde hayli geniş kapsamlı kök salarak birçok taşın
yerlerinden oynamasına neden olup mezara ciddî zararlar verdiği gözlemlenebilmiştir.
Yapının özellikle kuzeyinde yoğun olmak üzere, yaklaşık 30 kadar çeşitli büyüklük ve
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formda dökülmüş olan bloklar bir vaziyet planında belgelenmiş, fotoğraflanmış ve
yapının batısında belirlenen bir taş tarlasına kaldırılmıştır.
Arkasından gerçekleşen çalışmalarla yapının dört bir tarafında ve iç mekânında
temel ve zemin seviyelerine kadar kazısı yapılmıştır (Resim: 10-11). Doğu yüzde,
mezara neredeyse bitişik konumda ve buna paralel uzanan bir lâhit podyumuna
rastlanmıştır. Bu podyumun hemen önünde, çok düzgün harçtan bir zemine, anıt
mezarın duvarı önünde de M52’nin temeline ulaşılmıştır. Temel irice taşlar ve harçtan
oluşmaktadır. Mezarın temeli, lâhit podyumunun en alt blok sırasının üzerine oturduğu
için bu podyumun M52 mezarından daha önceki bir evreye ait olması gerekir. Bu
yüzdeki diğer bir bulgu ise bir (atık?) su kanalıdır. Sözü geçen su kanalı kuzey-güney
doğrultulu olarak uzanmaktadır. Üstü, korunduğu hâliyle üç adet büyük taş blokla ve
bunların aralarına sıkıştırılmış küçük taşlarla kapatılmıştır. Yapının doğu yüzünde,
temel işlevi gören, aralarında harç kullanılmış çok iri taşlarla örülü, 2,75 m.
yüksekliğinde ve ana kaya üzerine oturan bir duvara ulaşılmıştır.
Mezarın batı yüzünde, modern yürüme zemininin hemen 10 cm. kadar altında
son derece büyük bir tonoz ortaya çıkmıştır. Bu tonoz kuzey-güney doğrultusunda M52
anıt mezarının batı yüzü boyunca uzanmaktadır. Ayrıca tonozun, mezar yapısına temel
olarak hizmet ettiği, yani mezar yapısının bunun bir bölümünün üzerine oturduğu tespit
edilmiştir. Mezarın güney yüzündeki temel yapısı ise diğerlerine göre biraz farklılık
göstermektedir. Doğudaki harçlı temel üzerine oturan blok sırası burada da devam
etmektedir. Ancak bunların altında, üst üste birkaç blok sırası daha bulunmaktadır.
Hyposorion içinde dikdörtgen tuğlalarla kaplı iki adet ayrı zemin ortaya çıkmıştır. Bu
zeminler hyposorion girişinin hemen sağında ve solunda yer almakta, doğu duvarında
başlayıp kuzey ve güney duvarları boyunca uzanmakta, fakat batı duvarına kadar
erişmemektedirler. Bu zeminler taban üzerinde 30-40 cm. kadar yükselerek duvar
boyunca uzandıklarından ve güneydeki zeminin doğu ucunda yer alan bir yükseltiden
dolayı bir çeşit kline görevi üstleniyor olmalıdırlar. Yaklaşık 2x1,5 m. lik ebadıyla da
kline olmaya uygundurlar.
Ne yazık ki mezarın üst yapısına ait mimarî elemanlar bulunamamış; M52 anıt
mezarıyla ilişkilendirebileceğimiz hiçbir yapı malzemesine ulaşılamamıştır. Böylesi
büyük bir yapıdan (11x11 m) geriye, toprak altında hemen hiçbir parçanın kalmamış
olması düşündürücüdür. Akla ilk gelebilecek hipotezlerden biri mezarın üst yapısının
belki de hiç gerçekleştirilmemiş olabileceğidir. Ancak mezarın batısında, hemen birkaç
metre uzağında, yüzeyde çok güzel işlemeli bir kapı sövesi bulunmuştur ve bu büyük bir
olasılıkla, yakınlarda daha büyük bir yapı da bulunmadığından, bu mezara ait olmalıdır.
Bu durumda da, M52 mezarının, üst yapısıyla beraber mutlaka tamamlanmış olması
gerekmektedir. Güney duvarında gözlemlenen doğu-batı doğrultulu bir dalgalanma
belki de mezarın bir depremde zarar görmüş olabileceği doğrultusunda yorumlanmalıdır
ya da bilinçli olarak yıkılmıştır. Depremin ya da herhangi bir yıkımın arkasından, daha
henüz toprak altına girmeden, yapı malzemesi çekilerek başka yerlerde devşirme olarak
kullanılmış olmalıdır.
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Meclis-Tiyatro Arası Kazı Çalışmaları/Prytaneion?
Semih ORHAN
Hakan KIZILTAŞ
Çalışmaları 2011-12 kış döneminde başlayıp 2012 yaz kazı döneminde belli bir
kısmının açığa çıkarılmasıyla tamamlanan yapı kompleksi, Meclis-Tiyatro arasındaki
alanda yer almaktadır. Yan yana konumlandırılan mekânlar ve odalar bir yapı
kompleksine dönüşmüştür (Resim: 12-13) . Kentin kamusal merkezinde yer alan bu
yapının tanımlaması ve işlevi, içinde bulunduğu alanla bağlantılı düşünülmektedir.
Geneli, ana kaya üzerine oturtulmuş olan mekânlar bütünü, kendi içinde dönemsel ya da
işlevsel farklılık gösteren iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Ana mekân yapılaşmanın
konumlandırılışından anlaşılacağı üzere, hemen hemen aynı ebattaki paralel mekânların
geniş bir ön avluya açıldığı bölümdür. Bu alanda; duvar yüksekliği, duvar işçiliği ve
ölçüleri birbiriyle aynı özellik gösteren ve aynı zamanda kendi içinde organik bir yapıda
olan mekânlar bulunmaktadır. Bu mekânların batısından genişliği sabit olmamakla
birlikte ortalama 1.00 m. civarında bir kanal geçmektedir. Kanal kuzey-güney
doğrultuludur ve yaklaşık %7 eğimle alçalarak güneye doğru devam etmektedir.
Kanalın doğu duvarı aynı zamanda yan yana 3 mekânın arka duvarıdır. Zemini pişmiş
toprak tuğla üzerine harç atılarak yapılmıştır. Batı duvarı ise ince molozdan tek sıra
örülmüş düzensiz bir yapıdadır. Kanalın bütünü henüz açılmamış olduğundan işlevi ve
suyun ulaştığı nokta hakkında yeterli bilgi yoktur. Kanalın doğusunda yer alan
yapılaşmada, ön avlu ile 7 tane mekân açığa çıkarılmıştır.
Ana kompleks mekânları: Ön avlunun, doğu-batı yönündeki uzunluğu 15.65 m.
iken, kuzey-güney genişliği 4.35 m.dir. Ana giriş, doğuda yer alan 1.40 m.
genişliğindeki bir kapıdır. Avlunun ortasına yakın bir bölümde taşıyıcı özelliği bulunan
kalp formlu, in situ bir sütun yer almaktadır ve yüksekliği 0.90 m.dir. Ön avlunun kazı
çalışması esnasında alanın genelinden gelen yoğun çatı kiremitleri de burada bir çatı
sistemine işaret etmektedir. Zemini yer yer düzleştirilmiş ana kaya ve sertleştirilmiş
topraktır. Avlunun doğu duvarının sınırı dışında kalan ve az bir kısmı görülebilen dış
cephenin ise, ince çakıl taşı üzeri kum ile kaplı bir zemine sahip olduğu görülmüştür.
Yan kompleks mekânları: Yan mekânlar olarak adlandırılan bölüm, ana
mekânların kuzey dış yüzüyle organik olmayan biçimde birleştirilmiştir. Bu yapılaşma,
en kuzeyde Batı Sur’un altına doğru temel seviyesinde devam etmektedir. Bu hâliyle sur
yapılaşmalarından daha erken bir yapılaşma olduğu da anlaşılmaktadır. Bu alan tümüyle
ana kaya üzerine oturtulmuş, ana kaya üzerindeki çukur alanlar ise ince moloz dolguyla
doldurularak düz bir zemin sağlanmıştır. Alan, temel seviyesinde takip edilebilen ve
simetrik olmayan 4 odaya ayrılmıştır. Bu küçük mekânların dışında, Antik Dönemde
yoğun tahribat görmüş olduğu düşünülen ve tamamı takip edilemeyen duvar uzantıları
da yer almaktadır. Mekânlar, en batıda, ana kayayı da çeviren 14.40 m. uzunluğundaki
kuzey-güney doğrultulu bir duvarla sınırlandırılmıştır. Duvarın genişliği ortalama 1
metre civarındadır ve bazı yerlerinde çok iri bloklar kullanılmıştır. Bu duvara ana
kayadan dik olarak destek duvarları atılmıştır. Kuzeyde ise geç dönem sur yapısı yer
almaktadır.
4 mekân kendi içinde organik bir yapıyla birbirine bağlanmıştır.
Duvarlar ince molozla düzensiz örülmüştür ve 0.20-0.50 m. arasında değişen
yükseklikte korunabilmiştir. Mekânların kendi içinde birbirine açılan bir kapı ya da
girişi bulunmadığı gibi, güneyinde yer alan ana komplekse de açılan bir giriş ya da
kapısı tespit edilememiştir. Mekân 1’in güneydoğu köşesinde yer alan 5.10x1.20 m.
genişliğindeki kanaldan bu mekâna açılan 0.20x0.35 m. ebadındaki bir kanal ağzı tespit
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edilmiştir. Yine aynı mekânın kuzeyinde, buraya üst kanaldan akan suyun gideri de
tespit edilmiştir. 0.23x0.35 m. ebadındaki kanal diğer bir mekânın içine akmaktadır.
Buradan da açmanın kuzeydoğu köşesindeki başka bir giderle suyun Meclis Binası’nın
güneybatısına doğru yönlendirildiği anlaşılmaktadır. Zeminlerdeki eğim de dikkate
alındığında burada yer alan mekânların suyla bağlantılı yapılaşmalar olabileceği
düşünülmektedir. Yan mekânlar olarak adlandırılan yapılaşmanın doğusunda kaldırılmış
olabilecek yarım duvar uzantıları bulunmaktadır. Bu alanın zemininden tarihlemede
yardımcı olacak 2 sikke bulunmuştur. Birbirine yakın olarak zemin üzerinden bulunan
sikkeler Roma imparatorları Vespasianus ve Domitianus dönemlerine aittir.
Kaynak/Mezarlık Kilisesi
Urs PESCHLOW
Nachdem die Grabung im Vorjahr abgeschlossen worden war, sollten in dieser
nur dreiwöchigen Kampagne Arbeiten von S. Möllers, S. Berghoff und dem
Unterzeichneten durchgeführt werden: 1. Klärung der Baugeschichte des Komplexes
von Kirche und Friedhof, 2. Endgültige Freilegung der Partie vor der W-Wand des
Friedhofs, 3. Aufarbeitung der Steinfunde aller drei vorausgegangen Kampagnen und
Prüfung der Zusammengehörigkeit von Fragmenten.
Das Hauptproblem war, die Reste des Vorgängerbaus der Kirche zu
identifizieren. Wie die erhaltenen Stylobate zeigten, handelte es sich um eine
dreischiffige Säulenbasilika. In einer kleinen Sondage konnte der O-Abschluss des SStylobats freigelegt und damit die originale Längserstreckung der Säulenstellung
bestimmt werden. Nach Reinigungen der NW-Ecke der Kirche, wurde die vor der NWand befindliche „Bank“ als Rest der nördlichen Außenmauer der Basilika und die
weiter östlich befindlichen Fundamentsteine als deren Fortsetzung festgestellt (Resim:
5). Die Fundamentschicht der Basilika hat sich auch unter der W-Wand der heutigen
Kirche erhalten. Darüber hinaus ließen sich auch der Mittelteil der Apsis und eine
größere Partie der S-Wand als zu der älteren Kirche gehörig identifizieren. Damit
wurden wichtige Erkenntnisse über die Ausmaße der frühen Basilika gewonnen.
Die Zone vor der W-Mauer des Friedhofs sollte gänzlich freigelegt werden, um
die baulichen Veränderungen zu klären. Ursprünglich befand sich dort eine Portikus mit
einem Mosaikboden, die von der S-Tür der Kirche zu dem Eingang in den Friedhof
führte. Mit dem Einbau einer Quermauer mit Türöffnung wurde die Portikus
aufgegeben und der Mosaikboden südlich davon durch ein Ziegelpflasterung ersetzt.
Nachträglich führte man hinter dem Durchgang eine rechteckige Nische für ein
Bodengrab auf. Ein zweites wurde seitlich der Nische angelegt. Als späteste Nutzung
dieses Bezirks konnte eine metallverarbeitende Werkstatt vor dem Friedhofseingang
festgestellt werden.
Kaynak Kilisesi Temenos Alanı/Mezarlığı
Feyzullah ŞAHİN
Mezarlık alanı, kentin kuzeyinde, yerleşim alanının dışında antik yolun
doğusunda bulunan Kaynak Kilise'nin güneyinde yer almaktadır. 2012 yılı
çalışmalarında, birçok farklı evreye sahip alandaki mimari değişimlerin kronolojik
olarak saptanması amacıyla 2011 yılında başlanan sondaj çalışmalarına 4 adet yeni
sondaj ile devam edilmiştir (Resim: 6). Bunlardan ilki, 10 No.lu mekân içerisinde yer
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alan KKT-L4 kotlu lahit ile Kaynak Kilisesi güney duvarı arasında kalan alanda
gerçekleştirilmiştir (KKT-Sondaj 2). Bu çalışmada, Kaynak Kilisesi güney duvarının
yapının erken evresindeki bazilika güney duvarı üzerine inşa edildiği tespit edilmiştir.
Bir diğer sondaj çalışması, temenoslu mezarlık alanın merkezini oluşturan 12.00x6.00
m. ölçülerindeki atriuma ait stylobatın tarihlendirilmesine yönelik olarak, mekânın iç
kuzey-doğu köşesinde 1x1 m. ölçülerinde bir alanda gerçekleştirilmiştir (KKT-Sondaj
3). Stylobatı oluşturan blokların burada doğrudan toprağa oturduğu belirlenmiştir. Bu
alandaki içbükey dik profillere sahip blokların altıgen ya da sekizgen planlı bir yapıya
ait oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca, bu blokların bazılarının üzerinde su çıkışını sağlayan
oluklar ve bunun çevresinde yer alan aplike çeşme boşlukları da tespit edilmiştir
(Resim: 7). Blokların profilleri ve işlevsel özellikleri bunların Mettius Modestus
Takı'nın hemen güneyinde yer alan Sekizgen Havuz’dan alınarak devşirme olarak
kullanıldıklarını göstermektedir. Sekizgen Havuz'da 2011 yılında gerçekleştirilen
çalışmalarda yapının MS geç 4. yy.da işlevini yitirdiği belirlenmiştir. Sondajda ele
geçirilen en erken seramiklerin MS 4. yy. başlarına tarihlenmesi, temenoslu mezarlık
alanındaki ilk yapılaşmanın başladığı tarihi işaret ediyor olmalıdır. Bir diğer sondaj
Mekân 5 olarak adlandırılan mozaik döşeme sahip odanın batısında yapılmıştır (KKT'Sonda j4). İlk gözlemler bu sondajdan ele geçen az sayıda seramiğin MS 5.-6. yy.lara
tarihlendiğini göstermektedir. Bu veri, 2011 yılı çalışmalarında mekânın mozaik ile
kaplı zemininden gelen ve MS 5. yy.a tarihlenen sikkeler ile de uyumluluk
göstermektedir. 11 No.lu mekânda 1x1 m. ölçülerinde bir alanda gerçekleştirilen sondaj
çalışmasında (KKT-Sondaj 5) ise çift sıra taştan oluşturulmuş kuzey-güney doğrultulu
bir duvar tespit edilmiştir. Duvarın hemen kuzeyde yer alan kilisenin güney duvarının
alt kotunda, temelin altına girdiği belirlenmiştir.
2010 ve 2011 yılı çalışmalarında, mezarlık alanını sınırlayan duvarlar
belirlenmiş, ancak alanın güney duvarının özellikle doğu bölümü mülkiyet sorunları
nedeniyle ortaya çıkarılamamıştı. 2012 yılı çalışmalarında yapının doğu ve güney
duvarlarının birleşiminin de içinde bulunduğu bu alanda yer sahibinin izniyle kazı
çalışmaları başlatılmış ve güney duvar tümüyle ortaya çıkarılmıştır. Duvarın üst bölümü
zeminden yaklaşık 1,80 m. yükseklikte, tek bir kotta harç ile sıvanarak bitirilmiş ve
böylelikle düz bir hat elde edilmiştir. Bu düzlem, yapının ahşap üst örtüsü desteklerinin
oturması için oluşturulmuş olmalıdır. Gerek güney duvarı çalışmaları gerekse sondaj
çalışmaları sırasında örneklerini 2010 yılı çalışmalarından da bildiğimiz 4 adet torpido
(mekik) mezar ile karşılaşılmıştır. 2010 yılı çalışmalarında 3,4 ve 6 No.lu mekânlarda
ele geçirilen 4 adet torpido (mekik) mezar ile birlikte toplamda 8 adet mekik mezar
tespit edilmiştir. Alandaki çalışmalar konservasyon uygulamaları ile sonlandırılmıştır.
Epigrafi Araştırmaları
Christof SCHULER
Klaus ZIMMERMANN
2010 ve 2011 sezonlarında başlanmış olan epigrafik malzemenin sistematik
olarak kayda alınması işlemine S. Bönisch ve A. Lepke desteğinde devam edilmiştir. Bu
çalışma ile yaklaşık 250 yazıt kayıt altına alınmış, böylece kaydedilen toplam metin
sayısı 600’ü aşmıştır, ki bunlar arasında bol miktarda küçük fragman da bulunmaktadır.
Bu yılki çalışmalarda öncelikle sürmekte olan kazılarda ele geçirilen yeni yazıtlar kayda
alınmıştır. Patara Bule (Danışma Meclîsi) Üyeleri Listesi’ne Buleuterion’un batısına
bitişik surlardan ve Nero Hamamı’nın doğusundaki taş tarlasından çıkan 2 yeni blok,
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yılın önemli buluntularındandır. Agora yanındaki Bizans Çağı Surları 9 No.lu
Kulesi’nin köşesinde yapı malzemesi olarak kullanılmış olan çeşitli altlıklar üzerinde de
kent için son derece önemli yazıtlar açığa çıkarılmıştır. Su deposunda Flaviuslar
Dönemi Eyalet Valisi L. Luscius Ocra’yı onurlandıran bir yazıt bulunmuştur. Yeni
bulunan parçalar arasında, Hellenistik Çağdan kalma bir proksenia kararnamesi
fragmanı, Patara’da bugüne dek ele geçirilen bu türdeki ilk metin oluşuyla dikkat
çekmektedir. Kaynak Kilisesi’nde ikinci bir Hellenistik Çağ envanter yazıtı daha
bulunarak kaydedilmiştir. Kilise girişi önünde yer alan kırık döşeme levhasının kuzey
yanında da bir Roma İmparatorluk Çağı yazıtı keşfedilmiştir.
Depoda yer alan geniş kapsamlı buluntular bütününün elden geçirilmesi işlemi,
neredeyse sonuna ulaşmıştır. Bu bağlamda özellikle değinilmeye değer bir buluntu,
Likya’da Ptolemaioslar Hanedanı’nın egemenlik döneminden kalan, Ksantoslular’a ait
bir kararnamenin fragmanıdır; ancak bu yazıt parçası ne yazık ki yalnızca
tarihlendirmenin ve resmî kararname ibaresinin bazı kısımlarını içermektedir. Bir başka
ilginç buluntu grubu, Roma İmparatorluk Çağı belgelerine ait çok sayıda kırık parça
içermektedir ki, bunlar mermerden yapılma duvar kaplama levhaları üzerinde kazınmış
hâlde görülen metinlerdir ve çoğunluğu önceden herhalde Buleuterion’a, özellikle de
onun kuzeyindeki stoaya dikilmiş yazıtlar olmalıdır. Bu kırık yazıt kalıntıları, ne yazık
ki anlam ifade eden metinler oluşturmaya el vermeyecek kadar küçük çaplıdır; ancak
yine de, İmparatorluk Çağı’nda şehrin kamusal mekânlarında yazıtlı belgelerin dikkat
çekici derecede önemli bir yer tuttuğunu göstermeleri açısından ilginçtirler. Şehrin son
yerleşim evresine ait Bizans Devri surlarının dış yüzeyleri de sistematik olarak taranmış
ve bu sayede bir dizi yeni buluntu saptanmıştır.
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Resim 1: Liman Hamamı Palaestra, kuzey.

Resim 2: Liman Hamamı Palaestra, güney.
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Resim 3: Liman Hamamı Palaestra, apsis ve nişler.

Resim 4: Ana su deposu.
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Resim 5: Kaynak Kilisesi, genel görünüm.

Resim 6: Kaynak Kilisesi Mezarlık Alanı, plan.

284................................................................................................................................

Resim 7: Kaynak Kilisesi Mezarlığı, devşirme malzeme.

Resim 8: Tepecik Bey Sarayı, genel görünüm.
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Resim 9: Tepecik Bey Sarayı, doğu teras dolgu.

Resim 10: M52 numaralı mezar.
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Resim 11: M52 numaralı mezar.

Resim 12: Prytaneion, genel 2.
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Resim 13: Prytaneion planı.

Resim 14: Mettius Modestus Takı.
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Resim 15: Modestus Takı güneyindeki batı portik.
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KÜLLÜOBA KAZILARI 2012
Turan EFE*
Murat TÜRKTEKİ
Erkan FİDAN
Deniz SARI

Küllüoba Höyüğü Eskişehir İli sınırları içinde, Seyitgazi İçesi’nin 15 km.
kuzeydoğusunda ve Yenikent Köyü yakınlarında yer alır. 300 x 150 m. ebadındaki
höyükte kültür katlarının kalınlığı 10 m. kadardır. Yerleşmede Prof.Dr. Turan Efe’nin
başkanlığında 1996 yılından bu yana kazılar kesintisiz sürdürülmektedir. 2012 yılında
da esas itibarıyla İTÇ II yerleşim planının ortaya çıkarılmasına yönelik olarak
çalışmalar yapılmıştır1. Bu amaçla çalışmalarımızı kuzey, güney ve batıda olmak üzere
üç ayrı kesimde yoğunlaştırdık (Resim: 1). Bunlardan ayrı olarak, güney kesimde AB
26 plan karesinde erken İTÇ III Dönemi araştırılmıştır.
1. Kuzey Kesimde Yapılan Çalışmalar
Kuzey kesimde AC/AD 15-16 plan karelerinde daha önceki yıllarda Yukarı
Yerleşme çevre duvarından başlayan ve kuzeye doğru devam eden, doğu-batı yönünde,
yan yana uzun evlerin varlığı saptanmıştı. İTÇ II’nin erken evresine ait olan bu ev
sırasını kuzeye doğru takip etmek amacıyla burada çalışılmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda, söz konusu alanda batıdan girilen yan yana üç sıra
evin olduğu anlaşılmıştır. Evleri çevreleyen dış duvarlar alt sıra taşlarına kadar tahrip
edilmiştir. İki evin ön cephesinde sundurma ortaktır. Kuzeydeki evin ön cephe duvarı
büyük oranda tahrip edildiğinden giriş saptanamamıştır. Söz konusu evin henüz sadece
küçük bir kısmı açılabilmiştir. İki evin de arka taraflarında in situ buluntular ele
geçirilmiştir (Resim: 2).
Burada duvarın büyük alt sıra taşları korunduğundan, evleri kuzeyden
sınırlandıran duvarın batıya doğru devam ettiği anlaşılmıştır. Duvara dıştan bitişik,
küçük taşlardan inşa edilmiş temel, ön cepheleri kuzeye bakan aşağı yerleşme
evlerinden birinin arka duvarı olmalıdır. Bu duvar büyük olasılıkla Yukarı Yerleşme’yi

*
Prof.Dr. Turan EFE, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Gülümbe
Kampüsü Bilecik/TÜRKİYE
Yrd.Doç.Dr. Murat TÜRKTEKİ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü, Gülümbe Kampüsü Bilecik/TÜRKİYE
Yrd.Doç.Dr. Erkan FİDAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
Gülümbe Kampüsü Bilecik/TÜRKİYE
Yrd.Doç.Dr. Deniz SARI, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
Gülümbe Kampüsü Bilecik/TÜRKİYE
1
2012 yılı kazı ekibi aşağıdaki üyelerde oluşmuştur:
Prof.Dr. Turan Efe (Kazı Başkanı), Yrd.Doç.Dr. Murat Türkteki (Kazı Başkan Yardımcısı), Çanakkale Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan Bakanlık temsilcimiz Sayın İbrahim Demirci, Yrd.Doç.Dr. Deniz
Sarı, Yrd.Doç.Dr. Erkan Fidan, Deniz Ş ükriye Meral Ay Efe, M.A (Çizimci-Arkeolog), Araş. Gör. Sinem
Türkteki, Araş.Gör. Fatma Şahin, Sezer Seçer Fidan, M.A.,(Hititolog), Murat Afşar (Arkeolog), Burçin Afşar
(Hititolog), Murat Yelkesen (Arkeolog), Shizue Miura (Arkeolog), Meliz Berkür (Restoratör), Mustafa Can
Yalçın (Arkeolog), Sacid Kulaklıoğlu (Arkeolog), Bora Seydişehirli (Arkeolog), Gülfem Oraner (Arkeolog)
ile öğrenciler İsmail Aydın, İshak Taş, Sümeyya Dinç, Burçin Aydınbek, Şevkiye Akpınar, Fatma Nur Tatlı,
Aysel Rendeci, Yiğit Ersöz, Batıkan Bora, Evrim Çürük, Mürüvvet Yıldırım, Ertuğrul Gündüz , Dimitar
Pachev ve Lyubomir Vangelov.
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kuzeyden sınırlandırmak üzere, batıdan devam eden duvarla birleşecektir. Bu durumda,
Yukarı Yerleşme’nin batısındaki büyük avlu, bu evlere doğru bir girinti yapmaktadır.
2. Batı Kesimdeki Çalışmalar
Batı kesimde ise aşağı yerleşmeye ait mimarî kalıntıların ortaya çıkarılmasına
devam edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda burada etrafı evlerle çevrili üçgen bir
avlunun bulunduğu anlaşılmıştır. Bu avlu doğudan yukarı yerleşmenin kuzeybatı kapısı
ile bağlantılıdır. Avlunun kuzeydoğu köşesinde, evlerin arasındaki aralık ise üçgen
avlunun doğu tarafında mevcut olduğu anlaşılan diğer avluya geçişi sağlamaktadır.
Avlunun batı köşesi ise henüz açılamamıştır. Avluyu doğudan sınırlandıran evlerle,
Yukarı Yerleşme evlerinin arka duvarları sırt sırtadır. Üçgen avluyu kuzeyden
sınırlandıran evler yer yer şiddetli yangın geçirmiştir. İç mimarî öge olarak bu tek odalı
ev içinde bir silo ve bir ocak; buluntu olarak da birkaç çanak çömlek ele geçirilmiştir
(Resim: 3). Avluyu sınırlandıran bu mekânların bir kısmı işlik olabilir. Bunu somut bir
şekilde ortaya koyabilmemiz için daha geniş alanda çalışmamız ve ev tabanlarına
inmemiz gerekmektedir.
Doğu tarafındaki avlunun güneyi boyunca uzanan ve adeta payanda şeklinde iki
bölme duvarı ile üç mekâna ayrılmış olan uzun dikdörtgen yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu
evin tek kapısı, uzun duvarın kısa kenara yakın olan kısmında yer alır. Kapıdan zemini
taş döşeli mekâna girilmektedir (Resim: 4). Yapının doğu duvarına bitişik herhangi bir
yapı yer almamaktadır. Ancak bitişikteki Yukarı Yerleşme çevre duvarı doğuya doğru
devam etmektedir.
Batıdan kuzeybatı kapısına götüren caddenin başlangıcında yer alan karşılıklı iki
mekândan doğudakinin planı önceki senelerde tam olarak ortaya çıkarılamamıştı (T 21
plan karesi). Temellerinde büyük taşların kullanıldığı bu mekânın, kare şeklinde olduğu
ve batıya devam etmediği anlaşılmıştır. Burada karşılıklı iki mekân, dış köşelerde
birbirine yaklaşmakta ve bu şekilde burada caddeye giriş oluşturulduğu izlenimi
edinilmektedir.
Güney kesimde, AA 24-25 plan karelerinde yan yana iki açma açılarak, burada
olası kapının dış girişinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ancak yoğun bir tahribatla
karşılaşılmıştır. AA 24 Açması’nda doğu-batı yönünde bir duvar kalıntısı ortaya
çıkarılmıştır; AA 25 Açması’nda da altta 1 m. kadar derinlikte kuzey-güney yönünde
kuvvetli bir duvar görünmeye başlamıştır. Bu aşamada, çalışmaya daha sonraki yıllarda
devam etmek üzere çalışmaya son verilmiştir.
Bu sene İTÇ II Dönemi ile ilgili olarak yapılan kazılar sonucunda, aşağı
yerleşmede evler ve belki de işliklerle çevrili avlulu birimlerin yer aldığı izlenimi
edinilmiştir.
Batı kesimde V-17 Açması’nda yapılan çalışmada, Orta Tunç Çağına Geçiş
Dönemine ait bir adak çukuru içinde, büyük olasılıkla anne ve kızını betimleyen çiftli
bir kurşun figürin ele geçirilmiştir. Bilindiği gibi, önceki senelerde, Geçiş Döneminin II
C Evresine tarihlenen taştan kurşun figürin kalıbının kendisi bulunmuştu 2.

2

Efe, T., 2006: 301-304.
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3. Höyüğün Güney Kesiminde Yapılan Çalışmalar
Güneyde AB 26 plan karesinin kuzeyini boydan boya kateden 4,5 x 9.0 m.
ebadında bir açma açılmıştır. Burada erken İTÇ III Dönemine ait çöp ve adak çukurları
ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan birinin içerisinde bronzdan bir yassı balta ele
geçirilmiştir.
Arazideki çalışmaların yanı sıra evde de daha önceki yıllarda ele geçirilmiş olan
çanak çömlek üzerinde inceleme ve belgeleme çalışmaları yapılmış ve çalışması bitmiş
olan amorf çanak çömlek parçaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
izinleri ile (önceki yıllarda yapıldığı gibi) höyükteki U 10 derinlik sondajına
gömülmüştür. Arazideki çalışmalar sonlandıktan sonra, bazı açmalar naylonla kapatılıp
üzerlerine toprak atılmıştır.
2012 yılı kazılarında yine çok sayıda tüm çanak çömlek ele geçirilmiştir (Resim:
5). Kazı sezonunun bitiminde 43 adet envanterlik eser müzeye teslim edilmiş ve 143
adet etütlük eser ise muhafaza edilmek üzere kazı evinin deposunda bırakılmıştır.
KAYNAKÇA
EFE, T., 2006. “Trinket Mould from Küllüoba Near Seyitgazi / Eskişehir", (yay.haz.
A. Erkanal, S. Günel) Hayat Erkanal'a Armağan. Kültürlerin Yansıması: 301-304.

292................................................................................................................................

380.900 A
1

B

C

2
93

3

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Y

Z

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS

933

2

4
5
6
7
8

93

1

9
10
380.800
11

938.15

12
13

930

14
15
16
17

936.12
938.04

18
19
20

92

9

380.700
21
22

929.38
932.19

23

932.75

24
25
26
27
28
29
30
380.600

927.76

927.81

928
Resim
1: Küllüoba topografik planı ve çalışılan alanlar (2012 yılında
çalışılan alanlar kırmızı ile işaretlenmiştir).

Resim 2: AC/AD 15 açması, uzun evler ve tabanlar üzerinde in situ
buluntular.
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Resim 3: S 17 açması. Bağımsız odalardan biri içinde ele geçirilmiş in situ
buluntular.

Resim 4: T/U 17 açmasında ortaya çıkarılan taş döşemeli Aşağı Yerleşmeevi.
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Resim 5: 2012 yılında tüm veya tüme yakın olarak ele geçirilen
çanak çömleklerden örnekler.
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2012 KIRŞEHİR KALE HÖYÜK KAZISI
Işık ADAK ADIBELLİ*

Kale Höyük, Kırşehir merkezinde yer almaktadır. Yaklaşık 20 m. yüksekliğinde,
248x200 m. genişliğinde ağaçlıklı oval bir tepe görünümündedir. Üzerinde ibadete açık
bir cami ile yakın dönemde terk edilen bir de lise binası bulunmaktadır. Ayrıca höyüğün
üzerine araç çıkışı için yapılmış olan yol, etrafını dolaşarak en üst noktaya kadar ulaşımı
sağlamaktadır.
Höyükte ilk olarak 1950’li yılarda H.Th. Bossert1 ve B. Alkım2 tarafından yüzey
araştırması yapılmıştır. Uzun süre sonra ise 2009 yılında sondaj kazısı
gerçekleştirilmiş3, ardından da 2012 yılında kazılarımız başlamıştır. Kırşehir Müze
Müdürlüğü başkanlığında ve bilimsel danışmanlığımız altında 01.06.2012 tarihinde
başlayan kazı çalışmamız 6 ay gibi uzun bir zamana yayılmıştır. Ahi Evran
Üniversitesi4, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi’nin desteklerinin alınmasıyla da
daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanmıştır.
Çalışmalar höyüğün özellikle güneydoğusunda yer alan BIII alanındaki G3, G4,
H3 ve I3 plan karelerinde gerçekleştirilmiş (Plan: 1) söz konusu açmalardaki bulgular
aşağıda bölümler hâlinde verilmiştir.
G3 Açması (Resim 1, Plan 2)
G3 açması Alaaddin Camisi’nin güneyinde yer almaktadır. Burada ilk defa 2009
yılında 10x10 m. boyutlarında bir sondaj açılmış ve yaklaşık 4.5 m. kadar
derinleşilmiştir. Kazılarda sırasıyla Osmanlı, Selçuklu, Bizans dönemlerine ait tahribat
görmüş duvar kalıntıları, Roma Dönemi’ne ait az sayıda buluntu ve son olarak
Helenistik Dönem’e ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Bu kalıntılar arasında özellikle
açmanın ortasında beliren zemin dikkat çekicidir (Plan: 2). Düzensiz kesilmiş taş
plâkalarla oluşturulmuş zemin kaplaması büyük oranda tahribata uğramış ve bazı
bölümleri de Ortaçağ duvar kalıntılarının altında kalmıştır. Kazı sonunda söz konusu
kalıntılar koruma amacıyla jeotekstil ile kaplanıp üzeri toprakla örtülmüştür.
2012 yılında yaptığımız çalışmalarda özellikle 2009 yılında yüzeyden 1.5 m.
derinlikte açığa çıkan 2.5 m. uzunluğunda, düzensiz taş sırasına sahip, kuzeybatı
güneydoğu ekseninde uzanan duvar kalıntısı ve bu duvara paralel uzanan ikinci bir
duvar kalıntısının yıkıntıları kaldırılmıştır. Bu işlem sırasında taş sıralarının altından
Ortaçağa tarihlenen çanak çömlek ve sırlı kandil parçaları ele geçirilmiştir. G3 plan
karesindeki çalışmalar ise 2009 yılında ortaya çıkarılan kalıntılara bağlı kalınarak
devam etmiştir. Öncelikle -4. 5 m. derinlikte ortaya çıkan zemin döşemesinin tahrip
* Yrd. Doç. Dr. Işık ADAK ADIBELLİ, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Kırşehir/TÜRKİYE. E-posta: adakadibelli@hotmail.com
1
Bossert 1950.
2
Alkım 1956.
3
Alaaddin Camisi’in restorasyonu sırasında temel sağlamlaştırılması ve isnat duvarlarının inşaatı için
Nevşehir Koruma Kurulu bir arkeolojik sondaj kazısı talebi üzerine yapılmıştır.
4
Ahi Evran Üniversitesi lojistik desteğin yanı sıra Merkezi Araştırma Laboratuarı 3D tarama cihazı ve diğer
teknik donanımları sağlamış ayrıca SBA 11-10 No.lu bilimsel araştırma projesi ile de maddî destekte
bulunmuştur"!
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edilen (açmanın kuzeybatı köşesinde) bölümü kazılmış, burada -50 cm. kadar
derinleşilmiştir. Ancak kazılan alanda ele geçirilen poşet parçası vb. modern çöpler bu
alanın yakın dönemde çöp çukuru olarak kullanılmış olduğunu göstermiştir.
G3 plan karesinde yapılan diğer bir çalışma ise açmanın güneybatı köşesinde
gerçekleştirilmiştir. Bu bölüm 2009 yılında kazılmadan kalmış olan yaklaşık 4x2.5’lik
alandır. Alanın hemen yanında doğu-batı doğrultusunda iri moloz taşlarla örülmüş
yaklaşık -1.7 m. derinlikte, 2.2 m. uzunluğunda bir duvar, duvarın doğu tarafında ve
hemen önünde, yaklaşık -2.5 m. derinlikte bir adet kireç taşı dibek, onun 1 m. kadar
güneyinde ise künk uzantısına bağlı kısmen korunmuş 45 cm. çapında pişmiş toprak bir
başka ocak ortaya çıkarılmıştır. Anılan alanın batı bölümün kazılması sonucu yaklaşık
aynı derinliklerde bir adet tahribat görmüş ocak, bunun 1.1 m. kadar güneyinde ve H3
plan karesinin sınırında içi özenle sıvanmış daire şeklinde bir kalıntı ortaya çıkarılmıştır.
Kuyu görünümündeki yapının oldukça özenli olması ve çevresinde ortaya çıkmış olan
künkler bunun bir çeşit su deposu olabileceğini akla getirmektedir. Yine aynı alandan
kaldırılan toprak içerisinden ele geçirilen sırlı seramikler ve kandil parçaları5 (Resim: 7)
alanı Ortaçağa tarihlememize olanak vermektedir.
İşlik kalıntısının -2 m. kadar alt seviyesinde ve doğusunda 1.20 m. genişliğinde
yaklaşık 8 m. uzunluğunda doğu- batı yönlü uzanan bir sandık duvar kalıntısı
bulunmaktadır. Sandık duvarın kuzeyinde ise yukarıda bahsedilen taş plâkalarla
oluşturulmuş döşeme sandık duvar boyunca uzanmaktadır (Plan: 2). Batıda bir çöp
çukuru tarafından sınırlanmış olan bu döşeme kuzeye ve doğuya doğru da yayılmaktadır
(1 No.lu döşeme). Bu döşemenin kuzeyinde ve yaklaşık -20 cm. aşağısında ise daha
küçük taşlardan yapılmış başka bir döşeme kalıntısı daha (2. No.lu döşeme)
bulunmuştur. Söz konusu döşeme de doğuda bir çöp çukuru ile tahrip edilmiştir. 2 No.lu
döşemenin batı sınırında 1 No.lu döşemenin altına doğru giden moloz taşlarla
oluşturulmuş yaklaşık 30 cm. genişliğinde 1.8 m. uzunluğunda bir kanal kalıntısı
belirlenmiştir. Söz konusu kalıntıların kazısı sırasında ele geçirilen ve MÖ. III/ I. 6
yüzyıl ortalarına kadar geçen süreçte çeşitlilik gösteren çanak çömlek parçaları
kalıntıları Helenistik Dönem’e tarihlendirmemize olanak vermektedir7. Buradaki
kalıntılar Helenistik Dönem’e tarihlenen üç evreli bir yerleşime aittir.
Sandık duvarın güney tarafı ise daha değişik bir mimarî yapıya sahiptir. Bu
bölümde de (nitelikler farklı olmakla birlikte) Helenistik Dönem’e tarihlenen çok evreli
yerleşim katlarının izleri belirlenmiştir.
G4 Açması (Resim: 1, Plan: 2)
G3 plan karesinde temizlik ve yıkıntı duvar kalıntılarının kaldırılmasının
ardından açmanın doğusunda yeralan G4 plan karesinde seviye inme çalışmaları
başlamıştır. Ancak 2009 yılında sondaj çukurunu koruma altına almak üzere kazılan
açmanın etrafına çekilen yaklaşık 16x12 m. boyutlarındaki tel çit, alanı sınırladığı için
G4 plan karesindeki açma sınırları 5x10 m. olarak belirlenmiştir.
Bu alanda çöp çukurları temizlendikten sonra yüzeyden yaklaşık -2.2 m.
derinlikte açmanın özellikle güney ve batı kesitlerine yakın alanlarda döküntü kerpiç
topaklarına rastlanmış, yaklaşık -2.5 m. derinlikte batı kesite yaslanmış güney-kuzey
doğrultulu, 1 m. genişliğinde 8 m. uzunluğunda kerpiç duvar kalıntısı ortaya

5

Söz konusu kandilin benzeri için bkz. Böhlendorf Arslan 2004, 535, Tfl. 163, fig.890.
Söz konusu kap parçalarından örnekler için bkz. Resim 9.
7
Benzerleri için bkz. Rotroff 1997, fig.46, 50-53.!
6
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çıkarılmıştır. Duvarın 3.6 m.sinde doğu batı yönlü başka bir kerpiç duvar tarafından
kesildiği ve iki ayrı mekân oluştuğu görülmüştür. Söz konusu duvar 0.7 m. kalınlığında
olup 1.5 m. bölümü korunmuştur. Ayrıca açmanın doğu kesitinde tespit ettiğimiz
duvarların oturduğu zemin de kısmen korunmuş olduğu görülmüştür. Bu zemin parçası
kırmızı ile renklendirilmiş kireç harçlı ve çakıl katkılı primitif mozaik şeklindedir.
Ancak zemin kalıntısının üzerinde de daha sonraki bir evrede yapıldığı anlaşılan tek sıra
kerpiç plâkalar görülmektedir. Söz konusu plâkalar yaklaşık 0.4x1.5 m. boyutlarında
olup 15 cm. yüksekliğindedir8.
Kerpiç duvarın yüzünün açılması sırasında beyaz boya ile kaplı sıva kalıntıları
ortaya çıkarılmıştır. Ancak korunma durumları oldukça kötü olduğu için sıvalarda
sağlamlaştırma yapılmıştır. Kerpiç yapı zeminin bittiği alanın önünde ve yapının
batısında yapılan çalışmalar sırasında ise G3 açmasında bulunan taş plâka zemin
döşemesi ile aynı kotta, kerpiç yapının zeminin blokajı olan taş dizileri ortaya
çıkarılmıştır. Ancak yoğun tahribat nedeniyle blokajın da sadece çok küçük bir kısmı
korunmuştur. Kerpiç duvarlı yapının ön kısmında yaklaşık -15 cm. aşağısında ise taş
plâkalarla oluşturulmuş döşeme kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Döşeme kerpiç duvarların
altına doğru devam ettiği için yapıdan bir önceki evreye ait olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca söz konusu döşemenin üzeri açılırken ele geçirilen dokuma ağırlıkları ise pişme
kalitesi iyi olmadığı için korunma durumları çok sağlıklı değildir.
Açmanın güneyindeki yoğun kerpiç döküntülü bir bölüm mevcuttur burada
açmanın güney kesitine 1, batı kesitine 1.2 m. uzaklıkta ve 1.5 m. çapında, derinliği
yaklaşık 1.5 m. olan bir çöp çukuru belirlenmiştir. Çukurun içinden yanık küllü toprak
sırlı ve kaba seramik parçaları ele geçirilmiştir. Ayrıca çukurun içerisinde yüzeyden -3
m. derinlikte başlayan 5 basamaklı bir merdiven kalıntısı çıkmıştır. Güney kesitteki
kerpiç duvarın üst yüzeyine kadar çıkan merdivenin taş sıraları eşit yükseklikte değildir;
ayrıca basamakları oluşturan taş sıralarının batı tarafı çöp çukuru oluşturmak amacı ile
kırılarak tahrip edilmiştir.
Söz konusu kerpiç duvarların ve merdiven kalıntısının ortaya çıkarıldığı
tabakada buluntular sayıca çok azalmıştır. Ancak ele geçirilen az sayıdaki pişmiş toprak
buluntuların niteliği farklı olsa da, hepsi Helenistik Dönem’e aittir. Böylece ortaya
çıkardığımız kerpiç duvarların tabakasını Helenistik Dönem’e tarihlemek mümkündür.
Ayrıca toprak içinde yıkıntılarını topladığımız bazı kerpiç parçaları üzerinde birer
santim ara ile üç kat sıva yapılmış olduğu görülmüştür ki, bu durum G3 açmasında
ortaya çıkan üst üste üç kat hâlindeki sıkıştırılmış kireç kaplama zemin kalıntıları ile
uyumlu bir uygulama olarak dikkat çekmektedir.
H3 Açması (Resim: 2, Plan: 3)
G3 plan karesinin güneyinde yeralan açmanın sınırları, doğu-batı kenarları 10
m., güney kuzey kenarları araba yolu bırakıldığı için 9 m. olarak belirlenmiştir. Kazılar
sırasında 30/70 cm. kalınlıktaki yüzey toprağı modern atıklar içermektedir. Bu
katmanın hemen altından, yaklaşık 70/150 cm. derinliklerde çapları 50-60 cm. arasında
değişen 5 adet ocak kalıntısı, bunların yanlarında ise kül çukurları ve pithos parçalarıyla
karşılaşılmıştır. Açma kesitlerinde de görülebilen başka ocak kalıntıları bu tabakada çok
evreli işlikler olduğunu göstermektedir. bu katmanda ele geçirilen buluntular arasındaki
8

Kerpiç duvarın zemini üzerinden M.Ö. 1 yüzyıla tarihlenen DSA Form 20 parçaları ele geçirilmiştir; bkz.,
Johansen 1971, 125-161. Söz konusu kabın bazı parçaları G3-G4 açması sınırında Helenistik Dönem taş
döşeme üzerinde de bulunmuştur. Bkz. Resim 9. Söz konusu kabın benzeri Büklü Kale kazılarında ele
geçirilmiştir. Bkz. Matsumura 2013, 401, Resim 7.
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pişmiş toprak pipo parçaları9 ve İznik, Milet tipi ve mavi beyaz çini parçaları10 Osmanlı
Dönemine tarihlendirilebilir. Yine aynı toprak içerinde ele geçirilen Osmanlı ve
Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kap parçaları ise özellikle çöp çukurlarıyla bu
tabakanın oldukça fazla karıştırılmış olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca ele geçirilen
demir cürufları bu tabakada ortaya çıkan işliklerin demir işlemeye yönelik olabileceğini
akla getirmektedir. Bu tabakada açmanın kuzeydoğu bölümünde iki adet çöp çukuru
kazılmış, bir tanesinden ağız bölümü kırık sırlı küçük çömlek, pişirme kabı parçaları, bir
adet İlhanlı sikkesi ve çukurun dibinden üzeri kabartma bezeli bir alçı plâka parçası
ortaya çıkarılmıştır. Plâkanın üzerinde kalıp tekniği ile bitkisel motifler ve bağdaş
kurmuş insan motifi görülebilmektedir (Resim: 3) 11. Çöp çukuruna atıldığında kırık
olduğu çevresine dağılan küçük parçalardan anlaşılan alçı kaplama parçası, üzerindeki
çatlaklara yerleşen bitki kökleri nedeniyle de büyük hasar görmüştür. Bu sebeple ilk
konservasyon işlemleri yerinde yapıldıktan sonra çıkarılmıştır.
Yukarıda bahsedilen işlikler ve çöp çukurlarının yanı sıra açma içerisinde farklı
kotlarda büyük oranda tahribat görmüş duvar kalıntıları ortaya çıkmıştır. Söz konusu
duvarların açma içerisindeki konumları ve kotları şöyledir.
1 No.lu duvar, açmanın güneydoğusunda -1.71 m. de yer almaktadır. İki sıra
taşın yan yana sıralanmasıyla oluşturulmuş, 1.20 m. yüksekliğinde 0.73 m. genişliğinde
bir dizgidir. Güney ve doğu kesit arasında kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan
duvarın en uzun yeri 3.40 m.dir. Tabakasında ele geçirilen çok sayıdaki sırlı
seramiklerin yanı sıra Geç Roma seramikleri de dikkat çekicidir.
2 No.lu duvar, açmanın güneybatısında yer almaktadır ve T biçimlidir. Güney
kesite bitişik doğu-batı yönlü 2.40 m. uzunluğunda ve onu kesen kuzey-güney yönlü
1.45 m. uzunluğunda iki duvardan oluşmaktadır. Açmada herhangi bir duvarla
bağlantısı görülmemektedir. Temelleri 1.No.lu duvara göre 1 m. kadar yukarıda yer alan
duvarı, tabakada ele geçirilen XII/XIV. yüzyıllara verilebilecek sırlı seramiklerden yola
çıkarak Ortaçağa tarihlendirmek mümkündür.
Doğu-batı yönlü uzanan, başlangıç kotu -1.96 m. olan 3 No.lu duvar açmanın
batı kesitinde yer almakta ve uzantısı batı kesit içerisinde devam etmekte ve alt seviyesi
2 No.lu duvara göre daha derindedir.
4 No.lu duvar açmanın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Doğu-batı yönlü
uzanmaktadır. Başlangıç kotu -2.84 m.dir. Duvarın üst seviyesinde küçük taşlar yer
almaktadır.
5 No.lu duvar, 1 No.lu duvarın kuzeybatısında kuzeybatı-güneydoğu yönlü
uzanmaktadır. Yüzeyden -2.77 metre derinlikte ortaya çıkmıştır, genişliği 0.97 m.dir. 3.
tabakanın 13. ünitesinde tespit ettiğimiz pithos’un duvarın içine açılan çukura
yerleştirilmesi sonucu tahribata uğramıştır. Uzunluğu (tahrip edilen bölümü ile birlikte
5.85 m. dir.)
6 No.lu duvar batı kesite doğru devam edip doğuya uzanarak 5 No.lu duvar ile
kesişerek bir mekân oluşturduğu görülmektedir. Yüzeyden -2.74 m. derinlikteki duvarın
uzunluğu batı kesitten 5 No.lu duvar ile kesiştiği yere kadar 5.90 m.dir.
7 No.lu duvar: 6 No.lu. duvara batısından 2.60 m. uzaklıkta organik bir şekilde
bağlanmaktadır. Başlangıç kotu yüzeyden -2.91 m. derinliktedir. Üst kısmı ufak
taşlardan örülmüştür ve devamı 2 No.lu duvarın altında uzanmaktadır.
9

Benzerleri için bkz. Hayes 1980.
Fındık 2001, 53, 177.
Benzerleri Selçuklu köşk ve saraylarında kullanılan alçı kaplamanın benzeri Yozgat’ta bulunmuştur.
Karaduman 1989, 91-92, 103, Res 3.!
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8 No.lu duvar: Doğu kesite yakın bir noktada yer almaktadır. Kuzeybatıgüneydoğu yönünde uzanan duvarın başlangıç kotu -3.04 m. derinliktedir. Duvarın
uzunluğu 3.60 m.dir. Görünürde tek sıra taşlardan oluşan ve 0.80 m. genişliğe sahip bir
dizgidir. Şu anki görünümüyle hiçbir duvarla bağlantısı yoktur. Ancak 5, 6 ve 7 No.lu
duvar ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Tabakasında Helenistik Dönem seramik
parçalarının çıktığı görülmektedir.
9 No.lu. duvar: Batı kesitte yer almakta ve kuzey-güney yönlü uzanmaktadır.
Başlangıç kotu -2.74 m.dir. Duvarın bir taş sırasının örgüsü görünmektedir.
Muhtemelen çift sıra örgüye sahiptir, ancak kesit içerisinde kalmıştır.
Yukarıda anlatılan duvarların yanı sıra kerpiç duvarlar da ortaya çıkmıştır.
Bunlardan ilki ‘kerpiç 1’ olarak isimlendirilmiştir. Duvar kuzey kesitten güneye doğru
uzanmaktadır. Başlangıcından yaklaşık 2 m. sonra 4. No.lu duvarın -20 cm. kadar
altında kalmaktadır. Ancak 4. No.lu duvarın bittiği noktada güneye doğru yaklaşık 1.4
m. kadar daha uzanmakta ve 110 derecelik bir açı ile köşe yaparak kerpiç 2 adı verilen
duvara bağlanmaktadır. Kerpiç 2 ise bu noktadan güneydoğuya doğru yaklaşık 3 m.
devam ederek doğu kesitin içine doğru devam etmektedir.
‘Kerpiç 3’ olarak isimlendirilen duvar ise açmanın batı kesitinden doğuya doğru
yaklaşık 3 m. kadar devam etmekte, bu noktada kerpiç 4 ile kesişerek dikdörtgen
biçimli bir mekân oluşturmaktadır. Bu duvarların genişlikleri 0.4 m.dir. Söz konusu
duvarların tabakasında ele geçirilen ince ve kaba Helenistik kap parçalarının yanı sıra
M.Ö. III yüzyıla tarihlenebilecek parlak siyah astarlı kantharos parçası12 bir kandil13 ve
M.Ö. II/I. yüzyıllar arasına tarihlenebilecek unguanterium’lar14 (Resim: 9) Helenistik
Dönem’in farklı evrelerinin varlığını göstermektedir.
Açmada ortaya çıkan duvar ve temel kalıntıları ne yazık ki üst tabakaların yoğun
tahribatına uğramış kesik kesik ve bağlantıları takip edilemeyecek durumdadır.
Duvarların arasında zeminlerinin olmaması da onları askıda bırakmaktadır. Bu sebeple
duvarların başlangıç noktaları ve bitiş noktaları üst ve alt kotları, yapım teknikleri
bağlantı noktalarının da hesaplandığı çalışmalar yapılarak alanda oluşturulan yapı
katları ve duvarların birbirleri ile olan bağlantıları araştırılmaktadır. Bu konuda bize
çıkış noktası sağlayacak G3 açmasında açığa çıkarılan zemin kalıntılarının yanı sıra H3
açmasının kuzeydoğu köşesinde kerpiç 1 ile 4 No.lu taş duvarın oluşturduğu 2.5x2.4
m.lik alanda kırmızı renkli sıva ile kaplanmış zemin kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Bu
zemin güney tarafta 4 No.lu duvarın altında kalmış ve 10 cm. kadar çökmüştür. 4. No.lu
duvarın güneyindeki alanda zeminin uzantısı tespit edilememiştir. Olasılıkla bu
bölümde 4 No.lu duvarın temel kazısı yapılırken zemin kalıntısı tahrip edilmiştir.
I3 Açması (Resim: 4, Plan: 4,)
I3 açması höyüğün güney yamacında bulunmaktadır. Kazı öncesi öncelikle
yamaç yüzeyinde bulunan maki cinsi ağaçlar kesilmiştir. Açma dik bir yamaçta yer
aldığı için de üç ayrı terasa ayrılmış ve her bir teras 3x10 m.lik alanlara bölünmüştür.
Böylece yüzey toprağının kaldırılması işlemi teraslama yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve
bu işlem üç alanda kot eşitlenene kadar devam etmiştir.
Kazı çalışmaları sırasında açmanın kuzey bölümünde kalan ilk terasta yaklaşık 1
m. derinlikte H3 açmasında karşılaştıklarımıza benzer ocak kalıntıları, sırlı ve kaba
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Rotroff 1997,83-85, 243-245, fig.5, pl.3-4 no. 27, 34.
Howland 1958, 93-94, Plate 41, Type 28A.
14
Rotroff 2006, 298, plate 55, no.509-511.!
13
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seramik parçaları ve çöp çukurları çıkmıştır. 4 tanesi in situ bulunan ocak kalıntıları çok
fazla tahribat görmüş, sadece alt bölümleri kısmen korunduğu için çizimleri ve
fotoğraflama işlemleri yapıldıktan sonra kaldırılmıştır. Bunlardan sadece bir tanesi
gerekli sağlamlaştırma işlemleri yapıldıktan sonra büyük oranda korunmuş gövde kısmı
tam olarak kaldırılmıştır. Hemen altında ise açmanın kuzeydoğu köşesinde, H3
açmasında bir kısmı ortada olan duvarın uzantısı çıkmıştır. Üst seviyemizden yüzeyden
-2.12 m. derinlikte olan duvar, açma içinde diyagonal biçimde kuzeydoğu köşeden batı
kesitin içine doğru uzanmaktadır. 7.5 m. uzunluğunda,0.75 m. genişliğindedir.
Uzantısında duvara bitişik başka bir duvar eklentisi mevcuttur. Söz konusu duvar batı
kesitten 4.6 m. doğu yönüne uzandıktan sonra bu noktada kuzeye doğru köşe yaparak
dönüş yapar ancak kuzey-güney yönlü bu duvar kalıntısı büyük ölçüde tahribata
uğramıştır ve sadece yaklaşık 0.85 m.lik bölümü kalmıştır. Bu duvarın güney yüzüne
yapışık hâlde bir taş örgü sırası daha bulunmaktadır. Bu taş örgü de yüzeyden -2.31 m.
aşağıda olup D1 kodlu duvarından 0.19 m. alt seviyede yer alır. İkinci sırayı oluşturan
taş örgünün yine güney yüzüne yapışık -2.5 m. alt seviyede yer alan üçüncü bir taş örgü
daha saptanmıştır. Birbirine bitişik şekilde yapılmış olan söz konusu mimarî kalıntılar
basamak şeklinde görünüme sahiptir.
Yukarıda anlatılan üç kademeli duvara dayanan kuzeybatı-güneydoğu yönlü iki
adet duvar kalıntısı mevcuttur. Bu duvarların derinlikleri ve örgü tipleri birbirinden
farklıdır. Bunlardan ilki 3.16 m. uzunluğunda; 0.6 m. genişliğindedir. Bu duvar
yüzeyden -2.89 m. alt seviyede seviyede başlayıp -4.09 m. derinlikte sona ermektedir.
Bu duvara paralel olarak örülmüş ikinci duvar ise 3.3 m. uzunlukta, 0.45 m.
genişliğindedir ve yüzeyden -3.04 m. alt seviyededir. Bu duvarın D1 kodlu duvara
birleşen ucu doğu kesitten 3.3 m. mesafede yer alırken güney ucu 2.2 m. mesafede yer
alır. Bu duvarın doğusunda ve önünde yaklaşık 0.2 m. aşağısında ise taş plâkalarla
oluşturulmuş bir zemin kalıntısı ve başka bir duvara ait olabilecek kalıntılar ortaya
çıkmıştır. Bu seviye yapılan kazılar sırasında çöp çukurları ve çöp çukurlarının tahrip
ettiği bölümlerden sırlı ve kaba Ortaçağ seramikleri ele geçirilmiş, bunların dışında az
miktarda M.S. 5-6 yüzyıllara tarihlenen seramik parçaları15, bir adet Roma Dönemine
ait (kırık) kandil (Resim: 8) ve doğu kesitin hemen önünde bir adet at figürü parçası ele
geçirilmiştir.
Söz konusu duvarların ortaya çıktığı tabakanın altından açmanın güneydoğu
köşesinde yüzeyden -4.58 m. aşağıda güneydoğu-kuzeybatı uzantılı,1.5 m. uzunluğunda
0.6 m. genişliğinde, -4.58 m. derinlikte başlayıp -4.88 m. derinlikte sona eren bir duvar
kalıntısı daha tespit edilmiştir. Bu duvarın kuzeybatı yönünde, -4.6 m. derinlikte 0.35 m.
genişliğinde üçüncü duvar kalıntısı çıkarılmıştır. Batı yönünde 1.2 m. uzantı yapıp
kuzey yönünde 0.6 m. uzunluğunda köşe yapan duvar daha sonra tekrar köşe yaparak
batı yönünde 2.3 m. uzanır. Genel olarak zik zak görüntüsü veren duvarların herhangi
bir mekânla bağlantısı belirlenememiştir. Açmanın güney bölümünde yaklaşık 2x3
m.lik bir alanda açılan sondajla yüzeyden –6.30 m. derinliğe kadar inilmiştir. Bu alanda
da G3, G4 ve H3 açmalarında olduğu gibi -4 m. derinlikten itibaren buluntular azalmış
olmakla birlikte ele geçirilen parçalar Helenistik Dönem’e tarihlenmektedir.
Yukarıda kazı çalışmalarını anlattığımız açma ve sondajlarda ele geçirilen küçük
buluntu ve pişmiş toprak kap parçaları kazı yerinde oluşturulan çalışma alanında ilk
temizlik işlemlerinden geçirilmiş özellikle pişmiş toprak kap parçalarının yıkanması
15

Bezemeler için bkz. Hayes 1972, 353, 357, fig. 73 no.10-11, fig.74. no.33. Form için bkz. Hayes 1972,
124-125, fig. 21.
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kazı yerinde tamamlanmış ve buluntular kontekstlerine göre dizilip fotoğrafları
çekilmiştir. Ayrıca açmalarda ortaya çıkarılan boyalı duvar sıvası, boyalı ve boyasız
kireç zemin, kerpiç duvar kalıntıları ve ocak gibi kalıntıların öncelikle sağlamlaştırma
işlemleri yapılmış ocak kalıntısı gibi kaldırılabilecek durumda olanlar taşınmış, diğer
kalıntılar için yerinde koruma işlemleri yapılmıştır. Özellikle G3 ve G4 açmalarında
ortaya çıkan zemin kalıntılarının kireç ve sıva ile kaplanmış olanlarının önce
konservasyonları yapılmış, üzerleri ise jeotekstil ve kum ile örtülmüştür. Kerpiç
duvarların yüzeyinde ortaya çıkarılan sıva kalıntıları da sıvalı zeminlerde olduğu gibi
konservasyonları yapıldıktan sonra üzeri saman ve çamur ile hazırlanan doğal harç ile
kaplanarak koruma altına alınmıştır. Bunların dışındaki geniş ve düzensiz alanlara da
kum serilmiştir.
Kırşehir Kale Höyük’te yapılan çalışmalar ve bulgular genel olarak
değerlendirilecek olursa; G3, G4, H3 ve I3 plan karelerinde yaklaşık 350 m. kare alanda
çalışılmış ve açmalarda günümüzden Helenistik Dönem’e kadar uzanan dönemlere ait
kalıntılar ve buluntular ele geçirilmiştir. Özellikle kazdığımız alanların höyüğün güney
bölümünde oluşu dikkate alınırsa yerleşim ve kullanım için cazip bir yer olduğu
anlaşılmaktadır. Bu durumun duvar ve zemin kalıntıları ile kısmen korunmuş Helenistik
Dönem tabakasından Osmanlı Dönemine kadar devam etmiştir. Dolayısıyla buluntuların
ele geçirildiği tabakaların sürekli yerleşim nedeniyle tahrip edilmesi ve aynı
malzememin birkaç defa kullanılmış olması tabakaları birbirinden ayırmayı hayli
zorlaştırmıştır. Çok sayıdaki Ortaçağ, Osmanlı ve modern çöp çukurları ise tahribatın
dozunu daha da arttırmıştır. Özellikle açmaların kuzeyinde yer alan Alâeddin Camisi
inşası ve tamirat evreleri sırasında açılan kireç çukuru gibi uygulamalar buna örnek
olarak gösterilebilir.
Yukarıda bahsedilen olumsuz etkenlere rağmen tabakalarda yapılan ince ve
detaylı işlemler çalıştığımız alanla ilgili önemli çıkış noktaları elde etmemizi
sağlamıştır. Bu kazı sezonunda çalıştığımız dört açmada da tespit edilebilen en erken
yerleşim katı Helenistik Dönem’e tarihlenmektedir.
Helenistik Dönem tabakası G3 ve G4 açmasında belirlenen kerpiç duvar
kalıntıları ile yüzeyden yaklaşık -2.6 m. derinlikte tespit edilmiştir. Helenistik Dönem
kendi içinde dört ayrı evreye ayrılmakta ve bu kültür şu ana kadar elde ettiğimiz
bulgulara göre 5/6 metreye kadar inmektedir. Helenistik Dönem duvarların üst
bölümleri olasılıkla Helenistik dönem sonunda bir yangın veya istilâ sonucu yıkılmış,
yıkıntılar üzerine yapılan Roma ve Bizans Dönemi kalıntıları ise bunların üzerine inşa
edilen oldukça büyük bir Selçuklu yapısı (olasılıkla bir kale ve konak) ile tamamen
tahrip edilmiştir. Söz konusu yapıya ait olabilecek büyük boyutlu blok taşlar ve yapının
alçı süsleme parçalarından bir tanesi ise bu yapının da tahribinden sonra açılan bir çöp
çukuru içinden çıkmıştır. Selçuklu yapısının tahrip edilmesinin ardından yapının veya
kalenin depolarında yiyecek ve su saklamak için kullanılmış çok sayıdaki pithos çok
evreli olarak üst üste kullanılmış işliklerde su depolamak için kullanılmış olmadır. Söz
konusu işliklerin kullanımının Osmanlı Dönemine kadar devam ettiği; üst katlarda
belirlenen ocak kalıntılarıyla birlikte ele geçirilen Osmanlı Dönemi (15-18 yüzyıllara
tarihlenebilecek) sırlı ve kaba seramikleri ile öne sürülebilir.
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Resim 1: G3 ve G4 plan kareleri, genel görünüş.

Resim 2: H3 plan karesi, genel görünüş.
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Resim 3: H3 plan karesi, çöp çukurunda ele geçirilen alçı kaplama.

Resim 4:I3 plan karesi, genel görünüş.
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Resim 5: G4 plan karesi, Helenistik tabakada bulunan dokuma ağılıkları.

Resim 6: Kırşehir Kale Höyük Osmanlı Dönemi buluntuları.
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Resim 7: Kırşehir Kale Höyük Ortaçağ buluntuları.

Resim 8: Kırşehir Kale Höyük Roma ve Geç Roma buluntuları.
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Resim 9: Kırşehir Kale Höyük Helenistik Dönem buluntuları.
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Plan 1: Kırşehir Kale Höyük krokisi.

Plan 2: G3 ve G4 plan kareleri.
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Plan 3: H3 plan karesi.

Plan 4: I3 plan karesi.
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2012 YILI ÇANKIRI ÇORAKYERLER KAZISI
Ayla SEVİM EROL*
Serpil ÖZDEMİR ÖZBEY
Alper Yener YAVUZ
Ayhan YİĞİT
Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU

Giriş
Milyonlarca yıl önce çok farklı türlerin bir arada yaşadığı Çorakyerler bölgesi
bugün oldukça kurak ve tuz birikintilerinin yoğun olduğu bir bölgedir. Çankırı-Çorum
havzası içerisinde yer alan Çorakyerler lokalitesi, dünyada eşine ender rastlanan çok
zengin bir fauna topluluğunu barındıran bir fosil yatağıdır. Lokalitenin yer aldığı
Çankırı-Çorum havzası, Tetis denizinin çekilmesiyle oluşmuş ve 16 milyon yıldan
itibaren karasal omurgalıların yaşam alanı hâline gelmiştir. Başlangıçta ormanlık
alanlarla kaplı olduğu tahmin edilen bu havzada, geç Miyosen Dönem’le birlikte kurak
yarı kurak bir iklim ile savana tipi bitki örtüsü hâkim olmaya başlamıştır. Mesiniyen
denizinin kurumasıyla birlikte ortaya çıkan kuraklık krizi neticesinde yörede yaşayan
canlıların kendilerine daha uygun yaşam alanları bulmak için yer değiştirmeye
başladığı, doğuya doğru gidildikçe bu canlılara ait ele geçirilen fosil buluntulardan
anlaşılmaktadır. Çorakyerler Mevkii’nin jeolojik, stratigrafik ve paleocoğrafik yapısı da
bu bilgileri destekler niteliktedir.
Çankırı İli Yapraklı yolu üzerinde yer alan Çorakyerler Mevkii’nde yapılan
çalışmalardan da anlaşılacağı üzere, Geç Miyosen Dönem sonlarına doğru (yaklaşık altı
milyon yıl öncesi) başlayan kuraklaşmadan dolayı yörede yaşayan fauna topluluğunun
oldukça zor bir süreç geçirmiş olduğu ve bugün kazı çalışmalarından çıkarılan fosillerin
ait olduğu canlıların da o dönemde yaşanmış olan bir takım doğa olayları sonucunda
yaşamlarını yitirmiş oldukları anlaşılmaktadır. Geç Miyosen Dönem’le birlikte en eskisi
sekiz milyon yıldan başlayarak yedi milyon yıla kadar bir süreci kapsayan dönem
içerisinde yaşamış olan Çorakyerler fauna grubu, bu dönemin canlı topluluğunu temsil
etmektedir. Yapılan çalışmalardan kitle hâlinde öldükleri anlaşılan bu faunaya ait fosil
buluntuların çoğunluğunu yavru ve genç bireylerin oluşturması ve bazı kemiklerdeki et
yiyici diş izleri, bunların etçil hayvanların besin kaynaklarını oluşturmuş
olabileceklerini de akla getirmektedir. Zürafagillerden gergedangillere, et yiyicilerden
kuyruksuz büyük maymun benzeri hominoidlere kadar şimdiye kadar çok farklı türleri
temsil eden fauna topluluğuna yaşam alanı oluşturmuş olan Çorakyerler, Çankırı-Çorum
havzası içerisinde olup gün geçtikçe dünyada benzerine az rastlanan çok önemli bir
lokalite hâlini almaktadır. Günümüzde Çankırı ve çevresinde nesli tükenmiş, ancak Geç
Miyosen Dönem’de Çorakyerler’de yaşamını sürdürmüş olan hayvanların fosilleri
*
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burada yapılan kazılardan ele geçirilmektedir. Bu fauna topluluğu bize Anadolu’daki
canlı hareketliliği/göçler hakkında önemli kanıtlar sunmaktadır.
Çorakyerler kazı çalışmalarına hâlen devam edilmesinin nedenleri: Birinci ve en
önemlisi yol kenarında bulunması nedeniyle her an tahrip edilme riski olan fosillerin
kurtarılması; ikincisi dünyada nadir yerlerde rastlanan ve bu lokalitede de bulunmuş
olan hominoid (primat takımından) buluntusunun postcranial iskeletine ait parçaların
bulunması; üçüncüsü ise buluntuların demografik dağılımlarının yapılabilmesi için
fauna topluluğu içerisindeki türlere ait fosillerin sayıca artırılarak demografik
analizlerinin yapılmasıdır.
Bu çalışmayı yapmaktaki temel amacımız; bir yandan Anadolu jeolojisinin
aydınlatılmasına katkı sağlamak, diğer yandan canlı göçleri konusunda araştırma ve
inceleme yapmaktır. Bunun yanı sıra Çorakyerler’den her geçen gün sayısı artarak ele
geçirilen primat ve carnivorlara ait oldukça önemli fosil buluntuların daha detaylı
tanımlanmasını sağlayacak postcraniyal iskelet bölümlerini bulmak ve bu buluntularla,
Anadolu fauna çeşitliliğinin oluşturulmasına katkı sağlamak bu çalışmaların devam
etmesinin diğer bir amacıdır.
Çorakyerler kazı çalışmalarında plan kare yöntemi uygulanmaktadır. Her yıl,
fosil tabakasının üstünde bulunan, yer yer altı metreye kadar ulaşan dolgu toprağı
kaldırıldıktan sonra, 2x2 boyutlarında kareler oluşturularak çalışmalara başlanmaktadır.
Karelerden fosil bulgular gelmeye başladıktan sonra, her bir kareden çıkan fosillerin
kuzey-güney yönelim, eğim ve dağılımları belirlenerek çizimleri yapıldıktan sonra
belgelenmektedir. Daha sonra gerekli görülenlerin video görüntüleri alındıktan sonra,
yine gerekli görülenlere alçı ceket uygulanarak çıkarılıp laboratuvar analizleri için
hazırlanmaktadır. Uygun koşullarda laboratuvara taşınan fosiller temizlenip onarıldıktan
sonra antropolojik analizleri yapılarak yayına hazırlanmaktadır.
Çorakyerler 2012 yılı çalışmaları
Bu yılki çalışmalar arazi çalışmaları, laboratuvar analizleri ve bilimsel
değerlendirme olmak üzere üç bölümde gerçekleştirildi. Fosil buluntularıyla uluslararası
bilim dünyasında önem kazanmış Çorakyerler, dünyada ve ülkemizde sağlam fosil
bulgu vermesi açısından en iyi korunmuş olan lokalizelerden biridir. Lokalitenin
önemi, dünyada eşine az rastlanan türlere ait fosillerin ele geçirildiği bir alan olmasıdır.
Burada ele geçirilen bu fosiller canlılık tarihi, göç yolları ve fauna çeşitliliği ile yörenin
paleocoğrafyasının açıklanmasına büyük katkı sağlamaktadır.
Bakanlar Kurulu kazısı olarak on birinci yılını dolduran Çorakyerler Kazısı’ndan
her yıl yeni türlere ait son derece önemli buluntular ele geçirilmektedir. Yapılan kazı
çalışmaları sonucunda elde edilen yeni türlere ait bulgularla daha da önem kazanan
Çorakyerler: 1970’li yıllarda yapılan çalışmalarda ele geçirilen bulgulara göre 9-10
milyon yıl eskiye tarihlendirilirken (Sickenberg, 1975; Lunkka ve diğ., 1999), bizim
çalışmalarımızın başlamasıyla; farklı zamanlarda yapılan faunal karşılaştırma ve
magnetostratigrafik tarihlendirmeye göre MN11-12 zonlarında yer aldığı anlaşılmıştır
ve yaklaşık sekiz milyon yıl öncesinden başlayarak yedi milyon yıla kadar olan bir
süreç içerisinde yaşamış olan faunaya ilişkin fosiller burada ele geçirilmektedir
(Kaymakçı ve diğ., 2004; Ünay ve diğ., 2006; Sevim ve diğ.,2001).
Çorakyerler’de, Geç Miyosen Dönem’de kitle hâlinde ölen pek çok türe ait
kalıntılar, kalın bir istif oluşturan killi çamur tabakası içerisinde fosilleşerek günümüze
ulaşmıştır. Geç Miyosen Dönem ile anılan bu bölge Mesiniyen denizinin kurumasıyla,
kurak/yarı kurak karasal bir iklimi yaşamaya başlamıştır. Fosil bulunan çökeller, Geç
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Miyosen Dönem’de taşkınlar sırasında taşınan çamurların durularak çakıllı çamurlu
sedimanın hızlı çökelmesi ile oluşmuş bir istiftir. Bölge, taşkınlara bağlı olarak zaman
zaman geçici sığ su göletlerinin varlığını yansıtan bir taşkın ovasıyla karakterize
edilmektedir. Fosillerin yer aldığı tabaka masif killi kırmızı çamur taşlarından oluşmuş
ve taşkın ovasının alüvyon yelpazesinde bir çamur düzlüğü oluşturmuştur. Tuğlu
formasyonu içerisinde değerlendirilen Çorakyerler sedimanları, tabanda kırmızımsı
pembemsi kireçtaşları ile başlayıp silt taşı, marn alterasyonu ile devam etmektedir.
Yaklaşık altı metre kalınlığındaki beyazımsı, pembemsi kireç ara katkılarıyla oluşan
çökeller, fosil kalıntılarının en yoğun bulunduğu katmanlardır.
Sickenberg’in 1975’teki yayınında iki farklı yerde omurgalı kalıntıları
bulunduğundan ve fosillerin bulunduğu her cepte en az 2–3 türe ait fosillerin
bulunduğu, bu fosillerin ise kitlesel ölüm sonucunda üst üste yığılan canlılara ait fosiller
olduğu belirtilmiştir. Sickenberg (1975)’in çalışmasından ele geçirilen buluntuların
Gaziry ve Köhler tarafından yapılan değerlendirmelerinde, iki farklı fauna grubu
olduğu, bunlardan birinin Geç Astarasian veya Vallesian, diğerinin ise Geç Vallesian
veya Turolian Dönem’e tarihlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yine aynı çalışmada
Çorakyerler'den carnivor, hominoid ve küçük memeli fosillerinin bulunamayacağından
söz edilmiştir. Ancak 2001 yılından başlayarak yapılan kazılardan mikrofauna,
carnivora ve primat buluntularının nadir de olsa ele geçirilmeye başlaması
Sickenberg’in 1975 yayınındaki görüşlerini çürütmektedir.
2012 kazı sezonunda, önceki yıllarda açılan karelerin devamı niteliğinde 2x2 m.
boyutlarında 30 açmada çalışıldı (Resim: 1). Oldukça sert bir sedimanda titizlikle
yapılan çalışmalar sonucunda, tanımlanabilir nitelikte 247 adet etütlük numaralı fosil
çıkarıldı. Çalışmalar sırasında açığa çıkan fosillerin in situ resimleri çekilip çizimleri
yapıldıktan sonra yükselti, yönelim ve eğim gibi lokasyon değerleri belirlendi. Fosillerin
dağılıp bozulmalarını önlemeye yönelik, bulundukları tabaka içerisinde, özel
güçlendirici ve sertleştirici solüsyonlar kullanılarak sağlamlaştırıldıktan sonra gerekli
görülenlere alçı kalıplar oluşturularak çıkarıldı.
2012 Yılı Çorakyerler Buluntuları
Buluntular, iskeletin bölümlerine göre değerlendirildiğinde en fazla bulunan
bölümler el ve ayak iskeletini oluşturan metatarsal, metacarpal ve phalangslardır.
Bunlardan sonra en yoğun olarak ele geçirilen bölümler sırasıyla, mandibula, kol ve
bacak kemiklerini oluşturan üst ve alt extremiteler, boynuz, maxilla ve kafa iskeleti ile
bu bölüme ait kemik parçaları, maxilla ve patella şeklindedir (Grafik: 1).
Buluntuların niteliğine bakıldığında her yıl olduğu gibi bu sezonda da oldukça
önemli fosiller çıkarıldı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi perisodactyla ve artyodactyla
takımlarına ait fosiller çoğunlukta iken proboscidea, carnivora ve primat takımlarına ait
fosiller sınırlı sayıda da olsa bulundu (Grafik: 2).
Buluntular aile bazında değerlendirildiğinde ise rhinocerotidae, equidae ve
bovidae’ye ait fosiller sayıca çoğunlukta iken, girrafidae, suidae ve hominoidae ailerine
ilişkin fosiller az sayıda ele geçirildi (Grafik: 3).
Bu kazı sezonunun en önemli buluntusu Primat takımı içerisinde sınıflandırılan
Hominoidae ailesine mensup ve şimdilik literatürlere Ouranopithecus turkae olarak
geçen türün üst yüz iskeletidir. Fosil, sedimanın ağır baskısı nedeniyle çok zarar görmüş
ve yüz bölgesinin bazı parçaları kayıptır. Bu fosilin çevresinden çıkan sediman çok
dikkatli incelenmiş olmakla birlikte kayıp parçalara ilişkin herhangi bir bulguya
rastlanmadı. Dünyada eşine az rastlanan bu tür buluntuların Çorakyerler lokalitesinde
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ele geçirilmesi alanın önemini bir kez daha artırdı. Son buluntuyla birlikte şimdiye
kadar bu türü temsil eden dört bireye ait diş ve çene parçaları bulundu. Son buluntuyla
ilgili değerlendirmeler henüz tamamlanmamış ve yayın aşamasında olduğu için burada
daha ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Çorakyerler Buluntularının Genel Değerlendirilmesi
Çorakyerler lokalitesinde 1997 yılından bugüne ele geçirilen fosil buluntular
incelendiğinde farklı takımlara ait çok sayıda örnek olduğu anlaşılmaktadır.
Başlangıçtan beri ele geçirilen buluntular takım açısından değerlendirildiğinde: En çok
bulunanlardan en az bulunanlara doğru; Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidae,
Carnivora ve Primates şeklinde sıralanmaktadır (Sevim ve Kiper, 2002; Sevim ve
Pehlevan, 2004; Sevim ve diğ. 2006-2007; Sevim ve Yiğit, 2008-2009) (Grafik: 4).
Kazı çalışmalarının ilk başladığı zamandan bugüne ele geçirilen buluntular aile dağılım
açısından değerlendirildiğinde; Bovidae'ya ait fosillerin çoğunlukta olduğu
görülmektedir (Grafik: 5). Grafik 5 incelendiğinde Bovidae'dan sonra sırasıyla
Rhinocerotidae, Equidae, Giraffidae, Suidae ve Hominoidae aileleri gelmektedir.
Rodentia takımı: Çorakyerler lokalitesinin tarihlendirilmesine çok katkı sağlayan
ve kemirgenler olarak isimlendirilen rodentler, bu alanda ikisi yeni olmak üzere 12 türle
temsil edilmektedir. Bunlar: Hansdebruijnia erksinae n. Sp., Allocricetus aylasevimae
n.sp., Pseudomeriones latidens,cf. Pliospalax sp. indet.,protalactaga aff. Major,
Myomimus sp., Keramidomys sp., Hansdebruijnia cf. Neutrum, Byzantinia
pikermiensis, Byzantinia aff. Hellenicus, cf. Rhinocerodon sp. türleridir. Ünay (Ünay ve
ark. 2006) tarafından değerlendirilen Çorakyerler Rodentia buluntularının karakteristik
cinslerinden biri ve Doğu Akdeniz buluntuları içerisinde ortak olan fosil Byzantinia’dır.
Bu cinsin ilk görüldüğü lokalite Üst Astracian’a tarihlendirilen Yunanistan’da
Chyrsavgi, Anadolu’da Bayraktepe 1 ve Yeni Eskihisar lokaliteleridir. Çorakyerler’de
bulunan Byzantinia pikermiensis ve Pseudomeriones latidens ise Anadolu Memeli
Neojen Zonları içerisinde ve Avrupa Memeli Neojen Zonları arasında MN 12’ye denk
gelen Zone J içerisinde yer alır (Ünay ve diğ., 2003). Byzantinia, Doğu Akdeniz’de
Vallesiyen ve Turoliyen boyunca yaşamıştır ve en son görüldüğü lokalite ise Turoliyen
sonuna tarihlendirilen Amasya’dır.
Gastropod buluntuları: Salyangozlardan olan Gastropod buluntuları Çorakyerler
lokalitesinde fosillerin çevresinde ele geçirilmektedir. Bunların lokalitede bulunması o
dönemlerde burada tatlı suyun var olduğuna işaret etmektedir. Kazı çalışmaları
sırasında fosillerin çevresinde çıkan gastropodlar düzenli bir ş ekilde toplanmış ve bu
toplanan örnekler ilk kez bu yıl Mehmet Akif Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü’nde Prof. Dr. Zeki Yıldırım ile Yrd. Doç. Dr. Ümit Kebapçı tarafından
incelenmiştir. İlk raporlara göre burada ele geçirilen gastropodların tamamı Helicoidea
üst ailesinden, Hygromiidae (Monacha sp., Metafruticicola yatagana Schütt) ile
Helicidae (Caucasotachea (Caucasotachea) sp.A, Caucasotachea (Caucasotachea) sp.B,
Caucasotachea (Linholmia) sp.B, Cepaea sp., Helicidae n.gen et n.sp.A ve Helicidae
n.gen et n.sp.B) türlerdir. Helicidae ve Hygromiidae’nin Oligosen ve Eosen başlarında
Akdeniz çevresinde ortaya çıktığı, iklimin kuraklaşmaya başlamasıyla birlikte Miyosen
ve Pliyosen’den itibaren türleşme göstermeye başladığı belirtilmiştir.
Çorakyerler gastrapod buluntularının ise genel olarak Anadolu’nun izole fauna
bileşimini karakterize ettiği ve bunda kısmen salyangozların genel olarak pasif yayılışlı
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olmaları, kısmen de Anadolu’nun Geç Miyosen’de Avrupa ve Yakındoğu’dan büyük
oranda yalıtılmış olmasının etkili olduğu Yıldırım ve Kebapçı tarafından rapor
edilmiştir (Kebapçı ve Yıldırım, 2008-2009 ön raporları).
Rhinocerotidae ailesi: Çorakyerler’de en fazla sayıda ele geçirilen fosiller
gergedangillere ait olanlardır (Resim: 2). Bunlar Ceratotherium, Chilotherium,
Aceratherium olmak üzere üç farklı cinsle temsil edilmektedir. Bu cinslere ait fosil
bulgulardan Ceratotherium neumayri, Chilotherium kowalevskii ve Acerorhinus sp.
türlerine ait fosillerin varlığı anlaşılmıştır (Pehlevan, 2005). Ceratotherium’un
Türkiye’de Geç Miyosen lokaliteleri içinde en yoğun buluntulardan biri olduğu ve Geç
Miyosen boyunca yaşamış olan bu türün Turoliyen sonunda ortadan kalktığı
belirtilmektedir (Pehlevan, 2005). Rhnocerotidae ailesine ait fosiller, son beş yıl
buluntuları içerisinde en çok sayıda ele geçirilen fosillerdir (Grafik: 5).
Equidae ailesi: Çorakyerler kazısında son beş yıl içerisinde ele geçirilen
buluntular değerlendirildiğinde, equidae ailesine ait fosil buluntuların yoğunluk
açısından ikinci sırada yer aldığı görülmektedir (Grafik 5). Çorakyerler atgilleri olarak
tanımlanan Equidae ailesi: Hipparion sp. A, Hipparion sp. B ve Hipparion sp. C olmak
üzeri en az üç türle temsil edilmektedir. Atın filogenetik evrim sürecindeki ilk
temsilcileri Hyracotherium’dur. Bu türün ön ayağında dört, arka ayağında üç parmak ve
ön ayakta bir, arka ayakta iki körelmiş parmak bulunması, atların ilk temsilcilerinin beş
parmaklı bir atadan köken aldığının kanıtıdır. Bunların, bugünkü atlardan farklı olarak
ormanlık alanda ve çevresinde yaşamaları nedeniyle, dişlerinin taç kısmı kısa, kök kısmı
uzundur. Atlar iki ayrı evrimsel çizgi göstermiştir. Birincisi, daha sonra ortadan kalkan
Hipparion, diğeri ise Pleistosen'de bugünkü atların cinsini meydana getiren Equus'tur.
Hipparion Avrupa ve Asya‘da Miyosen - Pliyosen sınırının belirlemesinde tip fosil
olarak kullanılmaktadır. Çorakyerler’de de bulunan Hipparionlar Afrika'da Pleyistosen
Dönem’e kadar yaşamlarını devam ettirmişlerdir (Resim 4). Çorakyerler atlarının bazı
türleri yine Geç Miyosen Dönem’e tarihlendirilen Ankara-Kazan-Sinaptakilerle
benzerlik göstermektedir (Koufos, 2000).
Bovidae ailesi: Boynuzlugiller olarak isimlendirilen Bovidae, çift toynaklı geviş
getiren bir ailedir ve bu aile içerisinde 140 türün varlığından söz edilmektedir (Resim:
3). Bunlar arasında sığır, koyun, keçi, manda, bizon, antilop ve ceylan v.b, insanların
uzun zamandır av ve ev hayvanı olarak faydalandığı birçok tür sayılabilir. Çorakyerler
bovidae buluntuları içerisinde, bu aileyi temsil eden en az dokuz farklı türe ait fosil
bulgudan söz etmek mümkündür. Bu türler içerisinde; Tragoportax gaudryi, cf
Prostrepsiceros sp, Paleoreas cf P. elegans, Protoryx sp., Gazella sp., Oioceros rothi,
Oioceros sp.?, Plesiaddax sp., Criotherium sp. Bovid gen. et. sp. Indet sayılabilir.
Giraffidae ailesi: Zürafagiller olarak bilinen bu aile, alçak taçlı buruşuk mineli
yanak dişlerine sahip türlerdir. Bunlar basit yapılı deriyle örtülü ossicone olarak
değerlendirilen boynuzlara sahiptirler. Giraffidae ailesi, Anadolu Geç Miyoseni’nde
paleotragus, samoterium, bohlinia ve giraffa cinsleriyle temsil edilmektedir. Oldukça
nadir ele geçirilen Çorakyerler’deki züragillere ait fosillerin Paleotragus cf P. ve
Samotherium’a ait fosiller olduğu düşünülmektedir.
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Suidae ailesi; Domuzgillerin mensup olduğu aile olarak bilinen Suidae ailesi
geviş getirmeyen ve bir çift toynağa sahip canlılar olarak bilinmektedir. Bunların her
ayaklarında parmakları bulunmaktadır. Toynaklaşmış olan üçüncü ve dördüncü
parmaklar diğerlerinden daha büyüktür. Daha küçük olan ikinci ve beşinci parmaklar
daha yüksekte durur ve yere değmez. Giraffidae’de olduğu gibi Suidae’ye ait fosiller de
Çorakyerler lokalitesinde sınırlı sayıda bulunmaktadır ve buradaki Suidae ailesi
Microstonyx major cf. türü ile temsil edilmektedir.
Proboscidea takımı: Diş, çene ve bazı vücut parçaları bulunan Proboscidea
takımına ait fosiller Çorakyerler’de Choerolophodon pentelici türüyle temsil
edilmektedir. Çorakyerler’deki Proboscidea buluntularının 2005 yılına kadar olanları
Şahin tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Buna göre Choerolophodon
pentelici’nin taşıdığı türemiş karakterler Bulgaristan ve Yunanistan’da bulunan
Choerolophodon’larla paralellik göstermekte ve Çorakyerler proboscidleri homojen bir
yapı sergilemektedirler (Şahin, 2005).
Carnivora takımı: Bu alanda daha önceki çalışmalarda hiç söz edilmeyen
Carnivora takımı, 1997 yılından sonraki çalışmalarda sürpriz bir biçimde ele geçirilen
diş, çene ve kafa iskeletleri; mustelidae ve hyaenidae ve felidae ailelerini temsil eden
türlerin bu çevrede yaşamış olduğunu kanıtlamaktadır. İlk yıllarda bu takımın
örneklerine hiç rastlanmazken, 2004 yılından sonra her yıl oldukça iyi örnekler ele
geçmeye başladı.
Carnivora takımının en büyük ailesi 56 türü olan ve Sansargiller olarak bilinen
Mustelidae ailesidir. Bu ailenin üyeleri küçük omurgalılar, kuşlar, onların yumurtaları
ve omurgasızlarla beslenmektedirler. Gelincik olarak da isimlendirilen bu türün
örneklerine Çorakyerler lokalitesinde rastlanmaktadır.
Bu takımının en son ortaya çıkan ailesi ise sırtlan olarak bilinen Hyaenidae’dir.
Bunların ilk örneklerine Afrika ve Asya’da rastlanırken, Geç Miyosen Dönem’le
birlikte en fazla çeşitliliğe ulaştığı bilinmektedir. Çorakyerler’de bu türe ait fosil
buluntular mevcuttur.
Çorakyerler 2007 yılında ele geçirilen ve şu anda Çankırı Müzesi’nde sergilenen
hançer benzeri köpek dişlere sahip et yiyicinin kafatası, bulunan en iyi örneklerden
biridir. Testere biçimindeki köpek dişleri, bu canlının avını yakaladığı an öldürmesini
sağlamaktadır. Kedigillere dâhil edilen bu türün ilk temsilcileri jeolojik süreç içerisinde
en az iki kez evrimleşmiş olmalıdır. Zamanla iri ve ağır hareket eden otçulların yok
olması ile hızlı hareket eden antilop benzeri otçulların ortaya çıkması sonucu, ağır
hareket eden kama-dişli kediler bu avları yakalamakta zorlandıkları için yok olarak,
yerini Pantherinae ailesi üyeleri almıştır. Kedigiller içerisinde yer alan gerçek kama
dişliler Machairodontidler ile modern kedilerin son ortak atası Pseudaelurus’tur. Bunlar
yaklaşık 18-20 milyon yıl önce birbirinden ayrılmıştır. Machairodus, küçük türlerden
aslan boyutundaki türlere kadar çeşitlilik gösteren büyük kama dişlilerden oluşan bir
cinstir. 15-2 milyon yılları arasında Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’da var
olmuşlardır (Turner, A., 1997). Çorakyerler’de bulunmuş olan örneğin de bunlardan
birinin içerisinde yer aldığı düşünülmektedir.
Primat takımı:
Lokalitemizin en önemli buluntusu olan ve şimdilik
Ouranopithecus turkae olarak isimlendirilen türe ait buluntular ilk kez 2001 yılında ele
geçirilmişti. 2011 yılı kazı sezonunun sonlarına doğru (ilerde isminin belki de değişmesi
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muhtemel olan) bu türün en güzel örneği ele geçirildi. Primat takımı içerisinde yer alan
ve 8-7 milyon yılları arasına tarihlendirilen Çorakyerler hominoid buluntusu, şu ana
kadar bulunanlardan farklı bir morfolojiyi yansıtmaktadır (Sevim ve diğ. 2001).
Primatlar, memeliler sınıfı içerisinde yer alan 18 takımdan zekâca en gelişmişidir.
Mezozoik Dönem sonunda (65 milyon yıl öncesi) memeliler sınıfında görülen büyük
dallanmanın doğal bir sonucu olarak primat takımı da büyük bir çeşitlenme göstermiştir.
Özellikle Miyosen Dönem’de (25-5 milyon yıl öncesi) Hominoidler olarak tanımlanan
bu grup o dönemin iklimsel koşulları nedeniyle Orta Miyosen’de kuzey yarımkürede
yaygınlaşmaya başlamıştır. Anadolu da bu dönemde hominoidlere ev sahipliği
yapmıştır. Hominoidlerin Anadolu’da bulunduğu yerler Bursa – Paşalar (Alpagut ve
diğ., 1990) Ankara – Çandır (Güleç ve diğ.2003), Ankara – Sinaptepe (Alpagut ve diğ.,
1996. Kapelman ve diğ., 2003), ) ve Çankırı – Çorakyerler (Sevim ve diğ. 2001) bu
aileye mensup kalıntılarının ele geçirildiği alanlardır. Bunlardan ilk ikisi Orta Miyosen
Dönem yani 16-14 milyon yıllara tarihlendirilirken, Sinap ve Çorakyerler Geç Miyosen
Dönem’e tarihlendirilmektedir. Kuzey yarımkürede, dolayısıyla Anadolu’da
(Çorakyerler’in bulunduğu Çankırı-Çorum havzasının da içerisinde yer aldığı) giderek
soğuyan ve kuraklaşan iklim nedeniyle kuzeye inen bu canlıların tekrar güneye göç
ettiği varsayılmaktadır (Begun, 2003; Brain, G.R., 1999). Yaklaşık 8 milyon ile 1.7
milyon yılları arasında kuzey yarımkürede hominoid-hominid kalıntılarına
rastlanmaması da bu görüşü kuvvetle desteklemektedir.
Anadolu' da ilk hominoid örnekleri yaklaşık 16 milyon yıl ile
tarihlendirilmektedir. Bu Afrika dışında en erken hominoid örneği olarak
değerlendirilmektedir. Çorakyerler’den elde edilen primat fosili şu an için
Makedonya’da bulunmuş olan Ouranopithecus’a benzemekle birlikte (Bonis ve
diğ.,1990), Pliyosen taksaları olan, Australopithecus anamensis ve Ardipithecus
ramidus'la da benzerlikleri vardır (Begun, 1996; 2001; 2013). Sadece diş ve çenelerle
temsil edilen bu türün vücut iskeleti parçaları bulunduğunda daha kesin bir tanımlama
yapmak mümkün olacaktır. Bu nedenle Çorakyerler’de ele geçirilen hominoidin
Ouranopithecus’tan farklı bir genus ve türe olması gerekliliği düşünülmektedir.
Çorakyerler kazısına devam edilmesinin temel amaçlarından biri de budur.
Çorakyerler’de Geç Miyosen Dönem’de yaşamış olan canlıların bu göçün son
halkalarından biri olması nedeniyle, burada ele geçirilen her buluntu önemlidir.
Genel Değerlendirme
Çorakyeler kazısının başlangıcından bugüne, 138 açmadan 3052 numaralı
etütlük fosil çıkarıldı. Bulunan tüm bu fosiller: takım (Grafik: 4) ve aile (Grafik: 5)
şeklinde ayırımları yapıldıktan sonra istatistiksel olarak dağılımları yapıldı.
Çorakyerler’de tüm buluntular takım bazında değerlendirildiğinde çoğunluğunun
Perissodactyla’lar ve Artiodactyla’lardan geri kalanlarının ise sırası ile Proboscidae,
Carnivora, Chelonia ve Primates, şeklinde olduğu görülür. Buluntular arasında çeşitli
gastropodların olması ise bölgede su içeren bir ortamın varlığını göstermektedir.
Gergedan ve at gibi yüksek diş taçlarına sahip canlıların fosillerine daha çok rastlanması
bölgenin açık alan ortamı olduğuna işaret eder. Ayrıca bu canlıların birden fazla türde
olması da tür çeşitliliğine varabilecek bir besin potansiyeline de sahip olduğunu
göstermektedir. Bunun yanında çeşitli keçi benzeri bazı boynuzlu türlerinin, zürafaların,
fillerin ve özellikle de primatların olması bu açık alan çevresinde yer yer ağaçlık ve
çalılıkların bulunduğunu düşündürmektedir. Fauna içerisinde büyük, orta ve küçük
boyutlu otçulların, yine büyük boyutlu omnivorların ve etçillerin oluşu lokalitenin Geç
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Miyosen Dönem’de, çevresi ağaçlık, su yatağı merkezli olan bir açık alanı karakterize
etmektedir. Kemirici ailelerden bazılarının yaşam alanları göl ya da ırmak gibi bir su
yatağının çevresi, bazılarının suya daha uzak alanlarda yaşıyor olması da Çorakyerler
lokalitesinin paleoekolojik yorumunun yapılmasına yardımcı olmaktadır.
Buluntular arasında her türe ait yavru ve genç bireylere ait pek çok buluntunun
ele geçirilmesi bir olay karşısında bu tür bireylerin korumasız olduğunun bir
göstergesidir. Tafonomik açıdan değerlendirilen bazı kemikler üzerinde diş izlerine
rastlanması ve yavru bireylere ait buluntuların çokluğu, bunların et yiyici hayvanlarla da
ilişkilendirilebileceğini düşündürmektedir. Buluntuların tafanomik analizleri, canlı
öldükten sonra kalıntılarının uzun eksenleri boyunca bir akıntı içerisinde taşındıklarını
göstermektedir. Bu nedenle tüm buluntular belli bir yönelim içerisinde ve birçok
kemiğin eklem uçları kırılmış olarak ele geçirilmektedir. Bazı fosillerin eklemli
bulunması ise bu akıntının çok güçlü olmadığını ya da kalıntının canlı öldükten sonra
kısa denilebilecek bir süre içerisinde taşındığını göstermektedir. Bunun yanı sıra iskelet
parçalarının izole olarak ele geçirilmelerinin nedeni sadece akıntı olmayıp bir etçil
etkisiyle de olabileceğini düşündürmektedir. Canlının ölümünden hemen sonra, etçiller
tarafından parçalandıktan sonra iskelet parçalarının çevreye yayılmış olabileceğini, daha
sonra da akıntı nedeniyle taşınarak çökelmiş olan sediman içerisinde fosilleşmiş olması
mümkündür.
Çorakyerler’deki büyük memeli faunasının özellikleri, bölgenin kurak yarı kurak
iklimsel koşullarda yaşadığına işaret etmektedir. Çorakyerler’de spiral boynuzlu antilop,
at, fil ve gergedan ile zürafaların varlığı, açık-ağaçlık bir bitki örtüsüne sahip olduğunu
göstermektedir. Domuz, geyik ve atların morfolojik yapısı ise, buradan elde edilen
türlerin Türkiye’deki çağdaş yerlerinden daha açık alanda yaşamış olduklarına işaret
etmektedir. Buradan tanımlanan fauna genel olarak değerlendirildiğinde Çorakyerler’in
Geç Miyosen’de daha kuru-serin bir iklime sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Küçük omurgalılardan Hansdebrujinia %56’lık oranıyla
Çorakyerler
topluluğunda baskın konumda, Byzantinia %13, Pseudomeriones %14, Allocricetus %8,
Myomimus %3 ve diğer tanımlanmış türler % 1 oranındadır.
H.neutrum ve
H.erksinae’nin diş özellikleri benzer habitatta yaşadıklarını düşündürmektedir.
Byzantinia, toplulukta farklı morfolojisi ile bilinir ve yaşam sahası daha geniştir. Daha
verimsiz çevrelerde bu topluluğun yaşadığı varsayılmaktadır (Van Dam,1997).
Critetulus, meriones ve spalacidler ot yiyen hayvanların olduğu bölgelerde
tanımlanmışlardır. Myomimus geniş ve açık biyotoplarda yaşamıştır. Çorakyerler
faunasına ait ağaçsal türlerin yokluğu ya da azlığı ile açık biyotoplarda yaşayan türlerin
varlığı burada orman olmadığını ama savana benzer bir biyotopun egemen olduğunu
göstermektedir.
Teşekkürler
Çorakyerler 2012 yılı kazı çalışmaları Bolu Müzesi’nden Ümit Karataş’ın
temsilciliğinde 17.07.2012 – 14.09.2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çorakyerler
kazısına katkı sağlayan Kurum ve Kuruluşlara; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve DÖSİMM; Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı; Türk Tarih Kurumu Başkanlığı; Çankırı Valiliği;
Çankırı İl Kültür Müdürlüğü; Çankırı Müze Müdürlüğü ve Çankırı Belediye
Başkanlığı’na yardımlarından dolayı sonsuz teşekkür ederiz.
2012 yılı kazı ekibi: Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında, Kazı Başkan
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Osman Ayaz, Barış Aykut Karadağ, Büşra Aladağ, Elif Eryılmaz, Emrah Koç ve Yalçın
Demirkıran’dan oluşmuştur. Uyumlu ve özverili çalışmalarından dolayı başta kazı
temsilcisi Ümit Karataş olmak üzere tüm ekip üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederiz.
KAYNAKÇA
ALPAGUT, B., P. ANDREWS & L. MARTİN, ( 1990) New Miocene Hominoid
specimens from the Middle Miocene Site at Paşalar.-J.Human Evolution, 19: 397422.
ALPAGUT, B., P. ANDREWS, M. FORTELİUS, J. KAPPELMAN, İ. TEMİZSOY,
H. ÇELEBİ and W. LİNDSAY (1996) A New speciman af Ankarapithecus metai
from the Sinap Formation of central Anatolia, Nature, v.382 pp. 349-351.
BEGUN, D., E. GÜLEÇ, & D. GERAADS, (2003), “Dispersal patterns of Eurasian
homioids: implications from Turkey, in: Reumer, J.W.F. & Wessels, W. (eds.),
Distribution and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia. A Volume in Honour
of Hans de Bruijn – DEINSEA 10: 23-39 Published 1 December 2003.
BEGUN, D.R., (2001), African and Eurasian Miocene Homioids and origins of the
Hominidae, in: Andrews, P., Koufos, G.D. & De Bonis L. (eds.), Hominoid
Evolution and Environmental Change in the Neogene of Europe, pp. 231-253,
Cambridge University Pres, Cambridge
BEGUN, D. (1996) “Events in European hominoid evolution, EUROPAL, 10: 16-20;
Strasbourg
BEGUN, D. (2013), “A Companion to Paleoanthropology”, Wiley Balckwell, pp.398416.
BONİS, L., G. BOUVRAİN, D. GERAADS, G.D. KOUFOS (1990) “New hominoid
skull material from the late Miocene of Macedonia in Northern Greece”, Nature
345:712- 724
BRAİN, G.R., (1999), “Eurasian Hominoid Evolution”, Evolutionary Anthropology
News, pp. 194:196
De BRUİJN, H., DAAMS, R., DAXNER-HÖCK, G., FAHLBUSCH, V., GİNSBURG,
L., MEİN, P. & MORALES, J., (1992), Report of the RCMNS working group on
fosil mammals, Reisenburg 1990, Newsletters on Stratigraphy 26 (2/3): 65-117.
GÜLEÇ, E., D.R. BEGUN, & D. GERAADS (2003) Geology and Vertebrate
Paleontology of the Middle Miocene Hominoid Locality Çandır (Central Anatolia
Turkey), Courier Forschungsinstitut Senckenberg CFS 240, E. Schweizerbart’sche
Verlagsbuchhandlung (Nägele u.Obermiller) Stuttgart.
KAPELMAN, J., B.G. RİCHMOND, E.R. SEİFFERT, MAGA, A.M., RYAN
T.M.(2003),Hominoidea (Primates), Geology and Paleontology of the Miocene
Sinap Formation, Turkey, Columbia University Pres, New York, pp.90-124.
KAYMAKÇI, N., C. LANGERİES, H. De BRUİJN, E. ÜNAY (2004) “Basılmamış
Analiz Raporları”
KOUFOS, G.D., (2000), “The Hipparions of the Late Miocene Locality “Nikiti 1”,
Chalkidiki, Macedonia, Greece- Revue de Paléobiologie 19 (1): 47-77
LUNKKA, P.J., M. FORTELİUS, J.KAPPELMAN & Ş. Şen (1999) “Chronology
and mammal faunas of the Miocene Sinap Formation, Turkey”, in: Agusti, J., Rook,
....................................................................................................................................319

L. & Andrews, P. (eds.), Hominoid Evolution and climatic change in Europe, vol. 1,
The evolution of the Neogene terrestrial ecosystems in Europe, pp. 238-264,
Cambridge University Pres, New York
PEHLEVAN, C. (2005) Çorakyerler (Çankırı) Rhınocerotıdae (Mammalıa)
Buluntularının Değerlendirilmesi (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, ANKARA.
SEVİM, A., D.R., BEGUN, E. GÜLEÇ, D. GERAADS, & C. PEHLEVAN (2001), “A
new late Miocene hominoid from Turkey”, American Journal of Physical
Anthropology Supplement 32: 134-135
SEVİM, A. Y. KİPER, (2002), 2000 Yılı Çankırı/ Çorakyerler Kazısı, Uluslararası 23.
Kazı Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs-1 Haziran 2001, Ankara), TC. Kültür Bakanlığı
Milli Kütüphane Basımevi, 1: 275-284.
SEVİM, A ve C. PEHLEVAN, (2004), "2002 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı",
Uluslararası 25. Kazı Sonuçları Toplantısı (26-31 Mayıs 2003 ANKARA), Kültür ve
Turizm Bakanlığı, ANKARA, 2: 317-326.
SEVİM, A., C.PEHLEVAN, A. YİĞİT, P. GÖZLÜK, (2006), 2004 Yılı Çorakyerler
Kazısı, 27. Kazı Sonuçları Sempozyumu, Kültür Bakanlığı DÖSİM.
SEVİM A. C. PEHLEVAN, A. YİĞİT, P. G. KIRMIZIOĞLU (2007) "2005 Yılı
Çankırı Çorakyerler Kazısı", 28.Kazı Sonuçları Toplantısı (29 MAYIS-2 Haziran
2006 Çanakkale), Kültür ve Turizm Bakanlığı, ANKARA, 2: 419-437.
SEVİM A., A. YİĞİT, (2008), 2006 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı 29. Uluslararası
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, (28
Mayıs-1 Haziran 2007), 2: 343-359.
SEVİM A., A. YİĞİT (2009) 2007 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı, 30. Uluslararası
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (26-30 MAYIS 2008), ANKARA. Sf.
449-470.
SİCKENBERG, O. (1975) Die Gliederung des höheren Jungtertiärs und Altquartärs in
der Türkei nach Vertebraten und ihre Bedeutung für die internationale NeogenGliederung. Geologisches Jahrbuch (Regionale Geologie Ausland), Hannover,
Reihe B, Heft 15, 167.
ŞAHİN, S. (2005), Geç Miyosen Çorakyerler (Çankırı, Anadolu) Proboscıdea Faunası
(Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ANKARA
TURNER, A. (1997), The Big Cats and Their Fosil Relatives, Colombia University
Pres, New York.
ÜNAY, E., de BRUİJN, H. & SARAÇ, G., 2003, “A preliminary zonation of the
continental Neogene of Anatolia based on Rodents”, in: Reumer, J.W.F. & Wessels,
W. (eds.), Distribution and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia. A Volume in
Honour of Hans de Bruijn – DEINSEA 10: 539-548 Published 1 December 2003
ÜNAY, E., H. De BRUİJİN & F., ALPASLAN Suata (2006), “Rodents from the Upper
Miocene Hominoid Locality Çorakyerler (Anatolia), Beitr Palaönt, 30 : 453 – 467,
Wien.

320................................................................................................................................

Grafik 1: 2012 yılı Çorakyerler buluntularının element dağılım grafiği.

Grafik 2: 2012 Yılı Çorakyerler buluntularının takım dağılım grafiği

Grafik 3: 2012 Yılı Çorakyerler buluntularının aile dağılım grafiği.
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Grafik 4: 1997-2012 yılları arası Çorakyerler buluntularının takım
dağılım grafiği.

Grafik 5: 1997 - 2012 yılları arası Çorakyerler buluntularının a
ile dağılım grafiği.

Resim 1: Fosillerin alandaki plan karelere göre dağılımları.
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Resim 2: Rhinocerotidae ailesine ait kafatası örneği.

Resim 3: Bovidae ailesine ait boynuz örneği.

Resim 4: Equidae ailesine ait eklemli bacak
iskeleti.
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AİZANOİ 2012 YILI ÇALIŞMALARI
Elif ÖZER∗

Aizanoi antik kentinde kazı çalışmaları heyet üyeleri ve Nevşehir Müzesi’nden
Bakanlık temsilcisi Ferhat Güzeldağ ile birlikte 17.05.2012 tarihinde başlatılmış ve
14.09.2012 tarihinde bitirilmiştir. Tapınak alanında L6A, L6B, L7A açmalarında,
hamamda H5A açmasında, Kuzey Nekropol’de D9A, D9B, D9C ve D8A açmalarında
kazılar sürdürülmüştür. Ayrıca Penkalas Nehri Projesi, Aizanoi/Çavdarhisar Türk
Dönemi Sivil Mimarî Çalışmaları, Arkeo-jeofizik Araştırması, Tiyatro Ön-Restorasyon
Projesi, Aizanoi/Çavdarhisar Kadınları Sosyal Sorumluluk Projesi ve Tanıtım
Çalışmaları, Kültürel Miras Eğitim Çalışması ve depo çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Aizanoi/Çavdarhisar Kadınları Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilk bölümünde 14
Çavdarhisarlı kadın işe alınmış ve periyodik olarak hem arkeoloji hem kazı hakkında
arkeologlar tarafından bilgilendirilmiştir. Aizanoi tarihi, neden kazı yapıyoruz? Kazı
tahrip midir?, kazıda kullanılan makine ve âletler (örneğin Nivelman, seramik ölçümü
için kumpas vb.), çizim, belgeleme ve buldukları eserlerin müzeye teslim edilmesi
hakkında eğitim verilmiştir. Projenin ikinci bölümünde kadınların “kendi” güçlerinin
farkına vararak, Aizanoi üzerinden gelir kaynaklarını yaratabilecekleri hususunda
seminerler verilmiştir (Resim: 1).
Aizanoi tanıtım çalışmaları kapsamında 10 Haziran 2012’de kazının resmi açılış
töreni Anadolu Filarmoni Orkestrası’nın eşliğinde tüm yöre halkının katılımıyla
yapılmıştır. Ayrıca, TRT Yol Arkadaşım programında ve TRT Turizm Belgesel
kanalında Aizanoi ve kazıyı anlatan belgesele ekip olarak katkıda bulunulmuştur.
Bunun dışında, Çavdarhisar halkı; kazı ekibi çalışmaları hakkında bilgilendirmek için
periyodik olarak kazı rapor saatlerine davet edilmiştir. Son olarak Çavdarhisar Emniyet
mensuplarına Aizanoi ve kazı çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
Kazı deposunda daha önceki kazı ekibi döneminde ortaya çıkarılan buluntuların
yer aldığı toplam 240 kasa 21.170 adet seramik ve küçük buluntu belgelenerek Aizanoi
depo veri tabanında kayıt altına alınmıştır. 2012’de çıkan ve Kütahya Müzesi’ne teslim
edilen 53 adet envanterlik eserin 25’i 3D laser scanner ile taranarak 3 boyutlu modeli
oluşturulmuş ve Aizanoi depo veri tabanına girişleri yapılarak, Aizanoi Sanal Müze
projesi için hazırlanmıştır.169 adet etütlük malzemenin ise bir kısmı 3D laser scanner
ile taranmıştır.
Restorasyon-konservasyon laboratuvarında kazı alanlarından gelen tüm sikkeler,
metal buluntular mekanik olarak temizlenmiş, sikkelerin üzerindeki korozyon tabakası
kaldırılmış ve sikkelerin okunabilmesi sağlanmıştır. Tümlenebilecek durumdaki pişmiş
toprak kaplar, unguentariumlar, tabaklar, kandiller, figürünler birleştirilmiştir. Ayrıca
kazı alanlarında ortaya çıkan duvarlar, mezarlar, mimarî bloklar zarar görmemeleri için
koruma altına alınmış, jeo-tekstille üstleri örtülmüştür.

∗Doç. Dr. Elif ÖZER, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampüsü,
Denizli/TÜRKİYE. eozer@pau.edu.tr,
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1) Aizanoi Kuzey Nekropolü Kazısı
Elif ÖZER
Hatice KORKMAZ

∗

2012 sezonunda koruma ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından
tiyatronun kuzeyinden başlayan ve Kıranbayır Mevkii’ne kadar devam eden Kuzey
Nekropolü’nde kazı yapılmıştır. Kazı alanı özel mülkiyete ait olduğundan,
kamulaştırma yapılıncaya kadar muvafakatname alınmış ve kiralanmıştır. Gerekli izin
ve güvenlik önlemlerinin ardından D9A, D9B, D9C ve D8A olmak üzere 4 açmada kazı
başlatılmıştır. D9A açmasında 17 adet, D8A açmasında ise 3 adet olmak üzere, toplam
20 adet mezar ve çok sayıda mezar hediyesi tespit edilmiştir.
D9A açmasında +1029.154 m. kotta kazı başlamıştır. 10x7 m. ölçülerinde bir
alanda çalışma yapılmış, daha sonra ortaya çıkarılan duvar yapıları ve mezarlar
nedeniyle açma alanı 2’şer metre doğu ve batı yönünde genişletilmiştir. Açma alanında
+1028.613 m. kotta (-1.65 m.) 17 mezar tespit edilmiştir (Resim: 2). Bu 17 mezarda 19
birey, 168 adet demir obje, 19 adet bronz obje, 21 adet cam malzeme, 1 adet altın
yüzük, 1 adet gümüş yüzük, 1 adet volkanik andezit taşından ilâç karıştırma tablası, 1
adet kemik obje, 16 adet sikke, 87 adet pişmiş toprak malzeme ve 47 adet mimarî parça
bulunmuştur. Mezarlardan biri, Phrygia kapı tipi mezar taşlarının devşirme kullanılması
ile oluşturulmuş dromoslu oda mezar, 7 adeti pişmiş toprak plâka kapaklı basit toprak
kremasyon mezar, 5 adeti basit toprak inhumasyon mezar, 1 adedi basit toprak
kremasyon ve 3 adedi sandık mezardır.
Dromoslu oda mezarın (A12.D9A.M02)1girişi doğudur. Mezar içinde bulunan
metal objeler; mezarın kuzey ve güney duvarında söve olarak kullanılan giriş kısmının
oturtulacağı açıklıklar/ahşap söveleri taşıyan bölümler; üst örtüsünün ahşaptan
yapıldığını göstermektedir. 14 birey tespit edilmiştir. Bunlardan 8 adedinin kafatası
kemikleri sağlam olarak ele geçirilmiş ancak 7 adedinin sadece çene kemiği, bacak ve
kol kemikleri tespit edilebilmiştir. Mezara farklı zamanlarda gömü yapıldığı, iskeletlerin
bir kısmının mezarın kuzey ve batı duvarlarının kenarına toplanması ve üstlerine ince
toprak tabakası örtülmesinden anlaşılabilmektedir. Bireylerden sadece B6’nın erişkin,
B7’nin ise genç bir bireye ait olduğu belirlenebilmiştir. Mezarın kuzey ve batı
duvarlarını oluşturan Phrygia bölgesine özgü olan yalancı kapı betimli stel ve buluntular
nedeniyle mezarın dip tarihi olarak M.S. 2. yüzyıl uygun olmakla birlikte, sürekli
kullanım gördüğü için son kullanım tarihi tespit edilemedi. Bu mezar dışında, D9A
açmasında 3 sandık (kist) mezar (A12.D9A.M01, A12.D9A.M03 ve A12.D9A.M04)2
tespit edildi. İlk sandık mezarın (A12.D9A.M01) içinden M.S. 3. yüzyıla ait bronz bir
sikke (A12.D9A.S04) bulunmuştur.
Diğer sandık (kist) mezar (A12.D9A.M03)3 harç ve tuğla ile örülerek yapılmış
ve üstü mavi damarlı mermer blok taşlarla kapatılmıştır. Gömü tipi inhumasyondur.
Bireyin (B14) başının sağ alt köşesinde pişmiş toprak bir grotesk başı, pişmiş toprak kuş
ve horoz figürini, 2 adet cam unguentarium, demir çiviler ve 2 adet bronz sikke tespit
edilmiştir. Mezar, buluntulara göre değerlendirildiğinde genç yaşta ölen bir erkeğe ait
olmalıdır ancak iskelet incelendiğinde durum netleşecektir. Diğer sandık (kist) mezarda
Y. Arkeolog Hatice KORKMAZ, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Aizanoi
Kazı Lab., Kınıklı Kampüsü, Denizli/TÜRKİYE. aizanoikazisi@gmail.com
1
+1028,908 m ile +1027.140 m kotlar arasında (-0.24 m).
2
+1028.908 m ile +1027.683 m kotlar arasında (-0.24 m)
3
1028.470 m -+1027.910 m kotlar arasında (-0.68 m)!
∗
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(A12.D9A.M11) kremasyon gömü yapılmıştır ve mezar içinde Roma Cumhuriyet
Dönemi’ne ait (A12.D9A.S16) gümüş bir II. Triumvirlik Dönemi sikkesi bulunmuştur.
D9A açmasında kremasyon gömü 7 adet pişmiş toprak plâka kapaklı basit toprak
ve mezarda tespit edildi. A12.D9A.M04’te bulunan pişmiş toprak kâse içinde kandil ve
yanmış odun parçaları ile A12.D9A.M07’de bulunan demir kalkanı ile birlikte pişmiş
toprak Herakles heykelciği (Resim: 3) Kuzey Nekropol’ün dikkat çekici buluntularıdır.
M.Ö. 1. yüzyıla ait olduğu tespit edilen kâse içinde kandil ve bulbous tipi
minyatür unguentariumlar ile A12.D9A.M07’de bulunan pişmiş toprak kandil ve
Herakles heykelciği bir arada değerlendirildiğinde; mezarların M.Ö. 1 ve M.S. 2. yy.
arasına ait olduğu önerilebilir. Bu buluntuların yanı sıra A12.D9A.M06’da altın bir
yüzük, 5 adet bulbous tipinde pişmiş toprak unguentarium; A12.9A.M07’de pişmiş
toprak minyatür miğfer, 2 adet pişmiş toprak hermesherme’si, 2 adet bulbous tipi pişmiş
toprak unguentarium ve 2 adet pişmiş toprak kandil, pişmiş toprak koku kabı, 3 adet
demir mızrak ucu, çeşitli demir obje ve çiviler ve kemik objeden oluşan ölü hediyeleri
ile mezarlar çok zengin bir buluntu grubu sergilemektedir. Bu mezarlarda tespit edilen
yanmış odun parçaları ve ahşaba tutturmak amacıyla kullanılan demir çiviler; bireylerin
ahşap bir tabutla gömüldüğünü veya ahşap bir sedyeye yatırılarak, ardından
kremasyonun gerçekleştirildiğini düşündürmektedir.
D9A açmasındaki diğer inhumasyon gömüler ise tespit edilen 5 adet basit toprak
mezara yapılmıştır. Bireylerin yatış yönlerinde yön birliği yoktur. A12.D9A.M05’te,
dorsal yatırılan iskeletin (B18) açılması sırasında yoğun kireç parçaları ile
karşılaşılmıştır. Bireyin orta yaşta bir kadın olduğu tespit edilmiştir ve mezar içinde
iskeletin sağ ayakucunda bronz bir ayna, volkanik andezit taşından ilâç karıştırma
tablası, cam unguentarium ve bronz küpe parçaları ele geçmiştir. D8A açmasında
yüzeydeki lâhit kapağı nedeniyle +1027.800 m. ve +1026.390 m. kotlar arasında, D9A
açmasının 18.70 m. batısında, 5x5 m. ölçülerinde bir alanda kazıya başlanmıştır. Bu
alanda 3 adet mezar, 2 adet birey tespit edilmiştir. Mezarların 1 âdeti sandık mezar
(A12.D8A.M01) ve 2 âdeti pişmiş toprak plâka kapaklı inhumasyon gömülü basit
toprak mezardır.
Kazı sezonu sonunda D9A açmasında ortaya çıkarılan Mekân 1 ve 17 mezarın
bir sonraki sezona kadar doğa şartları ve iklimin etkisinden bozulmasını önlemek
amacıyla üstü jeotekstil ve sonra iskele ve çadır sistemi ile geçici korunmaya alınmıştır
(Resim: 4). D8A açmasında ise mezarların etrafı telle çevrilerek açma içine giriş
engellenmiştir.
2012 Yılı Hamam-Palaestra Kompleksi Çalışmaları
Murat TAŞKIRAN

∗

Kazı çalışmaları 04.06.2012 tarihinde, yapının kuzeybatı köşesinde daha önce
“I” olarak tanımlanan mekânda başlanmıştır. Burada açık alan kazısı sistemi
uygulanmış ve çalışma 13.08.2012 tarihinde 25 x 15 m. ölçülerinde bir alanın kazısı
tamamlanarak bitirilmiştir. Alanda seviye inme çalışmalarında yaklaşık 40 cm. derinliğe
kadar olan tabakanın birikinti toprak olduğu anlaşılmıştır (Resim: 5)
Çalışma sırasında tespit edilen ve şimdilik Mekân 1 olarak adlandırılan alanın
batı ve güney duvarları sağlamdır. Mekânın duvarları, moloz taşlar ile poligonal olarak
Arş. Gör. Murat TAŞKIRAN, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kınıklı
Kampüsü, Denizli/TÜRKİYE. mtaskiran@pau.edu.tr
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örülmüş ve derz araları yoğun kireç harçla sıvanmıştır. Yapılan incelemelere göre,
Stadion’un güneybatısındaki ve M.S. 5. yüzyıla ait yapının duvarları ile Mekân 1’in D1,
D2, D4 duvarının işçiliği benzerlik göstermektedir. D4 duvarının doğusunda ve
güneydoğusunda Mekân 2’de kazılan alanda tuğla tozu ve çakıl taşı katkılı düz bir
zemin üzerinde gibi görünen sert bir yapıya sahip harç ile karşılaşılmıştır. Bu harç
yapısının taban döşemesine ait ve altında sıkıştırılmış toprak yapısı olduğu tespit
edilmiştir. Ortaya çıkarılan taban 1010,952 m. kot seviyesindedir. Böylelikle Mekân 1
ile Mekân 2 olarak adlandırılan bu alan arasında 85 cm. lik yükseklik farkının olduğu ve
bu yüzden de bu alanın ya kademeli bir yapıya ya da merdivenle çıkılan bir yapıya ait
olabileceği düşünülmüştür.
Çalışmada, hamama su taşıması için kullanıldığı düşünülen kanallı ve yöre halkı
tarafından ahar olarak adlandırılan mimarî bloklar tespit edilmiştir. Bu blokların
hattının doğu-batı yönünde olduğu anlaşılmıştır. Bu bloklar zeminden yüksekte yer
almakta ve altında dolgu toprağı bulunmaktaydı. Blokların çizimleri yapıldıktan sonra
açma dışına taşınmıştır.
Kazı süresince 35 adet küçük buluntu, 7 adet mimarî blok, 18 adet bronz sikke ve
iki adet demir obje bulunmuştur. Sikkelerden en erkeni, Valerianus Dönemi’ne (M.S.
253-260) (A.12.HP.S12), 5 adedi İmparator Contantinus I (M.S. 312-337) Dönemi’ne
(A.12.HP.S02, S03, S04, S06, S07), 8 adedi Constantinus II (M.S. 337-340) Dönemi’ne
(A.12.HP.S08, S09, S10, S13, S14, S15, S16, S17), 1 adedi İmparator Honorius (M. S.
393-395) Dönemi’ne (A.12.HP.S18) ve 1 adedi (A.12.HP.S11) İslâmî Döneme
tarihlendirilmiştir. Ayrıca mermer duvar plâkalar, toikhobat parçalar, günlük kullanıma
yönelik seramik örnekleri, demirden küçük objeler, pişmiş toprak çatı kiremitleri ve
tuğlalar tespit edilmiştir. 1010.65 m. kot seviyesinde tespit edilen plaster başlığının
(A12.HP.MP01) akanthus yaprakları üzerindeki derin kanallar ile İ on kymationunu
oluşturan yumurtaların işlenişi ve yumurtaların etrafını çevreleyen çanakların
yumurtadan iyice ayrılmış olması nedeniyle, başlığın Geç Antoninler - Erken Severuslar
Dönemi’ne4 ait olacağını düşünüyoruz. Diğer dikkat çekici 2 buluntu ise alanın doğu
cephesinde yapılan seviye inme işlemleri sırasında +1012,442 m. kot seviyesinde tespit
edilmiştir. Bunlar; bir adet pişmiş toprak plâka üstündeki bir insan ayağının izi ve 16 x
20 cm. ölçülerindeki pişmiş toprak plâkadaki hayvan (kedi ya da köpek) patisine ait
izdir.

4

Geç Antoninler - Erken Severuslar Dönemi örnekleri için, bunun için bkz. V. M. Strocka, DasMarkttorvon
Milet, Berlin1981 içinde 29, Abb. 59, W. D. Heilmeyer, KorinthischeNormalkapitelle, RM 16, Heidelberg
1970, 100, Taf. 32, 3 ve V. İdil, Anadolu’da Roma İmparatorluk Çağı Korinth Başlıkları”, Anatolia XX, 1984,
30, lev. 14.1.
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3) Tapınak Alanı Çalışmaları
Ufuk ERDOĞAN
Tarık TÜRKÜSEVER

∗

3.1. L6A Açması
Tapınak alanında L6A, L6B ve L7A açmalarında kazı yürütülmüştür. L6A, L6B
açmalarında geç döneme ait depo tipi mekânlarla karşılaşılmıştır. Çıkan tüm
malzemeler seramik kap parçaları, depolama kapları burada depolama alanlarının
bulunduğunu işaret etmektedir.
Tapınağın 49 m. güneyinde 10 x 10 m. ölçülerindeki L6A açmasında kazı
yapılmıştır. Açmanın güneyi, 1 m. doğusunda yeralan L6B açmasında olduğu gibi,
tapınağın etrafını çevreleyen geç dönem koruma duvarı ile sınırlanmaktadır. Açmada
yapılan çalışmalarda M1 adı verilen bir mekân tespit edilmiştir. Duvarları büyük ve
küçüklü moloz taşlardan oluşturulmuş, taş araları toprak ve kiremit tuğla parçaları ile
sıkıştırılmıştır. Bu mekân ve duvarları açmanın batısında yeralan kesitin altında
kalmakta ve batıya doğru devam etmektedir. Açma alanında bulunan metal obje ve çivi
buluntularına bakıldığında açmanın sınırları içinde kalan bölgede ahşap kullanımı söz
konusudur. Çivilerin ve çatı kiremitlerinin yoğun gelmesi bize bu malzemelerin bir
yapının çatı malzemesi olarak kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca açma içinden gelen
devşirme mimarî blokların buradaki yapının duvarlarında kullanılmıştır. Açma içinden
yoğun gelen moloz taşlar ise zaman içinde mekân duvarlarından çökmüş parçalardır.
Açmada Helenistik Döneme ait bir sikke ise, yüzey toprağının alınmasının ardından
1012.999 cm. kotta bulunmuştur.
Açmada 1. yapı evresine ait duvarlar ve moloz taşların kaldırılmasının ardından
2. yapı evresine ait 5 mekân tespit edildi. Duvar kalınlıkları 65-70 cm. arasında
değişmektedir. L6A açmasında yapılan çalışmalarda toplam 168 adet küçük buluntu
(A12.L6A.KB 01-168) ve 15 adet sikke tespit edilmiştir (Resim: 6).
3.2. L6B Açması
L6A’nın 1 m. doğusunda 10 x 10 metre ölçülerinde L6B açmasında kazı
yapılmış ve 2 yapı evresi tespit edilmiştir. Açmanın güneyi, tapınağın etrafını
çevreleyen geç dönem koruma duvarı ile sınırlanmaktadır. +1012.008 m. kotta, 1 m.
derinlikte 2 farklı katmana ait duvar yapılarının olduğu ve bu duvar yapılarının
mekânlar oluşturduğu tespit edilmiştir. 1. evreye ait olanlar duvarlar devşirme mimarî
bloklar (İon sütunu, mimarî blok vb.), moloz taşlar ve kiremit kırıkları ile oluşturulmuş
harçla örülmüştür. 1. yapı evresinin üst kotlarında yoğun çatı kiremiti ve daha alt
kotlarda çivi, yer, yer ahşap parçaları, kapı kilit aksamına ait metaller ve depolamada
kullanılan büyük ölçekli kaplara ait kap parçalarının ele geçirilmesi; bu yapının çatı
bölümünün kiremitlerle kaplı olduğu ve yapı içinde ahşap malzemenin de kullanımda
olduğunu göstermekle beraber, D4’ün batısında kaide ve gövdesinin bir kısmı sağlam
kalmış pithos (PT03) parçası ayrıca açma genelinden gelen kaba ve büyük ölçekli kap
parçaları bu yapının depo olarak kullanılmış olabileceği düşündürmektedir. 2. yapı
evresinde açığa çıkarılan mekânlar ve M III ve M VII boyunca devam eden su taşıma
sistemine ait künk döşemeleri ve 1. yapı evresine ait mekânlar ve buluntular bir arada
değerlendirildiğinde, L6B açmasında açılan yapının hem bir yaşam alanı hem de bir
Y. Arkeolog Ufuk ERDOĞAN e-mail:ufukerdogan@hotmail.com.tr, Y. Arkeolog Tarık TÜRKÜSEVER email: tarikturkusever@hotmail.com!
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depo olarak kullanılmış olduğu düşünülmektedir. Çalışmada 242 adet küçük buluntu
(A12.L6B.KB 01-242), 32 adet mimarî plastik parça (A12.L6B.MP 01-32) tespit
edilmiştir (Resim: 7).
Son olarak tapınak alanından ve Aizanoi’da şimdiye kadar bilinen erken sikke
(A12.L6A.S15) bu açmadan +1011.127 kodda (-190 m.) Mekân II’den bulunmuştur.
M.Ö. yaklaşık 323-310 yıllarına tarihlenen bronz Makedonia sikkesi de tapınak alanının
Hellenistik Dönemi’dekitarih kesitine dair bir işaret olarak düşünülebilir ancak çalışma
ilerledikçe konu aydınlığa kavuşacaktır.
L6A ve L6B açmasındaki çalışmalar bir arada değerlendirildiğinde, L6A ve L6B
açmasında ortaya çıkarılan duvar yapılarının bağlantılı olduğu görülmüştür. Bu nedenle
L6B açmasında açığa çıkarılan ve yaşam alanı olarak kullanıldığı düşünülen mekânların
L6A açmasında devam ettiği ve ele geçirilen buluntulardan L6A açmasının ilk
evrelerinin depo olarak kullanım gördüğü düşünülmektedir.
3.3. L7A Açması
10x10 metre ölçülerindeki L7A açmasında yapılan çalışmada iki farklı dönem
yapısının varlığı görülmüştür. Bunlardan Mekân I’e ait duvarların (D 1-2-3-4) M II’yi
oluşturan duvarlarla (D 7-8-9) aynı olması ve M I ile M II arasındaki kot farkından
dolayı M I’in geç dönemlerde Altar yapısı olduğunu düşündüğümüz M II (Altar)
yapısının bozularak duvar bloklarının alınıp M I’i oluşturmakta kullanıldığını
göstermektedir. Ayrıca ‘M1’ olarak adlandırdığımız yapının düzensiz moloz taşlardan
değil de, Altar yapısı olarak düşündüğümüz M2’nin duvar bloklarının yerlerinden
sökülerek ikinci kez kullanılması, özenli bir zemine sahip olması ve bu yönüyle tapınak
alanında yapılan çalışmalarda tespit edilen yapılardan ayrılması sebebiyle, bu mekânın
özel bir amaç için (şapel ya da kilise) yapıldığı düşünülmektedir. Ancak bunu
kanıtlayacak somut verilere henüz ulaşılamamıştır. D7-D8 ve D9 tıraşlanmış kireç taşı
bloklardan oluşmakta ve bir mekân oluşturmaktadır. Açığa çıkan bu yapı ‘M II’ olarak
adlandırılmıştır. M II’nin ölçülebilen uzunluğu 10.05 m. genişliği 8 metredir. Ayrıca
17.05.2012-14.06.2012 tarihlerinde yapılan çalışmalarda açığa çıkan ‘M I’ olarak
adlandırılan yapının zemininin bir kısmı ve bozulmuş durumda olan zemin blokajı açığa
çıkarılmıştır. Aynı özellikteki zemin kalıntılarının M I’in dışında da tespit edilmesi, M
I’in var olan zeminin bozularak üstüne inşa edildiğini göstermektedir. (Resim: 8)
L7A açmasında açığa çıkarılan geç dönem fırını açma içinde bulunduğu yerden
kaldırılarak depoya taşınmıştır. Ayrıca açmanın kuzeydoğu köşesinden başlayarak
kuzey-güney yönünde devam eden ve D6 olarak adlandırdığımız duvarın etrafındaki
moloz taşlar kaldırılmıştır. Bu çalışmaların neticesinde açmanın kuzeydoğu köşesinde
1,05x0,65 m. ölçülerinde bir giriş tespit edilmiştir. Duvar 6’nın 4,90 metrelik kuzey
bölümünün doğusunda ise ufak taşlarla birlikte sıkıştırılmış toprak zemin tespit
edilmiştir. Zemin 3x1,40 metrelik bir alanı kaplamaktadır.
L7A açmasında yapılan çalışmalarda tespit edilen toplam 66 adet mimarî plastik
parçanın hiçbirinin in situ olmaması ve çoğunun geç dönem duvarlarından dökülen
moloz taşların arasında bulunması, bu mimarî parçaların devşirme malzeme olarak geç
dönem yapılarının duvarlarında kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca L7A açmasında
açığa çıkan D5 ve D6’da benzer mimarî parçaların devşirme olarak kullanıldığının
tespit edilmesi bu düşüncemizi kanıtlamaktadır. Yapılan çalışmalarda ele geçirilen
çiviler ile çoğu kapı ve ahşap bağlama elemanı olarak kullanılan metal objeler ise, L7A
açmasında tespit edilen mekânlarda üst yapının ahşap malzeme ile inşa edildiğini
göstermektedir. Özellikle açmanın kuzeyinde bulunan D5 ile açmanın doğusunda
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bulunan D6 duvarları ve bu duvarların etraflarında pişmiş toprak kiremit ve tuğla
parçalarının yoğun bir biçimde tespit edilmesi bu yapılarının üst örtüsünün bir çatı
sistemiyle kapalı olduğunu işaret etmektedir. Pişmiş toprak kiremit ve tuğla parçalarının
M1 ve M2 içinde yapılan çalışmalarda da görülmesine rağmen aynı yoğunlukta
olmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, bu mekânların üst örtüsünün çatı ile kaplı
olduğunu söylemek şimdilik doğru olmayacaktır. L7A açmasında yapılan çalışmalarda
ele geçirilen sikkelerin (51 adet) büyük bir çoğunluğunun İslâmî Dönem sikkesi olduğu
ve yoğun olarak açmanın doğusunda bulunan geç dönem duvarı D6’nın etrafında ele
geçirildikleri gözlenmiştir, bunun yanı sıra alanda Bizans Dönemi’ne ait sikkeler de ele
geçirilmiştir. Ayrıca alanda 246 adet küçük buluntu (A12.L7A.KB01-246), 66 adet
mimarî parça (A12.L7A.MP01-66) tespit edilmiştir.
4) Penkalas (Koca Çay) Çalışmaları
Penkalas Çayı (Koca Çay) etrafında temizlik ve çevre düzenlemesine
başlanmıştır. Antik doku, etnografik yapı ve Penkalas ( Koca Çay) Çayı’nın olduğu bu
konseptte projeler hazırlanmaya başlanmıştır. Penkalas Çayı’nda öncelikle korunma
duvarının alt ve üst sınırının belirlenmesi planlanmış, nehir yatağının değiştiği alanlar,
devrilen blokların eski yerlerine yerleştirilmesi, yerinde olmayanların ise tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmalar sırasında sütunlu caddenin aksının kuzeyinde kalan, doğu ve
batı rıhtım duvarları arasında yoğun olarak yıkılan köprüye ait bloklarla karşılaşılmış
köprünün dört ayağının olduğu görülmüştür (Resim: 9).
Penkalas Nehri’nin ve Macellum, Sütunlu Cadde’nin temizliği aynı anda
yürütülmüştür. Bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan 3 mimarî blok kayıt altına alınmış,
1 adet sikke depoya teslim edilmiştir. Penkalas Nehri Total Station ile çalışmalara
uygun hâle gelince nehir kenarının her iki yakasında bulunan koruma duvarlarını,
devrilen blokları ve nehrin su yatağının Total Station ile çizimine başlanmış ve eski
çizimler kontrol edilmiştir. Ayrıca Kütahya Müzesi tarafından İşkur’dan temin edilen 10
işçi ile Eurycles köprüsünden itibaren nehrin her iki kenarında bulunan yoğun bitki
örtüsü temizlenmiştir.
5) Aizanoi Tiyatrosu 2012 Yılı Ön-Restorasyon Çalışmaları
Mustafa ÇİMEN

∗

Aizanoi Tiyatro-Stadion Kompleksi’nde restorasyon projesine yönelik hazırlık
aşaması olarak ön-restorasyon ve restitüsyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Birinci
aşamada yapının durum tespiti ve rölövesi için Ahi Evran Üniversitesi Merkezi
Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’ndan hizmet alımı ile gerçekleştirilen ve
Arş.Gör.Ömer Uzunel ve ekibi ile yürütülen 3D laser scanner ile Tiyatro-Stadion
Kompleksi’nde tarama yapılmış ve ardından laboratuvarda taranan alanların rölöve,
plan-kesit, çizim çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmada 0.5 mm. hassasiyette yapının
PTS formatında nokta bulutu verisi ve .avi formatında video görüntüsü elde edilmiştir.
Tiyatro-Stadion Kompleksi’nin restorasyon çalışmalarına yönelik olarak Autocad
ortamında tüm yapının plan, kesit ve dijital rölöve çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı

Y. Arkeolog, Mustafa ÇİMEN, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Aizanoi
Kazı Lab, Kınıklı Kampüsü, Denizli/TÜRKİYE. aizanoikazisi@gmail.com
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sezonu sonunda yapının çalışmalarının ardından geldiği mevcut hâlinin dijital taraması
gerçekleştirilmiş ve bu sayede çalışma öncesi ve sonrası durum kayıt altına alınmıştır.
Tiyatro’nun yıkılmış vaziyette bulunan sahne binasının ve dağınık vaziyette
orkestrada bulunan mimarî elemanların kaldırılması için kule vinç1 kurularak çalışmalar
daha hızlı bir şekilde yürütülmüştür2. Tiyatronun sahne yapısının kuzey kısmına, yani iç
taraftaki bölümde orkestra kısmına düşmüş mimarî bloklar kaldırılmıştır. Orkestra’da
yıkılmış vaziyetteki blokların en üst seviyeden başlanarak kaldırılması işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bunun için tiyatronun içindeki alan 4 karelaja bölünmüştür. Sahne
yapısına ait taşların nereye düştüğünü tespit etme hususunda kolaylık sağlaması için
doğu kısma düşen taşlara ‘Parados Doğu A karelajı’, orta kısma sahne yapısı ön kısım
‘B karelajı’, batı kısma Parados Batı C, orkestranın bulunduğu kısma ise ‘D karelajı’ adı
verilmiştir. Orkestra’da 1. seviyedeki taşların kaldırılmasının ardından altta bulunan
taşların çizimi de yapılarak 2. seviye olarak aynı sistemde çalışmalar devam etmiştir. 3.
seviyede A,B,C karelajlarında mimarî bloklar kaldırılmıştır. D karelajında 2. seviyede
kaldırılacak taşlar bitirilmiştir. Kaldırılan mimarî blokların tasnif alanında envanter,
fotoğraf ve katalog çalışmaları yapılmıştır. Grid sisteminde yerleştirilen taşlar tasnif
konumuna göre krokisi yapılmış ve benzer taşlar kendi içerisinde gruplandırılmıştır.
Hem tasnif alanının boşaltılması ve taşların daha ileri taşınması için hem de mimarî
blokların gruplandırılması için 70 tonluk mobil vinç kiralanmış ve Kütahya İl Özel
İdaresi’nin de belli aralıklarla verdiği 30 tonluk mobil vinci bu işlemler için tasnif
alanında çalışmalarda kullanılmıştır. Tiyatro’dan yıkılmış vaziyette kaldırılan mimarî
bloklar tiyatronun doğusunda Hüseyin ve İsmail Tanrıverdi’ye ait olan 1236 ve 1239
parsel No.lu toplamda 3200 m2 alanda grid sistemi ile tasnif alanı oluşturularak burada
karelaj sistemi ile konumlandırılmıştır. Kaldırılan her bir mimarî blok A-B-C-D-E-F-GH kodlamasıyla 8 karelaja bölünerek buradaki alanda tasnif edilmiştir. Böylece envanter
numarası verilen bir eserin hangi karelajda olduğunu tespit etmemiz daha
kolaylaşmıştır. Konulduğu karelaj alanının ismi de eser envanter fişlerinde de kayıt
altına alınmıştır. Böylece herhangi bir karışıklığa maruz kalmadan her taşın krokisi de
çıkarılarak konulduğu yer daha kolay saptanmış olacaktır. Daha sonraki mobil vinç
çalışmalarımızda ise eserleri bu karelajlar içerisinde gruplayarak aynı olan mimarî taşlar
birbirlerinin yanına taşınmıştır (Resim: 10-11)
Tiyatronun doğusunda yer alan bu tasnif alanının etrafı çalışma sonunda tahta
kazıklar çakılarak dikenli tel ile çevrilerek oluşabilecek herhangi bir zarara maruz
kalmaması için koruma amaçlı olarak önlem alınmıştır. Ayrıca buradaki
gruplandırdığımız taşların etrafı şeritlerle çevrilerek karelajlara ayrılmıştır. Uyarı
levhaları hazırlanmış ve tasnif alanına, görülebilecek alanlara yerleştirilerek çalışmalar
sonlandırılmıştır.

1

Kullanılan kule vincin teknik özellikleri; bom uzunluğu: 50 m, ağırlığı: 120 ton, kaldırma kapasitesi; bom
ucunda 1.800 kg, kendi ucunda: 5000 kg (5ton), marka: POTAIN H/25C, model: 1997 (ruhsat), yükseklik: 31
m, sabitleyici ağırlıkları: 24 tondur.
2
Bu çalışma için ilk olarak Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.05.2012 tarih ve B.16
0.KVM.4.43 00.02-43.03/195-627 sayılı alınan izinle tiyatronun sahne yapısının güneyinde 6x6.30 m.
boyutunda demir iskele üzerine beton zemin kurularak kule vinç için ön hazırlıklar yapılmıştır"!
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6) 2011-2012 Aizanoi Sikke Buluntuları-Ön Rapor
Hüseyin KÖKER

∗

2011-2012 yıllarında Aizanoi’de gerçekleştirilen çalışmalar sırasında toplam 136
sikke ele geçirilmiştir (2011 yılında 2 adet ve 2012 yılında 134 adet). Bunlardan 4 adedi
gümüş olmakla birlikte, 1 adedi nikel ve geriye kalan 131 adedi de bronzdur. Buna göre
teşhis ve tanımı yapılan sikkelerin dönemlere göre sayısal dağılımı şöyledir: 2 adet
Hellenistik (1 Makedonia, 1 Philadelphia), 2 adet Roma Cumhuriyet, 17 adet Roma
İmparatorluk Dönemi şehir sikkesi (8 Aizanoi, 1 Bageis ve 8 tanımlanamayan), 5 adet
Roma İmparatorluk (M.S. 2. - 3. yüzyıl), 49 adet Geç Roma (M.S. 330-490), 9 adet
Bizans, 51 adet İslâmî ve 1 adet Osmanlı. Ele geçirilen sikkeler arasında en erken tarihli
sikke MÖ 3. yüzyıla tarihlenirken, en geç tarihli sikke ise Osmanlı İmparatorluğu’nun
son padişahı V. Mehmet Reşat Dönemi’ne tarihlenmektedir. Ele geçirilen iki adet Roma
Cumhuriyet sikkesi (denarius), L. Torquatus (M.Ö. 65) ve L. Valerius Acisculus (M.Ö.
45) adına darp edilmişlerdir. İmparatorları teşhis edilebilen Roma İmparatorluk Dönemi
Aizanoi sikkelerinden 2 adedi Germanicus (Caligula), 1 adedi Claudius ve 1 adedi de
M. Aurelius (?) dönemlerine aittir. İmparatoru teşhis edilemeyen ancak olasılıkla MS 1.
yüzyılın ikinci yarısına ait olan bir sikkenin ön yüzünde yer alan kontrmark sayesinde
bu sikke Aizanoi darphanesine atfedilmiştir. Sağa dönük, miğferli Athena veya Ares
büstü ve solda, aşağıdan yukarıya doğru AIZ lejantının yer aldığı bu yuvarlak
kontrmark, M. Aurelius sikkesi üzerinde de görülmektedir. Teşhisi yapılabilen diğer iki
Aizanoi sikkesi ise M.S. 2. ve 3. yüzyıllara ait pseudo otonom sikkelerdir
(Demos/Hygeia, Sarapis/Kartal). Teşhisi yapılabilen bir başa şehir sikkesi ise Lydia
kenti olan Bagis’in M.S. 2. yüzyıla tarihlenen pseudo otonom sikkesidir
(Sarapis/Tanrıça). Geç Roma sikkelerinin büyük çoğunluğunu Constantinus ailesine ait
sikkeler oluşturmaktadır. Ele geçirilen Bizans sikkeleri ise M.S. 10. - 11. yüzyıl
tarihlerini vermektedir.
2011-2012 kazı sezonlarında ele geçirilen sikkeler arasında iki adedi oldukça
önemli bir yere sahiptir. Roma Cumhuriyet Dönemi’ne tarihlenen bu iki denarius
birimindeki sikke, nekropol alanından ele geçirilmiştir. Asia Eyaleti’nde (Provincia
Asia) dolaşımı oldukça nadir olan Roma Cumhuriyet denariuslarının bir kazıda
bulunmuş olması (Arykanda kazılarından da bir örnek ele geçirilmiştir) şimdiye kadar
bilinen örneklerinin her ne kadar az olduğu görülse de oldukça önemlidir (Resim: 12).
Kazılar sırasında tapınak alanındaki sondajlarda ele geçirilen ve sikke buluntuları
arasındaki en erken örneği oluşturan M.Ö. c. 323-310 yıllarına tarihlenen bronz
Makedonia sikkesi de tapınak ve çevresinin erken Hellenistik Dönem’deki tarihi
kesitine ışık tutacak nitelikte olması nedeniyle anılmaya değerdir. Ayrıca yine bu
alandan ele geçirilen M.Ö. 2.-1. yüzyıl bronz Philadelphia sikkesi ile Nekropol
alanından ele geçirilen ve olasılıkla M.S. 2. yüzyıla tarihlenen quasi otonom Bageis
sikkesi de Aizanoi ile komşu Lydia bölgesi kentleri arasındaki ilişkiler açısından sözü
edilmeye değerdir.

Arş.Gör. Dr. Hüseyin KÖKER, Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Umuttepe
Yerleşkesi, Kocaeli/TÜRKİYE. huseyinkoker@yahoo.com.tr
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7) Aizanoi/Çavdarhisar Türk Dönemi Sivil Mimarî Çalışmaları
Mustafa BEYAZIT

∗

Aizanoi Ören Yeri Türk Dönemi Sivil Mimarîsi adlı proje çalışmaları Pamukkale
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kasım İnce başkanlığında, 1 öğretim
üyesi, 1 Arş. Gör. ve 3 sanat tarihi bölümü öğrencisinden oluşan bir ekip ile
gerçekleştirilmiştir.
İlk etapta ilçenin koruma amaçlı imar plânı içinde yer alan sivil mimarî
yapılarının tespiti yapılmıştır. Daha sonra tespit edilen bu yapılardan A. Özcan
Caddesi’ndeki 1, 3, 5, 7, 11 ve 15 numaralı evlerin plân – kroki çizimleri yapılmış ve
fotoğrafları çekilerek arşivlenmiştir (Resim: 13). Cereller Mah. Şehit Kamil Gezer Sok.
11 No.lu evde yer alan Hüseyin Dülger evinin plan, kroki, tavan ve dolap süslemesine
yönelik çizim ve belgelemeler tamamlanmış olup yayına hazırlanmaktadır.

8) Aizanoi Antik Su Yolları Ön Çalışması
N. Orhan BAYKAN

∗

Kentte bulunan eskil (antik) kuyular, yöreyi bilinen ve belediye başkanlığı
tarafından gönderilen bir mihmandar eşliğinde gezilmiş, fotoğrafları çekilmiş ve
belgelenmiştir. Gerek kent içinde gerekse su iletim hatları yakınında yer alan köy
çeşmeleri gezilmiş ve çeşme yalağı olarak, büyük mermer blokların içlerinin
boşaltılarak ve her iki ucunda dişi-erkek birleşimleri yapılan kanal hâline getirilmiş yapı
elemanlarının kullanılmış olduğu gözlemlenerek belgelenmiştir.
9) Aizanoi Jeofizik Çalışmaları
Melda KÜÇÜKDEMİRCİ

∗

Arkeolojik prospeksiyon çalışmaları, yer altında arkeolojik yapıların
karmaşıklığı, yapı ve etrafındaki malzemelerin jeofiziksel özelliklerinin uygulanan
yönteme duyarlı olmayışı, sinyal gürültü oranının düşüklüğü ya da aranılan arkeolojik
yapı ile etrafındaki malzemenin fiziksel özelliklerinin birbirine çok yakın oluşunun yanı
sıra, farklı kültür katmanlarının bir arada bulunması gibi sebeplerden dolayı
yorumlanması karmaşıktır. Bu yüzden aynı arkeolojik alanda farklı jeofizik yöntemlerin
test edilmesi veya karşılaştırılması çalışma sonuçları hakkında daha sağlıklı bilgi
alınmasını sağlar. Arkeolojik alanlarda jeofizik prospeksiyon çalışmalarında en çok
kullanılan yöntemler, yer radarı (GPR), manyetik ve elektrik özdirenç yöntemleridir.
Aizanoi arkeolojik alanındaki ilk dönem yapılan jeofizik çalışmalarda yer radarı (GPR)
yöntemi uygulanmıştır. Bu kapsamda Tapınak içi ve çevresi, Nekropol alanı, Borsa
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BEYAZIT, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Kınıklı Kampüsü, Denizli/TÜRKİYE hacivaz@gmail.com
Prof. Dr. N. Orhan BAYKAN, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Hidrolik, Denizli/TÜRKİYE obaykan@pau.edu.tr
Arş. Gör. Melda KÜÇÜKDEMİRCİ, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği
Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE. meldakd@istanbul.edu.tr!
∗

∗

∗
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bölgesi ve Hamam da çalışmalar yapılmıştır. Nekropolde jeoradar taramaları için alan
araştırması yapılması esnasında Kıranbayır Mevkii’nin yamaçlarında yüzeyde Paleolitik
malzeme ile karşılaşıldı3.
Çalışmada 400 Mhz antenle, birbirlerine paralel profiller boyunca ölçüler
alınmıştır. Yer altına ait 2 boyutlu ve 3 boyutlu modeller oluşturulmuştur ve
yorumlanmıştır. Doktora tezi kapsamında farklı jeofizik yöntemlerin karşılaştırılması
planlanmaktadır. İlerleyen zamanda manyetik ve elektromanyetik yöntemler
kullanılarak ölçümlere devam edilmesi planlanmaktadır (Resim: 14).
10) Sanat Eğitimi İle Kültürel Miras Çalışmaları: Azan’ın Çocukları
Burçin TÜRKCAN

∗

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin yaşadıkları yerin
kültürel mirasını tanıma ve sahip çıkma bilincini sanat eğitimi yoluyla kazanmalarını
sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak tarihsel açıdan Çavdarhisar İlçesi’nde etkisi olan
önemli uygarlıkların öğretimi gerçekleştirilmiştir. 3 gün ve 6 oturumda gerçekleştirilen
çalışma ilk olarak tanışma etkinlikleri ile başlamış ve bu bağlamada kazı evinin
bahçesinde drama çalışmaları yapılmıştır. Ardından, yapılacak eğitim çalışmasını
tanıtıcı bilgilendirmelerle çocukların konuya ilişkin ön bilgileri işe koşulmuştur.
Çalışmanın ikinci oturumunda çocukların yaşadıkları yerin antik adı olan Aizanoi
isminin nereden geldiğine ilişkin bir mitoloji çalışması yapılmış ve bu bağlamda konuya
ilişkin mitolojik hikâye anlatılmıştır. Ardından, çocuklar dinledikleri hikâyeden
öğrendikleri mitolojik kahramanların maskelerini yapmışlardır. Çalışmanın üçüncü
oturumunda şehrin kuruluşunu anlatan Phrygia Dönemi’ne ilişkin etkinlikler
yapılmıştır. Çalışmanın bitiminde Phrygia’da yaşayan bir kişi olarak kendilerini hayal
etmeleri ve kim olup nasıl bir yerde yaşadıklarını bize resim yoluyla aktarmaları
istenmiştir. Yapılan resimler mum boya ve sulu boyanın bir arada kullanıldığı bir teknik
olan “sihirli boya” tekniği ile renklendirilmiştir. Dördüncü oturumda Lidyalıların ilk
parayı bulan uygarlık olduğu söylenmiş ve Aizanoi’da yer alan dünyanın ilk borsa
binası ilişkilendirilerek anlatılmıştır. Ardından, öğrencilere bireysel olarak
çalışabilecekleri biçimde kil dağıtılmış ve her birinin kendi para tasarımlarını
yapabilecekleri söylenmiştir. Beşinci oturumda Çavdarhisar’da bildikleri mimarî
eserlerin hep Roma Dönemi’nde yapıldığına yapılan vurgunun ardından sanat
etkinliğine geçilmiştir. Çalışmada son olarak yerleşimin şu anki adı olan Çavdarhisar
isminin nereden geldiğine yönelik olarak Osmanlı Devleti Dönemi’ne ilişkin bir
uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama ilk olarak burada en son Osmanlıların yaşadığı
bilgisi verilmiş, ardından bu konu hikâyeleştirilerek pastel boya ile bir resim çalışması
gerçekleştirilmiştir (Resim: 15).

3

Aizanoi Paleolitik malzemesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ve Arş. Gör. Berkay Dinçer tarafından yayın için
hazırlanmaya başladı.
Yrd. Doç. Dr. Burçin TÜRKCAN, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Yunus Emre
Yerleşkesi, Eskişehir/TÜRKİYE. burcint@anadolu.edu.tr!
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Resim 1: Aizanoi kadın çalışmaları semineri.

Resim 2: D9A açması, genel.
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Resim 3: Herakles heykelciği.

Resim 4: D9A açması geçici koruma.

336................................................................................................................................

Resim 5: Hamam Palaestra kazısı, genel.

Resim 6: L6A açması, son hali.
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Resim 7: L7B Açması, genel.

Resim 8: L7A Açması, genel.
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Resim 9: Penkalas çalışması.

Resim 10: Tiyatro seviye çizimi.
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Resim 11: Tiyatro, 2. seviye blokları.

Resim 12: A12.D9A.S15-16 envanter No.lu
denariuslar.
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Resim 13: A. Özcan Cad. 7 numaralı ev.

Resim 14: Jeoradar çalışmaları.
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Resim 15: Kültürel miras eğitimi.
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NİF (OLYMPOS) DAĞI ARAŞTIRMA VE KAZI
PROJESİ: 2012 YILI KAZISI
Elif Tül TULUNAY*
İzmir ili Nif Dağı Kazısı 2012 yılı arazi çalışmalarımız, 03 Temmuz - 14 Eylül
2012 tarihlerinde K a r a m a t t e p e , B a l l ı c a o l u k Ve B a ş p ı n a r mevkilerinde1
gerçekleştirilmiştir. Kazımıza sağlanan olanaklara ve özverili çalışmalarıyla katkıda
bulunanlara içten teşekkür ederiz2.
*Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klâsik Arkeoloji
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1
İzmir (Smyrna) Körfezi’nin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova ilçelerinin ortak sınırları
çevresinde konumlanan NİF (Olympos) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yerleşim ve nekropolis alanlarını gösteren
haritalar için bkz. Tulunay 2012a, s. 147 Dpn.1; Tulunay 2012b, s. 81 ve s. 94 Resim 1 a - b; Tulunay 2011, s.
405 Dpn.1; Tulunay 2009, s. 422 Resim 1; Tulunay 2007, s. 357 Resim 1 ve Tulunay 2006, s. 195 Resim 1.
2
T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.06.2012 /
B.16.0.KVM. 0.12.01.00-160.01.01 (35) - 137642 tarih / sayılı izni ve 20.06.2012 / B.16.0.KVM.0.12.01.00160.01.01.(35) - 137640 tarih / sayılı Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi; İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi’nin, “Nif (Olympos) Dağı’nın Doğu Kesimindeki Antik ve Orta Çağ Yerleşimlerini
İnceleme” Projemizi (işçi parası hariç) desteklemesi (İÜ BAP Proje Nu. 24848); Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın kazımıza çıkardığı ödenek ve İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın görev izni için çok teşekkür
ederiz. “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi”nin 2012 yılı bilimsel ekibinde toplam 55 kişi görev
almıştır: Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (Proje ve Kazı Başkanı) - İÜ; Yrd. Doç. Dr. Müjde
(Türkmen) Peker (Başkan Yardımcısı) - İÜ; Araş. Gör. Dr. Daniş Baykan (Başkan Vekili) - TÜ; Yrd. Doç. Dr.
Dinçer Savaş Lenger (Nümismat) - AKÜ; Göknur Bektaş (M.A.) - İÜ; Mustafa Bilgin (Keramik Uzmanı M.A.) PAÜ; Pınar (Kızıltepe) Bilgin - PAÜ; Burcu Derin - PAÜ; Selin Bilgiç (ÇOMÜ); Sanat Tarihçileri: Prof. Dr.
Asnu Bilban Yalçın (Bizans Sanatı) - İÜ; Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş (Cam Uzmanı) - DoğuşÜ; Öğr. Gör.
Meltem (Erdul) Mergen (Kiremit Uzmanı); Mimarlar ve Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hasan Tahsin Selçuk - İBÜ;
Zahide Sena Güneş - YTÜ; Mehmet Cercis Erişmiş (Endüstri Ürünleri Tasarımı Müh.) - ODTÜ; Neşe Canan (Mimari Restorasyon Ön Lisans) - YYÜ Van M.Y.O.; Koruma-Onarım Uzmanları: Öğr. Gör. Ceren Baykan
(M.A.) - TÜ; Paleoantropologlar: Prof. Dr. Ayla Sevim Erol - AÜ; Araş. Gör. Alper Yener Yavuz (M.A.) MAKÜ; Jeodezi Mühendisleri: Kadir Can Öncül; Okan Özege; Zeynep Özege (M.A.); Jeodezi
(Harita)Teknikerleri: Taha Bostancı- Sezgin Düzgüngü; Sevcan Güler; Fatih Gürbüz; Adlî Tıp Uzmanları: Prof.
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KARAMATTEPE
Karamattepe mevkii 2012 yılı kazısı, Arkaik yerleşimin izlendiği alanın
kuzeybatısındaki dokuz yeni açmada ve yoğun taş yıkıntısı nedeniyle çok yavaş
ilerleme kaydedilmiş olan eski açmalarda sürdürüldü. Geometrik-Arkaik Döneme ait
temeller / duvarların yanı sıra, Hellenistik Dönem mezarlarının tümülüs çemberlerine ait
taş sıraları da saptandı. Biri gömme / inhumasyon (KM 15) diğeri yakma / kremasyon
(KM 16) iki mezar gün ışığına kavuştu.
KM 15: Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu, kepir / marn tabakası dikdörtgen
biçimde oyularak ve üst kenarlarına küçük muntazam yassı taşlar sıralanarak
oluşturulmuş basit tekne mezar (Resim: 1), dört büyük yassı taşla kapatılmıştır. 185 x
40 x 40 cm. boyutlarındaki mezarda, başı doğuda, sırtüstü yatırılmış, erişkin bir kadın
bireye ait 165 cm. boyunda iskelet ile “Batı Yamacı Üslûbu”nda bezeli, tek burma
kulplu Hellenistik bir sürâhi tüm olarak ele geçirilmiştir (Resim: 1; Resim: 5). Bireyin
şakak kemiği / os temporale üzerinde, kenarlarında çok küçük yuvarlak hatlar gözlenen
bir delik vardır (Resim: 1). Paleoantropolojik değerlendirmede3 bunun bir trepanasyon
“kafatası delme operasyonu” ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
KM 15, üzerindeki toprakta bulunan M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına ait iki bronz
Klazomenai sikkesi ile içinden çıkan “Batı Yamacı Üslûbu”nda bezeli sürâhi göz önüne
alındığında, M.Ö. 3. yüzyılın ilk çeyreği içine tarihlendirilebilir.
KM 16: Yan yana iki büyük yassı taş ile kapatılmış 70 x 60 cm. genişliğinde, 55
cm. derinliğinde, kepire oyulmuş dikdörtgen bir çukur ve içine yerleştirilmiş kremasyon
vazosundan (Hellenistik hydria) oluşmuş bir mezardır (Resim: 2). Kabın içinden sadece
yanmış kemik ve kül çıkmıştır. Paleoantropolojik inceleme sonucuna göre, ele geçirilen
insan kemikleri (kafatası / cranium parçaları, kol - bacak kemikleri / extremite, kaburga /
costae parçaları), yüksek derecede yanmış olup büyük ihtimalle tek bir bireye aittir.
İskelette yaş ve cinsiyet tespiti yapılamamıştır.

Dr. Şebnem Korur Fincancı - İÜ; Araş. Gör. Dr. Erenç Yasemin Dokudan - İÜ; Araş. Gör. Dr. Mehmet Ali
Malkoç - İÜ; Araş. Gör. Dr. Zuhal Uzunyayla - İÜ; Hititolog: Yrd. Doç. Dr. Hasan Peker - İÜ; Öğrenciler:
Sinem Aksöz - OkanÜ Mimarlık; Nazmiye Bayram - İÜ Klâsik Arkeoloji; Sevgi Boşluk - TÜ Koruma ve
Onarım; Doğuş Coşar - İÜ Klâsik Arkeoloji; Ekin Dalbudak - İÜ Klâsik Arkeoloji; Pınar Değirmenci - İÜ
Arkeoloji Yüksek Lisans; Gamze Demirci - OkanÜ Mimarlık; Ali Demirtaş - MSGSÜ Klâsik Arkeoloji; Güncem
Özgün Eren - YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Egemen Deniz Eren - YTÜ Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği; Hande Nur Ernur - MAKÜ Paleoantropoloji; Sercan Gelir - TÜ Koruma ve Onarım; Selin Gür İÜ Klâsik Arkeoloji; Gökhan Kadiroğlu - MAKÜ Klâsik Arkeoloji; Mustafa Kahraman - OkanÜ Mimarlık; Fatma
Nur Kılıç - SÜ Klâsik Arkeoloji; İbrahim Semih Onur - MAKÜ Paleoantropoloji; Sinem Öğütçü - İÜ Klâsik
Arkeoloji; Cemre Öztan - İÜ Klâsik Arkeoloji; Esat Sert - TÜ Koruma ve Onarım; Deyyan Tulunay - ANÜ
İktisat; Merve Yıldırımtürk - İÜ Klâsik Arkeoloji; Okçuluk Antrenörü: Aysel Babagür ve Bakanlık Temsilcisi:
Ufuk Çetinkaya - İzmir Arkeoloji Müzesi Klâsik Arkeolog. Ekibimin özveriyle çalışan tüm üyelerine ve Bakanlık
temsilcimize içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca, bize çok yardımcı olan, İzmir Valiliği; İzmir İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü; İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; İzmir İl Özel İdaresi Kültür-Turizm ve Spor Daire
Başkanlığı; İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı); Kemalpaşa, Torbalı ve Buca Belediye Başkanlıkları; Torbalı
Jandarma; Torbalı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İŞKUR İl ve Torbalı Şube Müdürlükleri, Torbalı İZSU,
GEDAŞ ve Ziraat Bankası yöneticileri ile ilgili çalışma arkadaşlarına, ayrıca düzenlediğimiz toplantıya katılan
İzmir İli Kazı Başkanlarına ve kazı evimize çok miktarda eşya hibe eden Sevim Alca-Kabadayı varislerine içten
teşekkür ederiz.
3
Paleoantropologlar Prof. Dr. Ayla Sevim Erol ve Araş. Gör. Alper Yener Yavuz (M.A.) tarafından
değerlendirilen tüm iskeletler, mezarlardan, paleoantropoloji öğrencileri Hande Nur Ernur ile İbrahim Semih
Onur tarafından çıkarılmıştır..
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Keramik Değerlendirme
Mustafa BİLGİN
Geometrik/Arkaik Dönem: “Ağız Kenarı Çentikli Kotylai”, dış yüzlerindeki
metoplara yapılan bezemelere göre alt gruplara ayrılır; bunlar arasında en erken tarihi
(M.Ö. 725-650) “Kuşlu Kotylai” verir. 2012’de Karamattepe’de kontekst harici bulunan
tek Kuşlu Kotyle örneği, küçük bir gövde parçasıdır (Resim: 3a). Dış yüzeyde, iki sıra
yatay bant üzerinde, bir kuşun gövdesinin alt bölümü görülmekte olup kuş figürünün bize
göre sol alt tarafında “N” şeklinde bir dolgu motifi vardır. Aynı döneme ait kapalı bir
vazo gövde parçasının dış yüzeyinde, yatay bant sıraları arasında, üçlü ya da dörtlü dikey
bantlarla sınırlandırılmış metoplar içinde kelebek motifi yer almaktadır (Resim: 3b). M.Ö.
700-650 yıllarına tarihlenen “Baklava Dilimi Motifli Kotyle” ve “Meander Ağacı Motifli
Kotyle” (Resim: 3c-3d) örneklerine de Karamattepe’de oldukça sık rastlanır. “Skyphoi”,
Karamattepe’de Kotylai yanı sıra çok yaygın bir formdur. 2012 buluntusu bir Skyphos
ağız parçasının dış yüzeyinde, açık bej astar üzerine kırmızı renkte yapılmış bir yatay bant
ve bunun altından aşağı inen, birbirine paralel dörtlü, dikey, dalgalı hatlar ile düz çizgi
kümelerinden oluşan bir bezeme yer almaktadır (Resim: 3e).
2012 yılı kazı çalışmalarında, Karamattepe’nin Geometrik/Arkaik Dönem
evrelerine ilişkin veri sağlayan, herhangi bir yapıya bağlı olmaksızın ana kayaca (marn /
kepir) oyulmuş, içleri farklı formda keramik parçalarıyla doldurulmuş iki adet büyük
çukur bulunmuştur. Muhtemelen bothros olarak kullanılan bu çukurlardan çıkan keramik,
“Kontekst I” ve “Kontekst II” olarak değerlendirilmiştir:
Kontekst I: Büyük dörtgen çukurda ele geçirilen 434 adet keramik parçasından 75
adedi, tarihlendirmeye yardımcı olan ağız, kaide ve bezemeli gövde örnekleridir. Bunlar
arasında, hamur özellikleri homojenlik, fakat bezeme kompozisyonları farklılık gösteren
Ağız Kenarı Çentikli Kotylai; tek kulplu fincanlara ait, dış ve iç yüzeyleri kahverengi mat
astarlı dip / ağız (Resim: 3f) ve amphora / hydria (?) parçaları çoğunluktadır.
Kontekst II: 171 adet keramik parçası ele geçirilmiş olan yuvarlak çukurda bulunan
39 örnek, tarihlendirilebilen ağız, kaide ve bezemeli gövde parçalarıdır. Kontekst II’nin
buluntuları Kontekst I örnekleriyle yakın benzerlik gösterir. Her iki çukurun da M.Ö.700625 yıllarında kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Geç Klâsik/Erken Hellenistik Dönem: Karamattepe Geç Klâsik/Erken Hellenistik
Nekropolisi’nden, siyah parlak astarlı Attik Keramiği ve Bölgesel Özellikte Gri Hamurlu,
Siyah Astarlı Keramik ele geçirilmektedir (Resim: 4).
Genellikle iyi arıtılmış açık kırmızı hamurlu iç ve dış yüzeyleri siyah parlak astarlı
olan “Attik Vazolar” grubunda, en çok “Sosluk”, “Kantharos” ve içe/dışa dönük ağızlı
“Kâse” formları görülür. Örnekler arasında, M.Ö. 325-275 yıllarına tarihlenen bir
“Sosluk” (Resim: 4d), ağız kenarının hemen altında PHN harfleri okunan, M.Ö. 325-300
yıllarına ait Düz Ağız Kenarlı bir kantharos (Resim: 4a) ile tondosunda bir sıra rulet
bezeme, merkezde ise karşılıklı dört adet palmet motifi yer alan İçe Dönük Ağızlı Sığ Kâse
(Resim: 4e) ve Mö.4.y.yılın ikinci yarısına tarihlenen Dışa Dönük Ağızlı Kâse (Resim: 4c)
parçaları sayılabilir. KM 15’te bulunan, “Batı Yamacı Stili”nde bezenmiş, burma kulplu
tüm sürâhi (Resim: 5), dışa genişleyen ağızlı, uzun boyunlu, dar omuzlu, basık gövdeli ve
hafifçe yükseltilmiş halka kaidelidir. Burma kulp, ağız ile boyun arasındaki yivin altında
boyna eklenmiş olup, dışa doğru bir kavis oluşturarak omuz üzerine açılı oturmaktadır.
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Üstte, kulpun bir yanından başlayıp boynu çepeçevre sardıktan sonra diğer yanına doğru
son bulan pandantif motifli girlandlardan oluşan bezeme; altta, omuz üzerinde, profilli iki
yiv arasında, yine kulpun bir yanından diğer yanına omuzu çevreleyen sarmaşık dallıyapraklı bezeme bandı yer almaktadır. Bezemelerde beyaz boya da kullanılmış; yivlerin
içi beyaz macunla doldurulmuştur. Gövdenin iki paralel yivin alt kısmında kalan bölümü
ise yan yana dikey sıralanmış oyuk dil motifleriyle bezelidir; yalnız kulpun altına
rastlayan yerde bu dil motifleri kesilmekte ve oluşan üçgen alan içine yapılmış, ortadaki
daha aşağıda, üç dikey çentik görülmektedir. M.Ö. 3. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen
vazonun en yakın benzerlerine Atina Agorası buluntuları arasında rastlanır.
“Bölgesel Özellik Gösteren Keramik” çoğunlukla Attik formların taklididir. Gri
hamurları iyi arıtılmıştır; siyah astarları Attik örneklere oranla daha mat ve incedir. Erken
Hellenistik Dönem özellikleri taşıyan ve tam profil veren bir Balık Tabağı (Resim: 4b) ile
KM 16’da bulunan Erken Hellenistik hydria bunların karakteristik birer örneğidir. Hydria,
metal kaplar etkisinde yapılmış bir eserdir. Özellikle gövdenin üzerinde görülen dil
motifleri, dönemin metal kaplarında sık rastlanan bir bezemedir (Resim: 2). Hydria’nın
temizliği ve onarımı, kazının son gününde bulunması nedeniyle tamamlanamamış olup,
2013 kazı sezonunda, hâlen korunduğu İzmir Arkeoloji Müzesi’nin ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın onayıyla, koruma-onarım uzmanlarımızca gerçekleştirilecektir.
Sikkeler
Dinçer Savaş LENGER
Karamattepe’de, 2012 yılında bulunan dokuz bronz sikkeden ikisi III. Philippos
Arrhidaios zamanına (M.Ö. 323-317) tarihlenen, ön yüzünde kalkan, arka yüzünde miğfer
betimlenmiş Makedon Krallığı; diğer yedi sikke de M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen beş ayrı
kente [Klazomenai (3), Ephesos (1), Kolophon (1), Mykonos (1) ve Atina (1)] ait Hellen
otonom darplarıdır. Her iki Makedon sikkesi de Sardeis’te basılmıştır ve arka yüzlerinde
BA lejantı vardır. Birinde, ön yüzde kalkan ortasında Gorgo başı ve arka yüzde sol alt
köşede kerykeion betimi yer alır (Resim: 6a). Diğer sikkenin ön yüzünde, ortasında güneş
motifi olan kalkan görülür. Hellen sikkelerinden üçü, Klazomenai basımıdır ve aynı
tiptedir: Ön yüzde ¾ cepheden Athena başı, arka yüzde sağa yürüyen koç betimi vardır;
koçun üst kısmında memur adı olarak …AT.BOY harfleri okunmaktadır (Resim: 6b).
Ephesos sikkesinin ön yüzünde arı, arka yüzünde başını geriye çevirmiş geyik sola doğru
betimlenmiştir; sağ üstte astragalos vardır. Kolophon darbı sikkenin ön yüzünde Apollon
başı sağa, arka yüzünde at protomu sağa ve ..Λ ...ON lejandı yer alır. Kyklad adalarından
Mykonos’ta basılmış sikkenin (Resim: 6c) ön yüzünde sağa Dionysos başı, arka yüzünde
buğday tohumu ve üzüm salkımı ile M(Y)K(O) lejandı yer alır. Atina darbı (?) sikkenin
ön yüzünde miğferli Athena başı, arka yüzünde tek başlı çift gövdeli baykuş tasviri vardır
(Resim: 6d).
Metal Buluntular
Daniş BAYKAN
Karamattepe 2012 metal buluntularının çoğunluğu, yine ok uçları ve üretim
verilerine ilişkindir. Önemli bir grup oluşturan ok uçları 2012 yılında 26 demir örneğin
(16 adet Tip 1, 8 adet Tip 2, 2 adet Tip 3) daha eklenmesiyle toplamda 313 (303 Demir
+10 Bronz) adede ulaşmıştır. Diğer metal buluntular arasında yalnızca 1 adet bronz çivi ve
bir adet demir stylus zikredilmeye değerdir. Metal buluntularla ilgili monografi yayına
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hazırlanmaktadır. Karamattepe’de 2011’de bulunan 1 numaralı Metal Ergitme Fırını
yakınında 2012 yılında ‘2 numaralı fırın’ olarak adlandırdığımız ikincisi de tespit
edilmiştir (Resim: 7a-7b). İç çapı ortalama 43 cm. olan dairesel fırının dışı pişmiş toprak
büyük kap parçalarıyla desteklenmiştir. Güney batı yönüne bakan ve tabandan başladığı
için fırın ağzı olması gereken açıklığın genişliği 9.5 cm.dir.
Kiremitler
Meltem ERDUL MERGEN
Karamattepe 2006 - 2012 kazılarında bulunmuş olan az sayıda kiremit ilk kez 2012
yılında değerlendirilmiştir. Kısmen tümlenebilen ve form veren 21 adet kiremit, uzun
kenar olarak “L” denilen tipe sahiptir. Bir örneğin arka yüzünde, kısa kenarında, “tırnak”
adı verilen çıkıntılı bölümün korunmuş olması, ayrıca üst yüzeyin kısmen boya içermesi
tarihleme açısından önemlidir. Tırnak ve “L” tipi form, kiremitleri Hellenistik Döneme
tarihlendirmemize yardımcı olur. Korunagelen boyanın varlığı da daha net bir tarihleme
sağlamaktadır. Hâlen değerlendirme çalışmaları devam eden malzeme, ilk verilere ve
analojiye göre, M.Ö. 6. ve 4. yüzyıllara aittir.
Kemik Zar
Elif Tül TULUNAY
Karamattepe 2012 kazısının en ilginç buluntusu olan kemik zar, yüzeyleri
paralelkenar şeklinde bir prizmadır (Resim: 7c). Her birinin eksen uzunluğu 32 mm.,
genişliği 9 mm. olan altı yüzeyi üzerinde, küçük oyuklar şeklinde, birden altıya kadar
noktalar belirtilmiştir. Belli bir kontekste dâhil edilemediğinden, Karamattepe’nin genel
kronolojisine göre, Arkaik ya da Hellenistik Dönem (?) eseri olabilir.
Karamattepe kazı alanı, her yıl ilginç, ünik buluntular sunmaya devam etmekte,
yörenin kültür tarihini aydınlatmaya yönelik önemli ipuçları vermektedir.
BALLICAOLUK
Müjde (TÜRKMEN) PEKER
Kuzeybatısında yer aldığı Karamattepe ile yakın ilişkisi saptanan Ballıcaoluk
Kalesi’ndeki çalışmalara, 2012 yılında da Dr. Müjde Peker tarafından devam edilmiştir:
AD 25 Plan karesindeki çalışmalar: Tepenin doğu kesiminin kuzeybatısında, 2010
ve 2011 yıllarında çalışılan dikdörtgen planlı yapı ile çevresinde kazılara devam edildi ve
mimarî kalıntılar Ballıcaoluk 1. Derece Arkeolojik Sit alanının karelaj içine alınmış
topografik planına işlendi (Resim: 8a). Dikdörtgen planlı yapının güneydoğu dış köşesinin
düzlenmiş anakaya üzerine oturtulduğu görüldü. Kuzey-güney doğrultulu duvarın
örgüsünde gözlenen düzensizliklere göre, duvarın birkaç evreli ve basamaklı kısmın
sonradan değiştirilmiş olabileceği düşünüldü.
Z 19 Plan karesindeki çalışmalar: Tepenin kuzey yamacındaki Z 19 ve Z 18 plan
kareleri ile çevresinde, duvarları takip etmek amacıyla çalışmaya başlandı (Resim: 8b). Z
19 plan karesi, yamaç üzerinde eğimli bir alandadır ve doğusu ile batısı arasındaki
yükseklik farkı yaklaşık 2 m.dir. Bu nedenle burada ortaya çıkarılan kuzey-güney
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doğrultulu duvarların bir kısmının teraslama amacıyla yapılmış olabileceği
düşünülmektedir. Doğal kayalar düzlenerek ve duvarlarla birleştirilerek kullanılmıştır. Z
19 plan karesinde, çoğu Hellenistik Döneme, az sayıdaki birkaç parça da Arkaik ve Geç
Antik Döneme tarihlenen keramik parçaları bulunmuştur.
BOM 1: Z 19 d açmasının batı kenarı boyunca uzanan kuzey-güney doğrultulu
duvarın korunagelen yüksekliğini belirleyebilmek amacıyla seviye inilmeye başlandığında
saptanmış, 1,85 x 0,32-0,41 m. boyutunda bir mezardır. 0,90 x 0,52 m. ölçülerinde bir
kayrak taş ve daha küçük taşlarla üzeri kapatılmış, toprak içine oyularak iç kenarları
düzensiz taşlarla örülmüştür (Resim: 8c-8d). BOM 1 (Ballıcaoluk Mezar 1) adı verilen
mezarda, toprak seviyesinde 1 adet sikke ve az sayıda Hellenistik keramik parçası
bulunmuştur. İskeletleri kötü korunagelmiş mezarda, bulunan kafataslarına göre, en az üç
bireyin gömülü olduğu anlaşılmaktadır. İnceleme sonucunda, alt çenelerden birinin erkek,
diğerinin kadın iki erişkin bireye ait olduğu gözlenmiştir; üçüncü kafatasının cinsiyeti ve
yaşı belirlenememiştir. Ayrıca mezarda çıkan kalça / sacrum kemiklerinden iki parçanın
bir çocuk bireye ait olduğu belirlenmiştir.
Kazı ve çizim çalışmaları tamamlandıktan sonra, Z 19 ve AD 25 d plan karelerinde
ortaya çıkarılan duvarların üzeri koruma amacıyla jeotekstil ile örtülmüştür.
Keramik Değerlendirme
Mustafa BİLGİN
Geç Geometrik/Arkaik Dönem: 2012’de, Ballıcaoluk yerleşiminin erken evresine
M.Ö. 625-575) ait en önemli örnek, kuzey yamaçta bulunan, dirsekli kâsedir (Resim: 8e);
ağız kenarı altına ve dirsek dönüşüne yapılan bant bezeme arasına giyoş motifi
yerleştirilmiştir.
Hellenistik Dönem: Bölgesel özellik gösteren Attik Vazo örneklerinden İçe Dönük
Ağızlı Kâseler önemlidir. M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilen üç adet “İçe Dönük
Ağızlı Sığ Kâse” parçası değerlendirmeye alınmıştır. İkisi ağız kenarı, biri de gövde - kaide
parçası olan örneklerin dış ve iç yüzeyleri parlak siyah astarlı ve pürüzsüzdür. Kaide
parçasının tondosunda tek sıra hâlinde yapılmış rulet bezeme yer almaktadır. İçe dönük
kenarlı, gri renk hamurlu derin kâse örnekleri ise, M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilir.
Sikkeler
Dinçer Savaş LENGER
Ballıcaoluk’ta, 2012’de, sekiz adet bronz sikke bulunmuştur, bunlardan üçü
tanımsızdır; diğerleri, Smyrna (1), Adramytteion (1), Ephesos (2) ve Kolophon (1)
darplarıdır. M.Ö. 3. yüzyıl darbı Smyrna sikkesinin, ön yüzünde sur taçlı şehir tanrıçası, arka
yüzünde tütsü kabı ve SMURNAIWN yazısı vardır. Ön yüzde Zeus başı ve arka yüzde
kanatlı at protomu, altta buğday başağı yer alan Adramytteion sikkesi, BOM 1’de
bulunmuştur. M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen Ephesos sikkelerinden birinin ön yüzünde arı,
arka yüzünde ayakta geyik sağa (Resim: 8f); diğerinde, ön yüzde Artemis başı, arka yüzde
arı vardır. Kolophon sikkesi ise M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenir; ön yüzünde Apollon başı, arka
yüzünde at protomu yer alır.
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Metal Buluntular
Daniş BAYKAN
2012’de Ballıcaoluk’ta 3 adet Tip 1 ve 2 adet Tip 2 olmak üzere 5 demir ok ucu ele
geçirilmiştir. Ballıcaoluk’ta bulunan ok ucu sayısı, toplamda 18 adet (15 demir + 3 bronz)
olmuştur. Diğer metal buluntular arasında, bronz bir kemer tokası parçası ilginçtir.
Kiremitler
Meltem ERDUL MERGEN
Ballıcaoluk’tan, 2009 yılına ait 4 adet, 2010 yılından 13 adet ve 2012’den 21 adet
kiremit parçası incelenmiştir. Karamattepe gibi bu alanda da, “L” tipi uzun kenar formuna
ve kısa kenarda “tırnak” profiline sahip malzeme bulunmakla beraber, henüz boya izine
rastlanmamıştır. Bu nedenle tarihleme, daha geniş bir zaman aralığında mümkündür.
Formundan dolayı, Geç Hellenistik / Erken Roma Dönemine tarihlenebilecek tüme yakın
korunagelmiş kalypterler, yüzeyde uzun süre kaldıklarından üzerlerindeki boya silinmiş
olabilir. Ancak düz kiremitlerden bazılarının, “tırnak” formuna ve bu bölümün kiremidin
alt yüzeyi ile olan yükseklik farkına göre değerlendirmesi yapıldığında, M.Ö. 4. yüzyıla
ait oldukları düşünülmektedir. Ballıcaoluk’ta özellikle sarnıç ve çevresinde bulunan
kiremit parçaları ise form olarak M.S. 9 ile 12. yüzyıl Bizans Dönemi kiremit kronolojisi
içine dâhil edilebilirler.
BAŞPINAR
Daniş BAYKAN
A ve B Yapıları Dışı (Doğu) Çalışmaları: A ve B olarak adlandırılan iki kilisenin
doğusunda, apsisler dışında, seviye inilmiş ve A Yapısı’na ait bir çöküntü tabakasında,
binanın pencere sistemine dair veriler, ahşap çatıda kullanılan demir çiviler ve çökmüş
çatının kiremitleri ele geçirilmiştir. Yapının kuzeydoğu köşesinden başlayarak köşeli
apsisi (BM 16’ya kadar) çevreleyen bir taş sırası (Resim: 9a) tespit edilmiştir. A yapısının
doğu / kuzeydoğusundaki çalışmalar sırasında 3 adet bronz, 1 adet gümüş sikke (Resim:
10c), pencere camı, kiremit, pişmiş toprak ve sırlı kap parçaları, 1 adet demir ok ucu ile
100’e yakın sayıda demir çivi bulunmuştur.
Mezarlar: Başpınar’da, A ve B Yapıları’nın, doğusunda, apsisler dışındaki
çalışmalar sırasında BM 16, BM 17 ve BM 18; batısındaki dış narteksin batısında, iki
yapının ortak duvarı hizasına rastlayan kesimde ise BM 19, BM 20, BM 21, BM 22, BM
23 ve içerisinde iskelet bulunmayan fakat BM 24 olarak numaralandırılan (Resim: 10b)
toplam 9 adet mezar gün ışığına çıkarılmıştır. Bunlardan hiçbirinde, iskelet harici in situ
buluntu ele geçirilmemiştir. BM 16: Taş ve tuğla malzemeyle örülmüş sanduka formlu
mezarın üzerini örten taş plakalardan en kuzeydeki, üzerine haç kazınmış devşirme bir
mermer levhadır (Resim: 9b). BM 20: A yapısı dış narteksinin batısında bulunan kiremit
çatma mezarın üzeri bir sıra kiremitle örtülmüş ve etrafı taşlarla desteklenmiş olduğundan,
iskelet iyi korunmuştur (Resim: 9d-9e). BM 23: Taş kapaklı, taş örgü sanduka bir
mezardır. Kapaklar arasında yoğun harç kullanılmış, içine toprak dolmadığından iskelet
iyi korunmuştur (Resim: 9c- 10a).

....................................................................................................................................349

Cam Buluntular
Üzlifat ÖZGÜMÜŞ
2012 Başpınar kazısında önemli cam buluntular gün ışığına çıkmıştır. Özellikle,
alçı çerçeve içine yerleştirilmiş cam parçaları (Resim: 10f), Bizans mimarîsinde
pencerelerde alçı malzeme kullanımı ve çerçeve modelleri konusundaki karanlık noktaları
aydınlatacak ipuçları sunmaktadır. Çok miktarda cam parçası da çerçevelerinden düşmüş
olarak ele geçirilmiştir. Bunlar Crown Glass tekniği ile üretilmiş olup mavi, yeşil, bej ve
oliv renginin değişik tonlarında göbekli (fil gözü) camlardır. Bizans Dönemine ait, içinde
cam parçasının bulunduğu alçı çerçeve örnekleri ülkemizde çok nadirdir. Benzeri alçı
içine yerleştirilmiş göbekli camlar Amorium kazılarında da ele geçmiştir fakat Orta
Bizans Döneminin daha erken tarihlerine aittir (M.S. 9. - 10. yüzyıllar). Başpınar
buluntuları, Orta Bizans Döneminin sonlarına tarihlenmesi açısından önem kazanmaktadır
(Laskarisler Dönemi, M.S. 13. yüzyıl). Ayrıca, önceki yıların buluntularıyla paralellik
gösteren mine bezemeli cam parçaları da ele geçirilmiştir. Bunlardan biri üzerinde, yine
bir kartal betiminin kuyruk kısmı dikkat çekmektedir (Resim: 10d). Bu tür buluntuların
tamamı homojen bir gruba ait olmalıdır. Hatta Memlûk camlarındaki mine dekoru
hatırlatan kartal motifleri belki de bu tür süslemenin ilk örnekleridir. Yani önce Nif veya
civarında Bizans camlarına uygulanmış, daha sonra Memlûk camlarında kullanılmaya
başlanmış olabilir. Zaman içinde yeni buluntularla bu konuya açıklık getirebileceğiz.
Kadeh, kandil, bardak ve kâse gibi günlük hayatta kullanılan camlara ait kırık parçaların
yanı sıra, çok özenle şekillendirilmiş, benzerlerine tüm Bizans yerleşimlerinde rastlanan,
burma bilezikler de bulunmuştur (Resim: 10e). Bunlar opak veya yarı geçirgen siyah, sarı,
kırmızı, beyaz renklerde ve değişik kalınlıklarda cam çubukların sıcakken burulmasıyla
elde edilmişlerdir.
Başpınar Kiliselerinin İsmi
Asnu Bilban YALÇIN
Bölgede bulunan ve kuruluş tarihi eski (tam bilinmeyen ancak 787 II. İznik
konsilinde higoumenos’u ile temsil edilen) olup, Laskarisler tarafından yeniden yapılanan
Lembos manastırı evrakını incelediğimizde, ilginç bir bilgiye rastlamaktayız. Manastıra
bağlı olan ve çevre topraklarını işleten birkaç manastır ve kilisenin Lembos’a gelirlerini
göndermekte oldukları anlaşılıyor. Bunlardan M.S. 13. yüzyıla tarihlenen Hagios
Pantaleimonos (Aziz Pantaleimon) hakkında verilen küçük bir bilgi bizi ilgilendirebilir;
zira bu manastırın iki kilisesi (çift kilise) varmış. Bu bilgiyi bir varsayım olarak, kayda
değer bir arkeolojik veri gelene kadar, Başpınar manastır ve kiliseleriyle bağdaştırabiliriz.
Başpınar Kiremitleri
Meltem ERDUL MERGEN
Başpınar kazısında bulunan, 2011 yılından 69 adet, 2012 yılından ise 40 adet
kiremit incelenmiş; kiliseler çevresinde açılan mezarlara ait 9 adet kiremit de ayrıca
değerlendirilmiştir. Kiremitlerden bazıları “L” tipi forma sahiptir; ancak uzun kenarın
hafif iç yüze doğru kıvrıldığı çok sayıda örnek mevcuttur. Tüm hâlde bulunamamış olan
bu formdaki 69 adet kiremit parçasının, olasılıkla duvarlarda yapı malzemesi olarak
kullanıldığı düşünülmektedir; çünkü duvar örgüsünde de bu tip kiremitlere
rastlanmaktadır. Bunlar benzer kullanım örnekleri ile M.S. 8. - 9. yüzyıllara tarihlenebilir.
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Kazılar sırasında bulunan bir diğer grup kiremit ise “S” biçimli forma sahip olup benzer
örneklerine bakıldığında M.S. 10. yüzyıla tarihlenmektedir. Duvarlarda bu tür malzeme de
görülmektedir. B yapısı apsisleri dışından döküntü bir yığın olarak açığa çıkarılan
kiremitler arasında, içbükey formda ve çerçevesiz düz kiremitler ile beşik çatı formundaki
kapama kiremitleri tespit edilmiştir. Bu kiremitlerin, apsislerin yarım kubbelerine ait
olduğu ve M.S. 9.- 12. yüzyıllara tarihlendiği düşünülmektedir. Başpınar kazı alanında
ortaya çıkan mezarların üzerini örtmek amacıyla kullanılan kiremitlerden incelenen 9
örnek ise, form olarak M.S. 12. yüzyıl ortası ilâ M.S. 13. yüzyıl başlarına
tarihlenmektedir.
Başpınar kiremitlerinden iki örnek üzerine “9 taş oyunu” kazınmıştır. Bu kiremitler
de form olarak M.S. 12. yüzyıl sonuna aittir. Bir diğer kiremit üzerine ise “β” harfi keskin
hatlarla kazınarak çizilmiştir. Bunların, ustalar tarafından, kiremitlerin taşınma sırasında
gideceği mekâna göre gruplandırılmasını sağlamak amacıyla yapıldığı; aynı zamanda
harflerin taşıdığı sayısal değerin istiflemede yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Koruma Onarım Çalışmaları
Ceren BAYKAN
2012 yılı koruma onarım çalışmaları kapsamında kazı envanter defterine
kaydedilmiş bronz sikke, metal obje, pişmiş toprak kap, taş obje, kemik boncuk ve çok
sayıda cam parçanın fotoğraf çekimi, temizlik ve onarımı tamamlanmıştır. Ayrıca tasnif
dışı tutulan demir obje ve parçaları ile cüruf ve cevher parçaları da temizlenmiştir. Yapılan
uygulamalar, eserin malzeme özelliklerine göre, bozulma şekilleri ve durumları
tanımlandıktan sonra, en uygun yöntemle gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar, kontrollü
olabilmesi için büyüteçli masa lâmbası altında sürdürülmüştür.
Karamattepe KM 15’te bulunmuş, kazı evine buluntu pozisyonunda ve tam
formunu korur bir şekilde getirilmiş pişmiş toprak sürahinin içindeki kökler ve toprak
temizlenerek elenmiş, ardından eser fotoğraflanmıştır. Tüm yüzeyi kaplayan kalın ve sert
tuz tabakasının mekanik yöntemle ve saf suyla temizlenmesi uygun görülerek uygulamaya
geçilmiştir (Resim: 1). Uygulama sırasında eserin siyah astarlı ve bezemeli olduğu
anlaşılmıştır (Resim: 5).
Başpınar mevkiinde 2012 yılında bulunan sırlı keramik parçalarının mekanik ve
suyla temizliği tamamlanmış, önceki kazı sezonlarının buluntularıyla karşılaştırması
yapılarak yeni parçaların kaplara uyup uymadığı kontrol edilmiş, birleşen parçalar
yapıştırılmıştır.
Elif Tül TULUNAY
2012 yılında Nif Dağı’ndaki tüm kazı alanlarını kapsayacak jeodezi çalışmamızın
Karamattepe ve Ballıcaoluk bölümleri tamamlanarak, planların yeniden düzenlenen
karelaj sistemine göre yeni topografik haritalara oturtulmasına, eski açma yerleri ve
isimlerinin de yenileriyle bağdaştırılmasına başlanmıştır. 2013 yılından itibaren, mevcut
veya öngördüğümüz Birinci Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde kalan (kazısı yapılan
veya yapılacak) tüm alanlar, ülke koordinat sistemine bağlanarak, birbiriyle uyumlu
karelaj fakat kendilerine özgü karelaj isimleriyle yeni sisteme dâhil edilmiş olacaktır.
Nif Dağı kazısı, ekip uzmanlarının sunum ve yayınlarıyla her yıl daha çok
tanınmakta ve çeşitli dönemlerden ilginç buluntularıyla birçok araştırıcının ilgisini
çekmektedir. 2012 yılında taşındığımız Dağkızılca’daki yeni Nif Dağı kazı evimizde,
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bilimsel çalışmaların yanı sıra bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri de gerçekleştirmeyi
amaçlıyoruz. 01 Eylül 2012 Cumartesi günü, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
desteğinde, Nif Dağı Kazı Evi’nde İzmir İli Kazı Başkanları Toplantısı tertipledik. 15 Kazı
Başkanı ile 2 Kazı Başkan Vekilinin katıldığı ve hepimiz için çok yararlı geçen bu
toplantıda, İzmir’deki kazılar arasında iletişim kurulması, ortak çalışmalar ve
değerlendirmeler sağlanması dileğinde bulunduk. Birlikte daha başarılı çalışmalar
yapacağımıza inanıyor, Nif Dağı’nın barındırdığı kültür varlıklarımızı çok yönlü projelerle
gelecek yıllarda da bilim dünyasına kazandırmayı amaçlıyoruz.
Kısaltmalar
ArkeometriST
AST
Bkz./ bkz.
BM
BOM
KM
KST
s.

Arkeometri Sonuçları Toplantısı
Araştırma Sonuçları Toplantısı
Bakınız
(Başpınar Mezar)
(BallıcaOluk Mezar)
(Karamattepe Mezar)
Kazı Sonuçları Toplantısı
sayfa
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Resim 1: Nif Dağı - Karamattepe: KM 15 ve konteksti.

Resim 2: Nif Dağı - Karamattepe: KM 16 ve konteksti.
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Resim 3: Nif Dağı - Karamattepe: Geometrik - arkaik keramik parçaları ve
kontekstler.

Resim 4: Nif Dağı - Karamattepe: Hellenistik keramik.
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Resim 5: Nif Dağı - Karamattepe: KM 15 Buluntusu burma kulplu
Hellenistik sürâhi.

Resim 6: Nif Dağı - Karamattepe: sikkeler.
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Resim 7: Nif Dağı - Karamattepe: Metal ergitme fırınları ve kemik zar

Resim 8: Nif Dağı - Ballıcaoluk: Mimarî Buluntular, BOM 1, keramik ve sikke.
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Resim 9: Nif Dağı - Başpınar: Mimarî ve mezarlar.

Resim 10: Nif Dağı - Başpınar: Mezarlar, sikke ve cam buluntular.
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ESKİ VAN ŞEHRİ, KALESİ VE HÖYÜĞÜ
KAZILARI
2012 YILI ÇALIŞMALARI
Erkan KONYAR*
Can AVCI
Bülent GENÇ
Rıza Gürler AKGÜN
Armağan TAN

Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşpa / Van Kalesi, Van Gölü’nün hemen doğu
kıyısındaki yaklaşık 1345 m. uzunluğunda, 200 m. genişliğinde ve 100 m.
yüksekliğinde bir konglomera kayalık üzerine inşa edilmiştir (Resim: 1). Van Kalesi’nin
de içinde yer aldığı Van Kenti ise sitadel ve çevresine yayılan aşağı şehirden oluşur.
Urartu Döneminde Van Kenti’nin aşağı yerleşmesini, gerek kuzeyde bugün “Van Kalesi
Höyüğü” olarak adlandırılan alan ve gerekse kalenin güneyindeki “Eski Van Şehri”
olarak adlandırılan alan oluşturmaktaydı. Bahsettiğimiz bu bölge, İlk Tunç Çağı'ndan
20. yüzyılın başlarına kadar iskân edilmiş olduğu bilinmektedir. Başkentin sitadelinde
bulunan surlar ve temel yatakları, ana kayanın yontularak düzleştirilmesi ile oluşturulan
platformlarda izleri rahatlıkla görülebilen yapı tabanları, açık hava kült alanları,
kralların defnedildiği kaya mezarları, ana kaya üzerine işlenmiş kral yıllıkları, yazıtlı
steller, inşa yazıtları büyük ve gelişmiş bir devlet yapısının izlerini taşımaktadır.
2010 yılında “Van Kalesi Höyüğü Kazısı” olarak başlayan kazı çalışmalarımız,
gelişen yeni arkeolojik problemlerin çözümü, Van Kenti’nin tüm bileşenleri arasındaki
organik bağlantının tam olarak sağlanması ve koruma-onarıma dönük projelerin daha
sağlıklı yürütülmesi ihtiyacından dolayı 2012 yılından itibaren Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün de onaylamasıyla birlikte “Eski Van Şehri, Kalesi ve
Höyüğü Kazıları” adını alarak oldukça geniş bir alana yayılmıştır (Çizim:1).
2012 yılı kazı ekibi yine yeni çalışma alanlarının içerdiği farklı dönemlere ait
tabakalanma ve yapı stoku çerçevesinde şekillenmiştir. Bu çerçevede özellikle mimarî
restorasyon alanında akademik çalışmalar yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nden Doç. Dr. Yegan Kahya Sayar ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi’nden Hasan Fırat Diker başkanlığında oluşturulan mimarlık ekibi
kazı alanındaki yapıların önceki restorasyon uygulamaları, halihazırda uygulanan
*
Yrd. Doç. Dr. Erkan KONYAR, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji
Araştırma Merkezi, Vezneciler-Fatih/İstanbul-TÜRKİYE. E.posta: ekonyar@gmail.com
Uzm. Can AVCI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, VeznecilerFatih/İstanbul. TÜRKİYE.
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projeler ve ileriye dönük yapılacak projelere ilişkin çalışmalar yürütmüş ve bunları bir
rapor hâlinde sunmuşlardır. Bilindiği gibi oldukça zengin bir tarihsel yapı grubunu
barındıran kazı alanındaki uygulamaların tespit edilmesi ve koruma önerilerinin
getirilmesi, kazının daha sağlıklı yürütülmesi açısından, kazı başkanınca yerine
getirilmesi gereken bir zorunluktur. Keza daha sonra oluşabilecek kimi tahribat veya
yanlış uygulamaların sorumluluk noktasında beyanı da önemlidir. Zira kanımızca
bölgede bugüne değin sürdürülen birçok restorasyon ve çevre düzenleme çalışması
gerek Van Kalesi ve gerekse Eski Van Şehri’nin tarihsel siluetinin korunması
noktasında telafisi güç zararların oluşmasına neden olmuştur. Konunun uzmanları
tarafından hazırlanan raporlar bu görüşümüzü destekler niteliktedir.
Yine yeni kazı projesi ile bağlantılı olarak sanat tarihçilerinden oluşan daha
yetkin bir ekibin oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Bu çerçevede yine akademik
çalışmalarını bölgemiz üzerinde sürdüren veya aynı dönemleri çalışan ve özellikle
çanak-çömlek ve mimarî gibi alanlarda uzmanlaşmış akademisyenler ekipte yer almıştır.
Bu çerçevede özellikle mimarî alanda Yrd. Doç. Dr. Hacer Banu Konyar ve Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu yanında, Yrd. Doç. Dr. Tuba Yiğitpaşa ve Uzm. Ayşe
Denknalbant Çobanoğlu başkanlığındaki ekipler özellikle Eski Van Şehri ve Van
Kalesi’ndeki Türk-İslâm Dönemi yapıları üzerinde çalışmışlardır. Bunların yanında yine
özellikle Eski Van Şehri ve Van Kalesi’nde, Osmanlı Dönemindeki tarihsel seyrin ve
yapıların niteliklerinin tarihi kayıtlarda tespiti amacıyla İstanbul Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Ali Fuat Örenç tarafından oldukça özgün bir çalışma başlatılmıştır. Osmanlı
Arşivleri’ndeki özellikle kale defterlerinin taranmasına dönük bu çalışmalarda oldukça
yeni verilere ulaşılacağı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere Eski Van Şehri 20. yüzyıl başlarında Osmanlı-Rus savaşı
sırasında büyük çatışmalara sahne olmuş ve ağır yıkım görmüştür. Bu süreçte birçok
anıt yapı tahribata uğramış, daha çok kerpiçten yapılmış sivil mimarlık örnekleri ise
toprak altında kalmıştır. Söz konusu yapıların büyük bölümü 2011 Van depreminde –
aynı yıl restore edilmelerine karşın- özellikle restore edilen bölümleri büyük oranda
tahribata uğramıştır. Eski Van Şehri’nde yıkılış sürecinden bu yana devam eden bilinçli
veya bilinçsiz tahribat, anıt yapılardan sivil mimarîye birçok yapının ciddî oranda zarar
görmesine neden olmuştur. Özellikle restorasyon sürecinde tarihsel siluetinin ciddî
oranda değiştiği ve bozulduğu gözden kaçmamaktadır. Yine terk edildiği 20. yüzyılın
ilk çeyreğinden günümüze değin süren kaçak kazılar da bölgede ağır tahribata neden
olmuştur. Söz konusu tahribata bir yenisinin eklenmemesi ve doğru kazı stratejisinin
belirlenebilmesi amacıyla 2012 yılında özellikle Eski Van Şehri’nde mevcut durumu
belgeleme, ileriye dönük çalışmaları planlama üzerinde çalışılmıştır. Bu çerçevede kazı
ekibinde yer alan mimar ve mühendislerin tespitleri yanında jeo-manyetik ve jeoradar
teknikleri ile yer altı taraması da yaptırılmıştır. Yapılan çalışmalar İstanbul Üniversitesi,
Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Fetih Ahmet Yüksel tarafından
yeniden değerlendirilmiştir. Söz konusu veriler ışığında 2013 yılında özellikle Eski Van
Şehri’nde daha geniş alanlarda kazı çalışmasının yürütülmesi planlanmaktadır. Jeofizik
çalışmaları daha çok Ulu Camii ile Kızıl Minareli Camii arasında yoğunlaşmıştır. Söz
konusu alandaki olası yapı toplulukları ve yollar yapılan jeo-manyetik ve jeoradar
çalışmaları ile ortaya çıkarılmıştır. Belgeleme çalışmalarının ardından kazı
çalışmalarımız Van Kalesi Höyüğü (A Alanı), Eski Van Şehri (D Alanı), Van Kalesi
Yukarı Sitadeli Eski Saray Alanı (E Alanı), Mìnua Çeşmesi (F Alanı) ve Horhor
Çeşmesi Bölgesi’nde (G Alanı) sürdürülmüştür.
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Van Kalesi Höyüğü Çalışmaları
Van Kalesi Höyüğü A Alanı’nda 2010 yılında açılmış olan N20-N21 ile M-26
açmalarındaki Urartu ve Post-Urartu tabakalarında çalışmalar devam etmiştir. Bilindiği
gibi bu tabakaların üstünde daha önceki yıllarda iki evreli bir Ortaçağ mimarîsi ve onun
üzerinde de 20. yüzyıl başlarına kadar kullanıldığı anlaşılan, iki evreli bir mezarlık
tabakası ortaya çıkarılmıştır (Resim:2).
2010 yılından başlayarak, 1989-1991 yıllarında Prof. Dr. M. Taner Tarhan
başkanlığındaki kazılarda açılmış olan ve “Bey Konağı” olarak tanımlanan yapı katı
temizlenmiş ve tekrar değerlendirilmiştir. Höyükte bu dönemde yapılan kazılarda geç ve
erken olmak üzere iki evreli Urartu yapı katı saptanmıştır.1 Orta Demir Çağı içerisinde
değerlendirilen IIc (Urartu) erken evre büyük bir Urartu kompleksi olarak
tanımlanırken, IIb (Urartu) geç evre zayıf bir Urartu yapı katı olarak
değerlendirilmiştir.2 Ancak 2010 yılından itibaren sürdürülen yeni dönem kazı
çalışmalarında3 N20 açmasında, “Erken Evre Yapı Katı” denilen ve MÖ 8. yüzyıla
tarihlenen4 tabakanın altında, 01533 locus numaralı küllü toprak içerisinden yeni bir
evrenin habercisi olabilecek nitelikte karakteristik bir Urartu buluntusu olan fibula
(VK12739) ile yine aynı dönemi karakterize eden bazı buluntulara da rastlanmıştır5.
Höyükteki tabakalanmayı yeniden değerlendirmek için ulaştığımız sonuçları göz
önünde bulundurduğumuzda Urartu Döneminin bu alanda iki yapı katından oluştuğunu
söyleyebiliriz. Tanımladığımız bu iki yapı katı arasında mimarî anlamda bazı farklılıklar
bulunmaktadır. Özellikle bu yıl tespitini yaptığımız ve şu ana kadar ortaya çıkardığımız
yapı katlarından erken olanında bulunan mekânların, tek sıra taştan oluşan temel
yapıları ve üzerinde yer alan kerpiç duvarları bir sonraki yapı katında yer alan ve temeli
üç dört sıra taştan oluşan duvarlardan farklıdır (Resim:3, Çizim:2). Gerek mimarî
yapıları, duvar genişlikleri ve gerekse iki duvarın temel seviyeleri arasında yer alan 50
cm.lik dolgu tabakası ve buradan gelen keramik parçaları iki yapı katının
tanımlanmasında önemli veriler sunmaktadırlar. Açmanın güneybatısındaki eski kazı
döneminde açılan evlerle çağdaş ve üç-dört sıra taş temelden oluşan ve kalınlığı 1
metreyi aşan duvar doğuya doğru erken yapı katı olarak tanımladığımız, tek sıra taş
temelli yapının tam köşe noktasına denk gelmekte olup üstten bu duvarı kesecek şekilde
oturtulmuştur.
Bunun yanında tarafımızdan saptanan ve Erken Urartu yapı katı olarak
tanımlanan evrenin bir Urartu yıkıntısı üzerine inşa edilmiş olması büyük olasılık
taşımaktadır. Ancak gelecek sezonlarda yapılacak kazılarla birlikte olası tabaka veya
evrenin durumu netleşecektir. Şimdilik sadece N20 açmasında ortaya çıkardığımız
yapılar ve bunların diğer yapılarla ilişkisi iki yapı katının varlığını somutlaştırmaktadır.
Devam eden çalışmalar höyükteki tabakalaşmanın yeniden sağlıklı bir
değerlendirmesini yapmamızı sağlayacaktır.
Diğer bir sorun ise Geç Demir Çağı veya Post-Urartu Dönemine ilişkin yeni
verilerdir. Tabakalanmaya ilişkin veriler özellikle N20 ve M26 açmalarından
gelmektedir. N20 açmasında hatlarını açmanın kuzey ve doğu kesitlerinde net olarak
izleyebildiğimiz kalınlığı 90-40 cm. arasında değişen kerpiç döküntüsünden oluşan
1

Tarhan-Sevin 1991, 433,434; Tarhan 1994, 39.
Sevin 2012,361-362.
3
Konyar 2011.
4
Tarhan 2011, 329.
5
Konyar 2012, 224.!
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turuncu bir tabaka Urartu yapılaşmalarının son evresi ile Ortaçağ mezarları arasında her
iki tabakayı birbirinden ayıran bir katman oluşturmaktadır (Çizim:3). Bu tabakanın üst
ve alt hatlarının düzgün olması ve altında yer alan Urartu yıkıntısını kısmen düzleştirmiş
izlenimi vermesi bu alanın bir şekilde kullanılmış olduğunu göstermektedir.
M26 açmasında sürdürülen çalışmalarda ise Urartu sonrası döneme ilişkin
önemli kronolojik tespitler yapılmıştır. 1989-1991 yıllarında höyükte gerçekleştirilen
kazılarda Geç Demir Çağı dönemi mimarîsi tam olarak tespit edilememiştir.6 Ancak bu
yıl N20 açmasının kuzey ve doğu kesitlerinde gözlemlenebilen kerpiç döküntü tabakası
M26 açmasında muhtemelen iki ayrı mekânın mimarî parçaları durumundaki kerpiç
bloklar ile temsil edilmektedir. Bu kerpiç blokların her biri 45x45 cm. ölçülerinde olup
araları 4 – 8 cm. arasında değişen derzlerle doldurulmuştur. Bununla birlikte küllü taban
üzeri dolgusundan gelen birkaç parça krem astarlı Geç Demir Çağı parçaları ve Post
Urartu/Med hatta Erken Akhamenid Dönemi çerçevesinde değerlendirebileceğimiz
akıtacağı üzerinde bir dağ keçisi figürünün bulunduğu tek dikey kulplu in situ bir kap
(VK13292) bu tabakanın en önemli buluntusudur (Resim:4). Tüme yakın bu ünik kabın
Urartu çanak-çömlek geleneğinde ancak Urartu sonrasında yapıldığı anlaşılmaktadır.
Gelecek yıllarda söz konusu kabın ve zayıf kerpiç mimarînin bulunduğu bu tabakalarda
gerçekleştireceğimiz çalışmalar hem höyüğün hem de Van Bölgesi’nin Urartu sonrası
yerleşimi ile ilgili çok daha net veriler sunacaktır.
Van Kalesi Yukarı Sitadel Çalışmaları
Prof. Dr. M. Taner Tarhan başkanlığında yürütülen 1989-1991 dönemi
kazılarında Yukarı Sitadel alanında ‘Eski Saray’ olarak adlandırılan bölgede de kazı
çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda iki evreli bir Osmanlı Dönemi mimarîsi altında ana
kaya üzerine oturmuş, oldukça iri taşlardan oluşan ve sitadeldeki en erken yapı kalıntısı
olarak tanımlanan, iri traverten bloklardan inşa edilmiş bir “platform” yapısı ortaya
çıkarılmıştır. 2012 yılı çalışmalarımızda neredeyse tamamen toprağa gömülmüş bu
alanda kazı ve temizlik çalışması yürütülmüştür. Platform olarak tanımlanan mimarînin
doğu duvarının, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan 5.40 metrelik kısmı ortaya
çıkarılmıştır. 3 sıra taştan inşa edildiği yayınlarda belirtilen duvarın 4. ve son sırası bu
sene yapılan çalışmayla tespit edilmiştir. Duvarın belirlenebilen yüksekliği 2.05 m.dir.
Duvarın, üstten ilk üç sırasında bulunan taşlar ortalama 80x60x100-100x70x100 cm.
arasında değişen ölçülere sahiptir. Alt sıradaki taş dizisi ana kayaya oyulmuş duvar
temel yatağına oturtulmuştur. Duvar büyük olasılıkla güneybatı aksında ilerleyerek,
Yukarı Sitadel’in güney cephesinde bulunan sur-teras duvarı ile birleşmektedir. Bu yıl
yapılan çalışmalarda duvarın en altta yeni bir taş dizisinin bulunmasının yanı sıra
duvarın üstten en az bir taş dizisine sahip olduğu görülmüştür (Resim:5).
2012 yılı çalışmalarında platform olarak tanımlanan mimarîyle kuzeybatı yönde
90 derecelik bir açı ile birleşen bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu
aksında ilerleyen duvar iki sıra az işlenmiş taştan inşa edilmiştir. İşçilik ve kullanılan taş
cinsi açısından platform duvarlarıyla farklılık gösteren duvarın yaklaşık olarak 2 m.lik
kısmı saptanmıştır. Duvarın üst seviyesinde kumtaşından löyfer dizisi tek sıra yer yer iki
sıra uzanmaktadır. Löyfer dizisinin üzerinde kerpiçten duvar takip edilebilmektedir.
Mevcut duvarın dönemi hakkında bir belirleme yapmak henüz mümkün
görünmemektedir. Ancak geç dönem eklentisi olduğu açıktır.
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Mìnua Çeşmesi Çalışmaları
2012 kazı sezonunda Van Kalesi Höyüğü ile Van Kalesi Sitadeli dışında
çalışmaların yürütüldüğü bir diğer alan ise Van Kalesi’nin kuzey eteklerinde yer alan ve
İşpuini oğlu Mìnua’nın taramanili (çeşme) yaptırdığından bahsedilen yazıtların
bulunduğu bölgedeki açmalardır.
Urartu yazıtlarında geçen taramanili ya da tarmani sözcüğünün Urartu dilinde
“çeşme” anlamına geldiği düşünülmektedir. Söz konusu sözcüğün Urartuca yazıtlarda
ilk defa İşpuini ve oğlu Mìnua’nın ortak saltanatına (MÖ 820-810) ait bir askerî seferi
konu alan Pirabat yazıtında (CTU I: no. A 3-6) kullanıldığı görülmektedir. Bu yazıtın
dışında Mìnua Dönemine ait Salmanağa Steli (CTU I: No. A 5-17), Van Kalesi (CTU I:
No. A 5-58A-B), Anzaf Yazıtı (CTU I: No. A 5-62), Argişti oğlu Rusa’ya ait MazgirtKaleköy Yazıtı (CTU I: No. A 12-6) ve Erimena oğlu Rusa’ya ait Gövelek (CTU I: No.
A 14-1) ile Savacık (CTU I: No. A 14-2) yazıtlarında “taramanili” sözcüğünün
geçtiğini görmekteyiz.
Bizim çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bölgedeki ana kaya üzerine
düzeltilerek oluşturulmuş, 3 niş içerisindeki panolara kazınmış ve birbirinin tekrarı olan
bu yazıtlardan alçakta olanı fazlasıyla tahribat görmüştür. Yazıtların her birinde şunlar
okunmaktadır:
Tanrı Haldi'nin kudretiyle İşpuini oğlu Mìnua bu taramanili'yi
yaptırdı. Tanrı Haldi'nin büyüklüğüyle, İşpuini oğlu Mìnua, güçlü
kral, büyük kral Bianili Ülkesi'nin kralı ve Tuşpa Şehri'nin
kahramanıdır.
İşpuini oğlu Mìnua der ki: Her kim bu yazıtı tahrip ederse, her kim
suç işlerse, her kim bir başkasına bunları yaptırırsa veya her kim
değişik bir şey, (yani) “Ben yaptım” derse, tanrı Haldi, tanrı
Teişeba, tanrı Şivini (ve bütün) tanrılar onu güneş ışığından
yoksun etsinler... (CTU I: no. A 5-58A-B / PAYNE 2006: 5.4.17 –
5.4.18 – 5.4.19)
Bir yandan yazıtları doğrulamak diğer yandan da bölgede yaptığımız jeomanyetik ve jeo-radar sonuçlarının test edilmesi için kazı çalışması yapılmıştır. Altta
yer alan yazıtın hemen kuzeyini oluşturan açmada kuzey-güney yönünde 7.55 m. doğubatı yönünde ise 6.35 m.lik bir alanda çalışılmıştır. Sürdürülen çalışmalar boyunca
dolgu toprağın gittikçe nemlendiği ve bir müddet sonra balçık hâline geldiği tespit
edilmiştir. Devam eden çalışmalarda ana kayadan çıkan daha çok sızıntı hâlinde bir su
kaynağına ulaşılmıştır. Yine aynı alanda yazıt panosundan yaklaşık 3 metre düşeyde
belli bir düzen oluşturmayan ancak bilinçli bir şekilde bırakıldığı anlaşılan biri
kumtaşından diğeri ise kalkerden işlenmiş iki taş blok ortaya çıkarılmıştır.
Kültür tabakasının devam ettiği balçık dolguda sürdürülen çalışmalarımız
sırasında, pişirilmiş ve etlerinin kemik kısımlardan kazındığına dair bıçak izlerinin
tespit edildiği at, domuz, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait kemikler yanında Urartu
çanak çömlek parçaları da bulunmuştur.
Horhor Çeşmesi Çalışmaları
Bilindiği üzere Van Kalesi Sitadeli’nin eteklerini çevreleyen alanlarda, form
olarak T, kare, dikdörtgen biçimli olabilen ve “kör pencereler” olarak tanımlanan,
genellikle de dinsel işlevlerinin olduğu düşünülen nişler yer almaktadır.
Bu nişlerden günümüzde Horhor çeşmeleri olarak bilinen ve Van Kalesi’nin
güneybatı ucuna yakın bir lokasyonda, G Alanı AR25 plan karesine denk gelen alanda
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yer alan bir tanesi, diğerlerine göre farklılık arz etmekteydi. Bu farklılığın temel
bileşenleri ise hemen kuzeyinde bulunan ve sitadele bağlantı sağlayan basamaklar ile
çevresinde bulunan diğer nişlerdi.
Hem nişlerin işlevini saptamak hem de bileşenleriyle bir farklılık ortaya koyan
bu alanda yaptığımız kazı çalışmaları sonucunda bir çeşme yapısıyla karşılaştık.
Tamamen ana kayaya işlenmiş çeşmenin nişi, 142 cm. yüksekliğinde, 104 cm.
genişliğinde ve 65 cm. derinliğindedir. Bu nişin içinde, orta kısmında dikdörtgene yakın
ancak kuzeyi daha dar olan bir açıklık bulunmaktadır. Bu açıklığın içi ve alt kısmı kaya
oyuğu içerisinden nişe doğru eğimli olarak gelmektedir. Eğimli gelen bu hat kayalık
alan içerisine doğru uzanmaktadır.
Nişin 90 cm. altında, 95 x 75 cm. ölçülerinde ve 18 cm. derinliğinde kayaya
oyulmuş bir havuz bulunmaktadır. Kareye yakın bir görünüm sergileyen havuzun
kuzeydoğu köşesinde doğuya doğru devam eden 180 cm. uzunluğunda, 12 – 20 cm.
genişliğinde ve 13 cm. derinliğinde V şeklinde bir kanal yer alır. Niş ve havuz gibi bu
kanal da ana kayaya oyularak meydana getirilmiştir. Hem kanalın hem de havuzun
güney tarafı ana kaya ile sınırlanmıştır (Çizim:4).
Kanalın doğuda bittiği noktadan itibaren önünde tüm ve in situ bir küp
(VK15022) bulunmaktadır. Küp özel olarak açılan bir oyuğa oturtulmuştur. Küpün 50
cm. doğusunda parçalanmış durumda ve in situ bir pithos (VK15021) daha yer
almaktadır. Pithosun karın kısmından yukarısı tamamen parçalanmış ve pithosun içine
dökülmüş hâldedir. Bu pithosun da diğer küp gibi ana kayaya özel olarak açılan bir
oyuğa oturduğu görülmüştür. Pithosun 40 cm. doğusundan itibaren ana kayanın aşağıya
doğru eğimli bir şekilde devam ettiği saptanmış olmakla birlikte, ne kadar uzunlukta ve
hangi yöne doğru devam ettiği yapılacak kazılarla anlaşılacaktır.
Çeşmenin bulunduğu alanla ilgili 17. yüzyıl gezginlerinden Evliya Çelebi bize
önemli bilgiler vermektedir. Seyahatnâme adlı eserinde Van Kalesi ve çevresini ayrıntılı
bir biçimde betimleyen Evliya, kazı çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz alanı da kapsayan
Horhor Bahçeleri ve Çeşmesi’nden de bahsetmektedir7. Günümüzde “Horhor Suyu”
olarak bilinen mevkide anıtsal bir çeşme yapısının olmaması, ortaya çıkarılan çeşmenin
Horhor Çeşmesi olabileceğini düşündürmektedir. Çeşmede in situ ortaya çıkarılan küp
ve pithos da Ortaçağ sonrasındaki bir döneme ait oluşlarıyla bu düşünceyi
desteklemektedir.
Bu alandaki yegâne in situ buluntular daha önce de bahsettiğimiz gibi kanal
önündeki küp ve onun doğusundaki pithostur. Küp ile pithos form ve bezeme yönünden
Ortaçağ veya sonrasındaki bir döneme aittirler. Dış yüzü krem renginde olan küpün ağız
iç çapı 20 cm., karın kısmının çapı ise 48 cm.dir. Ağız kısmında üçlü sarmallar hâlinde
bezemeler bulunmaktadır. Boyun kısmında ise çizgi hâlindeki bantlar arasında meander
motifleri yer almaktadır. Küpün omuz kısmına bakıldığında, kabartma hâlindeki bir bant
içerisinde ağız kısmındaki sarmalların benzerleri yan yana iki tane olarak kullanılmıştır.
Küpün çevresi bu bant ile iki sarmal dörtten sekize kadar değişen sayılarda kalın çizgi
ve yine iki sarmal şeklinde devam eden bir bezeme ile çevrelenmiştir. Küpün karın
kısmının altı da bir bant ile çevrelenmiştir. Bu bandın da üzerinde meander motifleri yer
almaktadır. Bu bandın benzeri küpün dip kısmına yakın yerde de bulunmaktadır.
Karın çapı 70 cm. olan pithosun üzerindeki bezemelere baktığımızda yukarıda
bahsettiğimiz küpte de bulunan çizgi bant içerisindeki meander motifleriyle karşılaşırız.
7

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, cilt 4/1, 2010, İstanbul, s. 263, 266,
274.
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Bunun yanı sıra örgü şeklinde kabartma bezeme ve kabartma olarak düz bant
bulunmaktadır.
Çeşmenin en son ne zaman kullanılmış olduğu konusunda insitu küpler önemli
birer veri durumundadırlar. Bununla birlikte çeşmenin ilk yapımı ve dönemi konusunda
günümüze ulaşan bazı veriler Urartu Dönemiyle ilişkilendirebilmemizi sağlar.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi birçok Urartu yazıtında karşımıza taramanili
veya taramani şeklinde çıkan ve çeşme anlamına geldiği düşünülen bir sözcük vardır.
Bununla birlikte Urartu Dönemine ait yazıtı olan tek çeşme yapısı İran Azerbaycanı’nda
Uşnaviye’nin kuzeyinde Ejdaha Bulağı’nda (Ain-e Rum) yer almaktadır8 ve üzerindeki
yazıttan Urartu Kralı Mìnua’nın yaptırmış olduğunu öğreniriz. “Horhor Çeşmesi” olarak
adlandırdığımız yapıyı karşılaştırabileceğimiz tek örnek olması bakımından önemlidir.
Ain-e Rum’daki çeşme yapısını incelediğimizde suyun çıktığı kayalık yüzeyin,
üst kısmı, kemerli bir niş şeklinde oyularak oluşturulduğunu görmekteyiz. Nişin içinde
ortada ve sol tarafa doğru suyun çıktığı doğal kaynak bulunmaktadır. Yazıtlardan biri
nişin üst kısmında kemerli bölümdedir. Ancak günümüzde yatak değiştiren su çeşmenin
aşağısında yola yakın bir noktada akmaktadır. Bu durumda Urartu Krallığı’nda suyun
çıktığı doğal bir kaynağın veya kayalık yüzeyin işlenerek nişlerle cephe oluşturulduğu
ve su kaynağına giydirilen cepheyle daha görsel bir hâle getirildiği söylenebilir.
Kaynağın aktığı kayalığa, kaynağı da içine alacak şekilde oluşturulan yüksek ve derin
niş tarzındaki uygulamanın kaynak suyu açısından oldukça zengin Van Kalesi’nin
güneyinde bulunan çeşmeye de uygulandığını görmekteyiz. Bu uygulamaya göre işleyiş
anlayışları bakımından birbirine benzer bir mantık içermesinden dolayı ve yine Urartu
karakteri taşıyan kayaya oyulmuş sitadele doğru devam eden basamaklarla organik bir
bağı olan Horhor Çeşmesi’ni Urartu Dönemiyle ilişkilendirebiliriz.

8

Salvini, in Pecorella-Salvini 1984: 71-76 (II.5 – La nicchia rupestre di Ain-e Rum); CTU I: A 5-59A-D.
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Çizim 1: Kazı alanlarının topografik planı.

Çizim 2: A Alanı N20 Açması planı.
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Çizim 3:A Alanı N20 Açması, doğu kesiti

Çizim 4: G Alanı AR25 plan karesinde bulunan Horhor Çeşmesi’nin plan ve
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Resim 1: Van Kalesi/Tuşpa, Eski Van Şehri ve Van Kalesi Höyüğü, havadan.

Resim 2: Van Kalesi Höyüğü, A Alanı açmaları.
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Resim 3: A Alanı, N20 Açmasında tespit edilen Urartu yapı katları.

Resim 4: A Alanı M26 Açmasında bulunan dağ
keçisi figürlü tek dikey kulplu kap.
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Resim 5: Yukarı Sitadel’deki “Platform” yapısının iri
traverten bloklardan inşa edilmiş, doğu duvarı.
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ANADOLU KAVAĞI, YOROS KALESİ 2012 YILI
KAZI ÇALIŞMALARI
Asnu-Bilban YALÇIN*
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
verdiği izin ve Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Üniversitesi adına başlattığımız
‘Anadolu Kavağı: Yoros Kalesi arkeolojik kazı projesi’nin 2012 yılı çalışmaları 30
Haziran-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmiştir1. Kazı ekibi üyeleri Yrd. Doç. Dr.
Hatice Ö. Özcan, Prof. Dr. Vedat Onar, Ar. Gör. Saadet Gündoğdu, Ar. Gör. Melda
Küçükdemirci, Yard. Doç. Dr. İmre Özbek, Sanat Tarihçileri Ç. Erdoğan, Gülşah Soylu,
Ömer Cepnioğlu, Gülsüm Türkmen, Arkeologlar M. Çiğdem Sözen, Aslıhan Akçay,
Hasan Binay, Esen Kaya, Nisan Lordoğlu, Amber Öncel, Mimar Restoratör Gülşah
Kütükçüoğlu, Restoratör Uğur Alanyurt ve Kadir Genç, Öğrenciler Gizem Demirci,
Gaye Ertuğ, Özgün Sak ve Haşem Ulubey’dir2.
Anadolu Kavağı, İstanbul’un en önemli arteri olan Boğaziçi su geçidinin kuzeydoğusunda yer alır. Kavağa hâkim bir tepede “Yoros Kalesi” olarak bilinen Ortaçağ
kalesi yükselmektedir. 2005 yılından itibaren sürdürmekte olduğumuz yüzey araştırması
kapsamında Yoros Kalesi önemli bir araştırma noktasını oluşturmuştur. Bu incelemeler
boyunca, yaptığımız gözlemler kalenin acil araştırma ve korumaya ihtiyacı olduğunu
göstermişti. Ayrıca önemli bir nokta, İstanbul’un tek Bizans ve Ortaçağ kalesi olan
Yoros Kalesi’nin uzun tarihi boyunca arkeolojik ve tarihsel hiçbir bilimsel araştırmaya
konu olmamasıdır3.
Üniversitemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı adına başlattığımız 2012 yılı kazı
çalışmaları kalenin doğu tarafındaki üst kale kısmında gerçekleşmiş ve sanat tarihçileri,
arkeologlar, restoratörler, mimarlar ve jeofizik mühendislerinden oluşan ekip ile
ondokuz kişilik bir işçi kafilesi görev almıştır.
* Prof.Dr. Asnu-Bilban YALÇIN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ordu cad.
No.196, 34459 Laleli-İstanbul/TÜRKİYE. Email: yalcinab@istanbul.edu.tr; www.bosporusproject.com.2012
yılı çalışmalarına, İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 25131 nolu proje ile de
destek verilmiştir.
1
Bu araştırma için gerekli izni ve desteği bize veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne ve Rektörlüğümüze, teşekkür ederiz. Kazılarımızın gerçekleşmesi için her türlü desteğini
ve her zaman yakın ilgisini esirgemeyen İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Prof. Dr. Ahmet Emre
Bilgili’ye minnettarız. Kazı çalışmalarımız süresince bizleri yalnız bırakmayan Beykoz Kaymakamı Sayın
Aydın Ergün Bey’e, Beykoz Belediye Başkanlığı ve tüm çalışanlarına, Anadolu Kavağı Emniyet güçlerine
teşekkür ederiz. Bakanlık temsilcimiz Sayın Gökhan Gümüşdağ’a, kazı süresince ve sonrasında gösterdiği
yakınlık, nezaket ve her türlü yardımdan dolayı minnettarız. Kendisi İstanbul gibi bir büyük ş ehirde kazı
yapmanın engellerini aşmamızda büyük destek, her türlü zorlukta çözümler için yardımcı oldu, teşekkür
ederiz.
2
2012 kazı çalışmalarında canla başla çalışan tüm genç görev arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onların bu
araştırmaya, Yoros Kalesine bağlılıkları, tüm heyecanları sadece kazı sezonunda değil tüm sene boyunca
devam etmekte. Sıklıkla yaptığımız toplantılarda yenilikler, uygulamalar, ulusal/uluslararası düzeyde yapılan
çalışmaların takibi ekibimizi sürekli birlikte tutmaktadır.
3
Kale hak. genel bilgiler ve kaynakça için bak. A.-B.Yalçın ‘Boğaziçi Topografyası: 2005 yılı araştırmaları’
24.Araştırma Sonuçları Toplantısı, Bildiriler, 2.ci cilt, Ankara 2007, 300-303. En önde gelen yayın
S.Eyice’nin Boğaziçi çalışması (Bizans devrinde Boğaziçi, İstanbul 1976, 72-91) kapsamında olup tarihî
kaynakların ve alan incelemesinin yapılmamasından dolayı yetersiz kalmaktadır. Kale mevkiinin (Hieron)
Antik Dönemdeki tarihi hak. bak.: A. Moreno, ‘Hieron.The ancient sanctuary at the mouth of the Black Sea’,
Hesperia 77 (2008), 665-709.!

....................................................................................................................................371

2012 yılı arkeolojik çalışmalarında, 2011 yılında tespit edilen yapıların devamını
ortaya çıkarmak ve yeni buluntuların değerlendirilmesi amaç edinilmiştir4.
Öncelikle kale içinde genel arazi temizliği yapılmıştır. Her ne kadar gerekli
önlemler alınmış olsa da kış mevsiminde çevrenin çöplerle kirletildiği ve çeşitli
tahribatlar olduğu görülmüştür. Kalede karşılaşılan bu kötü durumu ortadan kaldırmak
amacıyla kazıdan önce çevre düzenlemesi ve güvenlik tedbirlerinin alınması ile
çalışmalara başlanmıştır.
2010 ve 2011 yıllarında karelaj çalışması sonucu tespit edilen ve jeofizik
araştırmasının verileri ışığında 2012 kazı sezonu içinde çalışılmak istenen alanlar
belirlenmiştir. 2012 sezonunda toplam 21 plan karede arkeolojik kazı çalışması
yapılmıştır. Ayrıca kalenin doğu dış tarafında, iki kule arasında bulunan arşitravlı kapı
kalıntılarının tam olarak ortaya çıkarılması, belgelenmesi ve korunması için seviye inme
çalışması yapılmıştır.
2011 yılında çalışmalarına başlanan C6-A4 açmasında sıvalı duvarların ortaya
çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalarda duvarların tahrip edilerek, ana kayaya
oyulmuş bir çukur açıldığı tespit edilmiştir. Çukurun kuzeyinde, C6-A3 açmasına doğru
bir duvar devam etmektedir. Bu nedenle C6-A3 açmasında seviye inme çalışmaları
yapılmış ve çalışmalarda duvarın güney tarafında tahrip edilmiş bir taş döşeli zemin
olduğu görülmüştür. Zeminin üzerinde ince bir sıva tabakası tespit edilmiştir. Duvar
D6-A1 açmasında 130 derecelik bir açı yaparak kuzeybatı-güneydoğu yönünde devam
etmektedir.
Aynı şekilde C6-A2 açmasındaki seviye inme çalışmaları sonucunda da
güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan bir duvar ve duvarın kuzeyinde duvara kadar
dayanan taş döşemeli bir zemin tespit edilmiştir. Bu zeminin bir yol ya da mekânların
arasındaki bir avlu olduğu düşünülmektedir.
D6-A3, D5-A4 ve D5-A2 açmalarında yapılan çalışmalarda; üç açmanın kesişme
noktasında bir taş döşeme olduğu tespit edilmiştir. Taş döşemenin üzerinde dairevî
formda bir harç izi tespit edilmiş olup kullanım amacı anlaşılamamıştır. Ayrıca D5-A2
açmasının güneyinde C5-A3 açmasına doğru devam eden bir duvar sırası tespit edilmiş
olup duvar kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Duvar geç dönemde tahrip
edilerek ana kayaya oyulmuş bir kanal oluşturulmuştur. Kanalın ortasında yüzey
sularını dinlendirmek için açılmış yuvarlak bir çukur bulunmaktadır. Aynı açmada yer
alan kuyudan 4 metrelik derinliğe kadar güncel çöp atıkları çıkarılmıştır. Kuyunun daha
derin olduğu anlaşılmış olup gelecek senelerde devam ettirilecektir.
E5-A2 ve E5-A1 açmalarında yapılan çalışmalarda basamak şeklinde ana
kayaya oyulmuş iki çukur tespit edilmiştir. Çukurların derinliği farklılık göstermektedir.
Her iki çukurda da yoğun miktarda sırlı ve sırsız seramik kap parçaları tespit edilmiştir.
Alanın güneybatısında H5-A1, A2,A3 ve A4 açmalarında da seviye inme
çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sırasında, kalenin doğusundaki kemerli kapıya doğru
devam ettiği anlaşılan taş döşeli bir yol kısmî olarak ortaya çıkarılmıştır. Muhtemelen
Bizans Dönemine ait olduğu ve Osmanlı Döneminde de kullanıldığı düşünülmektedir.
Yine 2012’de, 2011 yılında D9-A3 açmasında yapılan çalışmalarda D9-A4
açması kesitine devam ettiği anlaşılan harç teknesini ortaya çıkarmak amacıyla, D9-A4
açmasında seviye inme çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sırasında harç teknesi ortaya
4
A.-B. Yalçın, ‘Anadolu Kavağı, Yoros Kalesi 2010 yılı: kazı koruma-onarım çalışmaları’, 33. Kazı
Sonuçları Toplantısı, Bildiriler, 3.cü cilt (23-28 Mayıs 2011 Malatya), Ankara 2012, 97-112; A.-B.Yalçın,
‘Anadolu Kavağı, Yoros Kalesi 2011 yılı kazı çalışmaları’, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bildiriler, 3.cü cilt
(28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum), Ankara 2013, 325-334.
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çıkarılırken başka bir harçlı zemin de ortaya çıkarılmıştır. Bu zemin üzerinde kurşun
kaplamalı yakın döneme ait bir elektrik kablo tesisatı tespit edilmiştir. Tesisatın harçlı
zeminin kırılarak içine yerleştirildiği anlaşılmıştır.
Alanın bu kadar yoğun bir şekilde harç tekneleri ile dolu olması teknelerin geç
dönemde kalenin tadilatı sırasında kullanıldığı düşüncesini desteklemektedir.
Kalenin doğu girişinde bulunan arşitravın tamamını ortaya çıkarmak ve toprak
altında kalan kısımda bezeme olup olmadığını tespit etmek amacıyla bu alanda da
seviye inme çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sırasında girişin solunda da olduğu
gravürlerden ve XIX. yüzyıl fotoğraflarından bilinen, ancak günümüzde yerinde
olmayan, güney sövenin parçaları tespit edilmiştir. Böylece sövenin daha sonraki bir
dönemde devrildiği ve parçalandığı anlaşılmıştır. Ayrıca bu alanda, yani ana doğu giriş
kapısı önünde seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda kuleler
arasına, muhtemelen daha geç dönemde, eklenen duvarın döküntüleri tespit edilmiştir.
Bu alanda yapılan bir diğer çalışma ise kuzey sövenin düşme ihtimaline karşı
spanzet ile kuzey duvarına sabitlenmesi olmuştur.
2012 yılında yapılan diğer çalışmalar ise kale içindeki güvenliği artırmak
amacıyla var olan kapıların saç ile kaplanması ve kilitlerinin güçlendirilmesidir.
Özellikle kuzey kule, kapısının güvenliği artırılarak depo hâline getirilmiştir. Yine
güvenlik amacıyla Beykoz Belediyesi tarafından kaleye elektrik çekilmiş ve bekçi
kulübesi önüne direk dikilerek aydınlatma sağlanmıştır. Bu konuda desteklerinden
dolayı Bakanlık temsilcimiz Gökhan Gümüşdağ Bey’e teşekkür ederiz, kendisi her türlü
sorunumuzu çözmede yardımcı oldu.
Yoros Kalesi 2012 yılı kazı çalışmalarının başlatıldığı tarihte kalenin doğusunda
yer alan ve “Şehitlik mezarlığı” olarak bilinen iki mezarlığın arasında kalan boş alanda
İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından, yeni gömü için, yapılan genişletme
çalışmaları sırasında arkeolojik mimarî parçaların ortaya çıktığı görülmüştür. Alandaki
çalışmalara kazı ekibimiz tarafından müdahale edilmiş olup İstanbul Arkeoloji
Müzeleri’ne ve ilgili Koruma Kurulu’na konu hakkında bilgi verilerek çalışmalar
durdurulmuştur.
İstanbul VI No.lu Koruma Kurulu, çalışma yapılan arazinin çevresinde bulunan
mezarlıkta gömü yapılmasını durdurmuştur. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden alınan
izinle arazide geniş bir alana yayılmış mimarî parçaların toplanması ve koruma altına
alınması gerçekleşmiştir. Kazı çalışmaları süresince farklı tarihlerde alanda yapılan
tarama çalışmaları ile bulduğumuz mimarî parçaları yerinde fotoğraflayarak topladıktan
sonra, Yoros Kalesi’ne taşıyarak kuzey kule içinde koruma altına alınmıştır. Aynı
zamanda alanda kale içine taşınamayacak boyutlarda mermer mimarî parçaların olduğu
tespit edilmiştir. Kale içinde koruma altına alınan mermer parçalar envanterlenmiş ve bu
envanter fişleri İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne teslim edilmiştir.
Arazi çalışmaları ile eşzamanlı olarak kazı evinde laboratuvar çalışmaları
sürdürülmüştür. Yoros Kalesi kazısı 2012 yılı çalışmaları sonucunda toprak altından
çıkarılan eserlerin gerekli koruma ve onarımları kazı evinde tamamlanmıştır.
2012 yılı kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen demir, bronz, gümüş ve pirinç
gibi madenî eserlerin konservasyonları yapılmıştır. Mekanik uygulamalarla temizlenen
eserlerin yüzeyine koruyucu tabaka sürülerek müzede sergilenmeye hazır duruma
getirilmişlerdir. Seramik ve çeşitli ölçülerdeki mermer parçalar temizlenmiştir.
Mermerlerin yüzeyinde görülen kalker tabakaları da mekanik temizlik ile
uzaklaştırılmıştır. Cam eserler de temizlenmiş ve kısmî olarak tamamlanmıştır. Kazı
envanterine alınacak olan eserlerin fotoğrafları çekilmiş, daha sonra kazı envanter
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defterine ve kazı envanter fişine eserler işlenmiştir. 2012 yılı kazı çalışmalarında 44
adet eser kazı envanterine alınmıştır.
Etütlük buluntular metal, pişmiş toprak, kemik, taş seramik olarak tekli
fotoğraflandıktan sonra seramik parçaları açmalarına göre ağız, dip, kulp olarak ayrılmış
ve yine açmalarına göre toplu olarak fotoğraflanmıştır. Aynı uygulama cam parçaları ve
demir çiviler içinde yapılmıştır.
Envanterlik eserler arasında özellikle pişmiş toprak objeler fazlasıyla yer
tutmaktadır. Geç Bizans ve Erken Osmanlı Dönemine ait seramikler çok sayıda gün
ışığına çıkmakta olup kale içindeki sürekli yaşamı göstermekteler.
Özellikle askerlerin kullanmış oldukları pişmiş toprak lüleler 2012 yılında da çok
sayıda ele geçirilmiştir. Bunlar farklı tipolojilerde olup farklı üretim merkezlerini de
göstermekteler.
Çok sayıda gümüş sikkeler yanında bir altın örnek olan, Hicrî 1143 tarihli I.
Mahmut (1730) Dönemi Zer-i Mahbub'un ön yüzünde tuğra ve azze nasara darabe
İslambol Arka yüzde de Sultan ül berreyni ve Hakan ül bahreyni Es sultan ibn Es sultan
yazanıdır5.
2012 kazı sezonu sonunda Yoros Kalesi sur duvarları ve kazı alanını kapsayan
hava fotoğrafları ve videosu ziyaretçi ve çalışan olmadan çektirilmiştir.
Arazi çalışmasının sonunda kale içi bitki kurutucu ile ilâçlanmış; ortaya çıkarılan
duvar, taban ve su künklerinin üzerleri jeotekstil ile örtülerek gerekli görülen duvarlar
kum çuvalları ile desteklenmiştir.
Çalışmalar boyunca ortaya çıkarılan envanterlik eserler 15 Ağustos 2012
tarihinde Bakanlık temsilcimiz Gökhan Gümüşdağ gözetiminde İstanbul Arkeoloji
Müzeleri’ ne teslim edilmiştir.
Kazı çalışmaları sürerken, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu Bey, İl
Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ile ziyaretlerde
bulundular ve desteklerini gösterdiler. Kendilerine teşekkür ederiz. Valimiz Yoros
Kalesi’nin kültürel anıt ve turizm potansiyelini basın mensuplarına vurgulamış ve
arkeolojik çalışmaların daha uzun bir süreçte devam etmesi gerekliliğinin altını
çizmiştir. Önümüzdeki sene çalışmaları için verdikleri destekten dolayı kendisine ve İl
Kültür ve Turizm Müdürümüze minnettarız.
Kazımız, ekibimiz ve çalışmalarımızı destekleyen tüm yetkili ve İstanbul
arkeolojisine emeği olan bizleri mutlu eden bir haber, Yoros Kalesi’nin 15 Nisan tarihi
itibarı ile UNESCO geçici kültür mirası listesine alınmasıdır. Bu konuda, destek ve
çalışmalarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederim.
Kalenin tarih boyunca üstlendiği stratejik önem, görkemli anıtsal yapısı ve renkli
yaşamı ile korunması gerektiği artık uluslararası platforma yansımıştır.
Uluslararası bilimsel ölçütlere göre korunma ve işlev projeleri de hazırlamakta
olduğumuz bu aşama ile amacımız, bu görkemli anıtsal yapının gelecek nesillere en iyi
şekilde korunarak ulaşmasını sağlamaktır.

5
19. yüzyıla ait bir diğer örnek, Hicri 1223 tarihli II. Mahmut Dönemi gümüş sikkesinde ise ön yüzde tuğra
ve yanında çiçek motifi altında ise Darebe fi Kostantiniye arka yüzde Sultan ül Berreyni ve Hakan ül Bahreyni
Essultan İbn Essultan yazılıdır.
!
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Resim 1: Yoros Kalesi, havadan görünüş 2012.

Resim 2: Yoros Kalesi, kazı alanı genel görüntüsü.

....................................................................................................................................375

Resim 3: Yoros Kalesi, Açmaların havadan genel görüntüsü.

Resim 4: C6-A3/C6-A4 Açmalarındaki taş döşeli zemin.
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Resim 5: E5-A1/E5-A2 Açmalarındaki
çukurlar.

Resim 6: H5-A4/H5-A2 Açmalarındaki taş döşeme yol.
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Resim 7: Kapı Sövesinin
sağlamlaştırılması.

Resim 8: Şehitlik Mezarlığı, buluntular, toplu görüntü.
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Resim 9: Şehitlik Mezarlığı, mimari plastic.

Resim 10: Şehitlik Mezarlığı, mimari plastic.
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Resim 11: Kazı Evi, çizim çalışmaları.

Resim 12: Pişmiş Toprak, kuş figürlü düdük.
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Resim 13: Altın Sikke.

Resim 14: İstanbul Valisi H. A. Mutlu Ziyareti.
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EDİRNE YENİ SARAY
(SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE) KAZISI
2012 YILI ÇALIŞMALARI
Mustafa ÖZER*
1. KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİ
Bakanlar Kurulu’nun; 11. 05. 2009 tarih ve 14995 (yeni 08. 11. 2011 tarih ve
2549) sayılı kararları ile; Edirne İli, Merkez İlçesi, Saray İçi Mevkii, Yeni Saray (Sarayı Cedîd-i Âmire) alanında başkanlığımdaki bir ekip tarafından, arkeolojik kazı
yapılmaktadır. 2012 yılı çalışmaları; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 15.06.2012 tarih ve 133582 sayılı ruhsatları ile gerçekleştirilmiştir.
Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilen Konya Müzesi Müdürlüğü uzmanlarından
Zehra Özcan (25. 06. 2012- 16. 08. 2012) ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu
raportörlerinden Oğuzhan Çiftçi (28. 08. 2012- 31. 08. 2012) gözetiminde ve
başkanlığımdaki bir ekip tarafından, 25 Haziran 2012- 31 Ağustos 2012 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir.
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’nın 2012 yılı çalışmalarına;
ülkemizin değişik üniversitelerindeki ilgili bölümlerden (Sanat Tarihi, Arkeoloji,
Mimarlık, Restorasyon- Konservasyon, Harita Teknikerliği, Fotoğrafçılık, Seramik,
Geleneksel Türk El Sanatları) öğretim üyesi, uzman ve öğrenciler ile yöre halkından 45
işçi katılmıştır1.
Bu yılki çalışmalarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri
Merkez Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün maddî
katkılarıyla yürütülmüştür. Önceki yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı’nın verdiği maddî destek, ne yazık ki bu yıl da sağlanamamıştır2.
2. KAZI EVİ ÇALIŞMALARI
2.1. Temizlik ve Tasnif Çalışmaları
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısının ilk yılki çalışmalarında
düzenlediğimiz ve Kazı Evi ve Deposu olarak kullandığımız Peykler Medresesi’nde
bulunan ve önceki yıllardan kalan etütlük nitelikteki buluntuların (seramik, çini, madenî
objeler, cam, kemik, vd.) temizliği, tasnifi, çizimi, konservasyon ve restorasyonları
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, geçen yıl başlatılan, ancak sonuçlandırılamayan söz
konusu çalışmalar devam ettirilmiştir. Yine bu kapsamda; 2012 yılı kazı çalışmaları
sırasında ele geçirilen buluntular temizlenmiş, tasnif edilmiş ve konservasyonrestorasyonları sağlanarak çizim ve fotoğraflarla belgelendikten sonra bilgi fişlerine
kayıtları yapılmıştır. Bu çalışmaların ardından da, envanterlik olanlar için envanter
1
Kazıya katılan öğrenciler; Emre Çakır, Muhammet Zengin, Hüsniye Gülseven Yadsan, Ahmet Ağar, Serkan
Özbalkan, Nedime Yünsal, Deniz Köseoğlu (Mimar- Yüksek Lisans Öğrencisi), Özden Başak Suvakçı,
Ecenur Yeşildağ, Kamile Büşra Yapar, Lalin Keyvan, Zeynep Çınar, İlyas Yaşayacak, Ceren Çelik, Tolga
Aydın, Gülce Sena Tosun, Nevra Aslan, Barbaros Kıskaç, Şeyda Polat. Bütün ekip üyelerine, uyumlu, sabırlı
ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
2
Edirne Yeni Saray Kazısı’nın 2012 yılı çalışmalarının gerçekleşmesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin yanı sıra; Edirne Valiliği İl Özel
İdaresi, Edirne Belediyesi, Edirne İ tfaiyesi, Edirne İ l Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Müzesi
Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarının ciddî katkı ve destekleri olmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederim.
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defteri hazırlanmış, etütlük olanlar ise listelenerek kazı evi deposunda koruma altına
alınmıştır. Kazı çalışmalarında ele geçirilen etütlük nitelikteki buluntular, yapılan
temizlik-düzenleme ve tasnifin ardından kasalara konularak depoya kaldırılmış ve kazı
deposu; Bakanlık temsilcisi, Edirne Müzesi Müdürlüğü elemanları ve tarafımdan
mühürlenerek hazırlanan tutanak imza altına alınmıştır.
2.2. Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
2.2.1. Kazı Evi’ndeki Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısının 2012 yılı çalışmaları
kapsamında, kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mimarî ve taşınabilir buluntular
üzerinde ilgili uzmanlar tarafından konservasyon ve restorasyon çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, yukarıda da değindiğimiz gibi, 2012 yılı çalışma
sezonunda; gümüş (18 adet), demir (63 adet), bronz (49 adet), bakır (23 adet), kurşun (1
adet), kemik (20 adet), cam (3 adet), taş (1 adet), pişmiş toprak (25 adet) obje üzerinde
konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
2.2. 2. Kazı Alanındaki Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısının 2012 yılı çalışmaları
kapsamında, ekibimizde yer alan restorasyon ve konservasyon uzmanları marifetiyle,
kazı sonucu ortaya çıkarılan mimarî ve taşınır kültür varlıklarının temizliğinin ardından,
konservasyon ve restorasyonları da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda özellikle, dış
etkenlere sürekli maruz kalan mimarî kalıntıların, iklim ve hava koşulları ile insan etkili
tahribattan etkilenmemesi için, konservasyon ve restorasyonları gerçekleştirilmiştir.
Böylece, ortaya çıkarılan mimarî kalıntıların, ileriki yıllarda yapılması düşünülen esaslı
restorasyon çalışmalarına altlık oluşturacak şekilde korunması sağlanmıştır. Bu
bağlamda Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazı çalışma programı
çerçevesinde kazısı yapılan; 44S-21 ve 44S-22 açmalarında ortaya çıkarılan mimarî
veriler üzerinde restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Edirne
Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısının 2011 yıl çalışmalarında kısmen, 2012
yılında ise tamamı açığa çıkarılan ve tüteklik olması muhtemel yerde bulunan horasan
harç dolgulu taş ve kiremit temel ayaklarına, uygun yöntemlerle, koruma ve onarım
çalışması yapılmıştır.
Kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan ve ateşlik- cehennemlik (?) olduğu
düşünülen mimarî kalıntıların tuğla ve harç tabakalarındaki bozulma ve dağılmaları
önlemek ve ileriki zamanlarda düşünülen esaslı onarımlarda yararlanılmak üzere,
konservasyon ve restorasyonları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, pişmiş topraktan yapılmış
künklerdeki kırılma, bozulma ve deformasyon uygulanan konservasyon çalışmalarıyla
giderilmiştir. Bu uygulamalar, mevcut yapı malzemesinin dokusuna zarar vermeyecek
ve fiziksel değişikliğe yol açmayacak yöntemler ile gerçekleştirilmiştir.
Ortaya çıkarılan mimarî kalıntıların, doğa ve insan tahribatına maruz
kalmamaları için, yukarıda açıklanan yöntemlerle öncelikli olarak konservasyonları
yapılmış ve ardından da, jeotekstil uygulamasına gidilmiştir. Yapılan bu uygulamalarla,
ileriki yıllarda, bu mimarî kalıntılarda, doğa ve insan tahribatından kaynaklanabilecek
harç tabakalarındaki dökülmelerin giderilerek kırık ve çatlak oluşumlarının asgariye
indirilmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda sağlamlaştırma ve yapıştırma işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Hava koşulları ve mimarî verilerin açıkta kalacağı düşünülerek
yapılan bu uygulamalar, kontrollü olarak tekrarlanmıştır. Gerçekleştirilen bütün bu
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konservasyon ve restorasyon uygulamaları ile kazı sonucu ortaya çıkarılan mimarî
kalıntıların bozulmadan ayakta kalması sağlanmıştır.
2.3. Seramik ve Lüle Çalışmaları
2.3.1. Seramik Çalışmaları
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısının 2012 yılı çalışmaları
kapsamında; Matbah-ı Âmire, Cihannüma Kasrı, Arz Odası, Kum Kasrı ve Kum Kasrı
Hamamı ile çevresinde 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen kazılarda ele geçirilen
seramikler ile Edirne Müzesi’nden Kazı Deposu’na nakledilen 2007 öncesi kazılara ait
seramik buluntuların tasnifi, temizliği, konservasyonu, tümlenmesi, belgelenmesi ve
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
2012 yılı kazı çalışmaları, Matbah-ı Âmire'nin güney ve batı cephelerinde
sürdürülmüş olup buradaki farklı açmalarda bulunan seramikler, kendi içlerinde
öncelikle hamur rengine göre beyaz ve kırmızı hamurlu, daha sonra ise bezeme türlerine
göre sıraltı, tek renk sırlı ve sırsız olarak ayrı ayrı gruplandırılarak, aynı sezon içinde
farklı zamanlarda bulunan seramiklerle tümlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 2012 yılında
ele geçirilen seramikler, aynı alandan daha önceki yıllarda bulunmuş seramiklerle de
eşleştirilerek mevcut parçaları saptanmaya çalışılmıştır. Bu eşleştirmeler sonrasında
2012 yılında bulunan seramiklerle birlikte tüme yakın birçok seramik çalışılmaya hazır
hâle getirilmiştir. Pişmiş toprak eserlerin kırılganlığı ve kırılma esnasındaki dağılganlığı
nedeniyle daha geniş alanlara yayılma ihtimali de düşünülerek, tüme yakın parçaların
alçılarla tamamlanması, önümüzdeki yıllarda yakın açmalarda yapılacak çalışmalar
sonrasına bırakılmıştır. Mevcut buluntuların seviyeleri, açma numaraları, tarihleri,
buluntu fişleri üzerine yazılarak kazı sonunda günlük tasniflemeleri yapılmıştır.
2012 yılı kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen en yoğun küçük buluntu
grubunu pişmiş toprak eserler oluşturmaktadır. Topraktan çıkarılan eserler bir sistem
dâhilinde açma numaraları ve bulundukları seviyeler de dikkate alınarak gerekli
temizlikleri yapılmış hamur renklerine ve yüzey bezemesine göre tasniflendirilmiş, bu
işlem sonrası diğer açmalardaki buluntularla eşleştirilerek birleştirilmeye gidilmiştir.
Konservasyon teknikerleri tarafından birleştirmeleri yapılan eserler hamur renkleri
dikkate alınarak koruma altına alınmıştır. Bulunan seramikler kırmızı hamurlu sırsız,
kırmızı hamurlu sırlı, seladon, beyaz hamurlu tek renk boyalı ve çok renk boyalı
seramikler olmak üzere çeşitli gruplar altında toplanabilmektedir. Önceki yıllarda
olduğu gibi, bu yılki çalışmalarda ele geçirilen pişmiş toprak kapların büyük
çoğunluğunu kırmızı hamurlu sırsız kullanım kapları ve bu kaplara ait olabilecek ağız,
boyun, gövde ve dip parçaları oluşturmaktadır. Bu parçaların formları dikkate
alındığında ibrik, testi ve maşrapalara ait olabilecekleri anlaşılmaktadır. Kırmızı
hamurlu sırsız kaplar arasında halka tipli kaideli kâseler de yer almaktadır.
2012 yılı çalışmalarında kırmızı hamurlu, tek renk sırlı seramiklerin hamurları,
sırları ve formları önceki yıllarda bulunan seramiklerle benzerlik göstermektedir.
Kırmızı hamurlu, tek renk sırlı seramik parçalarının büyük çoğunluğu kâselere ve
tabaklara bir kısmı ise şamdan, vazo ve ibriklere ait olabilecek parçalardır. Bu yılki
çalışmalarda kırmızı hamurlu sadece iç yüzü ve ağız kısmı sırlı küp parçaları da ele
geçirilmiştir. Bu küp parçalarının ağız kısımlarında ve gövdede geometrik formlu baskı
teknikli süslemeler dikkat çekicidir. Yeşil sırlı seramikler arasında tüm ve tüme yakın,
iç ve dış yüzlerinin tamamı krem/beyaz astarlı, tek renk sırlı hokka, şişe ve küçük
boyutlu akıtacaklı kaplar da yer almaktadır. Beyaz hamurlu pişmiş toprak eserler,
formları ve süsleme özellikleri dikkate alındığında saray buluntuları içerisinde özel bir
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yere sahiptirler. Bu kaplar içerisinde ele geçirilen gerçek ve taklit seladonlara ait çok
sayıda parça ele geçirilmiştir. Form olarak tek tip karşımıza çıkmaktadır. Halka tipli
kaideli, dışbükey profilli ve dışa çekik ağız kenarlı seladon tabaklar form olarak İznik
tabaklarıyla benzerlik göstermektedirler. Bu tabakların miktarı dikkate alındığında saray
mutfağında İznik tabaklarına göre daha fazla tercih edildiği anlaşılmaktadır. Beyaz
hamurlu seramikler arasında sıklıkla rastlanan diğer bir kap türü ise fincanlardır. İthal
porselen fincanların yanı sıra Kütahya üretimi çok sayıda fincan parçası, süsleme ve
renk farklılıklarıyla buluntular arasında önemli bir yere sahiptir.
Matbah-ı Âmire'de gerçekleştirilen kazılarda çok sayıda İznik üretimi kaplara ait
parçalar da ele geçirilmiştir. Bu parçalar geri dönüşümlü olarak yapıştırılarak
birleştirilmiş, diğer parçalarının bulunması ihtimali dikkate alınarak da tümlemeleri
yapılmamıştır. Bu yılki buluntular arasındaki en önemli grubu mavi beyaz tabaklar
oluşturmaktadır. Ağız çapları 40 cm.yi geçen bu kaplar dışa çekik yuvarlak ağız kenarlı
ve yaprak dilimi ağız kenarlıdır. Renk olarak sadece mavi kullanılmış olup süsleme
konturları koyu mavi ile verilmiştir. Ağız kenarlarında kıvrım dallar ve dalların
bağlandığı çiçek motifleri, gövde iç yüzünde stilize çok yapraklı çiçekler, zeminde ise
asma yaprakları, üzüm salkımları ve spiral kıvrımlı dallar yer almaktadır. Benzer
örnekler dikkate alındığında bu seramiklerin 16. yüzyılın ilk yarısında üretilmiş
olduğunu söylemek mümkündür. Mavi beyaz tabakların dışında İznik üretimi beyaz
hamurlu ve çok renk boyalı seramik kaplara ait parçalarda ele geçirilmiştir. Bu parçalar
vazo ve tabaklara aittir. Çin porselenleri ve seladonlarına ait çok sayıda ağız, dip ve
gövde parçaları ithal seramik kullanımına da önem verildiğini göstermektedir. 2012 yılı
kazılarında ele geçirilen seramikler üzerindeki çalışmalarımız, ileriki yıllarda
yoğunlaşarak devam edecektir.
2.3.2. Lüle Çalışmaları
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısındaki lüle buluntular
üzerindeki çalışmalar; kazı yapılan yıllar ve alanlar göz önüne alınarak lüle tiplerinde,
hamur ve astar renklerinde, süsleme özelliklerinde farklılıklar ve benzerlikler olup
olmadığına ilişkin tespitler yapabilmek amacıyla kazı yapılan her yıldan bir grup lüle
incelenmeye çalışılmıştır. Öncelikli olarak, Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)
alanında, 2007 yılı öncesinde yapılan kazılarda çıkarılan ve etütlük nitelikte olup Edirne
Müzesi deposunda iken, alınan onay ile Kazı Evi deposuna nakledilen lüleler üzerinde
çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 2007 öncesi kazılara ait toplam 211 ve 2012 yılı
kazılarında ele geçirilen 44 adet olmak üzere toplam 255 etütlük lüle incelenmiştir.
Ayrıca kazı envanterine alınmış olan 2011 yılında bulunan 3 lüle ile 2012 yılında
bulunan 4 lüle de incelenmiştir. Eserlerin tek tek fotoğrafları çekilmiş, profil verenlerin
kesit çizimleri yapılmıştır. Her bir lülenin uzunluk, yükseklik ve duman yolu çapı
ölçüleri alınarak tip ve süsleme tanımları yapılmıştır.
İncelenen lüleler arasında sağlam örneklerin yanı sıra kırık parçalara da
rastlanmıştır. Bazı tiplerin yoğun olduğu görülmektedir. Bunlar arasında torba biçimli
çanaklı, silindir çanaklı, yuvarlak çanaklı, basık yuvarlak çanaklı, lâle biçimli çanaklı
lüleler ve disk kaideli lüleler yer almaktadır. Ayrıca tek örneği bulunan lülelerle de
karşılaşılmıştır. Bunlar arasında çokgen çanaklı lüle ile ayaklı lüle tipi dikkat
çekmektedir. Çoğu lülenin hamurunun gözeneksiz, sert ve mika katkılı olduğu
gözlenmektedir. Lülelerde beyaz, gri, kahverengi, kırmızının tonlarında hamur ve astar
renklerine rastlanmıştır. Özellikle beyaz ve grinin tonlarında hamurlu ve astarlı
olanların diğer renklere göre daha yoğun olduğu görülmektedir. Örnekler arasında siyah
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astarlı lülelerde bulunmaktadır. Astarlar kimi zaman lüle ile aynı renk olabildiği gibi ya
bir ton açığı ya da bir ton koyusu olabilmektedir. Ayrıca bordo ve grinin tonlarından
oluşan ebruli desenli olan astarlı örneklere de rastlanmıştır. Astarsız lüleler de
örneklerimiz arasında tespit edilmiştir. Lüle ustaları kimi zamanda birkaç değişiklikle
aynı tipin değişik varyasyonlarını üretmişlerdir. Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i
Âmire) kazısı lüle buluntuları arasında aynı tipin değişik varyasyonlarını görmek
mümkündür. Aynı tip üzerinde farklı süslemelerle karşılaşılması, lülelerde süslemenin
kalıp sonrasında yapıldığı ortaya koymaktadır. Lüleler arasında azda olsa süslemesiz
örneklerle de karşılaşılmaktadır. Süslemeler genellikle tiplere göre farklılık
göstermektedir. Her tipin kendine özgü motifleri olabildiği gibi kimi zamanda aynı
süsleme farklı lüle tiplerinde de karşımıza çıkmaktadır. Bitkisel motifler arasında
sıklıkla çiçek ve yaprak motiflerine rastlanırken geometrik motifler arasında yıldız,
baklava, daire, üçgen, dikdörtgen gibi desenlerle karşılaşılmaktadır. İncelenen lülelerin
bir bölümü mühürlüdür. Mühürler arasında bitkisel yazı ve geometrik olmak üzere üç
tür tespit edilmiştir. Yazılı mühürler genellikle daire içerisinde duman yolunun ya sağ
ya da sol yüzünde; çanağın sol ya da sağ alt tarafında yer almaktadır.
3. KAZI VE ARAŞTIRMALAR
3.1. Haritacılık, Arşiv ve Rölöve Çalışmaları
3.1.1. Haritacılık Çalışmaları
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın; yayılma alanını, sınırlarını ve
burada bulunan kalıntıların konumunu belirlemeye yönelik olarak bölgede geçmiş
yıllarda başlatılan, ülke koordinatları esas alınarak bir hâlihazır ve topografik harita
çıkarma çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmalar büyük oranda tamamlanmış olup
çalışmalara önümüzdeki yıllarda kademeli bir şekilde devam edilecektir. Mevcut onaylı
paftalar incelendiğinde, yaklaşık 195 hektarlık bir alana yayılan Edirne Yeni Saray
(Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın; 85 hektarı tarihi sit, 58,4 hektarı doğal ve tarihi sit, 52,6
hektarı da arkeolojik sit olarak koruma altına alınmıştır. Onaylı yasal sınırlar içerisinde
kalan alanda gerçekleştirilen hâlihazır çalışmalarında, yaklaşık 48 hektarlık bir alanın
çalışması tamamlanmış, kalan alan için ise önümüzdeki yıllarda çalışmalara devam
edilecektir.
Edirne Yeni Saray’ın onaylı sit sınırları içerisinde kalan alanda, total station,
nivo, vd. teçhizatla gerçekleştirilen ölçümlerle; belirli noktalarda poligon noktaları
oluşturulmuş ve bu noktalara bağlı olarak, bütün alanın hâlihazır haritası, alanda mevcut
kalıntıların yerlerini ve gabarilerini yansıtan kotlu topografik harita ile bütün alanın 25 x
25 m. ölçülerinde karolajları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, poligon
noktalarının tesisi işleminde öncelikle belirlenen çalışma alanı çerçevesinde 11 adet
dayalı güzergâh oluşturacak şekilde 78 adet poligon noktası tesis edilmiştir. Poligon
noktalarının tesisinde dikkate alınan hususlar:
• Noktaların kendinden bir önceki ve bir sonraki poligon noktasını görmesi.
• Noktaların mümkün olduğunca çok detay görebilmesi.
• Noktalar arasındaki açıların 200 G’a yakın olacak şekilde gergin güzergâhlar
oluşturulması.
• Noktaların arandığında kolay bulunacak şekilde sağlam zeminlere beton blok olarak
tesis edilmesi.
Poligon noktalarının röperlenmesi işleminde; noktaların arandığında bulunması
veya kaybolması hâlinde tekrar tesis edilmesi amacıyla en az üç noktadan poligon
noktalarına olan mesafeler ölçülüp krokileri çizilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
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Poligonlar arasındaki açı ölçümü ‘’İki Yarım Silsile’’ yöntemiyle total station âletiyle
yapılmış ve çizelgeleri Autocad Programı’nda hazırlanmıştır. Poligonlar arası mesafeler
oluşturulan güzergâhlar doğrultusunda total station âletiyle gidiş dönüş olarak
ölçülmüştür ve çizelgeleri Autocad Programı’nda hazırlanmıştır. Poligon noktalarının
ortometrik yüksekliklerinin belirlenmesi işleminde; çalışma alanında bulunan sabit
noktalardan yararlanarak ‘’Dayalı Nivelman’’ yöntemiyle ‘’Gidiş Dönüş Nivelmanı’’
şeklinde kot taşınarak ortometrik yükseklikleri belirlenmiş, çizelgeleri Autocad
Programı’nda hazırlanmıştır. Belirlenen yatay açı ve mesafeler kullanılarak poligon
hesabı yapılmış ve poligon noktalarının koordinatları belirlenmiştir. Hesap çizelgeleri
ve güzergâh haritaları Autocad ve Netcad programları yardımıyla hazırlanmıştır. Detay
alımı ‘’Kutupsal Yöntem’’ ile total station âletiyle yapılmıştır. Toplam 12110 nokta
alımı yapılarak bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra arazide çizilen krokiler
yardımıyla Netcad programında birleştirilip ve hâlihazır harita oluşturulmuştur. Toplam
850951.434 m² alanın harita yapımı tamamlanmıştı. Detay noktaları koordine özet
çizelgeleri düzenlenmiştir.
Açma Köşe Kazıklarının Aplikasyonu
EYSK 2012 sezonunda kazılacak alanda sayısal ortamda oluşturulan 5x5 m.lik
karelaj sisteminin araziye aplikasyon işlemi yapılmıştır. Aplikasyon yapımında kazı
alanında tesis edilen 2 adet poligon noktası kullanılmıştır. İstasyon nokta üzerine âlet
kurularak hedef noktaya yönlendirme yapılıp belirtilen açma köşe noktalarının
koordinatlarının âletin hafızasına manuel olarak aktarımı yapılmıştır. Âletin
‘’Aplikasyon’’ menüsü kullanılarak girilen açma köşe noktaları koordinatları ±5 mm
hassasiyetle araziye aplike edilmiştir. Kazıklar hassas bir şekilde aplike edildikten sonra
şerit metre ve âletle rölöve ölçüleri yapılarak kontrolleri yapılmıştır. Toplam 35 açma
köşe kazığı aplike edildi.
3.1.2. Arşiv Araştırması
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın inşa edildiği zamandan, harabeye
dönüştüğü ve terk edildiği 20. yüzyıl başlarına kadarki süreçte maruz kaldığı
uygulamalar (tahribat, onarımlar, ilâveler, etkilikler, vd.) hakkında ayrıntılı bilgiler
veren belge ve bilgilerin gerek ülkemizdeki ve gerekse yurt dışındaki arşivkütüphanelerde var olduğu bilinmektedir. Bu belgelere ulaşılarak, Edirne Yeni Saray
(Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın yapım süreci, geçirmiş olduğu onarımlar ve sarayı oluşturan
yapıların plan, mimarî ve süsleme özelliklerinin saptanarak, hem Edirne Yeni Saray
(Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın niteliğinin anlaşılması hem de restorasyon ve konservasyon
aşamalarında (özellikle restitüsyona yönelik çalışmalarda) değerlendirmeye alınması
büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Gürcistan- Tiflis Milli Müzesi ile Rusya- St.
Petersburg Hermitage Museum’da varlığını öğrendiğimiz, Edirne Sarayı ile ilgili
fotoğraf, gravür, vb. materyallerin temini yönünde girişimlerimiz olmuş ve bunlardan
bazılarının kazı arşivine alınması sağlanmıştır. Ayrıca, Osmanlı kronikleri ile Edirne’ye
uğrayan gezginlerin seyahatnamelerinin taranması sonucu da bazı yeni bilgi ve
belgelere ulaşılmıştır. Bu yöndeki çalışmalarımız, gerek tarafımızdan ve gerekse
ekibimiz içerisinde yer alan tarihçilerce belirli bir program dâhilinde sürdürülmektedir.
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3.1.3. Rölöve ve Restorasyon Çalışmaları
3.1.3.1. Rölöve Çalışmaları
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’dan günümüze ulaşabilen az sayıdaki
yapıdan; Av Köşkü ile Tunca Nehri üzerinde yer alan Fatih Köprüsü ve bu nehrin iki
yakasında, nehir boyunca devam eden rıhtımın mevcut durumlarının tespit edilmesine
yönelik olarak rölöveleri alınmıştır. Bu yapıların her geçen gün tahribat gördüğü göz
önüne alındığında, mevcut durumlarının belgelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu
düşüncelerle, 2012 yılı kazı çalışmaları kapsamında, söz konusu yapıların rölöveleri,
kazı ekibimizde bulunan mimar, harita teknikeri ve öğrenciler tarafından alınmış olup
raporları hazırlandıktan sonra onaylanmak üzere, ilgili Koruma Kurulu’na sunulacaktır.
Av Köşkü
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın içinde yer alan ve sarayın av
sahası olarak kullanılan; “Saray Bahçesi”, “Tavuk Ormanı” olarak da bilinen “Saray
Bahçesi”nden günümüze yalnızca “Tavuk Ormanı” denilen 58 hektarlık parça kalmıştır.
Tavuk Ormanı, otsu soğanlı ve değerli tıbbî bitkilerle dolu bir alandır. Osmanlı
sultanlarının gerek Edirne’de ve gerek İstanbul’da iken sık sık sürek avına çıktıkları
bilinmektedir. Bu sürek avlarının Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın avlığı
olarak kullanılan Tavuk Ormanı’nda yoğun bir şekilde gerçekleştiği bilinmektedir. Bu
sahada, av sırasında sultan ve çevresindeki insanların dinlenmeleri için av köşklerinin
inşa edildiği bilinmektedir. Bu av köşklerinden ne yazık ki, bir tanesi, IV. Mehmed’e ait
Av Köşkü günümüze ulaşabilmiştir. Geçirmiş olduğu onarımlarla bugüne ulaşabilen Av
Köşkü’nün, 1671 yılında, IV. Mehmed tarafından inşa edildiği genel olarak kabul
edilmektedir. Bu konuyla ilgili elimizde yazılı bir belge (kitabe, vd.) bulunmamaktadır.
Ancak, IV. Mehmed’in yaşamış olduğu tarihler ve Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i
Âmire)’daki ikâmet yılları dikkate alındığında, Av Köşkü’nün en azından 17. yüzyılın
3. çeyreğinde inşa edilmiş olabileceğini söyleyebiliriz.
Sekizgen bir kaide üzerinde yer alan Av Köşkü, düzgün kesme taş malzeme ile
inşa edilmiştir. Tek birimden meydana gelen yapı, sekizgen bir plana sahiptir ve üzeri
konik kurşun bir külâh ile örtülüdür. Yapının girişi güney cephe üzerinde yer alır. Giriş
cephesinin önünde dört basamaklı bir merdiven ile ulaşılan sahanlık mevcuttur. Giriş
cephesi simetrik olarak tasarlanmıştır. Yuvarlak kemerli girişin iki yanında sivri kemerli
birer pencere açıklığı yer alır. Yapının diğer cepheleri de simetriktir ve her bir cephe
üzerinde sivri kemerli pencere açıklıkları ile hareketlendirilmiştir. Girişte ve
pencerelerde ahşap doğrama malzeme kullanılmıştır. Av Köşkü, 2002 yılında Edirne
Belediyesi tarafından restore edilmiştir.
Fatih Köprüsü
II. Mehmed, yaptırmış olduğu binalarla Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i
Âmire)’ın esas karakterini kazanmasını sağlamıştır. Bu binalardan bir tanesi de,
Saray’ın Hasbahçesi ile Kum Meydanı’nı birbirine bağlayan ve Tunca Nehri üzerinde
yer alan köprüdür. Düzgün kesme taşlarla inşa edilen üç kemerli köprü, bazı yayınlarda
1452 yılına tarihlendirilmektedir. Ancak, köprünün inşası ile ilgili elimizde herhangi bir
kitabe veya yazılı belge bulunmamaktadır. Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i
Âmire)’ın inşa edildiği tarih ve II. Mehmed’in yaşadığı tarih dikkate alındığında,
köprünün 15. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Mülkiyeti
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan Fatih Köprüsü; Cephanelik Köprüsü, Süvari
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Köprüsü ve Hasbahçe Köprüsü olarak da bilinmektedir. Köprünün güney ucunda Adalet
Kasrı, kuzeyinde ise, bugün mevcut olmayan Demir Kapı bulunuyordu. Ortadaki daha
geniş olmak üzere üç sivri kemerle oluşturulan Fatih Köprüsü, 2006 yılında restore
edilmiştir. Köprünün daha önce onarım görüp görmediğine ilişkin elimizde şimdilik bir
belge bulunmamaktadır. Köprünün 2006 yılı onarımları sırasında, bozulmalar meydana
gelmiş tahliye, korkuluk ve kemerlerindeki taşlardan bazıları değiştirilmiş, bazıları da
temizlenerek kullanılmıştır. Kuşkusuz Köprü’nün, tarih boyunca maruz kaldığı savaş,
deprem gibi olaylar nedeniyle tahribata uğradığını ve bunun sonucunda da pek çok kez
onarıldığını düşünüyoruz. Arşiv belgeleri üzerinde yapılacak incelemelerle bu konunun
aydınlatılacağı düşüncesindeyiz.
3.1.3.2. Restorasyon Çalışmaları
Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’ndaki Konservasyon ve Restorasyon
Çalışmaları
2009 yılında restorasyon çalışmalarına başlanılan Matbah-ı Âmire’de, 2012 yılı
itibarıyla çalışmalar devam etmektedir. Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’de, bugüne
kadar yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında; yıkılmak üzere olan kubbeler ile
beden duvarlarının ve taşıyıcılarının restorasyonları ile iç mekânların blokajı ve taş
döşemesi tamamlanmıştır. Ayrıca, örtüyü taşıyan kare planlı taş ayaklar ile tuğla
kemerlerdeki bozulmalar giderilmiş, niteliğini kaybetmiş olanlar ise, projesine bağlı
kalınarak yenilenmiştir. Mekânların üzerini örten kubbelerin tamamı elden geçirilerek,
bazılarının rekonstrüksiyonu, bazılarının da restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Ardından
da kubbeler, kurşunlarla kaplanarak tahribata açık olmaktan kurtarılmıştır. Matbah-ı
Âmire’nin kuzey cephesine bitişik ve cephe boyunca devam ettiğini bildiğimiz ahşap
sundurma da tamamlanarak üzeri kurşun levhalarla kaplanmıştır. Ayrıca, yapının beden
duvarlarındaki bozulmalar giderilmiş, iç mekânın ve çevresinin döşemesi tamamlanmış,
iç duvar yüzeylerindeki eksik olan sıvaların da tamamlanması yoluna gidilmiştir.
Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’nin restorasyonu tamamlandığında verilecek
işlevle ilgili henüz bir karar alınmamıştır. Yapının, öncelikli olarak şu şekilde bir
kullanımının uygun olacağını öngörüyor ve teklif ediyoruz: Edirne Yeni Saray (Saray-ı
Cedîd-i Âmire)’ın ihtiyacı olan ve Saray hakkında ziyaretçilerin bilgilendirileceği bir
bilgi- belge merkezi, kazı sonucu çıkarılan etütlük nitelikteki taşınabilir buluntuların
sergilendiği bir mekân, Osmanlı Saray Mutfağı’nın değişik materyal ve yöntemlerle
sunulduğu ve ikramların yapıldığı bir mekân, Saray alanının güvenliğini sağlayacak
personel ve cihazlar için bir düzenleme ve en nihayetde de kazı ekibinin ihtiyaçlarına
yönelik (depo, sezonluk çalışma ofisi, vb.) bir mekân şeklinde bir kullanımın uygun
olacağı düşüncesindeyiz. Bu nedenle, yapının elektrik, su, ısıtma, çevre düzenleme,
drenaj, vd. tesisatının bu kapsamda düzenlenmesi yararlı olacaktır.
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın günümüze ulaşabilen az sayıdaki
yapılarından olan ve onaylı projesi doğrultusunda konservasyon ağırlıklı restorasyon
çalışmalarına başlanılan Kum Kasrı Hamamı ile bitişiğindeki Kum Kasrı’na ait temel
kalıntılarının konservasyonu, vd. büyük ölçüde tamamlanmıştır. Saray alanında yoğun
ziyaretçi trafiği olması ve ilgi çekeceği, eğitici- öğretici bir yönünün de olacağı
düşüncesiyle, Kum Kasrı Hamamı’nın hazırlanan restorasyon projesinde bir Osmanlı
Hamamı’nın anatomisinin sunulması benimsenmiştir. Ancak, bugüne kadar yapıda
gerçekleştirilen uygulamalar, yeterince sağlıklı ve belirlenen amaca yönelik olmamıştır.
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3.2. Kazılar
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) kazısının 2012 yılı çalışmaları,
önerilen çalışma programında yer aldığı şekilde; Saray Mutfağı (Matbah-ı Âmire)’nın
güneyinde, Tunca Nehri ile Matbah-ı Âmire arasında kalan alanda gerçekleştirilmiştir.
3.2.1. Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı) Kazısı
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın mutfak yapısı olarak bilinen ve
Tunca Nehri’nin güneybatı kesiminde, Fatih Köprüsü’nün batı yanında yer alan
Matbah-ı Âmire’de, 2009 yılında başladığımız kazı çalışmalarına bu yıl da devam
edilmiştir. Mutfak Binası’nın güneyinde, Tunca Nehri’ne paralel açmalarda sürdürülen
bu yılki kazılarda öncelikli olarak, geçen yıllarda kazısını yaptığımız açmalarda temizlik
çalışması yapılmış, ardından da yeni açmalarla, bu yılki çalışma programımız
gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında temizlik ve kazısı yapılan açmalar; 44S-20, 44S-24,
44S-25, 45S-9, 45S-10, 45S-11, 45S-12, 45S-13, 45S-14, 45S-15, 45S-16, 45 S-17,
45S-18, 45S-19, 45S-20, 45S-21, 45S-22, 45S-23, 45T-1, 46S-6, 46S-11’dir. Yaklaşık
olarak 600 m²lik bir alanın kazı çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında,
mevcut kottan, 1,5- 3,5 m. derinliğe kadar inilen açmalar ortaya çıkmıştır. Kazı sonucu
ortaya çıkarılan mimarî kalıntıların röleveleri alınarak fotoğraf ve video kamera ile
belgelenmesi yoluna gidilmiştir. Kazı bitimine yakın bir zamanda da, ekibimizde yer
alan konservasyon uzmanları tarafından gerekli konservasyon ve koruma önlemleri
alınmıştır. Kazı sırasında çıkarılan taşınabilir nitelikteki buluntular ise, Kazı Evi’ne
nakledilerek, önceki yıllarda çıkarılan buluntulara uygulanan yöntemlere tâbi
tutulmuştur.
3.2.1.1. Mimari Veriler
Matbah-ı Âmire’nin güneyinde, Tunca Nehri’ne paralel sürdürülen 5x5 m.
ölçülerindeki açmalarda yürütülen kazı çalışmalarında bu yıl da; geçmiş yıllarda olduğu
gibi, saray alt yapısına ilişkin önemli mimarî veriler ortaya çıkarılmıştır. Kazı
sonucunda, 2009- 2011 yılı çalışmalarında kısmen ortaya çıkarılan ve Matbah- ı
Âmire’nin iç mekânlarında da tespit edilen, Tunca Nehri’ne, güneye yönelen su
künklerinin (alt yapı sistemlerinin) devamı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, yine geçen
yıllarda olduğu gibi, ortaya çıkarılan ve farklı dönem özellikleri gösteren duvarlara ait
temel kalıntıları, belli bir dönem bütünlüğü sunmadığı gibi, bir düzen de
yansıtmamaktadırlar. Birbirlerini kesen ve niteliğini şimdilik belirlemeye yarayacak
ipuçları vermeyen bu temel kalıntılarının hangi yapıya ait oldukları, ileriki yıllarda
yapacağımız çalışmalarla daha da netleşecektir. Yine bu yılki kazı çalışmaları sırasında,
kaynak ve yayınlardan varlığını bildiğimiz, ancak günümüze ulaşmamış ve Matbah-ı
Âmire ile ilişkili bazı yapılara ait temel izleri de ortaya çıkarılmıştır. Kazısını
yaptığımız sahada var olduğunu düşündüğümüz; alt yapı sistemleri, sur (sur-ı sultani),
aşçı koğuşları, aşçı hamamı, aşçı mescidi ve farklı yemeklerin pişirildiği ateşliklere ait
mimarî veriler de tespit edilmiştir. İleriki yıllarda bu sahada yapacağımız kazı ve
araştırmalarla, yukarıda belirttiğimiz yapılara ilişkin daha fazla veri elde edeceğimizi
umuyoruz.
3.2.1.2. Küçük Buluntular
Matbah-ı Âmire’nin güneyinde gerçekleştirilen kazılar sonucunda; pişmiş toprak
lüleler, sırlı ve sırsız seramikler, çiniler, madenî objeler (mıh, nal, mermi, gülle, kanca,
kapı menteşe aksamı, tüfek aksamı, anahtar, kenet, boş kovan, kurşun, kolye ucu,
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musluk, mermi, vd.), sikke, pişmiş toprak künk parçası, kiremit parçası, vd. materyaller
ele geçirilmiştir. Söz konusu bu buluntular, kazı evinde temizlenmiş, tasnif edilmiş,
buluntu fişleri hazırlanarak etiketli kasalara konulmuş ve kazı deposunda koruma altına
alınmış ve depoların kapıları mühürlenmiştir. Buluntuların sınıflandırılmasında;
çalışılan alan, buluntu cinsi, işlevi ve önemi gibi özellikler göz önünde tutulmuştur.
Buluntular, envanterlik ve etütlük olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Önceki yıllarda
olduğu gibi, madenî buluntular sayıca en fazla olan grubu oluşturmaktadır. Bunun yanı
sıra bronz, kurşun, kemik, ahşap, mermer, pişmiş toprak eserler de mevcuttur. Genel
olarak askerî malzemeler (gülle, silâh aksamı, mermi, kovan ve askerî düğme vb.)
ağırlıktadır. Ayrıca sikke, lüle ve çini parçaları da kazı envanterine alınan buluntu
gruplarıdır. Etütlük olarak ayrılan buluntu gruplarında metal (demir, bronz, kurşun),
pişmiş toprak (seramik, lüle, çini, tuğla, çatı kiremidi ve künk) ve cam buluntular yer
almaktadır. Etütlükler arasında yoğun buluntu topluluğunu oluşturan seramikler ile
beraber diğer pişmiş toprak grubunda yer alan tüm buluntular öncelikli olarak temizlik
aşamasından geçirilmiştir. Sonrasında tümlenebilen parçaların varlığı araştırılmış ve
tümlenebilen parçalar geri dönüşümü olan bir yapıştırıcı yardımı ile birleştirilmiştir.
Tümleme çalışmaları sonrasında pişmiş toprak buluntular tasnif edilmiştir.
Tasniflemede tüm buluntu gruplarında ilk aşama olarak çalışılan alanlar temel
alınmıştır. Seramikler ikinci aşamada hamur renkleri ve yüzey işlemlerine göre
bölümlendirilmiş ve bu özellikler bir kodlama sistemi ile ifade edilmiştir. Tüm bu
veriler detaylı bir biçimde bilgisayar ortamında kayıt altına alınarak bir bilgi bankası
oluşturulmuş ve bu şekilde istenilen buluntuya ve bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesi
sağlanmıştır.
2012 yılında Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’nin güneyinde, Tunca Nehri’ne
bakan sahada gerçekleştirilen kazı ve temizlik çalışmaları ile Edirne Müzesi’nden alınıp
Kazı Deposu’na nakledilen, ancak üzerinde çalışmalar bu yıl tamamlanabilmiş etütlük
nitelikteki objelerin incelenmesi sonucunda, 178 adet eser kazı envanterliğine alınmıştır.
Bunlardan 20 adedi envanterlik eser olarak belirlenmiş ve bir tutanakla, Bakanlık
temsilcisi ile birlikte, Edirne Müzesi’ne teslim edilmiştir.
Envantere alınmış olan eserler üzerinde restorasyon ve konservasyon
uzmanlarımız çalışmalarını büyük oranda tamamlamıştır. Hem önceki yıllardan kalan ve
hem de 2012 yılında ele geçirilen buluntulardan; 18 adet gümüş, 63 adet demir, 49 adet
bronz, 23 adet bakır, 1 adet kurşun, 20 adet kemik, 3 adet cam, 1 adet taş ve 25 adet
pişmiş toprak objelerin konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
3.3. Diğer Çalışmalar
Kazı alanının kazı öncesi ve sonrası durumu, geçen yıl (2011) olduğu gibi, video
kamera ve fotoğraf makinası ile belgelenmiştir. Bu belgeleme işlemi sırasında, Edirne
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden BOOM adlı bir araç sağlanmış ve alanın havadan
belgelenmesi sağlanmıştır.
2012 yılı çalışmaları kapsamında, Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)
alanında eksikliği yıllarca hissedilen bilgilendirme levhaları, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine uygun olarak hazırlatılmış ve uygun yerlere
sabitlenmiştir. Bu kapsamda; Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) hakkında bilgi
veren Türkçe ve İngilizce tabelalar ile diğer bilgi levhaları hazırlanmış ve baskısı
yaptırılarak, gelen ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur.
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın onaylı sınırları içerisinde, farklı
kurum- kuruluş (Hazine,Edirne İl Özel İdaresi, Edirne Belediyesi, Karayolları Genel
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Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, vd.) ile şahıslara
ait parseller bulunmaktadır. Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) alanındaki kazı,
restorasyon ve konservasyon çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na devir- tahsis işlemleri yapılması için gerekli dokümanları hazırlayarak,
yürütülmesi amacıyla, bu alandaki farklı mülkiyet durumu giderilmiştir. Edirne Yeni
Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)
alanındaki tüm parsellerin Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na başvurumuzu yapmış bulunuyoruz.
4. SONUÇ
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) alanında bulunan ve her geçen gün
daha çok tahribata uğrayan yapılardan Av Köşkü ile Fatih Köprüsü’nün rölöveleri
alınarak mevcut durumları belgelenmiştir. Sahadaki rölöve çalışmaları, ileriki yıllarda,
diğer saray yapılarında da sürdürülecektir.
2012 yılı çalışma programında da belirtilen şekilde; Edirne Yeni Saray (Saray-ı
Cedîd-i Âmire) ile ilgili arşiv-kaynak araştırmaları dışında, Saray alanında; Matbah-ı
Âmire’nin çevresinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, mimari ve taşınabilir
buluntular ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan mimarî bulgularla bu sahada var
olduğunu düşündüğümüz Matbah-ı Âmire ile ilişkili yapıların niteliklerine ilişkin
görüşlerimiz, kısmen de olsa, netleşmiş; küçük buluntular da bu yapıların kullanım
sürecine ilişkin kısmî ipuçları vermiştir. Kazı sonucu ortaya çıkarılan; temiz ve atık su
kanalları, rögarlar, ateşlikler, ihata duvarı, (sur), vb. mimarî kalıntılar, bu sahada pek
çok alt yapı ve farklı işlevli yapının olduğuna işaret etmektedir. Bu görüşümüzü,
elimizde bulunan ve dönemin Osmanlı I. Ordusu’nda kalfa olarak görev yapan Avadis
Benliyan’ın 1905 tarihinde hazırladığı Edirne Saray-ı Cedîd-i Âmiresi’nin vaziyet planı
da desteklemektedir. Söz konusu planda da, Matbah-ı Âmire’nin çevresinde, değişik
işlevli yapıların olduğu görülmektedir. Bu yılki kazı çalışmalarıyla, ortaya çıkarılan alt
yapı (künk, kanal, vd.) sistemleri sayesinde, Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i
Âmire)’ın alt yapısı (temiz su, atık su sistemi) hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir.
Ortaya çıkarılan bu mimarî bulgular, çizim ve fotoğraflarla belgelendikten sonra, ileriki
yıllarda esaslı konservasyon- restorasyonları gerçekleştirilinceye kadar geçici koruma
altına alınmıştır.
TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin üst
düzeydeki ilgi ve katkıları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da devam etmiştir. Bu
kapsamda, Saray yapılarından Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’deki konservasyon ve
restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu ilgi ve desteğin süreklilik göstermesi,
onlarca yıl kaderine terk edilen Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın makus
talihinin değişmesini sağlayacaktır.
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Resim 1

Resim 2
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Resim 3

Resim 4: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedid-i Âmire) yapılarından Fatih Köprüsü.
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Resim 5: Edirne Yeni Saray (Saray-ı
Cedid-i Amire) yapılarından av köşkü.

Resim 6
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Resim 7: Edirne Yeni Saray, Adalet Kasrı
(restorasyon sırasında).

Resim 8
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MYNDOS KAZISI – 2012
Mustafa ŞAHİN*
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gümüşlük Beldesi’nde yer alan Myndos antik
kentinde sürdürülmekte olan kazı çalışmalarına 2012 yılında da devam edilmiştir. Kazı
çalışmalarına Bakanlığı temsilen Elazığ Müzesi’nden Sayın Kenan Öncel katılmıştır.
Uyumlu ve yardımsever çalışmalarından dolayı kendisine bir defa daha teşekkür ederiz.
Kazı ve araştırmalara heyet üyesi olarak destekte bulunan Yrd. Doç. Dr. Derya Şahin,
Arş. Gör. Serkan Gündüz, Arkeolog Durmuş Altan, M. Ufuk Gürdal, Tamer Güner,
Oktay Dumankaya, Hazal Çıtakoğlu, Gonca Gülsefa ve Merve Yurtsever’e
minnettarım. Çalışmalar, Uludağ Üniversitesi1, Adnan Menderes Üniversitesi2, Trakya
Üniversitesi3, Akdeniz Üniversitesi4 ve Ahi Evran Üniversitesi5 öğrencilerinden oluşan
bir ekip tarafından yürütülmüştür. Gayretli çalışmalarından dolayı heyet üyesi
öğrencilerime bir defa daha teşekkür etmeyi borç bilirim.
2012 kazı çalışmalarına Asar Adası üzerinde devam edilmiştir. 2012 yılındaki
çalışmalar adanın orta terasında bulunan mimarîyi tespit etmek üzere üç farklı sondajda
sürdürülmüştür (Resim :1). Bu sezon ilk olarak adanın doğu yamacında da kazılara
başlanmıştır. Kazı alanlarının genel koordinatörlüğünü M. Ufuk Gürdal ve Durmuş
Altan yürütmüştür.
D2 AÇMASI
2012 çalışmalarına D2 (Resim:1) olarak adlandırdığımız alanda başlanmıştır.
Söz konusu kazı alanı D1 numaralı açmanın güneydoğusunda, C2 açmasının
kuzeydoğusunda yer almaktadır. Açmanın boyutları arazi yapısı göz önünde
bulundurularak 700 x 700 cm. olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu alan kendi içinde 4
kareye bölünerek her parsel alt kodlarla isimlendirilmiştir (D2 a-d). Alanda çapraz açma
kazı metodu kullanılarak çalışmalara birbiri ile çapraz iki parselde aynı anda
başlanmıştır (D2a- D2d).
D2a Açması
D2 a olarak adlandırılan 438 x 350 cm. ölçülerindeki açmada yapılan
çalışmalarda, alanın güneyinde 220 x 180 cm. ölçülerinde ve yaklaşık 165 cm.
derinliğinde bir sarnıç açığa çıkarılmıştır. Sarnıcın duvarları ortalama 40 cm.
genişliğindedir. Ancak topografyaya göre alt kotta kalan kuzey duvarın 65 cm.
kalınlığında olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi yamaç nedeniyle sarnıç üzerinde
oluşan basınç olmalıdır. Sarnıç tabanında, kuzeydoğu köşeye gelecek şekilde bir adet
temizleme çukuru yer almaktadır. Çukurun derinliği 14 cm., çapı 36 cm.dir. Temizleme
çukuru içinde insitu oval bir taş bulunmuştur (Resim:2). Taşın hemen yanında birkaç
adet hayvan kemiği de vardır. Oval taşın ölçüleri 26 x 16 cm. olup işlevi henüz
1

Faruk Yolsal, M. Uğur Ekmekçi, Murat Akın, Çağrı Aydın, Çiğse Hekim, Melis Uludağ, Ozan Usanmaz,
Mustafa Akgül, Ayşegül Niğbolu, Şükrü Turgut, Atakan K. Çetin.
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anlaşılamamıştır. Sarnıcın içinde yapılan kazı çalışmalarında zemin seviyesinde Bizans
sırlı seramiğine de rastlanmıştır. Bu seramiğin bir diğer parçası sarnıcın içinde bırakılan
kesitin üst seviyesinde bulunmuş ve her iki parça daha sonra birleştirilmiştir. Bu durum
sarnıcın bilinçli bir ş ekilde doldurulduğuna işaret etmektedir. Sarnıç içerisinde yoğun
miktarda yanmış odun parçaları da dikkat çekmektedir. Sarnıcın güney-batı köşelerine
gelecek şekilde -114 cm.de bir adet pişmiş topraktan oluk parçasına rastlanmıştır.
Sarnıç zemininde birisi doğuda, diğeri kuzeybatı yönünde olmak üzere yivli üç adet
mermer mimarî malzemenin zemin döşemesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Mermer blokların okunabilen genişlikleri kuzeydeki 45 cm., doğudaki 32 cm.,
güneybatıdaki 23 cm.dir. Sarnıç sıvalarında bitki kökleri nedeni ile etkili bir
deformasyon gözlemlenmektedir. Bu sene yapmış olduğumuz incelemelerde her
konutun bir sarnıcının olduğu anlaşılmıştır.
Sarnıcın kuzeybatı köşesinde sarnıç duvarı ile kuzeyde yer alan odanın duvarı
arasındaki boşlukta 12 adet sikke ele geçirilmiştir.
2011 yılında “C2” olarak adlandırdığımız açmada bulduğumuz zemin
döşemeleri bu sene bulduğumuz sarnıçla daha anlamlı hâle gelmiştir. Bu bölümden
anlaşıldığı kadarıyla sarnıçların tavan kaplamaları evlerin zeminlerini oluşturmaktadır.
Kaplamaların kodu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu konutun oturmuş
olduğu zeminin seviyesi de yaklaşık olarak anlaşılmaktadır. Bu sezon tamamını açığa
çıkardığımız C2 ile D2 a açmasında bulunan evin 3 m. genişliğinde, 5 m. uzunluğunda
olmak üzere 15m2.den ibaret yaşama alanına sahip olduğu anlaşılmıştır. Konutun girişi
büyük olasılıkla güney yönde bulunan sokaktan verilmiştir (Resim:3). Burada yapılan
kazılarda 1 adet metal pens ve 28 adet sikke bulunmuştur.
D2-A açmasında ele geçirilen seramik buluntularının genel değerlendirmesinde
farklı seviyelerde ele geçirilen en erken seramik örneklerini Hellenistik Döneme
tarihlenen astarlı kaplara ait parçalar oluşturmaktadır. Ayrıca, kalıp yapımı kâseler
(Megara kâseleri vb.) ve gri hamurlu kaplara ait parçalar Helenistik Döneme tarihlenen
buluntular arasındadır. Roma Dönemi kırmızı astarlı tabak ve kâse parçalarına hemen
hemen her seviyede rastlanmıştır. Ele geçirilen en geç örnekler ise Bizans Dönemine ait
yeşil sırlı seramik parçalarıdır. Kaba seramikler arasında pişirme kaplarına ve açık renk
saklama, taşıma ve mutfak kaplarına ait parçalar dikkat çekmektedir. Bunun dışında 61/-76 cm. seviyesinde Bizans dönemine ait bir adet kandil parçası da ele geçirilmiştir.
D2b Açması
D2a açmasında bulunan sarnıcın bir bölümü D2b açmasında kalmaktadır. D2b
açmasının ölçüleri 3,80 x 3,50 metredir. Sarnıcın her iki açma arasında kalması sarnıç
kesitini incelenmesi konusunda bir avantaj sağlamıştır. Kesitte yaptığımız
incelemelerde yoğun moloz taşların zemine doğru azalarak devam ettiği
gözlemlenmiştir. Sarnıcın zemininde 30-40 cm. civarında millî bir toprağın olduğu
tespit edilmiştir. Yanmış odun parçalarının millî toprakta bulunduğunu vurgulamakta
fayda vardır. Zemindeki seramik parçasının tarihinin belirlenmesi, sarnıcın son
kullanımı hakkında önemli ipuçları verecektir. Sarnıçtaki kademelenme olasılıkla
sarnıcın uzun yıllar kullanılmadığını ve sonradan herhangi bir sebeple yıkılıp tekrar
kullanılmaması için bilinçli bir şekilde doldurulduğunu göstermektedir. Bu tür
doldurularak fonksiyonunu yok etme işlemi adadaki diğer yapılarda da sık sık karşımıza
çıkmaktadır. Sarnıç duvarlarında zemin seviyesine doğru yaklaşık 50 santimetrelik bir
kararma dikkat çekmektedir. Bu kararmanın sebepleri arasında zeytin depolamanın da
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sayılabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda ileride sıvalar üzerinde yapılacak arkeometrik
analizler daha açık yorumlarda bulunmamıza yardımcı olacaktır.
D2b açmasında sürdürülen çalışmalar esnasında öncelikle sarnıcın içerisinde
kalan dolgu malzemesi boşaltılmış ve devamında Geç Antik Dönem ana aksının
merkezinde yer alan ana caddenin 12 metrelik bir bölümü daha gün ışığına çıkarılmıştır.
Yolun genişliği 150 cm. olarak ölçülmüştür. Yolun bu bölümünde de yer yer ana
kayanın düzeltilmeden zemin olarak bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu alanda yapılan
çalışmalar sırasında ele geçirilen buluntular arasında, metal süzgeç, ok ucu, olta ucu ve
7 adet sikkeye rastlanmıştır. Ayrıca bol miktarda çatı kiremidi parçası tespit edilmiştir.
Seramik buluntularının yok denecek kadar az olması dikkat çekmektedir. Yolun her iki
tarafında moloz taşlarla örülmüş, çamur harçlı duvarlar uzanmaktadır. Duvar
kalınlıkları 40-60 cm. arasında değişmektedir. Yolun D2d açmasında da devam ettiği
gözlemlenmiştir.
İnce seramik buluntu grubundaki en erken örneği İ.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen siyah
astarlı kâse dip parçası oluşturmaktadır (Resim:4). Helenistik Dönem astarlı kap
formlarına ait parçalar ele geçirilen seramik buluntuları arasındadır. İnce seramik
grubuna ait en geç örnekler ise geç Helenistik-Roma Dönemi kırmızı astarlı ve Bizans
yeşil sırlı tabak parçalarıdır. Bu alandaki kaba seramik buluntulara bakıldığında ise
pişirme kaplarına ait parçalar ve açık renk saklama, taşıma ve mutfak kaplarına ait
parçalar dikkat çekmektedir. Ayrıca -111/-124 cm. seviyesinde gri hamurlu, kaide ve
gövdesinin bir kısmı korunmuş unguentarium ele geçirilmiştir.
D2d Açması
Açmanın ölçüleri 3,50 x 3,50 metredir. Buluntu grubu D2b ile paralellik
göstermektedir. Bu sezonda ana caddeye doğu-batı istikametinde bağlanan ortalama 60
cm. genişliğinde sokakların bulunduğu açıkça görülmüştür. Belirlenebilen sokaklar
jeotekstil üzerine elenmiş toprakla doldurularak yürüme düzlemine yükseltilmiştir.
Yolun D2d açmasında devam eden bölümünde, tabanında haç motifi bulunan
piramidal formlu ağırlık dikkate değerdir. Yol üzerinde seramik buluntunun az
olmasının sebebi yolun sürekli kullanılması ile ilgili olmalıdır. Yolun kuzeydeki en uç
noktasında, E2 açmasında kalan bölümünde duvar üzerinde yapı malzemesi olarak
kullanılan 80 x 12,5 cm. ölçülerinde, taştan bir kapı eşiği açığa çıkarılmıştır. Bu arada
önemli olan diğer nokta D2d açmasının sınırına kadar devam eden duvarda bağlayıcı
malzeme olarak çamur harcı kullanılırken, E2 açmasında uzanan duvarlarda kireç
katkılı bir harcın kullanılmış olmasıdır.
İnce seramik grubunda en erken örnekler arasında çok az miktarda siyah firnisli
kap parçaları vardır. Daha yoğun olarak Helenistik Dönem astarlı tabak/kâse formlarına
ait parçalar, Megara kâsesi parçaları ve Geç Roma-Bizans kırmızı astarlı tabak parçaları
bu grubun en karakteristik buluntuları arasındadır. Bu alandaki kaba seramik
buluntulara bakıldığında ise, pişirme kaplarına ait parçalar ve açık renk saklama taşıma
ve mutfak kaplarına ait parçalar yoğunluktadır. Farklı olarak -12/-47 cm. seviyesinde
beyaz zeminli bir lagynosa ait gövde parçası, -47/-66 cm. seviyesinde Helenistik
Döneme ait ince cidarlı (yumurta kabuğu) kâse parçası ve -66/-77 cm. üzerinde tutamak
kısmının bulunduğu bir pithos kapağına ait parçaya rastlanmıştır.
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D2c Açması
2011 sezonunda yarıda bıraktığımız D1 açmasının devamı olan D2c açmasının
ölçüleri 350 x 350 cm.dir. Burada yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda pişmiş
toprak levhalardan oluşan döşemenin devam ettiği anlaşılmıştır. Döşemede kullanılan
pişmiş toprak plâkaların boyutları farklı ölçülerdedir. Bu alanda yaklaşık 590 cm.
uzunluğunda ve 330 cm. genişliğinde bir oda açığa çıkarılmıştır (Resim:5). Odanın
etrafını ortalama 60 cm. kalınlığında, çamur harç kullanılarak moloz taşlarla örülen bir
duvar çevrelemektedir. Kazılar neticesinde mekana girişi sağlayan kapının yeri tam
olarak anlaşılamamıştır. Ancak bir fikir vermesi açısından daha önce bulduğumuz kapı
eşiklerinden birisi odanın kuzeydoğu köşesine yerleştirilerek giriş gösterilmiştir.
Tarafımızdan yapılan bir uygulama olduğunu göstermek amacıyla eşiğin etrafı kiremit
kırıklarıyla sınırlanmıştır. Kiremit plâkalı oda ile kuzey-güney doğrultusunda uzanan
ana cadde arasında kalan bölümde 160 cm. genişliğinde, 500 cm. uzunluğunda L
şeklinde bir ara bölmenin olduğu dikkat çekmektedir. Bu alanda ana kayaya kadar
inilmiş ancak herhangi bir yapı kalıntısına rastlanmamıştır. Mekânın kuzeyinde ise 370
cm. uzunluğunda, 90 cm. genişliğinde bir mekân vardır. Burada yapılan kazılarda 11
adet sikke ve 3 adet figürin parçası (Resim:6), 1 adet kandil parçası (Resim:7), 1 adet
olta ucu tespit edilmiştir.
D2c açmasında ince seramik grubu örneklerine bakıldığında Helenistik Dönem
astarlı tabak/kâse formlarına ait parçalar, gri hamurlu kap formlarına ait çeşitli parçalar,
Megara kâsesi parçaları ve Geç Roma-Bizans kırmızı astarlı tabak parçaları bu grubun
en karakteristik buluntuları arasındadır. Bu alandaki kaba seramik grubunda ele
geçirilen buluntulara bakıldığında ise pişirme kaplarına ait parçalar ve açık renk
saklama taşıma ve mutfak kaplarına ait parçalar dikkat çekmektedir. Bunların dışında
diğer önemli buluntular arasında -22/-33 cm. seviyesinde Helenistik Dönem astarlı
daldırma tekniği ile yapılmış gövde parçası ve -33/-43 cm. seviyesinde boyun üzerinde
çentik bezemeler bulunan sürahi parçası dikkat çekmektedir. -49/-67 cm. seviyesinde
tondosunda Malta haçı bulunan kırmızı astarlı tabak parçası (Resim:8) ele geçirilmiştir.
E2 Açması
2012 sezonunda kazısına başlanan yeni bir sektör E2 açması olmuştur (Resim:1).
Açmanın boyutları 700 x 700 cm.dir. Bu alan daha önce zeminde görünen ana kaya
nedeniyle, 2009 yılında yapılan kazılarda hafriyat toprağı dökme sahası olarak
kullanılmıştı. Bundan da anlaşılabileceği gibi açmanın tamamına yakınını ana kaya
yüzeyi oluşturmaktadır. Burada yapılan temizleme çalışmaları neticesinde 75 x 107 cm.
ölçülerinde derinliği 33 cm., sıva kalınlığı 3 cm. olan bir sarnıç bulunmuştur. Ana kaya
üzerinde bulunan çukurlar arasında şimdilik anlamlandıramadığımız duvarların olduğu
gözlemlenmiştir. Sarnıca ulaşmak üzere kullanılan doğu-batı istikametinde basamaklar
bulunmaktadır. Bu basamaklardan alttaki 69 x 38 cm. ve üstteki ise 130 x 60 cm.
ölçülerindedir. Açmanın tam ortasına gelecek şekilde ana kaya yüzeyinin 90 x 60 cm.
ebadında düzeltildiği dikkat çekmektedir. Düzeltilen taşın güneyinde in situ olarak
korunan 45 cm. genişliğinde ve 45 cm. uzunluğunda bir duvara ait kalıntı açmanın
güneyinde bulunan mekân duvarının buraya kadar uzandığına işaret etmektedir. Bu
alanda yapılan kazılarda buluntu olarak 11 adet sikke ve bir mimarî parça dikkat
çekmektedir. Sarnıcın biriktirme çukurunun içerisinde, 1 adet içi kül dolu, yüzeyinde ve
içerisinde etkili is izi bulunan pişmiş toprak kap parçasına rastlanmıştır (Resim:9).
Sarnıcın zemininde is izinin bulunmaması bu kabın buraya sonradan konulduğunu
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göstermektedir. Ancak hangi amaçla konulmuş olduğunu şu an için söylemek mümkün
değildir.
Açmadaki ince seramik grubunda ele geçirilen örneklere bakıldığında en erken
tarihliler arasında siyah astarlı kap parçaları dikkat çekmektedir. Ayrıca Helenistik
Dönem astarlı tabak/kâse formlarına ait parçalar, gri hamurlu kap formlarına ait çeşitli
parçalar, Megara kâsesi parçaları ve Geç Roma-Bizans kırmızı astarlı tabak parçaları bu
açmanın en karakteristik buluntuları arasındadır. Bu alandaki kaba seramik grubunda
ele geçirilen buluntulara bakıldığında ise pişirme kaplarına ait parçalar ve açık renk
saklama taşıma ve mutfak kaplarına ait parçalar dikkat çekmektedir. Bunların dışında
ele geçirilen dikkat çekici buluntuları seviyelerine göre sıraladığımızda; 0/-25 cm.
arasında Bizans sırlı kâse/tabak kaide parçası, -27/-97 cm. seviyesinde 4 parçadan
oluşan Geç Antik Döneme ait kandilin üst gövde parçası, -84/-96 cm. seviyesinde açık
renk hamurlu İ.Ö 2. yüzyıla tarihlenen unguentarium gövde ve kaide parçası, -96/-105
cm. seviyesinde Megara kâsesi gövde parçası, -105/-121 cm.de, İ.Ö. 5. yüzyıla ait dış
ve iç bükey profilli kâse dibi parçası, Helenistik Döneme ait iç yüzeyinde palmet baskı
motifi bulunan bir tabağa ait kaide parçası ve Megara kâsesine ait gövde parçası
bulunmaktadır. Bu seviyede ayrıca Roma Dönemi kırmızı astarlı ağız kenarında
çentikler bulunan tabak parçası da ele geçirilen buluntular arasındadır. En alt seviye
olan -133/-150 cm. aralığında Helenistik Döneme ait bir kylix kaide parçasına
rastlanmıştır. Bu dağılım bize bu açmada seviyeler arasında fazla bir karışıklığın
olmadığını, diğer bir ifadeyle ada üzerinde stratigrafinin takip edilebildiği ilk noktayı
yakaladığımızı göstermektedir. Böylece adada alt kodlara yaklaştıkça bozulmanın ve
kültür tabakalarının daha az birbiri ile karıştığı anlaşılmaktadır.
E4 Açması
2012 sezonunda kazdığımız diğer bir sondaj E4 olarak adlandırdığımız bölümdür
(Resim:1). Adanın doğusunda bulunan bu sondajda çalışmamızın sebebi ada üzerindeki
yapılaşmanın sistemini belirleyerek önümüzdeki yıllarda başlanacak restorasyon ve
çevre düzenlemesi projelerine bir ön hazırlık yapmaktır.
E4 açmasının boyutları 500 x 500 cm. olarak belirlenmiştir. 90 cm. dolgu
toprağından sonra açmanın güneybatı köşesinde ilk olarak ana kayaya rastlanmıştır. Bu
ana kayanın kuzeyinde üzerinde haç motifi bulunan sütun başlıklarına ait bir örnek daha
bulunmuştur1. Açma zeminine ulaşıldığında duvarları ortalama 60 cm. kalınlığında bir
sarnıca rastlanmıştır. Sarnıcın doğu tarafında bir kademelenme vardır. Batı yarısındaki
derinliği 130 cm., doğudaki derinlik ise ortalama 45 cm.dir. Sarnıç batı tarafta
dikdörtgen formlu iken doğuda apsidal bir görünüm kazanır. Sarnıcın toplam uzunluğu
360 cm., genişliği batı tarafta 160 cm., apsidal bölümün içerisinde ise 260 santimetredir.
Duvarlarda düzgün olmayan kesme taş ve çamur harcı kullanılmıştır. Taş sıraları
arasında bir veya iki sıradan oluşan kiremit parçaları yer almaktadır. Sarnıcın sıvası batı
ve güneybatı duvarlarının dışında önemli ölçüde korunmuştur. Kuzeydoğu köşede yer
alan temizleme çukurunun çapı 36 cm., derinliği 21 cm.dir. Bu derinlik ada üzerindeki
diğer sarnıçların temizleme çukurları göz önünde bulundurulursa, oldukça fazladır.
Ayrıca temizleme çukurunun alt bölümünün mermerden oyulmuş olduğunun da altını
çizmek isteriz. Mermer bölüm üzerinde metal bir parça hâlâ varlığını korumaktadır. Bu
temizleme çukurunun içerisinde farklı kaplara ait seramik parçalar ve bronz bir
1
M. Şahin, “Myndos Kazısı – 2011”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt – Çorum (Ankara 2013), 26 Resim
5.
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candelabruma ait kaide parçası ele geçirilmiştir. Apsisi oluşturan dış duvar dikkatlice
izlendiğinde açığa çıkarılmış kısımların bazı bölümlerinde küçük sıva parçaları dikkat
çekmektedir (Resim:10). Sarnıç zemininde ortalama 40-50 cm. ebadında pişmiş toprak
plâkalardan oluşan kaplama yer almaktadır. Bu plâkaların arası kireç harçla
bağlanmıştır. Sarnıç içerisinde yoğun miktarda taş bloklar ve kiremit parçaları ele
geçirilmiştir. Bu durum bize diğer sarnıçlarda alışıldığı gibi sarnıcın doldurularak terk
edildiğini göstermektedir.
Bu açmanın en ilginç buluntularından birisi de sarnıcın güneydoğu köşesinde
bulduğumuz dairesel formlu ve inşasında bağlayıcı eleman olarak kireç kullanılan
bölümdür. Bu kireç harcı bize apsidal bölümdeki duvarın örgüsündeki sistemi
hatırlatmaktadır. Büyük bir olasılıkla bu bölümdeki duvarla aynı tarihlerde inşa edilmiş
olmalıdır. Bölümün ortasından aşağı doğru pişmiş topraktan yapılmış ağız çapı 21 cm.
olan bir künk yer almaktadır. Künkün ölçülebilen derinliği 70 cm.dir. Bu künkün
adadaki su dağıtım sistemi ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki daha detaylı
bilgilere 2013 yılında E5 ismini verdiğimiz sondajda yapılacak kazılarda ulaşılacaktır.
Su dağıtım sisteminin yapılış tarihini kireç sıva yapılırken yüzeye yapıştırılan kandil ile
belirlemek mümkündür. Kandilin tarihi aynı zamanda apsidal bölümdeki duvarın yapım
tarihi hakkında da bilgi verecektir. Bu açmada yaptığımız çalışmaların sonucunda
ayrıca 1 adet terracotta figürin başı, 1 adet yüzük ve 20 adet sikke bulunmuştur.
E-4 açmasında, yüzeyden -119 cm. derine kadar olan bölüm dolgu topraktır. Bu
seviyeler arasında ele geçirilen seramik buluntular arasında en erken grubu siyah astarlı
kaplara ait parçalar oluşturmaktadır. Hellenistik Dönemden pi-kulplu kâse, tabak ve
kâse vb. parçaları, Geç Hellenistik-Roma İmparatorluk Dönemlerine ait kırmızı astarlı
kap parçaları ve kandil parçaları ele geçirilen buluntular arasındadır. Kaba seramik
olarak ise pişirme kaplarına ve açık renk saklama taşıma ve mutfak kaplarına ait
parçalara rastlanmıştır. -119 cm. seviyesinden sonra ele geçirilen seramik parçaları
arasında dikkat çekici olanlar -135/-145 cm. arasında üzerinde mühür bulunan (elinde
globus haç tutan imparator? figürü) amphora ağız parçası.-251/ -258 cm. seviyesinde 3
parçadan oluşan Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen kırmızı astarlı tabak
parçasıdır.
F4 Açması
E4 numaralı açmadaki çalışmalarımızın sonlandırılmasıyla birlikte açmanın
kuzeyinde küçük bir bölümü açığa çıkan sarnıcın kazısını tamamlamak üzere
çalışmaların F4 numara ile adlandırdığımız açmaya kaydırılmasına karar verilmiştir.
Açmanın boyutları 500 x 500 cm. olarak belirlenmiştir. Burada da ortalama 100 cm.
dolgu toprağından sonra mimarî kalıntılara ulaşılmıştır. Kazı çalışmalarının sonucunda
açmanın batısında 285 cm. uzunluğunda 105 cm. genişliğinde ve 127 cm. derinliğinde
bir sarnıç açığa çıkarılmıştır. Sarnıç sıvası önemli oranda korunmuş şekildedir. Sarnıcın
üzerinde bir kireç zemin tespit edilmiştir. Kireç zeminin uzunluğu yaklaşık olarak 256
santimetredir. Sarnıcın güneyinde 110 santimetrelik bölüm açıkta kalmıştır. Bu
bölümde de tam ortaya gelecek şekilde 120 x 24 x 8 cm. ebadında bir mermer plâka
tespit edilmiştir. Mermerin üzerinde bir delik dikkat çekmektedir. Bu delik muhtemelen
sarnıca sarkıtılan kova ile ilişkili olmalıdır. Mermer plâkanın da sarnıcın ortasına denk
gelecek şekilde ahşap bir direkle desteklendiğini düşünüyoruz. Çünkü kesişme
noktasının tam altına gelecek şekilde 28 x 13 cm. ebadında bir kaide yer almaktadır.
Kaidenin ölçüleri 33 x 35 santimetredir. Kaidenin üzerinde 28 cm. çapında etrafı sıva
ile sabitlenmiş 1 cm. derinliğinde bir oturma yuvası tespit edilmiştir. Bu iz bize yaklaşık
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28 cm. çapında bir direkle mermer plâkanın desteklendiğini gösterir. Kireç zemin
olasılıkla ahşap bir alt yapıyı desteklemiş olmalıdır. Sarnıcın kuzey duvarında yaklaşık
olarak 70 cm. mesafede yer alan ve 12 x 12 cm. ebada sahip 4 cm. derinliğindeki yuva
bize yine ahşap bir direkle altyapının desteklendiğini gösterir. Sözünü etmiş olduğumuz
yuva bu defa ana kayanın üzerine yerleştirilmiştir. Bu duvarın hemen doğusunda ise
sarnıcın temizleme çukuru yer almaktadır. Yaklaşık 20 cm. derinliğindeki temizleme
çukurunun asimetrik olduğunu vurgulamakta yarar vardır.
Taşıma sistemlerinin ahşaptan imal edilmiş olabileceğini kazılar esnasında
sarnıcın içerisinde herhangi bir taştan yapılmış mimarî elemana rastlamadığımızdan
dolayı söyleyebiliriz. Sarnıcın içerisinde İon düzenine ait bir sütun başlığı (Resim:11),
Bizans Dönemine ait 3 sikke, 1 adet mermer eşik taşı, 1 adet mermer masa ayağı ve
mermer plâkalar bulunmuştur. Bu sarnıçta moloz taşların dolgu malzemesi olarak
kullanıldığı dikkat çekmektedir. Sarnıcın doğusunda ise 240 x 190 x 140 cm.
ölçülerinde bir oda yer almaktadır. Duvar kalınlığı 60 santimetredir. Sarnıcın doğu
duvarında bağlayıcı malzeme olarak kireç kullanılmıştır. Diğer duvarların ise moloz taş
ve çamur sıvadan yapıldığı gözlemlenmiştir. Taş sıraları arasında yine kiremit
kırıklarına rastlanmıştır. Odanın içerisinde genellikle dolgu malzemesine rastlanmıştır.
Bu dolgu malzemesinin içinde yoğunlukla kiremit parçaları vardır. Odanın doğu
bölümündeki duvarda bir düzensizlik dikkat çekmektedir. Bu nedenle odanın doğu
duvarını tespit edebilmek amacıyla alanın doğusunda F5 olarak adlandırdığımız diğer
bir açma bölümü oluşturulmasına karar verilmiştir. Odanın kuzeyindeki duvarın temeli
olarak ana kayanın başarılı bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. F4 açmasına ait
buluntular arasında 1 adet domuz şeklinde bir kap parçası, ağız bölümü eksik olan
pişirme kabı ve 35 adet sikke dikkat çekmektedir.
F4 açmasında ince seramik grubunda ele geçirilen örneklere bakıldığında en
erken örnekler arasında siyah sırlı kap parçaları önde gelmektedir. Ayrıca Helenistik
Dönem astarlı tabak/kâse formlarına ait parçalar, gri hamurlu kap formlarına ait
parçalar, Megara kâsesi parçaları ve Geç Roma-Bizans kırmızı astarlı tabak parçaları bu
grubun en karakteristik buluntuları arasındadır. Bu alandaki kaba seramik olarak ele
geçirilenler arasında pişirme kaplarına ait parçalar ve açık renk saklama taşıma ve
mutfak kaplarına ait parçalar dikkat çekmektedir. Bunların dışında ele geçirilen dikkat
çekici buluntular arasında -63/-85 cm. seviyesinde bulunan Batı Yamacı Seramiğine ait
gövde parçası kayda değerdir.
F5 Açması
2012 sezonunda kazısı yapılan son sektör olan F5 açmasının boyutları 300x300
santimetredir. Bu açmada yaklaşık 150 cm. derinliğe inilmiştir. Mimarî kalıntılar
ortalama 20 santimetreden itibaren gelmeye başlamıştır. Açmada açığa çıkarılan
bölümden anlaşıldığı kadarıyla 70 cm. genişliğinde 55 cm. kalınlığında bir kapı açıklığı
bulunan 100 cm. genişliğinde bir koridor tespit edilmiştir. Koridorun uzunluğu henüz
belli değildir. F4 açmasındaki doğu duvarının şekli de tam anlaşılamamıştır. Bu açmada
üzerinde haç motifi bulunan 2 adet parapet levha bulunmuştur (Resim:12-13). Ayrıca
koridor olarak adlandırdığımız bölümde, koridoru kuzey-güney doğrultusunda takip
eden bir kanalın varlığı tespit edilmiştir. Kanalın genişliği 24 santimetredir. Kanalın
kuzey ve güney uç bölümlerinde mermer plâkaların olduğu ve aradaki yaklaşık 120 cm.
uzunluğundaki bir bölümün ise üzerinin açık olduğu gözlemlenmiştir. Açığa çıkarılan
kanalın fonksiyonu ise henüz anlaşılamamıştır. Ayrıca F5 açmasında 10 adet sikke ele
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geçirilmiştir. Kazı ödeneğimizin bitmesi nedeniyle bu alanda zemine inilemeden
kazıların durdurulmasına karar verilmiştir.
Özellikle F5 numaralı sondajda bulunan üzeri haç motifli parapet levhalar ile E4
ve E5 bölümlerinde açığa çıkan doğu bölümünde apsidal duvar olan mimarî kalıntı
anlam kazanmaktadır. Yapının doğu-batı istikametinde oturuyor olması ve apsisli
bölümün doğuya bakıyor olması burada şapel türünde bir mekânının olabileceğini akla
getirmektedir. 2013 yılında E5 numaralı açmada yapılacak kazılar bu konuda daha açık
belgeler sunacaktır.
F5 açmasında yapılan çalışmalarda ele geçirilen seramik buluntulardaki
yoğunluk diğer açmalara göre daha düşüktür. Bu alandaki ince seramik grubu arasında,
Helenistik Dönem astarlı, tabak/kâse parçaları ve Geç Helenistik- Roma Dönemine
tarihlenen kırmızı astarlı tabak parçaları ele geçirilmiştir. Bu gruptaki en geç buluntu ise
Bizans sırlı tabak parçasıdır. Kaba seramik grubunda ise, pişirme kaplarına ait parçalar
ve açık renk saklama taşıma ve mutfak kaplarına ait parçalar ele geçirilmiştir. Ayrıca bu
alanda ele geçirilen dikkat çekici bir diğer buluntu ağız, kulp ve gövde kısımları
korunmuş kılıç formlu (sapatheion) amphoradır (Resim:14)2.
Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Mesut YILMAZ
Restorasyon ve konservasyon çalışmaları 13.08.2012- 31.08.2012 tarihlerinde
restoratör Mesut Yılmaz ve Melis Anter tarafından yürütülmüştür. Kazı alanında
yapılan konservasyon çalışmaları ile kazı laboratuvarına getirilen kazı buluntusu küçük
eser restorasyon- konservasyon çalışmaları olarak iki ana başlıkta toplanmıştır.
Kazı alanında konservasyon başlığı altında yapılan çalışmaları, Tavşan
Adası’nda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan sarnıçlar ve yapı duvarlarının
restorasyonunu oluşturmaktadır. Kazı buluntusu eser konservasyonunu. başlığı altında
yapılan çalışmalar ise bronz, kurşun ve pişmiş toprak gibi küçük eserlerin
konservasyonu oluşturmaktadır. Konservasyon çalışmaları, içerik ve malzemeye göre
başlıklar altında aşağıda genel itibarıyla açıklanmıştır.
A)Kazı Alanında Yapılan Konservasyon Çalışmaları
1) Sarnıçlar
Tavşan Adası kazılarında ortaya çıkarılmış ve açma kodları ile tanımlan E4, F4,
D1a, D2a ve A2 kodlu sarnıçların sıvalarının restorasyon-konservasyon çalışmaları
yapılmıştır. Çalışmalarda sarnıç sıvalarının yüzeylerindeki, çatlak kısımlardaki ve duvar
ile sıva arasındaki topraklar temizlenmiştir. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra
sıvalardaki bozulmalar da tespit edilmiş ve bu bozulmalara nasıl bir müdahale
yapılacağına karar verilmiştir.
Sarnıç duvarları ile sıvalar arsında oluşan boşluklar malta harcı enjeksiyon
yöntemiyle doldurulmuştur. Bunun amacı sıvaların duvarlara kopmuş olan bağlantısını
tekrar sağlayarak çere faktörlerinden etkilenerek dökülmelerini önlemektir. Enjeksiyon
işlemi tamamlandıktan sonra sıvalardaki çatlaklar ve yüzeydeki bütün lakunalar dolgu
harcı ile doldurulmuştur (Resim:10). Dolgu harcı olarak kireç harcı kullanılmıştır. 3
ölçü ince kum ve 1 ölçü kireç kaymağı veya hidrolik kullanılarak hazırlanan harç,
spatüllerle boşluklara dolgulanmış, dolgunun boşluğa yerleşmesi ve yüzeyinin düzgün
olması amacıyla dolgu üstten fırçalanmış ve süngerlenmiştir. Bunun amacı çatlak ve
2

A.K. Şenol, Taşucu Arslan Eyce Amphora Müzesi (Mersin 2009), 173.
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boşluklarda toprak birikerek bitki gelişmesinin önüne geçmektir. Dolgu işlemi de
tamamlanarak sarnıç sıvalarındaki çalışmalar tamamlanmıştır.
2) Yapı Duvarları
Tavşan Adası kazılarında ortaya çıkarılan yapılara ait duvarlar dış etkilerden
etkilenerek mevcut korunmuşluk durumunu kaybetmemesi için duvarların üst
kısımlarına jeotekstil ve horasan harç ile şapkalar yapılmıştır (Resim:10).
Duvarlarda yapılan diğer bir işlem ise şu olmuştur: Açmaların kot seviyeleri
duvarların temel kısımlarından daha aşağıda olduğu için duvarların altındaki toprağı
yağmurun aşındırması yüzünden duvarların yıkılma tehlikesini önlemek amacı ile açma
taban seviyesinden duvarların temel seviyesine kadar taş kuru duvar ile desteklenerek
duvarlardaki çalışmalar tamamlanmıştır.
B) Laboratuvarda Küçük Eser Konservasyonu
2012 kazı sezonunda bulunmuş olan küçük buluntuların konservasyon
çalışmaları aşağıda anlatılmıştır.
1- Bronz Eserlerin Konservasyonu
Temizlik: Eser yüzeyindeki toprak ve korozyon tabakaları, eserin patinası
korunacak şekilde mikroskop altında, bistüri ile mekânik yolla temizlenmiştir.
Magnesia korozyonlu eserler dışındaki bronzların, bistüri ile mekânik temizliği
sonrasında, açığa çıkan ve gözenekleri dolduran korozyon tozları ve bistürinin
ulaşamadığı girintilerdeki korozyonlar, döner motor ucuna takılmış, disk şeklindeki
yumuşak, çelik fırça ile fırçalanmış ve etil alkolle silinerek temizlenmiştir.
Korozyona Karşı Koruma - BTA: Temizliği yapılan bronz eserleri, yeni
korozyon oluşumlarından korumak, ve durumlarının stabilizasyonunu sağlamak için,
korozyon önleyici bir kimyasal olan etil alkol içinde % 3 'lük oranda hazırlanan
benzotriazol çözeltisi içinde 2 gün bekletilmiştir. Bronzlar bu çözeltiden çıkarıldıktan
sonra, etil alkol ile silinerek yüzeyde kalan BTA artıklarından arındırılmıştır.
Yüzey Kaplayıcı: Bronzlar, ortamdaki nem ve korozyona sebep olabilecek diğer
etkenlerden korunması için, aseton içinde hazırlanmış % 5’lik Paraloid B-72 ile
hazırlanan lak ile (sikkeler ve küçük boyutlu bronzlar daldırma yöntemiyle, büyük
parçalar fırça ile yüzeye sürülerek) kaplanmıştır.
Paketleme: Yukarıda sayılan işlemlerden geçen bronzlar, temiz, delikli, kilitli
poşetlere konulup kapaklı plâstik kutular içerisine envanter numarası sırasına göre
yerleştirilmiştir. Kutu içerisinde nemden dolayı olabilecek yoğuşmaya karşı önlem
olarak, nem çekici özelliğe sahip bir malzeme olan kobalt mavisi katkılı silikajel
boncuklar, delikli kilitli poşetlere yeteri miktarlarda konularak bu kutuların içerisine
yerleştirilmiştir.
Pişmiş Toprak Eserlerin Konservasyonu
Temizlik: Genellikle hamurları çok yumuşamış ve yüzeyi aşınmış şekilde
olduklarından dolayı yüzeydeki toprak kirlilik tabakaları % 50 oranında hazırlanmış etil
alkol- saf su karışımına batırılmış, pamuklu çubuk ile, kalker tabakaları hazırlanan bu
karışımla, yumuşak ise bistüri ile, mekânik yolla temizlenmiştir.
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Sağlamlaştırma: Hamuru zayıflamış, yumuşamış ve yüzeyi aşınmış olan
figürinler, yüzeylerine, aseton içinde hazırlanmış % 5’lik Paraloid B-72 fırçayla yeteri
kadar emdirilerek sağlamlaştırılmıştır.
Yüzey kaplayıcı: Ortamdaki nemden ve diğer zararlı yabancı maddelerden
korunması amacıyla yüzeye fırça ile aseton içinde hazırlanmış % 5’lik Paraloid B-72 ile
lak sürülmüştür.
Cam Eserlerin Konservasyonu
Temizlik: Cam eserlerin yüzeyindeki toprak ve lokal kalker % 50 etil alkol- saf
su karışımı ve yumuşak sulu boya fırçası yardımı ile yıkanarak temizlenmiş ve
kurumaya bırakılmıştır.
Paketleme: Yukarıda sayılan işlemlerden geçen pişmiş toprak eserler, temiz,
delikli, kilitli poşetlere konulup kapaklı plâstik kutular içerisine envanter numarası
sırasına göre yerleştirilmiştir.
Sonuç olarak, 2012 yılı çalışmaları ile Bazilika’ya ulaşan ana yolun bir bölümü
daha açığa çıkarılmış ve 2010 yılında Sunak olduğunu düşündüğümüz kalıntının ait
olduğu tapınağa ait kalıntılara bu dönemde de ulaşılamamıştır. Adanın kazısı
tamamlanmayan bölümlerinde büyük bir tapınak için alan her geçen sezon biraz daha
küçülmektedir. Bu nedenle yüzeyde bulunan mermerden kolosal mimarî malzemenin
bir tapınağa ait olma olasılığı giderek azalmaktadır.
Geomagnetische Prospektionen in Myndos 2012
Martina SEIFERT
Frank ANDRASCHKO3
Fragestellung und erste Ergebnisse der Voruntersuchungen
Auf Einladung von Prof. Dr. Mustafa Şahin von der Universität Bursa nahm im
Juli 2012 ein Team4 des Archäologischen Instituts der Universität Hamburg an der
Kampagne in Myndos teil. Diesem Aufenthalt waren 2010 und 2011 kurze Begehungen
vor Ort zusammen mit dem Geologen Prof. Dr. Bernt Schröder von der RuhrUniversität Bochum vorausgegangen.
Nur wenige antike Bauten des festländischen Myndos sind heute noch obertägig
sichtbar und identifizierbar: hierzu zählen Überreste der Hafenanlagen, Hausgrundrisse,
verschiedene Tempelgrundrisse und die Ruinen eines als Stadion bezeichneten
Gebäudekomplexes.
Rezente
landwirtschaftliche
Nutzung
und
private
Grundeigentumsverhältnisse
schränken
eine
flächendeckende
invasive
wissenschaftliche Untersuchung des Geländes weitgehend ein.
Die Arbeitsaufgabe des türkisch-deutschen Vorhabens besteht demnach in der
topographischen Geländeaufnahme und Klärung der städtebaulichen Situation der
antiken Hafenstadt Myndos und ihrer unmittelbaren Umgebung mithilfe nicht-invasiver
Prospektionsmethoden. Für die Voruntersuchungen kam ein Geoscan Research

3

Prof. Dr. Martina Seifert, Hamburg Üniversitesi, Almanya.
Prof. Dr. Martina Seifert (Leitung), Dr. Frank Andraschko, Thomas Fuchs, Lilian Schönheit M.A. Für die
Genehmigung der Untersuchungen danken wir dem T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.!

4
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Fluxgate Gradiometer FM256 der Universität Hamburg zum Einsatz; die
Vermessungsarbeiten erfolgten unter Verwendung einer Leica TCR 407. Das Ziel
dieser Voruntersuchungen bestand in der Erprobung der Aussagefähigkeit und Effizienz
der eingesetzten Methodik unter den örtlichen Bedingungen. Die Auswahl und Anlage
der Flächen orientierte sich 1. an der Geländetopographie in Verbindung mit dem
Stadtmauerverlauf, 2. am Vorhandensein obertägig sichtbarer Baustrukturen und 3. an
der Möglichkeit der Begehbarkeit des zu untersuchenden Areals.
Bisher erfolgte die geophysikalische Prospektion mehrerer Testflächen (Resim
15, insgesamt 4500 m2) auf der festländischen Seite des Siedlungsgebiets von Myndos
und einer kleinen Fläche auf der Tavşan Adası (insgesamt 300 m2). 2012 wurden
außerdem Vermessungsarbeiten und Prospektionen auf zwei Flächen am Kocadağ
durchgeführt.
Die Ergebnisse dieser Voruntersuchungen sind, gemessen am Zeit-/Kosten/Nutzenaufwand, insgesamt positiv zu bewerten. Die Untersuchungen auf der Tavşan
Adası bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit der Methode und bieten, zusammen
mit den Resultaten der Begehungen auf der Feldfläche im antiken Siedlungsgebiet,
einen Ansatzpunkt für eine weiterführende Analyse (qualitative Bestimmung der im
Bild erkennbaren Strukturen). Die inhaltliche Interpretation der Baustrukturen ist nach
derzeitigem Kenntnisstand nur unter großen Vorbehalten möglich. Der Bildausschnitt
vom Kocadağ lässt antike wie rezente Wegeführungen zu erkennen, außerdem Teile
eines Gebäudegrundrisses (evtl. Poseidontempel?). Auf der Landzunge an der
Hafenbucht wurde eine runde Struktur sichtbar, bei der es sich um einen kleinen Turm
oder einen Kalkbrennofen? handeln könnte. 2013 ist eine Fortführung der
Vermessungs- und Prospektionskampagne zur Erfassung der Topographie und
städtebaulichen Struktur von Myndos geplant, die den weiteren Grundstock für eine
topographische Karte des antiken Stadtgebietes legen soll.
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YASSIHÖYÜK KAZILARI 2012
Masako OMURA∗
2012 yılı 27 Ağustos ile 17 Kasım tarihleri arasında Japon Anadolu Arkeoloji
Enstitüsü adına, Kırşehir Çayağızı Beldesine bağlı, Yassıhöyük ören yerinde kazı
çalışmaları yapıldı.
Anadolu’nun hemen hemen ortasında ve Kızılırmak’ın doğusunda kalan
Yassıhöyük, Kırşehir merkezinden yaklaşık 20 km. kuzeybatıda ve KamanKalehöyük’ün yaklaşık 25 km. doğusunda, 260 No.lu devlet karayolunun ise, hemen
kuzey kenarında yer almaktadır.
Doğu-batı istikametinde 625m, kuzey-güney istikametinde 500 m. genişliğinde
ve 13m. yüksekliğinde olan, oval ve yassı bir höyüktür.
2009 yılında başlatılan kazı çalışmalarına, 2012 yılında, höyük ortasında
hazırlanan 10 plan karede (E8/g9-g10, f9-f10, e8-e10, d8-d10 plan karelerde) devam
edildi. (Her plan kare 10x10m.dir.)
I. Kat: Demir Çağı
Yeni açılan E8/d8, e8 plan karelerinde; Geç Demir Çağının son safhasına ait taş
duvarlar çıkarıldı. Ancak, bugünkü tarımsal faaliyetler ile kötü biçimde tahrip
edildikleri için parçalar hâlinde açığa çıkarılan bu duvarlardan bina planlarını takip
etmek çok zordur. Bu duvar parçalarının hemen altından, 2011 yılında yanındaki grid
E8/e9’de kısmen kazılmış olan yapı R13’ün devamı açığa çıkarıldı. R13, derin kazılmış
bodrum tipinde, II. Kat’a ait büyük duvar W47’i tabana yakın seviye kadar bozarak
yapılmıştı. R13’ten Geç Demir Çağına ait seramik parçaları bol miktarda bulunmuştur.
2012 yılında I. Kat kazı çalışmalarında önem verdiğimiz bir diğer nokta ise,
E8/f10-g10 plan karelerinde Geç Demir Çağına ait R29 ile R29 tarafından derince
kazılarak tahrip edilmiş Orta Demir Çağına ait büyük çukur P34’tür (Resim:1).
Geçen sempozyumlarda da bahsettiğimiz gibi Yassıhöyük’te hiyerogrifli kurşun
şerit parçalarının keşfedilmesi, Geç Hitit Döneminde Tabal Kralığı’na ait şehrin OrtaErken Demir Çağı’ndaki Yassıhöyük’te mevcut olduğu düşüncesini artırmaktadır5.
Şimdiye kadar Geç Hitite bağlanabilen mimarî kalıntılara henüz rastlanmamakla
beraber, burada Orta-Erken Demir Çağı üzerinde özenle çalışmak istiyoruz. Bu nedenle
P34’e de önem veriyoruz6. 2012 sezonunda R29’un kazılmasına önem verildiği için,
P34’ün kazısında ilerleme kaydedilemedi.
2011’de R29’un güney kısmı ve 2012’de ise, kuzey kısmı tabana kadar kazıldı.
Bu çalışmalarda, odanın kuzeybatı kısmında duvar kenarında alçak bir seki ve güney
duvar kenarında ise, dört direk deliği bulundu.

*Dr. Masako OMURA, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Çağırkan
40350, Kaman-Kırşehir/TÜRKİYE.
5
Omura, M. 2012, p.275, Resim 7.
6
2011 yılındaki kazı çalışmalarında çukur P34’te IV. Alişar seramik parçaları dâhil Kaman-Kalehöyük IVc
kat ile paralelik gösteren yani Orta Demir Çağına tarihlenen seramik parçaları çok sayıda açığa çıkarıldı:
Omura, M. 2013, p.314, Resim 5.
∗
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R29, P34’ün içine derince kazılarak yapılmış ve II. Kat binasını da çok tahrip
etmişti. R29’un güney duvarı W66 ve batı duvarı W95‘yi kaldırdıktan sonra kesitlerde
görüldüğü yarı kesilmiş küpler (Resim:2) ve R29’un tabanın hemen altında bulunan
küp, II. Kat binasına aitti. Duvar W66’yı kaldırırken duvar arkasındaki topraktan disk
tipi bir mühür keşfedildi (Resim:3). Hematitten yapılan bu mühürün iki yüzünde
hiyerogrif ile aynı bir kâtibin adı kazılmıştır7.
I. Kat’ta bulunan seramikler, kurşun rengi seramikler (Resim:4) dâhil gri, kırmızı
(Resim:5) seramikler veya iki ya da üç renkli boyalı seramiklerden yapılmış kap, krater
ve tabak gibi Geç Demir Çağına ait seramikler ile Alişar IV seramiği gibi Orta Demir
Çağına ait seramik örnekleriydi. Yukarıda söz ettiğimiz mührün dışında, bronz okuçları,
fibulalar, iğneler, demir bıçak parçaları, çiviler, pişmiş topraktan ağırşaklar, kemik
objeler ve kristal damga mühür gibi küçük buluntular da ele geçirildi.
II. Kat: Eski-OrtaTunç Çağı
2012 Yassıhöyük kazılarında başlıca mevcut olan, II. Kat’taki şiddetli yangın
geçirmiş büyük bina – saray’ın kazısıdır. II. Kat çalışmalarında, 2009’dan bu yana bu
binanın planı çıkarılmaya çalışılmaktadır. 2012 sezonunda da 8 gridde ona ait plan
çıkarılarak, R8, R20, R27 ve R35’te tabana kadar inildi (Resim:6).
Bu büyük binanın, kuzeybatı-güneydoğu aks (eksen) üzerinde olduğunu;
ortada yer alan ve bir avlu olarak düşünülen, R8’i merkez alan koridorların üzerindeki
çok sayıdaki odanın birbirine simetrik olarak yerleştirilmiş olduklarını gördük. Kültepe
11. Kat’ta bir kısmı açığa çıkarılan büyük binanın planı ile büyük benzerlik
göstermektedir.
R8: Oda ortasında çapı 240 cm. olan yuvarlak bir ocağın bulunduğu R8’de,
kuzeybatı duvar W20’nin ortasında duvara dayalı bir kaide keşfedildi. Üç basamaklı bu
kaidenin üstü ve yan yüzleri kil ve kireçle sıvanmıştı. Kuzeydoğu duvarı W19’un
önündeki tabanında “the horned clay supports” denilen kulplu seyyar ocak, tek veya
çift olarak yerinde bulundu8. Taban üzerinde ise, çok sayıda pithos gibi büyük küpler,
kırılmış olmakla beraber bulundukları yerde açığa çıkarıldı.
R8 ile R27 arasındaki duvar W47’de güney kenarına yakın, yaklaşık 130 cm.
genişliğinde, iki oda arasındaki geçiş yeri bulundu. Bu geçişin güney duvarının R27
tarafındaki köşesinde belki bir kapı kasasını yerleştirmek için açıldığı düşünülebilecek,
duvarın üst kenarından tabana kadar inen ve siyah isli ince uzun bir yuva bulundu. Ve
onun hemen yanında bir mühür baskısı gibi kabartma tasvirler bulundu9. R8’in döküntü
toprağı içinde de mühür baskılı kil parçası ele geçirildi. Diğer odalarda da kapıya yakın
yerlerde, mühür baskıları belirgin olmamakla beraber bullalar bulunuyordu. Belki
önemli odalar veya kapıları mühürlenerek kilitlenmiştir. Ayrıca W47’nin iç yüzü,
tabandan yaklaşık 1 m. kadar yüksekliğinde açık kırmızı bant ile süslenmiştir.
7
M. Weeden’e göre “Good Scribe Mr. a-su-x(?)” olarak okunuyor ve aslında bu mührün M.Ö. 13. y.y.ın
sonuna veya biraz sonra yani Hitit İmparatorluk Döneminin son safhasına ait olduğu düşünülmektedir.
8
Anadolu’da Kalkolitik Dönemden Geç Bronz Çağına kadar çeşitli merkezlerde keşfedilmiş olan bu tip
objelerin fonksiyonu bazılarına göre ocak ayaklıkları, diğerlerine göreyse, dokuma tezgâh ayaklıkları olarak
yorumlanmaktadır. Yassıhöyük’te açığa çıkarılan bu objeleri, buluntu durumlarına göre seyyar ocak veya
ocak ayağı olarak düşünmekteyiz. Garstang 1953, Fig. 90, 106; Goldman 1956, Fig. 442-443; Mellink 1967,
p.161; Osten 1937, Fig. 278; Postgate-Thomas 2007, Fig. 277; Lloyd 1972, Pl. XIII.
9
Acemhöyük’te Assur Ticaret Kolonileri Çağına ait hizmet binasının bir koridorunun bir kenarını sonradan
kapatan bir duvarda keşifedilen damga mühür baskıları gibi belirgin olmamakla beraber, Acemhöyük III.
Kat’tan daha eski dönemdeki bir örnek de olabilir. Öztan 2007, pp.612-614 , Çizim 2, Resim 9-10.
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R8’in dışında ön oda R39, arka odalardan R20 ve koridorlardan biri R27’de de
tabana kadar indik
R39: R8’in güneydoğusunda “ön oda” gibi R39 vardır. Duvarlarının kenarında
seki olan bu oda da diğer odalardaki gibi büyük seramikler bulunmadığı gibi seramik
parçaları da diğer buluntular da çok azdı.
R20: R8’in arkasında kalan odalardan R20 de kazıldı. R20’nin tabanında yine
büyük küpler ve diğer kaplar vardı. Oda tabanının üstünde olmamakla beraber, bir
seyyar ocak parçası R20’de de bulundu.
R27: Avlu R8’in güney tarafındaki koridor olarak düşünebileceğimiz dar ve
uzun alan olmasına rağmen burada da duvar kenarlarında büyük kaplar ve küpler
bulundu.
II. Kat büyük binanın oda tabanlarında açığa çıkarılan seramikler çoğunlukla,
kırmızı astarlı el yapımı büyük küp (Resim:7) ve orta boy kaplar, gaga ağızlı küp veya
testilerdir (Resim:8). Az sayıda küçük tabak veya kâse de bulundu. Bunlardan birkaç
tanesi çark yapımı ve diğerleri ise el yapımıdır. Bunlardan başka krem rengi ince
hamurlu çark yapımı, iple kesilme izleri belirgin olan küçük kap parçaları da çok
bulundu. Ve 2012’de bulunan seramikler, daha çok Erken Tunçtan Orta Tunça geçiş
dönemini göstermektedir. Yalnız geçen sezonlarda olduğu gibi, daha eski dönemlere ait
“intermediate seramik” parçalarının sayısı da burada az değildir.
2012 yılı kazı çalışmalarında elde edilen küçük buluntuların önemli bir kısmı
R27’de açığa çıkarılmış oldu. Sırt çizgisi belirgin olan, dikdörtgen iki delikli ve tek
perçinli mızrak ucu10 (Resim:9) ve ucu çok sivri olan bu uzun iki çatallı dirgen
(Resim:10) de onlardandır. Bu dirgenin benzeri, Kültepe Kaniş-Karumu II. Kat’ta, üç
çatallı kargı ya da dirgen ise, Ib Katı’nda bulunmuştur11. Soket şeklindeki sap yuvası
içinde ise, belki sapa ait ağaç kalıntıları da vardır. Bronz okuçlarından biri R8’de diğeri
ise, R39’da bulundu. Ve yıldız şeklinde başı olan iğne parçası da R8’de keşfedildi.
Böyle bronz objeler yanında güzel taş objeler de açığa çıkarıldı. Hematite veya
diğer demir cevherinden yapılan topuz başı R20’de bulundu. Bu topuz başı, yine,
Kültepe Karumu II. Kat’ta bulunan12, ve Boğazköy Aşağışehir 4. Kat’ta yani Koloni
Döneminde bulunanlara benzemektedir13.
R27’de ele geçirilen küçük bir taş kavanozun (Resim:11), dış yüzünde iki sıra
hâlinde kabın içine devam etmeyen, 12 adet küçük oyuk bulunmaktadır. Bu yuvaların
lapis lazuli, akik gibi değerli taşlarla süslenmiş olduğunu veya Mercimektepe’de
bulunan örnekte görüldüğü gibi beyaz taşlar kakma (inlay) yapılarak süslenmiş taş
kavanozun14 bir benzeri olabileceğini düşünmekteyiz. Bunun dışında, M.Ö. 3. ve 2.
binyılda Mezopotamya ve Anadolu’da geniş bir alana yayılmış olan çoğu hematit veya
demir cevherinden yapılmış olan ağırlıklar, Anadolu’da Kültepe-Kaniş Karumu II. ve Ib
10

İki delikli mızrak ucu İç Anadolu’da yaygın olmakla beraber perçinli olanlar çok az görülmekte ve bazen
hançer olarak bazen hançere yakın şekilde mızrak olarak adlandırılmaktadır. Thermi: Lamb pl. XLVII/32.2,
Troy II: H. Schmidt 5848,
11
Özgüç, T. 1959, p.56, Res.63, Lev.XLIX/11; 1986, 75, Lev. 128/7-8.
12
Özgüç, T. 1950, p. 89; 1953, p.72, Lev. XXVII/257, LVIII/621, 622 (66, 238); 1986, p.77, Lev. 112/46.
13
Boehmer 1972, pp.218-220.
Taf. LXXXVIII/2231; 1979, pp.55-56, Taf. XXXIIII/3735-3736.
14
Dr. J. Beatrem’a göre Yozgat’taki Mercimektepe’de birkaç tane beyaz taş ile kakma yapılmış taş kap
bulunmuştur. Assur Ticaret Kolonileri Çağından biraz daha erkene tarihlendirilmektedir.
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kat15 ve Boğazköy Aşağışehir 416 ve diğer merkezlerde bulunan örneklerine
benzemektedir17. Yine R27’de bulunan akik boncuklardan biri, kenarları altın şerit ile
kaplanmış (Resim:12a), diğerleri ile bir kolyeyi oluşturmuş gibidir (Resim:12b).
Assur’da M. Ö. 2. binyılın erken dönemine tarihlenen Eski Assur’lu bir tüccarın
mezarında bulunan boncuklar ile benzer taş ve altın işlemeleri vardır18.
Böylece Yassıhöyük II. Kat binasında keşfedilen buluntular, daha çok Eski Tunç
Çağının son safhasından Orta Tunç Çağının başlangıcında görülenlere benzemektedir.
Yalnız daha erken dönemi gösteren bazı seramik parçalarının ve Assur Ticaret
Kolonileri Çağında benzerleri bulunan mühür baskıların var olmaları da bir gerçektir.
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SİRKELİ HÖYÜK 2012 YILI ÇALIŞMALARI
Mirko NOVÁK*
Ekin KOZAL

Adana İli, Ceyhan İlçesi’ne bağlı, Sirkeli Höyük’te 2012 yılı çalışmaları Bern ve
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversiteleri ortaklığında yürütülmüştür.1 2012 yılında A, C
ve D açmalarındaki kazı çalışmalarının yanı sıra topoğrafya, yerleşim yapısı, jeofizik ve
yüzey araştırması devam etmiştir.2
Topoğrafya Çalışmaları ve Yerleşim Yapısı (Resim:1)
Topoğrafya çalışmaları 2011’de başlamış ve yeni bir topoğrafik harita
oluşturulmuştur. 2012 yılında bu çalışmalara devam edilmiş ve höyüğün yakın çevresi
de plana dâhil edilmiştir. Ayrıca, karelaj sistemi ve ölçümler de detaylandırılmıştır.
Farklı yöntemlerin bir arada kullanılarak yürütüldüğü topoğrafya çalışmaları (özellikle
uydu fotoğrafları, jeofizik ve jeoelektrik ölçümler, yüzey araştırması), yerleşimin
sitadel, plato, kuzey aşağı şehir, güneydoğu aşağı şehir ve nekropol olmak üzere farklı
alanlara da yayıldığını göstermiştir. Bu çalışmalara dayanarak höyüğün 3 boyutlu dijital
modeli oluşturulmuştur (Resim:2).
Bugüne kadar kazılar sitadel ve platoda sürdürülmüştür. Ancak, topoğrafya ve
jeofizik çalışmaları yerleşimin tepenin etrafında aşağı şehir olarak adlandırılan alanlarda
da devam ettiği anlaşılmaktadır. Platonun kuzeyinde yer alan kuzey aşağı şehirle ilgili
bulgular yayınlanmıştır.3 Güneydoğu aşağı şehirle ilgili bulgular ise aşağıdaki jeofizik
bölümünde anlatılmaktadır.

*Prof. Dr. Mirko NOVÁK, Universität Bern, Institut für Archäologische Wissenschaften, Abteilung für
Vorderasiatische Archäologie/ İSVİÇRE
1
2012 yılında çalışmalarımıza destek olan kurumlara ve kişilere teşekkür ederiz: Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bakanlık temsilcisi Hüseyin Toprak, Adana Müze Müdürü
Kazım Tosun ve müze yetkilileri, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Nuh
Yıldız, Adana İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Hamit Aygül, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü, Emlak ve
İnşaat Müdürü Hasan Mutluay, Adana Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hüseyin
Sözlü ve yardımcısı Kenan Balkı, İskenderun Enerji Fiması, CEO Norbert Melcher ve Şeref Hacıoğulları,
İsviçre Millî Fonu.
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Kazı Başkanı: Prof. Dr. Mirko Novák (Bern); Kazı Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ekin Kozal
(Çanakkale); Kazı Çalışmaları: Alexander Ahrens M.A. (Bern), Jonathan Gerber (Bern), Zora Grossen (Bern),
Agnes Haueter (Bern), Gonca Kocayıcı (Çanakkale), Joëlle Pesonen (Bern), Lic.-phil. Susanne Rutishauser
(Bern), Denise Schmitt M.A. (München), Sebastian von Peschke (Bern), Seda Taner (Çanakkale), Selim
Yıldız (Çanakkale); Jeofizik ve Ölçüm: Henrike Backhaus (Heidelberg), Birthe Hemeier M.A. (Freiburg),
Dipl.-Geol. Christian Hübner (Freiburg), Semih Mat (Çanakkale), Ralph Rosenbauer M.A. (Bern), Etienne
Witlin (Bern), Mürsel Yılmaz (Çanakkale); Seramik ve Küçük Buluntu Çalışmaları: İrem Albayaraktaroğlu
(Gaziantep), Dr. Matthias Brütsch (Basel), Gabriele Elsen-Novák M.A. (München/Bern), Nicole Gäumann
(Bern), Fabienne Kilchör (Bern), Dr. Natascha Kreutz (Tübingen), Dr. Sabina Kulemann-Ossen (Bern), Moira
Looney (Bern), Ursin Raffainer (Bern), Laura Simons M.A. (Tübingen), Ulrike Wischnewski M.A. (Bern),
Dr. Derya Yılmaz (Çanakkale); Restorasyon: Dorothee Brück (Paderborn).
3
Novák/Kozal 2011, 43-44, resim 2-8.
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Jeofizik Ölçümleri (Resim:3)
Jeofizik çalışmalarında jeomanyetik, jeoelektrik ve jeoradar yöntemleri
kullanılmıştır. Jeomanyetik ölçümleri Ralph Rosenbauer tarafından CaesiumMagnetometer (Geometrics G-858G) cihazı kullanılarak toplam 39,500 m²’lik bir
alanda ve jeoelektrik ölçüm cihazları (Geoscan RM-15 0.5 m. aralıklı çift alan)
kullanarak 210 m²’lik bir alanda yürütülmüştür. Jeomanyetik çalışmaları plato, sitadel,
güneydoğu aşağı şehir olmak üzere üç ayrı alanda sürdürülmüştür. İlk sonuçlar bu
alanlarda mimarî yapıların varlığını göstermektedir.
Platoda C alanı ve sitadelde D alanında birer büyük yapı uydu fotoğraflarında da
görülebilmektedir (World-View 1 ve World-View 2). C Alanındaki yapı dikdörtgen
planlı, ortadaki geniş avlu etrafında üç kanatta küçük odaları olan bir yapıdır. D
Alanındaki yapı ise kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Bu
yapının duvarlarının çukur biçimde görülmesinden dolayı, duvar taşlarının Antik
Dönemde sökülmüş olduğu anlaşılmaktadır.
Güneydoğu aşağı şehirde ise yerleşimin en az 275 m. uzunluğunda ve 100 m.
genişliğinde olduğu anlaşılmıştır. Aşağı şehri çevreleyen geniş bir çevre duvarı ve nehir
kenarına ulaşan bir kapının yeri tespit edilmiştir. Bu çalışmalara ek olarak jeoelektrik ve
jeoradar çalışmaları Christian Hübner ve Birthe Hemeier tarafından yürütülmüştür.
Jeoelektrik ölçümlerinde toplam 300 m. uzunluğa sahip olan 4 profil çıkarılmıştır. 3
profil 80 m. uzunluğunda, 1 profil 60 m. uzunluğundadır. Jeoradar çalışmalarında
toplam 1973 m²’lik alan taranmıştır. Bu çalışmaların sonuçları jeomanyetik verilerini
destekler ve tamamlayıcı niteliktedir. Güneydoğu aşağı şehirde jeomanyetik tarama
sonucu tespit edilen duvarın 8 m. aralıkta iki ayrı paralel duvardan oluştuğu
anlaşılmıştır. Ayrıca bu duvarların üst sırasının yüzeye çok yakın olduğu ve derinliğin
1.5 m.ye ulaştığı görülmektedir. Güneydoğu aşağı şehirde diğer alanlarda yürütülen
jeoradar taramada yüzeye yakın olan birçok yapı ve duvar kalıntısı ile sokak ve
yerleşim örgüsü de tespit edilmiştir.
Güneydoğu Aşağı Şehir Yüzey Araştırması
Jeofizik çalışmalarına paralel güneydoğu aşağı ş ehirde yüzey araştırması
yapılmış, 20 x 20m. büyüklüğünde karelajlara bölünmüş alanlardan buluntu
toplanmıştır. Ancak yüzey araştırması bu alanda iyi sonuç vermemiştir. Kuzey aşağı
şehirden toplanan malzeme ile karşılaştırıldığında, güneydoğu aşağı ş ehirdeki
buluntuların sayısının az olduğu ve çoğunluğunun tarihlenebilir olmadıkları
gözlemlenmiştir. Bu durum güney aşağı şehrin daha önceleri mera alanı olarak
kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Kuzey ve batı aşağı şehirler sürülmüş tarla
alanları olduğu için bu alanlarda daha yoğun buluntu ele geçirilmektedir. Yüzey
araştırmasının tersine bu alanda yürütülen jeofizik ölçümlerde önemli sonuçlara
ulaşılmıştır. Ancak yukarıda “Jeofizik Çalışmaları” başlığı altında belirtilen yapıların
tarihlemesi konusunda yüzey buluntularının yetersizliği nedeniyle bir öngörü
sağlanamamıştır.
Kazı Çalışmaları ve Mimarî Kalıntılar
2012 yılı kazı çalışmaları höyükte üç ayrı alanda yürütülmüştür. A ve C Alanı
platoda, D alanı ise sitadelde yer almaktadır. A alanı 2006 yılından itibaren
kazılmaktadır. C ve D alanları ise kazı öncesinde uydu fotoğraflarında ve jeomanyetik
tarama sonuçlarında görülen büyük yapıların kazı ile tespiti ve tarihlendirilmesi için
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2012 yılında ilk kez açılmıştır. Her iki alanda yapılan kazılar sonucunda büyük
yapıların varlığı tespit edilmiştir.
A Alanı (Resim:4-5)
Platonun kuzeybatısında yer alan A alanındaki çalışmalar 4 açmadan oluşmakta
ve toplamda 400 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Bu alanda A4 (Orta Demir Çağı), A3
(Geç Demir Çağı) ve A2 (Helenistik Dönem) tabakalarına ait mimari kalıntılara ve
buluntulara rastlanmıştır.
Orta Demir Çağına tarihlenen A4 tabakasına ait A yapısının A1 odası 2006
yılından itibaren kazılmakta ve 2012 yılında bu yapıya ait doğu-batı doğrultusundaki
kuzey duvarının (M34) devamı açığa çıkarılmıştır. M34 duvarının açılan açmalarda
platonun kuzey yamacı boyunca 7m. devam ettiği ve 1.5m. yüksekliğe sahip olduğu
anlaşılmıştır. Duvarın köşesine ulaşılmamış olmasından ve kesitte de devam etmesinden
dolayı, yapının bu yöndeki planı henüz kesinleşmemiştir. Bu duvarın kuzeyinde yer
alan diğer bağlantılı duvarlar, höyüğün dik yamacındaki erozyon dolayısıyla tahribat
görmüştür. Ayrıca taş çıkarmak için açıldığı tahmin edilen geç dönemlere ait çukurlar
da duvarları kısmen tahrip etmektedir. Ancak alanın kuzeydoğusunda bu duvara bağlı
bir kule veya giriş olabilecek bir mimarî görülmektedir. Yapının planı kazıların
devamında kesinlik kazanabilecektir.
Orta Demir Çağının üzerinde yer alan ve A3 olarak adlandırılan Geç Demir
Çağına ait tabaka Helenistik tabakanın altından gelmektedir. Bu tabaka da Helenistik
Dönem yapılarının inşası sırasında büyük ölçüde tahrip edilmiştir. A3 tabakasına ait
A3a ve A3b olmak üzere iki evre tespit edilmiştir. Bu evrelere ait iki taban kazılmış
ancak ikisinin de ait olduğu yapıların temel taşlarının tümüyle korunmadığı
gözlemlenmiştir. Buna rağmen yapının üç odası tespit edilmiştir. Bu evrelere ait yapılar
taş temel ve kerpiç üst yapıya sahiptir. Her iki evreye ait taban üzerinde bulunan çanak
çömlek yapının Geç Demir Çağına tarihlendiğini göstermektedir.
Geç Demir Çağının üzerinde ve yüzeyin hemen altında Helenistik Döneme (A2
tabakası) ait mimarî ve buluntular ortaya çıkarıldı. Helenistik Dönem yapıları farklı
boyutlardaki odalardan oluşan basit yapılar olarak kendini göstermektedir. Bu odaların,
büyük yapının avlusunun etrafındaki odalar veya bir meydan etrafındaki farklı yapılar
olduğu da göz önünde bulundurulmaktadır. Avlu ve odalar olasılıkla farklı zanaatlara
ait işçiliklerin yapıldığı mekânlardı. Çok sayıdaki tezgâh ağırlıkları ve öğütme taşları ile
bank, taş döşeme gibi mimarî öğeler bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca, bu alanda
tunçtan bir sikke ve iki mühür baskılı amphora kulbu bulunmuştur. Helenistik Dönemin
Sirkeli Höyük’te birden çok evreyle temsil edildiği düşünülmektedir ancak bu tabakanın
yüzeye (A1 tabakası) çok yakın olması dolayısıyla tahribat görülmektedir.
2012 yılında A alanının kuzeydoğu köşesinde J. Garstang’ın 1936 yılında açtığı
açmalarından birine rastlanmıştır. Garstang açması kazı alanının doğusunda devam
ettiği için, onun açmasının boyutları tam olarak ölçülememiştir. Ancak, A alanı sınırları
içindeki Garstang açması 7.6m. uzunluğunda ve 3.5m. genişliğindedir. Garstang açması
tepe yamacının hemen yakınında kuzey-güney doğrultusundadır. Bu açmada bulunan
1930’lu yıllara ait demir çiviler, demir ve cam buluntular açmanın Garstang dönemine
ait olduğuna işaret eder. Adana Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bazalt aslanlı kaidenin,
Garstang raporunda bu alanda bulunduğu belirtilmektedir. Bu nedenle aslanlı kaidenin
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Garstang’ın bu açmasında bulunmuş olması mümkündür.
konunun araştırılmasına devam edilecektir.

1

Önümüzdeki yıllarda bu

C Alanı (Resim:6)
C alanındaki çalışmalar 2012 yılında başlamıştır. Bu alanda yapılan jeomanyetik
tarama sonuçlarından ve uydu fotoğraflarından elde edilen bilgilere göre tespit edilen
yapıların araştırılması için dört açma açılmıştır. Prospeksiyonda 60x60m. boyutlarında
bir yapı olarak görülen C1 yapısının tarihlendirilmesi ve yapının özelliklerinin
araştırılması için bu alanda kazılara başlanmıştır. C1 yapısının doğu kanadındaki
odaların bulunduğu alana, üç oda ve avlunun bulunduğu konuma bir açma açılmıştır.
C1 yapısının yüzeye yakın olması ve erozyon dolayısıyla tahribat görmüş olması
nedeniyle sadece duvarların iyi korunmamış taş temellerine ulaşılmıştır. Yapının
tabanları da korunmamıştır. Tüm buluntular yapının Helenistik Döneme tarihlendiğine
işaret etmektedir. Bu buluntular arasında, Helenistik Döneme tarihlenen kadın başı
biçimindeki kap dikkat çekmektedir (Si12-C245).
Yapının avlusunda açılan açmada, C1 yapısının altındaki daha erken evrelere
ulaşılmıştır. Erken tabakada orta büyüklükteki taşların açmanın içine düzenli bir şekilde
yayılmış olduğu gözlemlenmiştir. Bu taş tabakasının avlunun temeli ya da erozyonla
akmış duvarlara ait taşlar olduğu tahmin edilmektedir (C2 tabakası). Taş tabakasının
altında, yüzeyin 70 cm. altında, duvar temellerine ve tabanlara rastlanmıştır. “C3
tabakası” olarak adlandırılan bu seviyeden gelen buluntular Geç Demir Çağına
tarihlenmektedir.
C alanındaki dördüncü açmada bir açık alan (avlu) ve tabanı üzerindeki çok
sayıda küçük buluntu ortaya çıkarılmıştır. Tezgâh ağırlıkları, öğütme taşları, tüme yakın
kaplar ve ikincil kullanılmış bir çatı kiremidi bulunmuştur. Ayrıca, taban üzerinde
madeni buluntular da ele geçirilmiştir. C3 tabakasının iki evreli olduğu saptanmıştır:
C3a ve C3b. Seramiklere göre her iki evre de Geç Demir Çağına tarihlenmektedir.
D Alanı (Resim:7)
Sitadelin güneybatısında birbirine dik açıyla bağlanan hendeklerin oluşturduğu
yapılar uydu fotoğraflarında (World View 2) tespit edilmiştir. Bu alanda yürütülen
jeomanyetik tarama ise bu yapıların tek bir yapı kompleksine ait olduğunu
göstermektedir. Kompleks ortadaki avlunun etrafında yer alan odalardan oluşan
dikdörtgen biçimli bir binayı temsil eder. Yapının, höyüğün en yüksek yerinde sitadelin
kenarında yer alması ve yapının büyüklüğü ile planı göz önünde bulundurulduğunda,
bina saray veya tapınak olabilecek bir anıtsal yapı olarak nitelendirilebilmektedir. Bu
yapıyı incelemek için dört karelaj boyunca devam eden 5m. genişliğinde ve 25m.
uzunluğunda bir açma açılmıştır.
Kazının başında hendeklerin büyük taşlardan oluşan duvarları temsil ettiği
anlaşılmıştır. Duvarların taşlarının sökülmesi için duvarlar boyunca hendek açılmıştır.
Duvar taşlarının ne zaman söküldüğü bilinmemektedir. Taşların sökülmesi sırasında
altta yer alan Demir Çağı tabakaları tahrip edilmiştir. Ancak, hendekte bulunan en geç
buluntunun Helenistik Döneme tarihlenmesi, duvar taşlarının olasılıkla Helenistik veya
Roma Döneminde söküldüğünü göstermektedir. Yapının tüm duvarlarının sökülmediği,
bazılarının temel taşlarının alınmadığı da görülmektedir. Yapıya ait bazı duvarlar
1

Garstang 1938, 21, Levha 14. Garstang’ın kazılarını gösteren plan üzerinde aslanın bulunduğu yeri gösteren
“LION” olarak işaretlenmiş alanda da küçük bir açma veya sondaj açmış olduğu tahmin etmekteyiz.
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korunmuş olduğundan, diğerleri de negatif olarak tespit edildiğinden, yapının planı
çıkarılabilmiştir. Korunmuş duvarların alt sıraları büyük ve kaba işlenmiş kireç
taşından, üst sıraları ise orta büyüklüğünde küçük kireç taşlarından yapılmıştır. Duvarda
kil harç kullanılmıştır. Özenle yapılmış duvarların genişliği yaklaşık 1m. olup düz bir
hat çizmektedirler.
Yapı Demir Çağında kullanılmış olmalıdır. Tahrip edilmiş oda envanterleri, kil
bir dolgu üzerinde parça hâlinde yoğun seramik toplulukları olarak bulunmuştur
(Resim:8). Bu kil dolgu kısmen korunmuş olan duvarların üzerine gelmektedir. Dolgu
toprak içerisindeki çanak çömlek de aynı döneme tarihlenmektedir. Bu dolgu içerisinde
Kıbrıs tipi tüm bir kap ele geçirilmiştir. İlk değerlendirmelere göre, yapı Demir Çağı II
dönemine tarihlenmektedir. Güney odada en erken tabanlar üzerinde iki tane tandır,
onun kuzeyindeki bitişik odada büyük kireç taşlarından yapılmış bir drenaj kanalı ve
daha kuzeyde ise işlevi bilinmeyen taştan bir seki bulunmuştur.
Bu alandaki duvarların tümünde taban seviyesine ulaşılamamıştır ve bu nedenle
tabakaları kesinleşmemiştir. Ancak daha derine ulaşan duvarların daha erken evrelere
ait oldukları görülmektedir. Alanın kuzeyinde en derin bölümdeki dolguda ele geçirilen
Geç Tunç Çağı çanak çömleği, duvarların inşasının olasılıkla bu döneme ait olduğunu
göstermektedir.
Küçük Buluntular (Resim 9-12)
A Alanı
A alanında taş, pişmiş toprak, maden, cam, ve kemikten yapılmış buluntular
ortaya çıkarılmıştır. Taş buluntuları öğütme taşları, perdah taşları, çekiç olarak
kullanılan taşlar, çakmak taşı ve obsidyen aletler oluşturmaktadır. Pişmiş toprak buluntu
grubu içersinde tezgah ağırlıkları, ağırşaklar, heykelcikler bulunmaktadır. Pişmiş toprak
tezgah ağırlıkları dikdörtgen, yuvarlak konik, bikonik olmak üzere farklı formlara
sahiptir. Bu alanda bulunan 51 gm. ağırlığındaki, 4.6 cm. çapındaki bir pişmiş toprak
ağırşak üzerinde balık biçimli kazıma bezek dikkat çekicidir (Si12-A88). Ağırşaklardan
bir tanesi siyah bir taştan yapılmıştır, 1.15 cm. yüksekliğinde ve 2.2 cm. çapındadır ve
üzerinde yivler görülmektedir. Yarım ay biçimli, her iki ucunda da delik bulunan mühür
baskılı pişmiş toprak bir “ağırlık” 235 gm. ağırlığındadır (Si12-C86). Kemik buluntular
arasında olasılıkla iğ veya sap olabilecek bir nesne üzerindeki kazınarak işlenen yatay
paralel çizgiler arasındaki zikzak bezeme dikkat çeker (Si12-A7).
Helenistik Dönem buluntuları arasında mühür baskılı amphora kulpları (Si12A158) ve tunç bir sikke (2.4 cm. çap) Seleukos IV. Philopator Dönemine
tarihlenmektedir (M.Ö. 187–175). Sikkenin ön ve arka yüzünde tanrı Apollon tasviri
yer almakta ve BASILEWS SELEUKOU lejandı okunmaktadır (Si12-A200).
C Alanı
C alanında bulunan en büyük buluntu topluluğunu, madeni buluntular
oluşturmaktadır. Demirden ok veya mızrak ucu 7.95 cm. uzunluğunda ve 8 gm.
ağırlığındadır (Si12-C94). Tezgâh ağırlıkları arasında Si12-C47 envanter no’lu ağırlık
7.8 cm. çapında, iki delikli ve yuvarlak formludur. 7.2 cm çapında ve 151 gm.
ağırlığındaki Si12-C85 no.’lu ağırlık üzerinde ise kazınarak yazılmış “ΡΗΙΛΑ” yazısı
okunmaktadır. Sürtme taş âletler, perdah taşları, çakmaktaşı ve obsidyen âletler de taş
buluntuları oluşturmaktadır. Cam buluntular içerisinde ise siyah zeminli ve sarı renkli iç
içe dairlerle bezenmiş boncuk (Si12-C76) çizgili mavi renkli cam bilezik parçası (Si12432................................................................................................................................

C140); mavi ve kahverengi çizgilerle renklendirilmiş üçgen kesitli cam bilezik (Si12C154) dikkat çekicidir. Demir Çağı ve Helenistik pişmiş toprak heykelcikler arasında
bulunmuştur. Helenistik Döneme tarihlenen Si12-C160 No’lu içi boş teknikte üretilmiş
kadın figürü ve Si12-C245 envanter no.’lu, başının üzerinde kalathos bulunan ve
üzerinde boya izlerinin yer yer korunduğu kadın büstü önemli buluntular arasındadır.
D Alanı
D alanındaki buluntuların büyük çoğunluğunu taş buluntular (havan eli, çekiç
taşları, öğütme taşları, taş kâseler, taş kaplar, çakmaktaşı, obsidyen âletler)
oluşturmaktadır. Taş buluntular arasında, bazalttan yapılmış içi dolu yarım küre biçimli
nesnenin (çap 32 cm, yükseklik 17 cm.) taş bir kabın kapağı olması olasıdır (Si12D422). Diğer alanlarla karşılaştırıldığında D alandaki ağırşakların ve tezgâh
ağırlıklarının sayısının daha fazla olduğu görülür. Si12-D65 No’lu pişmiş toprak ağırşak
(ağırlık: 15 gm, çap: 3.3 cm.). Bu ağırşak üzerinde siyah ve kahverengi boyaya
rastlanmıştır. Si12-D159 no.’lu ağırşak ise diğer pişmiş toprak örneklerden farklı olarak
siyah taştan yapılmıştır. Madenî buluntular arasında Si12-D312 no.’lu tunç çift kanatlı
ok veya mızrak ucu ve kemik buluntular arasında Si12-D288 no.’lu üzeri kazınarak
tarama bezeli kemik sap (?), burada örnek olarak gösterilebilir. Mühür baskılı amphora
kulpları Helenistik Döneme tarihlenmektedir (Si12-D179, Si12-D226).
Çanak Çömlek Çalışmaları (Resim:9-12)
2012 yılında yapılan kazı çalışmalarında ağırlıklı olarak Demir Çağı ve
Helenistik Döneme tarihlenen çanak çömlek bulunmuştur. Geç Tunç Çağına ve Erken
Demir Çağına ait çanak çömlek Demir ve Helenistik Dönem dolgu tabakaları içersinde
bulunmaktadır. A Alanında Demir Çağı (II ve III) ve Helenistik tabakalar kazılmıştır.
Demir Çağı II dönemine ait en yaygın mal gruplarını Levant Bölgesi ile ilişkili kırmızı
astarlı kaplar ve Kıbrıs ile ilişkili açık zemin üzerine boya bezemeli mal grupları (White
Painted, Bichrome) oluşturmaktadır. Si12-A49 no.’lu kap boyalı mal grubuna ait tüme
yakın önemli örneklerden birisidir. Demir Çağı III dönemine tarihlenen mal gruplarını
yalın mallar oluşturmaktadır. Bu gruba giren kâse, çömlek ve amphora formları görülür.
Helenistik Dönemde en yaygın grup kırmızı-kahverengi-siyah astarlı mal grubudur. Bu
grubun en sık görülen formları kâseler ve balık tabaklarıdır. Bunun dışında Batı Yamacı
seramiği, kalıpta üretilmiş formlar ve yalın mallar görülmektedir.
C Alanında da Demir ve Helenistik Döneme tarihlenen tabakalar kazılmıştır.
Demir Çağı II Dönemine ait Levant, Kıbrıs ve Assur etkili formlar görülmektedir.
Helenistik Dönem bu dönemin tipik kaplarının yanı sıra Eastern Sigillata A grubunun
M.Ö. 1. yy.a tarihlenen örnekleri, yerleşimde bulunan en geç formlardır. Bu bulgular,
yerleşimin M.Ö. 1. yy.da terk edildiğini ve Geç Antik Dönemde yeniden iskân
edildiğini göstermektedir.
D alanında da Demir Çağı ve Helenistik Dönemlere ait çanak çömlek
yoğunluktadır. Ancak bu alanda Erken Demir Çağı I Dönemine ait Geç Hellas IIIC
grubuna ait iki ağız parçası bulunmuştur (Si12-D259 ve Si12-D375). Demir Çağı II mal
gruplarında ise boya bezemeli ve yalın malların tüm örnekleri görülür. Ayrıca bu alanda
tüme yakın birçok yalın mal grubundan seramik bulunmuştur. D Alanında Helenistik
Döneme ait unguentaria, Batı Yamacı skyphos veya kantharos, Megara kâsesi ile
kırmızı-kahverengi-siyah astarlı kâse, tabak, balık tabağı yanında amphora formuna ait
parçalar ele geçirilmiştir.
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Sonuç
2012 yılına kadar farklı yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalar (kazı, jeofizik,
uydu fotoğrafları, yüzey araştırması v.b.) yerleşim yapısına, tabakalanma, kronolojiye
ve kültürel ilişkilere yönelik önemli bilgiler kazandırmıştır. Elde edilen bulgular
yerleşimin geniş bir alana yayıldığını ve bu alanlarda yoğun bir mimarî olduğunu
göstermektedir. Kazılan alanlarda Helenistik tabaka altında yer alan Demir Çağının çok
tabakalı ve evreli bir stratigrafiye sahip olduğunu göstermektedir. Demir Çağı I, II, III
dönemlerine ait çanak çömlekler bu dönemlerde Ege Bölgesi, Kıbrıs, Geç Assur ile
kültürel ilişkileri göstermektedir. Geç Tunç Çağından Demir Çağına ve Demir
Çağından Helenistik Döneme geçiş dönemleri de araştırılacaktır.
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Resim 1: Yerleşim yapısı (Çizim: Zora Grossen

Resim 2: 3 boyutlu dijital model (Ralph Rosenbauer)
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Resim 3: Jeofizik çalışmaları

Resim 4: A Alanı Helenistik Dönem
mimarisi (Foto: Alexander Ahrens)
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Resim 5: A Alanı Demir Çağı mimarisi (Foto: Alexander Ahrens)

Resim 6: C Alanı genel görünüm (Foto: Alexander Ahrens)

438................................................................................................................................

Resim 7: D Alanı genel görünüm (Foto: Susanne Rutishauser)

Resim 8: D Alanı, seramik topluluğu (Foto: Susanne Rutishauser)
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Resim 9: Küçük buluntular ve seramik (Foto: Laura Simons,
levha: Gabriele Elsen-Novák)
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Resim 10: Küçük buluntular ve
seramik (Foto: Laura Simons, levha:
Gabriele Elsen-Novák)

Resim 11: Küçük buluntular ve seramik
(Foto: Laura Simons, levha: Gabriele
Elsen-Novák)
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Resim 12: Küçük buluntular ve seramik
(Foto: Laura Simons, levha: Gabriele
lsen-Novák)
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Arazi çalışmalarının yanı sıra her yıl Ark Ma. F. Karamısır’ın başkanlığında
yürütülen, ilköğretimi hedefleyen, “Doğal ve Kültürel Çevremiz Yaz Şenliği” başlıklı
etkinliğimiz, Ağustos ayı içinde, Bekârlar Kasabası’nda yaklaşık 100 öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Eski ekip üyelerimizden Karlsruhe Üniversitesi Mimarî Tarih Enstitüsü emekli
öğretim elemanlarından Werner Schnuchel, kazı evimizde bir süreliğine misafir
edilmiştir. Sayın Schnuchel misafirlik süresince İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Prehistorya Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini “Güvercinkayası Yerleşme İçi
Düzen” konusunda devam ettiren ekip üyemiz İç. Mim. V. İndere’ye deneyimlerini
aktarmıştır.
Bölgenin turizme kazandırılması için hayata geçirilmeye çalışılan alan
planlaması çalışmaları, ekip üyemiz Çorum Üniversitesi Arş. Gör. Abdullah Hacar
denetiminde, kendisine ait “Güvercinkayası: Prehistorik Kültür Mirası Alan Yönetimi
ve Yönetim Planlarının Hazırlanması” başlıklı yüksek lisans tezi çerçevesinde
geliştirilmektedir. Bu bağlamda, Demirci Kasabası’ndaki kazı evi bahçesine inşa
edilmesi önerilen Güvercinkayası üç örnek evinin iskeleti, çatıya kadar tamamlanmış
(Resim:11), çatı örtüleri için gerekli ahşap malzeme de temin edilmiştir. W. Schnuchel,
bu konuda da yardımlarını esirgememiş, evlerin çatı örtülerinin nasıl olması gerektiği
hakkında modeller geliştirmiş (Resim:12) ve yöreye özgü kemerli yapılar tarzında
kurulması düşünülen ziyaretçi merkezinin mimarî planlarını da çizmiştir.
Alan planlama çalışmalarının turizme katkı ve kültür sektörü çerçevesinde
önemli ayaklarından biri de 2012 kışında Demirci Kasabası’ndaki Yalım Mevkii’nde
bulunan yeraltı yerleşmesinin bir bölümünün Demirci Belediye Başkanlığı’ndan
sağlanan ödenekle, Aksaray Müzesi denetiminde, ekip üyelerimizden P. Çaylı ve I.
Demirtaş’ın katkılarıyla temizlenerek koruma altına alınması olmuştur.
Kazımızı ziyaret eden, eski ekip üyelerimizden Dr. Sven Kielau ile yapılan
görüşmeler sonucunda ise 2013 yılından itibaren Tarihî Çevre ve Eski/Antik
Güzergâhlar konularında ortak çalışmalar yapmak üzere anlaşmaya varılmıştır1.

* Güvercinkayası kazı ekibi, çalışmalarımızdan desteğini esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç bilir.
Kazı Başkanı: Prof. Dr. Sevil Gülçur; Kazı Başkan Yardımcısı: Dr. Yasemin Yılmaz;
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Arazi Çalışmaları (Plan:1)
Güvercinkayası 2012 arazi çalışmaları ağırlıklı olarak yukarı yerleşmede 8-9 E,
9, F ve 7-8 F açmalarında, aşağı yerleşmedeyse 6E, 5-6 F, 3-6 G v e 3-4 H açmalarında
sürdürülmüştür.
Kış aylarında baraj gölünün aşırı derecede yükselmesi sonucunda, 2011 yılında
aşağı yerleşmede açığa çıkarılan, Geç Obeyd Dönemine tarihlendiği düşünülen kerpiç
tuğla binanın ne yazık ki neredeyse tümü yıkanarak akmıştır. Dağılan binaların
molozunun temizlenmesi yaklaşık iki haftalık bir çalışmayı gerektirmiştir. Bu sırada,
karelaj kazıklarının acilen yenilenmesi gündeme gelmiş ve yenileme işlemi özel bir
şirkete yaptırılmıştır.
Bakanlık Temsilcisi: Ark. Mehmet Öncü (Ürgüp Müzesi Uzmanı); Alan Yöneticisi: Ark. Ma. Pınar Çaylı;
Atölye Yöneticisi: Ark. Ma. Işıl Demirtaş; Yabancı Katılımcılar: Dr. H. Buitenhuis (Groningen,
arkeozooloji); Ark. Giulia Mecco (Roma La sapinza Üniversitesi Arkeoloji bölümü doktora öğrencisi);
Arkeolog Üyeler: Özge Seda Ateş, Barış Eser, ArGör. Abdullah Hacar, Denizer Öğçe, Anıl Özdemir, M. Arif
Sökmen, Celal Yalçın, Mukaddes Yıldızcı, Ark.MA.Fatma Karamısır Yıldız; Sanat Tarihçi: Yağmur Turan;
Şehir Plancısı: Varlık İndere; Yardımcı Öğrenciler: Yasemin Ateş, Burak Baş, İlkay Merve Duru, Öykü
Bahar Haktanır, Gamze Karakaş,
Suzan Sedef Karaman, Tuğba Kiriş, Asiye Meral, Aliye Özlem Özbek, Eda Özmen;
1
Güvercinkayası 1996-2009 Kazıları için bkz.: S. Gülçur,“Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları”,
Arkeoloji ve Sanat 78, 1997, 2-13, renkli res. 1-12; “Güvercinkayası: Eine vorgeschichtliche
Felsrückensiedlung in Zentralanatolien”, Anatolica XXIII, 1997, 85-110; “Güvercinkayası 1997”, Anatolica
XXV, 1999, 53-85; “Güvercinkayası”, Atlas 88, 2000, 174-176, “Güvercinkayası Kazıları”, Aksaray 3, 6-7;
“Güvercinkayası Kazısı ve Çevre Araştırmaları”, O. Belli (ed), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi
(1932-1999), İ.Ü.Rekt.Yay. 4242, 97-102; “Güvercinkayası: The Black/Dark Burnished Pottery. A general
overwiev, TUBA-AR VII, 2004, 141-164; “Güvercinkayası”, ARKEOATLAS 3, 2004, 144-145; “The
Chalcolithic Period in Central Anatolia Aksaray-Niğde Region”, Origini XXIV, Nuova Serie V, 2012: X-XX ,
213-226.
S. Gülçur-C. Fırat, “Spatial Analysis of Güvercinkayası, a Middle Chalcolithic Hilltop Settlement in
northwestern Cappadokia: a preliminary Report”, Anatolia Antiqua XIII, 2005,41-52; S. Gülçur-M. Endoğru,
“Güvercinkayası 1996 Kazıları”, XIX. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 26-30 Mayıs 1997 (1998), 85-111;
“Güvercinkayası 1997 Kazısı“, XX. Kazı sonuçları Toplantısı I, Tarsus 25-29 Mayıs 1998 (1999), 77-99, S.
Gülçur-M. Endoğru-D. Kara, “Güvercinkayası 1998 Kazısı”, XXI. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 24-28
Mayıs 1999 (2000), 55-70; S. Gülçur-M. Endoğru, “Güvercinkayası 1999 Kazısı”, XXII. Kazı sonuçları
Toplantısı I, İzmir 22-26 Mayıs 2000 (2001), 47-60.; S. Gülçur-M. Endoğru-F. Demir, “Güvercinkayası 2000
Kazısı”, XXIII. Kazı sonuçları Toplantısı II, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 101-114; S. Gülçur-G.
Sağır, “Güvercinkayası 2001 Yılı Kazısı”, XXIV. Kazı sonuçları Toplantısı I, Ankara 27-31 Mayıs 2002
(2003), 49-58;
S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2002 Yılı Kazısı”, XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 26 Mayıs30 Mayıs 2003 (2004), 425-440; S. Gülçur-Y. Kiper, “Güvercinkayası 2006 Yılı Kazısı”, XXIX. Kazı
Sonuçları Toplantısı 3, Kocaeli 28 Mayıs-01 Haziran 2007 (2008), 243-260;Y. Kiper-S. Gülçur,
“Güvercinkayası 2003 Yılı Kazısı”, XXVI. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Konya 24-28 Mayıs 2003 (2005), 1324; S. Gülçur-P. Çaylı, “Güvercinkayası 2007 Yılı Kazısı”, XXX. Kazı Sonuçları Toplantısı 4, Ankara 26-30
Mayıs 2008 (2009), 267-284; S. Gülçur-P. Çaylı, “Güvercinkayası 2008 Yılı Kazısı”, XXXI. Kazı Sonuçları
Toplantısı 3, Denizli 25-39 Mayıs 2009 (2010), 357-377; S. Gülçur, P. Çaylı, I. Demirtaş, “Tarihöncesi
Yerleşmeler i le Çevrenin Modellenmesinde Sözlü Tarih ve Etnoarkeolojinin Yeri”, TÜBA-KED 8, 2010,
275-300; S. Gülçur-P. Çaylı-I. Demirtaş, “Güvercinkayası 2009 Yılı Kazısı”, XXXII. Kazı Sonuçları
Toplantısı 3, İstanbul 24-28 Mayıs 2010 (2011), 294-312; S. Gülçur-P. Çaylı-I. Demirtaş, “Güvercinkayası
2011 Kazısı Ön Raporu”, XXXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Çorum 28 Mayıs -1 Haziran 2012 (2013), 101118.
R. Christidou, “The Güvercinkayası Project. The Bone Industry”, XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Ankara
28 Mayıs-01 Haziran 2001 (2002), 106-108; R. Christidou, “2010Report on Bone Artifact Analysis from
Güvercinkayası”, XXXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Çorum 28 Mayıs-01 Haziran 2012 (2013), 106-113; I.
Pavlu-J. Ridky-C. Wawruschka-S. Gülçur, “Grinding stones and Handstones from the Chalcolithic Site of
Güvercinkayası (1996-2004)”, Anatolia Antiqua XV, 2007,17-48; B.S. Arbuckle-A. Öztan-S. Gülçur, “The
Evolution of Sheep and Goat Husbandry in Central Anatolia”, Anthropozoologica 44/1, 2009, 145-173.
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Yukarı Yerleşme: 8-9 E, 9 F ve 7-8 F Açmaları
9 E açması M1 odasında bulunan çeperi kerpiç tuğla örülü silonun
derinleştirilmesi sırasında doğuya bakan yüzünde bir açıklık ya da giriş olduğu
saptanmıştır. Girişin her iki kanadının, ilginç bir biçimde yere düzlemesine ve dikine
yerleştirilmiş dikdörtgen ufak kerpiç tuğlalardan örüldüğü görülmüştür (Resim:1).
Kuzeye doğru ana kayaya kadar derinleştirilen alanda, kaya yarıklarını kullanarak
gelişen silo
kalıntılarının temelleri plana alınmıştır. 8 E açmasında da 9 E’dekine benzer bir
dizi silo, ocak ve fırın kalıntısının yer aldığı anlaşılmıştır. Alanı güneyden sınırlayan
kaya bloğunun hemen önündeki doğal bir çukurun içindeyse, siyah açkılı iri bir depo
kabı ele geçirilmiştir.
Yukarı yerleşmede, sur duvarı arkasındaki konut dizisinin son evi M9, 7-8 F
açmasında yer almaktadır. Konutun batı yarısı, erozyon nedeniyle yok olmuştur. Geçen
dönemlerde üst evre tabanları ve taşınmazları ele geçirilen binanın bir alt düzleminde,
doğu duvarına bitişen, taş döşemeli büyük silonun dış kenarına kadar uzanan yeni
tabanlar açığa çıkmıştır. Tabanlar, odanın güneybatı kesiminde büyük olasılıkla sadece
iç hattı belli belirsiz ayakta kalan bir duvara doğru hafifçe. Görülebildiği kadarıyla, bu
düzlemin altında en az 0.75m. kalınlığında bir arkeolojik dolgu daha mevcuttur.
Aşağı Yerleşme: 6E, 5-6 F, 3-6 G ve 3-4 H Açmaları
Aşağı yerleşmenin en batısında yer alan 6E açması batıdan kaya bloklarıyla
sınırlanmıştır. Açmanın doğusunda yer alan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvar,
kuzeybatıya yönlenen yeni bir mekânın doğu sınırını çizmektedir. Bu sınır aynı
zamanda açma içinde kalan M1’in de doğu duvarını oluşturmaktadır. Tamamı henüz
açığa çıkarılamayan bu yeni mekânın girişi, duvarı kesintiye uğratan eşik boşluğuyla
belgelenmiştir. M1’in kuzeybatı köşesinde kubbe dönüşüyle bulduğumuz Tn1, üzerine
oturduğu taban katlarıyla açığa çıkarılmıştır. Bu yapı kalıntılarının yaklaşık 20cm.
altından yanık siyah bir hattın geçtiği de tespit edilmiştir (Resim:2).
Bu durum, 6E açmasındaki mimarî öğelerin yukarı yerleşmedeki büyük
yangıdan sonra inşa edildiğini düşündürmektedir.M1’in kuzeybatısında, yerinde
belgeleyebildiğimiz 10 adet iri blok taş bulunmaktadır. Bu taşların fonksiyonu henüz
tanımlı olmamakla birlikte, mekânın içine sonradan yerleştirildiği ve yamacı bloke
ederek kapama görevi üstlendiği düşünülmektedir.
6 F-G plan karelerinde yürütülen araştırmalar, geçen yıllarda açığa çıkarılan
kuzeydoğu-güneybatı yönlerinde konuşlanan büyük konutun kaldırılmasıyla
başlamıştır. Büyük binanın (6F/M1) kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kuzey duvarına
paralel ve sekmeli giden alt evre yapılarına ait yeni bir duvar hattı daha belgelenmiştir.
Bu duvarın M3e bakan yüzü sıvalıdır. M3 içinde geniş bir alana yayılan taban katları
oldukça sağlam bir biçimde açığa çıkarılmıştır. Son taban katı, duvar yüzüne doğru
yükselmektedir. Üst düzlemi 2011 yılında açığa çıkarılan, sırtını bu duvara vermiş
üçgenimsi silonun taban düzlemi de, iki sıra yassı taşla örülmüş ince çeperiyle oldukça
sağlam biçimde açığa çıkarılmıştır.
Bu duvarı güneydoğu kuzeybatı yönünde kesen kısa duvar M7 ve M6’nın ortak
duvarı olarak tespit edilmiştir. M7’nin güneydoğu köşesinde duvara bitişik olarak açığa
çıkarılan Tn8, daha önceki yıllarda bulunan üst evre yapılarına ait fırın kalıntılarıyla
yaklaşık aynı koordinatlarda yer almaktadır.
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M6’nın güneydoğusunda ana kaya üzerine oturtulmuş taş sırası, doğuya doğru
bir kavis yaparak sekmeli uzun duvara bitişmektedir. Bu hat M6 ve M8’i birbirinden
ayırmaktadır. M6’da yine ana kaya üzerine oturmuş biçimde ağzı batıya bakan bir fırın
Tn7 ve insitu kaplar belgelenmiştir.
M8, konut içi taşınmazları açısından zengin değildir. Buna karşılık, mekânın
kuzeybatı köşesinde saptanan, içi kil sıvalı çukur, oldukça yoğun ve değişik türden
buluntu vermiştir. Bu çukurda, yarı işlenmiş ve işlenmemiş boynuzların, boynuz ve
kemik âletlerin ve hayvan kafataslarının bir arada depolandıkları görülmüştür.
Fırınlanmamış biçimde ele geçirilen irice bir hayvan figürünün de aynı çukurda yer
alması bu işlik alanına sembolik bir anlam da katmaktadır. Figürün, mümkün olduğunca
dağılmadan kaldırılarak, gerekli tümleme işlemleri için atölyeye gönderilmiştir.
6 F plân karesinin doğu yarısında yukarı yerleşmenin üzerinden aşağıya
boşaltılan yangın molozunun döküntüleri, geçtiğimiz yıllarda temizlenmeye
başlanmıştı. Bu sezon da dolgu temizliğine devam edilmiş ve 6 E içlerine kadar bu
dolgunun devam ettiği tespit edilmiştir. Aynı alanda, kontrollü biçimde kaldırılmaya
devam edilen dolgunun altında ana kayaya ulaşılmıştır.
6 G/M1 evinde detay çalışmaları sürdürülmüştür. M1 mekânının üst evresine ait
fırın ve ocaklar kaldırılarak alt evre tabanlarına ulaşılmış ve kiler odasına ait bölme
duvarının sıvalı yüzeyinin bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Evin batısında yer alan,
kuzeydoğu güneybatı yönlü iç duvar kontollü biçimde kaldırıldığında, mekânın alt evre
tabanlarının bu duvar altında da devam ettiği tespit edilmiştir.
5-6 G açması M3 alanı, yükselen baraj gölü seviyesi nedeniyle büyük oranda
tahribata uğramıştır. Alanın döküntüden temizlenmesinden sonra yapılan çalışmalarda
alt evre yapılarına ait önemli bulgulara ulaşılmıştır. Öncelikle, yarısından çoğu
yıkanarak akmış kerpiç yapıya ait duvarlar, alt sınırına kadar kaldırılmıştır (Resim:3).
Tamamen boşaltılan Hücre1’de ana kayaya ulaşılmış (M8), yoğun biçimde açık renk
hamurlu çanak çömlek örnekleri, yüzeyleri tarazlı ya da süpürge izli konik kâse
parçaları toplanmışttır. 5 G/M4 Tn2’ye batıdan birleşen güneydoğu-kuzeybatı
doğrultusundaki duvar, plan karenin ortasında güneybatıya doğru yönlenerek güneyde
M3, kuzeyde M2 mekânlarını birbirinden ayırmaktadır. 6 G/M3’ten gelen taban
sıvalarının bu mekânların altında devam ettiği düşünülmektedir. M2 yaklaşık
1.60mx1.50m. boyutlarında karemsi formu ve düzgün taban sıvalarıyla 0.50m. kadar
daha yüksek koddadır. Mekânın doğu kanadını oluşturan duvarın içe bakan yüzüne
bitişik, taban içine gömülü hâlde ca. 20 cm. çapında bir söve taşı bulunmuştur. M3 de
tıpkı M2 gibi daha yüksek kodda, yaklaşık 1.40mx0.80m. boyutlarında dikdörtgen ufak
bir mekândır.
M3’ün batısında, daha alçak bir düzlemde uzanan taban üzerinde, sırtını M2’nin
kuzey duvarına yaslamış, ağzı kuzeybatıya bakan, çeperi çok düzgün sıvalı at nalı
biçimi büyük bir közlük ve taban üzerinde de yuvarlak bir ocak belgelenmiştir
(Resim:4).
5 F plan karesinde açığa çıkarılan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu yapı (M1),
konut içi taşınmazlarıyla oldukça sağlam koruna gelmiş, fakat batı duvarına
ulaşılamamıştır (Resim:5). Mekâna doğudan oldukça yüksek bir eşikle girilmektedir.
Yüksek eşik, mekânın taban sıvalarıyla birlikte, çok düzgün sıvalıdır. Sol köşede,
yerden yaklaşık 0.50m. yüksekliğinde bir platform bulunmaktadır. Platformla eşik
sıvasının birleştiği yerde, taban üzerinde bir kapı mili taşı ve plâtformun hemen önünde
de kil sıvalı bir kap sokusu belgelenmiştir. Kapı açıklığının sağında saptanan küçük
taşlarla doldurulmuş dikdörtgen alan ve sıva katlarıysa olasılıkla sonradan kapatılan bir
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fırını yansıtmaktadır. Mekânın ortasında yer alan yuvarlak ocağın (Oc1) üzerinde ve
batı pervazına yakın yerde ca. 0.10m. çapında içi sıvalı bir oyuk dikkat çekicidir.
Mekâna daha üst bir kodda, kuzeyden, küvet benzeri sıvalı tabanlarıyla M2
hücresi bitişmektedir. Hücrenin doğu duvarı, dıştan dikine yerleştirilmiş taşlarla
desteklenmiştir. Bu alandaki çalışmalar, önümüzdeki sezonda 4F plân karesinde
sürdürülecektir.
Kerpiç yapının 4 G plân karesindeki uzantıları geçen yıl belgelenmeye
başlanmıştır. Baraj gölünün yüksek su seviyesi içinde kalan bu açma yoğun tahribata
uğradığından, kerpiç mimarînin büyük bölümü yıkanarak akmıştır. Bu akıntının ve
molozların temizlenmesi iki haftalık bir çalışmayı gerektirmiştir. Plan karenin doğusunu
kesen yüksek kaya bloklarının hemen önünde, birbirine bitişik ve çeperi kerpiç
tuğlalardan örülmüş iki adet olası silo tespit edilmiştir (Resim:6). Hücrelere ait kerpiç
duvarların kaldırılmasıyla Orta Kalkolitik Güvercinkayası’nın taş mimarîli alt evre
yapılarına ait yapı kalıntıları ve taban katları açığa çıkmaya başlamıştır. Kazısı, taşların
akıntı yönüne doğru kontrollü biçimde yapılan alanda çalışmalar sürdürülecektir. Bu
çalışmalarla, alt evre yapılarına ulaşılması ve bu yapıların diğer aşağı yerleşme
konutlarıyla bağlantılarının kurulması öngörülmektedir.
Umulandan çok daha fazla kuzeye doğru genişleyen yerleşmede, 3G plân
karesinde de duvar parçalarına rastlanmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda,
yaklaşık 6m. uzunluğunda iri taşlarla örülmüş bir duvar, plân karenin doğusunda yer
alan yüksek kaya bloklarına oturtulmuştur. Bu kalıntıların niteliği, henüz gereğince
tanımlı hâle getirilememiştir. Önümüzdeki sezonda, komşu açmalarda sürdürülecek
çalışmaların, bu uzun duvarın yeni bir yapı kompleksine mi ait olduğunu, ya da bir
çevre duvarı görevi mi üstlendiğini belirleyeceği kanısındayız (Resim:7).
Yamaç eğimi nedeniyle üst toprak dolgusu tümüyle akmış 3-4 H plân karesinde,
açmanın doğusunda yer alan kaya yükseltisine oturtulmuş iki mekân tespit edilmiştir
(M1-M2). Sadece alt sıralarına ulaşılan duvarlardan uzun olanı kuzeydoğu-güneybatı
yönünde, kaya yükseltisine dayanan ara duvarsa doğu-batı yönündedir. M1 güneyinde
ana kayanın oyuklarına oturtulmuş, tahribata uğramış hâlde bir fırın (Tn1) açığa
çıkarılmıştır. Bu plân karede, Güvercinkayası’nın öncü evresine ait olan kaya üzerine
oyulmuş dikme yuvaları da tespit edilmiştir.
Küçük Buluntular
Çanak çömlek buluntuları arasında incelemeleri ve tümleme çalışmaları
tamamlanan toplam 14 eser Aksaray Arkeoloji Müzesi’ ne teslim edilmiştir (Resim:8).
Teslim edilen parçalar arasında, yukarı yerleşmede 9E açmasında bulunan çömlekçik ve
9F açmasında bulunan sıkma boyunlu çömlek Geç Obeyd Dönemine tarihlenmektedir.
Bunlarla birlikte kısmen tümlenebilen Can Hasan 2A tipi boyalı boyunlu bir çömlek,
Güvercinkayası yerleşmesinin baskın çanak çömlek grubunu oluşturan siyah açkılı
keskin omurgalı kâseler ve çeşitli ebatta boyunlu keskin omurgalı depolama kapları da
dikkat çekicidir.
Pişmiş toprak eserler arasında Geç Obeyd Dönemine tarihlenen, bir mühür
baskısı, en önemli buluntulardan biridir (Resim:9:7). Ne yazık ki fırınlanmış bir kil
topanı üzerine damgalanmış, büyük olasılıkla stilize koç başı ve akrep figürlerinin
işlendiği baskı kırık olarak ele geçirilmiş ve tüm çabalara rağmen eksik bölümleri
bulunamamıştır.
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6 F açması M8 mekânı içindeki çukurda kırık olarak bulunan fırınlanmamış
kilden sığır heykelciğiyse boyutları açısından 7-8 H açması 14 numaralı konutta ele
geçirilen örneği andırmaktadır.
Obsidiyen buluntular arasında, her iki yüzeyi de mat ve pürtüklü bir şekilde
yongalanmış, dış yüzünde ufak bir ilmik kulbu bulunan olası yarı mamul ayna (ø
10cm), önemli buluntular arasındadır. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda ortaya
çıkarılan işlikler, üretim artıkları ve hammadde olarak saklanmış çekirdekler ve iri
yongalar, aynaların Güvercinkayası’nda üretilmiş olduklarına işaret etmektedir
(Resim:9:6).
Çanak çömlek ve obsidiyen dışında küçük buluntular arasında sayıca en baskın
gruplar, her yıl olduğu gibi depolanmış boynuzlar, boynuz ve hayvan kemiklerinden
üretilmiş bız, mablak ve benzeri âletler (Resim:10), öğütme taşları, havan elleri gibi
sürtme taş endüstrisinin olağan öğeleridir. Taş buluntular arasında sayısı gittikçe artan
kulak tıkaçları, çeşitli boyutlarda boncuklar (Resim:9:1-5) ve yassı baltalar da müzeye
teslim
edileneserlerarasındayeralmaktadır.
Çalışmalar sırasında, 9F ve 6F açmalarında bulunan, Akdeniz kökenli iki deniz
kabuğu da (Spisula fsolida) kenarları düzletilmek suretiyle işlenmiş ve olasılıkla boncuk
veya amulet olarak kullanılmak için delik açılmıştır (Resim 9: 4-5). 4G açmasında
bulunan deniz kabuğunun ise (Conidae-Conus mediterraneus) üst kısmı işlenerek
delinmek suretiyle boncuk/amulet olarak kullanılmıştır2. Deniz kabuğu
boncuklar/amuletler malzeme çeşitliliğini artırdığı gibi bölge dışı ilişkileri göstermesi
bakımından da önemlidir.
Sonuç
Çalışmaların ana hedefleri doğrultusunda, 1996 yılından beri sürdürülen
Güvercinkayası kazılarının en az birkaç yıl süreyle daha devam etmesi gerekecektir.
Son yıllarda tabakalanmış toplumların nasıl oluştuğu hakkında somut veriler sunan ana
yerleşmenin kuzey yamacında gerçekleştirilen çalışmalar, Orta Anadolu’da, Geç
Kalkolitik Çağın başlarında Doğu Anadolu-Kuzey Mezopotamya ilişkileri açısından da
şimdiye değin bilinemeyen önemli bulguları açığa çıkarmıştır. Bu bulguların başlıcası,
Güney Mezopotamya kökenli Geç Obeyd etkilerinin bölgeye erişmesinden çok önce,
Anadolu’nun savunma sistemleriyle köy ya da toprak ağalığı benzeri bir sistemi
geliştirdiğidir. Bu gelişim, I. Caneva’nın Mersin Yumuktepe XVI tabakasından elde
ettiği sonuçlarla da desteklenmektedir. Mersin’de de, Geç Obeyd Dönemine tarihlenen,
üç kanatlı bir yapı, iç kaleyi kuşatan kerpiç tahkimatın içine sonradan yerleştirilmiştir.
Bu iki yerleşmeden elde edilen veriler, Geç Obeyd etkilerinin bu bölgelere bir
kolonizasyon
hareketi
tarzında
girdiğini
göstermektedir.
Bu
gözlem,
Güvercinkayası’nda yeni tarz bir mimarî, yeni türden çanak çömlek grupları, damga
mühürler ve mühür baskılarıyla desteklenmektedir.
Gene son yıllarda yapılan araştırmalar, Güvercinkayası yerleşmesinin, kuzey
yamaç üzerinde, umulandan çok daha geniş bir alana yayıldığını göstermiştir. Ne yazık
ki bu alandaki arkeolojik kalıntılar, Mamasun Baraj Gölü’nün tehdidi altındadır.

2
Deniz kabukları hakkındaki bilgiler, Güvercinkayası kazısı Arkeozooloğu Dr. Hijlke Buitenhuis tarafından
sözlü olarak aktarılmıştır.

448................................................................................................................................

Plan 1: Güvercinkayası 1996-2012 kazı alanlarını gösterir
şematik genel plan.

Resim 1: 9 E açması M1, kerpiç çeperli silo, doğudan.
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Resim 2: Kuzey yamaç 6 E açması M1 mekânı ve mekân
içi fırın Tn1, güneyden.

Resim 3: Seviyesi yükselen baraj gölü nedeniyle tahribata uğrayan
kerpiç yapı.
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Resim 4: 5 G açması M2 mekânı kuzey duvarına yaslanan at
nalı biçimi düzgün sıvalı büyük közlük Mlt1, kuzeybatıdan.

Resim 5: 5 F açması, doğrudan anakaya üzerinde yükselen, batı yarısı tahribat
görmüş konut, batıdan.
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Resim 6: 4 G açması, yüksek kaya bloğu önünde, eski
evrenin taş yıkıntsı üzerine oturtulmuş kerpiç duvarların alt sırası,
güneyden.

Resim 7: 3 G açmasında kayaya dayandırılmış, iri taşlardan
örülü uzun duvar, doğudan.
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Resim 8: Tümlenerek müzeye teslim edilen kaplardan örnekler.

Resim 9: 1-5 boncuklardan örnekler, 6 yarı işlenmiş obsidiyen ayna, 7
Geç Kalkolitik mühür baskısı.
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Resim 10: Kemik ve boynuz âlet ve gereçlerden örnekler.

Resim 11: Kazı evi bahçesinde çatıya kadar iskeleti tamamlanan
deneysel Güvercinkayası evleri.
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Resim 12: W. Schnuchel tarafından önerilen çatı rekonstrüksiyon modelleri
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ARSLANTEPE 2011-2012 YILI KAZI SONUÇLARI:
İLK TUNÇ ÇAĞI I’İN YENİ BULUNTULARI
Marcella FRANGIPANE*
Francesca BALOSSI RESTELLI
Hülya ÇALIŞKAN AKGÜL
Arslantepe İtalyan heyeti tarafından yapılan kazı çalışmalarının 50. yılının
kutlandığı 2011 yılında 33. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı
Malatya’da gerçekleştirilmiştir. Bu yılın önemi, ayrıca Arslantepe’de yaratıcı, ekolojik
sistemi bozmayan ve oldukça dayanıklı bir yapı ve konservasyon projesi ile 5000 yıllık
anıtsal Kamusal Yapı/Saray’ın sergilenmesi tamamlanarak Arslantepe Açık Hava
Müzesi’nin halka açılmasına dayanmaktadır. Böylelikle 2011 kazı sezonu boyunca,
müzeye gelen ilk ziyaretçilere tanıklık ederek onların müze ile ilgili olumlu görüşlerini
paylaşma fırsatı elde edilmiştir.
Oldukça büyük bir alanda gerçekleştirilen 2011 yılı kazı çalışmalarında İlk Tunç
Çağı yerleşiminin tabakaları gün ışığına çıkarılmıştır. Arslantepe VIA sarayının hemen
kuzeyinde yer alan ve M.Ö. 2900 yılına tarihlendirilen geniş bir surun saptandığı alan1
söz konusu dönemde de höyüğün en yüksek noktasını oluşturmaktaydı. VIB2 dönemi
boyunca kullanılan surun en azından iki yapı katı evresine sahip olduğu anlaşılmıştır.
Geç evre, kerpiç konutların, ahırların, işliklerin, sokak ve avluların bulunduğu bir köy
ile ilişkilidir. 20 yıldan fazla bir sürede kazılarak gün ışığına çıkarılan bu köy ile ilgili
son bilgiler ise 750 metrekarelik alanı kaplayan 2011 yılı kazı sezonunda elde edilmiştir
(Çizim:1). Sur, iç tarafında 5 m. genişliğindeki taş kaideler üzerine oturan kerpiçten
anıtsal bir yapıdır (Resim:1). Savunma amaçlı kullanılıp kullanılmadığını bilmediğimiz
geç dönemde surun dışında da kerpiç evler yer alırken, surun içinde az sayıda mimarî
yapı saptanmıştır. Surun dışında ve ona bitişik konumda, içinde ocak, fırın ve hatta
küçük, bezemeli bir platformun yer aldığı tek odalı yapılar ortaya çıkarılmıştır
(Çizim:2). Yapılar incelendiğinde, odaların değiştirilmesi ya da duvar eklenmesi gibi
bazı değişikliklerin gerçekleştirildiği ya da yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır.
Surun birkaç metre dışında ise, kenarları taşlarla örülerek düzeltilmiş, kullanımı
sırasında daha alçak bir kotta bulunan bir alan tespit edilmiştir (Resim:2). Bu alanın
içinde kerpiç odaların yer aldığı bir kompleks gün ışığına çıkarılmıştır. Söz konusu
alandaki odaların birinde metal ergitme ve hayvan kesimi gibi aktivitelere işaret eden
buluntular ve büyük bir ocak saptanmıştır. Bu odanın son evresinde büyük ocağın
olmaması, alanın süreç içinde değişikliğe uğrayarak kullanılmaya devam ettiğini
kanıtlamıştır.

* Prof. Dr. Marcella FRANGIPANE, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università di Roma “La
Sapienza”, via dei Volsci 122, stanza 306, ITALY.
Dr. Francesca BALOSSI RESTELLI, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università di Roma “La
Sapienza”, via dei Volsci 122, stanza 306, ITALY.
Dr. Hülya ÇALIŞKAN AKGÜL, Missione Archeologica Italiana in Anatolia Orientale (MAIAO), AdanaTÜRKİYE.
1
Surun saptandığı alan 1999-2010 yıllarında kazılmıştır.
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Şimdiye kadar kazılan alan ve sur içinde az sayıda mimarî yapının ortaya
çıkarılmış olması göz önüne alındığında bu surun neyi koruduğunu söylemek oldukça
zordur. Sur ile kapatılan alanın içinde sadece 3 oda saptanmıştır. Bu odalar surun
dışındaki yerleşim ile çağdaş ancak surun en erken evresi ile eş zamanlı değildir. Bunlar
aynı zamanda hayvanları korumak için yapılan domestik aktivitelerin ve siloların
varlığını kanıtlamaktadır. Surda yapılan çalışmalarda, payandaların arasında iki adet niş
tespit edilmiştir. Bu alanlardan gelen buluntular oldukça ilginç özellikler
göstermektedir. Orta Fırat Bölgesi İlk Tunç I döneminin tipik özelliklerini taşıyan
geometrik motifli iki adet taş silindir mühür ile ayaklarının üzerine kalkmış hayvan
motifli bir bakır mührün (Resim:3) yanı sıra çok sayıda ince yapım çanak çömlek
saptanmıştır (Resim:4). Bu nişlerden bir tanesi daralarak surun içine doğru
ilerlemektedir. Bu yapı, surun üstüne çıkmayı sağlayan bir işleve sahip olabilir. Her ne
kadar sura dayandırılarak yapılan evlerin varlığı, surun bir savunma sistemi olarak
işlevini kaybettiği yönünde düşünmemizi sağlasa da, belli bir dönemde, özel olarak
tanımlanabilecek bir bölgeyi -belki de toplumdaki üst düzey kişileri, topluluğun
mallarını ya da olasılıkla “Şef”i koruma işlevine sahip olmuş olabilir.
Surun dışında ve içindeki VIB2 yapılarının kaldırılmasının ardından çamur ile
sıvalı kazık delikleri ortaya çıkarılmıştır (Çizim:3). Sadece daha alçak kotta, surun
dışında bulunan ve az önce de bahsettiğimiz kerpiç evlerin 4. binyıl saray yapılarını
kestiği ve kazık deliklerini tahrip ettiği görülmüştür. Kazık delikleri olasılıkla geçici
barınakları ve çitleri temsil etmektedir. Kazık delikleri ile bağlantılı olan yüzey, bu
tabakanın altındaki erken VIB1 buluntularının da gösterdiği gibi, surun en erken yapım
evresi ile eşleşmektedir.
2011 yılı kazı sezonunda ayrıca, VIB1 dönemi yerleşimi için de şaşırtıcı
sonuçlara ulaşılmıştır. Höyüğün tepesinde, bir çit ile yerleşimden ayrılan farklı bir alan
ortaya çıkarılmıştır. Bu alanın içindeki kulübe (A1045) 6 x 7 m. sahip boyutu ile
yerleşimdeki diğer kulübelerden daha büyüktür ve en az üç yenileme evresine sahiptir
(Resim:5). Bu büyük kulübenin hemen önündeki alanda ise hayvan kemiklerinin
kümelendiği bir atık tabakalaşma tespit edilmiştir. Yapılan analizlerde, kemiklerin
koyun ve keçi türü hayvanların et yönünden zengin yenebilir parçalarının olduğu
anlaşılmıştır. Söz konusu kulübenin bütün evrelerinde düzenli olarak buraya atılan
kemikler, belki de göçerlerin, göç etmeden önce toplu olarak yaptıkları ziyafet ya da
kutlamadan arta kalanlar olarak değerlendirilebilir. Kulübenin boyutları ve tepenin en
yüksek kesiminde yer alması, yapının bir “şef” tarafından ya da özel amaçlar için
kullanıldığının kanıtı olabilir.
Büyük kulübeyi çevreleyen çitin hemen güneyinde, VIB1 dönemi için
beklenmedik bir buluntu ile karşılaşılmıştır. Söz konusu alanda kerpiçten yapılmış,
oldukça geniş ve büyük bir bina gün ışığına çıkarılmıştır (Yapı 36; Çizim:4). Şimdiye
dek bir bölümü ortaya çıkarılan kerpiç yapı, VIB2 döneminde inşa edilen büyük surun
tam olarak altında tespit edilmiştir. Doğu-batı doğrultulu uzanan yapının kuzey duvarı
çit ile paralel uzanır ve hatta bir bölümü çit tarafından kesilmektedir. Çit-çamur tekniği
ile inşa edilen kulübelerden farklı bir teknikle yapılması ve oldukça büyük olması, bu
kerpiç yapının kullanıldığı dönemde, kamusal bir fonksiyona ya da baskın bir role sahip
olduğuna işaret edebilir.
2011 ve 2012 yıllarında bir bölümü saptanan kerpiç yapının iki yapı katı evresi
olduğu anlaşılmıştır. Bol miktarda insitu buluntuların saptandığı birinci yapı katı evresi
bir yangın ile tahrip olmuştur. Yangının ardından yeniden düzenlenen ikinci yapı
katında, yapının ana odası ince bir duvar ile ikiye ayrılmıştır. Her iki evrede de, bu
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büyük odada sekiler ve ortasında kül için delik bulunan geleneksel ocaklar
bulunmuştur. Yapı güneye doğru, birkaç ateş yerinin bulunduğu açık alanla açılır.
Olasılıkla ocak olan bu ateş yerleri ikinci evrede, yapının güney duvarı boyunca yer
almaktadır. Bu nedenle, söz konusu alan için, aile içi yemek pişirme aktivitelerinin
gerçekleştirildiği söylenebilir.
2011 yılı kazı çalışmalarında, kerpiç yapının hemen güneydoğusunda, düzensiz
bir duvar ve çit ile sınırlanan, farklı bir alan bulunmaktadır. Bu alanda, oval formda, sığ
ve içi ahşap ile kaplanmış bir çukur ve bir kulübe saptanmıştır (Resim:6). Bu alandaki
kulübenin tabanında ise, çok sayıda antropomorfik kaplar ele geçirilmiştir (Resim:7).
Söz konusu buluntular, kerpiç yapının güneydoğusundaki bu farklı alanda kültsel-dinî
törenlerin
ya
da
sembolik
aktivitelerin
gerçekleştirilmiş
olabileceğini
düşündürmektedir.
Şimdiye değin kazılan kerpiç yapının birinci evresinde büyük bir oda
bulunmaktadır (Resim:8). Odanın ortasında, Orta-Yukarı Fırat bölgesinin geleneksel bir
ocağı yer alır. Odanın güneyinde ise bir çıkıntı ve bunun her iki yanında, odaya girişi
sağlayan geçitler bulunmaktadır. Bu uzun oda, batısında bulunan bir başka oda ile
bağlantılıdır. Şimdiye değin bir kısmı gün ışığına çıkarılan batıdaki odanın devamı,
VIB2 surunun kaldırılmayan bölümünde devam etmektedir. Bu odanın tabanında
saptanan çok sayıda çeşitli buluntular ve büyük boyutlu çömlekler nedeniyle, bir çeşit
depolama odası olduğu anlaşılmaktadır. Bu buluntuların yanı sıra, batıdaki odada,
olasılıkla bir çömlek içinde depolanan, üvez ağacı meyvesi kalıntıları tespit edilmiştir
(Resim:9). Saptanan insitu buluntuların çoğunluğu bu yan odada ve ana odanın
güneyindeki çıkıntı bölmede yoğunlaşmaktadır. Ana oda, doğusundaki seki üzerinde
saptanan birkaç çanak çömlek buluntu hariç, neredeyse boş saptanmıştır. Ancak ana
odanın tabanında, çatıdan düştüğü anlaşılan çok sayıda ve karbonize olmuş ahşap
hatıllar ortaya çıkarılmıştır.
Restore edilen çanak çömlek buluntular içinde biri kazıma ve diğeri kabartma
bezemeli olan iki örnek oldukça ilginçtir (Resim:9). Bezemeli parçalar Arslantepe VIB1
çanak çömlek repertuarının yanı sıra Kura-Aras kültürünün erken dönem örnekleri
içinde de oldukça az sayıda saptanmıştır2. Yapı 36 içinde çok miktarda saptanan el
yapımı kırmızı-siyah açkılı çanak çömleğin yanı sıra az miktarda Suriye-Mezopotamya
tipi açık renkli çark yapımı çanak çömlek buluntular da yer almaktadır.
Yapı 36 içinde insitu saptanan buluntular arasında bakır objeler de yer
almaktadır. Batıdaki odanın kuzey duvarı kenarında bulunan iki mızrak ucu bu tür
buluntuların en çarpıcı olan örneklerini oluşturur (Resim:10). Ana odanın güneyindeki
çıkıntıda ise, el yapımı kırmızı-siyah açkılı çanak çömleklerle birlikte dört adet metal
kelepçeler ortaya çıkarılmıştır. Bu kelepçelerin içinde, sayısı bir ile üç arasında değişen
çiviler bulunmaktadır. Söz konusu kelepçeler, mızrak uçlarının ahşap bir sopaya monte
edilmesi amacıyla kullanılmış olmalıdır.
Metal buluntuların ve özellikle mızrak uçlarının VIB1 yerleşiminde tespit
edilmesi3, Arslantepe’de metalürjik aktivitelerin, saray döneminden kralî mezar
dönemine değin kesintisiz devam ettiğinin bir kanıtını oluşturmaktadır. Ulaşılan bu
sonuçlar Transkafkasya dünyası ile bağlantılı göçer toplulukların hammadde kaynağına
ulaşmada ve metal teknolojisinin yayılımında önemli bir role sahip olabileceğini

2

Basit kazıma bezemeli çanak çömlek örnekleri genellikle Gürcistan’da tespit edilmiştir.
Söz konusu iki mızrak ucu tipolojik yönden Arslantepe VIA saray yapısında ve ayrıca kralî mezarda
saptanan örneklere oldukça benzer ve tipik Arslantepe metal mızrak uçlarının bir başka örneğini oluşturur.
3
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yansıtmaktadır. Dolayısıyla Arslantepe verileri, söz konusu bu nüfusun M.Ö. 3. binyılın
başında Yukarı Fırat Bölgesi’nde zaten bulunduğunu ve yerel halk ile mücadeleye
girerek bölgenin liderliğini ele geçirdiğini belgelemektedir.
2012 yılı kazı sezonunda elde edilen diğer sonuçlar M.Ö. 4. binyılın sonu ile
ilişkilidir. Yapı 36’nın kuzeyindeki alanda, VIB1 yerleşimine ait bey kulübesinin
kaldırılmasının ardından VIA (Geç Kalkolitik 5) dönemine tarihlenen oldukça büyük
bir oda ortaya çıkarılmıştır (Resim:11). Duvarları beyaz sıvalı olan odanın kısa
duvarları üzerinde nişler yer alır. Daha tabanına ulaşılmayan bu odanın içindeki kerpiç
yıkıntılar, duvarların oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kazılan yıkıntı
kerpiç tabakasının karbonize olmuş tohum ile kaplı olması, yapının ikinci bir kata sahip
olabileceğinin işaretidir. Bu büyük odanın kuzey duvarında olasılıkla iki kapı yer alır.
Böylece bu odanın, geçmiş yıllarda kazılan VIA dönemi elit konutlarının bulunduğu
alan ile bir bağlantısı olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra odanın, VIA sarayına
doğru açılan güney duvarında da yine iki kapı ve pencere olabilecek iki dar geçit
bulunmaktadır. Büyük odanın güneyinde yer alan Yapı 36’nın kaldırılmasının ardından
VIA dönemi tabakalarına ulaşılması hedeflenmektedir. Bu nedenle, boya bezemeli
saray koridorunun, kuzeye doğru devam edip etmeyeceği önümüzdeki kazı sezonunda
araştırılacaktır. Ancak Yapı 36’nın terası nedeniyle tıraşlanan büyük odanın kot farkı,
odanın güney duvarını takiben büyük bir düşüş olacağını göstermektedir. Güney duvarı
üzerindeki çok sayıdaki açıklık odanın bir şekilde güneyindeki saray ile bağlantılı
olduğuna işaret etmektedir.
2012 yılında açığa çıkarılan bu büyük oda, höyüğün tepesindeki konut alanı ile
yamaca doğru yer alan kamusal alanı birbirine bağlar görünmektedir. Eğer bu varsayım
2013 yılı verileri ile doğrulanırsa, içinde tapınakların, depolama ve yönetim alanlarının
yanı sıra bir konut bölümünün de yer aldığı oldukça büyük ve muazzam bir kompleks
ile karşılaşılmış olacaktır. Dolayısıyla fonksiyonel anlamda, Arslantepe M.Ö. 4. binyıl
anıtsal mimarîsinin, Yakın Doğu 3. binyıl saraylarının prototipi olduğunu söyleyebiliriz
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Çizim 1: Arslantepe höyük planı ve 2011-2012 yılı sezonu kazı alanı.
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Çizim 2: Arslantepe VIB2 dönemi kerpiç sur ve sur dışı yerleşim planı.
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Çizim 3: Arslantepe VIB2 dönemi erken evre, kazık
deliklerinin planı.
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Çizim 4: Arslantepe VIB1 dönemi yerleşim planı ve kerpiç yapı
(Yapı 36).
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Resim 1: Arslantepe VIB2 dönemi kerpiç sur.

Resim 2: Arslantepe VIB2 dönemi sur dışındaki köy ve alçak kottaki
alan.
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Resim 3: Arslantepe VIB2 dönemi bakır
mühür.

Resim 4: Arslantepe VIB2 dönemi çanak çömlek buluntular.
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Resim 5: Arslantepe VIB1 döneminin büyük kulübesi.

Resim 6: Arslantepe VIB1 dönemi, ahşap kaplı çukur alan.
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Resim 7: Arslantepe VIB1, antropomorfik kap örnekleri.

Resim 8: Arslantepe VIB1 dönemi kerpiç yapı (Yapı 36) ve tabandaki
in situ buluntuları.
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Resim 9: Arslantepe VIB1 dönemi, karbonize üvez ağacı
meyvesi, kabartma ve kazıma bezemeli kırmızı-siyah açkılı
çömlek buluntular.

Resim 10: Arslantepe VIB1 dönemi Yapı 36’da saptanan bakır
mızrak uçları.
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Resim 11: Arslantepe VIA dönemi kerpiç oda.

....................................................................................................................................469

KEMAH KALESİ KAZISI 2012 YILI ÇALIŞMALARI
Hüseyin YURTTAŞ∗
Haldun ÖZKAN
Zerrin KÖŞKLÜ
Muhammet Lütfü KINDIĞILI

15 Haziran 2012 tarihinde başlatılması planlanan Kemah Kalesi kazısı 2012 yılı
çalışmaları, Bakanlık temsilcisi atamasının belirtilen tarih sonrasında yapılması
sebebiyle 22 Haziran 2012 tarihinde başlatılabilmiştir. 22 Haziran tarihine kadar
öğrenciler ile birlikte, sadece kazı evinin ve kazı deposunun temizliği ve düzenlenmesi
yapılabilmiştir. Kazı evi olarak 2011 kazı sezonunda olduğu gibi Millî Eğitim İlçe
Müdürlüğü’ne bağlı Güler Yıldızaydın Kemah Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu
kullanılmıştır.
2012 yılı çalışmaları Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş Başkanlığında, Prof. Dr. Haldun
Özkan, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü, ve Arş. Gör. Muhammet Lütfü Kındığılı ve Arş.
Gör. Deniz Bulut’un katılımları, Prof. Dr. Nevzat Hafız Yanık, Doç. Dr. Süleyman
Çiğdem ve Doç. Dr. Abdulkadir Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Bilen ve Arş. Gör. Nevin
Ayduslu’nun katkıları, Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve Arkeoloji Bölümü,
Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü ve Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü’nden katılan toplam 20 lisans öğrencisi ve 24 işçi ile 22 Haziran 2012-1
Ağustos 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Mardin
Müzesi’nden Sanat Tarihçi Mehmet Deniz temsil etmiştir.
Kemah Kalesi kazısı 2012 sezonu çalışmaları 3 alanda gerçekleştirilmiştir. Kale
içerisinde Yürüme Yollarının Açılması, Bey Camii ve Hamam Yapısı çalışma alanları
olarak belirlenmiştir (Çizim:1).
1)Yürüme Yolları
Bu sezon çalışmalarının ilk adımını hem kaleyi gezenlerin, Tanasur Çayı’na
inmesini sağlayan su tünellerine ulaşım kolaylığını sağlamak hem de kale içerisinde
kolay gezinmelerini temin etmek için yürüme yollarının açılması gerekli görülmüştür.
Toplam dört güzergâh hâlindeki bu yollardan ikisi sur içerisinde Bey Camii’nin
kuzeyinde ve güneyinde doğu-batı istikametinde, biri kaleyi iki parçaya bölen iç surun
dışında yine doğu-batı istikametinde ve sonuncusu da kalenin doğusunda birbirine
paralel uzanan diğer üç güzergâhı bağlayan kuzey-güney istikametinde açılmıştır.
Açılan yollar, 500 m.si iç sur dışında olmak üzere toplamda yaklaşık 1250 m.
uzunluğa sahiptir. Yolların sağında ve solunda 10 m. aralıklı yerleştirilen ahşap

* Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Erzurum/TÜRKİYE hyurttas@atauni.edu.tr
Prof. Dr. Haldun ÖZKAN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Erzurum/TÜRKİYE
hozkan@atauni.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zerrin KÖŞKLÜ, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Erzurum/TÜRKİYE zkosklu@atauni.edu.tr
Arş. Gör., Muhammet Lütfü KINDIĞILI, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Erzurum/ TÜRKİYE muhammet.kindigili@atauni.edu.tr

.........................................................................................................................470

kazıklarla hem yolların sınırı belirlenmiş, hem de kazıklar arasına gerilen emniyet
şeritleri ile güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. 0.70 m. uzunluğundaki bu
kazıkların uçlarındaki 0.10 m.lik bölümleri kırmızı renkli boya ile boyanarak fark
edilmeleri sağlanmıştır (Resim: 1).
2)Bey Camii
Kaledeki ikinci çalışma alanı 2011 sezonunda batı cephesi ve mihrabı ortaya
çıkarılan Bey Camii’dir (Çizim:2-3, Resim:2). Caminin doğusunda kuzey-güney
istikametindeki 19 m. uzunluğunda ve kayalık alana bağlı olarak yer yer genişliği
değişen ortalama 6 m. genişliğinde ve yaklaşık 3 m. yüksekliğinde toprak hafriyatın
tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca caminin güneydoğu köşesinde 3x3 m. ölçülerindeki
toprak hafriyat da tahliye edilmiştir. Bu toprak dolgunun cami zemininden yüksekliği
batıda 1.00 m. doğuda yer yer 3.30 m. yi bulabilmektedir. Harim mekânının içerisini
dolduran bu toprağın tahliyesinde 3x3 m. ölçülerinde karelemeler yapılarak günlük
çalışma sınırları ve metodu belirlenmiştir.
Bahsi geçen yaklaşık 123 m2lik alandaki toprak tahliyesi ile harim mekânının
doğusunda, biri daire, ikisi dikdörtgen kesitli üç sütun kaidesi ortaya çıkarılmıştır.
Silindirik kaide 0.70 m. çapında, dikdörtgen kaideler 0.70x0.45 m. ölçülerindedir.
Harimin kazısının tamamlanmasıyla 22x11 m. ölçülerinde bir iç mekân ortaya
çıkarılmıştır.
Doğu duvarını oluşturan kayalık alan düzensiz olarak uzanır. Kaya yüzeyinde
şekillenen ara ara doğal, küçük oylumlanmalar görülmektedir. Bu duvarın güney yönde
bitiminde, duvarın doğusunda -3.30 m. derinlikte bir de tüm seramik kap ele
geçirilmiştir.
Harimin kuzeydoğusunda 1.70 m. genişliğinde ve 4.75 m. uzunluğunda bir
bölüm ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümün kuzeyinde ana kaya tıraşlanarak basamaklı hâle
getirilmiştir. Merdivenler minareye ulaşım için hemen güneyindeki 4.50x6.00 m.
ölçülerindeki sekinin varlığından burada olabilecek bir mahfil ile bağlantıyı sağlamak
için yapılmış olmalıdır. Bu bölümün kuzeyinde sıva izlerine rastlanması ile çalışmalar
kuzey yönde ilerletilmeye başlanmıştır. Çalışılan açmalarda düzensiz duvar izler
görülmüştür.
Camideki diğer bir çalışma da güney duvarının ortaya çıkarılmasıdır. Yapılan
kazılarla 13.80 m. uzunluğunda ve çapraz uzanan kıble duvarının güney yüzü ortaya
çıkarılmıştır.
Bey Camii’deki girişin kuzeyindeki çalışmalar, kazı yapılan diğer bir alandır.
Girişin hemen önündeki yaklaşık kare biçimli sahanlığın kuzeydoğusunda ana kayanın
tıraşlanmasıyla oluşturulmuş 0.30 m. yüksekliğinde ve 1.16 ve 0.97 m. ölçülerindeki iki
basamakla camiye ulaşımın şekli belirlenmiştir.
Minarenin batısında 1.00x2.10 m. ölçülerindeki sondaj çalışması Bey Camii’deki
bu sezonun son çalışmasını oluşturmuştur. -2.20 m. derinlikte sondaj sonlandırılmıştır.
Sondaj sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
Camide yapılan çalışmalarda ele geçirilen alçı ve seramik parçalar
envanterlenerek kayıt altına alınmıştır.
3)Hamam Yapısı
“Saray Hamamı” olarak adlandırılan yapı, Bey Camii’nin kuzeybatısında camiye
yaklaşık 55 m. mesafede bulunmaktadır (Çizim:4, Resim:3-4). Hamamın bu yılki kazı
çalışmaları öncesinde soyunmalığa ait üç niş, mekânın toprak üstünde görülebilirken,
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diğer mekânları kazılarla ortaya çıkarılmıştır. Yapılan kazı çalışmalarıyla soyunmalık,
ılıklık, sıcaklık, su depoları ve külhan bölümleri ortaya çıkarılmıştır.
Soyunmalık: Hamamdaki ilk çalışmalardan birisi yapının güneydoğusundaki
soyunmalık bölümünün ortaya çıkarılma çalışmalarıdır. Yapılan kazı çalışmaları ile
7.50x10.60 m. ölçülerinde soyunmalık bölümü ortaya çıkarılmıştır. Soyunmalığın
batısında 0.90 m. genişliğinde 0.30 m. derinliğinde iki, 0.70 m. genişliğinde 0.30 m.
derinliğinde bir niş açığa çıkarılmıştır. Soyunmalığın kuzeybatısında yürüme yolu
mesafesinden mekânın zeminine kadar inen duvar içerisindeki pöhrenk dizileri
belirlenmiştir. Soyunmalık bölümünün girişi doğu cephesinde 0.90 m. genişliği ile
tespit edilmiştir.
Ilıklık: Soğukluğun kuzeybatısındaki giriş ile iki bölümden oluştuğunu
düşündüğümüz ve ılıklık olarak da nitelendirdiğimiz bir mekâna ulaşılır. Bu bölüm
ılıklığın ilk kısmıdır. Daha batıda bulunan toprak hafriyatın tahliyesinin mümkün
olabilmesi için bu alandaki kazı çalışmaları ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmek
üzere sonlandırılmıştır. Bu mekânın batısındaki giriş ile 3.18x3.20 m. ölçülerindeki
ılıklığın diğer bölümüne geçilmektedir.
Sıcaklık: Ilıklığın kuzeyinde üst örtüsü yıkılmış 3.30x382 m. ölçülerinde bir
mekân, kuzeybatısında tonoz örtülü 2.50x3.70 m. ölçülerinde ikinci bir mekân,
batısında pandantif geçişlere sahip kubbe ile örtülü 3.80x3.80 ölçülerinde üçüncü
mekân ve güneybatısında tromp geçişli bir kubbe ile örtülü 3.80x3.80 ölçülerinde
dördüncü mekân bulunur. Sıcaklık bölümünün sayılan bu mekânlardan meydana geldiği
anlaşılmıştır. Sı-caklık bölümündeki bu değişik mekânsal dağılım, arazinin yapısından
kaynaklanmaktadır.
Ilıklığın kuzeyindeki ve kuzeybatısındaki bölümlerde döşemenin, üst örtünün
yıkılması sebebi ile çöktüğü tespit edilirken, yürüme alanından -3.30 m. derinliğe
ulaşıldığında, hamamın külhandan gelen sıcak hava ile zeminden ısıtılmasını sağlayan
tuğla ve taş malzemeli ayaklar ortaya çıkarılmıştır. 20 adet olan bu ayakların üst
kısımları ve bunlara oturan döşeme maalesef yıkılmıştır. Aynı sistem bu mekânın
batısındaki tonoz örtülü mekânın döşemesinin altında da çıkarılmıştır (Resim:5).
Külhan: Sıcaklığın kuzeyinde, kazanın olduğu kısımla, suyun depolandığı bölüm
olmak üzere külhan bölümündeki kazı çalışmaları hamam kazısının son ayağını
meydana getirmektedir (Resim:6). Bu alanın sınırlarının tespiti ile çalışmalar sonraki
kazı sezonunda devam edilmek üzere sonlandırılmıştır.
Hamamın doğusunda, taş plâkalarla kapatılmış olan su yolunun ortaya
çıkarılması ile hamamın su ihtiyacının, kalenin güneyinden sarnıçla veya suyun
kaynaktan künklerle getirilmiş olabileceği düşünülmektedir. Hamamın güneydoğusuna
doğru ilerlediği anlaşılan bu yolun takip edilmesiyle kaledeki su kaynaklarına
ulaşılması gelecek yıllardaki çalışmalar arasında planlanmıştır.
Buluntular: Ilıklığın güneybatısındaki kubbeli mekânın kuzeybatı köşesinde 198
ayrı parça olarak tasnif edilen el yazması ve matbu Kuranı Kerim ve çeşitli konularda
yazılmış kitaplar çıkarılmıştır. Bu mekânın batı duvarı kısmen, güney duvarı tamamen
yıkılmış bir hâlde iken, bu alanlarda konservasyon çalışmaları gerçekleştirilerek koruma
altına alınmıştır. Bu kubbeli mekânın güneyinde ise iki kademeli zemine sahip iki de
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tandırın bulunduğu bir alanda da kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu alanda ayrıca
bir de tüm seramik kap ele geçirilmiştir. Sırlı ve sırsız seramik parçalar, arslan figürlü
bir alçı süsleme parçası ortaya çıkarılmış, buluntular envanterlenerek Erzincan
Müzesi’ne teslim edilmiştir (Resim: 7-11).

Çizim 1: Kemah Kalesi.
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Çizim 2: Bey Camii.

Çizim 3: Bey Camii restitüsyon denemesi.
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Çizim 4: Hamam yapısı.

Resim 1: Yürüme yolları.
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Resim 2: Bey Camii.

Resim 3: Hamam yapısı.
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Resim 4: Hamam yapısı kazı sonrası.

Resim 5: Hamam yapısı koruma çalışmaları.
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Resim 6: Hamam yapısı Külhan Bölümü koruma çalışmaları.

Resim 7: Seramik kaplar.
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Resim 8: Alçı buluntular.

Resim 9: Alçı buluntular.
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Resim 10: Yazma buluntular

Resim 11: Yazma buluntular.
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